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گفتوگوی متفاوت «ایران» با دکتر سروش دباغ

کسی از فالسفه حساب نمیبرد
علیرضا شیرازینژاد

9881کیلومترازتهرانفاصلهگرفتهاست،اماآسماناندیشهاشهمچونسهراب
ســپهری «الجــوردی» و در جســتوجوی امر متعالی اســت .دکتر ســروش دباغ،
پژوهشــگرفلسفهدانشــگاهتورنتو،ازفیلســوفانجوانوپرکارروزگارمااستکهدر
حوزهمطالعاتیفلسفهاخالقبااتخاذرویکردهایپدیدارشناسانهواگزیستانسیال
فعالیتهای اثربخشــی داشــته اســت؛ در برخی مســائل روحیهای صفشــکنانه
داردوبیشازآنکهاهلجدلباشــد،اهلگفتوگواســت.گواهاینمدعاهمانتشار
چهار اثر فرهنگی-فلسفی از او در خارج از کشور اســت .او در بهار 96با انتشار کتاب
«حجاب در ترازوی اخالق» نقدی فلســفی در باب این موضــوع ارائه کرد که اهالی
نظرراهمبهواکنشواداشت.سپسدرسگفتارهایشراتحتعنوان«پیامعارفان
برای زمانه ما» بهطور مفصل مورد بازبینی و ویرایش قرار داد و آن را در کتابی بهنام
«حریم علفهای قربت :ســلوک معنوی در روزگار کنونی» توســط انتشاراتاِچ-
اَنــد-اِس لندن در دســترس عالقهمندان گذاشــت .دباغ در حــوزه تخصصیاش،
فلســفه تحلیلی ،نیز بیکار ننشســت و پــساز هفت ســال تدریس مباحثــی درباره
تاریخفلســفهتحلیلی،فلسفهویگتنشتاین،فلسفهدینوفلسفهاخالقکههمگی
در ذیل ســنت فلســفه تحلیلی جای میگیرند ،کتــاب «در باب فلســفه تحلیلی :با
محوریت ویگتنشتاین» را در اواخر تابســتان 96روانه بازار کتاب کرد ،اما آخرین اثر
وی در روزهای پایانی ســال در دو جلد با عنوان «صدای ســفر آیینهها» چاپ شد که
مجموعه گفتوگوهای او با رســانهها ،طی هشت ســال اخیر است .کوشیدیم تا در
آستانهبرگزارینمایشگاهکتابتهران،بااینمدرسفلسفهکهدانشآموختهرشته
پوگفتیداشتهباشــیمونظراورادربارهوقایعمثبتحوزه
داروســازینیزاست،گ 
ت وگویمان را متفاوت از همیشه
اندیشــهدر طول سالگذشته جویا شــویم.با اوگف 
پیش بردیم؛ ســؤالهای کوتاه ،پاســخهای کوتــاه .او بدون اینکه از ســبک متفاوت
توگوغافلگیرشودباطمأنینهپاسخگویمانشد.
گف 

ëëجنــاب دبــاغ ،اگــر بخواهیــد در حــوزه
اندیشهبهیکتحولمثبتدرسالگذشته
اشــاره کنید از چــه پدید ه یــا موضوعی نام
میبرید؟
چــون در ایــران نیســتم ،تحــوالت را از
طریــق فضــای مجــازی ،رســانهها یــا
دوســتانی که به ایران رفــت و آمد دارند
پیگیــری میکنــم .آنقدر که رصــد کردم
شــاهد بــودم کــه فعالیــت حــوزه کتاب
در ایــران کمابیــش داغ اســت و حقیقتاً
خرسندم از اینکه میشنوم آثار و عناوین
متعددی در سال  96منتشر شده است.
بــه نظــرم آثــار جــدی و خوبــی در حوزه
فلسفه ،معرفتشناسی ،فلسفه اخالق
و فرهنگ در ســال گذشــته منتشــر شده
نشــر
اســت .بــرای نمونــه ،کارهایــی که ِ
«کرگــدن» عرضه کرده اســت ،از جمله
خــوب «فضائــل ذهــن» نوشــته
کتــاب ِ
لیندا زگزبســکی که ترجمه نیکویی از آن
نیز صورت گرفته است ،یا ترجمه کتاب
«در بــاب حــرف مفــت» نوشــته هــری
فرانکفــورت کــه کتــاب خوبــی به شــمار
مــیرود .اخیراً هم دیدم کتاب «فلســفه

