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ماهنامه ای برای فردای اصفهان
«برای فردا» نشریهای است تحلیلی ،تفسیری و بنای آن دارد که در حوزه «فرهنگ و اجتماع» دیار اصفهان فعالیت داشته
باشد« .برای فردا» آمده است تا با رویکردی تحلیلی از آنچه موجب زایش فرهنگ در اصفهان میشود سخن بگوید .هر
پدیدهای که موجب تاثیرگذاری و تغییر در شهر اصفهان بوده و میتواند باشد ،فارغ از هرگونه جهتگیری و سوگیری،
میتواند موضوع این نشریه قرار گیرد .در هر شماره از نشریه موضوعاتی در حوزه؛ تاریخ ،فرهنگ ،اقتصاد ،اجتماع ،ادب و هنر
در قالب پروندههایی مجزا و به صورت مشروح و تفسیری مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مندان این دیار
ترویج دانش و بررسی مسائل منطقهای اصفهان به وسیلهی هماندیشی با نخبگان و عالقه
«برای فردا» در پی
ِ
ِ
است و از هیچ جریان سیاسی و یا ایدئولوژی فکری خاصی حمایت نمیکند و تمامی پدیدهها ،افراد و اندیشهها ،میتواند
موضوع پروندههای تحلیلی این ماهنامه قرار گیرد.

یادها و
رویدادها

7

سرودی روشن برای مردی که به سایه نرفت  /عادل امیری
ارامنۀ جلفای نو در عصر صفوی  /الهه باقری

تـاریــخ
مطبوعات اصفهان در دوران پهلوی
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مطبوعات ،آینۀ روزگار خویش  /الهه باقری
گذشته چراغ راه آینده؛ نگاهی به نشر مطبوعات در دوران پهلوی  /مولود ستوده
یاد آر زِ شمع ُمرده یاد آر؛ نگاهی بر کارنامۀ روزنامهنگاری امیرقلی امینی  /پروین کارگر
صوفی پیر ،گرفتار صفاهانم کرد؛ عبدالحسین سپنتا و روزنامهنگاری  /پریسا امینی
سانسور؛ آفت اندیشه و مطبوعات؛ گفتوگو با محمدحسین خسروپناه /الهه باقری
مطبوعات نصفهان یک دور ناتمام؛ مطبوعات شهرستانهای اصفهان با تکیه بر نشریات شهرضا /معصومه گودرزی
لطفا ً قیچیها را زمین بگذارید؛ گزارشی از سیاست سانسور مطبوعات در دوران پهلوی  /فاطمه رضایی رادفر

جامعه
سرمایه نمادین (پروندهای در
بزرگداشت دکتر محسن رنانی)
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ذهن زیبا؛ زندگینامه خودنوشت دکتر محسن رنانی
آواز پر سیاوش؛ نگاهی به آثار دکتر محسن رنانی

«اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» ،تئوری توطئه یا پیش بینی هوشمندانه؟؛ گفتگو با دکتر حامد قدوسی در
نقد کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران ،درآمدی بر عبور تمدن ها»  /کاظم بهرامی

نقد و بررسی کتاب چرخههای افول اخالق و اقتصاد /نیما بردیافر
پاسداشت رنانی خدمت به توسعة کشور است؛ بازشناسی اندیشه و عملکرد محسن رنانی در گفتگو با فرشاد
مؤمنی /سید مرتضی رضوانی
دکتر رنانی ،دکتر عظیمی دیگر!؛ گفتگو با دکتر نعمت اهلل اکبری /کاظم بهرامی
باال بردن شعور اجتماعی مؤثرترین خدمت دکتر رنانی به کشور است؛ گفتگو با دکتر مهدی کشمیری /زینب کالنتری
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شناسنامـه
من مسلمان لیبرال هستم که دغدغه اصلی ام «غنی سازی» در یک «جامعه بیکودکی» است؛
گفتگو با دکتر محسن رنانی /سید مرتضی رضوانی ،کاظم بهرامی
رنانی در حجاب معاصرت /دکتر عبدالحسین ساسان
پارادایم سازی برای حکومت اجتماعی /محمود سریع القلم
عسل تلخ تو از شیره و شکّر بهتر /حسین قانونی
نقد اندیشههای رنانی ،نفس لوامه ی اقتصاد ایرانی /سجاد بهمنی

ادبیات
ادبیات :روایت روای (بررسی
ادبیات داستانی افغانستان)

73

ادبیات افغانستان از افسانه تا واقعیت /پدیده قربانی
روایت راوی؛ بررسی ادبیات داستانی افغانستان در گفتوگو با محمدحسین محمدی /لیال ساکزاده ،عاطفه جاللالدین
جدی ،سختکوش و منضبط بود /سیدابوطالب مظفری
درباب نشنیدن و دیدن؛ یادداشتی در باب سیاسر ،رمانی از محمدحسین محمدی /ابراهیم دمشناس
رمان زنان و زبان؛ دربارۀ رمان ناشاد ،اثر محمدحسین محمدی /جواد ماهزاده
جایگاه زن در آثار محمدحسین محمدی /لیال ساکزاده
یک درد و دو افغان /مهدی وحید دستجردی
امتداد زیرزمین در ادبیات سیاسر /علی شکیبایی
یک و هشتاد پنج؛ نقدی بر داستانهای کوتاه محمدآصف سلطانزاده /آرش شکری ساروی
بادبادکباز از کابل تا کالیفرنیا /راضیه آذری

کتاب

96

هنر

108

اختراع پیروزی؛ تکملهای بر مرگ مصطفی کیانی ،کتابفروش اصفهانی /یادداشت دبیر کتاب
مکص و تفره؛ یک مصاحبه با حسین آقا کمند /عادل امیری
یادداشتی بر حکایتهای مریخ اثر ری برادبری /محسن بختیار
باز و دنیای قشنگ نو؛ نگاهی بر کتاب دربارۀ ادبیات ،به فصل مترجم  /عادل امیری
چی بخونم؟ چی نخونم؟؛ نگاهی به تازههای نشر

حرفه :کیوریتوری؛ روشها و رویکردها به بهانۀ برگزاری نمایشگاه چهارباغ در موزۀ هنرهای معاصر
اصفهان/امیررجایی
هنر اسالمی  -ایرانی تالش میکند تا درنهایت به خلق یک بهشت برسد؛ آلمانهای
هنرهای سنتی ایرانی در گفتوگو با داوود قنبری هنرمند نقاش شرکتکننده در نمایشگاه
چهارباغ /امیر رجایی
درخت دوستی؛ استوار همچون کوه ،زنده همچون بهار /آرش حسنپور
دنیای رنگی آقای اگلستون؛ نگاهی به عکسهای ویلیام اگلستون  /محمدعلی میرزایی

من و سهتار و معبود؛ به یاد استاد احمد عبادی  /شقایق حدادیان
اسطوره آفرینش در مصر /مهتاب حیدری راد

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :حسن قانونی
سردبیر :سید مرتضی رضوانی
تاریخ :الهه باقری (دبیر) ،پروین کارگر ،دکتر مولود
ستوده ،پریسا امینیان ،فاطمه رضایی رادفر
پروندة ویژه (دکتر رنانی ،سرمایه نمادین):
سیدمرتضی رضوانی (دبیر) ،کاظم بهرامی ،زینب کالنتری،
حسین قانونی
ادبیات :سیاوش گلشیری (دبیر) ،درسا سلیمی ،لیال
ساکزاده ،پدیده قربانی ،راضیه آذری ،عاطفه جاللالدینی
کتاب :عادل امیری(دبیر) ،محسن بختیاری
هنر :محمدعلی میرزایی ،مهتاب حیدری راد
با تشکر از :مرتضی پدریان ،محمدجواد عیدی ،محمد
ناظمی هرندی ،دکتر رضا اسماعیلی ،دکتر مشایخی ،حامد
جعفرزاده ،علیرضا مهدی ،مینا هاشمیان ،علیرضا قناعتکار،
شرکت توزیع برق اصفهان ،آرزو شجاعی.
مدیر هنری :زهرا حسنی
دبیر عکس :محمد علی میرزایی
توسعه و تبلیغات :رضوان عابدینی ،یاسمین دادخواه
روابط عمومی :سمانه کلدانی
امور اجراء :مرضیه زارع
امور هماهنگی :نجمه صادقیان
امور فنی و چاپ :رضا جعفری جبلی
طراحی و صفحهآرائی :موسسه فردای شرق
توزیع :اصفهان امروز
نشانی :اصفهان ،بلوار میرزا کوچک خان ،حدفاصل
پل وحید و میدان سهروردی ،مجتمع اداری زایندهرود،
طبقه سوم
تلفن031-37779463 :
نمابر031-37869257 :
چاپ :چاپ و لیتوگرافی آرمان
w w w. b a r a y e - f a r d a . i r
barayefardaa@gmail.com
telegram.me/barayefardaa

تصحیــح و پــوزش :در شــماره قبــل
ماهنامــه (شــماره  ،)14انتهــای مقدمــه
گفتوگــو بــا وحیــد وکیلــی فــر اشــتباه
چاپــی رخداده بــود کــه بابــت ایــن موضــوع
از خواننــدگان گرامــی عذرخواهــی میشــود.
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سرمایه نمادین
پرونده ای در بزرگداشت پنجاه سالگی دکتر رنانی

با گفتار و نوشــتارهایی از:

جامعه

دکتر فرشاد مومنی
دکتر نعمت اله اکبری
دکتر عبدالحســین ساسان
دکتر محمود ســریع القلم
دکتر حامد قدوسی
دکتر مهدی کشمیری
حسین قانونی
سجاد بهمنی
نیما بردیافر
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ذهــنزیبـا

«زندگینامه خودنوشت» ،دکتر محسن رنانی
گروه جامعه
در سـال  1344در روسـتای «رنـان» ،در خانـوادهای
کشـاورز زاده شـدم .ازآنجاکـه برخـی اجـدادم از سـوی
مـادر و پـدر از عالمان عصر خود بودهانـد ،در خاندانمان
آدمهـای فرهیختـه کـم نبودنـد؛ بنابرایـن ،از یـک
سـوزندگی در محیطـی روسـتایی و کشـاورزی عـادات
زیسـتی مـرا طبیعتگـرا و سـاده پسـند بـار آورد و از
سـوی دیگـر حشرونشـر در خانـوادهای کـه از متوسـط
روزگار خـود فرهیختهتـر بودنـد ،طبیعـت اجتماعـی
و فکـری مـرا مشکلپسـند سـاخت .بـه همیـن علـت
معمـوالً سـراغ بازیهـای کـودکان و نوجوانانهمسـالم
نمیرفتـم و همیشـه دوسـتانم بزرگتر از خـودم بودند
(و البتـه ایـن الزامـاً ارزشـمند نیسـت) .ایـن شـد کـه
خانـوادهام از همـان آغـاز مـرا بـه یک دبسـتان مذهبی
غیردولتی در شـهر اصفهان فرسـتادند .هرروز باید چند
کیلومتـر راه را بـا اتوبـوس و پیـاده و بعدها بـا دوچرخه
طـی میکـردم تـا بـه مدرسـه بـروم .خیلـی وقتهـا
هـم اتوبـوس پـر بـود و مـا مجبـور بودیـم روی سـقف
آن بنشـینیم یـا بـه نردبـان پشـتی آن آویـزان شـویم.
یـادم میآیـد کـه گاهی زمسـتانها بـرای گـرم کردن
دسـتهایم آنهـا را در لولـه اگـزوز خودروهایـی کـه
ایسـتاده بودنـد فرومیبـردم .برخـی روزهـا هـم پـول
کرایـه برگشـت را که دو ریـال بود خوراکـی میخریدم
و چنـد کیلومتر راه برگشـت تـا خانه را پیـاده میرفتم
و البتـه همهچیـز امـن بـود؛ یعنـی هیـچ نگرانـی نبود
کـه کودکـی هفتهشتسـاله چنـد کیلومتـر راه بیـن
اصفهـان و رنـان را در یـک جـاده صحرایـی و بهتنهایی
طـی کنـد تـا بـه خانـه برسـد .بزرگتـر کـه شـدم ،در
دورههـای راهنمایـی و دبیرسـتان ،بیشـتر مواقـع بـا
دوچرخـه و گاهـی نیـز بـا موتورسـیکلت بـه مدرسـه
آمدوشـد میکـردم .در ایـن دوره ،همزمـان بـا تحصیل
رسـمی ،کالسهـای خـط ،موسـیقی و ورزش نیـز
میرفتـم.
کلیه مراحل تحصیلی زیر دیپلم را در اصفهان گذراندم.
در پاییز  1357سـال سـوم راهنمایی را میگذراندم که
بـه علت سـازماندهی تظاهـرات دانشآمـوزی ،به مدت
سـه ماه از مدرسـه اخراج شـدم کـه تا پیـروزی انقالب
طول کشـید .همین باعث شـد کـه در امتحانـات پایان
سـال نمـره ریاضی خوبی نگرفتـم و بنابراین نتوانسـتم
در دبیرسـتان برای رشـته علوم تجربـی ـ که عالقهمند
بـودم ـ ثبتنـام کنـم .چنین شـد که دیپلم خـود را در
رشـته «علـوم اجتماعـی و اقتصـاد» گرفتـم .در تمامی
دوران پیـش از دبیرسـتان ،معلـم اولـم ،مـادرم بـود و
سـپس یگانـه دایـیام کـه یک فعـال سیاسـی مذهبی
بـود و نقـش معلـم اجتماعـیام را داشـت .او مـرا بـه
کـوه میبـرد ،آموزشهـای دینی مـیداد و به جلسـات

هفتگـی دوسـتان سیاسـیاش راه مـیداد .اینهـا همه
در سـاختن دنیـای ذهنی من نقشـی به سـزا داشـت.
در دوره دبیرسـتان ماننـد بیشـتر همگنانـم در فضـای
انقالبـی پـس از پیـروزی انقلاب تنفـس میکـردم .در
سـال  ۱۳۶۱نزدیک به شـش مـاه بهعنـوان امدادگر به
جبهـه رفتـم و بـا حضـور در عملیـات محـرم و دیـدن
دنیـای عشـق و نفـرت و خشـونت جنـگ بـه زندگی و
سیاسـت نگاه تـازهای یافتم .در همیـن دوران نیز مدتی
در کالسهـای حـوزوی شـرکت جسـتم .سـرانجام در
سـال  1362در نخسـتین کنکـور ورودی دانشـگاههای
بعـد از انقلاب شـرکت کـردم .آنوقـت چـون زمـان
جنـگ بـود جوانهـا بیشـتر در فکر جبهه رفتـن بودند
و درس خوانـدن ارزش ویـژهای نداشـت ـ و حتی گاهی
ضـد ارزش تلقـی میشـد .مـن شـبها بـه گلسـتان
شـهدای شـهر اصفهـان که تازه بـا نورافکنهـای بزرگ
روشنشـده بـود میرفتـم و تـا صبـح زیـر نورافکنهـا
درس میخوانـدم .تقریبـاً دو مـاه برای کنکـور خواندم.
آن موقـع نـه کالس کنکور بود و نـه کتابهای کمکی.
بایـد همـان کتابهـای درسـی را مـرور میکردیـم .در
آن سـال رتبههای کنکـور را اعلام نمیکردند و کنکور
تخصصـی بهصـورت تشـریحی بـود؛ امـا بـا توجـه بـه
قبول شـدنم در دانشـگاه تهران به نظرم رتبهام دورقمی
بوده اسـت .بدین ترتیب وارد مقطع کارشناسـی رشـته
اقتصـاد دانشـگاه تهران شـدم تا یک دوره چهاردهسـاله
دانشـجویی در ایـن دانشـگاه را آغـاز کنـم .البتـه پیش
از آن بهعنـوان دانشـجوی مقطـع کارشناسـی ارشـد
«برنامهریزی سیسـتمها» در دانشـگاه صنعتی اصفهان
ثبتنـام کـردم؛ امـا در میانـه تـرم متوجـه شـدم کـه
گرچـه رشـته بسـیار جـدی و کاربـردیای اسـت اما با
عالیـق من سـازگار نیسـت .من شـیفته تحلیـل نظری
کمـی میدیـد و
بـودم و آن رشـته خیلـی همهچیـز را ّ
مـن تحملش را نداشـتم .این بود که انصـراف دادم و به
کارشناسـی ارشـد اقتصاد دانشـگاه تهـران رفتم.
همانگونـه کـه در مقدمـه کتـاب «بـازار یـا نابـازار؟»
آوردهام« :بـه اقتصاد جاهالنه و ناخواسـته آمدم ،سـپس
حسـابگرانه خواندم و سـرانجام عاشـقانه دنبـال کردم».
ً
کاملا
درواقـع ورودم بـه مقطـع کارشناسـی اقتصـاد
تصادفـی و بیبرنامـه قبلـی بـود .گرچـه دانشـجویی
باهـوش و پرتحـرک قلمـداد میشـدم امـا درسخـوان
نبـودم .خیلی چیزهـا میخواندم امـا درس را خیلی نه.
حتـی یکـی دو تـرم اول را هم سـرگردان بـودم که این
رشـته را ادامـه بدهـم یا نـه .باالخره با معدلی متوسـط
دوره کارشناسـی را تمـام کـردم .مهمترین دسـت آورد
ایـن دوره بـرای من این بـود که یکبـاره از یک محیط
زندگـی روسـتایی وارد جامعـه بزرگ تهران شـده بودم.

بسـیار سـازنده و رشـد دهنـده بـود؛ اما همـواره نگاهم
بـه زندگـی در شـهر تهران نـگاه انتقـادی بود .بیشـتر،
بدیهـا و سـختیهای ایـن زندگی شـهری پرشـتاب را
میدیدیـم .بـه همین علـت ،گرچه فرصتهـای فراوانی
پیـش آمـد ،امـا هیـچگاه به فکـر مانـدن و اشـتغال در
تهـران نیفتـادم .هـرگاه از من میپرسـند «چـرا تهران
نمانـدی؟» ،میگویـم تهـران آبهایـش هـم میدونـد
چـه رسـد بـه ماشـینها و آدمهایـش .هیـچ نهالـی
در توفـان شـکوفه نمیکنـد و هیـچ گلـی در بـاد دوام
نمـیآورد و زندگـی اجتماعی در تهرانهمـواره توفانی
اسـت و پـر از هیاهـو و دویدن و شـتاب.
تجربـه نـاب دیگـرم در ایـن دوره ،یـک تجربه عشـقی
شـدید امـا کوتاه و گذرا بود که باعث شـد بـرای رهایی
از تکانههـای روانـی آن بـه ادبیـات پناه ببـرم .یک دوره
پرخوانـی شـعر و ادبیـات کـه حاصـل آن «تـب زادها»
یـی بـود که بعدهـا در کتاب شـعر «آواز پر سـیاووش»
به چاپ رسـاندم.
قبـول شـدنم در کارشناسـی ارشـد نیز بسـیار تصادفی
بـود .مـن هـم دانشـجویی باهـوش معمولـی بـودم و
هـم حوصلـه درس خوانـدن جـدی را نداشـتم .بهویـژه
اینکـه فضـای خوابگاههـای آن موقـع اجـازه درس
خوانـدن جـدی را نمـیداد؛ امـا یـک مـاه مانـده بـه
کنکـور ارشـد ،در تصادفـی دسـت چپم شکسـت و من
آن را بهانـه کـردم و یـک مـاه بـه زادگاهم رنـان رفتم و
تقریبـاً خـودم را در زیرزمیـن خانهمـان حبـس کـردم.
یـک مـاه بهشـدت خوانـدم و چنیـن شـد کـه نهتنهـا
در کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تهران قبول شـدم بلکه
رتبـهام از دیگـر همکالسـیهای درسخوانم نیـز باالتر
بـود .دوره کارشناسـی ارشـد را جدیتـر درس خوانـدم
ولـی حسـابگرانه .درس میخواندم ،چـون فکر میکردم
موفقیتـم درگـرو آن اسـت ،نه بـرای اینکـه از خواندن
اقتصـاد لـذت میبـردم.
در دوره کارشناسـی ،آشـناییام با اسـتادانی چون دکتر
نورعلـی نـوری و مهنـدس علـی مدنـی بسـیار دلپذیـر
و سـازنده بـود .کالس مهنـدس مدنـی کالس رقصـی
شـیرین بـود .اطـوار نشـاط آلـودی کـه ایـن پیرمـرد
دلپذیر برای سـرحال نگهداشـتن مـا و عالقهمند کردن
مـا بـه درس از خود بـروز میداد کالسهـای طوالنی او
را بـه شـیرینی ماندگاری در ذهـن ما تبدیل میکرد که
هنـوز هـم از یادکـرد خاطره آن دلشـاد میشـوم .دکتر
نورعلـی نـوری ـ که از شـترچرانی در دشـتهای نائین
به اسـتادی دانشـگاه تهران رسـیده بود ـ هم با سـلوک
و نحـوه برخـوردش بـا مقـوالت علمـی ،آموختمانکـه
«نخـوت» علـم بیـش از «حقیقـت» آن اسـت.
آموختمانکـه بایـد جـدی خوانـد و جـدی فکـر کـرد
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امـا جدی نگرفـت .از میانه دوره کارشناسـی برای چند
سـال صبحهـای جمعه به پـارک الله تهـران میرفتم و
بـا دکتـر نوری ـ که سـنش باالی هفتادسـال بود ـ قدم
مـیزدم و دربـاره زوایـای مختلـف زندگـی ،از اقتصاد و
عشـق و سیاسـت ،گفتوگو میکـردم و از تجربههایش
بهرههـا میبـردم .در آن سـالها مـن تنهـا دانشـجویی
بـودم کـه دکتـر نـوری اجـازه داده بـود بـه او نزدیـک
شـود .یکبـار بـه مـن گفـت تـو پسازاین که درسـت
تمـام شـد بیـا و در کارهـای علمـی بـا مـن همـکاری
کـن .تصمیـم داشـت کتابـی بنویسـد و عقایـدش را
در آن بیـاورد .مـن پـس از پایـان دوره کارشناسـی بـه
سـراغش رفتم و گفتم اسـتاد درسـم تمام شـد ،اکنون
بـرای همکاری آمـادهام .گفت برو کارشناسـی ارشـدت
را بگیـر و بیـا .رفتـم و سـه سـال بعـد برگشـتم .گفتم
اسـتاد کارشناسـی ارشـد را گرفتـم اکنـون در خدمتم.
گفـت خیلی خوب اسـت .بـرو دکترایـت را بگیـر و بیا.
وقتـی دیـد مـن مـات و مبهـوت بـه او نـگاه میکنـم،
گفت «چیسـت؟ میترسـی تـا دکترایـت را بگیری من
بمیـرم؟ نتـرس مـن میمانم تا تـو دکترایـت را بگیری
و برگـردی» .راسـت گفـت ،او تـا سـالها پسازایـن که
مـن دکترایـم را گرفتـم زنـده بود؛ امـا دریغ کـه وقتی
مـن پـس از هفت سـال تحصیـل در مقطع دکتـری را
تمـام کـردم دیگـر ،هـم عالئقـم تغییر کـرده بـود ،هم
بایـد بـه سـربازی میرفتـم و البتـه ازدواج کـرده بـودم
و بایـد زندگـیای را اداره میکـردم ،چنین شـده که در
دانشـگاه اصفهان مشغول به کار شـدم و عم ً
ال در دشت
«زنـده رود» زمینگیـر شـده بـودم.
در دوره کارشناسـی ارشـد نیـز بـا اسـتادانی چـون
دکتـر امیرحسـین جهانبگلـو ،دکتـر احمدفرجـی دانـا
و دکتـر رحمـتاهلل نیکنـام آشـنا شـدم و از آنـان تأثیر
پذیرفتـم .بهویـژه دکتـر جهانبگلـو که درس توسـعه را
بـا او میگذراندیـم .کالس او و درس توسـعه او یکـی
از معـدود محیطهـای فکـری توسـعهیافتهای بـود کـه
میتوانسـتی در دنیـای توسـعهنیافته ایـران بـه چشـم
ببینـی .شـخصیتش ،تدریسـش ،روابطـش با سـایرین،
منـش اجتماعـیاش و نحـوه تفکـرش همـهاش از
فضـای حاکـم بـر آن روز دانشـگاههای ایـران متفـاوت
بـود .تفکـر انتقـادی ،مهمتریـن ویژگـی اندیشـه او بود
کـه میکوشـید بـه مـا هـم بیامـوزد .معمـوالً کالسها
در اتـاق کارش تشـکیل میشـد و همـه دور یـک میـز
مینشسـتیم .دکتر یک لیـوان چای غلیـظ را روی میز
میگذاشـت که تـا آخر کالس هرازگاهی بـا آن لبی ،تر
میکـرد .بعد پیپ اش را روشـن میکرد و درس شـروع
میشـد .رقـص دودی کـه از پیـپ او در فضـای کالس
ایجـاد میشـد در ذهـن مـا نوعـی خلسـه و هارمونـی
ایجـاد میکـرد کـه ما را بـا خود میبـرد بهگونـهای که
وقتـی کالس تمـام میشـد دلمان نمیخواسـت از اتاق
او برویم.
بـا درک محضـر چنیـن اسـتادانی بـود کـه کمکـم به
اقتصـاد عالقهمنـد شـدم .احسـاس میکـردم هـر چـه
پوسـتههای خشـک و بـیروح نظریههـای درسـی را
میشـکافیم و جلوتـر میرویـم و عمیقتـر میشـویم،
اقتصـاد دلپذیرتـر میشـود .بعدهـا در دوره دکتـری
بـود کـه بـه رازی پـی بـردم کـه اقتصـاد را بـرای مـن
خواسـتنی کـرد .آن راز این بود که در میان رشـتههای
علوم انسـانی ،قدرت زایش ،دقت تحلیل و عمق رشـته

اقتصـاد از همـه رشـتههای دیگـر بیشـتر اسـت .چون
بـرای آنکه کسـی اقتصـاد را خوب بدانـد و بفهمد باید
ریاضـی و آمـار را خـوب بدانـد ،فلسـفه بخوانـد ،تاریـخ
بخوانـد و جامعهشناسـی ،روانشناسـی و انسانشناسـی
نیـز بدانـد .یـک اقتصـاددان هرچـه دانـش خـود را در
زمینههایـی کـه برشـمردم بیشـتر کنـد ،عمـق دانش
اقتصادیاش بیشـتر میشـود .اقتصاد یکرشته نیست،
بلکـه یـک مجموعه دانـش میانرشـتهای اسـت .حتی
امـروز اقتصاددانـان شـروع کردهانـد و از قوانین فیزیک
و ترمودینامیـک بـرای تحلیـل پدیدههـای اقتصـادی
بهـره میبرنـد و گرایشـی بـه نـام اقتصـاد فیزیـک
(اکونوفیزیـک) بـه وجـود آوردهانـد .هیچکـدام از علـوم
انسـانی تـا ایـن پایـه برای توسـعه خـود از علـوم دیگر
بهـره نمیبرنـد؛ بنابراین وقتی ما بتوانیم از پوسـتههای
خشـک اولیـه اقتصـاد عبـور کنیم ناگهـان بـه مغزها و
مرزهـای دلپذیـری میرسـیم کـه اقتصـاد را بسـیار
شـیرین و خواسـتنی میکنـد.
در اوایـل دوره کارشناسـی ارشـد دوبـاره بـه جبهـه
رفتـم و چـون در جنـگ فتـور افتـاده بـود و بـه پایـان
خـودش نزدیک میشـد ،تأمالت زیادی بـر روی جنگ
داشـتم .ایـن بـار فضـای جبهـه بـا آن جبهـهای که در
سـال  ۶۱دیـده بودم از زمین تا آسـمان تفاوت داشـت؛
و سـه مـاه بعـد کـه بـه مرخصـی آمـدم ،دکتـر حمید
ابریشـمی ـ رئیـس وقـت دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه
تهـران ـ صدایـم زد و از احـوال جبهههـا پرسـید .گفتم
مـا شکسـتخوردهایم ولی جرئـت پذیرشـش را نداریم.
جبهـه بـرای عدهای به یک شـغل تبدیلشـده اسـت و
بـرای عـدهای محلی برای کسـب هویت و بـرای عدهای
زنـدان آرزوهـای فروخفتـه .اندکانـد آنانکه به عشـق
آمدهانـد .آن انـدک هـم که به عشـق آمدهاند به عشـق
امـام اسـت نه عشـق مملکت و رویـای سـرزمینی آزاد،
توسـعهیافته و آباد .دکتر با چشـمهای از حدقه درآمده
بـه مـن نـگاه میکـرد .بـاورش نمیشـد؛ اما هفـت ماه
بعـد کـه ایـران قطعنامـه  ۵۹۸را پذیرفت ،بـاور کرد.
اکنون دیگر در اواخر دوره کارشناسـی ارشـد ،با اقتصاد
انـس گرفتـه بـودم و بـر آن شـدم تـا بهطورجـدی آن
را ادامـه دهـم .ایـن شـد کـه در کنکور دکتـری اقتصاد
دانشـگاه تهران شـرکت کـردم و قبول شـدم .مهمترین
دسـت آورد ایـن دوره بـرای مـن آشـنایی نزدیـک بـا
شـخصیت و اندیشـههای دکتـر محمدحسـین تمـدن
جهرمـی بـود .معمـوالً در دوره دکتـری هـر دانشـجو
بایـد دو گرایـش را انتخـاب کنـد .من وقتیکـه با دکتر
تمـدن آشـنا شـدم و دیـدم چـه افقهـای تـازهای بـه
روی مـا میگشـاید ،تصمیـم گرفتم یک گرایش سـوم
(بخـش عمومـی) نیز انتخاب کنم .درواقع مجبور شـدم
دو درس اضافـی بگذرانـم تا بتوانم بـا دکتر تمدن درس
داشـته باشـم و بتوانـم او را بهعنـوان راهنمـای رسـاله
دکتـری خود انتخـاب کنم .وقتی نوبت تدوین رسـاله و
تعییـن اسـتاد راهنما شـد ،یک سـال تمـام پیش دکتر
میرفتـم و خواهـش میکـردم و او راهنمایـی رسـاله
مـرا نمیپذیرفـت و البتـه او بهنـدرت راهنمایی رسـاله
میپذیرفـت .یکـی از روزهـا کـه دوبـاره بـه او مراجعـه
کـردم برگه دستنویسـی به مـن داد و گفت پاکنویس
کـن و بیـاور .دسـتخط دکتـر تمـدن واقعاً وحشـتناک
بـود .فقـط بخـش اول کلمـات را مینوشـت و آنهم به
خطـی بریدهبریـده و ناخوانـا .گویی کودکی خـودکار را

مهمترین خواستهام
از زندگی این است که
یک انسان عادی بمانم
و مثل همه انسانهای
معمولی زندگی عادی
داشته باشم :درس
بدهم ،مطالعه کنم ،کوه
بروم ،دوچرخهسواری
کنم ،موسیقی بشنوم،
کنسرت ببینم،
استخر بروم ،نماز
بخوانم ،قران زمزمه
کنم. ،ورزش کنم،
شعر بگویم ،برقصم
و مهمتر از همه،
ناشناس بمانم و
هیچگاه به کوچه قدرت
و بنبست شهرت پا
نگذارم.
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برداشـته و مقـداری چمن درروی صفحه کاغذ کشـیده
اسـت .رفتـم و وقـت زیـادی صـرف کـردم تا متـن او را
بـا یکی دو اشـتباه بازنویسـی کردم .وقتـی برایش بردم
باورش نمیشـد که توانسـته باشـم آن متـن را بخوانم.
درواقـع بازنویسـی ایـن متـن آزمـون ورودی مـن برای
گذرانـدن رسـاله دکتـری بـا دکتـر تمـدن بـود .پـس
از تعییـن موضـوع رسـالهام یـک سـال و نیـم روی آن
کارکـردم .وقتیکه حدود  150صفحه از رسـالهام آماده
شـد آن را خدمـت اسـتاد بردم .اسـتاد پـس از مرور آن
گفـت :رسـاله تـو در مـورد بـازار اسـت ،بـازار را تعریف
کـن .گفتـم مفاهیمـی چـون بـازار و دولـت ،مفهـوم
اولیـه هسـتند کـه معمـوالً یـک درک بیـن االذهانی و
مشـترک در مـورد آنهـا وجود دارد و نیـازی به تعریف
ندارنـد .او نپذیرفـت و گفت اول برو بـازار را تعریف کن.
چنیـن شـد کـه مـن مجبـور شـدم کتابهـای زیادی
بخوانـم و مقـاالت زیـادی ترجمه کنم و حتـی موضوع
رسـالهام را تغییـر دهـم .بـه همیـن علـت دوره دکتری
من هفت سـال طول کشـید اما پربارترین دوره فعالیت
دانشـگاهیام همیـن دوره تدویـن رسـاله دکتـری بود.

محصـول اولیـه ایـن دوره ،ترجمه کتاب «علـم اقتصاد:
پیشـرفت ،رکـود یا انحطـاط؟» و تألیف کتـاب «بازار یا
نابـازار؟» بـود که پس از دفاع از رسـالهام ،انتشـار یافت.
پـس از پایان دوره دکتری ( )1375به خدمت سـربازی
رفتـم تـا باقیمانـده دوره خدمـت وظیفـه را بـه پایـان
ببـرم .من از سـال  – ۱۳۶۹همزمان بـا پذیرش در دوره
دکتـری دانشـگاه تهران ،تدریـس در دانشـگاه اصفهان
را نیـز آغـاز کـرده بـودم (بهصـورت حقالتدریـس) امـا
مدیـر آنوقـت دانشـگاه همـواره بـرای اسـتخدامم در
ایـن دانشـگاه ممانعـت ایجـاد کـرده بودنـد .تـا اینکه
سـرانجام پـس از خـرداد  ۱۳۷۶بـود کـه مقاومـت آنان
درهـم شکسـت و با مرتبه اسـتادیاری در گـروه اقتصاد
دانشـگاه اصفهان اسـتخدام شـدم و تا اکنونکه به رتبه
دانشـیاری رسـیدهام جـز در دانشـگاه اصفهـان تدریس
نکـردهام .گرچـه شـماره کتابهایـی کـه ترجمـه یـا
تألیـف کردهام به دوازده رسـیده اسـت و حدود یکصد
مقالـه چاپشـده در مجالت یا ارائهشـده بـه همایشها
دارم و نزدیـک بـه  ۱۵۰سـخنرانی داشـتهام اما معتقدم
تنها دسـت آورد مهمی که از دوره تدریس در دانشـگاه
میتوانـد بـرای ما برجـای بمانـد ،امیدآفرینـی و معنی
بخشـی بـه زندگـی هزاران دانشـجویی اسـت کـه از بد
روزگار بـه مـا پنـاه آوردهانـد .اگـر در ایـن کار کامیـاب
باشـیم ،هیچ لذتـی و فخری با آن برابـری نخواهد کرد؛
و اگـر کامیـاب نباشـیم ،هیـچ فعالیت علمـی دیگری ـ
نظیـر نوشـتن مقاله یـا کتـاب ـ خسـارت آن را جبران
نخواهـد کـرد .در سـال  ۱۳۶۸ازدواجکـردهام و اکنـون
یـک فرزنـد دارم .تاکنـون هیـچ کار اجرایـی دولتـی
نپذیرفتـهام .تنهـا دو سـال در دوره مجلـس ششـم،
معاونـت پژوهشـی مرکـز پژوهشهای مجلس شـورای
اسلامی را بـر عهـده گرفتـم که زود پشـیمان شـدم و
ایـن تجربـه باعـث شـد تا تصمیـم بگیـرم ازآنپـس از
پذیـرش مسـئولیت در نظـام اداری و سیاسـی کنونـی
پرهیـز کنم.
در دوره حضـور در مرکـز پژوهشهـای مجلـس ،بهتبع
کارم ،با مسـائل حوزه نفت و گاز آشـنا شـدم .در همان
زمـان دو «نفـت نامه» خطـاب به آقای خاتمی نوشـتم
کـه در آن بـه خطاهای سیاسـتها و تصمیمـات حوزه
نفـت و گاز پرداختـم .همین زمینه باعث شـد تا توجهم
بـه حـوزه انـرژی را پـس از پایـان همـکاریام بـا مرکز
پژوهشهـای مجلـس ادامـه دهم .در سـالهای بعد که
یکـی دو پایاننامـه دکتـری را در حـوزه مسـائل نفـت
و گاز راهنمایـی کـردم و از سـر ضـرورت بـا اطالعـات
حـوزه انـرژی و بازارهـای جهانی آنها بیشـتر سـروکله
زدم کمکـم متوجـه حساسـیتهای غـرب در مـورد
بازارهـای انرژی شـدم و چنین شـد کـه وارد یک پروژه
فکـری جدیـد در حـوزه انـرژی شـدم .ایـن تأملات و
مطالعـات از سـال  ۸۴شـروع و تـا میانهسـال ۱۳۸۷
ادامـه یافـت کـه بخشـی عمـده نتایـج آن در کتـاب
«اقتصـاد سیاسـی مناقشـه اتمی ایـران» تدوین شـد و
در مهـر  ۱۳۸۷بـرای پنجتـن از مقامـات ارشـد کشـور
ارسـال شـد؛ امـا هیچ واکنشـی حتـی اعلام وصولی از
سـوی آنـان دریافت نکـردم .آنـگاه جلـد اول این کتاب
(شـامل یکسـوم مطالـب آن) را در گشـایشهای
سیاسـی پیش از انتخابات ریاسـتجمهوری یازدهم ،در
فروردیـن  ۱۳۹۲بهصورت دیجیتـال و از طریق تارنمای
شـخصیام انتشـار دادم و سـرانجام متن کامل کتاب را
در اردیبهشـت  ۱۳۹۴بهصـورت دیجیتـال در اختیـار

