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  جامعه امیدوارتر شده است 
  

  24/3/95مورخ:  روزنامه ایران، ضمیمه روزنامه، صفحه اندیشه، روز دوشنبه، :منبع
  

  از فرزاد نعمتی گفتگو 
  

دقت مسائل ایران را رصد چنان فعاالنه و بهدکتر سروش دباغ اگرچه چند سال است خارج از ایران اقامت دارد، اما هم: فرزاد نعمتی
کوشد یاسی میسهاي کند و با نگرشی برآمده از دلبستگی ویژه او به منطق و فلسفه تحلیلی، به دور از شور و شعار رایج در تحلیلمی

برآوردي منسجم و واقعی از صورت مسئله سیاست در ایران ارائه بدهد. او در عین اعتقاد به راهبردهاي عقالیی دولت تدبیر و امید، 
یافته در عملکرد آن و نیز برخی موانع موجود بر سر هاي راهها و نقصانهوادار بی چون و چراي آن نیست و نسبت به برخی کاستی

ه ممکن هایی است کنکته ناگفته و مستتر در پس پشت سخنان دباغ، لزوم استفاده از فرصتدهد. قق اهداف دولت، هشدار میراه تح
 مردم را به حامیان اصلیامیدها و رویاهاي شیرینی باشد که ها، بر باد دهنده همه است دیگر تکرارپذیر نباشند و عدم استفاده از آن

  ی آن بدل کرده است. دولت اعتدال و حامیان سیاس
  
   کردند؟ »اعتماد« اعتدال گفتمان به مردم چرا ـ1

به نحو اغلبی و  رخ داد و نشان داد مردم 94و نیز اسفند  92هاي سال گفتمان اعتدال که در انتخابات مردم بهاعتماد  ییچرادرباره 
رامش این گفتمان متضمن برگرداندن آ ،آیداین گفتمان بر میگونه که از نام کنم همانفکر می ،اکثري به این گفتمان تعلق خاطر دارند

 و هاي دولت نهم و دهم و عقالنیت در مناسبات سیاسی چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی بوده است. پس از ماجراجویی
ست که در این ا اعتماد قاطبه ملت به گفتمان اعتدال رسد سرّسابق، به نظر می شخص رییس جمهور آمیزتحریک خصوص سخنانبه

و معیشتی  و مشکالت اقتصاديبا توجه به  کند.لحاظ  ها را بگشاید و عقالنیت را در امورگره به سرپنجه تدبیر دولت فعلی بتواند
یر عموم نظبهتر است در عوض م و ماجراجویی کنیو باشیم  بر سر جنگلزومی ندارد با دنیا  کردند که درك فرهنگی، مردم این معنا را

ات انتخاب خصوصاً فتمان اعتدال بوده است وهاي اعتماد مردم به گترین مولفهاز مهم . این نکاتبه جامعه جهانی برگردیمکشورها 
 ن عادي کوچه واین بدان معنا نیست که مردم اعم از مردماالبته نهاد.  صحه انتخاب اولیه بر آن ات مجلس بو دور دوم انتخا 94اسفند 

اي ه پارهانتقادي نسبت ب چه انجام شده است و خصوصاًبازار و نخبگان سیاسی و فکري به طور کامل با دولت همدلند یا انتقادي به آن
 مل درتا باو  پیشین در مقایسه با دولت واقعیت امر آنست که دولت اعتدال اام ؛بینندها را نمیهاي نقد نشده ندارند و کاستیاز وعده

کمابیش  د،انبه رغم وزش بادهاي ناموافق بسیاري که با شروع به کار دولت اعتدال وزیدن گرفته ، واي کشورموقعیت داخلی و منطقه
نان بروز همچ »برجام«نتایج ملموس  اگرچه آثار و ،مردم داشته است. دستاوردهایی المللیخصوص در عرصۀ بینو بهپیش رفته است 

