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تعبي��ر »تاريخ اكن��ون« با توج��ه ب��ه دريافت ها و 
ش��ناخت هاي آشنا و كليش��ه اي ما از دانش تاريخ و 
چيس��تي آن، ش��ايد متناقض نما )پارادوكسيكال( 
بنماي��د، چراكه در تص��ور غالب ما، تاري��خ، دانش 
و آگاهي وقايع و رويدادهاي گذش��ته اس��ت. حتي 
برخي تاريخ نگاران سنتي، با تعيين زمان هايي دقيق 
مي گفتند ب��راي آنكه وقايع و رويدادهايي در حيطه 
معرفت تاريخي بگنجند، بايد اين زمان خاص )مثال 
پنجاه سال( از آنها بگذرد. اين نگاه اما در رويكردهاي 
جديد تاريخ نگارانه مورد ترديد قرار گرفته و مورخان 
و پژوهشگران جديد تاريخ، از تاريخ اكنون و ضرورت 
آن س��خن مي گويند. روز چهارشنبه سوم شهريور 
ماه 1400 نخستين جلس��ه از سلسله نشست هاي 
موسسه همكاري هاي ميان رشته اي اكنون با عنوان 
»درباره تاريخ، چيس��تي و كليات مسائل اكنون« با 
حضور برخي از اعضاي گروه و دانشجويان به صورت 
مجازي برگزار شد. سخنرانان نشست افتتاحيه اين 
موسسه، حسينعلي نوذري اس��تاد علوم سياسي از 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، حسين مصباحيان 
استاد فلسفه از دانشگاه تهران و داريوش رحمانيان 
استاد تاريخ از دانش��گاه تهران بودند. در اين جلسه 
هر يك از اين اساتيد درباره تاريخ اكنون و جنبه هاي 
مفهومي آن س��خن گفتند. در پايان نيز بحثي ميان 
افراد حاضر در جلس��ه در گرف��ت. آنچه مي خوانيد 

گزارشي از اين نشست است.

كدام اكنون؟
حس��ينعلي نوذري به عنوان 
نخستين سخنران اين جلسه، 
مباح��ث خ��ود را ب��ا عنوان 
»كاربس��ت ها و كارويژه هاي 
معناشناس��ي »واژه  اكن��ون« 
ارايه داد. او با اشاره به اهميت 
يافتن مفهوم زمان و بس��ترهاي زماني در مطالعات 
ميان رشته اي كه از رهگذر چرخش هايي بنيادين در 
ح��وزه عل��وم انس��اني و اجتماع��ي پديد آم��د، به 
چالش هاي معناشناختي مفهوم اكنون پرداخت. در 
اين راستا، وجوه سه گانه واژه اكنون در زبان فارسي 
در س��ه وجه وصفي، قيدي و اسمي به  طور اجمالي 
مورد بررس��ي قرار گرفت. مساله اي كه او در رابطه با 
ترجمه انگليسي واژه اكنون به عنوان نام موسسه بر 
آن تاكيد داشت موجب طرح مترادف هايي براي آن 
واژه ش��د. از اين جهت س��وال نوذري اي��ن بود كه 
»منظور ما از اين مفهوم كدام واژه در آن زبان هاست 
آيا present است يا at moment ياnow يا ديگر 
معادل هاي بسياري كه وجود دارد. آيا مفهوم اكنون 
مويد و مبين نوعي معاصر بودن و معاصريت اس��ت. 
اگر چنين باشد با آنچه ما مدنظر داريم، ناقض غرض 
خواهد بود. اگر بن��ا را بر اين بگذاريم كه منظور ما از 
مفهوم اكنون just the moment باش��د، بله، اما 
اگر منظور just now باش��د، به مشكل برخواهيم 
خورد يعني همان تعبيري كه ژان ليوتار درباره مفهوم 
مدرن به كار مي برد و مي گويد مدرن دقيقا به معناي 
لحظه اكنوني اس��ت و همچنين همان تعبيري كه 
گايوس پترونيوس از درباريان دوران نرون در ارتباط 

با مساله حال به كار مي برد.«
او در ادامه بح��ث، موضوع ظرف زمان��ي »اكنون« 
را مورد س��وال ق��رار مي دهد كه بر اين اس��اس بايد 
مش��خص كرد »اكنون« چه دوره اي از زمان را براي 
پرداختن به مس��ائل آن شامل مي شود. نوذري بيان 
داشت: وجه اسمي اين واژه به معناي »در زماني كه در 
آن هستيم« به كار مي رود. از اين رو به لحاظ فلسفي، 
سرش��ت ديالكتيكي مفهوم زمان، م��ا را با مفهومي 
تناقض آميز روبه رو مي كند كه گذشته، حال و آينده 