عالقهمنـدان قـراردادم.
بهعنـوان یـک تجربـه اجرایـی غیردولتـی ،در سـال
 ۱۳۸۳مرکـز هماندیشـی توسـعه اسـتان اصفهـان را
بهعنـوان یکنهـاد عمومـی غیردولتی ،راهانـدازی کردم
کـه بهعنـوان اتاق فکـر و دیدهبان توسـعه برای اسـتان
اصفهـان عمل میکـرد .در طی سـالهای اخیر (۱۳۸۸
تا  )۱۳۹۱یکی از منتقدان اصلی «طرح هدفمندسـازی
یارانههـا» و سیاسـتهای هسـتهای بودهام و نوشـتهها،
سـخنرانیها ،مصاحبههـا و مناظرههـای زیـادی در این
مـورد داشـتهام ،بـر روی توسـعهنیافتگی اسـتانهای
غربی کشـور مطالعهکردهام و مرکز هماندیشـی توسـعه
اسـتانهای کرمانشـاه و کردسـتان را راهاندازی کردهام.
مدتـی پیـش اعلام کـردم کـه دیگـر پرونـده کتـاب
«اقتصـاد سیاسـی مناقشـه اتمـی ایـران» در ذهن من
بستهشـده اسـت و بـا آن خداحافظـی کـردهام و تمایل
نـدارم دیگـر وقـت و انـرژی خود بـر روی ایـن موضوع
مناقشـه اتمـی که چند از سـال عمر مـرا و فرصتهای
زیـادی از جامعـه مـرا تبـاه کرد ،صـرف کنم.
از میـان همه نوشـتههایم نیز کتـاب «بازار یـا نابازار؟»
و کتـاب «چرخههای افـول اخالق و اقتصـاد» را مهمتر
و تأثیرگذارتـر میدانـم .در حـوزه علـم اقتصـاد دلـم
میخواهـد بتوانـم دو کتـاب دیگـرم را تکمیـل کنـم
و دیگـر هیـچ :یکـی «ایدئولـوژی فوتبـال» و دیگـری
«اتحادیـه دزدان»؛ و البتـه مدتـی اسـت درگیر مسـئله
آموزشوپـرورش کـودکان شـدهام .مـا یکصـد و ده
سـال اسـت وارد دنیـای مـدرن شـدهایم و تمـام منابع
نفتـی خـود را بـه امید توسـعه یافتـن مصرف یـا نابود
کردهایـم ،امـا همچنـان توسـعهنیافته ماندهایـم .مـن
اکنـون دریافتـهام کـه علـت اصلی عقبماندگـی ما در
ایـن اسـت کـه ما یـک «جامعه بـی کودکی » هسـتیم.
اصلیترین سـرمایه هر کشـور کودکان آن هسـتند و ما
دقیقـاً یـا ایـن سـرمایه را نابـود میکنیم یا بـه پرورش
آن بیتوجـه بودهایـم .اگـر مـا بـه آن انـدازه کـه بـه
سدسـازی و پتروشـیمی و انـرژی اتمـی توجـه کردیـم
بـر کودکانمـان متمرکزشـده بودیـم اکنـون وضعمـان
ً
کاملا متفاوت بود؛ و چنین شـد کـه تصمیم گرفتم در
باقیمانـده عمـر علمی خود بـر روی موضـوع «کودکی
و توسـعه» متمرکز شـوم.
چنـد سـال پیـش در همیـن زندگینامـه خودنوشـت
گفتـم کـه «مهمتریـن خواسـتهام از زندگی این اسـت
کـه یـک انسـان عـادی بمانـم و مثـل همه انسـانهای
معمولـی زندگـی عـادی داشـته باشـم :درس بدهـم،
مطالعـه کنـم ،کـوه بـروم ،دوچرخهسـواری کنـم،
موسـیقی بشـنوم ،کنسـرت ببینم ،اسـتخر بـروم ،نماز
بخوانـم ،قـران زمزمـه کنـم ،ورزش کنـم ،شـعر بگویم،
برقصـم و مهمتـر از همـه ،ناشـناس بمانـم و هیـچگاه
بـه کوچـه قـدرت و بنبسـت شـهرت پـا نگـذارم»؛ اما
متأسـفانه در ایـن چنـد سـال آنچنـان ذهـن و روح
خـود را درگیـر مسـائل و مشـکالت جامعهمـان کردهام
کـه در زندگـی شـخصیام خیلـی از ایـن فرصتهـا به
آرزو تبدیلشـده اسـت .بهویژه آنکه آفت شـهرت دارد
آرامآرام تمـام شـاخ و برگهـای زندگـیام را میگیـرد.
ایـن روزهـا خیلی این شـعر حضـرت سـهراب را زمزمه
میکنـم کـه «بايد امشـب بـروم  /بايد امشـب چمداني
را  /كـه بهانـدازۀ پيراهـن تنهايي مـن جادارد ،بـردارم /
و به سـمتي بروم  /كه درختان حماسـي پيداسـت  /رو
بـه آن وسـعت بـي واژه كه همـواره مـرا میخوانـد.»....
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آواز پر سیاوش

*

نگاهی به آثار دکتر محسن رنانی

گروه جامعه

دکتـر رنانـی تاکنـون  5تألیـف و  7ترجمـه (عمدتـاً
بهصـورت مشـترک) در کارنامـه علمـی خـود دارد کـه
عمدتـاً با اسـتقبال فراوان از سـوی جامعـه علمی مواجه
شـدهاند .تألیفات ایشـان عمدتاً معطوف به مسـائل مهم
و حیاتـی روز کشـور و تحلیلها و برداشـتهایش عمدتاً
برخلاف رویه معمول کارشناسـان و افـکار عمومی بوده
و همیشـه نگاهی نو و متفاوت به مسـائل داشـته اسـت.
درزمانـی کـه عمده کارشناسـان ،علاج اقتصاد ایـران را
نظـام بـازار میدانسـتند و ایـن دیـدگاه را بـه روشهای
گوناگـون بـه افـکار عمومی هـم قبوالنده بودنـد و دولت
وقـت ،برنامـه تعدیـل اقتصـادی را بـه اجـرا درآورده بود،
محسـن رنانی مشـغول نوشـتن کتاب «بـازار یا نابـازار»
بـود .وی در این کتاب گوشـزد میکند که نظـام بازار در
اقتصـاد ایـران چندان کارایـی ندارد و دسـت نامرئی آدام
اسـمیت آنطـور که تصـور میشـود ،چنـدان نمیتواند
معضلات اقتصـادی ایـران را درمان کنـد .در این کتاب،
«مسـئله حفاظت از حقـوق مالکیت» و «مسـئله هزینه
مبادلـه» از علـل بنیادیـن شکسـت بـازار دانسـته شـده
اسـت کـه البتـه دکتـر رنانـی هنـوز هـم براین دیـدگاه
اسـتوار است.
از دیـدگاه دکتـر رنانـی اصلیترین دلیل هزینـه مبادله،
ناتوانـی دولـت درانجام وظیفه سـنتی و کالسـیک خود
اسـت که این وظایـف عبارتانـد از:
 .1تأمیـن امنیـت خارجـی و نظـم داخلـی (بـا اسـتقرار
ارتـش و پلیـس)
 .2انتشار و حفظ ارزش پول ملی
 .3تعریف و نظارت بر اوزان ،مقیاسها و استانداردها
 .4تعریـف حقـوق مالکیـت مـردم (بـا تأسـیس
سـازمانهای صادرکننده اسـناد قانونی بـرای اموال مردم
که این اسـناد باید قانونی ،متحدالشـکل ،کامل و شفاف،
قابلحمـل و سـریع و ارزان قابلواگـذاری باشـند)
 .5تضمیـن حقـوق مالکیـت مـردم (از طریـق تأسـیس
یـک نظام دادگسـتری با این پنـج ویژگی :سـریع ،ارزان،
قاطـع ،بیطـرف و همهجـا در دسـترس)
رنانـی در کتـاب «بـازار یا نابـازار» براین عقیده اسـت که

دولتها نخسـت باید تمام همتشـان صـرف انجام کامل
این وظایف شـود و سـپس به دنبال انجام وظایف مدرن
برونـد .سیاسـتگذاری بـرای اصلاح تخصیـص ،ایجـاد
تثبیـت و بهبـود توزیـع در اقتصـاد و اجتمـاع ،از وظایف
مدرن دولتها محسـوب میشـوند (وظایفی کـه در قرن
بیسـتم ،دولتها بـر دوش گرفتند) .دولتهـا تنها وقتی
حقدارنـد سـراغ ایفـای نقـش در حـوزه وظایـف مدرن
برونـد کـه وظایف سـنتی خـود را بـه نحو احسـن انجام
داده باشـند .در غیر این صورت ،مداخله دولت در اقتصاد
تنهـا بـه بیثباتـی و فـراز و نشـیبهای تـازه در اقتصاد
میانجامـد؛ و حکایـت دولتهای ایران در سـه دهه اخیر
چنیـن بوده اسـت :غفلـت از وظایف سـنتی ،و پرداختن
افراطـی بـه وظایف مـدرن .ایـن راز فروخفتگـی اقتصاد
ایـران در سـالهای اخیـر از دیدگاه دکتر رنانی اسـت که
در کتـاب به ریشـه کاوی آن میپـردازد.
امـا پسازایـن کتـاب ،یعنـی پـس از تحلیـل وضعیت و
نقـش هزینـه مبادلـه در اقتصاد ایـران ،نویسـنده ،چهار
حلقـه تحلیلـی دیگر بـرای تبییـن وضیعت موجـود (نه
وضعیـت تاریخـی) اقتصـاد ایـران مطـرح کـرده اسـت.
حلقـه تحلیلـی دوم ،مسـئله کاهـش اعتمـاد و کاهـش
«سـرمایههای اجتماعـی» بهعنـوان عامل مهـم دیگری
کـه اقتصـاد امـروز ایـران را بهسـوی رکـود بلندمـدت
کنونـی سـوق داده اسـت .ایـن بحـث بهطـور کامـل در
کتـاب «چرخههـای افول اخلاق و اقتصاد» مطرحشـده
است.
حلقه تحلیلی سـوم ،مسـئله ورود اقتصاد و جامعه ایران
بـه «تلـه بنیانگذار» اسـت کـه به یک تنـش بلندمدت
در حوزههـای اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی در ایـران
دو دهـه اخیـر انجامیـده اسـت .ایـن بحـث در مقـاالت
مختلفـی توسـط نویسـنده بازنمایی شـده اسـت .حلقه
تحلیلـی چهـارم« ،نظریـه کهولت اقتصـاد ایران» اسـت
که در سـالهای اخیر توسط نویسـنده مطرحشده است.
در یـککالم :اقتصاد ایران به وضعیتی دچار شـده اسـت
کـه خروجـی و هـرز َروی انـرژی در آن ،بیـش از ورودی
انـرژی بـه آن اسـت و اگـر تاکنـون دوام آورده اسـت بـه

* عنوان برگرفته از نام مجموعه شعر دوران دانشجویی دکتر رنانی است که در سال  1373منتشرشده
 .1دنیای اقتصاد -چرخههای افول اخالق و اقتصاد از نگاه نویسندهاش -کد خبر528857-DEN :

علـت تزریق مداوم داروی تقویتی نفـت (دالرهای نفتی)
بـه اقتصـاد بـوده اسـت .اکنونکـه ظرفیت صـدور نفت
ایـران رو بـه کاهش گذاشـته اسـت ،کمکم آثـار کهولت
در اقتصاد ظاهرشـده است؛ و نهایتاً حلقه تحلیلی پنجم،
مسـئله «تکینگـی اقتصـاد ایـران» اسـت که نویسـنده
اخیـرا ً مطـرح کرده اسـت .اقتصـاد ایـران بهتدریـج وارد
مرحلـهای شـده اسـت کـه نـه دیگـر میتـوان آن را بـه
گذشـته بازگردانـد و نـه اکنون میتـوان در مـورد آینده
آن پیشبینـی و برنامهریـزی کـرد .درواقع اقتصـاد ایران
در یک «سـیاهچاله» گرفتارشـده اسـت و یک اقتصاد در
تکینگـی (بخوانید :تَکینه گـی) اگر با یک تحـول بزرگ
از سـیاهچاله رهـا نشـود ،کمکـم همهچیـز را  -حتـی
1
اخلاق و سیاسـت را  -در خـود میبلعـد.
همچنیـن در فضایـی کـه همـه از فواید و بـرکات انرژی
هسـتهای میگفتنـد و تمام همت نظام سیاسـی کشـور
بـر غنیسـازی اورانیوم گماشـته شـده بود ،دکتـر رنانی
کتـاب «اقتصـاد سیاسـی مناقشـه اتمـی» را نوشـت که
ازقضـا هنـوز هم اجازه انتشـار نیافتـه اسـت .وی در این
کتـاب که در بهـار  1392از طریق تارنمای رسـمی خود
آن را منتشر کرد ،برنامه هستهای ایران را غلط و پرهزینه
و برنامهای تحمیلشـده از سـوی غرب و آمریکا دانسـت
کـه برای رسـیدن به اهدافشـان در بـازار انـرژی طراحی
کردهانـد و ایـران را در دام «مناقشـه اتمـی» انداختهانـد؛
تحلیلـی که تعجـب همـگان را برانگیخـت و البته هنوز
همدرسـتی یـا نادرسـتی آن اثبات نشـده اسـت ،لیکن
نویسـنده هماکنـون برایـن عقیـده اسـت کـه تحـوالت
بـازار انـرژی و حتی بعضی تحوالت سیاسـی منطقه نیز
در چارچـوب تحلیلـی ایـن کتاب اسـت .در ایـن پرونده
در مـورد ایـن کتـاب بـا یکـی از منتقدین جـدی آن به
مصاحبه نشسـتیم و ازقضا بعدازآن خواسـتیم اشـکاالت
و انتقاداتـی کـه تاکنـون بـه ایـن کتـاب وارد آمـده را با
نویسـنده در میـان بگذاریـم کـه در این مـورد حاضر به
مصاحبـه نشـد و تأکید کـرد که دیگر پرونـده این کتاب
را در زندگـی خود بسـته اسـت.
بهعلاوه میتـوان گفـت دکتـر رنانـی در ایـران بیـش از
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هرکسـی بـر روی مفهوم «سـرمایه اجتماعـی» کارکرده
اسـت و در ایـن مورد دو کتـاب؛ یک تألیف و یک ترجمه
(مشـترک) و چندیـن مقالـه و سـخنرانی و مصاحبه در
کارنامـه خود بر جای گذاشـته اسـت.
کتـاب «سـرمایه اجتماعـی و توسـعه اقتصـادی» اثـر
پاتریـک فرانکوئیـس را در سـال  1386بـه همـراه خانم
دکتـر رزیتـا مویدفـر ترجمـه کـرد و در سـال 1389
نیـز کتـاب «چرخههـای افـول اخلاق و اقتصـاد» از
سـوی ایـن دو دانشآموختـه اقتصـاد روانـه بـازار نشـر
شـد .کتـاب «چرخههـای افـول اخلاق و اقتصـاد ـ
سـرمایههای اجتماعی و توسـعه در ایـران» به مخاطبان
میآمـوزد که باوجـود ماشـینآالت و سـرمایه اقتصادی
بهتنهایـی ،جامعـه رشـد نمیکنـد .همچنیـن میآموزد
کـه وقتـی سـرمایه اجتماعـی فراهـم باشـد ،هزینههای
سـرمایهگذاری و مدیریـت کاهـش مییابنـد ...وقتـی
سـرمایه اجتماعی در کشـور کم شـود ،هزینهها افزایش
مییابنـد و زمینههـای تخریـب سـرمایههای نمادیـن
کشـور فراهم میشـود؛ بنابرایـن ،ملتی که سـرمایههای
نمادیـن خـود را تخریـب میکنـد نباید حرف از توسـعه
بزند .1
بـرای توضیح بیشـتر در مورد مفهوم سـرمایه اجتماعی،
توجـه شـما را بـه قسـمتی از پیشـگفتار کتـاب جلـب
میکنیـم« :چـرا جوامع غنـى از سـرمایههاى انسـانى و
اقتصـادى ،در سـطوح متفاوتـى از توسـعهیافتگى قـرار
دارنـد؟ آیـا حقیقتـاً انسـانهاى اقتصـادى ،موجوداتـى
مكانیكى هسـتند كه مسـتقل از یكدیگر حداكثر منافع
شـخصى را دنبال مىكنند؟ وجود سـاختارهاى حاكم بر
روابط انسـانهاى یـك جامعه ،چه جایگاهـى در تحلیل
اقتصـادى دارد؟ آیـا مىتـوان سـاختار روابـط انسـانى را
در یـك جامعـه ،عامـل مؤثر در پیشـبرد اهداف توسـعه
دانسـت؟ و اگـر چنین باشـد ،عاملى كه بتوانـد بهعنوان
اصلىتریـن تبیینكننـده سـاختار روابـط انسـانى ،در
مدلهـاى توسـعه وارد شـود ،چیسـت؟».
پرداختـن بـه این مسـائل براى یافتـن پاسـخى درخور،
اندیشـمندان اقتصـاد را وادار مىسـاخت تـا رفتـار
انسـانها را نهفقـط در بعـد اقتصـادى كـه از ابعـاد دیگر
نیـز موردبررسـی و تجزیهوتحلیـل قـرار دهنـد .داگالس
سسـیل نـورث یكـى از اقتصاددانـان پیشـتازى بـود كه
براى نخسـتینبار (در سـال  )1950بـا نگاهى دیگرگون
بـه رفتارهـاى اقتصادى انسـانها ،در پى تبیین سـاختار
روابـط انسـانها در عملكـرد اقتصـاد بـود .آنچـه او بدان
پـى بـرد قواعـد حاكم بـر روابـط انسـانها بود ،كـه وى
آن را «نهـاد» نامیـد .نهادهـا خود حاصل قوانین رسـمى
كـه در یـك مقطـع از زمان مصوب مىشـوند یـا قوانین
غیررسـمى (عـرف) كـه در طول زمـان جاى خـود را در
روابط انسـانى بـاز مىكنند ،مىباشـند .نهادهـاى كارا از
طریـق كاهـش عدم اطمینان و ریسـك روابط انسـانها،

دسـتیابى بـه نقطـه بهینـه در اقتصـاد را کمهزینـه
مىسـازند؛ امـا چگونگـى تعریـف و سـاخت نهادهـا نیز
ریشـه در منابع دیگـرى دارد كه تعیینكننـده كارائى یا
ناكارائـى نهادها مىباشـند.
شـناخت ریشـههاى تشـكیل نهادهـا و اسـتنتاج كارائى
یـا عـدم كارائى مبتنـى بر ریشـههاى تشـكیل نهادها و
ورود آنهـا بـه تحلیـل مسـائل اقتصادى مسـتلزم عبور
از مرزهـاى مرسـوم علـم اقتصـاد و ورود بـه سـایر علوم
رفتارشناسـى انسـانها بـود .این نـگاه جدید به مسـائل
اقتصـادى ،منشـأ ظهور نظریات جدیـدى در علم اقتصاد
گردیـد كـه بـا تغییر روابط نظرى مسـلط بـر متغیرهاى
اقتصـادى ،زمینـه ظهـور مفاهیـم و حوزههـاى تحلیلى
دیگـرى را در علـم اقتصـاد ایجـاد كـرد .یكـى از ایـن
مفاهیـم و حوزههـاى تحلیلـى نـو ،مبحـث «سـرمایه
اجتماعـى» بود.
محسـن رنانی ،مسـائل اقتصاد ایران را بسـیار پیچیده و
خـارج از چارچـوب تحلیل علم اقتصـاد میداند و معتقد
اسـت اقتصاد ایران در بنبسـت یک نظام کارآمد گرفتار
آمـده اسـت .ازقضـا تخصـص او هـم «انتخـاب عمومی»
اسـت کـه میتـوان گفـت همانقـدر کـه بـا اقتصـاد
مناسـبت دارد با سیاسـت نیـز مناسـبت دارد و میتوان
آن را حاصـل نـگاه اقتصـادی به سیاسـت دانسـت که به
بررسـی فرایندهـای تصمیمگیـری جمعی میپـردازد.
شـاید بـه خاطـر این دو مسـئله اسـت که بهعنـوان یک
دانشآموختـه اقتصـاد بـه خود اجـازه میدهـد گاهی به
مسـائل سیاسـی هم سـرک بکشـد .او هیچوقت از ورود
به مسـائل سیاسـی امتناع نکرده و هر وقت الزم دانسـته
بـا بیان و قلم رسـای خـود تأثیرگذار بوده اسـت.
در انتخابـات اسـفند  94نامـهاش به شـورای نگهبان که
در آن از اهمیـت دموکراسـی در شـرایط فعلی اقتصادی
کشـور و لـزوم حضـور همه سلایق در انتخابات سـخن
رانـده بود ،از طریق سـایت رسـمی او و کانـال تلگرامش
منتشـر شـد و دههـا هـزار بـار در شـبکههای اجتماعی
دستبهدسـت شـد و درنهایـت مسـئولین مربوطـه در
واکنـش بـه ایـن نامـه ترجیـح دادنـد سـایت او را فیلتر
کننـد .اگرچـه بعیـد به نظـر میرسـد این نامـه تأثیری
بر روی مخاطبان اصلیاش داشـته باشـد اما بدون شـک
روی افـکار عمومـی بسـیار تأثیرگذار بوده اسـت.
دکتـر رنانـی در حـوزه انتخـاب عمومـی یـک ترجمـه
ارزشـمند هـم در کارنامـه خـود دارد .کتـاب «درک
دموکراسـی -رویکـردی بـر انتخـاب عمومـی (تحلیـل
اقتصادی نهادهای سیاسـی)» اثر جیمز پاتریک گانینگ
اسـتاد دانشـگاه تایـوان اسـت که دکتـر رنانی بـه همراه
دکتـر محمـد خضـری در سـال  1385آن را ترجمـه
کردهانـد .در ادامـه قسـمتی از پیشـگفتار مترجمـان که
میتـوان گفـت کل حـرف ایـن کتـاب  500صفحـهای
هسـت را میخوانیـم:

 .1معرفی کتاب «بازار یا نابازار» منبعrenani.net :
 .2این کتاب مجموعه شعرهای دوران دانشجویی دکتر رنانی است که در سال  1373منتشرشده

«هرچنـد دولتهـا بـه بهانـه شکسـت بـازار به تـدارک
بعضـی کاالهـا و خدمات میپردازند ،چهبسـا هنگامیکه
بـرای اصلاح مـوارد شکسـت بـازار سیاسـتهایی اتخاذ
میکننـد ،خود نیز دچار شکسـت شـوند و افـزون براین،
مـوارد زیـادی وجـود دارد که تصحیح شکسـت بـازار در
آنهـا ،تنهـا در صالحیت یـک دولت دموکراتیک اسـت.
وگرنـه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشـته باشـیم
در همـه موارد شکسـت بـازار ،نتایـج حاصـل از اقدامات
غیـر دموکراتیـک ،بهتر از نتایـج کارکرد بازار باشـد».
کتـاب بـه محدودیتهـای دموکراسـی کـه دولتهـای
دموکراتیـک در نیـل به اهـداف خود دارند میپـردازد .به
عبارتـی این کتاب میگوید عالوه بر شکسـت بـازار ،باید
شکسـت دولـت را هم در نظر گرفـت و هزینههای هر دو
حالـت را در نظـر گرفـت تا به یک عمل عقالنی برسـیم.
ترجمـه دیگـری که از دکتر محسـن رنانی در سـالهای
اخیر موردتوجـه عالقهمندان قرارگرفته کتاب «عقالنیت
نابـه روال (نـگاه اقتصـادی نامتعـارف بـه پدیدههـای
متعارف)» اثر اسـتیون لندزبرگ اسـت که در اسـفندماه
 1393بهعنـوان کتاب سـال توسـعه انتخاب شـد.
ایـن کتـاب به عقالنیت فردی در کنشهـا و انتخابهای
اجتماعـی میپـردازد؛ بهعبارتدیگـر ایـن کتـاب سـعی
میکنـد به مسـائل روزمـره اجتماعی ،نگاهـی اقتصادی
داشـته باشـد و از ایـن نظـر میتـوان آن را مشـابه کتاب
«اقتصـاد ،علـم انگیزهها» اثر اسـتیون لویت دانسـت.
ازجملـه آثـار دیگـر دکتـر رنانـی در حـوزه درسـی و
دانشـگاهی میتـوان بـه ترجمـه کتـاب «علـم اقتصـاد،
پیشـرفت رکـود یا انحطـاط؟ (درآمدی بر روششناسـی
علـم اقتصاد)» اثر ج.س.گالس و و.جانسـون که در حوزه
روششناسـی علـوم اجتماعـی و بهویـژه علـم اقتصـاد
نگاشـته شـده ،ترجمـه کتـاب «اقتصـاد کار و نیـروی
انسـانی» اثـر دان بالنـت و مـارک جکسـون ،ترجمـه
کتـاب «درآمدی بـر اقتصاد تولید کشـاورزی» اثر پی.ال.
سـانخایان (به همراه دکتر نعمـتاهلل اکبری) و همچنین
تألیـف کتـاب تسـت اقتصـاد کالن (بـه همـراه دکتـر
محسـن نظـری) نـام برد.
در انتهـا ایـن مطلـب را بـا قسـمتی از شـعر «آینـده»
برگرفتـه از کتـاب «آواز پر سـیاوش» 2به پایـان میبریم:
با این سکوت اضطراب آلود
با این شب و این برکه مسدود
با کشتی بی بادبان بر ساحل افتاده
پاروزنان وحشت از طوفان شب زاده
و ناخدای دل به تقدیر خدا داده
کی میتوان خورشید را یافت؟
کی میتوان تا مرز استغنا -به جان -تاخت
کی میتوان آینده را ساخت؟
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کتــاب «اقتصــاد سیاســی مناقشــه
اتمــی ایــران ،درآمــدی بــر عبــور تمــدن
هــا» از جملــه آثــار دکتر محســن رنانــی در
عرصــه اقتصادسیاســی ایــران اســت کــه
در ســه ســال اخیربــه کــرات مــورد توجــه
صاحــب نظــران و دانشــجویان رشــته های
علــوم انســانی قــرار گرفتــه و واکنــش
هــای متعــددی را از ســوی صاحــب نظــران
داخــل و خــارج از کشــور برانگیختــه اســت.
دکتــر محســن رنانــی در ســال 1378
آن را نگاشــته و بــرای مقامــات سیاســی
کشــور ارســال کــرده انــد .ایشــان بنــا
بــه دالیلــی از انتشــار ایــن کتــاب درآن
ســال هــا امتنــاع کردنــد ولــی درنهایــت
در اردیبهشــت  92نســخه ابتدایــی آن و در
ســال گذشــته نســخه نهایــی را از طریــق
تارنمــای رســمی خــود (www.renani.
 )netمنتشــر کردنــد.
از جملــه اقتصاددانانــی کــه نســبت بــه
نظریــه دکتــر رنانــی واکنــش نشــان داده
انــد دکتــر حامــد قدوســی اســتادیار اقتصاد
مالــی (فاینانــس) در مدرســه کســب و کار
( )Business Schoolانســتیتو فنــاوری
اســتیونس و ســاکن آمریــکا اســت .وی
مــدرک کارشناســی مهندســی صنایــع و
کارشناســی ارشــد  MBAرا از دانشــگاه
صنعتــی شــریف ،کارشناســی ارشــد
اقتصــاد را از موسســه مطالعــات پیشــرفته
ویــن ( )IHSو دکتــرای اقتصــاد مالــی را از
مدرســه عالــی فاینانــس ویــن ()VGSF
دریافــت کــرده اســت .وی بــه عنــوان
محقــق پســادکترا در حــوزه سیاســت و
سیســتمهای انــرژی در دانشــگاه  MITو
بــه عنــوان محقــق مهمــان و مشــاور در
موسســه بینالمللــی تحقیقــات کاربــردی
سیســتمها ( ،)IIASAبرنامــه عمــران
ســازمان ملــل ( ،)UNDPســازمان توســعه
صنعتــی ملــل متحــد (یونیــدو) ،موسســه
انــرژی آکســفورد ،دانــشگاه تگــزاس و
دانــشگاه برکلــی حضــور داشــته اســت.
وی همچنیــن در دو دهــه گذشــته بــه
عنــوان مشــاور و مــدرس مدیریــت
اســتراتژیک و اقتصــاد کاربــردی بــا طیــف
وســیعی از صنایــع در ایــران همــكاری
کــرده اســت .زمینههــای تحقیقاتــی وی
عبارتنــد از تعامــل اقتصــاد کالن و بخــش
مالــی ،اقتصــاد منابــع طبیعــی ،انــرژی و
محیطزیســت ،قراردادهــا و نوآوریهــای
مالــی و مدیریــت ریســک .درایــن گفــت و
گــوی مفصــل کــه ازطریــق فضــای مجازی
انجــام گرفتــه نظــر ایشــان را درمــورد این
کتــاب جویــا شــدیم کــه توجــه شــما را بــه
آن جلــب مــی کنــم:

اقتصادسیاسیمناقشهاتمی
ایران» ،تئوری توطئه یا پیش
بینیهوشمندانه؟
گفتگو با دکتر حامد قدوسی در نقد کتاب
«اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران ،درآمدی بر عبور تمدن ها
کاظم بهرامی

ازایـن کـه با داشـتن مشـغله هـای فـراوان
وقتتـان را دراختیـار مـا گذاشـتید بسـیار
سـپاس گـزارم .شـما از جملـه صاحـب
نظرانـی بودیـد که نسـبت به انتشـار کتاب
«اقتصادسیاسـی مناقشـه اتمـی ایـران»
واکنش نشـان داده اید و در سـال گذشـته در
ویـژه نامه عیـد مجله مهرنامه گـزاره محوری
کتـاب یعنـی «افزایـش تصنعی قیمـت نفت
توسـط غرب بـرای حمایت از انـرژی های نو»
را بی اسـاس دانسـته اید .اکنـون بیش از یک
سـال از نقد شـما گذشته اسـت و آقای رنانی
هـم ویرایـش کامـل کتاب شـان را منتشـر
کـرده اند .آیا شـما دیـدگاه قبلـی را دارید و
معتقدیـد ایـن گزاره هـا دارای سـویه تئوری
توطئ ه اسـت؟
مـن از شـما بابـت میزبانـی و تنظیـم ایـن گفـت و گـو
ممنو نم .
وقتـی پای نقـد تولیدات علمی میرسـیم باید بیتعارف،
صریح ،بیرحم و در عین حال منصف باشـیم .در پاسـخ

به سـواالت شـما هم همین طـور عمل خواهم کـرد .در
ابتـدا مشـخص کنـم که نقـد من صرفـا از زاویـه اقتصاد
کالن انـرژی اسـت و در مـورد دیگـر مدعاهـای کتـاب
نظـری نـدارم .ضمن اینکه نقد این گفـت و گو معطوف
بـه گزارههـای مرکـزی کتاب اسـت ولـی در عیـن حال
حـس مسـوولیت کلی نویسـنده بـرای هشـدار در مورد
خطـرات و فرصتهـای پیـشروی کشـور و خطاهـای
سیاسـتگزاری در ایـران را تحسـین میکنم.
بایـد ببینیم موضوع نقد و بررسـی مـا در این گفت و گو
چیسـت؟ اگـر موضوع نقـد یـک کتـاب  ۶۵۰صفحهای
عامهپسـند کـه کشـکولی از مباحث از مقدمـات اقتصاد
انـرژی انرژی گرفته تا تئوری سیسـتمها ،نظریه برخورد
تمدنهـا ،گرمایش زمین ،دوره رشـد سـازمانها و حتی
معضـل چاقـی و سلامتی در آن آمـده اسـت اتفاقـا بـه
نظـرم کتاب جالبی اسـت و اطالعات مفیـدی در اختیار
خواننـده قـرار میدهد .کتـاب مجموعه مفصلـی از مرور
ادبیـات و آمـار و نمودارهـا را هـم دارد کـه قطعـا بـرای
خواننـده مفید اسـت و به خصوص تصویـر جالبی (البته
کمی قدیمیشـده) از تحوالت صنعـت انرژی به خواننده

36

شماره پانزدهم | آبان ماه 1395

....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

میدهـد .از ایـن زاویـه بنده هم مطالعه کتـاب را توصیه
میکنم .
ولی اگر قرار باشـد کتـاب را بیشتر از این جدی بگیریم
بایـد کمـی در جزییـات وارد شـویم .ابتدا بـه عنوان یک
ویژگـی مثبـت کتـاب عـرض کنم کـه من شـجاعت و
نواندیشـی نویسـنده را در طـرح فرضیههـای کالنی که
بحـران اتمـی و صنعـت انـرژی را بـه هم وصـل میکند
تحسـین میکنـم .ضمـن اینکه فصل نهم کتاب شـاید
یکی از اولین منابع فارسـی باشـد که بحث سـناریوهای
آینـده انـرژی و ارتبـاط زیربخشهـای مختلـف را با هم
به صـورت جامـع مطرح کرده اسـت.
ولـی از آن نقـد اصلی بنده هم معطـوف به معتبر بودن
هسـت ه اصلـی روایتی اسـت کـه نویسـنده در این کتاب
میپروراند .در سـادهترین شـکل کتاب این زنجیره علی
را تصویـر میکند:
 )۱بحـران اتمـی ایران باعـث افزایش قیمت نفت شـده
است.
 )۲افزایـش قیمـت نفت برای چند سـال باعث اقتصادی
شـدن انرژیهای نو شـده است.
 )۳پـس بحـران اتمـی ایـران برنامـهای بـرای اسـتقالل
غـرب از انـرژی فسـیلی اسـت.
بـه نظـرم ایـن روایـت و گزارههـای محـوری بـر پایـه
یـک شـناخت درسـت و دقیـق و مبتنـی بـر شـواهد از
پویاییهـای صنعـت انـرژی در دنیـا و نیز شـواهد دقیق
تجربی سـاخته نشـده اسـت .هر سـه گزاره قبلی گرچه
ممکـن اسـت در سـطح کیفـی و شـهودی و بـه قـول

معـروف در حـد دسـتتکاندادن ( )Hand-Wavingبـه
ظاهـر معتبر باشـند ولی باید دید «انـدازه» اهمیت آنها
از کل پویاییهای صنعت جهانی انرژی چیسـت .مسـاله
«انـدازه» و «درجـه اهمیـت» اینجـا کلیدی اسـت .هر
متغیـر اقتصادی منطقـا با دهها عامـل ارتبـاط دارد ولی
پژوهـش تجربـی دقیق باید میـزان اهمیـت آن را معلوم
کنـد .در ایـن رابطـه بخـش مهمـی از نتیجهگیریهای
کتاب بر اسـاس مشـاهدات آماری اسـت که در آن جای
همبسـتگی بـا علیـت خلط شـده اسـت .مثلا در فصل
نهـم رشـد سـرمایهگذاری در انرژیهـای نـو بـه افزایش
قیمـت نفـت ربـط داده شـده اسـت ،در حالیکـه هر دو
عامـل میتوانـد به خاطر رشـد اقتصادی پیـش از بحران
 ۲۰۰۸باشـد که هم فشـار تقاضا روی نفت را ایجاد کرد
و هـم رونقـی در سـرمایهگذاری انـرژی نو.
علاوه بـر آن ،تصویـری یکپارچه از موجـودی مبهم به
اسـم غـرب قدرقـدرت در این کتـاب وجـود دارد که هر
وقـت دلـش خواسـت قیمـت مهمترین کومودیتـی دنیا
یعنـی نفت خـام را بـاال و پایین میبرد و باعث میشـود
صدهـا میلیـارد دالر قـراردادی که روی نفت و مشـتقات
مالی آن نوشـته شـده سـود یا زیـان کنند.
پـس ،از دیـدگاه شـما آمریـکا و غـرب را و
یـا غـرب بـه تنهایـی را نبایـد یـک موجود
یکپارچـه و هماهنگ دانسـت .در مـورد این
عـدم یکپارچگی غـرب لطفا کمـی بیشتر
توضیـح دهید.
از زاویـه موضـوع مطالعه کتاب یعنی بحث امنیت انرژی،
غـرب یـک موجودیـت یکپارچـه نیسـت .اوال در خـود
غـرب دو جریـان ذینفع طـرفدار محیطزیسـت ،نگران
گرمایـش زمین و طـرفدار انرژیهای نـو از یک طرف و
جریـان حامی سـوختهای فسـیلی (چـه در بخش برق
و چـه باالدسـت نفـت و گاز) به مـوازات هم وجـود دارند
و رقابـت میکننـد .به این جریانات بایـد گرایش فرعیتر
معطـوف بـه انرژی هسـتهای را هـم اضافه کـرد .در یک
مقطع امنیت انرژی در خدمت جریان محیطزیسـتی در
آمـده بـود ولی بعـد از انقالب شـیل و خودکفایی آمریکا
از واردات نفت و گاز بحث امنیت انرژی تامین شـد و لذا
به حاشـیه رفت.
ثانیـا ،آمریـکا و اروپـا در همیـن موضوع انرژیهـای نو با
هـم تفاوتهای اسـتراتژیک دارند .از زاویـه امنیت انرژی
اروپـا بیشتر بـر حمل و نقـل عمومی برقمحور اسـتوار
اسـت و بیشتر وابسـته به گاز روسـیه (بـرای تولید برق
و حـرارت) اسـت .در حالیکـه آمریـکا بـه خاطر مصرف
عظیـم بنزین بیشتر بـه واردات نفت خام وابسـته بوده،
کـه البتـه االن دیگـر بـه شـدت سـابق نیسـت .اروپـا با
سـرعت و جدیـت خیلـی بیشتـری روی جایگزینـی
سـوختهای فسـیلی پیـش مـیرود ولـی بیشتـر از
ابزارهـا و سیاسـتهای داخلـی (مثـل نظـام تعرفـه،
مالیـات کربـن و بودجههـای پژوهشـی) برای گسـترش
ایـن صنعـت اسـتفاده میکنـد .در مقابـل آمریـکا برای
چنـد دهـه نفـت و نظامیگـری را بـا هم مخلـوط کرده
اسـت .ضمـن اینکـه در آمریکا البی سـوخت فسـیلی و
بـرق ذغالسـنگمحور همچنـان قوی اسـت و با کشـف
ذخایر عظیم گاز شـیل اتکا به سـوختهای فسـیلی در
ایـن کشـور تـا دهههـا ادامه پیـدا خواهـد کرد.
نهایتـا اینکـه صنایـع مختلـف اروپایـی و آمریکایـی از
بـاال یـا پاییـن بـودن قیمـت نفـت بـه یکسـان متاثـر

