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تأمالت

شنبه  23دی 1396

آیا تحلیل طبقاتی درباره مسائل سیاسی ایران جواب میدهد؟  -بخش نخست

درباره علل رشد
طبقهمتوسط
دکترحمیدرضا اسماعیلی

نکته دیگ��ری هم که در فه��م معنای طبقه
■■مقدمه
چنانک��ه در سلس��له یادداش��تهای اجتماعی باید به آن اشاره شود ،دشواریهای نگاه
نومحافظهکاری بارها نوش��تهایم ،این اندیش��ه و کمی به این مفهوم اس��ت .به طور مثال در کمی
ایدئولوژی زاییده طبقه باالی جامعه است؛ همان کردن درآمد افراد طبقه متوسط مشاهده میشود
طبق��های ک��ه از آن ب��ا عنوان «الیگارش��ی» یاد که مطابق برداش��ت عمومی افراد طبقه متوسط
کردهایم .به همین مناسبت در اینجا الیگارشی را شهری افرادی دارای تحصیالت دانشگاهی هستند
میتوان طبقه باالی سیاس��ی تعریف کرد که نام که به لحاظ اقتصادی از عهده مخارج ماهانه خود
آن را در دوران بعد از انقالب «الیگارش��ی نوین» برمیآیند .هرچند درآمد آنها میتواند از دریافت
نهادیم .تولید ایدئولوژی نومحافظهکاری در طبقه ماهانه  2میلیون تومان تا مثال حدود  15میلیون
الیگارش��ی به معنای آن نیس��ت که آن اندیشه و تومان و حتی بیش��تر در نوسان باشد .به عبارت
ایدئولوژی در طبقات دیگر نف��وذ و پیروی ندارد دیگر در معنای طبقه متوس��ط نقش تحصیالت
اما هرچه هست بدون تردید باید گفت خاستگاه از میزان درآمد مهمتر ارزیابی میش��ود .این نگاه
این ایدئولوژی در طبقه الیگارش��ی است و از آنجا اگ��ر درباره طبقه پایین و باال برجس��ته نباش��د،
به س��ایر طبقات س��رایت کرد .با توجه به همین الاقل درباره طبقه متوس��ط برجسته است .به هر
موضوع مس��اله مهمی که باید به آن پاسخ گفت حال معلوم اس��ت مفهوم طبقه نی��ز مانند دیگر
رابطه نومحافظهکاری با طبقه متوسط است .این مفاهی��م علوم اجتماع��ی دارای تعریفی که مورد
مساله زمانی اهمیت مضاعف مییابد که بنگریم اتفاق همگان باشد ،نیس��ت .اینجا نیز تعاریف تا
تحلیلهای انتخاباتی سال  92و  ،96علت برآمدن حدی نس��بی اس��ت و در تعریف و برداشت از آن
آقای «حسن روحانی» به قدرت را آرای این طبقه اختالفاتی وج��ود دارد اما همچن��ان این مفهوم
به ایش��ان میدانند .تحلیلی که البته محل تأمل مورد رج��وع جامعه و متخصصان علوم اجتماعی
است و کمو بیش معانی مورد اشتراک را منتقل
است و باید آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
برای فهم رابطه طبقه متوسط و نومحافظهکاری میکن��د .مفهوم طبق��ه اجتماعی ب��ه ما کمک
نیاز به تحلیل هر دو مفهوم طرف رابطه هست اما میکند تحوالت اجتماعی را س��ادهتر درک کنیم
ب��ه دلیل آنکه پیشتر به واکاوی و تحلیل معنای و در پیشبین��ی آینده از آن به��ره ببریم .با نگاه
نومحافظ��هکاری پرداختهای��م ،از بیان مجدد آن کارکردگرایانه نیز که بنگریم باید گفت این مفهوم
امتن��اع میورزیم و تنها ب��ه تحلیل مفهوم طبقه از عهده وظایف خود برآمده است و بهرغم نواقصی
متوس��ط میپردازیم ،لذا با مفروض گرفتن اینکه که دارد موفق عمل کرده است.