به  طور همزمان از آن زاييده مي شود.
اين پژوهشگر حوزه انديشه سياسي، مفهوم اكنون را 
بيانگر لحظه اي گذرا مي داند كه نمي توانيم از آن به 
عنوان هويت يك موسسه و هويتي ماندگار استفاده 
كنيم، زيرا حيات امور در بس��تر زماني اكنون بسيار 

كوتاه است. منظور نوذري از طرح اين بحث اين است 
ك��ه »ظرف زماني اي ك��ه ما از آن به عن��وان اكنون 
ياد مي كنيم، بالفاصله تبديل به گذش��ته مي شود. 
بنابراين چگونه مي توان به اين مفهوم گذراي معلق 
و بالتكليف دل بس��ت. به هر ح��ال وقتي مي گوييم 
اكنون، ما نمي توانيم صرفا ن��گاه كنيم و ببينيم هر 
روز چه حادثه اي رخ مي دهد كه آن را در دستور كار 
خود قرار دهيم، مگر اينكه ُبعد زماني و دامنه شمول 
مفهوم اكنون را بس��يار فراتر از اين گسترش دهيم و 
بگوييم به  طور مثال وقتي ما از اكنون بحث مي كنيم، 
مسامحتا منظورمان همان معاصر بودن است؛ يعني 
از وقايع انقالب مش��روطه به اين سو. در اين صورت 
سوالي در اينجا مطرح مي شود مبني بر اينكه آيا همه 
آنچه  شما مي گوييد مربوط به تاريخ معاصر است؟«

تامالتي پيرامون مسائل اكنون 
و نسبت زمان با اكنون

 در ادام��ه بح��ث، حس��ين 
مصباحيان از منظر محتوايي و 
فلسفي درباره اين مساله تحت 
عن��وان »تامالت��ي پيرامون 
مسائل اكنون و نسبت زمان با 

اكنون« طرح قضيه كرد.
اين استاد دانشگاه با ارجاع به كتاب »حيات ذهن« 
هانا آرن��ت كه با تكيه بر داس��تان تمثيل��ي »او« از 
كافكا و قطعه تمثيلي »چنين گفت زرتشت« نيچه، 
تصويري از موقعيت مِن انديشنده در زمان اكنون به 
دست مي دهد، بيان مي دارد كه اكنون نقطه تالقي 
گذش��ته و آينده است و »آدمي هم در همين فضاي 
بينابين به سر مي برد. در آن چيزي كه ما زمان حال يا 
اكنون مي دانيم، نبردي با بار سنگين گذشته و هراس 
از آين��ده وجود دارد. بش��ر در چنين وضعي زندگي 
مي كند؛ آينده اي كه يگانه قطعيت آن مرگ اس��ت 
و گذشته اي كه بار سنگيني دارد. بنابراين موقعيت 
مِن انديشنده در زمان بينابين گذشته و آينده است 
يعني اكنوني كه رازآميز و لغزنده است و آدمي كه در 

آن مستقر شده است.«
مصباحي��ان ضمن اش��اره ب��ه تنازع��ات فرقه اي و 
بنيادگرايي به عنوان اصلي ترين شاخصه خاورميانه 
ياد ك��رد. او همچني��ن اضافه كرد: »خش��ونتي كه 
در ن��وع دينداري منطقه وجود دارد، مس��اله ملي و 
منطقه اي را به ه��م پيوند مي ده��د. در جهاني هم 
كه در آن زندگي مي كنيم، منطق سرمايه بر منطق 
دموكراسي سلطه پيدا كرده است. اين سلطه سبب به 
رسميت نشناختن حق ديگري و رسميت بخشيدن 

به نابرابري اجتماعي است.«
به گفته اين استاد فلس��فه مهم ترين مسائل اكنون 
ايران شامل 10 محور اصلي اس��ت: »اولين مساله، 
شناس��ايي يا به رس��ميت شناخته ش��دن در همه 
حوزه هاي فردي، ملي، فرهنگي و... اس��ت. دومين 
مساله، سياست است يعني تناقضي كه بين سياست 
مبتني ب��ر منافع ملي وج��ود دارد و ب��ه تعبير هانا 
آرنت وعده سياس��ت يا سياس��ت انساني، اخالقي و 
همه مس��ائل زيرمجموعه آن از اس��تبداد شرقي تا 
دموكراسي هاي سواره ها. سوم، مساله قدرت و ارتباط 
آن با معرفت اس��ت. چهارم، مساله انسان و حقيقت 
اس��ت، يعني انساني كه در جس��ت وجوي حقيقت 
بوده امروزه با اين مساله مواجه است كه حقيقت بعد 

از نيچه وجود ندارد و اين مس��اله موجد بحران هايي 
شده است. پنجم، مساله رابطه انسان با فرهنگ ملي 
است كه مساله خاص گرايي و همه شمولي را ايجاد 
مي كند. ششم، مس��اله رابطه انسان با ديگري است 
كه بحراني اخالقي است. هفتم، مساله تكنولوژي و 
سيادت است. هشتم، مساله محيط زيست است. نهم، 
مساله نابرابري هاي جنسيتي است و دهم، مساله پول 