نمیشـوند .نویسـنده کـه مدعی اسـت غـرب بـا بحران
اتمـی ایـران قیمـت نفـت را بـاال نگه داشـته اسـت (که
خـود میـزان تاثیـر ایـن بحـران روی قیمـت بلندمـدت
نفـت محل تامل و تردید اسـت) باید تحلیلهـای آماری
دقیقتـری از اثـرات منفـی و مثبـت قیمـت بـاالی نفت
روی بخشهـای مختلـف اقتصـادی ایـن کشـورها ارائه
کنـد .روی ایـن موضـوع پژوهشهـای علمـی متعددی
وجـود دارد کـه مـن ردپـای هیـچ کـدام از آنهـا را در
کتـاب ندیدم.
آیـا بـه غیـر از ایـن مـوارد نقد دیگـری هم
دارید؟
یک نقد شـکلیتر هـم در مورد خود کتاب اسـت .کتاب
در ظاهر  ۶۵۰صفحه است و روی این  ۶۵۰صفحه بودن
مانـور داده میشـود  -تا اهمیت کار نویسـنده برجسـته
شـود  -ولـی بخش بزرگـی از ایـن  ۶۵۰شـبیه به کپی/
پسـت مـرور ادبیـات پایاننامههـای دانشجویـی اسـت.
اصـل داسـتان کتـاب را شـاید میشـد در حـدود صـد
صفحـه خالصـه کرد که هم بهتـر درک شـود و هم بهتر
نقـد شـود .مـن تعبیر ماهـی لیـز را در مـورد نقدپذیری
کتابهایـی از ایـن جنس بـه کار میبرم .کتاب پر اسـت
از مطالـب پایـهای و درسـت (مثلا در مـورد گرمایـش
زمیـن) کـه تولید نویسـنده نیسـت .ولی مدعـای اصلی
کتاب در بین این مباحث ویکیپدیایی پوشـانده شـده و
بـه ایـن طریق به نوعی در مقابل نقد محافظت میشـود.
خواننـده جـدی باید نزدیک  ۴۰۰صفحـه مطالب کلی و
گاه بدیهـی و قدیمیشـده را بخوانـد تا بالخـره به حرف
اصلی نویسـنده در مورد سیاسـتهای غرب برای امنیت
انـرژی برسـد که صرفا چنـد ده صفحه بـه آن اختصاص
پیـدا کـرده اسـت .مـن اگر جـای نویسـنده بـودم فصل
نهـم را بـه ابتـدای کتـاب منتقـل میکـردم تـا خواننده
مسـتقیما بتوانـد در جریـان مدعای اصلی قـرار گرفته و
ذهنـش را آمـاده نقد کند.
فرامـوش نکنیـم کـه کتابهایـی از ایـن جنـس (مثلا
کتـاب سـرمایه پیکتـی یـا کتـاب چـرا ملتهـا فـرو
میریزنـد) بـا اینکـه پرحجـم هسـتند ولـی بیشتـر
مطالـب و فصولشـان تولیـد خود نویسـنده اسـت که از
همـان ابتدا خواننـده را به تدریج در مـورد مدعای اصلی
کتـاب قانـع میکنـد.
یکـی ازمهـم تریـن ایراداتـی کـه بـه کتاب
ایشـان وارد شـده اسـت ,غیـر علمـی بودن
اسـت درحالی که خود نویسـنده هـم زمانی
کـه کتـاب را بـرای مقامـات ارسـال کردنـد
یـادآور شـدند کـه اثـر خـود را یـک کتاب
معمـول دانشـگاهی یـا علمـی نمـی داند و
آن را یـک فریـاد مکتـوب و زنهارنامـه مـی
دانـد تا یـک دانشـنامه .اما درعین حـال آن
را یـک تئـوری قابـل دفاع مـی داننـد که با
شـواهد کافی ارائه شـده اسـت .درعین حال
کـه همـه نظریـه هـای علمـی هم بـه یقین
درسـت نیسـتند .آیا «غیر علمی بـودن» آن
هـم درعلوم انسـانی می تواند ایـراد موجهی
با شد ؟
مـن شـخصا بعیـد میدانم جایی گفته باشـم کـه کتاب
غیرعلمـی اسـت ،نقـدم ایـن بـود کـه کتـاب تـا حـدی
آشـفته و مخلوطـی از ادبیـات مختلف اسـت و بـرای آن
مثـال آوردم و خواهـم آورد .اتفاقـا مـن هم مثل شـما از
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این برچسـب علمـی و غیرعلمی برای رد یـک اثر بیزارم.
یعنـی چه کـه علمی نیسـت؟ اگر به تعریـف پوپری هم
متوسـل شـویم این کتـاب ادعاهـای مشـخصی دارد که
بالخـره دیر یـا زود قابلیت رد و ابطال بر اسـاس شـواهد
تجربی را دارد و یک سـری فرضیه را پیش میکشـد که
قابل نقد اسـت.
ولـی البته از آن طـرف هم دوگانـه دانشگاهی/زنهارنامه
کـه نویسـنده بـه آن متصـل میشـود را هـم متوجـه
نمیشـوم .قـرار نیسـت زبـان یـک کتـاب عمومـی بـه
شـکل خشـک دانشگاهی باشـد ولی هر نوشـت ه جدی
باید مبتنی بر شـواهد تجربی و نظریات سـازگار و ضمنا
تـا حـد امکان بر اسـاس یافتههـای جامعه علمی باشـد.
نمیشـود بـا این برچسـب کـه ایـن کتـاب دانشگاهی
نیسـت و فریادنامـه یـا زنهارنامـه اسـت از زیـر بـار دقت
تحلیلـی علـم اقتصاد بیـرون رفـت .اقتصاددانـان زیادی
کتابهایـی مینویسـند کـه مخاطـب آنهـا افـراد
غیرمتخصـص اسـت ولـی ایـن کتابهـا سـاده شـده
نظریـات و یافتههـای آکادمیـک و تحلیلی هسـتند و از
ایـن چارچـوب بیـرون نمیرونـد .اگر کتاب عامهپسـند
یـک اقتصاددان را به اقتصاددان دیگری بدهید احسـاس
نمیکنـد که کتـاب منطق تحلیلی علم اقتصـاد را نقض
کرده اسـت .نویسـنده مدعی اسـت کتاب را بـه مقامات
ارشـد داده تا برای سیاسـتگزاری اسـتفاده شـود .اتفاقا
در موضـوع حساسـی مثل سیاسـتگزاری اتفاقا اهمیت
کار تحلیلـی و دقیـق برجسـتهتر میشـود تـا احتمـال
توصیـه سیاسـتی نادقیـق به حداقل برسـد.
پـس اگر ایـراد غیرعلمی بـودن را غیر موجه
میدانیـد ،نقـد محتوایی اصلی شـما بـه این
کتاب دقیقا چیسـت؟
نقـد تحلیلـی بنـده چنـد چنـد محـور اساسـی از زاویه
اقتصـاد انـرژی دارد:
 )۱نفـت و انرژیهـای نـو اصـوال رقیـب و جایگزیـن هم
در بـازار نیسـتند! نفـت عمدتـا ورودی بخـش حمـل و
نقـل اسـت کـه انرژیهای نو تقریبـا در آن حضـور ندارد
(بـه جـز مختصـری سـوختهای زیسـتی) .در حالیکه
انرژیهـای نـو تقریبـا تمامـا در بخـش برق هسـتند که
ورودی حامـل فسـیلی آن ذغـال سـنگ و گاز طبیعـی
اسـت و نفـت تقریبا کاربـردی در آنجا نـدارد .در نتیجه
مـا صحبـت از دو بازار کامال جـدا از هم میکنیم .ممکن
اسـت در برخـی کشـورها به علـت فقدان بازار مسـتقل،
قیمـت گاز بـه صـورت اداری بـه نفـت وصل باشـد ولی
مثلا در آمریـکا ایـن دو قیمـت نزدیک یک دهه اسـت
کـه کاملا مسـتقل از هـم حرکـت میکننـد .ایـن را
هـر تحلیلگـر صنعـت انـرژی فـورا به شـما مـی گوید.
متاسـفانه چارچوب تحلیلـی کتاب به ایـن موضوع مهم
بیاعتنا اسـت.
 )۲خلـط همبسـتگی و علیـت در مـوارد متعـدد :همان
طـور کـه قبلا هـم عـرض کـردم در تحلیل مشـاهدات
تجربـی ممکـن اسـت یـک خطایی هـم مرتکب شـویم
و همبسـتگی مـوردی بیـن قیمـت بـاالی نفت و رشـد
باالتـر انرژیهـای نو را به داسـتان کتاب ربـط بدهیم .در
حالـی کـه در سـالهای اخیر (بـه غیر از دو سـال فعلی)
رشـد قیمت نفت عمدتا ناشـی از شـوک مثبت تقاضا و
رونـق اقتصـادی بـوده و طبیعی اسـت کـه انرژیهای نو
هـم در سـالهای رونـق بیشتـر رشـد میکننـد .تقریبا
تمـام شـواهد تجربی کتاب از جنس همبسـتگی اسـت،

در حالیکـه نیـاز بـه تحلیـل علـی ( )Causalاسـت که
سـاختار اقتصادسـنجی و آمـاری خیلـی پیچیدهتـری
میطلبـد.
 )۳بهبـود فنـاوری انرژیهـای تجدیدپذیـر یـک فرآیند
 ۵-۴سـاله نیسـت که با چند سـال بحران اتمی ایران و
اندکی افزایش قیمت نفت (که معلوم نیسـت سـهم این
بحـران از آن چـه قـدر بـوده) یـک بـاره به انجام برسـد.
سـرمایهگذاری روی انرژیهـای تجدیدپذیر تقریبا چهار
دهـه اسـت که با افـت و خیـز ادامـه دارد .هزینـه تولید
انـرژی از ایـن منابـع مرتبا در این چهار دهـه پایین آمده
اسـت کـه بیشتـر آنهـا مدیـون تزریـق بودجههـای
پژوهشـی و ضمنا اثـرات یادگیـری ()Learning Curve
بـوده اسـت .اگر فرضیه نویسـنده صـادق باشـد ،االن که
بحـران اتمـی ایـران به پایـان رسـیده انرژیهـای نو هم
بایـد بـازار را قبضه کـرده باشـند در حالیکه ایـن انرژی
هـا هنـوز راه درازی بـرای رقابتپذیـری دارند.
 )۴اینکـه چـه عواملـی پیشرانـه رشـد عملکـرد
انرژیهـای نـو بـوده سـوال بسـیار مهمـی بـرای
سیاسـتگزاران کشورهای مختلف اسـت .و پژوهشهای
بسـیار زیـادی روی پیشرانههـای رشـد عملکـرد
انرژیهـای نـو انجـام شـده و در برخـی از آنهـا قیمـت
نفـت هـم (ولـی بیشتر بـه عنـوان یک متغیـر کنترلی
در کنـار برخـی عوامـل مهمتـر مثـل بودجـه تحقیقاتی
و اثـر مقیـاس) معنـیدار بـوده اسـت .ولـی متاسـفانه
کتـاب تقریبـا هیـچ ارجاعـی به ایـن جریـان پژوهشها
نمیکنـد و خـودش هم تحلیـل آماری مسـتقلی از این
پیشرانههـا ارائـه نمیدهـد.
 )۵سـوالی کـه نویسـنده به عنـوان یک اقتصـاددان باید
پاسـخ دهـد این اسـت کـه هزینـه افزایـش قیمت نفت
بـرای اقتصادهـای توسـعهیافته چـه قـدر بـوده و آیا این
هزینـه کمتر از منافع ناشـی از شـتاب در انـرژی نو بوده
اسـت؟ اگـر هـدف رشـد انـرژی نـو بـوده نمیشـده بـا
تزریـق چنـد ده میلیـارد دالر بودجه شـتاب ویـژهای به
ایـن فناوریهـا داد و ایـن همه راه دور و ریسـکی نرفت؟
فرضیـه کتاب البته به لحاظ تجربی قابل بررسـی اسـت.
نویسـنده و همکارانـش میتواننـد سـری زمانـی بهبـود
عملکـرد و کاهـش قیمت انـواع مختلف انرژی نـو را در
چهـار دهـه گذشـته بررسـی کننـد و ببینند کـه آیا در
اوج بحـران اتمـی ایـران ( ۲۰۱۰تـا  )۲۰۱۳مـا عملکرد
خیلـی متفاوتـی نسـبت بـه قبـل و بعـد آن میبینیم یا
نـه .اگـر چنین چیزی مشـاهده شـد این یافتـه میتواند
در مهمتریـن مجالت علمی دنیا در حـوزه اقتصاد انرژی
چاپ شـود.
ولـی درفصـل  7کتاب شـواهدی علمی برای
تحلیـل بازار نفت ارائه شـده اسـت.
متاسـفانه مـدل اقتصادسـنجی ارائـه شـده در کتـاب
دارای خطاهـای ابتدایـی و پایـهای اسـت کـه باعـث
میشـود نتوانیـم نتایـج گزارششـده را جـدی بگیریـم.
مثلا ،میدانیـم کـه قیمت نفـت به لحـاظ آمـاری یک
فرآینـد قـدمزدن تصادفـی ( )Random Walkو دارای
ریشـه واحـد ( )Unit-Rootاسـت .نویسـنده معادلـه
اقتصادسـنجی تشـکیل داده که سـمت چـپ آن قیمت
نفـت دوره حاضـر و سـمت راسـت آن قیمت نفـت دوره
قبلـی اسـت و بعـد نتیجـه گرفتـه کـه هـر دالر افزایش
قیمـت حاضـر  ۰.۹۸دالر قیمـت دوره بعـد را افزایـش

میدهـد! متاسـفانه بـه ایـن موضـوع سـاده دقت نشـده
کـه آن  ۰.۹۸کـه با آب و تاب توضیح داده شـده در واقع
همـان ریشـه واحـد (ضریـب معـادل یک) متغیر اسـت
کـه میگویـد این فرآیند جنبـه مارکوفـی دارد و بهترین
تخمیـنزن قیمـت دوره بعد همـان قیمت امروز اسـت.
وقتی سـمت راسـت و چپ یک رگرسیون متغیرهایی با
ریشـه واحد هستند این رگرسـیون بیمعنا ()Spurious
اسـت و رقـم بـه شـدت بـاالی  0.98در  R2رگرسـیون
هـم ایـن را فریـاد میزنـد .اصـوال ایـن رگرسـیون حتی
بـدون تمـام متغیرهای سـاختاری که نویسـنده در مدل
گذاشـته و فقـط با قیمت نفـت دوره قبـل همانقدر R2
تولیـد میکنـد .ایـن نشـان میدهـد که مشـارکت بقیه
متغیرهـا در پیشبینـی قیمـت آینـده نزدیـک بـه صفر
اسـت و غیـر از ایـن هـم نباید باشـد ،چـون قیمت نفت
ماهیـت قـدمزدن تصادفـی دارد و به خاطر کارایـی بازار
تمـام اطالعـات در قیمـت جاری منعکس شـده اسـت.
لطفا کمی بیشـتر و سـاده تر توضیـح دهید.
روش درسـت چگونه می توانسـت باشد؟
روش درسـت تحلیـل اقتصادسـنجی این بود که سـمت
چـپ رگرسـیون ،درصد تغییرات قیمت نفـت (که دیگر
ریشـه واحـد نـدارد) و سـمت راسـت صرفـا متغیرهـای
سـاختاری توضیحدهنـده گذاشـته میشـد و آن موقـع
میدیدیـم کـه  R2ایـن رگرسـیون جدید چه قدر اسـت
(کـه حـدس میزنـم نزدیـک بـه صفـر باشـد) و سـطح
معنـیداری اخبـار مثبـت و منفـی چیسـت .حتـی اگر
ضریـب این متغیرها به لحاظ آماری معنیدار باشـد باید
دیـد که «انـدازه» آنها به لحاظ اقتصادی چیسـت .بازار
نفـت روزانـه در معـرض دههـا و صدهـا تکانه بـرونزا (از
جملـه بحـران اتمـی ایران) قـرار دارد و بـه لحاظ تجربی
بایـد پرسـید کـه سـهم هر کـدام از ایـن تکانههـا از کل
تغییـر قیمـت چیسـت .اگـر ببینیـم کـه مثلا افزایش
یـا کاهـش تنـش در بحـران اتمی فقـط یکـی دو دالر و
آنهـم به صورت موقـت روی قیمت اثر میگـذارد دیگر
داسـتان کتاب معتبر نیسـت.
در جـای دیگـری هـم ادعا میشـود که نوسـانات قیمت
نفـت در دورههـای اخیـر کـم شـده و این را بـه مدیریت
سیاسـی پشـت صحنـه ربـط دادهانـد .در حالیکـه در
سـالهای اخیـر مقـاالت متعـددی روی همیـن موضوع
نوشـته شـده و بـا روشهـای اقتصادسـنجی سـاختاری
( )SVARو تجزیـه شـوکهای قیمـت بـه شـوکهای
عرضـه و تقاضـا نشـان داده شـده کـه سـمت عرضـه
نفـت در طـول زمـان قابـل اعتمادتـر شـده (بـه خاطـر
عواملـی مثـل ظرفیت خالی احتیاطی در سـمت عرضه)
و شـوکهای تصادفـی در آن کمتـر شـده اسـت و لـذا
تکانههـای قیمـت هم در بـازار نفت کاهش یافته اسـت.
نویسـنده بـرای کل ایـن فصل صرفـا از دو مقاله نسـبتا
قدیمـی فارسـی اسـتفاده کـرده اسـت ،در حالیکـه
موضـوع فصل هفـت در دهها مقاله تخصصی چاپشـده
در ژورنالهـای معتبـر اقتصـاد انـرژی بـا دقـت بررسـی
شـده و نتایـج آن گـزارش شـده اسـت .متاسـفانه هیـچ
ارجاعـی بـه آنهـا داده نشـده اسـت کـه ایـن شـبهه را
ایجـاد میکنـد که نویسـنده اصوال بـه این ادبیـات اعتنا
نداشـته است.
خالصـه اینکـه کتـاب ابتدا یـک فـرض بحثبرانگیز در
مـورد رابطـه بحـران اتمی ایـران و بـازار جهانـی نفت را
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مطـرح کـرده کـه میتـوان اسـتدالل کیفی به نفـع آن
ارائـه کـرد .ولی بـه عنوان پشـتیبان تجربی ،یک سـری
نتایـج ضعیـف یـا حتـی نادرسـت اقتصادسـنجی را بـه
عنـوان شـاهد آن ارائه کرده اسـت که متاسـفانه به هیچ
وجـه نمیتـوان آنهـا را جدی گرفت و فقـط میتوان به
عنـوان نقطه شـروع اسـتفاده کرد.
شـما افـت قیمـت نفـت را بیشـتر ناشـی از
انقلاب شـیل و واکنـش هـای اوپـک مـی
دانید(کـه درواقـع برمـی گردد به مکانیسـم
عرضـه و تقاضـا) درحالـی کـه بـه نظـر می
رسـد ایـن گـزاره نیـز خـارج از چارچـوب
تحلیلـی کتاب نیسـت .چـرا که آقـای رنانی
در کتابشـان به نفت های غیر متعارف اشـاره
کـرده انـد و هـم چنین یـادآور شـده اند که
آمریـکا قصـد دارد درسـال  2020صادرکننده
نفـت باشـد .در مصاحبـه ای که دی مـاه 93
بـا روزنامـه شـرق داشـته انـد هـم بـه این
نکتـه اشـاره کرده اند و پیشـرفت فنـاوری و
افزایـش قیمت نفت را علت مقـرون به صرفه
شـدن اسـتخراج نفت شـیل دانسـته اند که
باعـث شـد تولیـد نفـت آمریـکا با سـرعت
باورنکردنـی افزایـش یابد.
بنابراین چیزی که بیشـتر مـورد توجه کتاب
اسـت تالش غـرب و آمریـکا برای بـی نیازی
از نفـت خاورمیانه اسـت که ازایـن طریق هم
کشـورهای اسلامی را به زمین بزنند و هم از
شـر هزینه های کنتـرل خاورمیانه ای پرتنش
و ناآرام خالص شـوند.
قیمـت نفـت یک متغیر تصادفی اسـت که به متغیرهای
زیـادی در سـمت عرضـه و تقاضـا بسـتگی دارد .ایـن
بـازار در معـرض تکانههـای مختلفـی اسـت کـه چـون
بیشترشـان ماهیـت پیشبینی ناپذیر دارنـد قیمتها را
تصادفـی میکننـد .نـه تنها قیمت نفت به سـختی قابل
پیشبینی اسـت -حتی مدیریت آن هم بسـیار مشـکل
اسـت .ادبیـات مفصلی هسـت کـه میگوید خـود اوپک
کـه تولیـد بخـش مهمی از نفـت دنیـا را در دسـت دارد
هـم عملا در کنتـرل قیمت ناتوان اسـت -چه برسـد به
کشـورهای مصرفکننـده نفت.
حـال اگر بحث این اسـت کـه آمریکا به دنبـال بینیازی
از نفـت خاورمیانـه اسـت که ایـن موضوع بدیهی اسـت
و خیلـی قبـل از ایـن کتاب همـه آن را میدانسـتند .در
عمـل هم خاورمیانه سـهم خیلی بزرگی از نفـت وارداتی
آمریـکا نـدارد .ولی نفت بازاری به هم پیوسـته اسـت که
قیمتش بـه صـورت یکپارچه تعیین میشـود.

و درمورد انقالب شیل؟
انقلاب شـیل هـم فرآینـدی بـود کـه چنـد سـال قبل
از سـال  ۲۰۱۲آغـاز شـده بـود و حتی در زمـان نگارش
کتـاب ایشـان عمال به دوره تولید رسـیده بـود (فراموش
نکنیـم که روند مثبـت تولید گاز طبیعـی آمریکا تقریبا
از سـال  ۲۰۰۷شـروع شـده اسـت) .این را البته از نقاط
قـوت کتـاب میدانـم کـه در فصـل نهـم بـه تفصیل به
موضـوع منابـع غیرمتعارف پرداخته اسـت.
نویسـنده بـه درسـتی اشـاره میکنـد کـه
بـرای اقتصـادی مانـدن سـرمایهگذاری در
منابـع غیرمتعـارف قیمـت نفـت بایـد بـاال
بمانـد .ولـی ظاهـرا ایـن سـناریوی غـرب -
کـه در داسـتان کتاب هسـت  -به شکسـت
کشـیده شـد ،چون قیمت نفت پایین افتاد و
تولیدکنندگان شـیل یکی یکی متضرر شـده
و در حـال خـروج از بازار هسـتند.
میدانیـم کـه افـت قیمت فعلـی نفت بیشتر بـه خاطر
سیاسـتهای عربسـتان در اوپـک بـوده کـه اتفاقـا یـک
هدف آن ورشکسـتگی شـرکتهای نفت شیل آمریکایی
اسـت .ایـن اتفاقـا در خلاف روایـت اصلی کتـاب پیش
رفتـه اسـت و بایـد دید چه طور در سـناریوی نویسـنده
تحلیل میشـود.
ضمنـا فرامـوش نکنیـم کـه پیشبینـی باید محـدود به
زمـان و دامنـه و مشـخص باشـد .ایـن که مثلا بگوییم
قیمـت نفـت در ده سـال آینـده صـد دالر خواهـد شـد
همانقـدر جـدی اسـت کـه بگوییـم قیمت نفـت در ده
سـال آینـده  ۲۰دالر خواهـد شـد .بـه توجه بـه ماهیت
نوسـانی قیمـت نفت هـر دو این پیشبینیهـا برای یک
زمانـی و بـرای چنـد ماهـی در ده سـال آینـده محقـق
خواهنـد شـد و هـر دو طـرف میتوانـد مدعی باشـد که
آینـده را پیشبینـی کرده اسـت.
نویسـنده ادعـا می کنـد که آمریـکا و غرب
قصـد دارند انرژی هـای نـو را جایگزین نفت
کننـد و ایـن اقـدام را بـرای غـرب بسـیار
حیاتی مـی داند چـرا که مثال درکتـاب آمده
کـه نصـف ثـروت غـرب در کنـار دریاهـا و
اقیانوس هاسـت که درخطر باال آمدن سـطح
آب دراثـر افزایـش گرمـای زمین اسـت .این
کتـاب مـی گوید غـرب بـرای ایـن کار راهی
نـدارد جزاینکه ازطریق شـوک هـای بیرونی
این مشـکل را حل کند و از اسـتراتژی «فشار
بـزرگ» راه را بـرای ایـن جایگزینـی همـوار
کنـد .نظـر شـما دراین مورد چیسـت؟
خـب ایـن هـم از بدیهیـات اسـت و ربطی به ایـن کتاب

نـدارد .سـالها اسـت کـه کنفرانسهـای تغییـر اقلیـم
برگـزار میشـود و نزدیـک سـه دهه اسـت تلاش برای
معرفـی انرژیهـای نـو در دنیـای غـرب شـروع شـده
اسـت و بـه تدریـج پیـش رفتـه اسـت .در واقـع تحریـم
نفتـی اوپـک در سـال  ۱۹۷۳و ضربـه شـدیدی کـه بـه
آمریـکا از زاویـه کمبـود فرآوردههای سـوختی وارد شـد
ایـن کشـور را وارد مسـیر جدیدی کرد کـه از یک طرف
بهـرهوری انـرژی بـاال بـرود و از طـرف دیگـر بـه دنبـال
منابـع جایگزیـن انـرژی باشـند .بنابراین ضمـن اینکه
مـن کاملا با نکته شـما موافق هسـتم میزان مشـارکت
کتـاب در ایـن بحـث را متوجه نمیشـوم .ولـی از طرف
دیگـر ،غـرب در یافتـن جایگزینـی بـرای «نفـت خام»
ناموفق بوده اسـت .در قبل اشـاره کـردم که بخش حمل
و نقـل هنـوز هـم تقریبـا مطلقـا بـه نفـت خام وابسـته
اسـت .تالشهـای زیـادی شـد تا سـوختهای زیسـتی
جایگزیـن نفتخـام شـود کـه در عمـل بـه محدودیت
زمیـن و قیمت محصـوالت غذایی برخورد کـرد و موفق
نشد .
ازجملـه شـواهدی که ایشـان برای ایـن ادعا
(طرح آمریـکا و غرب بـرای جایگزینی انرژی
هـای نو به جـای نفـت) آورده اند این اسـت
که قبـل از سـال  2001و برسـرکارآمدن جرج
بـوش ,دریـک دوره  17سـاله سـهم نفـت
درمصـرف کل انـرژی جهـان تقریبـا ثابت و
بیـن  %37تـا  %39بود.
امـا بعـدازآن در یک دهه درحالـی که مصرف
انرژی حـدود  %30افزایش یافت ,سـهم نفت
از  %38بـه  %32کاهش یافت.
آیـا ایـن آمـار را به منزلـه جایگزینـی انرژی
های نـو به جـای نفـت نمـی دانید؟
چـرا! مـن هـم تـا حدی بـا شـما موافقـم .این مشـاهده
درسـتی اسـت کـه سـهم نفـت در سـبد انـرژی در دنیا
در حـال کاهـش اسـت .ایـن موضوعی شناختهشـده در
سـناریوهای انرژی دنیا اسـت .البته بخشی از این کاهش
بـه خاطـر ظهور صنعت گاز (در اثر انقالب شـیل) اسـت
و بخشـی به خاطر «برقیترشـدن» صنعت انرژی اسـت.
بخشـی از ماجـرا هـم بـه خاطـر عددی اسـت کـه خود
شـما ارائـه دادیـد :مصـرف انـرژی در دنیـا  %۳۰افزایش
یافتـه ولـی چـون عرضـه نفـت کشـشپذیری کمتـری
دارد ،تولیـد نفـت بـه این میـزان زیاد نشـده اسـت و در
نتیجـه سـهم نفـت از سـبد انـرژی دنیـا کاهـش یافتـه
اسـت (در حالـی کـه تولیـد مطلق آن بـاال رفته اسـت).
اگـر ادعـای کتاب این اسـت کـه جهانی در حـال تالش
بـرای خـروج از سـوختهای فسـیلی و جایگزینـی آن
بـا انـرژی نو اسـت کـه حرف جدیـدی نیسـت و بیش از
یـک دهه اسـت کـه یکـی از مهمتریـن موضوعات بحث
در اقتصـاد انـرژی و محیطزیسـت اسـت .البتـه سـهم
انرژیهـای نـو هنوز بسـیار محـدود اسـت و در واقع گاز
(که خودش سـوخت فسـیلی اسـت) کمکم جـای نفت
را گرفته اسـت.
آقـای دکتـر رنانـی مدعی هسـتند که بخش
بزرگـی از تحـوالت خاورمیانـه از جملـه بهار
عربی و فروپاشـی کشـورهای اسلامی مانند
لیبـی و سـوریه و هم چنین پدیـداری داعش
به نوعی در کتابشـان پیش بینی شـده اسـت
و درواقـع بـه نظر می رسـد این تنـش ها در
چارچـوب تحلیلی کتاب اسـت.
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و هـم چنیـن معتقدنـد کـه مناقشـه اتمـی
ایـران بـازی ای اسـت کـه غـرب و آمریـکا
طراحـی کـرده انـد و ادامـه پـروژه حمله به
افغانسـتان و عـراق اسـت.
درواقـع پیتـر اوربـون و دیوید موریسـون در
کتاب «توهـم خطرناک» کـه ازقضـا درایران
ترجمـه و با مقدمه دکتررنانی منتشـر شـده
هـم همیـن دیـدگاه را دارند و بنا به اسـنادی
ادعـا می کننـد که دسـتگاه هـای اطالعاتی
آمریـکا و اسـرائیل میداننـد که ایـران درپی
سـاختن سلاح هسـته ای نیسـت ولـی در
پـی سندسـازی و راه انـدازی جنگـی دیگـر
درخاورمیانه هسـتند.
البته بـا این تفـاوت که دکتر رنانـی معتقدند
کـه بـه ایـران حمله نخواهد شـد و مناقشـه
اتمی بـرای کنترل بـازار انرژی اسـت.
شـما مناقشـه اتمـی را چگونـه تحلیـل می
کنید ؟
اگـر بخواهـم کمی شـوخی کنم بایـد بگویم ایشـان این
نـوع ادعاهـا را میکننـد (اگـر کرده باشـند) کـه دیگران
مجبـور میشـوند بگوینـد کتاب ایشـان علمی نیسـت.
راسـتش من در کتاب شـواهد مشـخصی بـرای این ادعا
ندیـدم و کال هـم نمیدانـم فـرض پیشبینی آینـده در
مـورد تحـوالت منطقـه پیچیـدهای مثـل خاورمیانه چه
قـدر میتواند جـدی گرفته شـود.
ایـن احتمـال که مناقشـه اتمی ایـران بازی
موافقـم کـه 
باشـد که غرب در ادامه سیاسـت قدیمی مهـار دو جانبه
و بـرای مقابلـه بـا ایـران و تضعیف موقعیـت منطقهای و
جهانی کشـور ما طراحی کرده باشـد حـرف قابل قبولی
اسـت و بعیـد هـم میدانـم طـرح آن مختـص ایشـان
باشـد .ولـی اینکـه بهـار عربـی و ظهـور داعـش در این
کتـاب پیشبینی شـده اسـت  -کـه حتی اندیشـکدهها
و نهادهـای امنیتـی و موسسـات تخصصـی هـم تنها در
طـول زمـان به پویاییهـا و پیچیدگیهـای آن پی بردند
 کمـی عجیب اسـت.البتـه ایشـان ادعـا نداشـته انـد که بـه طور
دقیـق پیـش بینی کـرده انـد ولـی در کتاب
ایجـاد تنـش درخاورمیانـه را اسـتراتژی
راهبـردی غـرب بـرای کنتـرل بـازار نفـت
دانسـته انـد که مـواردی کـه ذکر کـردم می
تواند مصادیقـی ازاین اقدامات برای رسـیدن
بـه هـدف مـورد نظـر غرب باشـد.
اجـازه بدهیـد یـک مثـال بزنم .لیبـی یـک تولیدکننده
مهـم نفـت اسـت .وقتـی بحـران لیبـی جـدی شـد
قیمـت نفـت بـرای چنـد روزی در چنـد  ۴-۳دالر جـا
بـه جـا شـد و سـر جایـش برگشـت .ایـن کـران باالیی
بـود کـه صـرف وجود یـک بحـران (نـه کاهـش واقعی
در تولیـد) در منطقـه میتوانسـت روی قیمـت نفت اثر
بگـذارد .اگـر نویسـنده معتقد اسـت که غرب بـا بازی با
تنـش خاورمیانه (که ظاهرا حسـابی از دسـتش در رفته
و گریبـان خـودش را هـم گرفته اسـت) قیمـت نفت را
کنتـرل میکند یا باید شـواهد تجربی بـرای این موضوع
ارائـه کنـد یا حداقل بـه ادبیاتی کـه چنین رابطـهای را
نشـان میدهـد ارجـاع بدهـد .همـان طـور کـه چندبار
قبلتـر گفتم متاسـفانه بیشتـر ارجاعات کتـاب در حد
کتابهای فارسـی اسـت و کمتر جایـی -در واقع تقریبا
هیـچ جـا  -به ادبیات و مقـاالت تخصصی که موضوعات

شـبیه بـه ادعاهـای کتـاب را تحلیـل انتقـادی و دقیق
کردهانـد ارجـاع داده میشـود.
آقـای دکتـر رنانـی می گویـد تحلیـل های
کتابـش براسـاس نظریـه بـازی ها اسـت که
در فصل  ,8مناقشـه اتمی را براسـاس نظریه
بازی ها شـرح داده اسـت.درواقع نویسـنده
مـی گویـد آمریـکا و غـرب بـا یک بـازی از
پیـش طراحی شـده ایـران را وارد مناقشـه
اتمی کردند و با حرکات نمایشـی و سـیگنال
های فریبنده سـعی کرده اسـت این مناقشه
را بـه صـورت «کـج دار و مریـز» ادامـه دهد
و ازطریـق شـوک هـای مدیریت شـده بازار
نفـت را مدیریـت کنـد .اسـتفاده از چنیـن
سیاسـت هایـی بـه کـرات در تصمیماتی که
آمریکا و غرب درقبال سـایر کشـورها اتخاذ
کـرده اند مشـاهده شـده اسـت کـه در آثار
نخبگان و سیاسـتمداران آنها نوعی از قدرت
هوشـمند محسـوب می شود.
بـه نظر می رسـد نویسـنده شـواهد کافی را
برای چنین دیدگاهی در کتابشـان آورده اند.
امـا گویا شـما نظر دیگـری دارید.
بلی ،متاسـفانه من با نویسـنده موافق نیسـتم! در فصل
هشـت سـعی شـده اسـت مدلـی بـرای رفتـار غـرب
بـرای فریـب ایـران داده شـود .بر خالف مطلبـی که در
کتـاب آمده اسـت اتفاقا یکـی از شـهودهای پایه نظریه
بـازی ایـن اسـت که ارسـال هر سـیگنالی لزومـا به کار
تغییـر نتیجه بـازی نمیآیـد و به اصطلاح حرف مفت
( )Cheap Talkاسـت.
تنهـا سـیگنالی ارزش دارد که ارسـال آن هزینـهزا بوده
و معتبـر( )Credibleباشـد .بـر خلاف برداشـتی کـه
در کتـاب ارائـه شـده اسـت ،بازیگـران مدلشـده در
نظریـه بـازی یک درجه هوشـمندتر از این هسـتند که
گـول رفتـار غیرصمیمانـه و فریبکارانـه طـرف مقابـل
را بخورنـد! چـرا کـه در تحلیـل ذهنیـت طـرف مقابـل
«میداننـد» کـه ایـن بازیگـر انگیـزه دارد تـا عالمـت
غلـط بدهـد و لـذا تصمیـم طـرف مقابـل برای ارسـال
عالمـت غلـط هم جزوی از تجزیه و تحلیل آنها اسـت.
نتیجـه مشـهوری در نظریـه بازی هسـت کـه میگوید
بازیگرانـی که سـعی کننـد با عالمـت غیرمعتبر طرف
مقابـل را گـول بزننـد هـم وقت خـود را تلـف میکنند
کـه عالمـت غلـط بدهنـد و هـم «نمیتواننـد» تعـادل
بـازی را عـوض کننـد چـون طـرف مقابل دسـت آنها
را میخواهنـد.

ایـن مثالـی کـه زدیـم نمونـهای از خطـای متدولوژیک
کتـاب اسـت کـه در آن صرفا بـا درک ابتدایـی از برخی
مفاهیـم اقتصادی دسـت بـه تحلیلهایی زده میشـود
کـه در ادبیـات پیشرفتهتـر آن حـوزه بحـث شـده و
ادبیـات جلوتر از آن رفته اسـت .نمونهای از این مشـکل
را در بخـش اقتصادسـنجی هـم بیـان کردم.
درپایـان لطفـا سـخن پایانـی و جمـع بندی
خـود را از ایـن گفـت و گـو ارائـه دهید.
همـان طـور کـه در اول مصاحبـه عرض کـردم در زمان
نقـد بایـد بیرحـم و صریـح باشـیم و مـن هـم سـعی
کـردم نقـد صریح خـودم را نسـبت بـه این کتـاب ارائه
کنـم .نقـد اصلی ایـن بود کـه کتاب داسـتان جـذاب و
بـه لحـاظ درونـی سـازگار در مـورد برنامـه قدرتهـای
جهانـی بـرای نفـت خاورمیانـه توصیـف میکنـد .ولـی
متاسـفانه ایـن داسـتان نـه بـا منطق خـرد بـازار انرژی
سـازگار اسـت و نه شـواهد تجربی قابل اعتنایی برای آن
ارائـه شـده اسـت .ضمـن اینکه کتـاب به جـای اینکه
بـه ادبیات گسـترده و بـروز اقتصاد انرژی (که مشـخصا
بـه تحلیـل فرضهای طـرح شـده در کتاب میپـردازد)
متکی باشـد ،به مجموعه پراکندهای از منابع غیرمرتبط
بـا حـوزه اقتصـاد انـرژی میپـردازد .در مـوارد متعددی
تحلیـل همبسـتگی به جـای تحلیل علی ارائه میشـود
کـه در نتیجـه نمیتـوان آنرا جـدی گرفت.
طبعـا ایـن نقـد به معنـای در نظر نگرفتـن زحمات تیم
تهیـه کننـده کتـاب نیسـت و بایـد از آنها بابـت طرح
موضوعـات مهمـی (و آن هم بـا این حد از اسـتقبال در
سـطح جامعـه) قدردانی کـرد .به نظرم کتـاب بارقهها و
خـوراک فکری خوبی بـرای طرح پژوهشهـای دقیقتر
و جزییتـر آینـده فراهـم میکنـد و از ایـن جهـت هـم
مطالعـه آن را بـه محققان توصیـه میکنم.
مـن اگـر جای تیـم نویسـنده کتاب باشـم همین کتاب
را در  ۲۰۰-۱۰۰صفحـه ،بـا حـذف فصـول غیرمرتبط و
تمرکـز روی بحـث ژئوپلیتیـک انرژی و بر اسـاس ارجاع
بـه ادبیات روز اقتصاد انرژی بازنویسـی کـرده و به عنوان
یـک کتاب جالـب علمی به بـازار عرضـه میکنم.
بـار دیگـر ازایـن کـه وقـت گرانبهایتـان را
دراختیـار مـا گذاشـتید و با دقـت و حوصله
سـواالت را جواب دادید بسـیار سپاسـگزارم
و امیـدوارم موفق و سـربلند باشـید .
خواهـش میکنـم .از طـرح سـواالت دقیـق و چالشـی
شـما هـم متشـکرم و امیـدوارم ایـن گفـت و گـو قـدم
کوچکـی برای پیشبـرد و تدقیق بحث سیاسـت انرژی
در کشـور برداشـته باشد.
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نقد و بررسی کتاب
چرخههای افول اخالق و اقتصاد
نیما بردیافر

دانشجوی دوره دکتری جامعهشناسی
توسعه اقتصادی دانشگاه اصفهان

کتــاب چرخههــای افــول اخــاق و
اقتصــاد یکــی از معــدود کتابهایــی اســت
کــه بــه زبــان فارســی در زمینــه نقــش
ســرمایه اجتماعــی در توســعه اقتصــادی
ایــران بــه نــگارش درآمــده اســت .ایــن
کتــاب کــه حاصــل کار فکــری یکــی از
خوشفکرتریــن اندیشــمندان اقتصــادی
کشــور و همــکار اوســت از غنــای مفهومــی
قابــل اعتنایــی برخــوردار اســت .محتــوای
کتــاب بــه شــیوهای بیــان شــده کــه
خواننــده کتــاب پــس از مطالعــه هــر فصــل
از آن در خــود حســی آمیختــه از شــعف و
بالندگــی ناشــی از یادگیــری میکنــد و
ایــن امــر ترغیــب هــر چــه بیشــتر بــه
ادامــه متــن را موجــب میشــود.
رنانــی را میتــوان بــه عنــوان یکــی از
معلمیــن عــام دانســت کــه ضمــن تســلط
نســبی بــر علــوم انســانی و اجتماعــی،
از آن بــرای ایفــای نقــش روشــنفکری
خــود در تقریــر حقیقــت و تقلیــل مــرارت
بهــره میگیــرد .در ایــن اثــر نیــز هماننــد
ســایر تالشهــای فکــری محقــق بــا
مباحثــی میانرشــتهای مواجهیــم کــه هــر
چنــد وجــه اقتصــادی آن غالــب اســت
امــا همــواره بــه ســایر رشــتهها اعــم از
تاریــخ ،جامعهشناســی ،علــوم سیاســی،
روانشناســی ،سیاســت و حقــوق نظــر
دارد و بــه فراخــور از آن بــرای تبییــن
واقعیتهــای اقتصــادی -اجتماعــی بهــره
میگیــرد .از ایــن حیــث محصــول فکــری
نویســنده در مجموعــه حاضــر در نــوع
خــود بدیــع و قابلســتایش اســت؛ ضمــن
اینکــه هیــچ اثــری در عیــن دربرداشــتن
نقــاط قــوت ،بــدون ضعــف و بــری از خطــا
نخواهــد بــود؛ در زیــر بــه بیــان برخــی از
مــوارد میپردازیــم کــه در نظــر گرفتــن آن
احتمــاالً میتوانســت بــر دقــت و کیفیــت
اثــر بیفزایــد.