با توضیح��ات باال اکن��ون بای��د تصریح کرد
خوانندگان با معنای نومحافظهکاری آشنا هستند
و جهت جلوگیری از اطاله کالم بحث را با تحلیل در ایران وقتی س��خن از «طبقه متوسط» بدون
هی��چ قیدی به میان میآید عموما مقصود و مراد
معنای «طبقه متوسط» انجام میدهیم.
«طبقه متوسط شهری» است
■■ تحلیلی بر مفهوم «طبقه
با دایر کردن مدارس و مراکز علمی نه طبقه متوس��ط روستایی.
اجتماعی»
مفهوم «طبقه اجتماعی» جدید و تأسیس دانشگاههای کشور در ادبی��ات رایج امروز معنای
از  2عنص��ر «اقتص��ادی» و که خود را جایگزین نظام آموزش�ی «ش��أن» و نظ��ام معرفت��ی
«معرفتی» تش��کیل ش��ده س�نتی میکردن�د ،پدی�د آمدن و (ایدئول��وژی) نی��ز در معنای
اس��ت ،یعنی نمیت��وان این گس�ترش طبقه متوس�ط ش�هری «طبق��ه» مندرج و مس��تتر
مفهوم را بدون یکی از این  2پدیدهای قابل پیشبین�ی بود اما با اس��ت .کس��انی که از طبقه
عنصر ،تصور کرد .در «طبقه» ایج�اد دولت رانتیر نفت�ی در ایران اجتماعی س��خن میگویند،
از یکس��و معنای اقتصادی این طبقه به طور مسلم جان گرفت فقط به معن��ای اقتصادی آن
نهفته اس��ت و از سوی دیگر و با انجام اصالحات ارضی که نتیجه نظ��ر ندارند ،بلک��ه درصددند
معنای معرفتی .بدون هر یک آن کوچ طبقات روستایی و سنتی به از گرایشه��ای ایدئولوژی��ک
از این دو ،معنای طبقه پدید شهرها بود ،منابع انسانی مورد نیاز اف��راد نیز س��خن بگویند .در
نمیآید .بر اساس همین هم خود از ده ه  40به بعد را تأمین کرد
اینجا معنای شأن و طبقه در
ه��م بافته و آمیخته اس��ت و
هس��ت که در فه��م طبقات
مختلف یک جامعه« ،ش��غل» از نشانههای مهم تمییزی میان آنها گذاش��ته نمیشود .مثال گفته
محسوب میشود و عموما طبقات را بر اساس شغل نمیش��ود باید معلمی و مهندس��ی را یک شأن
تعیین و تقس��یمبندی میکنند ،زی��را در جوامع در نظ��ر گرفت که اف��راد آن در طبقات مختلف
امروز شغل هم نشانگر قدرت اقتصادی فرد است اجتماع��ی زندگی میکنند .در اینجا حتی گاهی
و هم سطح تحصیالت و نوع آن را نشان میدهد .غلظت بعد ایدئولوژیک بر ابعاد اقتصادی میچربد
مطابق تقسیمبندی کلی رایج ،طبقات اجتماعی را و مثال معلمان را که به دلیل حقوق و مزایای پایین
به  3طبقه «پایین»« ،متوس��ط» و «باال» تقسیم عمال جزو طبقه پایین جامعه هستند ،جزو طبقه
کردهاند اما چنانکه ابهامات بعدی نش��ان داد این متوسط به شمار میآورند .به این دلیل که آنها را
تقس��یمبندی کلی به همین صورت کامل نبود و جزو گروههای مرجع اجتماعی و نخبگان به شمار
معرف و مبین مسائل و پدیدههای اجتماعی نبود ،میآورند.