و مناسبات سرمايه است.«
او باتوجه به وجه بين��ش انتقادي به عنوان ويژگي 
مشترك روش��نفكري، اين پرسش را طرح مي كند 
كه چگون��ه و با چه روش��ي بايد با مس��ائل اكنون 
مواجه ش��د؟ مصباحيان در مسير پاسخ، 4 رويكرد 
متدولوژي��ك را برمي ش��مرد و درنهايت از رويكرد 
ميان رش��ته اي به عنوان مسووالنه ترين روش دفاع 
مي نمايد، چراكه به زعم او »مسائل اكنون پيچيده تر 
از آن هس��تند كه بتوان با عينك يك رشته به همه 
ابع��اد آن پرت��و افكند. ب��ه عبارت ديگر مس��ائل و 
موضوعات اكنون، از موضوعات ميان رشته اي است. 
بنابراين ما به جاي اينكه از رش��ته ميان رش��ته اي 
صحبت كنيم بايد از موضوعات ميان رشته اي بحث 
كنيم. با اينكه موضوعات، ميان رشته اي هستند اما 
اين مجوز به ما داده نمي شود كه مرز بين رشته ها را 
 برداريم و از رشته اي به نام مطالعات ميان رشته اي 
كه يك نوع بازگش��ت به فلسفه در دوران آغازينش 
اس��ت، بحث كنيم. ما در دوران آغازين، معرفتي به 
غير از فلسفه نداشتيم و علوم هفتگانه ذيل فلسفه 
تعريف مي شد. اگر ما بخواهيم چنين كاري كنيم، 
گويي قرن ها تاريخ تحوالت فكري و معرفتي بشر و 
فلس��فه تجزيه علوم و تخصصي شدن آنها را ناديده 
گرفته ايم. بنابراين هدف همكاري ميان رش��ته اي 
يا آن گونه كه موسس��ه م��ا آن را پيگيري مي كند، 
اين است كه هر كس در پرداختن به مسائل اكنون 
منحصرا در چارچوب حدود و ثغور رش��ته معرفتي 
خود س��خن مي گويد كه البته از نوع سخن گفتن 
با خود و در خود نيس��ت بلكه ب��ا صاحبان معارف 
رشته هاي ديگر اس��ت. اگر چنين فرآيندي پيش 
گرفته ش��ود، به شناس��ايي درزه��ا و فاصله ميان 
رشته ها منجر خواهد شد و به تعبير مرلوپونتي مثل 
يك پروژكتور عمل مي كند كه قادر اس��ت، زواياي 

مبهم و تاريك چيزي را بيشتر به چشم آورد.«

در مسير نو شدن
 داري��وش رحمانيان به عنوان 
آخرين سخنران تحت عنوان 
»مالحظاتي تاريخ��ي درباره 
اكن��ون و گزارش��ي از فرآيند 
سس��ه  مو ي  ش��كل گير
همكاري هاي ميان رش��ته اي 
اكنون« به ارايه روايتي كوتاه و جامع از سرگذشت و 
چگونگي تاسيس موسسه اكنون پرداخت. او در مقام 
يكي از نخستين اعضاي تش��كيل دهنده اين حلقه 
فكري-فرهنگي ش��رحي اجمالي از فراز و فرودهاي 
شكل گيري اين جريان به دست داد كه پيشينه آن 
به پژوهشكده تاريخ اسالم بازمي گردد: »ما در ابتدا 
شروع به دعوت از پاره اي از استادان گرامي كرديم كه 
همين اعضاي كنوني گروه هستند و موسسه را شكل 
دادند. اين دعوت با اهدافي صورت گرفت و از دوستان 
خواهش كرديم و س��خنراني هايي برگزار شد... اين 

نسرين مختاري

توضيح مترجم: در دوران همه گيري ويروس كرونا و دريك 
بزن��گاه تاريخي، ضرورت هاي فاصله گ��ذاري اجتماعي، 
استفاده از ماسك و زدن واكسن براي حفظ سالمت عمومي، 
از ديدگاه اقش��ار خاصي از جامعه، مغاير اميال شخصي و 
آزادي هاي فردي تلقي مي شود. در كشورهاي پيشرفته 
كه برخالف كشورهاي در حال رشد از دسترسي به واكسن 
محروم نيستند، دغدغه هاي اين بيماري همه گير و جانكاه، 
به گونه اي ديگر مشكل ساز شده است.  اين طيف مقاومت 
كه عمدتا مخالفين واكسن هستند، با بينش و درك خاصي 
از آزادي هاي فردي، به قانونمندي هاي عمومي سالمت 
جمعي پش��ت كرده و در اين مسير دچار تناقض گويي و 
درگيرحواشي شده و در نتيجه آزادي هاي جمعي و امنيت 
عمومي را به خطر انداخته اند. در حالي كه در فرانسه برخي 
كاركنان بهداشت از واكس��ن زدن خود امتناع مي ورزند، 
كشورهاي جنوب )كشورهاي در حال توسعه( شديدا در 
جست وجوي اين داروي ارزشمند هستند. ما اينجا با شكم 
سير اين مس��اله مهم را به تعويق مي اندازيم در حالي كه 
آنها در آنجا از آن محروم هستند. رييس بنياد اقدام عليه 
گرسنگي معتقد اس��ت كه تعلل ما در چنين شرايطي از 

نزاكت به دوراست.
    