 :::نفت و توسعه در ایران

یکــی از مباحــث مطــرح شــده در ایــن اثــر  -و در برخی
دیگــر از آرای ارائــه شــده از جانــب ایشــان -تأکیــدی
اســت کــه داللــت بــر اثــر منابــع نفتــی بــر توســعه
ایــران دارد .در ایــن خصــوص بــه نظــر میرســد بــه
ســبب عــدم حضــور تئــوری جامعــی بــرای توضیــح
علــل توســعهنیافتگی اقتصــادی در ایــران ،سادهســازی
صــورت گرفتــه اســت .از ایــن حیــث بــر ســهم
نفــت بهعنــوان عامــل افــول توســعه در ایــران (عــدم
شــکلگیری توســعه و از جملــه ســرمایه اجتماعــی در
ایــران) بــه نحــو اغراقآمیــزی تأکیــد شــده اســت؛ در
حالــی کــه واضــح اســت عوامــل متعــدد دیگــری چــون
نابرابریهــای اجتماعــی و اقتصــادی ،نظــام فرهنگــی،
ســاخت مذهــب و نحــوه تعامل آن بــا توســعه ،تعامالت
سیاســی -اجتماعــی میــان اقــوام ،روابــط بینالملــل و
 ...عوامــل مهــم دیگــری بــرای توضیــح عــدم امــکان
شــکلگیری توســعه در ایــران مطرحانــد .از ســوی
دیگــر نــروژ ،روســیه ،کانــادا ،هلنــد و آمریــکا در عیــن
برخــورداری از نفــت و فــروش آن ،از کشــورهای
توســعهیافته محســوب میشــوند و نمیتــوان بــه ایــن
عامــل بهعنــوان تنهــا عامــل بازدارنــده توســعه تأکیــد
کــرد بلکــه ترکیــب ایــن عامــل بهعنــوان شــرط الزم در
کنــار ســایر عوامــل (بهعنــوان شــروط کافــی) میتوانــد
شــرایط عــدم تحقــق توســعه را فراهــم ســازد .ایــن امــر
(عــدم ذکــر عوامــل تکمیلــی و ارائــه مدلــی تــک عاملی
کــه بــر نقــش نفــت تأکیــد دارد) میتوانــد از اعتبــار
تحلیــل بکاهــد.
همچنــان کــه عجــم اغلــو و رابینســون ( )1393نیــز
نشــان میدهنــد عقبماندگــی کشــورها عمدتـاً تحــت
تأثیــر عواملــی چــون نهادهــای اســتثماری ،تــرس از
تخریــب خــاق و عــدم تکثــر نهادهــای فراگیــر بــوده
اســت .تــوازن قــوا میــان نیروهــای اجتماعــی مختلــف
میتوانــد از عوامــل تعییــن کننــده بــرای شــکلگیری
توســعه سیاســی یــا اقتصــادی باشــد (رجــبزاده و
فاضلــی .)1386 ،از ایــن رو بــا آن کــه بحــث از منابــع
اقتصــادی ایــران (نفــت) از اهمیــت قابــل توجهــی برای
تحلیــل وضعیــت اقتصــادی دهههــای اخیــر برخــوردار
اســت امــا عــدم ارائــه تحلیلــی منظــم از چگونگــی بازی
کنشــگران سیاســی داخلــی و خارجــی در بهرهگیــری از
ایــن منبــع از تــوان اقنــاع ایــن ادعــا میکاهــد.

 :::ســرمایه اجتماعــی کلیــد پیونــد
اقتصــاد ملــی و بینالمللــی

یکــی از تقســیمبندیهای انجــام شــده از ســرمایه
اجتماعــی ،بحــث ســطوح جــاری ســرمایه اجتماعــی
در ابعــاد خــرد (آونــدی) ،میانــی (همونــدی) و کالن
(پیونــدی) اســت .هــر چنــد گاهــی مــرز دقیــق میــان
ایــن ســطوح روشــن نیســت و نمیتــوان بــه تفکیــک
ن پرداخــت؛ مثــ ً
ا بســته بــه واحــد تحلیــل،
دقیــق آ 
ارتبــاط و اعتمــاد میــان اقــوام را میتــوان ســرمایه
اجتماعــی همونــدی و یــا پیونــدی نامیــد بــا ایــن حــال
در ایــن کتــاب تنهــا بــه بحــث از ســرمایه اجتماعــی
در درون کشــور و ضعــف آن بهعنــوان عاملــی مؤثــر
در عــدم کارآمــدی و در نتیجــه پــا نگرفتــن توســعه
اقتصــادی اشــاره شــده اســت در حالــی کــه میتــوان
ایــن بحــث را در ســطح کالنتــری بــه عــدم وجــود
ســرمایه اجتماعــی در واحدهــای بزرگتــر منطقـهای و
بینالمللــی نیــز بســط و گســترش داد.
عــدم شــکلگیری ســرمایه اجتماعــی پیونــدی میان
مــا و کشــورهای منطقــه و ســایر نقــاط جهــان میتواند
خــود یکــی از عوامــل کلیــدی در عدم توســعه اقتصادی
و ســایر اشــکال توســعه در کشــور باشــد .بیاعتمــادی
بــه غیــر ایرانیهــا از یکســو و نــگاه منفــی و مبهــم غیــر
ایرانیــان بــه ایرانیــان و عــدم برقــراری ارتبــاط شــفاف و
تعامــل همدالنــه و اعتمــاد آمیــز میــان آنان خــود یکی
از عواملــی بــوده کــه طــی ســالهای اخیــر زمینــه
انــزوای ایــران از ســرمایهگذاریها ،توریســم و حتــی
اســتقبال دولتهــا از تحریمهــای ســخت اقتصــادی
ایــران را فراهــم آورده اســت؛ لــذا میتــوان بــا بســط
ایــن مبحــث از ســطح ملــی بــه فراملــی در جهــت
تقویــت ســرمایه اجتماعــی بینالمللــی و ضــرورت ورود
بــه فضــای جهانــی شــده بــرای توســعه اقتصــادی گام
برداشــت.

 :::رویکرد جامعهمحور یا نهادگرا؟

روثســتاین و اســتول ( )2008بــه درســتی اشــاره
میکننــد کــه مشــارکت اجتماعــی خــوب اســت امــا
بــر خــاف آنچــه کــه پاتنــام و بــه دنبــال آن رنانــی در
بحــث از ســرمایه اجتماعــی بــر آن تأکیــد دارد همیشــه
عامــل توســعه نیســت بــه طــور مثــال در کشــورهای
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بــا حکومتهــای اقتدارگرایــی چــون کــره شــمالی
مشــارکت اجتماعــی شــهروندان در احــزاب دولتــی
باالســت و افــراد بــه طــور مــداوم در زندگــی روزانــه
در جشــنها و مراســم ملــی و آیینــی مشــارکت
میکننــد (نظیــر آنچــه کــه در کتــاب  1984جــورج
ارول بــه تصویــر کشــیده شــده اســت) ،بــا ایــن حــال
ایــن مشــارکت لزومــاً بــه معنــی افزایــش اعتمــاد و
ســرمایه اجتماعــی نیســت و نمیتوانــد بــه توســعه
منجــر شــود (کمــا اینکــه در کــره شــمالی ایــن طــور
نشــد) .هــر چنــد در ایــن کتــاب کوشــش قابــل توجهی
در جهــت پیونــد دیدگاههــای جامعهمحــور و نهادگــرا
بــرای تبییــن ســرمایه اجتماعــی بــه عمــل آمده اســت
بــه طــوری کــه نحــوه شــکلگیری ســرمایه اجتماعــی
را از پایهایتریــن ســطوح فــردی (ارزش و هنجــار) آغــاز
کــرده و در ســطوح میانــی (شــبکههای روابــط) و کالن
(نهادهــا و هنجارســازی) دنبــال میکنــد؛ امــا بــه نظــر
میرســد در شناســایی تقــدم و تأخــر شــکلگیری
ســرمایه اجتماعــی ابهــام و اشــکال وجــود دارد.
همچنــان کــه در بخــش دوم کتــاب دیــده میشــود
بــرای توضیــح نحــوه بســط و گســترش ســرمایه
اجتماعــی اســتدالل شــده که مبنــای اعتمــاد (بهعنوان
یکــی از مهمتریــن شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی) و
ســرمایه اجتماعــی به طــور عــام ،ارزشهــا و هنجارهای
مشــترک اســت کــه پایههــای اصــول ارزشــی و عقالنــی
مشــترک را بنــا مینهــد ایــن امــر ســبب میشــود تــا
فــرد در ســطحی باالتــر در شــبکههای اجتماعــی خــرد
بــه تعامــل بــا دیگــران روی آورده و بدیــن ترتیــب بــه
ســاخت و بازســازی انــواع ســرمایه اجتماعــی آونــدی،
همونــدی و در نهایــت پیونــدی دســت بزنــد .در ادامــه
مباحــث منظمــی نیــز بــه نحــوه اثرگــذاری نهادهــا
و فراهمســازی زیرســاختهای اجتماعــی بــرای
تحقــق اعتمــاد نهــادی ارائــه میشــود؛ بــا ایــن حــال
همانطــورکــه نهادگرایانــی چــون روثســتاین و اســتول
ضمــن اهمیــت کوشــشهای پاتنــام و فوکویامــا در
طــرح دیــدگاه جامعهمحــور اذعــان میکننــد «دیــدگاه
جامعهمحــور بــر وجــود اعتمــاد فراگیــر و تابعیــت آن

از چگالــی زندگــی انجمنــی تأکیــد میکننــد و بــر
آمادگــی بالقوه شــهروندان جهــت همکاری و مشــارکت
بــا هــم و انجــام فعالیتهــای مدنــی صحــه میگذارنــد.
در ایــن رویکــرد نگرشهــای مربــوط بــه اعتمــاد فراگیر
فراتــر از مرزهــای تعامــل رودررو رفتــه و افــرادی را کــه
بــا هــم آشــنا نیســتند یکپارچــه میســازند»؛ امــا از
نظــر روزنشــتاین و اســتول شــدت جامعه مدنی نیســت
کــه موجــد اعتمــاد اســت بلکــه آنچــه بــرای اعتمــاد
فراگیــر مهــم اســت کارآمــدی و عدالــت نهادهاســت و
فقــدان اعتمــاد بــه نهادهــا ،وجود فســاد و رشــوهخواری
و احســاس ناامنــی در رابطــه بــا دیگــران بــر اعتمــاد
فراگیــر تأثیــر میگــذارد.
روثســتاین تأکیــد میکنــد اعتمــاد اغلــب در جوامعــی
بــا بوروکراســی مؤثــر و منصــف رشــد میکنــد .بدیــن
ترتیــب بنــا بــر ادعــای نهادگرایــان اهمیــت فزاینــده
نهادهــای کالن بــر شــکلگیری ســرمایه اجتماعــی
بهمراتــب بیشــتر از تأکیــد بــر ســطوح شــکلگیری
ســرمایه اجتماعــی در ســطوح خــرد و بر مبنــای تئوری
انتخــاب عقالنــی و مبادلــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر
فراینــد شــکلگیری ســرمایه اجتماعــی اساس ـاً از بــاال
بــه پاییــن اســت نــه برعکــس .ایــن امــر بــا یافتههــای
شــارع پــور و همــکاران ( ،)1391منصوریــان و قدرتــی
( ،)1388هزارجریبــی و صفــری شــالی (،)1388
اوســانر ( )2001و بریتــزر ( )2002همخوانــی دارد .در
ایــن میــان کار شــارع پــور و همــکاران ( )1391حائــز
توجــه بیشــتری اســت .در ایــن مطالعــه نویســندگان
بــه مطالعــه بیــن کشــوری اعتمــاد بــا تأکیــد بــر دو
نظریــه جامعهمحــوری و نهادمحــوری نشســتند .ایــن
مطالعــه بــر روی  54کشــور انجــام گرفــت و نتیجــه
نشــان داد کــه بــر خــاف مطالعــه تاریخــی پاتنــام
در یــک مــورد خــاص در ایتالیــا در ســایر مــوارد ایــن
رویکــرد نتوانســته اســت شــواهد تجربــی الزم بــرای
تأییــد نظریــه جامعهمحــور خــود و تأکیــد بــر زندگــی
انجمنــی در پیدایــش اعتمــاد فراهــم آورد در حالــی
کــه در نقطــه مقابــل نظریــه نهادگرایــی اســت کــه
اعتمــاد را نــه محصــول زندگــی انجمنــی بلکــه نتیجــه

کیفیــت عملکــرد نهادهــا میدانــد .آزمــون تجربــی این
نظریــه بــر خــاف نظریــه جامعهمحــور نشــان داد کــه
عملکردهــای نهــادی اثــر بیشــتری بــر اعتمــاد فراگیر و
اعتمــاد نهــادی دارنــد.
فــارغ از اینکــه نظریــه جامعهمحــور افــزون بــر
آزمونهــای متعــدد تجربــی کنونــی همچنــان نیازمنــد
آزمونهــای بســیار بیشــتری اســت تــا بتــوان در
خصــوص کارآمــدی آن در تبییــن ســرمایه اجتماعــی
صحــه گذاشــت یــا آن را رد کــرد ایــن واقعیــت را نیــز
بایــد در نظــر داشــت کــه تأکیــدات نظریــه نهادگــرا راه
امیدبخشتــری بــرای کشــورهایی کــه درصــدد خلــق
اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی هســتند میگشــاید.
درســتی احتمالــی نظریــه پاتنــام نیــز کمــاکان ایــن
ســؤال را پیــش میکشــد کــه چگونــه میتــوان از زیــر
بــار وزن تاریــخ شــانه خالــی کــرد و مســیرهای تاریخی
دیگــری را رقــم زد؟ در حالــی کــه نظریــه نهادگــرا
راههــای بیشــتری بــرای تفکــر و سیاســتگذاری پیــش
روی ملتهــا میگــذارد؛ لــذا بــه نظــر میرســد تأکیــد
کتــاب بــر رویکــرد جامعهمحــور بهعنــوان نقطــه آغــاز
حرکــت ســاخت ســرمایه اجتماعــی از پشــتوانه تجربی
کافــی برخــوردار نیســت.

 :::مشارکت مدنی و اعتماد

هــر چنــد پاتنــام نیــز تأکیــد دارد مشــارکتهای مدنــی
تنهــا عامــل تبیینکننــده اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی
نیســت امــا بــا تکیــه بــر تحلیــل خوشــه یافتههــای
پیمایــش جهانــی ارزشهــا 1میتــوان دریافــت کــه
برخــی کشــورهای جهــان بــا ســابقه مشــارکت مدنــی
گســترده (نظیــر بریتانیــا) و برخــی دیگــر بــا ســابقه
فقــدان جامعــه مدنــی (نظیر کــره جنوبــی؛ در خصوص
ضعــف جامعــه مدنــی در تاریــخ کــره نــگاه کنیــد بــه:
فاضلــی )1389 ،در یــک خوشــه از ســطح اعتمــاد قــرار
گرفتهانــد .تأکیــد جامعهمحــور پاتنــام بــر قــدرت
تبیینکننــده مشــارکت مدنــی در موضــوع اعتمــاد ،در
تبییــن چگونگــی کنــار هــم قــرار گرفتــن این کشــورها
بــا دشــواری مواجــه میشــود.
1. WVS 2006-2005 Wave
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بــرآورد وزن نســبی
ســرمایه اجتماعــی در
توســعه

چنانچــه در کتــاب بــه دفعــات
اســتدالل شــد کــه ســطح
بــاالی ســرمایه اجتماعــی عامــل
تعیینکننــدهای در گســترش
توســعه اقتصادی اســت امــا مطالعه
شــاخص اعتمــاد اجتماعــی بــه
عنــوان یکــی از ابعاد اصلی ســرمایه
اجتماعــی در پیمایــش جهانــی ارزشهــا نشــان میدهد
کشــورهایی چــون عراق ،تایلنــد ،اندونــزی و اردن علیرغم
اینکــه از میــزان باالیــی از ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد
بــه دیگــران عــام برخوردارنــد امــا در ایــن کشــورها
توســعه اقتصــادی در ســطح مطلوبــی نیســت .همچنین
کشــورهای توســعهیافتهای چــون فرانســه ،اســپانیا،
بریتانیــا ،آلمــان ،روســیه و ایتالیــا از ســرمایه اجتماعــی
چنــدان مطلوبی برخــوردار نیســتند .کشــورهای در حال
توســعهای چــون مالــزی و ترکیه نیز در مقایســه بــا ایران
از میــزان پایینتــری از اعتمــاد برخوردارنــد ،حــال آنکــه
بنــا بــر تأکیدات نویســندگان ،شــاید بتوان گفت ســرمایه
اجتماعــی مهمتریــن عامــل تعیینکننــده توســعه در
کشورهاســت .هــر چنــد از اهمیت ایــن عامل در توســعه
کشــورها نمیتــوان گذشــت امــا در ســهم تعییــن کننده
آن نیــز نبایــد مبالغــه کــرد.
در خصــوص تحلیلهــای نهادگــرا؛ هــر چنــد اعتمــاد
بــه نهادهــا شــاخص مناســبتری در تبییــن ســطح
اعتمــاد و بــه طــور کلــی ســرمایه اجتماعــی بــوده
اســت بــا ایــن حــال در خصــوص نســبت میــان ســرمایه
اجتماعــی و توســعه میتــوان مــوارد قابــل تأملــی را در
بــاب نســبت اعتمــاد کشــورها بــه نهادهــای حاکمیتــی،
مدنــی ،مدنــی داوطلبانــه و فرهنگــی مشــاهده کــرد؛ بــه
طــوری کــه اردن ،غنــا ،ایــران و زامبیــا در مــواردی از
ســطح بیشــتری از اعتمــاد نهادی نســبت به کشــورهای
پیشــرفتهای چــون ژاپن ،اســترالیا ،کانادا ،فرانســه ،بریتانیا
و آمریــکا برخوردارنــد .ایــن امــر نشــان میدهــد علیرغــم
تأکیــد ویــژه کتــاب بــر ســهم تعیینکننــده ســرمایه
اجتماعــی در توســعه کشــورها ،ایــن متغیــر (ســرمایه
اجتماعــی نهادگــرا) نیــز در تبییــن توســعه کشــورها از
اهمیــت نســبی برخــوردار اســت و بایــد آن را در کنــار
ســایر متغیرهــا در تبیین توســعه در نظر گرفــت .بدیهی
اســت یــک مطالعــه چنــد متغیــره میتوانــد واریانــس
مشــترک متغیرهــا را اســتخراج کــرده و احتماالً از ســهم
ســرمایه اجتماعــی در تبییــن توســعه کشــورها (آنچنان
کــه در اینجــا آمــده اســت) بکاهــد.

ســرمایه اجتماعــی بــه مثابــه ابــزار
ایدئولــوژی ســرمایهداری

در متــن کتــاب بــه طــور آشــکاری بحــث از ســرمایه
اجتماعــی بــا نوعــی محافظـهکاری همــراه بــوده و در آن
امــکان هــر گونــه نقــد و تغییــر اجتماعــی بســته اســت.
از ایــن زاویــه محتــوای کتــاب بــر ایــن تأکیــد دارد کــه
قوانیــن رســمی و غیررســمی اجتماعــی بــرای افــراد هــر
جامعــه ارزشهایــی را بــه وجــود میآورنــد .جامعــهای
کــه افــراد آن ایــن ارزشهــا را زیــر پــا میگذارنــد ،هنجار

اجتماعــی در چــه موقعیــت اجتماعــی
قــرار داشــته باشــد ،بــدون توجــه بــه
اینکــه چــه کســى آن را بــه نفــع خــود
ضبــط کــرده اســت ،بــر ارزش کاربــرد
آن تأثیــر مى گــذارد» (ادواردز و فولــی،
 .)1997کتــاب حاضــر بــرای حــل
مشــکل مــورد بحــث راهــکاری را ارائــه
نمیدهــد تــا بدیــن وســیله بتــوان از
کارایی ســرمایه اجتماعــی و کنترل آن
دفــاع بهتــری را ارائــه داد.
گریــز بــوده و افــراد آن بیتردیــد وارد فضــای ســتیز بــا
ارزشهــا میشــوند؛ در مقابــل جوامعــی کــه در فضــای
حفــظ هنجــار یــا ارزشهــا هســتند ،جوامعیانــد کــه
بــا هزینههــای پاییــن مبادلــه بــه توســعه اجتماعــی گام
مینهنــد . ...
بدیــن ترتیــب کلیــد حــل تمامــی مشــکالت در تقویــت
ســرمایه اجتماعــی انگاشــته شــده اســت .ســرمایه
اجتماعــی بــه طــور کلــی بــه اعتماد بــه یکدیگــر و حفظ
و حراســت از ارزشهــا و اصــول مشــترک داللــت دارد؛
ایــن در حالــی اســت کــه میتــوان بــا نگاهــی انتقــادی
بــه ارزشهــای مســلط نگریســت .اینکــه کــدام یــک
از ارزشهــا مــد نظــر اســت؟ ارزشهــای چــه کســانی؛
حاکمــان یــا تابعــان؟
از ســوی دیگــر ســرمایه اجتماعــی بــه تعبیــر انتقــادی
مارکسیســتی یــا ایدئولوژیهــای انقالبــی چیزی نیســت
مگــر ایدئولــوژی ســرمایهداری بــرای حفــظ جامعــه و
تــداوم وضــع کنونــی آن .از ایــنرو بــه طــور مثــال در
نظــام ســرمایهداری ،کنشــگران بــا پایبنــدی بــه اصولــی
کــه آن را نمیپســندند ضمــن حراســت از ارزشهــای
حاکــم ،بــر تــداوم نظــم موجــود دامــن زده و مانــع از
دگرگونــی آن شــدهاند؛ در حالــی کــه انتظــار مـیرود در
برابــر ارزشهــای مســلط غیرعادالنــه مقاومــت شــود یــا
از آن تبعیــت نشــود .ایــن امــر می-توانــد عاملــی بــرای
تضعیــف ســرمایه اجتماعــی در جامعــه تلقــی گــردد؛
بنابرایــن ضــرورت حفــظ ســرمایه اجتماعــی بــا وفــاق
و اجماعــی همــراه خواهــد بــود کــه گاهــی بــر خــاف
منافــع و خواســت برخــی گروههاســت .ایــن امــر بیشــتر
بــه یــک نــگاه سیســتمی محافظـهکار شــباهت دارد که
جامعــه را مجموعــهای واحــد و بــا ارزشهایــی یگانــه
میانــگارد و بــا تکیــه بــر یــک اصــل پیشــینی بــر
وحــدت کارکــردی و ضــرورت حفــظ نظــام بهمثابــه یک
ماشــین منظــم و کارا نظــر دارد و راه را بــر هر گونه تغییر
انقالبــی یــا تحــول گرایانــه میبنــدد.

سرمایهاجتماعیونابرابری

ســرمایه اجتماعــى تنهــا داراى ویژگیهــا و پیامدهــاى
مثبــت نیســت .ســرمایه اجتماعــى مى توانــد تــا حــد
زیــادى عامــل بــروز نابرابرى باشــد؛ زیرا توزیع دسترســى
بــه شــبکههاى گوناگــون بســیار متفــاوت اســت .هــر
کــس مى توانــد از روابــط در دســترس بــراى رســیدن
بــه عالقههــاى خــود اســتفاده کنــد ،امــا روابــط برخــى
افــراد بــا ارزشتــر از دیگــران اســت .همانطــور کــه دو
پژوهشــگر آمریکایــى ،فولی و ادواردز گفتهاند «دسترســى
بــه ســرمایه اجتماعــى بــه موقعیــت اجتماعــى افــراد یــا
گروههــاى خاصــى وابســته اســت کــه بــراى ضبــط
آن بــراى خــود تــاش میکننــد .ایــن کــه ســرمایه

سرمایهاجتماعی؛علتیامعلول؟

در بخــش اول و ســوم کتــاب بارهــا و بهتفصیــل از رابطــه
علــی و تعیینکننــده ســرمایه اجتماعــی بر آســیبهایی
چــون افزایــش نــرخ خودکشــی ،افزایــش نــرخ بــزهکاری
اجتماعــی ،افزایــش نــرخ رشــد فســاد ،افزایــش
پروندههــای قضایــی ،مهاجــرت و  ...یــاد شــده اســت.
در حالــی کــه بســیاری از ایــن متغیرهــا محصــول عوامل
متعــدد دیگــری هســتند که بعضـاً به طــور مــوردی و به
فراخــور در هــر یــک از مــوارد حاصــل برخــی از متغیرهــا
بــوده و برخــی از آنهــا (فارغ از ســرمایه اجتماعی) ســهم
بیشــتری در بــروز آن آســیب خــاص دارند .سیاســتها و
بحرانهــای اقتصــادی ،بیــکاری ،تحــوالت گــذار جامعــه،
جهانــی شــدن و ...هــر یــک میتواننــد عوامــل مهمــی
باشــند کــه حتــی بــر ســرمایه اجتماعــی نیــز مؤثرنــد و
آن را بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم متأثر میســازند؛
بــرای نمونــه مســعود عالمــی نیســی ( )1390در رســاله
دکتــری خــود بــه بررســی نقــش فقــدان انســجام
کارکــردی نهادهــای جامعــه در رونــد جرائــم در ســه
دهــه اخیــر پرداختــه اســت .در ایــن پژوهــش محقــق
نشــان داده اســت سیاســتهای تعدیــل اقتصــادی
دولــت هاشــمی کــه موجــب تــورم بیســابقه اقتصــادی
شــد ،چگونــه در ســطح میــان فــردی بــر افزایش شــدید
آســیبهای اجتماعــی دامــن زد .ازایــنرو برنامههــا و
سیاســتهای کالن تــا حــد زیــادی در شــکلگیری
مســائل و بحرانهــای کشــور (حتــی خــود ســرمایه
اجتماعــی) اثرگذارنــد و اصــاح ایــن سیاســتها
میتواننــد بــر بســیاری از ایــن شــاخصها اثــر مطلــوب
بگذارنــد؛ لــذا تأکیــد بــر نقــش علــی تعیینکننــده
ســرمایه اجتماعــی بــر ایــن شــاخصها بــه نظــر تــا
حــدی غیــر قابــل قبــول اســت.

پایانسخن

کتــاب حاضــر کــه حاصــل کوشــش درخشــان
نویســندگان آن اســت از نخســتین کارهایــی اســت کــه
در بســط نظریــه اهمیــت ســرمایه اجتماعــی در توســعه
کشــور در حــوزه اقتصــاد بــه تقریــر درآمــده اســت.
ایــن اثــر بــه جهــت ایــده مرکــزی نیرومنــد خــود و
تــوان اســتدالل مناســب نویســندگان و ارجــاع تجربــی
متعــدد آن از اعتبــار و اهمیــت قابــل توجهــی در جامعــه
دانشــگاهی کشــور برخــوردار اســت .بــا ایــن حــال نقــد و
نظــر در خصــوص معایــب احتمالــی ایــن اثــر میتوانــد
زمینــه مطالعــات دقیقتــر پیــش رو را فراهــم ســازد.
در پایــان همــت عالــی نویســندگان اثــر را ارج نهــاده و
بــه جهــت آنچــه کــه در مســیر درک کتــاب از آنهــا
آموختــم ،سپاســگزارم.
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پاسداشترنانی
خدمت به توسعة کشور است
بازشناسی اندیشه و عملکرد محسن رنانی در گفتگو با فرشاد مؤمنی

سید مرتضی رضوانی
بـا توجه بـه اینکه به نظـر میرسـد جامعه از
یک سـری الگوهـای ملموس و سـرمایههای
نمادیـن تهی شـده ماهنامة برای فـردا بر این
شـد تا بـا شناسـایی الگوهـا و سـرمایههای
اجتماعـی اقدام بـه گشـودن پروندههایی در
مـورد مفاخر ایـن دیار (اصفهـان) نماید .یکی
از مفاخر اسـتان کـه تمامی کارشناسـان اعم
از موافـق و مخالـف مواضع ایشـان ،بـر الگو
بودن شـخصیتی و علمی ایشـان اذعان دارند
دکتر محسـن رنانی هسـتند که ماهنامه برای
فـردا در گام اول اقـدام بـه افتتاح ایـن باب با
ایـن شـخصیت علمـی کشـور نموده اسـت.
حـال با اجازه در سـؤال اول میخواسـتم نظر
شـمارا در مـورد ایـن رویکرد مطرحشـده در

ماهنامه جویا شـوم.
یـک بحـث بنیـادی در فلسـفه علـم وجـود دارد تحـت
عنـوان رابطـه نظـر و عمـل ،در آنجـا بـه شـکل بسـیار
جالبـی درهمتنیدگیهـا و تعاملهایـی کـه بیـن نظـر
و عمـل وجـود دارد را بـه بحـث میگذارنـد .تـا جایـی
کـه اطلاع دارم در قلمـرو اقتصـاد ،در سـالهای میانـی
قـرن  19اقتصـاددان بـزرگ مکتـب تاریخـی آلمـان به
نـام فردریـک لیسـت کتابی منتشـر کـرد تحـت عنوان
اقتصـاد ملـی و اقتصـاد جهانـی و در آنجـا در بحثهای
مقدماتـی کـه در حیطـه روششناسـی مطـرح میکند
یکـی از کانونهـای اصلـی تمرکـز و تأکیـد وی بـر ایـن
موضـوع اسـت که اگـر پیوند بین نظر و عمل قطع شـود
هـم فهـم نظـری مـا و هـم توانایـی عملـی ما بهشـدت
آسـیب میبیند و از این طریق توسـعه بـه تعبیر امروزی

دچـار اختلال میشـود .مطـرح کـردن چهرههایـی که
بـه تعبیـری که شـما گفتیـد الگـو میتوانند محسـوب
شـوند ،درواقـع نمـاد بـه رسـمیت شـناختن ایـن پیوند
میـان نظـر و عمل اسـت .در جامعه ما متأسـفانه فهمی
کـه از دانـش وجـود دارد بهگونـهای اسـت کـه میتواند
بهکلـی منتـزع از عمـل باشـد و بـه همیـن دلیل اسـت
کـه هـم معرفـت علمـی در ایـران بـا آسـیبهای جدی
روبرو اسـت و هم تواناییهای عملـی به طرز غیرمتعارف
محدودشـده؛ بنابراین برجسـته کردن الگوهای عملی به
نظـر من یـک گام برای برقـرار کردن پیونـد معقول بین
نظر و عمل محسـوب میشـود در حیطـه معرفت دینی
هـم ایـن مسـئله در یک ابعاد بسـیار مهمـی موضوعیت
دارد و ازنظـر مـن درک مسـلط فعلی که من اسـمش را
میگذارم درک مداحانه از اسلام هیچ نسـبتی با توسعه
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ملـی نمیتوانـد برقـرار کند چـون آنها رابطـه بین نظر
و عمـل را ،اعتقـادات و عمل را مخـدوش میکند .ازنظر
آنها شـما میتوانید در طول سـال هر فسـق و فجوری،
ظلـم و اجحافـی را کـه قابلتصـور باشـد انجـام بدهیـد
بعـد در یکلحظـه طوفانـی یـک شکسـتگی دل یا یک
قطـره اشـکی حاصـل بشـود و تمـام آن سـیئهها را بـه
حسـنه تبدیـل کند .این شـیوة انقطاع بیـن عمل و نظر
بـه نـام دیـن ،به نظر مـن یک بدعـت خطرنـاک و ذلت
آور است.
آن فهـم اصیـل دینی کـه از دلش امکان توسـعه ،امکان
مهار خشـونت ،امـکان همدلـی و اعتالی اخلاق فراهم
میشـود آن درکـی اسـت کـه بـه چهرههـای عینیـت
یافتـه در عمـل اهمیـت میدهـد .از ایـن زاویـه مـن
میخواهـم صمیمانه از شـماها سـپاس گـذاری کنم .به
خاطـر اینکـه به دلیـل برداشـت ناصحیح مـا از دین تا
وقتیکـه افـراد زنده هسـتند ،احتیـاط میکنیـم درباره
خوبیهایشـان حـرف بزنیـم و اینیکـی از بیماریهـای
خیلـی پـر خسـارت اجتماعـی اسـت کـه در جامعـه ما
وجـود دارد.
واقعـاً در جامعـه مـا اینیک نیاز اساسـی اسـت که روی
وجـه عملـی و عینی رفتارهای یک انسـان مسـلمان در
تـراز اسلام تأکید کنیـم و بگوییـم اصل آن اسـت و در
سـیرة پیغمبـر و سـیرة ائمـه دقیقـاً اینطور بـوده و این
واژگـون خوانـی معرفـت دینی در کشـور مـا دارد آبروی
دیـن را هـم میبـرد ضمن اینکه نسـبت ما را با توسـعه
فاصلهدارتـر میکنـد.
از ایـن زاویـه مـن میخواهم بگویم باید به شـما تبریک
گفـت بـه خاطـر سـلیقة تـان در انتخاب آقای محسـن
رنانـی عزیـز و معرفـی ایشـان بهعنـوان یـک چهـرهای
کـه در عمـل مراتـب فضل و اخلاق و تعهد بـه جامعه،
رعایـت حقـوق دیگـران را بـه شـکل خوبی بـه نمایش
میگـذارد .آن احتیاطـی که عرض کـردم در فرهنگ ما
وجـود دارد کـه از گفتـن مثبتهـای انسـانها اجتناب

میکنیـم ایـن اسـت کـه انسـانها محدودیـت دارنـد،
تغییرپذیرنـد و ممکن اسـت کـه ما امـروز تعریف کنیم
و فـردا جلوههـای دیگـری از فـرد ببینیم ،خـوب ما باید
ایـن را روشـن کنیم کـه اگر خدایناکـرده چنین اتفاقی
افتـاد مـا کـه راجع بـه رذیلتهـا تبلیـغ نکردیـم ،ما به
اعتبـار آن فضیلتهـا ،فـرد را مورد تأیید قـرار میدهیم،
درعینحـال افـراد را مطلق نمیکنیم ،تغییرپذیریشـان
را نامحتمـل نمیدانیم و اگـر خدایناکرده چنین اتفاقی
افتـاد ،مـا داریـم راجـع به ایـن فضائـل و نیـاز جامعه به
ایـن فضیلتهـا صحبـت میکنیـم و انصافاً آقـای دکتر
رنانـی عزیـز یکـی از مصداقهای عینی خیلـی خوب در
این زمینه هسـتند.
سـابقة آشـنایی شـما با آقای دکتـر رنانی به
چـه زمانـی برمیگردد؟
سـابقه آشـنایی من با ایشـان به دوره کارشناسـی ارشـد
مـن برمیگـردد کـه بـه دانشـگاه تهـران رفتـم و در آن
زمـان آقـای دکتـر رنانـی در مقطـع لیسـانس تحصیل
میکردنـد ،بـه خاطـر آن قریحـه شـاعرانه که داشـتند،
بـه خاطـر آن دلسـوزیهای دینـی که داشـتند ،ایشـان
یکی از فعالترین دوسـتان انجمن اسلامی دانشجویان،
دانشـگاه تهـران بودنـد و مـن از طریـق با ایشـان آشـنا
شـدم و ایـن آشـنایی از آن زمان یعنی سـالهای میانی
دهـه  1360تـا اآلن ادامه داشـته اسـت.
شـناخت مـن از ایشـان بـه مـن میگویـد کـه ایـن آدم،
انسـانی اسـت کـه در عمـل بـه رعایـت اخلاق دینـی
پایبنـد اسـت ،درشـتگو نیسـت ،هتاک نیسـت ،غیبت
کننـده نیسـت و از آن طـرف اینکـه ایـن معرفـت دینی
بایـد ما بـه ازای عینـی بیرونی داشـته باشـد و الزمة آن
مسـئولیت شناسـی اجتماعـی اسـت ،در ایشـان بسـیار
قدرتمنـد بـوده از همـان زمانـی که من با ایشـان آشـنا
شـدم هـر بـار کـه انجمـن اسلامی دانشـکده اقتصـاد
مراسـمی میگذاشـت ،آقـای محسـن رنانی هـم دعوت
میکردنـد و او یـک قریحـة ادبـی خارقالعـادهای دارد و