یی داده است که مردم را با اهالی اعتدال هاداخلی نیز دولت وعده اما امیدوارند. در عرصۀ ،و ترجمه اقتصادي نشده است و ظهور نیافته
همه از لیست امید بودند که مستظهر به  ،تهرانبنگرید که سی نفر نماینده منتخب مردم  شهرهاي بزرگبه است.  بر سر مهر کرده
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 توان به سایر شهرهاي بزرگ میطور . همینقرابت با آقاي روحانی بوده اندبرخوردار از حال جمهور اسبق و در عین حمایت رییس
توان گفت همچنان اعتماد به گفتمان اعتدال وجود دارد و هنوز الجمله میپس فیتر. اي کمتر به شهرهاي کوچکنگریست و در درجه

 هربرتکه  گونهدانند و همانمی جناب روحانی و تیم ایشانطور که ناما به هرحال هما تانه دلسردي و یاس غالب نشده است،خوشبخ
و تضمین ندارد  و بالی بیمهاید بدانیم در عرصه سیاست هیچ اقب و بنابراین» تاریخ شرکت بیمه نیست«ه است: درستی گفتماکوزه به

اعتدال، همواره وجود داشته باشد؛ از  جا دولتبه طور اعم و در این المثل این اعتماد و اقبال به هر دولتیهیچ مشخص نیست که فی
ایره اري از امور از دین را نگه داشت. عقد اخوت مردم ابدي و ازلی نیست و درست است که بسبه سرپنجه تدبیر مخاطبا دیبا اینرو

د قق کنمح ها راوعده بتواند ، به قدر وسعکه هست اگر دولت در دایره اختیارات خود به همان میزانیاما  ،اختیارات دولت خارج است
د به هر روي وجو کند.بیمه میرا به دولت  و هم اعتماد مردم به نفع این ملک و ملت استاین هم  ،اعتماد شکل گرفته زایل نشود تا

وم منافع هاگر به مف مهم است.  کنم به نفع مملکت نیستندمی راهکارهاي بدیل که تصور این دولت با راهکارهاي عقالیی در قیاس با
ه نفع ملک ی که اتخاذ کرده، بین دولت و مشیا  باید بگوییم تبعیت کنیم،» محورقاعدهاخالقی انگاري فایده«ملی قائل باشیم و از اصل 

     هاي خود کوشا باشد.به وعده کردن که دولت نیز در وفا؛ به شرط آنو ملت است
 
 گفتمان، این با دولت این معتقدند دولت، تندروي مخالفین. است شده ابراز متفاوتی نظرات امید و تدبیر گفتمان آینده دربارهـ 2

می لمدادق کشور پیشرفت و توسعه براي گفتمان ترینمهم را گفتمان این دولت، موافقین. آورد نخواهد دوام بیشتر سال چهار
 تربیش بلکه نیست، گفتمان امید، و تدبیر معتقدند دولت، هايموفقیت به اذعان ضمن سیاست دانش علماي از برخی البته و کنند

  کنید؟یم ترسیم چگونه را امید و تدبیر گفتمان رويپیش هايافق و آینده شما. است ایران سیاست صحنه در عملیاتی روشی
ن ین گفتماکنم. آیا اتان شروع نظرات متفاوتی ابراز شده است. بگذارید از بخش دوم پرسش »تدبیر و امید«ینده دولت آ بله، دربارة

ه هاي نهم و دهم بکنم در قیاس با مواضع بدیل که در دولتمی مثبت است. تصوربراي توسعه کشور مهم و موثر است؟ پاسخ من 
شدن نهدیگفتمان توسعه و نها حامل مناسبی براي »تدبیر و امید«کنند، دولت ن دولت از آن دفاع میمنتقدا ورد و احیاناًخیم مچش

  است. اي کنونی ایرانهرهاي مدرنیستی متناسب با قد و قوارهساختا
وکو آن را فمیشل به معنایی که در علم سیاست رایج است و  ر گفتمان را معادل دیسکورساگ، »اعتدال«بحث چیستی مفهوم  دربارة
. »یا باالضدادهاتعرف االش«یون نیست. به قول منطق »گفتمان« گونه که اینک مورد بحث است،، اعتدال آنتوان گفتمی بدانیم کندطرح می