از همینجاست که معلوم میشود میان مفهوم
لذا در تکمیل آن برخی از مفهوم «شأن» نیز بهره
بردند و شأن را غیر از طبقه دانستند .آنها معتقد طبقه متوسط و نخبگی رابطه معناداری وجود دارد
بودند مفهوم طبقه بیش از حد اقتصادی اس��ت و اما همچنان در تعیین ایدئولوژی طبقه متوس��ط
شأن به این دلیل که دربردارنده معنای معرفتی و ش��هری اختالفات روش��نی وجود دارد .هرچند
شغلی است ،بر مفهوم طبقه ارجح است .گذشته از عدهای تالش دارند میان طبقه متوس��ط شهری
این ،برخی نیز معتقد بودند در هر کدام از طبقات و تجددگرایی و سکوالریسم رابطه برقرار کنند اما
که بر اساس شغل تعیین میشدند ،همه در یک به نظر نمیرسد این باور چندان محل وفاق باشد.
سطح نیستند و برخی باالتر و برخی پایینترند ،لذا در طبقه متوسط شهری ایدئولوژیهای متفاوتی
آنان نیز ترجیح دادند هرکدام از این طبقات را به میتوانند زیس��ت کنند همچنان ک��ه در جامعه
 3طبق��ه فرعیتر «باال»« ،متوس��ط» و «پایین» غربی در میان افراد این طبقه از سوسیالیس��تها
تقسیم کنند که در نتیجه طبقه پایین ،به طور مثال ،ت��ا لیبرالیس��تها را میت��وان س��راغ گرفت .در
خود به  3طبقه «پایین باال»« ،پایین متوسط» و جامعه ایران هم اگرچه ذکر طبقه متوس��ط برای
«پایین پایین» تقس��یم میشد .به همین ترتیب گروه��ی از اف��راد جامعه بیانگر ایدئول��وژی افراد
 2طبق��ه دیگر نیز به  3جزء کوچکتر تقس��یم طبقه نیس��ت اما در چگونگی ایدئولوژیهایی که
میشدند .در تقس��یمبندی دیگری که تکملهای در بس��تر طبقه متوسط شهری رشد و نمو دارند
بر تقسیم طبقاتی جامعه بود ،تقسیمات شهری و میت��وان مطالع��ه و تحقیق کرد .دس��تکم در
روستایی نیز به آن افزوده شد .با این تقسیمبندی طبقه متوسط ش��هری امروز ایران میتوان نوعی
می��ان «طبق��ه متوس��ط ش��هری» ب��ا «طبقه از اسالمگرایی را مش��اهده کرد که به روشنی در
متوسط روس��تایی» تفاوت نهادند .به طور مثال تقابل ب��ا ایدئولوژی سکوالریس��تی و مدرن قرار
«خردهمالکان» مس��تقر در روس��تاها جزو طبقه دارد .البت��ه گاهی این اتفاق رخ میدهد که میان
متوسط روستایی محسوب میشدند و مهندسان ،مفاهیم «س��نت» با «طبقه متوسط روستایی» و
معلمان و تحصیلکردهه��ای بروکرات جزو طبقه «تجدد» با «طبقه متوسط شهری» رابطه برقرار
میکنند و آنها را باهم تعریف و تفسیر میکنند.
متوسط شهری به شمار میآمدند.

گاهی نیز دیده میش��ود طبقه متوسط شهری را
به « 2طبقه متوس��ط سنتی» و «طبقه متوسط
جدید» تقسیم میکنند .در این تقسیمبندی مثال
خردهبورژواها و کاس��بان و حتی بازاریان س��نتی
جزو طبقه متوس��ط سنتی قلمداد میشوند و در
عوض دبیران و کارمندان و مهندس��ان و پزشکان
و ش��غلهایی که من��وط ب��ه فارغالتحصیلی در
رشتههای دانشگاهی هستند جزو طبقه متوسط
جدید با ایدئولوژی مدرنیستی تلقی میشوند اما
جامعه ای��ران پس از انقالب نش��ان میدهد این
تقسیمبندی دستکم برای دوران پس از انقالب
درس��ت نیس��ت و نمیتواند تحوالت و مس��ائل
اجتماعی -سیاسی را تبیین کند .چنانکه مشاهده
میش��ود بسیاری از چهرههای اس�لامگرا از قضا
شغلهای طبقه متوس��ط جدید را دارند و دارای
مدارک عالی دانش��گاهی هستند .البته تمام این
آمیختگیها و مسائل میتواند فضا را برای تحلیل
طبقات��ی جامعه ایران دش��وار و حتی برخی را از
اس��تفاده از این الگوی تحلی��ل منصرف کند اما
به نظر میرس��د با مراعات نکات بیانش��ده و نیز
مالحظه نکات تاریخ طبقات اجتماعی ایران معاصر
میتوان در فهم و تحلیل تحوالت به نقاط روشنی
رسید.