آنجاهایـی هم که شـعر نمیگفت انگار در حـال خواندن
یـک قطعه ادبی اسـت و درد دل آن قطعههـای ادبی که
محسـن رنانـی میخوانـد آن دردمندی اجتماعـی و آن
مسئولیت نظارت همگانی نسـبت به رفتارهای حکومت
و آن انساندوسـتی و حقطلبـی در قـول و فعـل ایشـان
ً
کاملا مشـهود بـود و خدا را شـکر ایـن فضائل همچنان
در وجـود ایشـان تـداوم دارد و تـا اآلن هـم ایشـان روی
همان مشـی و مرام گام برمیدارند و ماهم خدا رو شـکر
میکنیـم کـه چنیـن دوسـتی داریم.
ازنظـر حرفهای بهعنوان اسـتاد علـم اقتصاد
ایشـان را چگونه میشناسـید؟
در مـورد آقـای دکتر رنانی ،من تعبیری کـه بکار میبرم
ایـن اسـت که ایشـان محصـول نـاب و خالص دانشـگاه
تهران هسـتند ،یعنی هر سـه دوره دانشگاهی را دانشگاه
تهـران گذراندنـد؛ که طبیعتاً دانشـکدة اقتصاد دانشـگاه
تهـران یکـی از بهتریـن و قدیمیتـر یـن دانشـکدههای
اقتصـاد موجـود در کشـور اسـت و ایشـان دانشآموخته
آنجـا هسـتند .ضمـن اینکـه صالحیتهـا و اسـتعداد
شـخصی ایشـان هـم ایشـان را از بقیه متمایـز میکرد و
بنابرایـن یک چهـرة عالم و دوستداشـتنی از ایشـان به
نمایـش میگـذارد .در حیطه تخصصی خودشـان یعنی
نظامهـای اقتصادی هم انصافاً همیشـه بحثهای بسـیار
بدیـع و ارزشـمندی را مطـرح کردنـد و میکننـد و مـن
فکـر میکنم در اسـتاندارد یک اسـتاد موفق دانشـگاهی
هـم در ترویـج علـم و هم در برقـرار کـردن رابطه عمیق
بـا مخاطبـان آقـای دکتـر رنانـی جـزء موفقترینهـا
بهحسـاب میآینـد.
چـه نقش و جایگاهـی برای ایشـان در حیطه
علـم اقتصـاد و ک ً
ال جریانات اقتصادی کشـور
طـی یکـی دو دهه اخیـر قائل میشـوید؟
ببینیـد یکـی از بزرگتریـن گرفتاریهای نظـام آموزش
علـم اقتصـاد در ایـران ایـن اسـت کـه بخـش بزرگـی
از آموزشهـا پیونـد خـود را بـا واقعیتهـای محیطـی
مـا بـه حداقـل میرسـاند و شـاید بتوانیم بگوییـم اص ً
ال
پیونـدی برقـرار نمیکنـد؛ درحالیکـه به شـرحی که از
قـول فردریک لیسـت مطرح کردم این انقطـاع و جدایی
آموزشهـای دانشـگاهی بـا نیازهـا و مسـائل روزمـرة
جامعـه به هـر دو لطمههـای بـزرگ زده یعنـی همتوان
تحصیلکردههـای اقتصـاد در ایـران بـرای مشـارکت در
ارتقـاء ذخیـرة دانایی علم اقتصاد ایـران در جهان نزدیک
بـه صفر اسـت و هـم اینکه گرفتاریهـای اقتصـاد ایران
در عمـل دائمـاً رو بـه افزایـش اسـت .آقـای دکتـر رنانی
شـاید بزرگتریـن خدمتـی که بـه آموزش علـم اقتصاد
کردنـد این باشـد کـه تلاش کردند که این گسسـتگی
به حداقل برسـد؛ یعنـی تالش میکنند کـه از مجموعة
آن یافتههـای علمـی بـرای ارتقـاء فهـم ما از ریشـههای
گرفتاریهـای اقتصـادی کشـورمان پیوند برقـرار بکنند
و بـه نظـر من شـاید ایـن برجسـتهترین شـأن خدماتی
اسـت کـه ایشـان به آمـوزش و فهـم اقتصـادی در ایران
میکننـد.
همانطـور کـه فرمودیـد معموالً آقـای رنانی
چیـزی را که به ذهنشـان میرسـد مخصوص ًا
در ارتبـاط با مسـائل اجتماعی و سیاسـی که
مرتبـط بـا حیطـة فکـری و دانشـی ایشـان
اسـت را سـریع ًا بهصـورت کنش منـدی ابراز
میکننـد .ایـن را در کنش هـا و واکنش های
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ایشـان در مقـوالت انـرژی هسـتهای ،بحث
هدفمنـدی یارانههـا و  ...در قالـب ارسـال
نامه به سـران کشـور ،نوشـتن کتـاب ،انجام
مصاحبـه ،ارائـة یادداشـتها و  ...بـه وضوح
میتـوان دیـد .بـا توجه بـه اینکـه بعضی از
افـراد در انتقـاد به آقـای دکتر رنانی ایشـان
را بـه دلیل حضور رسـانه ای زیادشـان مورد
تخطئـه قـرار میدهند شـما تـا چه انـدازه
ایـن کنشهـا را صحیـح میدانیـد؟
خـوب آن بعضیهـا را بایـد اصلاح کـرد .ببینید رسـانه
ابـزاری اسـت بـرای ارتقـا فهـم تخصصـی عموم .شـاید
بـرای شـما جالـب باشـد کـه همیشـه وقتـی به کسـی
نوبـل میدهنـد بـه پیشـبرد نظری یـا عملی آن اشـاره
میکننـد امـا بـرای اولین بـار در تاریـخ جایـزه نوبل در
اقتصـاد وقتیکه به پـل کروکمند جایزة نوبل داده شـد؛
در بیانیـة کمیتة نوبل بعدازاینکه پیشـبردهای حاصل از
تحقیقات ایشان توضیح داده شد روی این مسئله تأکید
و اضافه شـد که کروکمند در میـان اقتصاددانان در زمرة
کسـانی اسـت که نقـش واالیـی در ارتقاء فهـم عمومی
مـردم از مسـائل اقتصادی داشـته ،یعنـی اینیک عنصر
گوهـری اسـت کـه متأسـفانه در کشـور ما کسـانی که
جراتـش را ندارنـد یا صالحیتش را ندارنـد که یافتههای
خـود را در معـرض دیـد و قضـاوت عمـوم قـرار بدهند،
بـرای تبرئـه خـود این کار نیکـو را محکـوم میکنند .به
نظـر مـن تالشهایی که آقای دکتر رنانـی در این زمینه
میکننـد از موضـع اجتماعی یک تالش ارزشـمند برای
ارتقـاء فهـم عمومـی اسـت و از موضـع سیاسـی هم به
نظـر مـن عالیترین تجلـی امربهمعروف و نهـی از منکر
اسـت .برداشـتهایی که آیت اله شـهید دکتر بهشتی و
بـزرگان در چنیـن اسـتانداردی از امربهمعـروف و نهی از
منکـر مطـرح میکنند این اسـت که میگوینـد کارکرد
اصلـی این مسـئولیت دینی ما تصحیح حکومت اسـت.
اعمـال نظارت بـر رفتارهای حاکمان اسـت و آقای دکتر
رنانـی بـا ایـن تالشهایـی کـه انجـام میدهند بـه نظر
مـن در اسـتاندارد یـک مسـلمان تمامعیـار همزمان به
مسـئولیت دینی خودشـان هم وفادار میمانند و شخصاً
از ایـن بابت هم از ایشـان سـپاس گذار هسـتم.
در ارتبـاط بـا همیـن کنشهـا و
موضعگیریهـای آقـای دکتـر رنانـی در
موضوعات مختلف اقتصـادی و اجتماعی اعم
از انرژی هسـتهای ،مسـئله تعدیل اقتصادی
یـا همیـن مسـئلة هـدف منـدی یارانهها تا
چـه حـد موضعگیریهـا و اسـتداللهای
مطرحشـده از طـرف ایشـان را علمـی و
اصولـی یافتهایـد؟
بـه نظر مـن آقای دکتـر رنانی مثل هر انسـانی به تعبیر
شـهید آیـت الـه دکتر بهشـتی ،در حـال تجربـه کردن
رنانی
یـک شـدن و یک پویش مسـتمر هسـتند؛ یعنـی ِ
مث ً
ال  15سـال پیش همان رنانی امسـال نیست .در حال
رشـد و ارتقاء اسـت .برداشت من این اسـت که ایشان از
برنامة تعدیل سـاختاری از موضع یک خوشبینی شروع
کـرد و چـون دغدغـة جامعـة ایران را داشـت نتوانسـت
واقعیتهـا را نادیـده بگیـرد و این خـودش یک صداقت
علمـی را هـم بـه نمایـش میگـذارد؛ بنابرایـن نقدهای
اولیـة ایشـان نقدهـای بیشـتر همدالنـه بـود بـه برنامه
تعدیـل سـاختاری؛ ولـی در بحثهایـی کـه در ماجرای

شـوک حاملهـای انـرژی شـما از ایشـان میبینید یک
رشـد و ارتقـاء در اندیشةایشـان را میتوانیـد مشـاهده
کنید .ایشـان خیلی شـفاف این فهم درسـت خودشـان
را منتقـل میکننـد کـه آن چیزهایـی کـه در سـطح
نظـری و در چارچـوب بنیادگرایـی بـازار در ایـن زمینـه
مطرحشـده نسـبتی بـا شـرایط موجـود در جامعـه مـا
نـدارد؛ بنابرایـن آن انتظارات تئوریک را بـرآورده نخواهد
کـرد ،امـا مسـئله به اینجـا ختـم نخواهد شـد .وقتیکه
مـا خطای راهبـردی در عرصة سیاسـتگذاری میکنیم
فقـط مسـئله این نیسـت کـه بـه اهدافمان نمیرسـیم
خسـارتهایی هم متحمل خواهیم شـد و ایشـان راجع
بـه ایـن خسـارتهای احتمالـی هـم در بحثهایـی که
در نقـد شـوکدرمانی کردنـد دربـارة حاملهـای انرژی،
نکتههـای بسـیار ارزشـمندی را مطـرح کردند.
در انتقـاد دیگـری از آقـای دکتـر رنانـی،
مباحـث مطرحشـده توسـط ایشـان را فاقد
زیربناهـای محکـم اقتصـادی دانسـته و
حتـی در مـواردی آنها را مباحـث اقتصادی
نمیداننـد و میگوینـد در مباحـث خـود
بیشـتر نگاهـی اجتماعـی دارنـد و اصـوال
اقتصادی بحـث نمیکننـد .نظر شـما دربارة
ایـن نقـد چیه؟
ایـن مسـئله دو جنبـه دارد .یـک جنبـه ایـن اسـت که
ایشـان به پیوند میان اقتصاد با امور اجتماعی و سیاسـی
و فرهنگـی دقـت دارند ،خوب هرکسـی به معنای دقیق
کلمـه علـم اقتصـاد را فراگرفته باشـد میفهمـد که این
نقطةضعـف نیسـت ،نقطـه قـوت اسـت و تقریبـاً تمـام
اقتصاددانهـای بـزرگ ایـن ویژگـی را دارنـد که متوجه
میشـوند کـه تفکیـک وجـوه مختلـف حیـات جمعـی
انسـانها یک تفکیـک حقیقی نیسـت ،اینیک تفکیک
قـراردادی و اعتبـاری اسـت و در نفس االمـر پدیدههای
ً
کاملا بـا
اقتصـادی و اجتماعـی ،فرهنگـی و سیاسـی
یکدیگـر درهـم تنیدگـی دارنـد و ازنظر من اینکـه آقای
دکتـر رنانـی بـه ایـن درهمتنیدگیهـا توجـه دارنـد و

نقطـه قوت کار ایشـان اسـت.
آن چیـزی کـه مـن خـودم هم تالش کـردم و چنـد بار
هم صمیمانه و خاضعانه با ایشـان در میان گذاشـتم این
اسـت کـه آقـای دکتـر رنانی بعضـی وقتهـا روابط بین
متغیرهـا را بهگونـهای مطرح میکننـد که مبنای علمی
قابلاعتنایـی نـدارد و بـه نظـر من این یـک نقص جدی
اسـت و بـه خاطـر آن اخالق و منش انسـانی ارزشـمند
خودشـان چنـد بـار از مـن خواسـتند کـه ارزیابـیام را
از مطالبشـان بگویـم مـن هـم اینطـور بیان کـردم که
مطالبـی کـه شـما میگویید بـه ذائقة ما خیلـی خوش
میآیـد امـا اگـر مسـئله بخواهـد فقـط در همیـن حـد
بمانـد اینیـک چیز خطرنـاک اسـت .چرا؟ چـون ازنظر
مـن مـا بهعنوان اهل علـم مأموریت و مسـئولیت ما این
اسـت که فهم بـا مبنا عرضه کنیم و از ایـن طریق درک
عمومی از مسـائل را ارتقاء ببخشـیم .اگر بشـود انتقادی
را بـه بخشـی از مطالـب ایشـان وارد کرد شـاید بتوانیم
اینگونـه بگوییـم کـه ایشـان در برقـرار کـردن پیوندها
میـان سیاسـت و اقتصـاد و اجتمـاع بعضـی وقتهـا آن
اسـلوب و مبانـی روششـناختی علـوم انسـانی را کمتر
موردتوجه قرار میدهند و بیشـتر به آن ادراک شـهودی
خودشـان اهمیـت میدهنـد ،ایـن ادراک شـهودی
میتوانـد گاهـی اوقـات درسـت هـم باشـد ولـی چـون
مبانـیاش عرضه نمیشـود ،آن هـدف اصلی یعنی ارتقاء
فهم علمی از مسـائل که ازنظر من راه نجات کشـورمان
اسـت را میتوانـد تا حـدودی مخـدوش کند.
در موردبحـث نظر و عمل که اشـاره فرمودید
یـک دوگانهای وجـود دارد که اهالـی درواقع
تصمیمگیـری و اجـرا آدمهـای دانشـگاهی
را آدمهایـی میداننـد کـه از فضـای
تصمیمگیـری و اجـرا بـه دور هسـتند ،یک
سـری آدمهایی که شـاکی بـوده و واقعیتها
را نمیداننـد و یـک سـری حرفهـای نظری
را از عالـم دیگـری جـدا از واقعیـت مطـرح
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میکننـد .آقـای رنانـی ایـن کنـش گـری
شـان کـه فرمودیـد درسـت ،ولی مقـداری
احسـاس میشـود کـه حضـور ایشـان نیـز
در عرصههـای تصمیمگیـری خواسـته یـا
ناخواسـته کمتـر بـوده و فقـط از دور درواقع
بهنقـد پرداختند ،فکـر میکنید شـما تا چه
حـد ایـن نقـد را صحیـح میدانید؟
مـن فکـر میکنـم آن طـرز تلقـی کـه اصحـاب قـدرت
مطـرح میکننـد اشـکال دارد .در یـک سـاخت توسـعه
نیافتـة رانتـی اصحاب قـدرت چون تمرین پاسـخگویی
ندارنـد و انگیزه و تمایل پاسـخگویی هـم ندارند نقدهای
مشـفقانه و علمی را هم برنمیتابند و متأسفانه از موضع
مسـئولیت گریـزی اعتبـار علمـی آن نقدهـای علمی را
مورد خدشـه قـرار میدهنـد .پارادوکسـی کـه در اینجا
وجـود دارد ایـن اسـت کـه اصحاب قـدرت در ایـران در
عمـل بیشـتر بـه آن اقتصاددانهایـی اهمیـت میدهند
و آنهـا را بـه کار مـی گیرنـد کـه اتفاقـاً ازنظـر بنیـان
روششـناختی چـون قائل بـه جهانشـمولی گزارههای
مـورد بـاور خودشـان هسـتند مطلقـاً اعتنایـی بـه
واقعیتهـای جامعه ندارنـد .آن مثال شـوک حاملهای
انـرژی کـه مـن عـرض کـردم یـا شـوک قیمـت ارز که
در دهـه  1370در ایـران فاجعهآفرینـی کـرد محصـول
پیونـد سـاخت قدرت ایـران بـا آن طیفی اسـت که من
بهعنـوان نئوکالسـیک های وطنـی از آن یـاد میکنم و
آنها هم از جنبة اسـلوب روششـناختی اساساً مشاهدة
واقعیتهـای محیطـی را بـرای یـک فهـم علمـی یـک
شـرط اساسـی نمیداننـد؛ یعنـی آنهایی کـه نقدهای
مشـفقانة اقتصاددانهـای نهـاد گـر را برنمیتابند تحت
عنـوان اینکـه میگوینـد اینهـا نسـبتش بـا واقعیـت
مشـخص نیسـت اتفاقاً نقطة قوت آمـوزة نهادگرایی این
اسـت کـه پیونـد بین نظریـه و محیـط را اصـل میداند
از جنبـة روششـناختی؛ بنابرایـن ارجـاع میدهنـد بـه
تاریـخ ،ارجـاع میدهد به پیوند میان اقتصاد و سیاسـت،
پیونـد بین فرهنـگ و اقتصاد و از ایـن قبیل یعنی آنها
کارشـان بـی مبنـا و اشـکال دارد و این درواقـع یک نوع
فرار از مسـئولیت و فرار از پاسـخگویی است .امثال آقای
دکتـر رنانـی در برابـر ایـن فهـم عوامفریبانـه اصحـاب
قـدرت پایـداری میکننـد .آنهـا تصورشـان این اسـت
ً
مثلا بـا یک مسـئلهای آشـنا
کـه اگـر شـما بخواهیـد
بشـوید حتی باید بیاییـد در موضع اجرایـی قرار بگیرید
تـا این آشـنایی اتفاق بیفتـد ،درحالیکه مطلقـاً اینطور

نیسـت شـما میتوانید از طریق مطالعه بـه روش علمی
در موضـع مشـاوره بـا مقامـات اجرایـی از خـود مقامات
اجرایـی فهـم عالمانهتـر و دقیقتـری از واقعیـت پیـدا
کنیـد .پـس ماجـرا این نیسـت کـه امثـال آقـای رنانی
واقعیتهـا را لمـس نکردهانـد ،اتفاقـاً آنهـا بهتـر لمس
میکننـد چـون هـم در متـن مـردم قـرار دارنـد و
رابطـه شـان را بـا مـردم قطع نکردند و شـیوه و سـبک
زندگیشـان هـم در اسـتاندارد میانگیـن مـردم اسـت و
مثـل کسـانی نیسـتند که هـم حقوقهـای نجومی می
گیرنـد و رابطـه شـان را با مـردم قطع میکننـد و هم از
موضع مسـئولیت گریزی فرافکنی میکننـد و گرفتاری
خودشـان را بـه منتقدیـن نسـبت میدهنـد .منتقدین
اتفاقـاً خیلـی بهتـر و دقیقتـر بـا واقعیتهـای جامعـه
در حیطـه تخصصـی خودشـان آشـنا هسـتند؛ ضمـن
اینکـه آقـای دکتـر رنانـی از موضـع معاونـت پژوهشـی
مرکـز پژوهشهـا کـه تقریبـاً یـک دورة چهارسـاله بود
از نزدیـک بـا جزئیتریـن مسـائل اجرایی ایـران در همة
سـاحتهای حیـات جمعـی هـم آشـنا شـدند؛ بنابراین
مشـکل ،مشـکل رنانی نیست ،مشکل ،مشـکل آنهایی
اسـت کـه اساسـاً نقـد را برنمیتابنـد و ایـن شـرافت و
گسـتاخی و صداقـت را هـم ندارنـد که بگویند بـرای ما
نقد مشفقانة کارشناسی تحملپذیر نیسـت؛ بنابراین رو
تخطئـه میآورند.
نـگاه بـه آینـده و آیندهنگـری یکـی از
شـاخصههای مهمـی اسـت کـه در بازههای
زمانـی متفـاوت از ایشـان دیده ایـم ،یکی از
بزرگتریـن مسـئولیتهای ایـن گونـه افراد
همین نگاهی اسـت کـه این افـراد میتوانند
به آینده داشـته باشـند و افراد دیگـر یا عوام
نمیتوانند ایـن درک را پیدا کنند که کشـور
و اقتصـاد بـه چه سـمتی مـیرود .نظر شـما
چیست ؟
فکـر میکنـم بـه نکتـة خیلـی جـذاب و درعینحـال
جالب اسـت ،شـهید
مهمی اشـاره کردید ،ببینید خیلی
ِ
آیـت الـه دکتر بهشـتی در  5اثـر از آثار خودشـان از این
تعبیـر اسـتفاده میکنند کـه دورنگری و آیندهشناسـی
یکـی از مالکهـای مسـلمانی اسـت و ازنظـر ایشـان
مسـلمان واقعـی را بایـد از زاویة حساسـیت بـه آینده و
تلاش برای شـناخت آینده و امکانپذیر کـردن برخورد
غیرتصادفـی بـا آینده شـناخت .از این زاویـه انصاف این
اسـت که آقـای دکتر رنانـی هم در زمرة کسـانی بداینم

کـه همیشـه نگاه بـه آینـده را در معرض دیـد و قضاوت
عامـة مـردم و مسـئوالن کشـور قـرار میدهنـد .بهطور
مشـخص ایـن طـرز عمـل بـرای مسـئوالن کشـور بـه
نظـر مـن از ضریـب اهمیت بسـیار بیشـتری برخـوردار
اسـت .دلیـل مسـئله هـم ایـن اسـت بـه تعبیـری کـه
حسـین مهـدوی نظریهپـرداز ایرانـی پیشـگام در زمینة
دولـت رانتـی در آن مقالة تاریخی خـودش درباره دولت
رانتـی ایـن مسـئله را گوشـزد میکنـد کـه بزرگترین
آفـت نظـام تصمیمگیـری در یـک سـاخت رانتـی آفت
کوتـه نگری اسـت .بـه تعبیر او فضـای رانتـی بهصورت
نظاموار مسـئوالن کشـور را به سمت روزمرگی و ترجیح
امـور روزمـره بـه امـور بلندمـدت فرامیخوانـد و این به
معنـای بسترسـازی بـرای درماندگـی و درجـا زدن و
فالکـت جامعه اسـت .یـک تعبیـر حیرتانگیزی اسـت
کـه یکـی از بزرگتریـن آیندهشناسـان قرن بیسـتم که
هـم فیلسـوف و حکیـم بـود هـم اقتصـاددان بـود و هم
آیندهشـناس یعنی برترانـد دوژونل مطرح کـرده؛ او این
تعبیـر را بکار میبـرد که میگوید در غیـاب آیندهنگری
تمدن سـازی ناممکن میشـود؛ یعنی فقط آن جوامعی
قـادر بـه سـاختن تمدن هسـتند کـه بتوانند چنـد گام
جلوتـر از زمانة خودشـان باشـند .از ایـن زاویه صرفنظر
از کیفیـت آیندهنگریهایـی کـه آقـای دکتـر رنانـی و
امثـال ایشـان میکننـد نفـس حساسـیت به آینـده به
نظـر مـن یـک خدمت بـزرگ اسـت اینکه یک سـاخت
یـک تصمیمگیـری کوتـه نگـر را شـما راجع بـه عواقب
و اقداماتشـان در آینـده هوشـیار بکنیـد که علاج واقعه
را قبـل از وقـوع بکننـد یک خدمت بسـیار بـزرگ ازنظر
مـن محسـوب میشـود .ضمن اینکـه بخـش بزرگی از
پیشبینیهـا و آیندهنگریهایـی کـه آقای دکتـر رنانی
انجـام دادنـد هـم به نظر مـن از دقت کارشناسـی کافی
برخوردارنـد .بـرای مثـال نقدهایی که ایشـان بـه آینده
ایـران پس از شـوک حاملهای انرژی مطـرح میکردند
و هشـدارهایی کـه میدادند تقریباً بیـش از  % 90اتفاق
افتـاد؛ بنابرایـن آنهایـی کـه امثـال رنانـی را تخطئـه
میکردنـد ضایع شـدند و اعتبارشـان را از دسـت دادند.
گرچـه کـه در زمان خودش کـه زمان گوش کـردن این
نصیحتهـا بـود آنها رویة تخطئـه رو در پیش گرفتند؛
امـا اآلن آقـای دکتر رنانـی صاحب آبرو اسـت ولی آنها
آبرویـی در جامعـه ندارنـد .ولـی صرفنظر از ایـن ماجرا
کشـور مـا خیلی خسـارت پرداخـت یعنی اگـر در زمان
خـودش ایـن تالشهای مشـفقانه جدی گرفته میشـد
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کشـور الزم نبـود اینهمـه هزینـه بپـردازد بـه نظر من
هـم بـه ادب مسـلمانی ،هـم بـه ادب علمی آقـای دکتر
رنانی یکی از نقاط قوتی که دارند در سـطح اندیشـهای،
حساسـیت قابلقبـول دربـارة آینـده اسـت و امیدواریم
کـه از ایـن بـه بعـد حکومتگـران گرامـی قـدر چنیـن
اندیشـههایی را بیشـتر بدانند.
آقای دکتـر رنانی ایـن آیندهنگری هایشـان
را در قالـب کتابهایـی ماننـد « اقتصـاد
سیاسـی مناقشـه اتمی ایـران :درآمـدی بر
عبـور تمدنهـا « مطـرح کردهانـد .یکـی از
انتقادهـا در همیـن زمینه مطرح میشـود که
میگوینـد آقای دکتر رنانی شـاید کتـاب را،
بایـد به عنـوان کتـاب و به سـبک آکادمیک
و علمی بنویسـند؛ که ایشـان هم در پاسـخ
گویا گفتـه بودند این کتاب نوشـتهای اسـت
کـه در ابتـدا جهـت زنهـار و اعلام هشـدار
بـرای سـران نظام نسـبت بـه خطراتـی که
کشـور ممکن اسـت بـا آنهـا مواجه بشـود
نگاشـته شـده و بعدازآن قالب کتـاب گرفته
اسـت .تـا چه حـدی ایـن نقـد را شـما وارد
میدانیـد؟
ً
اصلا ایـن را وارد نمیدانـم .به دلیل اینکـه حداقل
مـن
در ایـن مـورد خاص کـه فرمودید من جزء کسـانی بودم
کـه قبـل از اینکه ایشـان این کتـاب را برای مسـئوالن
کشـور بفرسـتند امکان پیدا کـرد بخواند و اگـر نکتهای
یـا نقـدی دارد بـا آقـای دکتـر رنانـی در میـان بگـذارد،
مـن میخواهـم گواهـی بدهـم که تقریبـاً تمـام موازین
آکادمیـک در ایـن کتـاب رعایت شـده و اینکـه کتاب،
زنهـار نامـه باشـد نقطهضعـف آن محسـوب نمیشـود
و نقطـة قـوت محسـوب میشـود و بـه آن اسـلوب
روششـناختی برمیگـردد کـه علم بـرای علـم را کافی
نمیدانـد ،بلکـه علـم برای رفـع گرفتاریهـای جامعه را
ضـروری میدانـد و بـه نظـر من شـاید این برجسـتهتر
یـن نقطة قـوت کارهایی ازایندسـت باشـد .خوب دقت
کنیـد آقـای دکتـر رنانـی یا امثـال ایشـان قرار نیسـت
همـة پیشبینیهایشـان هـم تحقـق پیـدا کنـد ،چون
آنهـا هـم به علم مطلق که دسترسـی ندارنـد .آن چیزی
کـه حیاتی اسـت این اسـت کـه بهطور نسـبی وقتیکه
مـا نـگاه میکنیـم همـواره در ایـن پیشبینیهـا بخش
بزرگـی از آنچـه که اتفـاق افتـاده دقیقاً مطرحشـده بود
و نشـاندهنده ایـن اسـت کـه ایشـان و امثـال ایشـان
بـا ضوابـط و معیارهـای علمـی و بـرای اعتلای جامعة
خودشـان و از موضع امربهمعروف و نهی از منکر درسـت
در جایـگاه رفیـع یک عالم به معنای واقعـی ،دارند انجام
مسـئولیت میکننـد و اگر با ایـن منطق نقد بکینم پس
هیچکـدام از دانشـمندان بـزرگ تاریـخ علـم هـم اینها
عالـم نبودند ،چـون آنها هم در کارهایشـان پیشگویی
میکننـد و بـه تعبیـری کـه شـما مطـرح کردیـد زنهار
میدهنـد ،اآلن هـم هنـوز باگذشـت زمانی بالغبـر 250
سـال مـا ً
مثلا مقـام مالتـوس را در تاریـخ علـم اقتصاد
گرامـی میداریـم بـرای اینکـه آن بـه تعبیر شـما دقیقاً
زنهـارداد و گفـت اگـر ایـن بیدقتیهـا را انجـام بدهید
جامعـه بشـری را بـا فاجعه روبـرو خواهید کـرد بنابراین
زنهـار دادن نقطـه قوت تالش علمی محسـوب میشـود
نـه نقطةضعف.
یک مسـئلهای که در ایران هسـت این است

کـه افراد بیشـتر در پایتخت یعنـی در تهران
شـناخته و مطـرح میشـوند و در یک فضای
هایالیتـی قـرار میگیرند .اینکه دکتـر رنانی
باوجوداینکـه تصمیـم گرفتنـد در اصفهـان
زندگـی کننـد هنـوز هـم بهعنـوان یـک
چهـرة برجسـته علمی مـورد مشـورت قرار
میگیرنـد و شـناخته میشـوند ،ایشـان چه
خصوصیاتـی ممیزی داشـتند که ایـن اتفاق
افتاده اسـت؟
مـن میگوییـم از ایـن زاویـه ایشـان چـون خصوصیات
ممیزی نداشـتند ،برجسـته شدند ،یعنی ایشـان اینکه
در اصفهـان زندگی بکننـد را منافی برقـرار کردن پیوند
بـا مرکـز نشـینان ندانسـتند و ایـن پیوند و ارتبـاط ،هم
بهصـورت فیزیکـی و هم بهصـورت فکری وجـود دارد و
فقـط هـم با تهران نیسـت و شـما دیدیـد که ایشـان از
سـر شـفقت و ایراندوستی به سرتاسر کشـور ،مسافرت
میکننـد و سـعی میکننـد بـا همـة مسـائل ایـران بـا
همـة تنـوع و پیچیدگـی که دارد آشـنا بشـوند و شـاید
یکـی از رمـوز موفقیـت ایشـان هم این اسـت کـه خود
را در یـک شـهر خـاص محصـور نکردنـد ،مـا در همین
تهـران هم آدمهایـی را کم نداریم که محصـور در تهران
هسـتند بنابراین درک شـان از واقعیتهای جامعة ما در
حدنصـاب نیسـت و آن پیچیدگـی و تنـوع را بهاصطالح
نمایندگـی نمیکنـد .اینیـک نقطـة قـوت بـرای آقای
دکتـر رنانی که ارتباطات وسـیعی دارند ،حضور فیزیکی
در تقریبـاً همـة مناطق مهم کشـور بیداد میکننـد و از
نزدیـک بهصـورت ملموس با مسـائل و نیازهـای جامعه
رابطـه برقـرار میکنند.
تعـداد نوشـتهها و تالشهـای اخیـر آقـای
دکتـر رنانـی دیـده میشـود ،تلاش بـرای
آمـوزش کـودکان اسـت ،خیلی هـم درواقع
هـم در مـورد کتابهـای کـودکان مشـورت
میدهنـد و هـم اخیـرا ً صحبتهـای
اخیرشـان رفته به سـمت آموزش کـودکان،
ایـن را ناشـی از یـک سـرخوردگی بعـد از
اینهمـه تلاش و کنـش گـری و درواقـع
نرسـیدن به نتیجـه مطلوب نمیبینیـد که از
نسـلهای فعلی به یـک ناامیدی رسـیدند و
رفتند سـراغ نسـلهایی که آینده سـازند و
میتواننـد از اآلن زمینة توسـعه آتی کشـور
را شـکل بدهند؟
من برای رنانی در اسـتاندارد یک مسـلمان سـرخوردگی
را روا نمیدانم و وارد هم نمیدانم ،یک انسـان مسـلمان
بیشـتر بـه انجـام مسـئولیتهای فـردی و اجتماعیاش
فکـر میکنـد .البتـه بـرای تغییـر وضعیـت نامطلـوب
موجـود هـم تلاش میکند امـا اینکه این تغییـر صرفاً
وابسـته بـه تالشهـای یـک یـا چنـد فـرد باشـد بلـوغ
فکـری رنانی خیلی بیشـتر از این اسـت کـه متوجه این
نباشـد کـه تغییـر لوازمـی دارد و اینطور نیسـت که ما
بگوییـم و بشـود؛ بنابراین اصل اینکه ایشـان سـرخورده
شـده باشـد را من دقیـق و روا نمیدانـم؛ اما اینکه تأکید
بـر کودکی و کودکان میشـود اینیک مسـئلهای اسـت
کـه تقریباً هرکسـی کـه در دانش توسـعه دسـتی دارد،
ایـن را جـزء الفبـا بهحسـاب مـیآورد .مث ً
ال شـما در آراء
اسـتاد فقیـه مرحـوم آقـای دکتـر حسـین عظیمی هم
کـه نـگاه میکنید ایشـان بهدرسـتی بارها و بارهـا روی

ایـن مسـئله تأکیـد میکردنـد که کانـون اصلی رشـد و
ارتقـاء و بالندگی یک جامعه پرداختـن به ارتقاء کیفیت
کودکان اسـت و بهطور مشـخص حسـین عظیمی بارها
بـه مقامات کشـور دربارة خطـرات برخورد سـهلانگارانه
بـا آموزشهای دورة ابتدایی هشـدار داده بودند؛ بنابراین
اینکـه بگوییـم رنانی درگذشـته بـه این توجه نداشـته و
اآلن توجـه میکند این همان شـدن اعتال یابنـده او را به
نمایـش میگـذارد و ازنظـر من ،ما نباید نگاهمـان را هم
نـگاه نیوتنی بکنیـم که بگوییم چـون اآلن او به کودکان
نـگاه میکنـد و توجـه میکند پس به مسـائل جـاری و
روزمـرة کشـور بیاعتناسـت .اینها منافاتـی با همدیگر
نـدارد و بـه نظـر مـن ایـن دقـت جدیـد او یـک امتیـاز
جدیـد بـرای او محسـوب میشـود که یک حیطـهای را
کـه ً
قبلا در حد کفایـت موردتوجه قـرار نداده بـود اآلن
دارد موردتوجـه قـرار میدهـد .چیـزی که مـن میتوانم
خیلـی صمیمانـه و مشـفقانه مطـرح کنـم ایـن اسـت
کـه دوسـتداران رنانـی هـم نباید در ایـن زمینههـا او را
بهعنـوان آغازگر محسـوب کنند بلکه بایـد از او بخواهند
کـه کارهای پیشـینیان را در این زمینه با دقت ببینند و
بـا آن هوشـمندیهایی کـه دارد نقاط قـوت و ضعف آن
تجربههـای قبلـی را هم در همـان حیطههـا موردتوجه
قـرار بدهـد و بنابرایـن بـه تعبیـری کـه خـود نیوتـون
بهعنـوان رمـز موفقیت خـودش مطرح کـرده بود ،مبنی
بـر اینکـه گفت :مـن ابتدا بر روی شـانههای پیشـینیان
قـرار گرفتـم ،باید ایـن را هم بـه آقای دکتـر رنانی عزیز
گوشـزد کرد که یکبـاره خودش را در وسـط آب پرتاب
نکنـد .در این زمینه کسـانی درگذشـته کارهای بسـیار
ارزشـمندی کردنـد کـه اگـر آقـای دکتـر رنانی آنهـا را
موردتوجـه قـرار بدهنـد یقینـاً بـر کیفیت و اثربخشـی
تالشهایشـان خواهـد افزود.
اگـر بخواهید دکتر محسـن رنانـی را در یک
جملـه تعریف کنیـد آن جمله چیسـت و اگر
در پایان ،سـخنی ناگفته یا پیشـنهادی دارید
بفرمایید.
من میخواهم در قسـمت پایانی عرایضم دوباره سـپاس
گذاری کنم که از رنانی در زمان حیاتش تقدیر میشـود
و بـه نظـر مـن این حق اوسـت؛ بـه خاطر اینکه ایشـان
یکـی از نمونههـای ارزشـمند یـک انسـان پاکدامـن،
دلسـوز ،تالشـگر و متفکـر را بـه نمایش گذاشـته که به
منافـع اجتماعـی اهمیت میدهد و در بسـیاری از اوقات
حتـی برای پیگیـری منافع جمعی هزینههای شـخصی
هـم میپـردازد .اینها یک جلوههای ارزشـمندی اسـت
کـه فقـط از طریـق چنیـن روحیاتـی امـکان برونرفت
ایـران از دشـواریها و گرفتاریهایـش قابلتصـور اسـت
و بنابراین ترویج انسـانهای خدوم و شایسـته و اندیشـه
ورزی کـه روی این مشـی وفـاداری میکنند به نظر من
خدمت به توسـعه کشـور است.
علاوه بـر ایـن بایـد بگویـم که دکتـر رنانـی واقعـاً اهل
بردبـاری اسـت ،باالخره نسـبتی هـم از اصفهان بـرده و
من ایشـان را بسـیار شایسـته و دلسـوز میدانـم .گفتم
آقـای رنانـی اشـتباه هم کـم نمیکنـد اما کدام انسـانی
اسـت کـه اشـتباه نمیکنـد و آن انسـانی اسـت کـه
منصف اسـت و نسـبت بهاشـتباه خودش حسـاس است
و میخواهـد خـودش را رشـد بدهـد ،آن انسـان خیلـی
گرامـی اسـت و به نظـر من آقای دکتـر رنانی جز همین
انسانهاسـت.
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دکتررنانی،
دکترعظیمیدیگر!
کاظم بهرامی

دکتــر نعمــتاهلل اکبــری عضــو
هیئتعلمــی دانشــگاه اصفهــان و داراي
مرتبــه اســتاد و یکــی از اقتصاددانــان
صاحبنظــر در عرصــه توســعه اســت
کــه دارای تألیفــات دانشــگاهی و مقــاالت
علمــی پژوهشــی متعــددی اســت کــه در
مجــات علمــی پژوهشــی معتبــر داخــل
و خــارج از کشــور منتشرشــده .اقتصــاد
شــهري ،اقتصــاد منطقــهای ،توســعه
اقتصــادي ،توســعه و برنامهریــزی ،آمایــش
ســرزمین و برنامهریــزی از حوزههــای
اصلــي و موردعالقــه دکتــر اکبری اســت که
در مــورد آنهــا قلــمزده و فعالیــت دارنــد.
ايشــان پســتهای مدیریتــی گوناگــون
در اســتان و در دانشــگاه اصفهــان را در
کولهبــار تجربــه اجرايــي خويــش دارد
و ســابقه درخشــانی از خــود بــر جــای
گذاشــته اســت و هماکنــون نیــز بهعنــوان
ســازمان برنامــه و بودجــة اســتان اصفهــان
مشــغول بــه خدمــت هســتند .همچنیــن
ایشــان در ســال تحصیلــی 93-94
بهعنــوان اســتاد نمونــه کشــوری انتخــاب
شــد و ازجملــه اقتصاددانــان صاحبنظــری
اســت کــه بهنــدرت در فضــای عمومــی
و در رســانهها حضورداشــتهاند؛ ایــن
ترجیــح و انتخــاب خودشــان بــوده اســت
و وقتــی در مصاحبــه بحثمــان روی ایــن
موضــوع آمــد بــه یــک شــعر از حافــظ
بســنده کردنــد و توضیــح دیگــری ندادنــد.
در ایــن گفتوگــو نظــر ایشــان را در بــاب
توســعه ،بهعنــوان یکــی از صاحبنظــران
ایــن عرصــه جویــا شــدیم و همچنیــن
ازآنجاییکــه رابطــه نزدیکــی بــا دکتــر
رنانــی دارنــد ،نظــر ایشــان را در مــورد
دکتــر رنانــی و فعالیتهــا و نظریــات
ایشــان در اقتصــاد ایــران در دو ســه دهــه
اخیــر نیــز پرســیدیم .دعــوت میکنــم
صحبتهــای دلنشــین ایــن اســتاد
فرهیختــه را بــا دقــت مطالعــه کنیــد.