اي از بکهش دولت اصالحات زیرا ،بود »گفتمان«گفت ن سخن میجمهور اسبق از آکه رییس گونهلبی آنطگفتمان اصالح براي نمونه،
 با نام کاشی کتابیدکتر غالمرضا در همان دوران وارد ادبیات سیاسی ما کرد. یادم است مفاهیم خویشاوند و مرتبط و متناسب با هم را

فاهیم مدیدي را تولید کرده و فتار جداد که دولت اصالحات چگونه گ هاي فوکویی توضیحایده نوشت و با وام کردن» جادوي گفتار«
 ۀاندیش رد سیاسی این گفتمان  .را وارد ادبیات سیاسی کشور کرده استو ... توسعه سیاسی ،جامعه مدنی نوینی چون حقوق شهروندي،

   .سیاسی را نهادینه کند، در این میان  از اندیشه و آراء نواندیشان دینی نیز تغذیه کرد توسعۀ تحول و توسعه بود و قصد داشت
 ود، بر این سیاق،مفاهیم خویشاوند ب اي ازشبکه و متضمن و نسبتی وثیق با قدرت پیدا کرد گفتمان نوینی بود ،تصالحااگر گفتمان ا

وشد از ککه می در مقام اجرا و عمل است بینانه و غیر شعاريبلکه روشی واقع ،گفتمان اعتدال گفتمان جدیدي نیست توان گفتمی
. کیل داده اندریف تشنظیر دکتر ظ اي قوي هايها و دیپلماترا تکنوکراتي قبل استفادة بهینه کند؛ بدنۀ این دولت هاتجربیات دولت

  ، بسیار مفید و رهگشاست.ي کنونی کشوردر فضا به نظرم، این مشی و روش،
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 قرار هچ از اعتدال گفتمان در مفهوم این جایگاه شما نظر به »شهروندي حقوق« الیحه زمینه در دولت هايتالش به توجه ـ با3

 است؟

ه معناي را ب »اعتدال«تر بررسی کنیم، باید بگوییم اگر اعتدال را به شکل مفهومی هاي پیش روي دولتآینده و افقاگر بخواهیم 
، دهمسیاسی جدید از آن سخن به میان آ از عدالت که در ادبیات گاه، اگر آن معناییآن ،ورزي مد نظر قرار بدهیمطلبی و عدالتعدالت

ان . جهاي پیش روي این دولت روشن نخواهد بودصورت عینی افقمورد توجه دولت قرار نگیرد و آثار و نتایجش محقق نشود، به
 رح کرد که تحت عنوانرا مط Justice as Fairnessلز فیلسوف سیاست و اخالق مشهور نیمه دوم قرن بیستم، بحثی تحت عنوان را
شناخت تا  »عدالت به مثابه عدم تبعیض«کنم این تعبیر دقیق نیست و باید آن را با فکر می ترجمه شده است. »دالت به مثابه انصافع«

 رفع تبعیض در زمینۀ حقوق اولیه شهروندان. طلبی است ورالز وفادارتر باشد. منظور از عدم تبعیض، نوعی برابريبه آموزه هاي 
اهیم کند. یعنی اگر ما بخوداشت حقوق اولیه شهروندان ارتباط وثیقی پیدا میعدالت سیاسی و پاس با دالاعت جاست که مفهوماین
این  عیض.عدالت به مثابه عدم تبنهادینه کردن شیم آن محتوا عبارت است از گفتمان اعتدال ببخ ن بر متد و روش، محتوایی نیز بهافزو

از  ولت حق برخیسهبینیم که بهسیاست می قق پیدا کند. وقتی در عرصۀتح سیاست و فرهنگ، هاي اقتصاددر عرصه باید عدم تبعیض
 دولت در این امر مشارکت دانمهرچند می فاصله می گیریم،» عدالت به مثابۀ عدم تبعیض« از این حیث از  ؛شودشهروندان ضایع می

المره از ب از این سنخ است.  اگر عدالت طلبی محتوایی داشته باشد لاما به هر حال  اگر قرار باشد گفتمان اعتدا ،ندارد و مساهمتی
چندان  گاه افق گفتمان اعتدال دیگرآن ،مواجه باشیم اي میان شهروندانمیان رخت بر بندد و تحقق پیدا نکند و ما با تبعیض گسترده