در ادامه ت�لاش میکنیم با بیان برخی نکات
تاریخی ،زمینه را برای رسیدن به این نقطه فراهم
کنیم.
■■نوس�ازی و ایجاد طبقه متوس�ط شهری در
ایران

عص��ر ناص��ری را بای��د آغازگر «نوس��ازی و
ایجاد طبقه متوس��ط ش��هری در ایران» دانست.
به عبارت دیگر اگر نماد نوگرایی در ایران مشروطه
است ،زمینههای پیدایش آن در دوران «ناصرالدین
ش��اه» به وقوع پیوس��ت .دورهای ک��ه تمایل به
نوسازی در آن نمایان بود و در عرصههای مختلف
بروز و ظهور داشت .با وجود این در ایران نوسازی
عمال با دوران پهلوی ش��ناخته شده است .در این
دوره س��اختار سنتی جامعه ایران به طور رسمی
دستخوش تغییراتی ش��د و سیاستهایی جهت
ایجاد ایران جدید توس��ط گروهی از روشنفکران
و تحصیلکردگان غربمدار با کمک دولت مطلقه
پهلوی به مرحله اجرا گذاش��ته ش��د .فارغ از این
نزاع تاریخی که نوس��ازی در ک��دام دوره تاریخی
پدی��د آمد [ک��ه پرداختن به آن نوش��ته دیگری
میطلب��د] اما نمیتوان از ای��ن واقعیت گریخت
که در دوران پهلوی بود که نظم اجتماعی سنتی
ایران فروریخت و تالش ش��د نظم جدیدی جای
آن را بگیرد.
در ای��ن دوران ب��ه ط��ور رس��می ب��ا نظ��م
س��نتی مقابل��ه و ب��ا اس��تقبال از نظ��م جدید
تالش ش��د آن را در جامعه ای��ران تثبیت کنند.
به عب��ارت دیگر طبقه جدید ش��هری در همان
دوران قاجار شکل گرفت و در حال گسترش بود
اما چیزی که آن فرآیند را سرعت و هویت بخشید،
حکومت پهلوی بود .گسترش فناوریهای نوین و
فارغالتحصیالنی که از م��دارس جدید و بویژه از
دارالفنون و دانش��گاههای خارجی بازمیگشتند،
فضای جدیدی را در تهران و شهرهای مهم کشور
ایجاد میکرد .قاجار به هر جهت ریشههای سنتی
داش��ت و با سنتهای ایرانی پیوند خورده بود اما
حکومت بیهویتی مثل پهلوی با سادگی بیشتری
میتوانس��ت با سنتهای گذشته بس��تیزد و در
تشکیل طبقات جدید مؤثر باشد.
اگر مفهوم مهندس��ی اجتماع��ی را بخواهیم
با مصداق ملموس و معین��ی تعریف کنیم قطعا
سیاس��تهای پهلوی را باید از مهمترین مصادیق
آن دانست .سیاستهای پهلوی همانند شهرسازی
آن در ته��ران و برخ��ی شهرهاس��ت و اس��اس
شهرس��ازی آن را باید نماد همان نوس��ازیهایی
دانست که در تشکیل طبقات جدید نقش داشت.