لطفـ ًا در ابتـدا بگویید توسـعه چیسـت و چه
کشـورهاییرامیتوانیـمتوسـعهیافتهبدانیـم؟
ببینیـد در مـورد مفهوم توسـعه چـه در بین متخصصین
ایـن علـم و چـه در منابـع تخصصی ایـن رشـته تعاریف
و مفاهيـم متعـددی وجـود دارد و دلیلـش هم این اسـت
کـه مفهـوم توسـعه یـک مفهـوم واحد و یکسـانی نـه در
نـزد عالمـان و متخصصـان و نـه در نـزد سیاسـتمداران
کشـورهای مختلف اسـت
شـما اگـر به منابع علمـی این حـوزه نگاهـی بیندازید به
تعاریف متعدد و متفاوتی از توسـعه دسـت پیدا میکنید.
دلیلـش ایـن اسـت کـه مفهـوم توسـعه داراي يـک روند
تکامـل تدريجي اسـت و درکی که یکصد سـال پیش از
توسـعه وجود داشـت با درکی که اآلن وجود دارد یکسـان
نیست.
توسـعه مفهومـی اسـت پویـا و قابـل تکامـل و بـه میزان
درک و رشـد فکـری جوامـع و انسـانها درک از توسـعه
هـم تکامـل پیداکرده اسـت .پس اگر اندیشـمندانی مثل
آمارتیاسـن و دیگران میآیند از توسـعه تعریفی میکنند
کـه بـا اين مفهـوم نسـبت به قبـل متفـاوت اسـت قابل
توجیه اسـت؛ مث ً
ال وقتی میگوییم توسـعه بهمثابه آزادی،
توسـعه بهمثابه نظـم و ،...این درک از توسـعه ً
قبلا وجود
نداشـت؛ بنابراین یک تعریف واحد و يکساني برای توسعه
در نزد اندیشـمندان نیست.
ولـی تعریفـی که بنـده از توسـعه دارم و توسـعه را به این
مفهـوم قبـول دارم و پـس از جـواب بـه ايـن سـؤالها به
آن پاسـخ دادهام اينکـه بايـد ابتـدا پرسـيد ،توسـعه برای
چه کسـی؟ طبیعتاً همه اندیشـمندان در اینجا اشـتراک
نظـر دارنـد و در جواب این سـؤال میگویند توسـعه برای
انسـان ،خـب حاال انسـان بـه ماهو انسـان وقتـی محور و
مـورد هدف توسـعه قـرار میگیرد چه غايـت و مأموریتی
بـراي آن قائل هسـتيم؟ ،اینجاسـت کـه اختالفاتی پیش

میآید ،اختالفاتی که ناشـي از تعریف غایت انسـان باشد؛
انسـانی دارای چارچـوب فکـری و ایدئولـوژی مـادی ا بـا
انسـان دارای چارچوب فکـری و ایدئولوژی غیرمادی قطعاً
مفهـوم متفاوتي از توسـعه را پذيـرا خواهد بود.
پـس سـؤال ایـن اسـت که مـا بـرای انسـان چـه چیزی
میخواهیم که توسـعه میخواهد انسـان را به آن برساند؟
طبیعتـاً در جـواب بـه ایـن سـؤال پاسـخهای متفاوتـي
دادهشـده اسـت ارتقـاء رفـاه زندگـی ،رفـاه مـادی ،ارتقـاء
سـطح معنویت انسان ،تکامل انسان و دستیابی به شرايط
مناسـبتر زندگي و......که در کنار تحوالت مفهوم توسـعه،
عناصـری کـه ایـن تکامـل و این توسـعه را رقـم میزنند
متفاوت اسـت .شـما در ابتدا میبینید تأکید کارشناسـان
و متخصصیـن و نظریهپـردازان روی سـرمایههای مـادی
و طبیعـی اسـت؛ فیزیوکراتهـا میگوینـد سـرمایههای
طبیعی ،مرکانتیلیسـت هـا میگویند سـرمایههای مادی
کـه هـردوی اینهـا را امـروزه سـرمایههای اقتصـادی
مینامیـم .پس در آغازیـن و در ابتدای تحوالت نظریههای
توسـعه مـا میبینیم که عمدتـاً تأکید روی سـرمایههایی
از ایـن جنـس اسـت .بـه همین میـزان نیـز مفهومی که
بـرای توسـعه و غایتـی کـه خیلیهـا بـرای انسـان طرح
میکننـد از ایـن منظـر اسـت ،میخواسـتند کـه انسـان
را از قحطـی ،مرگومیـر و بالیـای عمومی نجـات بدهند
و همـه تلاش افـراد در آن مرحلـه ایـن اسـت که انسـان
بتوانـد زنـده بمانـد و نیازهای اولیه آن پاسـخ داده شـوند
و از قحطیهـا و مرگومیرهـا و بیماریهـای واگیـردار که
یکبـاره حتـی منجر بـه انقراض نسـلی در بعضی مناطق
میشـد انسـان را نجات بدهند ،انسـان در ابتدا قرار اسـت
بـا اینهـا مقابلـه کنـد .پـس درک و تعریفـی کـه در این
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زمـان از توسـعه مطـرح میشـود بـا تعریفی کـه در دهه
 1950شـولتز میآید و مفهوم سـرمایه انسـانی را مطرح
میکنـد متفاوت اسـت.
در دهـه  1950شـولتز میگویـد سـرمایههای فیزیکی و
طبیعـی خیلـی مهمانـد ،اما اگـر در کنـار اینها سـرمایه
انسـانی تشکیل نشـود ،شـما به توسعه و رشـد اقتصادي
موردنظر دسـت پیـدا نمیکنید؛ و تحقق توسـعه را حتی
بـه معنـای رفـاه اقتصـادی در تشـکیل سـرمایه انسـانی
میدانـد .بعـدازآن در دهـه  1990به بعد در کنار سـرمایه
انسـانی ،مفهـوم جدیـدی بـه نـام سـرمایه اجتماعی به
وجـود میآیـد .حـاال ایـن انسـانها تربیتشـدهاند و رفاه
يافتـه اگـر باهم همـدل نباشـند و باهم مشـارکت نکنند
و خیلـی از شـاخصهای دیگـر ،آن مطلوبیـت و لذتـی را
کـه بایـد از پیرامـون خـود و از زندگی در ایـن کره خاکی
ببرنـد ،بـه آن دسـت پیـدا نمیکننـد .پـس در اینجـا باز
مفهـوم توسـعه متکاملتر میشـود و افق و غایت انسـان،
انسـانیتر میشـود .البتـه بـه شـرطی کـه تکامل انسـان
غایـت توسـعه باشـد و در کنـار آن بایـد درک درسـتی از
انسـان بودن انسـان هم پیـدا بکنیم.
در چنـد سـال اخیـر علاوه بـر سـرمایههای اجتماعـی
مفهـوم سـرمایههای فرهنگـی و بهویـژه سـرمایه معنوی
هـم مطرحشـده اسـت؛ یعنـی امـروزه تأکید متخصصین
جامعهشناسـی توسعه ،روانشناسی و کسـانی که از منظر
انسـانی بـه توسـعه نـگاه میکننـد ،تأکیـد زیـادی روی
سـرمایههای معنـوی دارند .میگویند همه آن سـرمایهها
يعنـي سـرمایهای مـادي و طبيعـي و سـرمايه انسـاني و
اجتماعـي اگـر بـه انسـان بودن انسـان و انسـانتر شـدن
انسـان کمـک نکنـد و تعالـی اخلاق ،نوعدوسـتی ،صلح
و آزادی را بـه همـراه نیـاورد ،توسـعه بـه معنـای واقعی را
نیـز به همـراه ندارد؛ بنابراین درک مـن از تعریف و مفهوم
توسـعهاین اسـت .يعنـي توسـعه بهمنزله تکامـل اخالق
انساني.
پـس از دیـد شـما معیارهـا و شـاخصهای
توسـعه بهتناسـب زمـان و مـکان میتوانـد
متفاوت باشـد.
متفـاوت بـوده اسـت .چـون درک انسـان از توسـعه
تکاملیافتـه ،ولـی آنچـه در همـه اینها مشـترک اسـت
ایـن اسـت کـه غایـت ایـن توسـعه انسـان اسـت.
حال اینجاسـت که میگوییم توسـعه به معنی شـرایطی
اسـت کـه انسـان بـه آن ویژگیهـا و خلقوخوی انسـانی
خودش گرایش بیشـتری پیدا بکند .هر چیزی که انسـان
را از ایـن محـور دور کنـد نمیتوانیم آن را توسـعه بنامیم.

میتواند رفاه باشـد ،میتواند رشـد باشـد ولـی به نظر من
نمیتواند به مفهوم توسـعه باشـد.
بحثهایـی کـه دکتـر رنانـی در چنـد سـال
اخیـر در بـاب توسـعه داشـتهاند را شـما در
کـدام دسـته ازنظریات اقتصادی دسـتهبندی
میکنید و چقدر آنها را برای توسـعه کشـور
راهگشـا میدانید؟
دکتـر رنانـی در چنـد سـال اخیـر در مورد توسـعه نکات
و مطالـب و یادداشـتهای قشـنگی را از خـودش بهجـا
گذاشـته اسـت و طرح کرده و مثالهای خیلی خوبی را از
توسـعه بیـان میکند.
البتـه آن چیـزی کـه دکتر رنانـی میگوید ،فراینـد و ابزار
توسـعه است و خود توسـعه نیست؛توسعه بهمثابه کالس
نقاشـی ،توسـعه با رقص ماهی قرمز ،و غیره فرایندهایی از
توسـعه هسـتند و تعریف و مفهوم دقیق توسعه نیستند.
یعنـی درواقـع میگوینـد مـا چگونـه بـه توسـعه دسـت
پیدا بکنیـم؛ مث ً
ال وقتی صحبت از توسـعه بهمثابه کالس
نقاشـی میکننـد که کـودکان مـا بپذیرند و قبـول کنند
کـه همـه مدادهای نقاشـی را در ظرف مشـترک بریزند و
همـه در کنـار یکدیگر یک طرح نقاشـی را پیـاده بکنند،
ایـن چگونگـی دسـت پیـدا کـردن به توسـعه اسـت که
همانطـور کـه گفتـم در مفهـوم سـرمایه اجتماعـی در
دهـه  1990روی آن تأکیـد میشـود و میگویـد همـه
آن سـرمایههای اقتصـادی و انسـانی وقتـی میتواننـد
توسـعه را رقـم بزننـد کـه سـرمایه اجتماعـی در آنهـا
بتوانـد بهگونـهای شـکل بگیرد؛ یعنـی انسـانها کنار هم
بتوانند بهصورت مشـترک کار بکنند .وجه الزام اشـتراکی
کار کـردن چیسـت؟ تـا اعتمـاد و همدلی نسـبت به هم
نداشـته باشـند کار اشـتراکی نمیتوانند بکننـد .پس اگر
ما توسـعه بهمثابه کالس نقاشـی را در صحبتهای دکتر
رنانـی میبینیـم ،این مثـال زیبا بیانکننده این اسـت که
چگونـه مـا میتوانیم به توسـعه دسـت پیـدا بکنیم.
ولـی در ایـن چارچـوب که توسـعه بهمثابه نظم ،توسـعه
بهمثابـه آزادی و غیـره ،اینهـا میگوینـد چگونـه ابزارها،
ادوات ،قوانیـن و مقـررات را ایجـاد کنیـم کـه مفهومی به
نـام نظـم رخ بدهـد .مـن نظـم را هم ابـزار میدانـم .نظم
بهخودیخـود کـه غایـت نیسـت! توسـعه ازنظـر مـن به
معنای تعالی اخالق اسـت و ازنظر من این توسـعه اسـت
و هر چیزی اعم از آزادی ،نظم ،سـرمایه اجتماعی ،اعتماد
و غیـره در جهـت پدیـدهای به نام اخالق اسـت که تحقق
آن مسـتلزم انباشـت و ايجاد سـرمايه معنوي اسـت نظم
بهخودیخـود و آزادی بـه مفهوم گسـتردهاش و به مفهوم

فردیاش مطمئناً توسـعه محسـوب نمیشـود.
گفتمان بومی توسـعه کـه در سـالهای اخیر
تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت
مطرحشـده اسـت ،بعضـی از اقتصاددانـان
ایرانـی ازجمله دکتـر رنانی نگاه خوبـی به آن
ندارنـد دکتر رنانی معتقد اسـت که توسـعه از
مدرنیتـه میگذرد کـه الزمـه آن تحول برخی
ارزشهـا و سنتهاسـت .نظـر شـما در ایـن
مـورد چیسـت؟ آیا مـا باید بـرای توسـعه به
یـک الگوی بومی از توسـعه دسـت پیدا کنیم
و همـان راهـی را برویـم که غرب طـی کرده و
البتـه با حـذف خطاهـای غرب؟
ببینیـد جامعـه غربـی اگـر در آرمانهـا و چارچوبهـای
درک خـودش حرف از توسـعه میزند ،الزامـات الزم را هم
بـرای تحقـق آن فراهـم کرده و انسـانهای مناسـب برای
این توسـعه را هم تربیتکرده اسـت .مـن درجاهای دیگر
هـم گفتهام که جامعه غربی برای دسـتیابی به آن مفهوم
از توسـعه انسـان مناسـب بـرای آن را هـم تربیتکـرده
اسـت؛ انسـانی نظمپذیـر ،مؤمـن بـه قوانیـن و مقـررات،
داشـتن یک روحیه تجددگرایی و خالقانـه و نوآورانه؛ پس
برای دسـتیابی به توسـعهای کـه از آن دم میزند ،انسـان
مناسـب آن توسـعه را هـم تربیتکـرده و نظریهپردازانـی
مثل شـولتز ،هریبسون ،دنیسـون ،کوزنتس و خیلی افراد
دیگـر در ایـن زمینه یادداشـتهای خیلی خوبـی دارند و
خیلـی تأثیرگذار هم نوشـتهاند و جامعه غربـی به پيروي
از ایـن اندیشـهها و تئوریهـای مطرحشـده واقعـاً محیط
مناسـب برای توسـعه را آمـاده کردند.
اما آیا ما وقتی حرف از پیشـرفت و الگوی ایرانی اسلامی
پیشـرفت میزنیم باید از خود بپرسـیم آیا انسـان مناسب
بـرای تحقق آن را هـم تربیتکردهایم؟ محـل اختالف در
اینجاسـت .من خیلـی به این بـاور ندارم که توسـعه الزاماً
از مدرنیتـه عبور میکند .بله ممکن اسـت توسـعهای که
در غـرب اتفـاق افتاده از مدرنیته عبور کرده باشـد؛ خیلی
خـب ،مدرنیتـه همیشـه بـه ایـن معنا نیسـت که شـما
سـنتها را کنـار بگذاریـد؛ اتفاقـاً قـرآن از هـر مدرنیزمی
مدرنتـر اسـت! وقتی آموزههـای ديني و دسـتورات الهي
تأکیـد بـه ایـن دارد کـه این سـنتهای خرافـی را چرا به
آنهـا عمل میکنید؟ یعنی همین! شـما در صدر اسلام
هم میبینید که پیامبر میآید و با بسـیاری از سـنتهای
خرافـی مبـارزه میکند .اگر این منظور از تجدد اسـت بله.
اتفاقاً الگوی اسلامی ایرانی هم طبیعتاً باید از یک سـری
سـنتها و تعصبـات عبـور کنـد و عـرض من این اسـت
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جامعه غربی اگر در آرمان ها
و چارچوب های درک خودش
حرف از توسعه می زند ،الزامات
الزم را هم برای تحقق آن فراهم
کرده و انسان های مناسب برای
این توسعه را هم تربیت کرده
است .من در جاهای دیگر هم
گفته ام که جامعه غربی برای
دستیابی به آن مفهوم از توسعه
انسان مناسب برای آن را هم
تربیت کرده است؛ انسانی نظم
پذیر ،مومن به قوانین و مقررات،
داشتن یک روحیه تجدد گرایی
و خالقانه و نوآورانه؛ پس برای
دستیابی به توسعه ای که ازآن
دم می زند ،انسان مناسب آن
توسعه را هم تربیت کرده و نظریه
پردازانی مثل شولتز ،هریبسون،
دنیسون،کوزنتس و خیلی افراد
دیگر دراین زمینه یادداشت
های خیلی خوبی دارند و خیلی
تاثیرگذار هم نوشته اند و جامعه
غربی به پيروي ازاین اندیشه ها
و تئوری های مطرح شده واقعا
محیط مناسب برای توسعه را
آماده کردند.

محل اختالف دراینجاست.
من خیلی به این باور
ندارم که توسعه الزاما از
مدرنیته عبور می کند .بله
ممکن است توسعه ای
که در غرب اتفاق افتاده از
مدرنیته عبور کرده باشد؛
خیلی خب ،مدرنیته همیشه
به این معنا نیست که شما
سنت ها را کنار بگذارید؛
اتفاقا قرآن از هر مدرنیزمی
مدرن تر است! وقتی آموزه
هاي ديني و دستورات
الهي تاکید به این دارد که
این سنت های خرافی را
چرا به آنها عمل می کنید؟
یعنی همین! شما در صدر
اسالم هم می بینید که
پیامبر می آید و با بسیاری
از سنت های خرافی مبارزه
می کند.

کـه مـا اگـر میخواهیم طرحـی نـو را دراندازیـم و بر این
باوریـم کـه باید بهجـای توسـعه ،الگـوی اسلامی ایرانی
پیشـرفت را در پیـش بگیریـم ،امـا نکتـه و سـخن اصلي
مـن ايـن اسـت کـه آیا انسـانهای مناسـب بـرای تحقق
آن را هـم تربیتکردهایـم؟ آیـا یک مـدل اجرایی و عملی
را میتوانیـم پیـاده بکنیم؟ آیـا میتوانیـم آن را تبدیل به
یـک نظریه و تئـوری بکنیم؟
مـن در چارچـوب فکـری خـودم بر ایـن باورم کـه الگوی
اسلامی ایرانـی پیشـرفت بایـد سـه رکن داشـته باشـد:
عقالنیـت ،مادیـت و معنویـت؛ و ایـن سـه رکـن بایـد
بـه میـزان و نسـبت منطقـی رشـد بکنـد؛ یعنـی شـما
نمیتوانیـد بـه یـک فضـای مناسـب بـرای پیشـرفت به
معنایـی کـه امـروزه مطـرح اسـت و آن مفهومـی کـه از
توسـعه عرض کردم برسـید بدون اينکه شـرايط رشد این
سـه رکـن را بهصـورت متناسـب فراهم کنید .يعني سـه
ضلـع اصلي فضـاي موردنظر من يعني ماديت ،عقالنيت و
معنويت بايد بهصورت متناسـب رشـد کنند و موردتوجه
سیاسـتمداران قرار گيرد .اگـر یک مثلث در نظر بگیریم
کـه دارای سـه ضلـع مادیـت ،عقالنیت و معنویت باشـد،
پشـتوانه تحقـق ایـن فضـا موردنظـر یک مثلـث دیگری
اسـت کـه یـک ضلـع آن سـرمایههای اقتصـادی اسـت،
یـک ضلع آن سـرمایههای انسـانی و ضلع دیگر سـرمایه
معنـوی اسـت .بدیـن ترتیـب کـه ضلـع سـرمایههای
اقتصـادی پشـتیبانیکننده ضلـع مادیـت ،سـرمایههای
انسـانی پشـتیبانیکننده عقالنیت و سـرمایه معنوی هم
پشـتیبانیکننده ضلع معنویت هسـتند .درکی که من از
پیشـرفت و توسـعه دارم این است و معتقدم که دبیرخانه
الگوی پیشـرفت هنوز به این درک نرسـیده اسـت و هنوز
یـک تئـوری و الگوی مشـخصی بـرای ایـن مفهـوم ارائه
نکـرده اسـت .مـن همیشـه گفتهام کـه مـا نمیتوانیم به
یک الگوی ایرانی اسلامی پیشـرفت برسـیم بدون اینکه
آن سـه رکن را رشد بدهیم .سـرمایه اقتصادی را ما داریم،
سـرمایه انسـانی هـم بهانـدازه کافـی تربیتکردهایـم ،اما
متأسـفانه در سـرمایه معنـوی مـا پیشـرفت کـه نکردیم
هیـچ ،پسـرفت هـم کردهایم .مـن بر ایـن باورم کـه ما در
اینجـا دچار یک نقصان جدی هسـتیم و در بعد سـرمایه
معنوی بسـیار ضعیف هسـتیم؛ به این اعتبار که نشـانهها
و شـاخصهای اخالق نشـانههای فروریزی و فروپاشی آن
اسـت و در این نسـل امروز ،شـاخصها نشـان میدهد که
مـا در اخلاق عقبگـرد داشـتهایم.
شـما نقش سـرمایه اجتماعی در تعالی اخالق
را چگونـه ارزیابی میکنید؟
 .سـرمایه اجتماعـی را اگـر در قالـب همـان سـه عنصـر
اعتمـاد ،مشـارکت و همدلـی بدانیـم ،سـرمایه اجتماعی
یـک ذخیـره و حـس اعتماد هسـت کـه منجر میشـود
مناسـبتهای اقتصادی و اجتماعی راحتتر انجام بگیرند.
مثـال میزنم :مـن اگر بـرای گرفتن وام بـه بانک مراجعه
کنـم ،بانـک اگـر به من اعتماد داشـته باشـد ظـرف چند
سـاعت درخواسـت من را اجابت میکنـد .ولی بانک اصل
را بـر عـدم اعتمـاد میگـذارد و درخواسـت ضامن معتبر،
سـفته و چـک و وثیقه ملکـی میکند .این ناشـی از نبود
اعتمـاد اسـت حاال فرض کنیـد که بانک این اعتمـاد الزم
را بـه مـن دارد و نیـازی بـه اخـذ آن مـدارک نباشـد ،اگر
اینطـور باشـد آن فراینـد چندماهـهای کـه بایـد طـول
بکشـد تا من ایـن اعتماد را ایجاد کنـم ،در همان لحظه و
همـان سـاعت اتفاق میافتـد .حال میبینید ایـن ذخیره

و ایـن حس اعتمـاد چقدر میتواند هزینههـا را در جامعه
کاهـش دهـد! و چقـدر در ایـن مسـیر اخلاق انسـانها
متعالـی میشـود! انسـانها از مسـیر اعتمـاد ،همدلـی و
مشـارکتی که نسـبت به هم دارند یک مطلوبیت معنوی
کسـب میکننـد .خود ایـن اعتماد از یک منشـأ انسـانی
ً
اصلا وجه تمایز انسـانها با سـایر حیوانات
برمیخیـزد و
هـم در همین ویژگی انسـانی اسـت؛ یعنی حـس اعتماد،
حـس نوعدوسـتی ،حـس همدلـی و مشـارکت .پـس
سـرمایه اجتماعی در مسیر آن مفهومی از توسعه که ذکر
شـد به معنـای تعالی اخالق ،گامهای اساسـی برمـیدارد.
شـما صحبـت از انسـان تربیتیافتـه بـرای
توسـعه کردید و آن را یکی از ملزومات توسعه
دانسـتید ،اتفاقـ ًا اخیرا ً دکتر رنانـی در مطلبی
که در سایتشـان منتشرشـده میگویند در 20
سـالی کـه در حـوزه اقتصاد سیاسـی فعالیت
داشـتهام تالشهـای اجتماعـی و علمـی من
معطـوف بـه تغییـر ذهنیـت سیاسـتمداران
یـا کنشـگران سیاسـی و مدنـی بوده اسـت
و امـروز احسـاس میکنـد ایـن تالشهـا
انتظـاری که داشـتم را برآورده نکرده اسـت و
تأکیـد میکننـد از اینکـه از باال بشـود کاری
برای کشـور کرد ناامیـد شـدهاند و میگویند
کـه تصمیـم گرفتـهام بهتدریـج جهتگیری
مطالعـات و تالشهـای مدنی خـود از «اقتصاد
سیاسـی» بهسـوی حوزه «کودک و توسـعه»
معطـوف کنـم .پس بـه نظر شـما افـرادی که
در محیـط ایـن کشـور تربیتیافتهانـد برای
توسـعه مناسـب نیسـتند و ما باید روی نسل
دیگـری برنامهریـزی کنیم؟
خـدا رحمـت کند دکتـر عظیمـی را ،ایشـان اسـتاد من
در درس توسـعه و درس اقتصـاد ایـران بودند و من سـال
 67و  68یعنـی قریـب به  30سـال پیش شـاگرد ایشـان
بـودم .ایشـان سـر کالس بـا حـرارت و شـور میگفـت
کـه مـا اگـر میخواهیـم در سـالهای آینـده اقتصـادی
شـکوفا ،پایـدار و توسـعهیافته داشـته باشـیم بایـد برویم
و بـه آموزشوپـرورش توجـه کنیـم .ایـن نکتـه را بارها و
بارهـا تأکیـد میکردنـد؛ و اگـر مـا همان سـالها بـه این
حـرف دکتر عظیمـی عمل کـرده بودیم اآلن یک کشـور
آبـاد داشـتیم؛ و من همیشـه ایـن سـخن دکتر عظیمی
آویـزه گوشـم بـود ،حـاال اگر کسـی مثـل داگالس نورث
میآیـد و میگویـد اگـر میخواهیـد ببینیـد کشـوری
درآینـده توسـعه پیـدا میکند ،بـه دانشـگاههایش کاری
نداشـته باشـید ،بـه کارخانههایش نمیخواهد سـربزنید،
برویـد بـه دبسـتانها و پیشدبسـتانیهایش سـربزنید! و
ببینیـد آنجـا خبـری هسـت یا خیـر؟ اگر خبری هسـت
میتوانیم بگوییم آن کشـور در  20سال آینده توسعه پیدا
خواهد کرد .نور معتقد اسـت که بسـیاری از سـرمایههای
فیزیکـی را میشـود حتـی دزدیـد! ولـی تربیت انسـانها
را نمیشـود دزدیـد .صحبـت دکتـر رنانـی هم بر اسـاس
همچـو نظـري اسـت اگرچـه حـرف جديـد نيسـت ولي
اينکـه دکتـر رناني مسـير اصلاح ايـن فراينـد را از باال به
پاييـن! ديگر ممکـن نمیدانند حرف مربوط به خودشـان
اسـت و بـاوري اسـت که دکتـر رناني بـه آن رسـیدهاند و
معتقد اسـت تالشهاي ايشـان براي اصالح اين مسـير را
از طريـق سیاسـتمداران و مديران ارشـد وقت تلف کردن
میدانـد و بـه همين خاطر هـم روي به مـردم و گفتگو با
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مـردم آورده اسـت و ايـن راهبرد را انتخاب کرده اسـت که
در جـاي خـود تصميـم قابلاحترامـی اسـت .هرچند من
هنـوز اميـدوارم که میشـود از بـاال به پاييـن اصالحات را
انجـام داد هرچند بايد دانش سـازماني عموم مـردم را نيز
بهصـورت مـداوم افزايش داد و شـاهد اين مدعـاي خود را
تهيـه و تدوين اسـناد توسـعه اسـتان اصفهـان مبتني بر
مطالعـات آمايـش اسـتان میدانم من بهعنوان مسـئول و
مديـر مطالعات آمايش و سـند راهبردي توسـعه اصفهان
بين سـالهای  90تا  93با همکاری چهار دانشـگاه استان
(اصفهان ،صنعتي اصفهان ،علوم پزشـکي و هنر اصفهان)
تلاش شـبانهروزی انجـام و نگاه مديـران اصلي اسـتان را
نسـبت بـه آینـده اسـتان اصالح کرديـم امـروز هیچکس
از مديـران اصلـي اسـتان ديگـر حـرف از توسـعه صنعت
نمیزنـد .موضوع محیطزیسـت و آلودگي اسـتان هرچند
ديـر ولي در دسـتور کار اصلي مديران اسـتان اسـت پس
میشـود دانـش سـازماني مديـران را نيـز ارتقا بخشـيد و
رويکـرد تصميمـات را تغييـر داد .مـن رويکـرد اصلاح
همزمـان از بـاال بـه پاييـن و پاييـن بـه بـاال را در دسـتور
کار خـودم قـراردادم و بهطـور جـد آن را دنبـال میکنـم
بـه هميـن خاطـرم در سـال جديد بـا روزنامههـا مجالت
عمومـي و رسـانهها نيـز گفتگـو میکنـم تـا حرفهـای
خـودم را بـه گوش عموم مـردم هم برسـانم چون معتقد
هسـتم در تربیت انسانها سـه مؤلفه  IQ، EQو  SQداریم.
 IQقابلیتهـای درک زبانـی و ریاضـی و مفهومـی
انسانهاسـت کـه در انسـانها بـه شـکل موروثـی وجود
دارد؛ امـا بـرای ارتقـاء  EQبهتریـن زمـان دوران کودکـی
اسـت! و اسلام بـر ایـن بـاور اسـت کـه تربیت انسـانها
از قبـل از تولـد آغـاز میشـود ،یعنـی سلامت روحـی و
روانـی مـادر! اسلام بر ایـن باوراسـت که اگـر میخواهی
انسـانهای شایسـتهای در آینده داشـته باشی باید ببینی
با چه انسـانهایی ازدواج میکنی و تأکیدی که اسلام بر
ایـن موضـوع دارد امروزه در مفاهیم مشـاورههای ژنتیکی
دارد رخ میدهـد؛ میگوینـد ایـن دو نفـر از هرلحـاظ
سـالماند ،امـا بـه لحـاظ ژنتیکـی ازدواج آنهـا صحیـح
نیسـت! پـس اسلام تأکیـدش پیـش از تولـد اسـت و به
شـرایط روحـی و روانـی و شـرایط محیطی مـادر اهمیت

میدهـد؛ و علـم امروزی ایـن را تائید میکند که شـرایط
تغذیـهای و روحـی و روانی مادر بر جنیـن تأثیر میگذارد.
پـس مـا در مفهـوم  EQو تواناییهـای ارتباطـی ،فکـری،
روحـی و نظمپذیـری انسـانها میگوییـم در دوران
طفولیـت بایـد تربیـت آغاز شـود؛ امـا دوران طفولیت هم
کافی نیسـت و دوران نوجوانی و جوانی هم مهم است و ما
بـرای ایـن دوران هم باید فکری بکنیم؛ اما دوران طفولیت
بسـیار تأثیرگذار تراسـت .اگر داگالس نور روی دبسـتان و
پیشدبسـتانیها تأکید میکنـد و دکتر رنانی هـم این را
یـادآوری میکنـد و اگـر مرحـوم دکتر عظیمی  30سـال
پیـش بـر ایـن تأکیـد میکنـد ،ایـن موضوعی اسـت که
بهکـرات گفتهشـده ولی سیاسـتهای سیاسـتمداران ما
این مسـیر را ندارند.
مـن بهعنـوان يک کارشـناس توسـعه به دولـت میگویم
که شـما در آموزش عالی ديگر الزم نيسـت سرمایهگذاری
کنيـد و دسـت از ايـن دوئـل بینتیجـه بـا دانشـگاه آزاد
کـه متأسـفانه از دولـت قبـل کليد خـورد و دسـتاورد آن
شـد آمـوزش عالـي تـودهوار (کـه البتـه در ايـن خصوص
مطلبـي تهیهکـردهام کـه بـهزودی منتشـر میکنـم در
رسـانهها) دسـتبردارید ،بخـش خصوصی بهانـدازه کافی
حاضـر اسـت آنجـا سـرمایهگذاری کنـد و خود افـراد نیز.
چـرا چـون ما یک بـازده اجتماعی بـرای آمـوزش داریم و
یـک بـازده خصوصـی .در دوران دبسـتان و دوران آموزش
متوسـطه ،بازده اجتماعی از بازده خصوصی خیلی بیشـتر
اسـت درنتیجـه دولتها میآینـد هزینه میکننـد؛ اما در
آمـوزش عالـی بـازده خصوصـی از بازده اجتماعی بیشـتر
اسـت؛ لذا فـرد خودش حاضر اسـت سـرمایهگذاری کند.
چـرا در دنیـای توسـعهیافته دولـت زیاد به آمـوزش عالی
وارد نشـده اسـت و اجـازه داده بخـش خصوصـی حضـور
پررنگتـری داشـته باشـد؟ ولـی چـرا در آموزشوپرورش
اینقـدر هزینـه میکنـد و مدرسـه را اجبـاری میکنـد و
میگویـد هیچکـس حق نـدارد اجـازه ندهد کـه بچهاش
بـه مدرسـه بـرود .اگر کسـی بگوید مـن والدیـن این بچه
هسـتم و نمیگـذارم درس بخوانـد میگوینـد تـو بیخود
کـردی! قوانین این کشـور میگوید تو حتمـاً باید بچهات
را بفرسـتی مدرسـه و بـا هزینـه دولت هـ م درس بخواند.

مـا بحثمـان ایـن اسـت کـه آقـای دولتمـرد! توجـه بـه
آموزشوپرورش و توجه به آموزش دوران دبسـتان و پیش
از دبسـتان از نـان شـب هـم واجبتر اسـت! اگر مـا برویم
بهتریـن ،باهوشترین ،زیباتریـن و اخالقیترین معلمها را
با حقوق بسـیار مناسـب و مکفی اسـتخدام کنیم و ببریم
در دبسـتانهایمان بـه کار بگیریم ،از این کار اساسـیتر و
اصولیتـر و درسـتتر وجود نـدارد!
بـه نظـر شـما چـه خلأی اکنـون در
آموزشوپـرورش مـا وجـود دارد؟
ببینید درک درسـتی از نظام آموزشـی مترقی دنیا نداریم.
مسـئولین آموزشوپـرورش مـا هنـوز هـم نمیداننـد در
آموزشوپـرورش میخواهنـد چـکار کنند! مـن توصیهام
بـه اینها این اسـت که بیاییـد بروید و ببینیـد که دنیای
توسـعهیافته بـا موضوعـی بـه نـام آموزشوپـرورش دارد
چـکار میکند؟ ایـن را بومیسـازی بکنیـد و موازینی که
بـرای جامعـه ما وجـود دارد را بـه کار بگیرید.
مـا در آیین نگارش مدارسـمان هم هنوز تکلیفمان معلوم
نیسـت! سـه تا بچه در یک خانواده سـه نـگارش مختلف
دارنـد .بهعنوان یک مثال شـکلی هنوز مشـخص نیسـت
باالخـره واژههایـی مثـل سـپاسگزار باید سـرهم نوشـته
شـود یـا جـدا؟ یکی سـرهم مینویسـد یکـی جـدا ازهم
و هـردو هـم معتقدند دارند درسـت مینویسـند .این یک
مثال شـکلی اسـت حال مثال محتوایـی بماند.
خلأ موجـود یکـی این اسـت که مـا اسـتراتژی و رویکرد
مشـخصی بـرای آموزشوپـرورش نداریـم! دوم این اسـت
کـه واقعـاً دولتمـردان مـا هنـوز درک واقعـی و یقینـی از
اینکـه دوران مدرسـه از آموزش عالی مهمتر اسـت ندارند
و هنـوز درک واقعـی از اینکه دبسـتان از دوران متوسـطه
و پیشدانشـگاهی مهمتـر اسـت ندارنـد .نـه خانوادههـا
ایـن درک را دارنـد و نه مسـئولین کشـور .اگر ایـن درک
را داشـتند .هـر وقـت به این درک رسـیدیم و بعـد به این
سیاسـتها و اقدامهـا رسـیدیم کـه آموزشوپـرورش از
آمـوزش عالـی مهمتـر اسـت ،کارها درسـت خواهد شـد
یـک بحـث اهمیـت داریـم و یـک بحث ضـرورت .مـن از
اهمیـت صحبت میکنم .پـس زمانی آموزشوپـرورش ما
بـه سـمت صالح خواهد رفت که مسـئولین بـه این درک
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برسـند و اهمیـت آن را دریابند.
اجـازه دهیـد یـک سـؤال کلـی دیگـر هم
دربـاره دکتـر رنانـی بپرسـم :شـما نقـش
ایشـان دو سـه دهه اخیـر در اقتصـاد ایران
داشـتهاند را چگونـه ارزیابـی میکنیـد و به
نظر شـما چه تأثیـری توانسـتهاند روی افکار
دانشـگاهیان ،سیاسـتمداران و دولتمـردان
و همچنیـن مـردم عامـه بهعنـوان یـک
اقتصـاددان بگذارنـد؟
دکتـر رنانـی جـزء صمیمیتریـن دوسـتان مـن اسـت.
نمیگویـم قدیمیتریـن ،من بـا دکتر رنانی از سـالهای
 73-74آشـنا شـدم و این آشـنایی هم از نوع دانشگاهی
بـود و هرچـه پیشتـر رفـت آشـنایی و دوسـتی ما هم
عمیقتـر شـد .علیرغـم اینکـه سـاعاتی کـه مـا بـه
لحـاظ حضـور فیزیکـی باهم بودیم بسـیار اندک اسـت،
ولـی عمـق دوسـتیمان بسـیار زیاد اسـت .پـس رابطه
مـن بـا دکتـر رنانـی ازاینقـرار اسـت .مـن دکتـر رنانی
را در بیـن اقتصاددانـان ،اگر بخواهم تشـبیه کنـم آن را
شـبیه دکتر عظیمـی میدانـم .دکتر عظیمـی مقاله به
معنـی مجلات علمی پژوهشـی خیلی کم داشـت ولی
تأثیرگـذاریاش خیلی گسـترده بود.
دکتـر رنانی هم دانشـجویان بسـیار متعـددی را تربیت
کـرد و هـم در سیاسـتهای نظـام برنامهریـزی و تفکـر
برنامهریـزی در کشـور تأثیرگـذار بود .البتـه هنوز دکتر
رنانـی به تأثیرگـذاری مرحوم دکتر عظیمی نرسـیدهاند
کـه دلیـل آن را همعـرض میکنـم.
بنابرایـن ازاینجهـت دکتر رنانی شایسـته تقدیر اسـت.
دکتـر رنانـی میتوانسـت ماننـد خیلیهـای دیگـر یک
عبـای عافیـت بـه دوش بکشـد و صرفـاً کار آکادمیـک
و کالسـی و دانشـگاهی بکنـد و مقـاالت آنچنانـی در
مجلات داخلـی و خارجـی چـاپ کنـد ،ولـی آگاهانه و
عامدانه مسـیر دیگـری را انتخاب کرد و آن مسـیر زبان
گفتوگـو بـا مـردم و مسـئولین بود.
مقاالتـی کـه مثـل من و امثـال مـن در بهترین مجالت
دنیـا مینویسـیم 50 ،نفـر هـم خواننـده نـدارد .ایـن
مقـاالت در مجلات و ژورنالهـای آنچنانـی نوشـته
میشـود و ممکـن اسـت فقـط بـرای خـود مـن اثـر
داشـته باشـد و باعـث ارتقـاء مرتبـه و درجـه من شـود.
ولـی ازلحـاظ تأثیرگـذاری روی عموم جامعـه ،به نظرم
تأثیـری نـدارد .دکتـر رنانـی ایـن ویژگـی را دارد کـه
توانسـته اسـت با زبـان مردم و زبـان عامه ارتبـاط برقرار
کنـد و در بدنـه تـوده دانشـجو در خـارج از کالس تأثیر
بگـذارد .من اکبری ممکن اسـت صرفاً دانشـجویانی که
در کالسـم حضـور دارنـد حرفهـای من را گـوش کند
و بـا زبـان علمی من آشـنا شـود؛ اما در خـارج از کالس
دیگـر ممکـن اسـت بقیـه از مـن نفـع و بهـرهای نبرند،
ولـی دکتـر رنانی ایـن اسـتراتژی را انتخاب کرده اسـت
کـه یک معلمی نیز باشـد خارج از فضـای کالس و خود
را محصـور کالس نکـرده اسـت! و بیـان و قلـم روان هم
ایـن قابلیـت را بـه او بخشـیده و ایـن تأثیرگـذاری را در
مـورد دکتـر رنانـی بایـد بهعنوان یکـی از شـاخصها و
ویژگیهـای منحصربهفـرد ایشـان بدانیـم .چراکـه ایـن
قابلیـت را بسـیاری از همـکاران مـا نداشـته ،ندارنـد و
نخواهنـد داشـت! در کنـار اینهـا اینکـه دکتـر رنانـی