حقق ت با  اما بیان یک امر ،هستم »ونديحقوق شهر«بحث به این بحث و طرح  مهور محترمجروشن نیست. من متوجه عنایت رییس
  این امر باشد. و غم اصلی دولت باید معطوف به تحقق هر حال هماست. بهمتفاوت آن 

 ،ندارمتعبیر ن مشکلی با ای و مصلحت اندیشی عملی  را در می یابید، شخصا پراگماتیسم ، شما از اعتدال گاهی کهتوضیح بیشتر این
شود و جزئی از سیاستمداران دیده می چه در کار همۀ ، زیرا عملگرایی اگرچندان دوام نداردتکا به این امر صرف ا عین حال  در

ه است؛ نه دمبتنی بر مبانی باشد و مخاطب در پس آن، متوجه شود که قبله و جهت گم نش بایداین نگرش،  پولیتیک است، امارئال
یز بر ن و عدالت طلبی  عدم تبعیض باید آموزةبه نظرم  پیش برود. ا و تحوالت روزمرههاندیشیکه امور بخواهد صرفاً با مصلحتاین

  روشن باشد. » تدبیر و امید« و  »اعتدال«یندة دولت افزوده شود تا آپراگماتیسم سیاسی 
 
 ادایج و اقتصادي و فرهنگی ابعاد از اجتماعی فاصله گسترش بود، وارد نژاداحمدي دولت به که ايعمده انتقادات از یکیـ  4

 کیی را ثروتمندان و فقرا میان عاطفی شکاف ایجاد زمینه، نهمی در ملکیان مصطفی. بود مردم از هاییبخش میان ضدیت حالت
  بینید؟می چگونه را جامعه در »آشتی نهضت« تقویت در یازدهم دولت کارنامه. میدانست موارد این بدترین از

برخالف عزم و تبلیغات گستردة دولتهاي نهم و  ،دانان هاي اقتصادبر اساس گزارشمن تخصصی در اقتصاد ندارم، در عین حال 
به گواهی  بر خالف تصور اولیه، ،عالوه بر این کمتر نشد.  در دورة ریاست جمهوري احمدي نزاد طبقاتی میان مردم ، فاصلۀدهم

  . تر بودموفق ورز، بسی از دولت عدالتشعارهاي اقتصادي زیادي نداد ، اگر چهاقتصادي دولت اصالحات کارنامۀکارشناسان، 
جامع  و چنان گشوده نگاه داشت و براي قضاوتی بهتررا باید هم اعتدال دولت رسد پروندةبه نظر می »نهضت آشتی«تقویت  دربارة

داشته، اما در  در این زمینه نیکویی هايرمانو آ جدي یعزماین دولت گفت. آن سخن  در همین حوالی دربارةسال دیگر االطراف، 
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سخن  در این باب جمهور و سخنگوي دولت رییسهر چند نداشته است. تا کنون مثبت و پر و پیمانی  کارنامۀ ها،آن آرمان تحققباب 
رد. دولت در وجود دا چشمگیري ، فاصلۀمطلوب نقطۀ ست، اما هنوز تا رسیدن بهوضع نسبت به گذشته بهتر ا انصافاً نیز گفته اند،

کار به غاز با آ چندان زیاد نیست. برخی ر این زمینهت دولت نیز دااختیار که می دانیم چندهر ؛تاکنون موفق نبوده »حصر« باب پروندة
ردن روحانی ک. امیدوارم با عملگشتند گرفتار شدند و با نتایج نامنتظري مواجه ، امادولت روحانی از خارج از کشور به ایران برگشتند

  شود.  ة دوم ریاست جمهوري محققانتخاب مجدد ایشان، نهضت آشتی در دورو  هابه آن وعده
 
 امري ؛است دینی نواندیشان دولت دولت، آن بودند معتقد گرانتحلیل از بسیاري آمد، کار سر بر اصالحات دولت وقتی ـ 5
 شما. شد تعدیل مرور به البته دیدگاه آن. یافتمی نیز قوت دینی نواندیشان با دولتمردان روابط و ذهنی عالیق به توجه با که