از تغییر پوش��ش و تمام ظواهر تا دگرگونسازی
باوره��ا و ارزشه��ا که ب��ه درون و باطن اذهان و
جامعه مربوط بود ،همگی در دس��تور کار پهلوی
قرار داش��ت .به هر حال همانطور ک��ه در دوران
پهلوی اول محدوده ش��هری تهران بهه م ریخت
و با س��اختن بناهای جدیدی که تا چندی پیش
در خارج از دروازههای ش��هر و محدوده شهر قرار
داش��ت مهندسی ش��هری و محیطی تغییر کرد،
همین مهندسی دگرگونس��از در جامعه نیز رخ
نم��ود و طبقات جدیدی را پدی��د آورد .تهران را
میتوان با حلقههای ساالنه ساقه درخت مقایسه
کرد که پ��س از برش ،حلقههای متعددی در آن
مش��اهده میش��ود که هر کدام بیانگر س��الی از
زندگی آن درخت اس��ت .اوایل قاجار بخشهای
مرکزیتر ش��هر تهران وجود داشت و مثال حوالی

حس��نآباد و ...به این وسعت نرس��یده بود .اواخر مییافت ،در هموارسازی تبدیل طبقات پایین به
قاجار تهران توس��عه بیش��تری یاف��ت و با همان طبقات متوس��ط نقش داشت .از سوی دیگر پس
اس��لوب شهرس��ازی بر دامنههای آن افزوده شد از انقالب بس��یاری از حامی��ان و مدافعان انقالب
که میت��وان آن را حلقه دیگری در حیات تهران که تا پیش از آن در طبقه پایین جامعه تقس��یم
دانس��ت اما در دوران پهلوی اول ابتدا زمینهای میشدند ،بتدریج در بدنه بروکراسی انقالب و در
اط��راف دروازههای ش��هر به کار گرفته ش��د و با نهادهای مختلفی که یا تازهتأس��یس بودند یا در
خیابانس��ازیهای جدید و تخری��ب دروازههای ش��رف تغییرات انقالبی بودند ،جذب شدند و به
قدیم یک الیه و حلقه دیگر بر آن افزوده شد؛ مثال این ترتیب با وقوع انقالب اس�لامی قشر دیگری
خیابان انقالب با آن خیابانکش��ی صاف و پهنی بر طبقه متوس��ط ش��هری افزوده ش��د .انقالب
که داش��ت پدید آمد .منطقهای که بخش مهمی فرهنگی در دانش��گاهها و تغییر نظام آموزشی در
از افراد طبقه متوس��ط جدید و حتی طبقه باال را مراکز علم��ی که با جلب اعتماد اقش��ار مذهبی
در خود جای داد .در دوران پهلوی دوم نیز بخش همراه بود ،موجب ش��د در سالهای بعد بسیاری
امیرآباد و ...بر تهران افزوده شد و به همین ترتیب از پذیرفتهشدگان دانشگاهی از گروههای مذهبی
آنجا نیز محلی شد جهت گرد آمدن طبقه متوسط باشند .ایجاد دانشگاههای خاصی که در پی تربیت
جدیدی که هر یک به نح��وی با حکومت رانتیر دانشآموختگانی متناس��ب با ایدئولوژی انقالب
پهلوی در ارتباط بودند .البته این تحوالت پس از اسالمی بودند و نیز بازتحصیل مدیران انقالبی در
انقالب نیز همچنان ادامه یافت که در نتیجه تهران ای��ن مراکز و حتی پیش رفتن آنها تا اخذ مدرک
از شمال تا زیر کوههای البرز و از جنوب تا دشت دکت��ری ،همگی مزید بر علت ش��د که در دوران
ورامین و از ش��رق تا نزدیک پردیس و از غرب تا انقالب نیز طبقه متوس��ط مدافع انقالب اسالمی
پدی�� د آی��د .در مجم��وع باید گف��ت مطابق این
حوالی کرج وسعت یافت.