توانسـته یک رسـالت و مأموریت را برای خودش تعریف
بکنـد ،مأموریتـی که در دانشـگاهها مغفول واقعشـده و
دانشـگاهها کمتـر بـه ایـن مأموریـت توجـه دارند.
دانشـگاههای مـا همانطور کـه فضاهای فیزیکـی آنها
توسـط نردهها محصورشـده ،آدمهای آنهـا هم ازلحاظ
فکـری توسـط نردههایی کـه خودشـان ایجـاد کردهاند
محصورشـدهاند و حرفشـان را فقط خودشان میفهمند
و حرفشـان را با مـردم نمیزنند!
و مـا همانطـور کـه دانشـگاهها را بـا نردههـا از جامعـه
جـدا کردهایـم ،اعضـای هیئتعلمی و متفکرانشـان هم
بـا نردههـای مجازی که در ذهن خودشـان دور اندیشـه
خودشـان و دور قلـم خودشـان کشـیدهاند ،از جامعـه
جداشـدهاند.
ازجملـه انسـانهای معـدود و منحصربهفـردی کـه این
نردههـا را از دور ذهـن و قلـم خـودش برداشـته ،دکتـر
رنانـی اسـت! و من همیشـه از این بابت ازایشـان شـاکر
بـودهام کـه ایـن مأموریـت و رسـالتی را کـه واقعـاً مـا
دانشـگاهیان بایـد در جامعـه داشـته باشـیم بـه عهـده
گرفتـه و یکتنـه در ایـن عرصـه قلـم میزنـد و حـرف
میزنـد و تأثیرگـذار هـم بـوده اسـت.
در بین اعضای هیئتعلمی دانشـگاهی کـدام گروههای
علمـی هسـتند کـه در جامعـه تأثیر گذاشـتهاند؟ شـما
بهنـدرت ایـن را میبینید .وقتی یک پدیـده حقوقی رخ
میدهـد ما انتظـار داریم دانشـگاهیان موضـع بگیرند و
حرف خودشـان را بزننـد ،یا پدیدههای جامعهشناسـی،
تاریخـی ،سیاسـی هـم همینطـور .حداقـل در حـوزه
علـوم سیاسـی افـرادی مثل دکتر سـریع القلـم و دکتر
زیبـاکالم و امثالهـم را داریـم .میتوانیم بگوییم عالمان
سیاسـی بـه رسـالت و مأموریـت عمل میکننـد؛ و ولی
اتفاقـاً در بیـن اینهـا میتوانـم بگویـم کـه اقتصاددانان
امتیازشـان خیلـی بیشـتر از بقیـه اسـت .حداقـل آنها
در عرصههـای مختلـف موضـع گرفتند ،نامه نوشـتهاند،
معتـرض شـدهاند ،سیاسـتها را نقد کردهانـد و حداقل
در ایـن حـوزه مـا چـه درزمانـی کـه امثـال مرحـوم
عظیمـی را داشـتهایم و چـه اکنونکـه افـرادی مثـل
دکتـر نیلـی و دکتـر مؤمنـی و خیلـی کسـان دیگـری
کـه در ایـن عرصـه حضورداشـتهاند ،میتوانیـم بگوییم
ازجملـه تأثیرگذارتریـن آنها درحال حاضـر دکتر رنانی
بوده اسـت.
لطفـ ًا انتقاداتـی که بـه ایشـان وارد میدانید
را هم مطـرح کنید.
اگـر از خـود دکتـر رنانی بپرسـید شـاید به شـما بگوید
کـه تشـرها و دعواهـا و تذکـرات جـدی کـه مـن بـه
دکتـر رنانـی میدهـم و دادهام کمتـر کسـی به ایشـان
داده اسـت .مـن معتقـدم بـه خیلـی از جاها نبایـد ورود
کننـد و یـک سـری از مطالـب را نباید بنویسـند و یکی
از نقدهایـی کـه بـه دکتـر رنانـی وارد اسـت ازنظـر من
این اسـت که حـوزه تخصصی خـودش را تعریف نکرده.
البتـه قبـول داریـم که یـک طبیـب باید دنبـال مریض
بگـردد یـا همان طبیب الـدار بودن را .حدیـث داریم که
یـک عالـم هماننـد یک طبیبی اسـت کـه میگـردد تا
مریـض را پیـدا کنـد و آن را شـفا بدهد .ولـی در جامعه
امـروزی دانشـگاهی اینکـه مـن در هـر زمینـهای و هر
حـوزهای حـرف بزنـم پسـندیده نیسـت .در اینجا عمق

کار کـم میشـود و بـه سـطح گرایـی میکشـد .بعضی
وقتهـا مـن بـه شـوخی در مـورد ایشـان میگویـم که
دکتـر رنانی غزلیـات اقتصـادی میگوید.
بنابرایـن ایـن نقـد را من به دکتـر رنانی دارم کـه اگر به
خودشـان هـم بگوییـد میپذیرنـد و البته شـاید دالیل
خودشـان را هم داشـته باشـند ولی من ایـن را معتقدم
کـه مـا اگـر یـک چارچوبهـای تعریفشـدهتری را از
دکتـر رنانـی میدیدیـم شـاید عمیقتـر میشـد و مـن
معتقـدم کـه مـا فرصـت نداریـم کـه در هـر زمینـهای
اظهارنظـر بکنیـم و اگرچنـد زمینه مشـخص قلم بزنیم
میتوانیـم تأثیرگذارتر باشـیم.
خلاق بـودن ذهـن ،جسـارت داشـتن دربیـان مطالب،
اسـتفاده از ابـزار و تمثیلهـای مناسـب از ویژگیهـای
تأثیرگـذار بـودن دکتـر رنانـی هسـت کـه باعـث شـده
در ایـن زمینـه موفـق باشـد و هرچنـد مرتـب توبـه
شکسـتهاند .میدانیـد کـه ایشـان اهـل توبه شکسـتن
اسـت و مرتـب میگوینـد کـه مـن نمیخواهم سـخن
بگویـم امـا بعـد توبه خـود را میشـکنند و ایـن مصداق
ایـن رباعی «دیـروز به توبهای شکسـتم سـاغر /امروز به
سـاغری شکسـتم توبه» باشـد؛ بنابراین من ایـن نقد را
هـم دارم کـه اگـر بـرای مدتی توبـه میکند بـه دالیلی
ماننـد اینکـه آدم یـک بازسـازی در اندیشـه خـودش
بکنـد ،نبایـد زود توبـه بشـکند؛ بنابرایـن مـن در مـورد
ایشـان میتوانـم بگویـم کـه «ای توبـه ده و توبهشـکن
دسـتش گیـر» و ایـن دعـا را درحـق ایشـان بکنم.
پـس اگـر اشـتباه نکنـم دلیـل اینکـه
تأثیرگـذاری دکتـر رنانـی را از دکتر عظیمی
کمتـر میدانیـد همـان ورود بـه حوزههـای
مختلـف و عـدم تعریـف حـوزه تخصصـی
ا ست .
بلـه مـن ایـن نقـد را بـه ایشـان دارم و دکتـر رنانـی به
دالیلـی کـه مـن نمیدانـم چـه هسـت بـرای خـودش
ایـن رسـالت را تعریـف کـرده کـه در محافـل و جاهای
مختلـف حضـور پیـدا میکنـد و ایـن باعث میشـود از
عمق کار کاسـته شـود و به سـطح گرایش پیدا میکند؛
و مـن میگویـم شـاید اگـر دکتـر رنانـی در تهـران بود
تاثیرگذاریـش از اینکـه هسـت بیشـتر بود.
یکـی از دالیـل تأثیرگذاری دکتر عظیمی این اسـت که
در تهـران حضـور داشـت ولـی مـن اگر بخواهم تشـبیه
کنـم میگویـم کـه دکتـر رنانـی دارد مـیرود کـه یک
عظیمـی دیگری در کشـور ما بشـود.
در پایـان در مورد خودتـان این نکته را عرض
کنـم که انتقـادی که به شـما وارد اسـت هم
ایـن اسـت که چـرا کمتـر مینویسـید و در
فضـای عمومی جامعـه کمتر حضـور دارید؟
البتـه مـن قبول نـدارم کـم مینویسـیم اتفاقاً زيـاد هم
نوشـتم ولـي نقـدي که به من وارد هسـت و قبـول دارم
اينکـه بـراي عمـوم کـم نوشـتم و يا ننوشـتم .بلـه این
انتقـاد را بعضـاً دوسـتان نزدیـک مـن هم به مـن دارند
و دوسـتان مشـترک مـا بعضـاً میگوینـد که شـما چرا
شـبیه دکتـر رنانـی عمـل نمیکنیـد؟ من همیشـه در
جـواب میگویـم کـه «در کار گالب و گل حکـم ازلـی
ایـن بـود  /کاین شـاهد بـازاری وان پردهنشـین باشـد»
بههرحـال در دايـرة قسـمت اوضـاع چنين باشـد.
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باالبردنشعوراجتماعیمؤثرترین
خدمت دکتر رنانی به کشور است
زینب کالنتری

دکتــر رنانــی از شــخصیتهای
برجســته علمــی و اقتصــادی کشــور اســت
کــه بهعنــوان عضــو هیئتعلمــی و
اســتاد تمــام دانشــگاه اصفهــان همــواره
نقطــه نظــرات مؤثــر در مســائل اقتصــادی
و اجتماعــی داشــتهاند .بــه بهانــه معرفــی
ایــن ســرمایه نمادیــن و اســتاد بــزرگ
اقتصــاد کشــور بــا دکتــر مهدی کشــمیری،
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی
اصفهــان کــه ســابقه آشــنایی علمــی
و اجرایــی بــا ایشــان داشــتهاند بــه
گفتوگــوی کوتاهــی نشســتیم.

دکتر رنانی را از چه زمانی میشناسید؟
مــن بــا دکتــر رنانــی در ســال  82در برنامــهای
کــه اســتاندار وقــت اصفهــان بــرای تأســیس مرکــز
هماندیشــی توســعه اســتان ترتیــب داده بودنــد،
آشــنا شــدم و متوجــه شــدم کــه ایشــان در ســمت
قائممقامــی مرکــز پژوهــش مجلــس شــورای
اســامی و اســتاد دانشــگاه اصفهــان مشــغول بــه
فعالیــت هســتند .بعدازایــن آشــنایی همــکاری
مشــترک در مرکــز هماندیشــی توســعه اســتان
داشــتیم کــه ایشــان مســئولیت علمــی و محتوایــی
و بنــده از ســوی شــهرک مســئولیت پشــتیبانی و
اجرایــی آن را بــه عهــده داشــتیم کــه ایــن زمــان
همــکاری ســبب شــناخت و آشــنایی بیشــتر بــا
دکتــر رنانــی را بــرای بنــده فراهــم کــرد .بعــدازآن
هــم در بحثهــای توســعه اســتان و شــهرک علمــی
و تحقیقاتــی ،منطقــه ویــژه علــم و فناوری اســتان با
ایشــان در ارتبــاط بــودم و همچنیــن فعالیتهــای
دکتــر رنانــی را در مقــاالت و نشــریههای مختلــف
دنبــال میکــردم.
کــدام جنبــه شــخصیتی و حرفــهای
دکتــررنانــیرابرجســتهترمیدانیــد؟
شــخصیت دکتــر رنانی همــواره بــرای بنــده جالب و
دوستداشــتنی بــود و بــه نظــر مــن ســه ویژگــی در
شــخصیت ایشــان پررنــگ اســت ،یکــی دینمــداری
و بهتبــع آن اخالقمــداری ایشــان همــواره
موردتوجــه بنــده بــوده ،ایشــان عــاوه بــر یــک
صاحبنظــر علمــی ،در مباحــث دینــی و اعتقــادی
بســیار مســلط و متعهــد هســتند ،همچنیــن دیگــر
ویژگــی بــارز ایشــان ســواد علمــی و کارشناســی و

ژرفاندیشــی ایشــان در برهههــا و مســئولیتهای
مختلــف اســت و مســئولیتپذیری اجتماعــی و
تحلیــل درســت مســائل اقتصــادی و اجتماعــی از
دیگــر مشــخصههای بــارز دکتــر رنانــی اســت.
از دیــدگاه شــما مهمتریــن خدمــت
دکتــر رنانــی بــه کشــور چیســت؟
اگــر کســی فکــر و ذکــرش خدمــت باشــد ،قطعـاً در
هــر مســئولیتی کــه قرارگرفتــه باشــد ،وظایــف خود
را بهخوبــی انجــام میدهــد و پرداختــن بــه مســائل
کالن اجتماعــی و تــاش بــرای بــاال بــردن شــعور
اجتماعــی مؤثرتریــن خدمــت دکتــر رنانــی بــه
کشــور اســت و ایشــان دغدغــه مســائل اقتصــادی
و اجتماعــی کشــور را داشــتند و بهعنــوان یــک
کارشــناس صاحبنظــر همــواره در فکــر رفــع
مشــکالت هســتند.
در مــورد کتــاب مناقشــه اتمــی دکتــر
رنانــی بحــث و نقدهــای فراوانــی در
مجامــع علمــی و سیاســی صــورت
گرفتــه اســت .نظــر شــما در مــورد ایــن
اثــر دکتــر رنانــی چیســت؟
بنــده کارشــناس ایــن حــوزه نیســتم و نمیتوانــم
بهطــور کامــل در مــورد ایــن کتــاب صحبــت کنــم
امــا در ســالهای  84و  85دکتــر رنانــی قصــد
نوشــتن ایــن کتــاب را داشــتند و در کل ایــن کتــاب
ازنظــر مــن دارای یــک نــگاه مثبــت اســت و از منظر
بحثهــای فنــی و محتوایــی بهدرســتی نــگارش
شــده و منهــای نقدهــای تأییــدی و تکذیبــی ایــن
کتــاب در توســعه کشــور و مباحث هســتهای بســیار
مؤثــر بــود.
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منمسلمان
لیبرال هستم
که دغدغه اصلی ام
«غنی سازی»
در یک «جامعه
بیکودکی»است

سید مرتضی رضوانی
در یــک گفتوگــوی صمیمــی کــه حــدود ســه ســاعت بــه طــول انجامیــد ،دربــاره مســائل متعــدد بــا دکتــر محســن رنانــی بــه گفتوگــو
نشســتهایم؛ از زندگــی شــخصی وی گرفتــه تــا زندگــی علمــی و دانشــگاهیاش ،از عاشــق شــدنش در دوران دانشــجویی و روی آوردن بــه شــعر و
شــاعری تــا تأثیــری کــه ایــن اتفــاق بــر قلــم و بیانــش گذاشــته اســت .دربــاره آثارش هــم بحــث مفصلــی پیرامــون کتــاب «اقتصاد سیاســی مناقشــه
اتمــی ایــران» درگرفــت کــه بــه علــت اینکــه طوالنــی شــد ترجیــح دادیــم آن را در شــماره بعــدی منتشــر کنیــم .ازقضــا قــرار نبــود دربــاره ایــن کتاب
بــا او مصاحبــه کنیــم چراکــه قبـ ً
ا اعــام کــرده بودنــد ،پرونــده ایــن کتــاب را بســته انــد؛ امــا یــک ســؤال در مــورد ایــن کتــاب باعــث شــد بحــث بــه
درازا بکشــد و نقدهایــی کــه بــه ایــن کتــاب واردشــده اســت را بــا او در میــان بگذاریــم و از وی جــواب بخواهیــم ،نقدهایــی کــه جدیتریــن آنهــا در
همیــن پرونــده از زبــان دکتــر حامــد قدوســی آمــده اســت و بــرای پاســخ بــه آنهــا بایــد تــا شــماره بعــدی ماهنامــه صبــر کنیــد.
این شما و این هم گفتوگوی خواندنی ما با یکی از سرمایه های نمادین و پیشکسوتان اقتصاد سیاسی کشور:
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با توجـه به درج زندگی شـما در ایـن پرونده
کـه در آن از دوران کودکـی خـود گفتـه اید،
میخواسـتیم این گفتگو را با سـؤال از دوران
دانشـجویی شـما شـروع کنیم .برای سـؤال
اول لطفـ ًا در مـورد دوران دانشـجویی خـود
توضیـح دهید .دانشـگاه را چگونه گذراندید؟
در دانشـگاه چـه عالیـق و چـه دغدغههایی
داشـتید و بـه چه مسـائلی فکـر میکردید؟
در درس خواندن چقدر جـدی بودید و در کل
چگونه دانشـجویی بودید؟
مـن یـک دانشـجوی متوسـط بـودم کـه جـدی درس
نمیخواندم و در دوران لیسـانس دوسـه بار میخواسـتم
انصـراف بدهـم .ازنظـر فعالیتهـای اجتماعـی یـک
دانشـجوی فعال بـودم و با نهادهای دانشـجویی فعالیت
داشـتم ولـی در هیچکـدام از آنهـا رسـماً عضویت پیدا
نکـردم ،نمیدانـم چـرا هیـچ گاه بـه هیچکـدام اعتمـاد
نمیکـردم .یکـی از ویژگیهـای بـد مـن ایـن اسـت که
دیـر اعتمـاد میکنم .درسهایی که دوسـت میداشـتم
را خیلـی خـوب میخوانـدم ،در یـک دورهای شـدیدا ً به
شـعر روی آوردم .در یک دورهای عاشـق شـدم و همین
تجربـه باعـث شـد که شـروع کنم شـعر بخوانم و شـعر
بگویـم .و دراینبیـن متوجـه شـدم کـه دایـره واژگان
فارسـیام بسیار کم است و بنابراین شـروع کردم ادبیات
قدیـم فارسـی را بخوانـم .شـاید من کتـاب تاریخ بیهقی
را کـه حـدود  ۱۳۰۰صفحه اسـت چند بـار از اول تا آخر
خوانـدهام .شـیفته این کتابـم .هم به خاطر نثر مسـحور
کننـده آن و هـم بـرای محتـوای تاریخی آن.
یکـی از کارهایـی کـه کـردم خریـد یـک فرهنگ عمید
کوچـک فارسـی بـود کـه شـاید دو سـال هـر جـا کـه
میرفتـم ایـن فرهنـگ در کیـف مـن بـود و هرکلمـه
ای کـه بـه آن برمیخـوردم معنـی و تلفـظ آن را چـک
میکـردم .ایـن کار کمـک کـرد که یـک مقـداری دایره
واژگانیام گسـترده باشـد و این از برکات آن دوره عشـق
و شـاعری بود.
اتفاقـ ًا یکـی از چالشهایـی که دانشـجویان
بـا آن مواجـه هسـتند ایـن اسـت کـه بین
تحصیلات و کارهـای فوقبرنامـه خـود در
دانشـگاه نمیتوانند تـوازن برقـرار بکنند .با
توجـه بـه تجربهتـان چـه توصیـهای در این
زمینهداریـد؟
همینطـور اسـت .مـن گرچـه جـز دروسـی کـه بـه
آن عالقهمنـد بـودم ،دروس دیگـر را خیلـی جـدی
نمیخوانـدم ولـی خیلـی هـم خـودم را درگیـر کارهای
فوقبرنامـه نکـردم .یـک مـورد ایـن بـود که مـن قبل از
دانشـگاه رفتـن ،نی مـیزدم و به مراحل نسـبتاً حرفهای
هم رسـیده بـودم .ولـی بعد از اینکـه رفتم در دانشـگاه
و دیـدم کـه هـر شـب بچههـا در خوابـگاه از مـن انتظار
دارنـد کـه برایشـان نـی بزنـم ،یکشـب در حضـور
دوسـتان نـی را شکسـتم و دیگر لب به نی نـزدم و آن را
مثل سـیگار تـرک کردم و هنـوز هم نـی نمیزنم .چون
دیـدم که نی ،زیسـت طبیعی من را مختل کرده اسـت.
خیلـی اهـل رفیـق داری نبـودم .مثلا مـن خوابـگاه را
فقـط بهعنـوان خوابـگاه و محـل اسـتراحت اسـتفاده
ن خوابگاه
میکـردم و معمـوالً در خوابگاه نمیمانـدم چو 
خیلـی وقـت دانشـجو را ضایع میکنـد؛ بنابرایـن زمانی
کـه نمیخواسـتم اسـتراحت کنـم از خوابـگاه بیـرون

بـودم ،یـا کتابخانه بـودم یـا دانشـگاه بـودم؛ بنابراین در
دوران دانشـجوییام هیـچ فعالیـت فوقبرنامـه ویـژهای
نداشـتم جـز اینکـه بهطـور نامنظـم کـوه میرفتـم و
دوچرخهسـواری میکردم.کـوه و دوچرخهسـواری دوتـا
از عالیـق مـن بـود و زمانـی کـه تهـران دانشـجو بـودم
دوچرخـه خریـده بـودم و حتـی اوایـل کـه دانشـگاه
اصفهان اسـتاد شـده بودم هم تا هفت هشـت سـال اول
بـا دوچرخـه رفتوآمـد میکـردم.
امـا اآلن معتقـدم که دانشـجوی سـالم کسـی اسـت که
یـک ورزش و یـک هنـر را و یـا یـک فعالیـت نزدیک به
هنر را تا سـطح نیم ه حرفهای برود ،وگرنه ممکن اسـت
بهعنوان یک دانشـجو موفق باشـد ولی بعدها در زندگی
شـخصی کـم مـیآورد و نمیتوانـد زندگـی معتـدل و
پرباری داشـته باشـد .یعنی بعدا ً در برخورد باهمسـر ،در
برخـورد با فرزندانش ،در برخورد با مشـکالت حرفهای و
شـغلی خلوتی نـدارد که بـه آن روی بیـاورد .البته وقتی
میگویـم ورزش منظـورم ورزش جدی وحرفهای اسـت
چـرا کـه تنهـا ورزش حرفهای اسـت که کمـک میکند
شـما بعدهـا هـم کـه وارد زندگـی و شـغلتان شـدید
همچنان آن را دنبال کنید .ورزش غیرحرفهای تضمینی
بـرای تداومـش وجود ندارد .من در حال حاضر متأسـفم
کـه خـودم نتوانسـتم ایـن کار را بکنم و پیشـنهادم این
اسـت که دانشـجویان ایـن توصیه را جـدی بگیرند.
خب بعد از دانشگاه شـما وارد دوران جدیدی
از زندگی شـدید کـه طبیعتـ ًا دوران متفاوتی
بـود .حتمـ ًا مخاطبان مـا مایلانـد خالصهای
از ایـن دوران را از زبـان خودتـان بشـنوند.
ایـن دو دهـه را چگونه سـپری کردیـد؟ اص ً
ال
چـرا اصفهـان را بـرای اشـتغال و تدریـس
انتخـاب کردیـد؟ از این دو دهـه چقدر راضی
هسـتید و به نظر خودتان چقدر توانسـتهاید
تأثیرگذار باشـید؟
خب مـا جزء اولیـن فارغالتحصیالن بعدازانقلاب بودیم
و در دانشـگاه تهـران و دانشـگاههای دیگر تهـران امکان
ماندنمان بود ولی من از همان اول اسـتداللم این بود که
در شـهری کـه در آن اتوبوسهـا ،آدمهـا و حتی آبهای
آنهـم میدونـد ،نمیشـود زندگـی کـرد و تصـورم این
بـود کـه تهران جـای زندگی نیسـت و به همیـن خاطر
اصـوالً تصمیـم نداشـتم تهـران بمانـم علیرغـم اینکه
هـم در دانشـگاهها و هـم در وزارتخانهها امـکان فعالیت
بـود؛ و مـن برای آمـدن به دانشـگاه اصفهان  7سـال در
نوبـت مانـدم و در مـیزدم .یـک رئیـس میآمـد اعلام
نیـاز مـیداد و رئیـس بعـدی میآمـد پـس میگرفـت
و میگفـت بـه شـما نیـازی نداریـم .در سـال  69اعلام
نیـاز دادنـد ولـی بعـد از آن تـا سـال  76دیگـر هرچـه
مـن مراجعـه میکـردم میگفتنـد بـه شـما نیـازی
نداریـم .یکـی از مسـئوالن آن زمـان دانشـگاه میگفت
تو پژوهشـگر خوبی هسـتی امـا نمیتوانی اسـتاد خوبی
باشـی و مـا اسـتاد خوب میخواهیـم .در واقـع آنها من
را فـردی میدانسـتند کـه گرچـه مسـلمان اسـت اما از
نظـر سیاسـی لیبرال اسـت و این از نظر آنـان قابل قبول
نبـود .آنـان اسـتادان انقالبی میخواسـتند و یا دسـتکم
اسـتادان خنثـی و بیاثر.
حاال چرا شـمارا لیبـرال میدانسـتند؟ آیا به
نظـر خودتان فردی لیبرال هسـتید؟
آن فـردی که مـن را به دلیل لیبرال بـودن برای معلمی

معتقدم که دانشجوی سالم کسی
است که یک ورزش و یک هنر
را و یا یک فعالیت نزدیک به هنر
را تا سطح نیم ه حرفهای برود،
وگرنه ممکن است بهعنوان یک
دانشجو موفق باشد ولی بعدها
در زندگی شخصی کم میآورد و
نمیتواند زندگی معتدل و پرباری
داشته باشد .یعنی بعدا ً در برخورد
باهمسر ،در برخورد با فرزندانش،
در برخورد با مشکالت حرفهای و
شغلی خلوتی ندارد که به آن روی
بیاورد .البته وقتی میگویم ورزش
منظورم ورزش جدی وحرفهای
است چرا که تنها ورزش حرفهای
است که کمک میکند شما بعدها
هم که وارد زندگی و شغلتان
شدید همچنان آن را دنبال کنید.

من خودم را یک «مسلمان لیبرال»
میدانم .یعنی همانطور که شهید
مطهری برخی بیانات حضرت علی
(ع) را واجد ارزشهای لیبرالیستی
می داند (که در کتاب آینده انقالب
اسالمی مطرح کرده است) من
آن امام همام را نخستین مسلمان
لیبرال میدانم و سید الشهداء (ع)
را هم دومین مسلمان لیبرال در
تاریخ اسالم میدانم .آن بزرگان
دریاهایی بودند که همه ویژگیهای
متعالی را در خود جمع داشتند .مثال
از یک سو شاخصهای مسلمانی
و ایمانی را در حد کمال داشتند
و از سوی دیگر نیز شاخصها و
رفتارهای یک شخصیت لیبرال
را هم تماماً دارا بودند .لیبرال
یعنی کسی که آزادیخواهیاش
و انسانمحوریاش تحت تأثیر
عقایدش قرار نمیگیرد .لیبرال
یعنی کسی که انسانیت و آزادگی
را ذیل ایدئولوژی تعریف نمیکند
بلکه اعتقاداتش ذیل اخالق و
آزادگی و انسان محوری تعریف
میشود .یک انسان لیبرال یک
فرد آزادیخواه است و انسانمحور
است صرفنظر از اینکه خودش
یا دیگران چه عقایدی دارند .با
این تعبیر من یک مسلمان لیبرال
هستم و به این هم افتخار میکنم.
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قبـول نداشـت درواقع راسـت میگفت .مـن واقعاً لیبرال
بـودم .مـن خـودم را یـک «مسـلمان لیبـرال» میدانم.
یعنـی همانطـور کـه شـهید مطهـری برخـی بیانـات
حضرت علی (ع) را واجد ارزشـهای لیبرالیسـتی می داند
(که در کتاب آینده انقالب اسلامی مطرح کرده اسـت)
من آن امام همام را نخسـتین مسـلمان لیبرال میدانم و
سـید الشهداء (ع) را هم دومین مسلمان لیبرال در تاریخ
اسلام میدانـم .آن بـزرگان دریاهایـی بودنـد کـه همه
ویژگیهـای متعالـی را در خـود جمـع داشـتند .مثال از
یک سـو شاخصهای مسـلمانی و ایمانی را در حد کمال
داشـتند و از سـوی دیگر نیز شـاخصها و رفتارهای یک
شـخصیت لیبـرال را هم تمامـاً دارا بودنـد .لیبرال یعنی
کسـی کـه آزادیخواهـیاش و انسـانمحوریاش تحت
تأثیـر عقایـدش قرار نمیگیـرد .لیبرال یعنی کسـی که
انسـانیت و آزادگـی را ذیـل ایدئولـوژی تعریف نمیکند
بلکـه اعتقاداتـش ذیل اخالق و آزادگی و انسـان محوری
تعریف میشـود .یک انسـان لیبرال یک فـرد آزادیخواه
اسـت و انسـانمحور اسـت صرفنظـر از اینکـه خودش
یـا دیگـران چـه عقایـدی دارنـد .بـا این تعبیـر من یک
مسـلمان لیبرال هسـتم و بـه این هم افتخـار میکنم.
در این  7سـال که پشـت در دانشگاه اصفهان
منتظـر اسـتخدام مانـده بودیـد چـهکاری
میکردیـد؟ با ایـن شـرایط اگـر برگردید به
عقـب بازهـم دانشـگاه اصفهـان را انتخـاب
میکنیـد؟
در واقـع آن زمـان مـن هنـوز دانشـجو بـودم .در سـال
 68کـه در دوره دکتـری پذیرفتـه شـدم دانشـجویان
دکتـرا بایـد میرفتنـد از یـک دانشـگاهی اعلام نیـاز
میآوردنـد تا بتوانند بورسـیه بشـوند و بـه همین خاطر
من نتوانسـتم بورسـیه بشـوم .من البته داشـتم درسم را
میخوانـدم ولـی تدریـس نداشـتم .این داسـتان بـود تا
انتخابـات دوم خـرداد  76که آقای خاتمی انتخاب شـد.
آنـگاه مـن نامـهای به رئیس دانشـگاه اصفهان نوشـتم و
گفتـم میدانیـد که با تغییر دولت طبیعتـاً راه برای ورود
مـن بـاز میشـود؛ بنابرایـن پیشـنهادم این اسـت که تا
خودتان سـ ِر کار هسـتید من را اسـتخدام کنید .همین
نامه من باعث شـد که دسـتور داده شـود که اسـتخدام
شوم.
اگـر برگـردم بـه آن زمـان هـم چنـان شـهری غیـر از
تهـران را برای سـکونت و اشـتغال انتخـاب میکنم ولی
احتمـاالً اصفهـان را نـه .من معتقـدم اصفهان روسـتای
بزرگـی اسـت و اتفاقـاً یک مقالـهای هم نوشـتهام به نام
«اصفهـان ،روسـتای نصـف جهـان» .معتقـدم اصفهـان
یـک روسـتای بـزرگ اسـت خیلـی از مولفههـای منفی
روسـتایی را بـا خـود دارد و البته همـه مولف هّهای مثبت
شـهری را هم نـدارد .ولی ً
فعلا برخی دوسـتان مرا منع
کردنـد از اینکـه آن را منتشـر کنـم.
البتـه خیلـی از شـهرهای ایـران اینگونـه مشـکالت را
ً
مثلا اخیرا در دیـداری که با جمعـی از نخبگان
دارنـد.
مشـهد داشـتم ،از خانخانی مدیریتی و سیاسـی در آن
دیـار گلـه میکردنـد .به آنها گفتم شـما هـم مقالهای
بنویسـید بـه نـام «قصبـه مشـهد» .مشـهد یـک قصبه
اسـت که هنـوز کدخدا دارد و تمـام اقتضائات کدخدایی
یـک مدیریـت کدخدایـی در آن برقرار اسـت.
بنابرایـن اگـر برمیگشـتم بـه قبـل ،قطعـا تهـران
نمیمانـدم ولـی اصفهـان هـم نمیآمـدم و میرفتـم در

یک شـهر دیگـری که یـا الاقـل کوچک باشـد و تبعات
منفـی شـهرهای بـزرگ را نداشـته باشـد و یـا الاقـل
شـهری باشـد که تنگنظریها و کوچکیهـای اصفهان
را نداشـته باشـد .همین حـاال هم اگر شـهر کوچکتری
را پیـدا کنـم کـه یـک دانشـگاه مناسـب بـرای کار من
داشـته باشـد دوست دارم منتقل بشـوم؛ البته حاال دیگر
بـه خاطـر ازدحـام و آلودگی اصفهـان تمایـل دارم بروم.
منظورتـان از ایـن تنگنظـری چیسـت؟
اینکـه گفتـه میشـود در اصفهـان
تنگنظـری و افراطیگـری هسـت را تائیـد
میکنیـد ؟
ببینیـد اصفهانیها همیشـه تندرو بودهاند .نقلی هسـت
که نشـان میدهـد اصفهانیهـا در گذشـته دور که اهل
سـنت بـوده اند هـم تنـدرو بودهانـد .در ایـن زمینه یک
نقـل تاریخـی وجـود دارد .عمرابـن عبدالعزیـز خلیفـه
امـوی ،وقتـی کـودک بـود در محیطـی زندگـی میکرد
کـه به دسـتور خلیفـه وقـت ،در خطبههـا و منابر ،علی
(ع) و خاندانـش را لعن میکردند .عمـر در زمان کودکی
معلمـی داشـت کـه متمایل بـه حضـرت علـی (ع) بود.
یـک روز که عمرابن عبدالعزیز به تقلید از سـایر کودکان
شـعری کـه حاوی لعـن و نفرین به خاندان علـوی بود را
میخوانـد ،معلـم او را صدا مـی زند و میگویـد میدانی
ایـن علـی کسـیت؟ و بـه کودک زنهـار میدهـد که این
شـعر را نخـوان و خصايـل آن بـزرگان را بـرای عمـر بـر
میشـمارد .بعدهـا وقتـی عمرابـن عبدالعزیـز خلیفـه
شـد دسـتور داد کـه دیگـر علـی را در منابـر و خطبهها
لعـن نکننـد .نقل اسـت کـه آن زمـان اصفهانیها جمع
میشـوند و بـه حاکـم میگوینـد نامـهای بـه عمرابـن
عبدالعزیـز بنویسـید و بگویـد کـه مـا بیشـتر خـراج
سـب و لعـن علی را
میدهیـم ولـی شـما اجـازه بـده ما ّ
ادامـه دهیـم؛ بنابرایـن اصفهانیها وقتیکه سـنی بودند
افراطی بودند و وقتی هم شـیعه شـدند شـیعیان افراطی
شـدند و در سیاسـت هـم همیشـه راه افـراط را پیموده
انـد یـا از ایـن طـرف بـام افتادهانـد یـا از آن طـرف بـام.
من احساسـم این اسـت که اصفهانیها همیشـه طرفدار
حاکـم وقـت بودهانـد .وقتـی حاکـم خلیفـه بـوده آنها
سـب علـی(ع) میکردنـد و وقتـی حاکـم وقت شـاهان
صفـوی بودهانـد دوبـاره اصفهانیهـا میشـوند شـیعه
افراطـی .ایـن داسـتان همچنان ادامـه دارد.
میتوانیـد بـرای نمونـه از ایـن ویژگیهـای
روسـتا بـودن اصفهـان مثـال بیاورید؟
ً
مثلا در مـورد مخالفـت بـا کنسـرت ،گرچـه امـروز بـه
یـک معضـل عمومـی در کشـور تبدیل شـده اسـت اما
در اصفهـان ایـن داسـتان خیلـی قدیمـی اسـت .یعنی
در اصفهـان بهعنـوان شـهر دوم کشـور ببینیـد از خیلی
قدیـم ایـن مخالفتهـا بـود و در شـهری کـه هـر شـب
باید در یک گوشـه اش کنسـرتی یا تئاتری برگزار شـود
سالهاسـت خبری نیسـت .شـما در قلب فرهنگی کشور،
دانشـگاه هنـر داریـد امـا ایـن دانشـگاه هنر حق نـدارد
رشـته موسیقی داشته باشد .یا شـما در اصفهان بگردید
یـک مجلس شـرح فصـوص (فصـول الحکم ابـن عربی)
کـه یـک کتـاب عرفانـی خیلـی پایـه در جهـان اسلام
اسـت پیدا کنید .نه این که اسـتادش نباشـد ،نه ،کسـی
جـرأت نمیکند در اصفهان کالس شـرح فصوص برگزار
کنـد .همیـن داسـتان در مـورد شـرح مثنـوی هسـت.
اگـر شـعرخوانی باشـد ممکـن اسـت بـا برگـزار کالس