شــوپنهاور» نوشــته برایان مگــی تجدید
چاپ شــده اســت؛ البتــه مــن ترجمه را
ندیدم و نمیدانستم این کتاب در ایران
منتشــر شــده اســت ،ا ّما به نظــر من ،که
مدرس فلســفه شــوپنهاور به فارسی در
کانادا هســتم ،ایــن کتاب ،اثــری خوب و
کالســیک در این زمینه به شمار میرود.
حتی شنیدم که رمان «ملّت عشق» طی
دو سال به چاپ پنجاهم رسیده است!
همچنین به یاد دارم در سال گذشته که در
تو
تورنتــو با جناب مصطفی ملکیان گف 
گو میکردیم ،ایشــان به من میگفتند که
خوشبختانه جلســات نقد و بررسی کتاب
در داخــل ایــران داغ اســت و کتابهــای
بســیاری منتشــر میشــود ،بــه نحــوی که
شــما هر ماه میتوانید در دو یا سه جلسه
خوب نقد و بررسی کتاب شرکت کنید .این
اتفاقی نیکو و مســرتبخش اســت؛ البته
مــن تا جایــی کــه توانســتهام گزارشهای
جلســات نقد و بررســی کتابهایــی را که
در تهــران برگــزار میشــود خوانــدهام یــا
ی ایــن جلســات را گوش
فایلهــای صوتــ 
کرد هام.

تحقــق ایــن اتفاقات نیکــو در کنار ســرانه
پاییــن مطالعه در کشــور مــا ،نویدبخش
اســت .ســال  96از لحــاظ فرهنگــی و
انتشــاراتی بــرای شــخص مــن هم ســال
بسیار خوبی بود؛ چهار اثر از بنده به چاپ
رسید.
ëëبرایناشرانایرانیچهتوصیهایدارید؟
(ســکوت میکنــد) توصیــهای نــدارم،
امــا آرزوهایــی نیــک میکنــم کــه بتوانند
مشکالت معیشــتی و موانع مجوزیشان
حل شــود و آثار بیشتری را بتوانند در سال
 97از مؤلفــان و مترجمــان خوب منتشــر
کنند.
ëëشــماکهبــهنوعــیباتفکــرومتفکــران،
ســر و کار داریــد «اندیشــه» و اثرگــذاری
کار «اندیشــمندان» را چگونــه توصیــف
میکنید؟
بهنظــرم «اندیشــه» مانند آبی اســت که
در جــوی روان میشــود و راه خــود را پیدا
میکند و بتدریــج آن را باز میکند ،مانند
آبشــار نیســت که خیلی خروشــان باشد.
اندیشــهای که اصالت داشته باشد و ژرف
باشــد ،مانند امواجی اســت کــه در عمق
اقیانــوس میوزنــد و ماننــد موجهــای
ســاحلی نیســتند که قیل و قال دارند ،اما
دوام و قوامی هم ندارند.
ëëفکر میکنیــد در جامعه ما «اندیشــه» و
«اندیشهورزی»متاعپرطرفداریاست؟
بله ،مانند هر امری که در عرصه عمومی
عرضه میشــود .اندیشه کاالیی معرفتی
است و مانند دیگر کاالهای فرهنگی نظیر
فیلم و موسیقی ،دارای مخاطبان خاص
خود است.
ëëبهنظرشمااندیشمندانمامستقلاند؟
تااستقاللراچهمعنیکنیم؛استقاللیک
امر نسبی است .اندیشمندان در قیاس با
برخی دیگر از کنشگران اجتماعی (اعم از
فعاالن سیاسی و سیاستمداران) میشود
گفتکهکمابیشمستقلاند.
ëëنســبت «فیلســوف» بــا «خشــونت»
چیست؟
حقیقتش امیدواریم «فیلســوف» دست
کــم از تجاربی که در قرن بیســتم رخ داده
اســت عبرت بگیــرد؛ خشــونت را تئوریزه
نکنــد (کما اینکه همیشــه چنیــن چیزی
مرســوم بوده) و ذرهای با خشــونتورزی
(یعنی ترویج خشونت در سطح جامعه)
همدلــی نداشــته باشــد .او باید بــه لحاظ
اخالقــی ،سیاســی و ...بــه نحــو مطلــق
خشونت و خشونتورزی و نهادینهشدن
آن در جامعه انســانی را نقد کند .در عین
حال تحلیل چرایی بروز و ظهور خشونت
و تفکیــک انــواع آن (ماننــد خشــونت
کالمــی ،خشــونت بدنــی ،خشــونت در
سطح بینالمللی) میتواند کار فیلسوف
یاجامعهشناسباشد.
ëëآیــا امروزه کســی از «فالســفه» حســاب
میبرد؟
(میخنــدد) در جامعــه انســانی؟ نــه!
فکــر نمیکنــم؛ فالســفه تنها یک ســری
عالقهمند دارند .اهالی فلســفه هم مانند
رشتههای دیگر هستند ،مثل این میماند