در يك فرآيند دموكراتيك، بهداش��ت عمومي به عنوان 
يك سياست عمومي، از اين قاعده ثابت حقوقي كه قوانين 
همواره بايد با تحوالت جامعه و پيشرفت هاي دانش علمي، 
همترازي خود را حفظ نمايند، به هيچ وجه مستثني نيست.

اين سياس��ت عمومي به عنوان يك رويك��رد راهبردي 
سالمت، در طول تاريخ مورد دو انتقاد بنيادي قرار گرفته 
است.  اول اينكه، دولت با چنين رويكردي به اين دليل كه 
در تنش ايجاد شده بين آزادي هاي فردي )درابعاد عملي 
و تفك��ري( واقدامات جمعي، جانب جم��ع را مي گيرد، 
آزادي هاي فردي را محدود مي نمايد. هم اكنون س��يگار 
كشيدن در مكان هاي عمومي يا رانندگي با مصرف الكل 
بيش از حد مش��خص ش��ده، ممنوع است. سقط جنين 
زنان فقط در چارچوب تعيين ش��ده قانوني مجاز اس��ت.  
برخي واكسن ها قبل از سن مدرسه براي كودكان اجباري 
اس��ت.ديگر اينكه، اقدامات و ابزارهاي به كار گرفته شده 
از اي��ن منظر كه هدف��ش قبل از هر چيز، ب��ه ويژه حفظ 
حسن كاركرد نظام توليدي است - كه نيروي كار انساني 
تشكيل دهنده آن است- مورد اتهام قرار مي گيرد. ضوابط 
اتخاذ ش��ده در زمينه بهداش��ت عمومي درطول انقالب 
صنعت��ي مانند اس��تراتژي هاي غربالگ��ري و درماني به 
كار گرفته توسط پزشكي اس��تعماري توانسته اند - گاه 
به درس��تي - اين تحليل ها را تقويت نمايند. در واقع بايد 
از كودكان خردسال همانند زنان كارگر در كارخانه هاي 
ريسندگي براي اثربخشي كار مراقبت مي شد. همچنان كه 
از كارگران آفريقايي در مزارع كاكائو يا كائوچو كه در معرض 

بيماري هاي عفوني بسياري قرار داشتند.

تعلل برخي افراد كاركنان بهداش�تي يا مش�اغل 
مرتبط درخط مقدم

 قطعا، امروز ديگر تعلل برخي كاركنان پرسنل بهداشتي يا 
مشاغل مرتبط در واكسينه شدن در مقابل كوويد 19، قابل 
قبول نيست. بدون هيچ ترديدي، اين آخرين نمايش در 
تنش بنيادي ميان فرد واجتماع در زمينه بهداشت تا اين 
تاريخ است. البته قبال هم ديده شده كه گاهي تاريخ، آب به 
آسياب برخي منتقدين مي ريزد. اما درعين حال، از چند 
سرطان ريه، چند مرگ ناشي از تصادفات جاده اي، چند 
خونريزي مهلك در س��قط جنين هاي زيرزميني و از چه 
ميزان ضايعات اسفبار فلج اطفال، از طريق وضع مقررات 
بهداشت عمومي كه متعاقبا به قانون اجباري تبديل گرديد 
اجتناب شده اس��ت؟  همكاران خارجي ما، در بسياري از 
كش��ورهاي فقير، جوامع ما و امكانات ما را در مقابل اين 
بيماري همه گير مشاهده مي كنند: ميلياردها يورو براي 
حفاظت از حداقل درآمدها، حفظ صدها سرويس احياء 
كارآمد، انتقال بيمار از منطقه اي به منطقه ديگر و هزاران 
متخصص آماده و مس��لح - از نظر فني و درماني - جهت 
نجات جان انسان ها در وخيم ترين وضعيت باليني، تزريق 

شده است. 