با دایر کردن م��دارس و مراکز علمی جدید و تحوالت و سیاس��تها ابتدا جمعیت شهری رشد
تأسیس دانشگاههای کشور که خود را جایگزین کرد و س��پس در مراحل گوناگون از طبقه پایین
نظام آموزش��ی س��نتی میکردند ،پدید آمدن و جذب طبقه متوسط شد ،لذا در هر دو دوره پیش
گس��ترش طبقه متوسط ش��هری پدیدهای قابل از انق�لاب و بعد از آن جمعیت ش��هری و طبقه
پیشبینی بود اما با ایج��اد دولت رانتیر نفتی در متوس��ط رش��د کرد اما در ای��ن دو دوره اهداف،
ایران این طبقه به طور مس��لم ج��ان گرفت و با ش��یوه جذب و ایدئولوژی متفاوت بود .در هر دو
انجام اصالحات ارضی که نتیجه آن کوچ طبقات دوره تمایل به ایجاد طبقه متوسط وجود داشت؛
روس��تایی و سنتی به ش��هرها بود ،منابع انسانی طبقه متوسطی که با جذب در ساختار میتوانست
م��ورد نیاز خود از ده�� ه  40به بعد را تأمین کرد .حامی وضع موجود باش��د ،البته انگیزههای میان
ب��ا آمدن دالرهای نفتی به کش��ور و صرف آن در آن دو ف��رق داش��ت؛ یکی برای توس��عه و غربی
ش��هرها از یکس��و و از بین رفتن نظم سنتی در ش��دن بود و دیگری برای عدالتخواهی و مساوات
روستاها و آزادی مهاجرت آنان از مناطق خود به و تعالیخواهی.
در جمعبندی علل رشد طبقه متوسط شهری
شهرها و وجود امکانات و بسترهای جذب آنان در
شهر از س��وی دیگر ،طبقات پایینی پدید آمدند در دوران پهل��وی ،به طور خالصه باید به  4علت
که بعدها میتوانس��تند با تثبیت خود در زندگی اشاره کرد:
ش��هری خود را به طبقه متوس��ط شهری تبدیل  -1تأس��یس و توس��عه نظام آموزش��ی جدید از
مدارس تا دانشگاه و نیز ارتباط
کنن��د .در واقع بخش مهمی
از طبق��ه متوس��ط ش��هری با وقوع انقالب اسلامی بر جمعیت فرهنگی -علمی با اروپا
امروز در چند دهه گذش��ته شهرنش�ین اف�زوده ش�د ک�ه این  -2س��رکوب خوانی��ن و از
ریش��ه در طبق��ه روس��تایی فرآیند در  2دهه نخس�ت انقالب با بین بردن نظم سنتی نواحی
داش��تهاند که در یک دوران سرعت بیشتری همراه بود .افزایش و مناط��ق مختل��ف ک��ه ب��ا
گ��ذار ،ابتدا ب��ه طبقه پایین جمعیت ش�هری که در فربهس�ازی اصالح��ات ارضی ب��ه مرحله
شهری تبدیل شدند و سپس طبق�ه متوس�ط ش�هری ب�ه طور نهایی خود رسید.
در دوران بع��د و ب��ا تثبیت و مستقیم نقش دارد ،همچنین نتیجه  -3رس��وب دالره��ای نفتی
رشد خود در موقعیت شهری بازتولید اقتصاد نفتی در س�الهای در اقتص��اد کش��ور و ایج��اد
تا طبقه متوس��ط باال آمدند .پس از انقالب ب�ود .نباید انکار کرد ساختارهای شهری ،صنعتی
در ای��ن میان نقش توس��عه فرهنگ کمالجویی و تعالیخواهانه و اداری متناسب با خود
دانشگاههای کش��ور و بویژه انقالب که در قالب پیشرفت و میل  -4توس��عه تکنولوژی��ک و
دانش��گاه آزاد بس��یار مهم و به دانش و دانشگاه تجلی مییافت ،صنعتی که زندگی ش��هری را
حیاتی است .در حقیقت نظام در هموارسازی تبدیل طبقات پایین رونق بخش��ید و به اشتغاالت
آموزش��ی جدید از مدرس��ه به طبقات متوسط نقش داشت
فراوان در ش��هر انجامید .این
موضوع را حت��ی میتوان در
تا دانش��گاه عنص��ر معرفتی
طبقه متوس��ط ش��هری را تأمین و اقتصاد نفتی تسهیل رفت و آمد روستاییان به شهرهای بزرگی
و دالرهای نفتی نی��ز زمینههای اقتصادی طبقه چون تهران مورد ارزیابی قرار داد.