که شــما امــروزه بپرســید کــه آیا کســی از
ریاضیدانهاحسابمیبرد؟پاسخمنفی
ل گذار مثل ما،
اســت،اما در جوامع درحا 
فیلســوفان یا فلسفهپژوهانی که به سبب
کار روشنفکرانهشــان در حــوزه عمومــی
نیــز حضــور دارنــد دارای دایــره نفــوذ،
تأثیرگذاری و مخاطبان بیشتری هستند،
البته نسبت فیلســوف و روشــنفکر از نوع
خصوص ِمن وجه است
نســبت عموم و
ِ
و فکر میکنــم در جوامعــی مانند ما این
موضوع تا چند صباحی دیگر ادامه داشته
ن گــذار
باشــد واال در جوامعــی کــه از دورا 
عبور کردهاند دیگر این کارکرد روشنفکری
خیلی کم رمق و کم رونق میشود و دیگر
نمیتوانید فیلسوفان و فلسفهپژوهانی از
این قبیل را سراغ بگیرید ،مثالً در جامعه
نروژ کنونی یا کانادا که من زندگی میکنم،
به این معنا ما فیلســوف یا فلسفهپژوهی
نداریــم ،یــا بســیار بســیار کــم داریــم کــه
بخواهد چهرهای شــناخته شده در سطح
عمــوم باشــد و تأثیــرات اجتماعــی هــم
بگذارد.
ëëبی تفاوتی و انســان بیتفــاوت را چطور
معنامیکنید؟
یعنــی آنچــه کــه در بیــرون از شــما رخ
میدهد نه «خوشــایند» شــما باشــد و نه
«بدآیند»!
ث دربــاره آرا و
ëëآیــا تاکنون خلــط مبحــ 
اندیشههایشماصورتگرفتهاست؟
(بــا خنــده) بســیار کالن! فقــط شــقوق
مختلــف بحــث را اگــر از یکدیگر تفکیک
کنیم و فیالمثل بحث جامعهشناختی را
از بحث روانشناختی یا معرفتشناختی
جدا کنیم تشــخیص ســویههای مختلف
از یکدیگــر از مقدمات روششــناختی کار
فلسفیاست.
ëëذاتدینچیست؟
ذات نــدارد! من در مقالهای تحت عنوان
«ذات دیــن؟» اســتداللهایی آوردهام که
دیــن دارای ذات نیســت امــا مقدمــات و
گوهرهایی دارد که برای نمونه عبارتاند
از خضــوع و خشــوع در برابــر حقیقــت
هســتی یــا بیکرانگی هســتی و همچنین
زیستن و سلوک اخالقی .بنابراین میتوان
از کارکردهــای دیــن ســخن گفــت ،مثــاً
معنابخشــی به زندگی که اینها مقدمات
دین و دینداری است.
ëëوحدتاینجهاندرچیست؟
بهنظرم این دنیا بیش از اینکه دار وحدت
باشد ،دار کثرت است .اگر کسی میخواهد
از وحدت ســراغ بگیرد بایــد از دار تعدد و
تضــاد و تخالــف و کثــرت کــه قوامبخش
جهــان پیرامونی ما اســت عبور کنــد و به
تعبیر«سهرابسپهری»سراغهیچستان
رود؛ یا اگر از شــوپنهاور بخواهیم بپرسیم،
انســان بایــد بــه پــس پشــت ایــن عالــم
پدیداری و ریشهدار برود .آنجاها میشود
یــک وحدتــی را ســراغ گرفت ،امــا در این
دنیا نه.
ëëبزرگترین تهدیدهای پیــش رو ما در دهه
آیندهراچهمیبینید؟
ب ه نظرم قصه «گرم شــدن کــره زمین» و