همه در يك قايق
آيا اين آگاهي مجموعه ش��بكه هاي ايمني است يا تكبر 
انسان هاي مرفه كه نگرش مقاومت كنندگان ناقل بيماري 
را به قيمت تبديل آنها به مقاومت كنندگان مبهم و دوگانه، 
ديكته مي كند؟ تا جايي كه از يادشان مي برد كه آنها دقيقادر 
خط مقدم و در تماس با افراد ضعيف يا مبتال به اين بيماري 
هستند.تا جايي كه از شركت در روندي كه براي اثرگذاري 
كه در اين مورد فقط به صورت جمعي بايد باش��د، امتناع 
مي ورزند. در كشور ما كه اين بيماري نزد آسيب پذيرترين 
اقشار، ضايعات اجتماعي نگران كننده اي را برجا گذاشته 
است، مانند آنجا، كشورهايي كه نتوانستند از همان امكانات 
مقاومتي هيچ چيزي - يا خيلي كمي - را بسيج كنند. در 
حالي كه همه ما در يك قايق هس��تيم، قايقي كه مس��ير 
آن جهاني با سرنوشتي به هم پيوسته است. متخصصين 
مجهز به ابزارهاي واكنشي براي افراد شديدا بيمار در شمال 
)كشورهاي پيشرفته( هستند، واكسن ها در شمال هستند. 
كشورهاي جنوب با اصرار، خواهان بهره مندي از ميليون ها 
واكسني هستند كه در اختيار كشورهاي شمال قرار دارد 
اما البراتوارها اجازه برخورداري از چنين حقي را نمي دهند. 
همچون فرمولي كه در ابتداي اپيدمي ايدز به وجود آمد، 
»امكانات در ش��مال قرار دارند و بيم��اران در جنوب « اما 
كاركنان بهداشتي كشور ما از واكس��ن زدن خود امتناع 
مي ورزند! ما در اينجا، با شكم سير وقت گذراني مي كنيم، در 
حالي كه ديگران در آنجا از همه چيز محروم هستند.در چنين 
شرايطي قانون بايد هر چه سريع تر به وضعيت ملت سامان 

دهد وگرنه، تعلل ما به بي نزاكتي تبديل مي شود.
*: Pierre Micheletti، پزشك، مدير آموزشي ديپلم 
سالمت، ايمني و همبستگي در دانشكده پزشكي گرنوبل 

فرانسه، رييس بنياد اقدام عليه گرسنگي
ترجمه و تدوين: دكتر علي معيني، 
هماهنگ كننده روابط دانشگاه هاي ايران وفرانسه

1- تاريخ سياسي ايران به ويژه از 
شكل گيري جنبش مشروطه به 
اين س��و، چنانكه بايد بازخواني، 
واكاوي و نق��د نش��ده اس��ت. در 
اين فاصله زمان��ي، ما با روايت ها، 
تحليل ها و داوري هاي جاافتاده اي 
مواجه هس��تيم كه كم و بيش با 
نقص ها و ناراستي هايي مخلوط ش��ده و چون مدام هم 
تكرار شده، به گونه اي قطعيت يافته جلوه كرده كه گويي 
جايي هم براي چون وچرا وجود ندارد. بنابراين، بسياري 
از م��ا وقتي حرف از رخدادها و مس��ائل تاريخي به ميان 
مي آيد، چ��ون مطالبي به مرور زم��ان در گوش مان فرو 
رفته، و بدون محك در ذهن مان تلنبار ش��ده و خيلي ها 
را نيز موافق با خود مي يابيم، مجالي براي انديش��يدن يا 
ترديد به خود راه نمي دهيم! اين وضعيت از يك سو برآمده 
از ضعف ها و نقص هاي موجود در نظام آموزش و پرورش 
ماس��ت و از سوي ديگر، نخست، برآمده از نقص هايي در 
تاريخ ن��گاري و دوم، برآمده از تاريخ نگ��ري جانبدارانه و 
متعصبانه است. چنانكه برخي مي كوشند تا آنچه خوش 
دارند و مي پسندند و با ديدگاه ش��ان سازگار است به نام 
تبيين تاريخ ارايه دهند. وقتي تاريخ نگاري و تاريخ نگري 
يعني تبيين  تاريخي، به جاي اينكه ما را با آنچه رخ داده و 
با چرايي رخدادها و مسائلي كه وجود داشته آشنا سازد، 
ما را با پسند و خوشايند برخي نويسندگان و پژوهشگران 
مواجه كند، در نتيجه از واقعيت ها دور شده و گرفتار اوهام 
مي شويم. اگر حقيقت طلبي كه بايد پايه و اساس نگارش و 
پژوهش  تاريخي باشد، كنار گذاشته شود، به جاي شناخت 
تاريخ و آموخت��ن از آن، ميزان توهم ها و هيجان ها در ما 
افزايش مي يابد و اين چيزي جز خس��ارت در پي ندارد. 
شكل گيري چنين وضعي هم در جامعه اي بي كتاب كه 
چون وچرا و پرسشگري در آن رونقي ندارد، ولي از سخن ها 
و نوشته هاي رازآلود، مبهم و هيجاني استقبال مي شود، 