  کنید؟می ارزیابی چگونه را اعتدال گفتمان در »دینی نواندیشی« جایگاه اینک
سی امیتوان آن را گفتمان سیچه اما فراموش نکنیم آناز آراي نواندیشان دینی بوده، تردیدي نیست؛  در این که دولت خاتمی متاثر

 ،دروشنفکران دینی بو چه مطمح نظرچه محقق شد با آنزیادي میان آن در مقام عمل تحقق نیافت و فاصلۀ ،تدینی دانسنواندیشی 
 که و سر بر آورد در این مسیر رخ نمود قدر موانع پر رنگاما آنگویم دولت اصالحات عزم این امر را نداشت، وجود داشت. نمی

اثیر تحت ت هرحال تردیدي نیست که دولتمردان عصر اصالحاتبه .تحقق نیافت  نیز ء و ایده هاشاید بشود گفت نیمی از آن آرا
  بودند. دینی هاي نواندیشیایده

یعنی تدال معناي اول از اع ،تفکیک کردمکه از یکدیگر » اعتدال«با توجه به دو معناي مفهوم  ،واندیشی دینینسبت اعتدال با ن دربارة
رزي ودینی ندارد. پراگماتیسم امري است مربوط به هر دولتی که قصد سیاست نواندیشیربط و نسبتی با آموزه هاي  پراگماتیسم سیاسی
 لت فعلی.  بنابراین پایبنديِ دوشددیده نمینیز در دولت نهم و دهم همین پراگماتیسم و تدبیر و عقالنیت سیاسی  مدبرانه دارد. البته

سیاسی  اتیسمپراگمنیز منکر این امر نیستند، اما  نواندیشان دینی ثر از نواندیشان دینی نیست. هر چندمتا از اعتدال، لزوماً این معنايبه 
من نظریه متضگفتمان نواندیشی دینی در عرصۀ سیاست،  .ها نیز نبوده استاصلی آن به نواندیشان دینی ندارد و دغدغۀ اختصاصی

  است. از منظر االهیاتی و دین شناسانه بوده يِ رابطۀ میان دیانت و سیاست و حکومتپردازي و صورتبند
جناب  ظیرن برخی از دولتمردانسخنان رفع تبعیضی که در  در نظر بگیریم، را »یضرفع تبع«به معناي  اعتدالاز دوم  اما اگر تلقی

 ینید متاثر از گفتمان نواندیشیباواسطه دولتمردان فعلی از برخی ، دست کم معنا ینبددیده می شود؛   جمهور مشاور رییس ،یونسی
ت از سن انسانی و عقالنیزیست مسلمانی که متناسب با قرائت  برکشیدن نحوه اي از و  داشت حقوق اولیۀ انسانهاپاس یعنی ،اندبوده

  .آن را بیان کرده اند دینی است، مد نظرشان بوده است؛ هر چند کمتر بدان اذعان کرده،
 سعۀدولت اصالحات بر توهاي گوناگون است؛ مولفه ، متضمنِ»توسعۀ پایدار«. استصادي اقت توسعۀامید، اولویت دولت تدبیر و

ین دو دولت ا توسعه نیز در سخنان دولتمردانلفظ حتی  و دهم نسبتی با توسعه نداشت ونهم  هايدولت ،نهاده بودتاکید سیاسی انگشت 
نگاهی برگرفتن  ،رهگشاست در این میانتوسعۀ اقتصادي. آنچه با تاکید بر  را است،گدولتی توسعه اعتدال نیزبکار برده نمی شد. دولت 

. ذکر این نکته ضروري است و تالش در جهت تحقق توسعۀ پایدار و متوازن و جامع االطرافتوسعه است  مقولۀ به االطراف  جامع
خانه هایی چون فرهنگ و ارشاد، آمورش و عالی و در مجموع، وضعیت وزارت ،به رغم تاکید دولت کنونی بر توسعۀ اقتصادي که

  ...از دو دولت قبل است بسیار بهترآموزش و پرورش 
 دارد.» نواندیشی دینی«در قیاس با دولت اصالحات، نسبت کمتري با آموزه هاي نحلۀ  تدبیر و امید دولت، خالصه کنم 