در جوامع درحال گذار مثل ما ،فیلسوفان یا
فلسفهپژوهانی که به سبب کار روشنفکرانهشان
در حوزه عمومی نیز حضور دارند دارای دایره
نفوذ ،تأثیرگذاری و مخاطبان بیشتری هستند،
در جوامعی که از دوران گذار عبور کردهاند
دیگر این کارکرد روشنفکری خیلی کم رمق و
کم رونق میشود و دیگر نمیتوانید فیلسوفان
و فلسفهپژوهانی از این قبیل را سراغ بگیرید،
مثالً در جامعه نروژ کنونی یا کانادا که من
زندگی میکنم ،به این معنا ما فیلسوف یا
فلسفهپژوهی نداریم ،یا بسیار بسیار کم داریم
که بخواهد چهرهای شناخته شده در سطح
عموم باشد و تأثیرات اجتماعی هم بگذارد

«آالیندههایی» که برای ساکنان نسلهای
آتی کره زمین باقی میماند ،مهم است.
همچنیــن« ،خشــونت و جنگافــروزی»
کــه در ســطح بینالمللی جاری و ســاری
اســت و نشــانههای کــم شــدنش چندان
دیده نمیشود و حتی ممکن است جهان
آبستن یکی دو مورد جنگ بزرگ شود که
دربــارهاش خیلی ســخن میرود،البته نه
اینکه چنین چیزی حتماً رخ میدهد ،اما
سخن از تهدید است.
در عین حال زندگی صنعتی ،یا به تعبیر
بهتــر «زندگــی ماشــینی» و آثــار ســوء آن
مثل کم تحرکــی یا بحران معنای زندگی
و یــأس و تنهایــی از جملــه تهدیدهــای
پیش روی ما اســت .برای مثــال برخی از
جامعهشناســان و متفکران میگویند که
ایــن تلفنهای همــراه ،بخشــی از امتداد
بــدن مــا ( )embodimentشــدهاند! ایــن
فناوریهــا اقتضائــات خــود را دارنــد امــا
فــرد و عمــوم انســانها را در چنبــره خود
احاطــه کردهانــد .مــن نمیدانــم ایــن به
کجــا پیــش مــیرود؟! اگرچــه امکانــات
بسیاری را فراهم آوردهاند ،اما این جزئی
از نگرانیهــای مــا اســت کــه هرچــه جلو
میرویم ،آثار و تبعات استفاده از آنها هم
وسعت پیدا میکند.
«ëëفرهنگ مجــازی» ایرانیــان را چگونه
میبینید؟
این فرهنگ مجازی خود بخشی از زندگی
اجتماعــی ما اســت و ما با کاربــرد عبارت
«مجــازی» در ایــن بــاره مســامحه انجام
میدهیم .شبکههای اجتماعی بخشی از
زندگی مردمانــد و فقط نوع آن در قیاس
 10-15سال قبل که مردم فقط به صورت
فیزیکــی بــا هــم در تماس بودنــد ،تغییر
کرده است.
دوم اینکه؛ اگر ما از طریق فرهنگ مجازی
بتوانیم قــدری فرهنگ مدارایمــان را باال
ت و گــو را یــاد بگیریم،
ببریــم و آییــن گف 
شرایط بهتر خواهد شد .این چیزی است