غيرطبيعي نيست. 
2- استاد فريدون مجلسي )نويسنده، مترجم و ديپلمات 
قديم��ي( كه در دو دهه گذش��ته در ش��ماِر چهره هاي 
برجس��ته روزنامه نگاري كش��ورمان نيز قرار مي گيرد، 
در نقد روايت ه��ا و تحليل هاي جاافتاده تاريخي همواره 
پيشگام بوده و با هوش��ياري و شهامت در بيان حقيقت 
كوشيده است. چندي قبل خواسته بودند تا درباره كتاب 
»مصدق 1332-1322« ك��ه دربردارنده گفت وگويي 
اس��ت كه از 8 خرداد 1399 تا 8 تير 1399 با او داشتم، 
و تابستان گذشته توسط نشر پايان منتشر شد، نكته يا 
نكته هايي را با دوس��تداران تاريخ و خوانندگان كتاب در 
ميان بگذارم. چنانكه از ن��ام كتاب هم مي توان دريافت، 
اين كتاب به فعاليت هاي سياسي دكتر محمد مصدق در 
طول 10 سال، يعني از هنگامي كه به مجلس چهاردهم 
راه يافت تا پايان نخست وزيري او مي پردازد. پرسش هايي 
كه در كتاب مطرح شده بر اساس متن مذاكرات مجلس 
شوراي ملي، روزنامه هاي آن دوران، كتاب هاي خاطرات 
و كتاب هاي پژوهشي تنظيم شده و ديدگاه هاي مختلفي 
هم در پرسش ها گنجانده شده تا خواننده با فضاي سياسي 
آن دوران بهتر آش��نا شود و مجال بيشتري نيز براي نقد 
و واكاوي مس��ائل فراهم ش��ود. در پاسخ به دوستاني كه 
كتاب را خوانده بودند، گفته بودم تنها نكته اين است كه 
آنچه تجربه كردم، ي��ك كالس درس بود. در ابتداي كار 
به خواندن و بازخواني كتاب ها و منابع مشغول شدم و در 
ادامه، يك ماه به صورت فشرده در حال مكاتبه و مكالمه 
تلفني با استاد مجلس��ي بودم كه اين بيش از هر چيزي، 
براي من يك كالس درس تاريخ بسيار پربار بود و بهتر و 

سودمندتر از هر كالس درسي. 
3- اس��تاد مجلس��ي كتاب هايي از رابرت گريوز، هاوارد 
فاوست، آمارتياسن، فيليپ راث، راجر بوشه، گورويدال، 
نيكوالي گوگول و... ترجمه كرده و چند داستان نوشته 
اس��ت، نقدها و مقاله هاي فراواني درباره فرهنگ، تاريخ 
و سياست نوشته و مي نويسد كه به طور مستمر منتشر 
مي ش��وند، در كتاب »حكايتي از پل��ه دوم« هم روايتي 
خواندني از زندگي خود ارايه كرده و همه اينها در شناخت 
زندگي و س��لوك او به ما كمك مي كند. اما اگر بخواهيم 
شخصيت فرهنگي و وارسته او را بهتر بشناسيم كه همواره 
عاشقانه در خدمت ايران و مردم ايران بوده، بهتر است به 
سخنان اس��تاد مصطفي ملكيان در مراسم نكوداشت او 
)اسفند 1397( بينديشيم. ملكيان مي گويد: »متفكران 
ما دو دس��ته هستند بخشي خود را خادم مردم و بخشي 
مخدوم مردم مي دانند. اس��تاد مجلس��ي خالصانه براي 
كش��ورش كار مي كند و يك خادم دلس��وز است. استاد 
مجلس��ي به تمام معنا خادم وطن و مردم اس��ت. كسي 
كه خادم وطن و مردم اس��ت هر كاري از دس��تش برآيد 
انجام مي دهد. خيلي از متفكران و عارفان و روشنفكران 
ما كارهايي را در ش��أن خود نمي بينند و خالصانه رفتار 
نمي كنند. اما من هميشه ديده ام كه ايشان خود را خادم 
م��ردم مي داند و هرچ��ه در توان دارد را دلس��وزانه ارايه 
مي كند... همچنين ايشان در نوشته هايش از دشوارگويي 
پرهيز دارد و ساده و عميق مي نويسد. همان طور كه پل 
ادواردز مي گويد براي عميق بودن، نيازي به دشوارگويي 
و قلمبه نويسي نيست. وقتي به مش��كالت اجتماعي و 
فرهنگي مي پردازيم، بايد جوري سخن بگوييم كه مردم 
آن را بفهمند. كساني كه دلسوز هستند بايد حرف خود 
را ساده بيان كنند تا حرف شان فهميده شود. نه اينكه از 
عمق سخن بكاهند بلكه ساده سخن بگويند تا حرف شان 
موثر واقع ش��ود. وقتي مطلبي را با بيان و قلم دشوار ارايه 
كنيم بر درد و رنج غيرالزم مردم مي افزاييم. بيان پيچيده و 

دشوار نشانه دانايي نيست... 
من بارها گفته ام كه هيچ 
كس از نااميدي سود نبرده، 
و نوش��ته هاي اميدبخش 
همواره س��ودمند اس��ت. 
استاد مجلس��ي در عين 
واقع بين��ي، نوع��ي اميد 
به مخاطب خ��ود منتقل 

مي كند.«

»فريدون مجلسي« كوويد 19: هق هق انسان هاي مرفه 
و تاريخ نگري انتقادي

تاريخ اكنون در گفتارهايي از حسينعلي نوذري، حسين مصباحيان و داريوش رحمانيان

زمان خودت را درياب!