در جمعبن��دی تداوم رش��د طبقه متوس��ط
متوسط ش��هری را فراهم کرد .انقالب اسالمی به
چند دلیل در گس��ترش طبقه متوس��ط شهری شهری در دوران پس از انقالب نیز باید به  5علت
نقش بس��یار مهمی داش��ت؛ اول اینکه در نتیجه زیر اشاره کرد:
انقالب اسالمی نظم پیشین که مبتنی بر فرهنگ  -1توس��عه مراکز علمی و دانشگاهی با انگیزهها
و اندیشه محافظهکاری سلطنت بود ،فروریخت و و تفس��یرهای دینی و گسترش این آموزشها در
دیگر اینکه س��یل مهاجرت از روستاها به شهرها میان توده و طبقات پایین
تحت ل��وای فرهنگ جدید انقالبی ،عدالتخواهانه  -2ایج��اد و گس��ترش فرهن��گ کمالجوی��ی
و تعالیخواهانه گس��ترش یافت و س��وم ،آموزش و تعالیخواه��ی ی��ا ب��ه عب��ارت دیگ��ر فرهنگ
عالی نیز گس��ترش یافت .با وقوع انقالب اسالمی رش��دخواهی و جاهطلبی در میان اقشار مختلف
بر جمعیت شهرنش��ین افزوده شد که این فرآیند جامعه که محصول آرمانهایی چون عدالتخواهی
در  2دهه نخست انقالب با سرعت بیشتری همراه و تساویطلبی انقالبی بود.
بود .افزایش جمعیت ش��هری که در فربهس��ازی  -3تداوم اقتصاد نفتی
طبقه متوس��ط ش��هری به طور مس��تقیم نقش  -4ت��داوم سیاس��تهای جدید ارض��ی که بعضا
دارد ،همچنی��ن نتیج��ه بازتولی��د اقتصاد نفتی موجبات فروش آنها و مهاجرت به شهرها را فراهم
در س��الهای پس از انقالب ب��ود .نباید انکار کرد کرد.
فرهنگ کمالجویی و تعالیخواهانه انقالب که در -5گس��ترش رس��انههای جمعی و نفوذ آنها در
قالب پیش��رفت و میل به دانش و دانشگاه تجلی طبقات مختلف.

درنگ

 2بال برای پرواز

فرهاد مالامینی* :دینداری عرصهای است که ما
باید آن را مانند آسمانی بدانیم که در آن میتوان
با اوج گرفتن به نقاطی دست یافت که هرگز هیچ
مکتب بش��ری نمیتواند به ما آن اوج پروازی را
بده��د اما این پرواز و به اوج رس��یدن بدون بال
و پری ب��رای پرواز مقدور نخواهد ب��ود .دین یا
همان آسمانی که ما باید در آن به پرواز دربیاییم
حریمی است الهی ،پس پر پرواز آن نیز باید الهی
باشد .اگر دین برای ما تعریف نشود و قواعد بیان
نش��ود ما هرگز راهی برای فهم آن نداریم ،زیرا
عقل انسان همانگونه که اهل فن ،بیان داشتهاند
کلیات را درک میکند نه جزئیات را ،پس بدون
معرفی دین نخواهیم دانست دین چیست .چیزی
را که عقل انس��ان آن را درک میکند این است
که مخلوقی بدون خالق نیست و هیچ جنبندهای
بدون جنباننده حرکت نمیکند ولی این را درک
نمیکند که چگونه باید با خالق سخن گفت ،او
از چه چیز خوش��ش میآید و چه چیز موجب
نزدیکی ما به او میش��ود .این حوزهای است که
باید خود خالق به م��ا بگوید یعنی پس از آنکه
اثبات ش��د جهان خالق��ی دارد و جان ما به آن
گواهی داد باید راهی باشد تا با او ارتباط بگیریم
و از آنجا که به چگونگی آن خالق آگاهی نداریم-
زی��را احاطهای به او نداریم -پس باید او خودش