کــه ما بــه آن نیاز مبــرم داریــم ،یعنی یاد
بگیریم که باوجود اختالف رأیی که با هم
داریم به نحو مســالمتآمیزی با یکدیگر
زندگــی کنیــم تا جایــی کــه میتوانیــم از
خشــونت لفظی پرهیز کنیم؛ قرار نیست
بــر ســر بحثهایی کــه صــورت میگیرد،
یکدیگــر را قانع کنیم؛ این نوعی تبادل آرا
اســت .مثالً خاطرم هســت که چند سال
پیش که لیونل مســی در جــام جهانی به
تیم ملی ایــران گل زد ،افرادی در صفحه
فیــس بــوک او کلــی فحــش و فضیحــت
برایــش نوشــتند کــه ایــن کار ،واکنــش
بینالمللی هم پیدا کرد ،این ناشــکیبایی
و عدم خویشــتنداری ما را نشان میدهد.
ما باید در این زمینهها بیشــتر روی خود و
فرهنگ اســتفاده از فضای مجــازی کاری
کنیم.
من فضای مجازی را یک فرصت میبینم
و بــا توجه به تحوالت پر تالطم اجتماعی
و سیاســی در دهههــای گذشــته ،فضــای
مجــازی را فرصتی میبینــم تا ما بتوانیم
به وسیله آن شکیبایی و انعطافپذیری را
یاد بگیریم؛ چراکه به چنین امری عمیقاً
محتاجیم.
ëëهنرموردعالقهتانچیست؟
سینما ،رمان ،شعر و موسیقی.
ëëاتفاقی بوده اســت که دوســت داشتید
در سال گذشته ایران بودید و در آن حضور
مییافتید؟
(ابتــدا از اکــران فیلم فروشــنده گفت؛ اما
یــادش آمــد که مربــوط ب ه دوســال پیش
میشود) بله! در جلســه رونمایی و نقد و
بررســی کتابهــای «جنون هوشــیاری» و
«فانوس جادویی زمان» داریوش شایگان
خیلی دوســت داشتم که ایران باشم و در
این جلسات شرکتکنم.
ëëو بهعنوان آخرین سؤال ،آیا «جور استاد
بهزمهرپدر» است؟
(بــا اندکــی تأمــل) بلــه ،میتواند باشــد!
(میخندد)

پیامدهای اجتماعی برخورد نامناسب گشت ارشاد

خوب ،بد ،جلف

امر به معروفی که خود
به منکر بزرگتری منجر شد

باید خیلی ناپخته و مستأصل باشیم که فکر کنیم این برخوردها ،سِرسوزنی در تعمیق باورداشتهای مذهبی مردم تأثیر دارد

دکتر مهراب صادقنیا
جامعه شناس فرهنگ

زندگــی اجتماعــی انســان همــواره بــا
«تعهــد» ()Commitment
احســاس ّ
و «درگیــری» ( )Involvementهمــراه
اســتُ .مــراد از «درگیری» درگیر شــدن
در امــور اجتماعی و پرهیــز از بیتفاوتی
نسبت به چالشها و مسائل اساسی آن
اســت .اگر ایــن دو عنصر ،از شــهروندان
هــر جامعــهای گرفتــه شــود« ،زندگــی
اجتماعــی» تهدیــد میشــود .تعییــن
نقــش مناســب بــرای افــراد و انتظــار
همراهی آنان با قانون و نظم اجتماعی،
بدون پیوند و دلبســتگی آنان به جامعه
یمعنا است.
ب 
تنهازمانیمیتواندریکجامعهانتظار
قانونگرایی و زیســت مسئولیتپذیرانه
داشــت کــه آن جامعــه کشــش الزم را
برای شــهروندانش داشته باشد .نتیجه
روشــن تعلّــق و پیوند اجتماعــی همانا
پذیــرش نقــش و ایفــای مســئوالن ه آن
اســت .نمیتــوان از کســانی کــه بــه هــر
دلیل ،کششــی به جامع ه خــود ندارند و
خود را رانده یا نادیده شــده میبینند ،یا
احساس میکنند پیوندشــان با جامعه
محترم شمرده نمیشود ،انتظار داشت
که نسبت به جامعه و زندگی اجتماعی