مهم ترين مسائل اكنون ايران شامل 10 محور اصلي است: »اولين مساله، شناسايي يا به رسميت 
شناخته شدن در همه حوزه هاي فردي، ملي، فرهنگي و... است. دومين مساله، سياست است 
يعني تناقضي كه بين سياست مبتني بر منافع ملي وجود دارد و به تعبير هانا آرنت وعده سياست 
يا سياست انساني، اخالقي و همه مسائل زيرمجموعه آن از استبداد شرقي تا دموكراسي هاي 
سواره ها. سوم، مساله قدرت و ارتباط آن با معرفت است. چهارم، مساله انسان و حقيقت است، 
يعني انساني كه در جست وجوي حقيقت بوده امروزه با اين مساله مواجه است كه حقيقت بعد از 
نيچه وجود ندارد و اين مساله موجد بحران هايي شده است. پنجم، مساله رابطه انسان با فرهنگ 
ملي است كه مساله خاص گرايي و همه شمولي را ايجاد مي كند. ششم، مساله رابطه انسان با 
ديگري است كه بحراني اخالقي است. هفتم، مساله تكنولوژي و سيادت است. هشتم، مساله 
محيط زيست است. نهم، مس�اله نابرابري هاي جنسيتي است و دهم، مساله پول و مناسبات 

سرمايه است.«

پيير ميكلتي

محمد صادقي

گروه به  تدريج شروع به رشد كرد و در همان يكي، دو 
سال اول هم فعاليت بسياري داش��ت. اين گروه در 
همان آغازين جلس��اتي كه برگزار كرد، روي همين 
مسائلي كه امروز آقاي دكتر مصباحيان و آقاي دكتر 
نوذري اش��اره كردند و من هم اشاره كردم، شروع به 
بحث كرديم و تا همين امروز هم ما هرگز به يك وفاق 
عام نرس��يديم. ما با اينكه به ميزان چش��مگيري با 
يكديگر دوس��تي، همراهي و همكاري مي كنيم اما 
اختالف نظر هم كم نداريم.« او در ادامه خاطرنشان 
كرد كه اين جريان فكري، جايگاه بسيار قابل توجهي 
در فضاي معرفتي ايران داشته است، زيرا »اين جريان 
يكي از حلقه هاي بسيار تاثيرگذار در تحوالت فكري 
و علمي حوزه علوم انساني در همين دهه اخير بوده 
اس��ت. اين حلقه، كارنامه درخشان و موثري داشته 

است و بايد تاريخ آن نوشته و گفته شود.«
 now اين استاد دانشگاه با تكيه بر تبارشناسي واژه
در زب��ان انگليس��ي و واژه نودر زبان فارس��ي اذعان 
داشت: »ما براي اينكه نو شويم بايد به نو بينديشيم و 
آماج اصلي اين موسسه اين است كه در راه نو شدن و 
اكنوني شدن فرهنگ و دانش ايران و ايراني به سهم 

خود گام بردارد.«

صوفي ابن الوقت باشد  اي پسر!
پس از ارايه سخنراني ها، مباحثي در قالب گفت وگو از 
سوي حسين مجتهدي، داريوش رحمانيان و حسين 
مصباحيان مطرح شد. مجتهدي در مقام مدير گروه 
و موسس��ه اكنون، تجربه حضور خ��ود در اين گروه 
را آموزنده و پربار توصيف ك��رد. او باتوجه به حيطه 
تخصصي خود يعني روانشناس��ي به نقل از فرويد، 
مواجهه درگيرانه با تاريخ، فلس��فه و ادبيات را براي 
يك روانكاو با اهميت تلقي نم��ود و تاريخ روانكاوي 

را سرشار از تعامالت عميق ميان رشته اي دانست.
مجتهدي در ادامه بحث خود در رابطه با خطي نبودن 
زمان و ناممكن بودن جداسازي حال از گذشته تاكيد 
داشت كه »در بستر انديشه هايدگري، از سر گرفتني 
دوباره وجود دارد كه آينده گراس��ت ولي گذشته به 
يك ش��كل اصيل از سر گرفته مي ش��ود. غيراصيل 
آن است كه آن گذشته بخواهد فراموش شود. بنا به 
تعبير پيتر ويدمر، زمان حال و كنوني، امر واقع است 
ولي گذشته نمادين است و آينده هم خيالين است. 
در حقيقت ما هر چه را كه بر آن دست مي گذاريم به 
نوعي با گذشته پيوند دارد. اين گذشته، از اين منظر 
تاريخ انتقادي خواهد بود نه تاريخ عظمت گرا يا تاريخ 
صرفا نوستالژيك. اين تاريخ انتقادي نمي تواند از اين 
اكنونيت جدا باشد و اين اتفاقي است كه رخ داده است 