را ب��ه ما معرفی کند و راه ارتباطگیری با خود را
به ما بگوید ،او به ما میگوید کیست! چه چیز را
دوس��ت دارد و چه چیز را نه؟ و چگونه باید با او
ارتب��اط گرفت .اگر به آنچه او گفته عقیده و باور
پیدا کردی��م در واقع به او ایمان آوردهایم .ایمان
همان باور قلبی است که باید با عملی که آن را
تایید کند همراه شود ،پس  2بالی که انسان را در
آسمان دین به پرواز در میآورد« ،ایمان» و «عمل
صالح» است؛ یعنی اعتقاد یافتن و سپس اعتقاد را
عمل کردن .باید این را گفت که نه اعتقاد بدون
عمل فایدهای دارد و نه عمل بدون اعتقاد .پیامبر
اکرم(ص) درباره گروه مرجئه میفرمایند« :گروه
مرجئ��ه که میگفتند ایمان قـ��ول بدون عمل
اس��ت با زبان  70پیامبر لعن شدهاند» .به بیان
دیگر عقل ادراکی که کار آن درک مطالب است،
متصدی بخشی از ایمان است و عقل عملی که
وظیفه آن برانگیختن به سوی عمل است ،بخشی
دیگر از ایمان به حساب میآید که باید هر دو در
کنار هم باش��ند تا مجموعهای را تشکیل دهند
که بهواسطه آن بشود از آتش جهنم رهایی پیدا
کرد و به رضوان الهی ق��رب یافت .امام رضا(ع)
درباره ایمان میفرمایند« :ایمان عقیده به قلب و
گفتن به زبان و عمل کردن است» .پس تا اینجا
مشخص ش��د که ایمان بدون عمل اصال ایمان
نیست ولی طرف مقابلی نیز در این ماجرا وجود
دارد و آن عملی اس��ت که فرد آن را بدون ایمان
انجام میدهد .رس��ول مکرم(ص) درباره ایمان
بدون عمل و عمل بدون ایمان فرمودند« :ایمان
بدون عمل و عمل بدون ایمان پذیرفته نیست».
آنچه ما در پی آن هستیم رضای الهی است و نه
رضایت قلب خود که بهواسطه عملی خیرخواهانه
به دس��تآید ،زیرا عمل خ��وب به خودی خود
دارای اثری اس��ت که انسان از آن احساس فرح
و شادمانی میکند بدون آنکه منشأ و علت عمل
اهمیتی داشته باشد ولی باید این را دانست این
حال خوش در قیامت ب��ه کار نمیآید ،زیرا آن
کار برای لذت ش��خصی از حال بهدست آمده از
آن عم��ل بوده اس��ت و در واقع ما جزای آن کار
خوب را دریافت کردهایم ،پس در آخرت حسابی
با کسی نداریم اما اگر منشأ عمل و دورنمای آن
به دست آوردن رضای خدا باشد ،هم از اثر وضعی
عمل که همان حال خوش است بهره میبریم و
هم در آخرت رضوان الهی را به دست میآوریم.
امام باقر(ع) میفرمایند« :هیچ عملی با ش��ک و
انکار س��ودمند نخواهد ب��ود» .پس باید ایمان و
عمل را با یکدیگر داشت و به هیچکدام به تنهایی
اکتفا نکرد ،زیرا سودمند نخواهد بود و در حقیقت
نه اعتقاد بدون عمل ایمان است و نه عمل بدون
اعتقاد ،بلکه ایمان وقتی ش��کل میگیرد که هر
دو در کنار هم باش��ند .پس  2بال برای پرواز در
آسمان س��عادت  2بال ایمان است که اعتقاد و
عمل مبتنی بر آن اعتقاد را شامل میشود.
*دبیر مجمع پیروان مهدی موعود(عج)

سالم وطن
66413942
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

@vatanemrooz
درشبکههایاجتماعی