وفادار و همدل باشند.
اگــر افراد یــک جامعه به قواعد زیســت
اجتماعــی پایبنــد نباشــند ،هیــچ نــوع
مســئولیت اجتماعــی نمیپذیرنــد .از
امور سادهای چون پرتاب نکردن ظروف
یکبــار مصرف وســط طبیعــت گرفته تا
مقابلــه بــا تهدیدهایــی چــون بیآبی و
خشکسالی یا حتی مقابله با تهدیدهای
خارجی.
از اینرو «اصل بقای زندگی اجتماعی»
بــرای هــر جامعــهای یــک ضــرورت
انکارنشــدنی اســت ،فــرق نمیکنــد به
ی از جامعه
چــه گروه یــا جریــان سیاســ 
تعلّق داشته باشیم ،یا اساساً به گروهی
و جریانــی تعلّــق داشــته باشــیم یــا نه؛
بایــد تهدیــد زندگی اجتماعــی را ج ّدی
و پرمخاطره بدانیم .اساســاً جریانهای
سیاســی ،به نســبت اهمیتی کــه به این
اصــل میدهند از مشــروعیت سیاســی
برخــوردار میشــوند .هر نــوع اقدامی از
یک گروه یا جریان سیاسی که پیوندهای
اجتماعی را تضعیف کند و ســبب شود
دلبســتگی افراد یا گروهی بــه جامعه از
بین برود بقای جامعه را تهدید میکند.
بــرای افزایــش کشــش اجتماعــی
بایــد کوشــید تــا شــهروندان تصویــری
امیدوارکننــده و روشــن از جامعــ ه خود
داشــته باشــند .آنان باید خود را محترم
و مســئوالن خــود را قانونگــرا ،قابــل
اعتماد ،پاکدســت ،امانتدار و دلسوز و
رویههــای اجتماعی را قابل پیشبینی و
عادالنه ببینند تا احســاس خوشــایندی

از زندگــی در جامعــ ه خــود داشــته
باشــند .هرگونه توهین ،حرمتشــکنی
و رفتار غیرمســئوالنه و بهدور از تجربه و
تخصص الزم میتواند وجدان عمومی
جامعه را جریح ه دار کرده و شهروندان
را گریزان و ضداجتماعی کند.
تکــ ه فیلمــی که برخــورد تأســفبار چند
مأمور پلیس با دختری با پوشش خارج
از عــرف را در یکــی از پارکهــای تهران
نشــان میدهــد و فضــای مجــازی را به
واکنش وا داشــته اســت ،نمون ه روشــنی
از اینگونــه رفتارهــا اســت .ایــن فیلــم
وجــدان عمومــی جامعــه را جریحهدار
کرده و بــه مثابه یــک فیلترینگ منفی،
تالشهای شــبانهروزی نیروهای خدوم
انتظامــی در تأمیــن امنیــت جامعــه را
به حاشــیه رانده اســت .آنقدر که جدای
از سوءاســتفادههایی کــه مطابق انتظار،
بدخواهــان از ایــن فیلــم خواهنــد کرد،
دلســوزان نظــام و جامعــه نیــز مجبــور
شــدهاند ایــن رفتــار را نکوهــش کــرده و
بــا وجدان عمومــی همــدردی کنند .در
نهایــت وضع به گونــهای پیش رفت که
کســی به آن دختر خانــم خرده نگرفت
که چــرا در رعایت هنجارهای اجتماعی
کوتاهی کرده است.
باید خیلی ســاده ،ناپخته و مستأصل و
نادان باشیم که فکر کنیم این برخوردها
سرســوزنی در تعمیــق باورداشــتهای
ِ
مذهبــی مــردم تأثیــر دارد و بــه تربیت
جوانانمــان کمــک میکنــد .کنتــرل
اجتماعــی زاییــد ه تهدیــد و ارعــاب و

رنجاندن کنشــگران نیست؛ بلکه نتیجه
تعمیــق پیوندهــا و افزایــش دلبســتگی
اجتماعــی اســت .در حالــی کــه جامعه
کشــش اجتماعــی نیازمند
ما عمیقاً به
ِ
اســت ،ایــن رفتارها جــز نفــرت و کینه و
گریز اجتماعی چیزی بهدنبال ندارند.
ِ

در جامعــ ه مــا بازیهــای خطرناکی در
جریــان اســت .بازیهایی که خواســته و
ناخواسته بقای جامعه را تهدید میکند.
بــد نیســت رخدادهایی از این دســت را
بهانه کنیم و رفتار خود را بازنگری کنیم.
بازی «ما و شما»« ،خودی و غیرخودی»
و «تبلیغ به جای تعمیق» نتیجهای جز