و همچنان ادامه دارد.«
حس��ين مصباحيان در اين بخش از نشست ضمن 
تاكيد بر مواهب همكاري هاي ميان رشته اي، خطرات 
بر هم ريختن مرز ميان رش��ته ها را متذكر ش��د و با 
ذكر مثالي افزود: »به  طور مث��ال تحليل دوركيم از 
خودكشي براي من يك تحليل جامعه شناسانه است 
و كمترين ربطي به رويكرد من نسبت به اين مساله 
ندارد. فلسفه يا تاريخ بايد تفسير ديگري از اين مساله 
داشته باشند. آنها چگونه همديگر را پبدا مي كنند؟ 
آنها در اين نقطه همديگر را پيدا مي كنند كه بدانيم 
خودكش��ي يك موضوع ميان رشته اي است، نه يك 
موضوع تك رشته اي. در اين صورت از مناظر مختلف 
بر آن پرتو افكنده مي ش��ود، درزها و شكاف هايي كه 
بين اين رش��ته ها وجود دارد هم شناسايي مي شود 
و اين ام��كان را به ما مي دهد كه ب��ه درك بهتري از 

پديده برسيم.«
داريوش رحمانيان ضم��ن نقد از موضع مصباحيان 
در رابط��ه با حفظ مرز رش��ته ها، با توج��ه به بحث 
ميان رشته اي و تخصص گرايي رشته ها بيان داشت: 
»هنگامي كه آقاي دكتر مصباحيان مي فرمايند ما 
بايد به معناي تخصصي كلمه يك كار تاريخي انجام 
دهيم، دقيقا منظورشان چيست؟ همين مساله، مورد 
اختالف شديد اس��ت. در اينجا نكته اي وجود دارد. 
اساس��ا فارغ از اينكه موضع من راج��ع به اين بحث 
چيس��ت، به  طور كلي من قائل به چيزي هستم كه 
ادراك و تخيل و فهم مورخانه است من مي پذيرم كه 
بايد راجع به خودكشي، تحليلي جامعه شناختي يا 
تاريخي صورت گيرد ولي يك كار ديگر هم مي توان 
انجام داد يعني همان چيزي كه دكتر مصباحيان و 

همفكران ايشان آن را خطرناك مي دانند.«
حس��ين مجتهدي در ادامه بحث ب��ه ذكر اين نكته 
راج��ع به مفهوم اكنون پرداخت ك��ه »آينده بايد به 
يك اكنونيتي برسد تا بخواهد تحقق پيدا كند وگرنه 
تصوي��ري خيالين بيش نيس��ت. برخ��ي معتقدند 
اين ش��عر مولوي هم مي تواند با اين خوانش همسو 
باشد: »صوفي ابن الوقت باشد  اي رفيق / نيست فردا 
گفتنش شرط طريق« ابن الوقت و فرزند زمان بودن 
به يك تعبير ش��ايد اكنونيت را ه��م در درون خود 

داشته باشد.« 
رحماني��ان در پايان مباحث خود، دو س��خن را به 
منزله حسن الختام كالمش بيان كرد: يكي حديث 
ش��ريفي اس��ت از قول حضرت امام صادق)ع( كه 
مي فرمايد: »العالم به زمانِه ال تحجُم عليه الّلوابس«: 
ش��بهات بر كس��ي كه عالم بر زمانه خويش است، 
هجوم نمي آورد و ديگري س��خني از ش��اعر بزرگ 
معاصر ايران زمين، احمد شاملوست كه مي گويد: 
»آن كسي كه زمان خويش را در نيابد پيش از آنكه 
عمرش به سر آيد مرده است«.  مصباحيان به عنوان 
نكته پاياني اين نشست عنوان داشت كه از ديدگاه 
رشته فلس��فه، موضوع و روش از جمله استلزامات 
هر نوع از معرفت اس��ت چنانكه در صورت نبود اين 
استلزامات، چيستي يك معرفت زير سوال مي رود. 
»بنابراين صاحب هر معرفت��ي بايد بگويد موضوع 
معرفتي كه او به آن تعلق دارد چيس��ت و روش آن 
كدام اس��ت؟« او در ادامه افزود كه هر رش��ته اي از 
درون با بحران هايي مواجه است كه بايد به آن توجه 
كرد. بر اين اس��اس جدي ترين پرسش در برابر هر 

معرفتي، پرسش از چيستي آن است. 

تاريخ و انديشه