کاهــش عمیــق دلبســتگی اجتماعــی و
تهدید «اصل بقــای زندگی اجتماعی»
نــدارد .بهتــر اســت بجای نگرانــی برای
منافع حزبــی و گروهی ،نگران تهدیدی
باشــیم که اگــر محقق شــود ،به دســت
گرفتــن قدرت برای هیچ فکر و اندیشــه

ی معنایی نخواهد
و هیچ جریان سیاســ 
داشت.
در پایــان ،موضعگیری نیــروی انتظامی
در ایــن ماجرا را میســتاییم و معتقدیم
مردم ما به آن بلوغ رسیدهاند که با اشتباه
یک مأمور ،تالشها و مجاهدتهای این
عزیزان را فیلتر نکنند.

دکتر محمدامین
قانعیراد
جامع ه شناس

 .1وقتی به یک فرد در مقام نماینده پلیس یا مأموری از سوی نهادهای حکومتی،
مســئولیتی داده میشــود ،ایــن فــرد باید از یکســری شــاخصها برخوردار باشــد؛
ابتداییترین شاخصه «حرفهای بودن» است؛ یعنی ،باید اقدامات آن شخص در
چارچــوب یک رفتار حرفهای بگنجد .بــه اعتقاد من ،حداقلیترین رفتار حرفهای
در اینگونه موارد «حفظ حرمت شهروندان» در محضر شهروندان دیگر است.
برخــوردی کــه مأمــور گشــت ارشــاد بــا دختــر جــوان داشــت ،کامــاً یــک رفتــار
غیرحرفــهای بــود و بر این بــاورم که باید بــه مأمورانی که چنیــن وظایفی به آنان
محول شــده است ،چگونگی برخورد با شهروندان را آموزش و جایگاه شهروندان
را به آنها متذکر شد؛ بویژه شهروندانی که بزهکار هم نیستند و تنها از عرف مورد
نظر تا حدی تخطی کردهاند.
 .2معتقدم ،باتوجه به اینکه ما در جامعهای دینی زندگی میکنیم ،رفتار مأموران
حکومتی باید «دینی» هم باشد؛ به این معنا که از نظر دینی و اخالقی هم ،قابل
دفاع باشــد .به نظر میرســد در اتفاقی کــه رخ داد از چارچوبهای اخالقی دینی
تخطی شــد؛ به زمین کشــیدن یک انســان ،نادیده گرفتن کرامت انسانی او است.
نهادهایــی کــه مســئولیت برقــراری نظم را بــر عهده دارنــد از این حــق برخوردار
هستند که با آنها که از هنجارها تخطی میکنند ،برخورد قانونی داشته باشند؛ اما
این برخورد نباید به قیمت نادیده انگاشــته شــدن کرامت انســانی و تحقیر افراد
باشد.
 .3بــه نظــر میرســد مســأله زنــان در جامعه مــا از حساســیت خاصــی برخوردار
اســت و اینگونــه برخوردها میتواند باعــث ایجاد فضای بدبینی در جامعه شــود
و بــه نگرشهــای بدبینانه در بیــن زنان دامنزند .زنانی که از قضــا ،این روزها در
جامعه ،برای دفاع از حقوقشان ،از درجهای از انسجام نیز برخوردار شدهاند.
 .4در دنیای رســانهای امروز ،اینگونه برخوردها بســرعت نه در سطح داخل بلکه
در ســطح بینالمللی رســانهای میشــود (چنان که اتفاق افتاد) و بواســطه عمل
نســنجیده یــک مأمور ،تصویری نادرســت از ایــران به جهان مخابره میشــود .در
چنین شــرایطی ،ایــن قبیل اتفاقات حتی بر میزان گردشــگری و تمایل بازگشــت
نخبگان به کشور هم تأثیر میگذارد.
 .5بــه نظــر میرســد که چنین مقوالتــی در ذیل عنــوان «امر به معــروف و نهی از
منکــر» صــورت میگیــرد ،این در حالی اســت کــه امر به معــروف و نهــی از منکر
شــرایطی دارد و باید این شــرایط فراهم باشــد و هنگام انجام آن نباید دســت به
منکــر زد .به اعتقاد من ،در این رخداد ،منکری بزرگتر رخ داد و بیقانونی اتفاق
افتاد که وجدان عمومی را جریحهدار کرد.