شـرح مثنـوی مخالفتـی نشـود ولی اگر کسـی شـرح و
تفسـیر جدی مثنوی را برگزار کند تعطیل خواهد شـد،
روضههـا روضههای افراطی اسـت ،عقایـد ،عقاید افراطی
است.
آیـا میدانیـد در اصفهانـی کـه مهـد هنر و موسـیقی و
صنعت کشـور بوده اسـت نام یک هنرمند یا یک اسـتاد
موسـیقی یا یک اسـتاد منبتکار یا یک اسـتاد نقاشـی
یـا یکـی از اسـتادان بـزرگ هنرهـا و صنایع دسـتی ،که
صدهـا مـوردش را داریم ،بـر خیابانهایش نیسـت؟ این
چـه معنـی میدهـد؟ غیـر از ایـن اسـت کـه حاکـی از
تنـگ نظـری مردم یا مقامات بوده اسـت؟ حتـی نام پدر
داسـتان نویسی ایران یعنی سـید محمد علی جمالزاده
هـم برای یـک خیابان تحمل نشـد.
شـما ببینید در شهری با دو میلیون و اندی جمعیت که
نیمـی از آنـان جـوان هسـتند ،جوانان حتـی نمیتوانند
کنار زاینده جمع شـوند و دسـته جمعی شـعر بخوانند.
اخیـرا ً شـنیدم که یکـی از نماینـدگان اصفهـان در یک
جایـی کـه صحبـت از تلاش بـرای احیـای زاینـدهرود
بـوده اسـت ،در مقـام نفی این تلاش گفته اسـت (نقل
بـه مضمـون) :میدانیـد اگـر دوبـاره آب بیاید بـه زاینده
رود ،یعنـی ایـن کـه هـر شـب کنار پـل خواجو شـاهد
تجمـع پسـرها و دخترهـا باشـیم کـه دسـت میزنند و
شـعر میخواننـد؟ ایـن نـگاه ،فاجعه آمیز اسـت.
خالصـه ،فهرسـت بلنـدی از تنگنظریهـا و رفتارهـای
روسـتایی خودمـان را مـن در مقالـه «روسـتای نصـف
جهـان» آوردهام کـه شـاید روزی منتشـر کنـم .البته از
کسـی نگـران نیسـتم ولی دوسـتان توصیـه کردهاند که
ممکن اسـت شـهروندان اصفهانی را آزرده کند و بیشـتر
بـرای رعایت حـال همشهریهاسـت.
اگـر به  20سـال قبل برمیگشـتید ،این زمان
را بـه چه نحوی سـپری میکردید؟
بـا نـگاه امروزم ،اگر برمیگشـتم به بیسـت سـال پیش،
حـوزه اقتصـاد سیاسـی را بـه عنـوان گرایـش تخصصی
انتخـاب نمیکـردم ،حتـی وارد حـوزه توسـعه هـم
نمیشـدم و اگـر میشـدم متمرکـز میشـدم بـر حـوزه
«کودک و توسـعه» یعنی متمرکز میشـدم بر تحوالتی
کـه بایـد در مـورد کـودکان یـک جامعـه رخ بدهـد تـا
توسـعه رخ بدهـد .ایـن بخشـی اسـت که هیچوقـت در
ایران به آن اندیشـیده نشـده اسـت .ممکن است آموزش
گـران حوزه روانشناسـی و علوم تربیتی مسـئله کودکی
پرداختـه باشـند ولـی به کـودک از نگاه توسـعه کشـور
پرداخته نشـده و به کودک از نگاه توسـعه شـخصیتی و
روانشناسـی نگاه شـده اسـت .ولی من شکسـت توسـعه
بعـد از انقلاب مشـروطه در ایـران را در ایـن میدانـم
کـه جامعه مـا یـک «جامعه بـی کودکی» اسـت .یعنی
فرزنـدان ایـران زمین یک کودکی غنـی و پرورنده ندارند
و به همین علت در بزرگسـالی توانایی الزم برای توسـعه
آفرینـی در کشـور را ندارند.
پـس من اگر برمیگشـتم به بیسـت سـال پیـش که به
دانشـگاه اصفهـان آمدم ،متمرکز میشـدم بـر کودکی و
توسـعه و اینکه چه باید بکنیم که کودکان ما در نسـل
بعـدی بتواننـد توسـعه را رقـم بزننـد .اگـر برمیگشـتم
بـه قبـل ،حتمـاً سـعی میکـردم ارتبـاط وثیقـی بـا
دانشـگاههای خارج از کشـور داشـته باشـم و سـاالنه دو
سـه تـا همایش خـارج از کشـور را شـرکت کنـم .حتماً
سـعی میکـردم کـه مقالـه و کتـاب بـه زبان انگلیسـی
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بنویسـم و تحلیلهـای اقتصاد ایران را به زبان انگلیسـی
منتشـر کنـم و خارجیهـا را هـم درگیـر موضوعـات
اقتصـاد ایـران بکنـم .مـن البته در  20سـالی کـه آمدم
اینجـا ،در هیـچ جایـی غیـر از دانشـگاه اصفهـان درس
نـدادهام و ایـن موضـوع را حواسـم بـود کـه خـودم را به
ماشـین تدریس تبدیل نکنم ،هیچ رسـالهای را در خارج
از دانشـگاه اصفهـان نگرفتم و خودم را به ماشـین تولید
رسـاله تبدیـل نکـردم و اآلن هـم من سـالی یک رسـاله
بیشـتر نمیگیرم .اما اگر به گذشـته برمیگشـتم ،سعی
میکـردم همیـن تعـداد انـدک رسـالهها را هـم در یک
محـور خـاص و یـک موضوع خـاص بگیرم .مـن تاکنون
رسـالههایی بـا موضوعـات متنوعـی از قبیـل اقتصـاد
فیزیـک ،جامعهشناسـی اقتصـادی ،اقتصـاد توسـعه،
سـرمایه اجتماعـی ،اشـتغال ،اقتصـاد کالن اقتصاد خرد
را راهنمایـی کـردهام .تنـوع موضوعی ،بـه عمق تحلیلی
مـا آسـیب میرسـاند و یکـی از نقـاط ضعـف علمی من
ایـن اسـت که در حوزههـای متعددی واردشـدهام و توان
علمـیام را متمرکـز بر حـوزه خاصی نکردهام .بخشـی از
این برمیگردد به کاراکتر شـخصیتیام و بخشـی هم به
تحوالت بعدازانقالب و اقتضائات زمانی و دغدغه مندیام
کـه فکـر میکـردم در هر حـوزهای که مسـئله میبینم
باید ورود کنم ازجمله مسـئله مشـکالت سیستمی نظام
سیاسـی ،مسـئله توسعه ،مسئله مشـارکت زنان ،مسئله
آب و غیره .برای کسـی که بخواهد آکادمیسـین باشـد،
ی آگاهانه
ایـن شـیوه خطاسـت .البتـه مـن از یـک وقتـ 
تصمیـم گرفتـم بـه جـای آن کـه تلاش کنـم یـک
آکادمیسـین برجسته باشم رسـالت تازهای را دنبال کنم
و آن ایـن اسـت کـه اقتصاد را بـه زبان سـاده و عامهفهم
بـرای عمـوم ایرانیـان دربیاورم .چون معتقدم ما مشـکل
کمبـود بینش عمومـی و آگاهی تحلیلـی در جامعهمان
داریـم .بـه نظـرم در ایـن کار هـم تـا حـدودی موفـق
بـودهام؛ ً
مثلا بحـث هزینـه مبادلـه در ایـران بـا کتـاب
مـن مطرح شـد ،بحـث سـرمایه اجتماعـی با نوشـتهها
و مطالـب من از پسـتوخانه دانشـکدهها بـه متن جامعه
و مطبوعـات آمـد؛ بحـث سـرمایههای نمادیـن و رابطه
آن بـا توسـعه در ایـران بـا نوشـتههای مـن مطرح شـد؛
تحلیـل اقتصـادی مناقشـه اتمـی ،باعـث شـد بـه جای
نگاه سیاسـی ،نگاه تحلیلی و اقتصـادی درباره پیامدهای
فعالیتهـای اتمـی مـا وارد اندیشـه دسـتکم نخبـگان
جامعـه شـود .بنابرایـن آن تنوعـی کـه گفتـم آسـیب
میزنـد ایـن محاسـن را داشـت که ،بـه گفته دوسـتان،
من توانسـتم در عمل به عمومیسـازی و انعکاس قدرت
تحلیلـی فراگیـر دانش اقتصـاد در ایران کمـک کنم .اما
بـرای خـودم عـوارض زیادی داشـت؛ و اگر میخواسـتم
منافـع خـودم را ببینـم بهتـر ایـن بـود کـه یـک حوزه
مشـخص بـرای خـودم تعریف کنـم و خیلـی تخصصی
و عمیـق کار کنـم .بهعالوه اگر میخواسـتم از نو شـروع
کنـم حتماً سـفر خارجـی زیـاد میرفتم .من سـفرهای
داخلـی زیـاد رفتهام و تقریباهمه اسـتانها را رفتـهام .در
سـال گذشـته تقریباً هفتـهای یک سـخنرانی یعنی 50
سـخنرانی در اسـتانهای متعدد کشـور داشـتهام اما به
نـدرت سـفر خارجی رفتـه ام.
اگـر حواسـم جمـع بـود و دوباره شـروع میکردم سـعی
میکردم شـهرت عمومـی پیدا نکنم .شـهرت تخصصی
در میـان نخبـگان اشـکالی نـدارد و آسـیب اخالقـی
نـدارد امـا شـهرت عمومـی یعنی اینکـه در میـان غیر

متخصصین و غیر دانشـگاهیان و غیر نخبگان هم کسی
شهرت پیدا کند بسیار آسیبزا است.
من در سـالهای اخیر آسـیبهای زیادی بـه خودم زدم
ازاینجهـت کـه در میـان عامـه مـردم نیـز تا حـدودی
شـناخته شـده ام .بنابرایـن شـاید بهتـر بـود سـعی
میکـردم مطالـب عامهپسـند و یـا مطالبی که بخشـی
از نیازهای عامه را پوشـش بدهد ننویسـم و بیشـتر برای
نخبـگان بنویسـم ،ولـی اآلن دیگـر آلوده شـدم بـه این
وضعیت.
اگـر حواسـم جمـع بـود ،بیشـتر بـه پـدر ومـادر مـی
رسـیدم ،وقت بیشـتری بـرای خانـواده ام می گذاشـتم،
حتمـا یـک موسـیقی را به صـورت نیمـه حرفـه ای یاد
مـی گرفتم و حتمـا یک ورزش را بـه صورت نیمه حرفه
ای دنبـال مـی کردم.
خـب حـاال چگونه قصـد دارید ادامـه دهید؟
قصـد داریـد یـک حـوزه تخصصـی بـرای
خودتـان تعریف کنیـد و به حوزههـای دیگر
وارد نشـوید یـا همـان رونـد قبلـی را ادامه
میدهیـد؟
مـن دو سـال اسـت کـه بـه حـوزه کـودک و توسـعه
واردشـدهام و قصـد دارم ادامـه فعالیـت دانشـگاهیام
را هـم در ایـن حـوزه ادامـه دهـم و فرصـت مطالعاتـی
بعـدیام را روی ایـن موضـوع کار بکنـم .بـه گمانـم این
موضوعـی اسـت که در صد سـال گذشـتهی مـا مغفول
بـوده و نـه خانوادههـا و نـه دولـت و نـه نظـام آموزشـی
متوجـه اهمیـت این حـوزه نبودهاند؛ بنابرایـن قصد دارم
تلاش کنـم کـه سیاسـتگذاران و خانوارهـا را در مورد
خطاهایـی کـه در حـوزه تربیـت کـودک در خانـه و در
مدرسـه مرتکـب میشـویم و در مـورد ضـرورت توجه و
سـرمایهگذاری روی کودکان ،بیشـتر و از نگاه توسـعهای
آگاه کنم.
مـا بـرای کـودکان خودمـان آب هـم باقی نگذاشـتهایم.
نسـلهای بعـدی مـا آب ندارنـد ،نفـت ندارنـد ،جنـگل
ندارنـد ،بخشهای زیادی از زمینهای کشـاورزی شـان
را نابـود کردهایـم و خیلـی خطاهای دیگر مرتکب شـده
ایـم .دسـتکم بایـد زمینه را آمـاده کنیم که نسـلهای
بعـدی ،سـرمایه خودشـان یعنـی سـرمای ه انسانیشـان
را از دسـت ندهنـد و توانمندیهـای انسـانی آنهـا را
بهگونـهای تقویـت کنیم کـه بتوانند در آینـدهای بیآب،
بـی نفـت و بی جنگل ،زیسـت شـان را مدیریـت کنند.
بنابرایـن مأموریتـی که برای خـودم تعریف کـردهام این
اسـت که جامعه و سیاسـت گزاران را نسـبت به اهمیت
حـوزه پـرورش کـودک بـرای توسـعه آینـده ایـران آگاه
کنم .سـرمایه کـودکان ما از نفت از معـادن و از طال و از
انـرژی اتمـی مهمتر اسـت ،آگاه کنـم .ما باید برای سـه
نسـل یعنی سـی سـال ،فقـط بـر روی سـرمایه گذاری
بـرای «غنـی سـازی کودکانمـان» متمرکز شـویم .اگر
بتوانـم این کار را بکنم به گمانم کار خیلی بزرگی اسـت
و ارزش آن از همـه کارهایـی کـه ً
قبلا کـردهام بیشـتر
است.
پـس قصـد داریـد حـوزه فعالیـت خـود را
محدودتـر کنیـد و تخصصیتـر کارکنیـد.
خـب تـرک عـادت موجب مرض اسـت .من یـک عادتی
دارم کـه در حـوزه سیاسـت مـدام ورود پیـدا میکنـم و
اقتصـاد سیاسـی بخشـی از وجـودم شـده اسـت و اص ً
ال
نمیتوانـم مسـائل کشـور از نگاه اقتصاد سیاسـی نبینم.

شما در قلب فرهنگی
کشور ،دانشگاه هنر دارید
اما این دانشگاه هنر حق
ندارد رشته موسیقی داشته
باشد .یا شما در اصفهان
بگردید یک مجلس شرح
فصوص (فصول الحکم ابن
عربی) که یک کتاب عرفانی
خیلی پایه در جهان اسالم
است پیدا کنید .نه این که
استادش نباشد ،نه ،کسی
جرأت نمیکند در اصفهان
کالس شرح فصوص برگزار
کند .همین داستان در مورد
شرح مثنوی هست .اگر
شعرخوانی باشد ممکن
است با برگزار کالس شرح
مثنوی مخالفتی نشود ولی
اگر کسی شرح و تفسیر
جدی مثنوی را برگزار کند
تعطیل خواهد شد ،روضهها
روضههای افراطی است،
عقاید ،عقاید افراطی است.
آیا میدانید در اصفهانی
که مهد هنر و موسیقی و
صنعت کشور بوده است
نام یک هنرمند یا یک
استاد موسیقی یا یک استاد
منبتکار یا یک استاد
نقاشی یا یکی از استادان
بزرگ هنرها و صنایع دستی،
که صدها موردش را داریم،
بر خیابانهایش نیست؟
این چه معنی میدهد؟ غیر
از این است که حاکی از
تنگ نظری مردم یا مقامات
بوده است؟ حتی نام پدر
داستان نویسی ایران یعنی
سید محمد علی جمالزاده
هم برای یک خیابان تحمل
نشد.
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تنوع موضوعی ،به عمق تحلیلی
ما آسیب میرساند و یکی از نقاط
ضعف علمی من این است که در
حوزههای متعددی واردشدهام
و توان علمیام را متمرکز بر
حوزه خاصی نکردهام .بخشی
از این برمیگردد به کاراکتر
شخصیتیام و بخشی هم به
تحوالت بعدازانقالب و اقتضائات
زمانی و دغدغه مندیام که فکر
میکردم در هر حوزهای که مسئله
میبینم باید ورود کنم ازجمله
مسئله مشکالت سیستمی نظام
سیاسی ،مسئله توسعه ،مسئله
مشارکت زنان ،مسئله آب و غیره.
برای کسی که بخواهد آکادمیسین
باشد ،این شیوه خطاست .البته
ی آگاهانه تصمیم
من از یک وقت 
گرفتم به جای آن که تالش کنم
یک آکادمیسین برجسته باشم
رسالت تازهای را دنبال کنم و آن
این است که اقتصاد را به زبان
ساده و عامهفهم برای عموم
ایرانیان دربیاورم

تنوع موضوعی ،به عمق تحلیلی
ما آسیب میرساند و یکی از نقاط
ضعف علمی من این است که در
حوزههای متعددی واردشدهام
و توان علمیام را متمرکز بر
حوزه خاصی نکردهام .بخشی
از این برمیگردد به کاراکتر
شخصیتیام و بخشی هم به
تحوالت بعدازانقالب و اقتضائات
زمانی و دغدغه مندیام که فکر
میکردم در هر حوزهای که مسئله
میبینم باید ورود کنم ازجمله
مسئلهمشکالتسیستمینظام
سیاسی،مسئلهتوسعه،مسئله
مشارکت زنان ،مسئله آب و غیره.
برای کسی که بخواهد آکادمیسین
باشد ،این شیوه خطاست .البته من
ی آگاهانه تصمیم گرفتم
از یک وقت 
به جای آن که تالش کنم یک
آکادمیسین برجسته باشم رسالت
تازهای را دنبال کنم و آن این
است که اقتصاد را به زبان ساده
و عامهفهم برای عموم ایرانیان
دربیاورم

مـن وقتـی سـخنرانی گـوش میکنـم از موضـع اقتصاد
سیاسـی اسـت ،وقتی مصوبهای اعالم میشـود از موضع
اقتصاد سیاسـی نگاه میکنم اسـت ،هر تحولـی را من از
موضع اقتصاد سیاسـی میبینم و این بخشـی از وجودم
شـده و دسـت خودم نیست.
حـاال بایـد بکوشـم آرامآرام از ایـن حـوزه کنار بکشـم و
روی موضـوع کـودک و توسـعه متمرکـز بشـوم و ایـن
زمانبـر اسـت؛ یعنـی مـن در حـال حاضـر بـه لحـاظ
فکری در یک قلمرو اندیشـگی دوزیسـتی به سر میبرم
کـه گاهـی میروم در حـوزه اقتصاد سیاسـی و گاهی در
حـوزه کودک و توسـعه .ولـی امیـدوارم آرامآرام بتوانم به
طـور کامـل از حـوزه اقتصاد سیاسـی به حـوزه کودک و
توسـعه مهاجرت بکنم.
آقـای دکتـر شـما در ایـران درس خواندیـد
و توانسـتید سـطح دانـش خـود را بهجایـی
برسـانید کـه در حـال حاضر بهعنـوان یکی
از برتریـن اقتصاددانان ایران مطرح هسـتید.
فکـر میکنیـد اگر در خـارج از کشـور درس
میخواندیـد فـرد دیگری میشـدید؟ منظور
این اسـت که سـطح دانش شـما بـا امروزتان
فرق داشـت؟
ببینیـد پاسـخ به این سـؤال سـخت اسـت چونکه من
شـرایط زیسـت بلندمـدت در خـارج را تجربـه نکـردم و
خـودم را در آن شـرایط محـک نـزدهام کـه اگـر خـارج
میرفتـم چـه میشـدم؟ ممکـن بـود اگـر میرفتـم در
آن فشـارهای اولیـهای کـه معمـوالً ایرانیهـای خـارج
از کشـور تحمـل میکننـد میبریـدم و ادامـه تحصیـل
نمـیدادم ،ممکـن بـود تاجـر میشـدم یـا میرفتـم در
حوزههـای دیگـری .ولـی بـا فـرض اینکه اگـر میرفتم
و ادامـه تحصیـل مـیدادم ،در خودم ظرفیـت اینکه در
مـرز دانـش روز جهانـی فعالیـت کنـم و در علـم اقتصاد
خـط شـکنی کنـم و حتی بـه حد نوبلیسـت ها برسـم
را میدیـدم .چـون ویژگـی نوبلیسـت هـا این اسـت که
خطشـکن هسـتند در حـوزه تئوری پـردازی و نـوآوری
در نظریـه؛ و فکـر میکنـم ایـن توانمنـدی را در خـودم
میدیـدم که خطشـکن بشـوم در حوزه دانـش؛ بنابراین
اگـر میرفتـم و دوام میآوردم فکر میکنم میتوانسـتم
یکی از تئوری پردازان مطرح در علم اقتصاد باشم.
آیـا از اینکـه بـه خـارج نرفتیـد ناراحـت
هسـتید؟
خیـر از اینکـه بـه خارج نرفتم خوشـحالم؛ چـرا که من
اینجـا تجربههایی کسـب کـردم کـه در خارج از کشـور
بـه دسـت نمیآمـد .انتخابـات  88کـه شـد مـن بـرای
فرصـت مطالعاتی در کانـادا بودم و دومـاه بعدازانتخابات
برگشـتم .دوسـتانی که خارج از کشـور بودند میگفتند
چـرا میروی و دوسـتانی که در داخل کشـور میگفتند
چـرا میآیـی؟ بههرحال اوضاع کشـور ناآرام بـود و آینده
معلـوم نبود چه میشـود؛ امـا من معتقد بودم کـه ایران
را اآلن عشـق اسـت و ایران حاال ایران قشـنگی اسـت و
تجربههایـی اینجا هسـت که ما کمتر آنهـا را در بیرون
پیـدا میکنیم.
مـا یک جامعـه بسـیار سـریعی هسـتیم و در جامعهای
هسـتیم که تحوالت در آن بسـیار سـریع اتفاق میافتد؛
بنابرایـن شـما اگر  30سـال در جامعهای با این سـرعت
تحـوالت زیسـت کنیـد ،بـه خاطر کسـب تجربـه و در
ک تحـوالت بیرونـی و اجتماعـی و داشـتن تحـوالت و

تجربههـای درونـی و شـخصی کـه فقـط تحت شـرایط
فشـار و بیثباتـی کسـب میشـود ،مثـل این اسـت که
 200سـال در کانـادا یـا اسـترالیا زندگی کنیـد .اینقدر
تحـوالت در اینجـا سـریع و متنـوع و متحول اسـت که
شـما بـا امواج مسـتمری از تجـارب ،کشـفیات ،ایدهها و
دنیاهـای نـو روبـرو میشـوید و اینهـا کمـک میکنـد
کـه ،اگر حواسـمان باشـد ،ما ابعـاد وجودی خودمـان را
سـریعتر و بهتـر تکامل بدهیـم و گسـترش بدهیم.
زیسـت در جامعـهای که بهمانند رایحـهای مالیم زندگی
شـمارا مینـوازد ،یعنی رفـاه کامل هسـت ،امنیت کامل
هسـت ،فرصتهای فراوان هست ،عدالت هسـت ،آزادی
هسـت و نظایـر اینها ،چنین زیسـتی به رشـد وجودی
نمیانجامد .رشـد وجـودی محصول جامعهای اسـت که
شـما دائمـاً در فشـار و در تالطـم باشـید .در فیلم سـفر
قندهـار یـک پزشـک آمریکایی که بـه افغانسـتان آمده
اسـت و یـک نفـر از او میپرسـد کـه تو چرا رفـاه آمریکا
را رهـا کـردی آمدی اینجـا ـ جایی که مـدام امکان دارد
هـر آدمـی اسـلحه را دربیاورد و در مغزت شـلیک کند ـ
پزشـک پاسـخ قشـنگی میدهد :میگوید کـه اینجا هر
آدمـی درعینحـال کـه یـک تهدید اسـت ،یـک فرصت
هـم هسـت! یک فرصت بـرای نیکی کـردن .در واقع این
دشـواریها فرصتهایی اسـت برای اینکه من شـکفتهتر
بشـوم در کمک به دیگران ،در شـناخت خودم و دیگران
و در همراهـی بـا دیگرانـی که ممکن اسـت خیلی هم از
نظر نژادی و عقیدتی نزدیک به هم نباشـیم! آن پزشـک
در آمریـکا ایـن فرصتهـا را پیـدا نمیکـرد بـرای اینکه
اگـر بخواهـد یک فقیـر را پیدا کنـد باید مسـافرت کند
تـا او را پیـدا کنـد و بـه او کمـک کنـد .دقت کنیـد این
نـگاه ،از منظـر شـخصی و فـردی اسـت یعنـی منافعی
کـه یـک زندگی پـر فشـار بـرای فرد مـی تواند داشـته
نـه بـرای جمـع .وگرنه بـرای جمـع میتواند خسـارتبار
باشـد .بنابرایـن من ایـران را از این بابت دوسـت دارم که
کشـوری اسـت متحول و پرتالطم و کسـی اگر حواسش
جمـع باشـد میبینـد کـه خیلـی شـرایط خوبی اسـت
بـرای اینکـه بـه لحاظ وجـودی و درونی گسـترش پیدا
کنیـم و رشـد کنیم و فربه شـویم.
بااینحـال کـه در داخل ایـران درس خواندید
و همچنیـن بهجز در یـک دوره کوتـاه ،هیچ
مسـئولیتی در نظـام تصمیمگیـری کشـور
نداشـتهاید ،ولـی در حـال حاضـر بهعنـوان
یکی از بهتریـن و تأثیرگذارترین اقتصاددانان
ایـران شـناخته میشـوید .بـا ایـن توضیح،
شـما ویژگیهـای فـردی ازجمله اسـتعداد،
عالقه و پشـتکار را در امر تحصیـل و آموزش
را چقـدر مؤثـر میدانیـد؟ و سـؤال دوم
اینکـه اگـر بخواهیـد از جایـگاه یـک فـرد
دیگـر بـه خودتـان نگاه کنیـد ،به نظر شـما
دکتـر رنانـی چـه امتیازهـای دیگـری دارد
کـه توانسـته درعینحـال کـه از پذیـرش
مسـئولیتهای دولتـی اجتنـاب کـرده و از
جایـگاه حقوقـی الزم بـرای تأثیرگـذاری بر
تصمیمـات اقتصـادی برخوردار نبـوده ،اما در
حـال حاضر هـم در نظـر افکار عمومـی ،هم
در بین مسـئولین و سیاسـتگذاران و هم در
بیـن جامعه علمی فـردی بسـیار تأثیرگذار و
نافذ اسـت؟
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ببینیـد اول اینکـه مـن آیکیوی یا بهره هوشـی خیلی
باالیـی نـدارم .البتـه از ایـن لحاظ خوبم ولـی بهاصطالح
 IQام خیلـی باال نیسـت؛ بنابراین به لحاظ هوشـی یک
آدم متوسـط هسـتم و این را یک مزیت میدانم .معموالً
کسـانی کـه  IQخیلـی خیلی باالیـی دارند خیلـی زود
بـه خودشـان آسـیب میزننـد و مـن از ایـن بابـت
خوشـحالم .مثـال میزنـم :اینشـتین بـه لحـاظ آیکیو
خیلـی عالـی بود ولـی درعینحال یک زندگی شـخصی
شکسـتخوردهای داشـت .خیلی دیگـر از بزرگان علمی
جهـان چنیـن وضعیتی داشـته انـد .من معمولـی بودن
را یـک امتیـاز میدانـم و یـک ارزش .چراکـه مـا در گام
اول هـر مأموریتـی داشـته باشـیم بـرای اینکـه عالـم
باشـیم ،اقتصاددان باشـیم و یا سیاسـتمدار برجسـتهای
باشـیم ،مأموریـت اولمـان ایـن اسـت کـه آدم درسـتی
باشـیم .انسـانی سـالم ازنظر جسـمی ،روحی و فکری با
زیسـتی سـالم .بسـیاری از کسـانی که  IQخیلی باالیی
دارنـد ،بـه همیـن خاطـر کـه خیلـی باهـوش هسـتند،
تالشهایـی میکننـد کـه انرژیشـان را درجاهایی هدر
میدهـد و مسـابقههایی میدهند که انرژیشـان از بین
مـیرود و مستهلکشـان میکنـد .کما اینکه مـا هم در
نظـام آموزشـی مـان دانشامـوزان دارای بهـره هوشـی
بـاال را میفرسـتیم مـدارس تیزهوشـان؛ یعنـی آنهـا
را میفرسـتیم در یـک مسـابقهای کـه حالشـان گرفتـه
شـود و انرژیشـان از بیـن ببریم .چون آیکیـو برای این
نیسـت که شـما با آن مسـابقه بدهیـد ،برای این اسـت
که شـما بتوانید بهتدریج شـکفته بشـوید؛ بنابراین یکی
از پارامترهای موفقیت من داشـتن بهره هوشی معمولی
بوده اسـت .دوم به علت همـه آن تحوالت دوران کودکی
و تجربههـای دیگر من هیچگاه هیـچ نگاه تعصبآمیزی
بـه هیچیک از تفکـرات و ایدهها و حتی ادیـان و مذاهب
داشـتهام .مثال نـه هیچگاه مارکسیسـم را بهعنـوان یک
ایدئولـوژی زبالـهای نگاه کـردهام آنگونه که بسـیاری از
طرفـداران بـازار نگاه میکنند و نه هیچگاه سـرمایهداری
را بهعنـوان یـک نظـام افیونـی نـگاه کـردهام .معتقـدم
در هرکـدام از ایـن نظریههـا و دیدگاههـا پارههایـی از
حقیقـت وجـود دارد کـه میتوانـد اسـتفاده شـود؛ پس
ایـن نـگاه سـکوالر مـن بـه علـم بـه ایـن معنـا کـه بـا
پیـشداوری کمـی سـراغ اندیشـهها رفتم و توانسـتم از
آبشـخور نحلههـای مختلـف کسـب دانش کنـم خیلی
راهگشـا بوده اسـت.
سـوم به علـت روحیـه یادگیرنـدهای که داشـتم ،هر جا
کـه فکـر میکـردم چیـزی میشـود آموخـت میرفتم؛
اعـم از حـوزه ،دانشـگاه و غیـره .کتابهـای افراطـی
ً
کاملا افراطی غیرمذهبی
مذهبـی خوانـدهام ،کتابهای
خوانـدهام ،کتابهـای مارکسیسـتی ،بـازاری و غیـره و
غیـره .همچنیـن بـا انسـانهای متنوعـی حشرونشـر و
رفتوآمـد داشـتم و ایـن باعث شـده که من مقـداری از
باورهـای تنـگ ایدئولوژیک و حتـی از باورها و قالبهای
تنـگ دانشـگاهی در مورد علـم بیرون بیایـم و مث ً
ال فکر
نکنـم همـه دنیا اقتصاد اسـت یـا همه حقیقـت در علم
است.
بهعلاوه همانطـور کـه میدانیـد یـک گزارهای هسـت
از فیلسـوف و اقتصـاددان برجسـته ،فردریک فون هایک
کـه میگویـد اقتصـاددان هرچقـدر از علوم دیگـر بداند
اقتصاددانتـر اسـت .خـدا رحمـت کنـد مرحـوم دکتـر
نورعلـی نـوری را ،آن زمـان میدیـد کـه مـن همهچیـز

میخوانـم ،یکبـار مـن را صـدا زد و گفـت ببیـن تـو
میتوانـی یـک باغچـه باشـی پـر از گل اما با یـک بادی،
خـزان میشـوی .میتوانـی اول یـک درخـت نخـل
تنـاوری باشـی و بعـد اطرافـت را بـا گل تزئیـن کنـی؛
میگفـت سـعی کن دومی باشـی و از وقتـی این توصیه
را شـنیدم سـعی کردم که اقتصاد را خوب بخوانم .در آن
زمانکه دانشـجویان دکتـرا  30واحـد میگذراندند ،من
 40واحـد میگذرانـدم ،همه یک تز دکتـرا میگذراندند
مـن عملا دو تـا تـز دکتـرا گذرانـدم ،چـون یک بـار تز
نوشـتم و اسـتادم رد کرد و بعد دوباره از نو شـروع کردم
بـه تحقیـق و نـگارش روی موضـوع تزم.
البتـه اآلنکـه نـگاه میکنـم چـون سالهاسـت از
بـس درگیـر تدریـس و راهنمایـی رسـاله و کنش گری
اجتماعـی شـدهام از مـرز دانـش عقبافتـادهام؛ یعنـی
مـن امـروز بالشـک از مـرز دانـش اقتصاد خیلـی عقب
هسـتم چـون فرصـت نمیکنـم و انـرژی نداشـتهام که
همـه تحـوالت مرز دانـش اقتصاد را دنبال کنـم .ولی آن
زمـان در دوران دانشـجویی خودم خـوب درس خواندم و
توانسـتم خـودم را تا مرز دانـش اقتصاد آن روز برسـانم.
بعـدازآن رفتم سـراغ علوم دیگر ازجمله جامعهشناسـی،
روانشناسـی ،تاریخ ،فلسـفه علـم ،فیزیک و غیـره .اینها
کمـک میکند یـک موضوع اقتصـادی را بتوانـم از ابعاد
مختلـف نگاه کنم و شـاید علت برد پیـدا کردن مباحث
مـن این اسـت که یـک موضـوع را از زاویههایی میبینم
که فقـط اقتصادی نیسـت.
عامـل بعـدی کـه گفتیـد ،یعنـی نگرفتـن مسـئولیت
اجرایـی و دوری از سیاسـتگذاران ومقامـات ،نیـز قابـل
توضیـح اس .یعنـی خـود گرفتـن مسـئولیت اجرایـی و
نزدیکـی بـه سیاسـتگذاران ،ماننـد تحصیل کـردن در
خـارج ،هم یک فرصت اسـت و هم یـک تهدید! نزدیکی
بـه سیاسـتگذار ممکـن اسـت باعـث شـود شـما دچـار
روزمرگی بشـوید ،مالحظهکار بشـوید ،زبانتان کند شود
یعنـی چیزهایی کـه میدانـی را نتوانی بگویـی .بهعالوه
حضـور بلندمدت در خارج هم شـما را از واقعیات جامعه
خـودت دور میکنـد و فرصـت نمیکنـی بیندیشـی
دربـاره ابعـاد مختلـف جامعـه و از بس در کتابها سـیر
میکنـی فرصت روبرویی بـا واقعیات را نـداری .پس هم
خـارج رفتـن و هـم نزدیکـی بـه سیاسـتمدار ،هم یک
فرصـت اسـت و هم یـک تهدید.
مـن بهواسـطه اینکه خیلی بـه سیاسـتگذاران نزدیک
نشـدم بهراحتـی انتقـاد کـردم .مـن از همـه دولتهـا
انتقـاد کـردم .شـاید بیشـترین انتقادهـا را مـن از دولت
آقای هاشـمی دارم؛ حـدود  1000صفحه نقد این دولت
را دارم کـه منتشرشـده و بعـدازآن در دوره آقای خاتمی.
از دولـت آقـای احمدینـژاد من خیلی کمتر نقـد کردم.
منتهـا چـون آن زمـان که مـن مثال نقد هدفمندسـازی
یارانـه ها را شـروع کردم ،کمترکسـی نقد میکـرد آنگاه
آن نقدهـا خیلی جلـوه میکرد.
امـا درعینحـال غیـر از دولت آقای احمدینـژاد در بقیه
دولتهـا اینطـور نبود که رابطهای نداشـته باشـیم .این
فرصـت بـود کـه هـر وقـت میخواسـتم ،بـروم بـا وزیر
یـا مسـئولی حرفهایـم را بزنـم؛ بنابرایـن ایـن فرصـت
ارتبـاط را داشـتم ولـی نزدیـک و درگیـر در کار نبـودم
و ایـن را یـک فرصـت میدانـم .در ایـران نزدیکـی بـا
سیاسـتمداران اینقدر شـما را در گرفتاریهـای روزمره
غـرق میکنـد که فرصـت تأمل جـدی نداریـد .بهعالوه
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بنابراین ما صدسال است
که خیره ماندهایم در سپهر
سیاسی و همه تحوالت
و آمال و آرزوهایمان
را در تحول در سپهر
سیاسی تعریف کردهایم،
اص ً
ال یادمان نیست که
دیکتاتورها در خانه و در
کودکی دیکتاتوری را
میآموزند و دیکتاتوری
سیاسی از خانه ریشه
میگیرد ،یادمان نیست که
ناتوانیهایمدیریتیما،
یعنی سیاستمداران ناتوان
در درک واقعیات ،ناتوان در
گفتوگو و تعامل ،ناتوان
در پذیرش نقد اخالقی
و عقالنی ،از خانه ناتوان
بیرون میآیند؛ بنابراین ما
بیش از آنکه به هر حوزه
دیگری توجه کنیم به حوزه
سیاست توجه کردیم و
یادمان رفت که خانواده هم
هست ،جامعه هم هست.
ن هم بیش از
دولتهایما 
هر حوزه دیگری ،و بیش
از آنکه بر حوزه آموزش و
تربیت انسانهای توانمند
تمرکز کنند ،رفتند سراغ
جادهسازی ،سدسازی،
پتروشیمی ،پاالیشگاه و
غیره .اولویت را دادند به
پیشرفت فیزیکی جامعه و
یادشان رفت که اگر این
پیشرفت فیزیکی همراه
با انسانهای پیشرفتهای
نشود تخریب خواهند شد و
تخریب خواهند کرد.

شـما را محافظـهکار و مالحظـهکار میکنـد کـه حرفی
نزنـی ،مصاحبـهای نکنـی ،انتقـادی نکنی که به کسـی
بربخـورد و رابطـه شـما بـا فالن مقـام ،تیره بشـود.
خـب اینهـا بـوده بهعلاوه اندکـی جسـارت ،چـون
مالحظاتـی کـه معمـوالً سـایر افـراد دارند من نداشـتم،
شـاید بـه این خاطر که نگران معیشـتم نبـودم .دوم هم
بـه خاطـر اینکـه شـخصیتم لیبـرال اسـت و معتقـدم
حاکـم حتـی اگر برحق باشـد هم بایـد از او انتقاد شـود.
اگـر از حاکـم تمجیـد کـردی ،حتـی اگـر حاکـم خوبی
باشـد ،هـم بـه او خیانـت کـردهای هـم به مـردم.
و البتـه بسـتر خانوادگـی هـم مؤثـر بـوده در اینکـه
هـم روحیـه انتقادی داشـته باشـم و هـم در ابعـاد دیگر
موفقیتم .ازجمله همراهی همسـرم ،همراهی و همکاری
پـدر و مـادرم؛ ً
مثلا من  10سـال از وقتـی ازدواج کردم،
تمـام دوره دکتـرا بهعلاوه چنـد سـال بعـد از دکتـرا با
همسـرم و با فرزندم بر سـر سـفره پدر و مادر نشسـتیم
و در یـک خانه زیسـتیم .ایـن ها به من انـرژی و فرصت
می داد.
معموالً کسـی کـه ازدواج میکند مخصوصاً کسـانی که
فارغالتحصیـل میشـوند مـیرود سـراغ کار و معیشـت.
خـب این فضـای خانوادگـی بهعالوه همـکاری و قناعت
همسـرم ایـن فرصـت را به مـن داد که هـم دوران دکترا
و هـم بعدازآن سـرکار نروم و آن  10سـال را به تحصیل
و تحقیق بگذرانم.
بعدازآنکـه آمـدم دانشـگاه اصفهـان هـم این سیاسـت
کـه جایـی بهغیـراز دانشـگاه اصفهـان تدریـس نکنـم
و هیـچ جـای دیگـر راهنمایـی پایـان نامـه نپذیـرم و یا
هیـچ مسـئولیت اجرایـی نگیـرم ،اینهـا باعث شـد که
مـن فرصـت کنـم بیشـتر بـه حـوزه حرفـهای خـودم
بپردازم .من خوشـبختانه غیر از حدود دو سـال در مرکز
پژوهشهای مجلس هیچ مسـئولیت اداری در جمهوری
اسلامی نپذیرفتـم و از ایـن بابـت خوشـحالم چونکـه
مسـئولیت اداری در جمهـوری اسلامی خیلی خطرات
دارد .این باعث شـد یک اقلیم شـخصی برای اندیشـیدن
و کار جدیتـر برایـم ایجـاد بشـود .درنهایـت بـه گمانم
تواناییهـای زبـان فارسـی را هم دسـتکم نباید گرفت.
همـه این شـرایط بهاضافه آن دوران شـاعری و عاشـقی
و ادبیـات خوانـی خیلـی کمـک کـرد کـه مـن بتوانـم
اندیشـههایم را بـه زبـان اقتصـادی یا جامعهشناسـی اما
بـا بیـان سـادهتری انتقـال دهـم؛ بنابراین پشـتوانه زبان
فارسـی هـم میتوانـد تقویتکننده باشـد.
زندگـی افـرادی چـون شـما با زندگی سـایر
اسـاتید متفاوت اسـت؛ عالوه بر مسـئولیت
تدریس در دانشـگاه و مسـئولیت خانوادگی،
مسـئولیت اجتماعـی وقـت و انـرژی زیادی
از شـما میگیـرد و ایـن طبیعتـ ًا زندگـی را
دشـوارتر میکنـد .حتـی در مـورد شـما در
بعضـی مـوارد میتوانـد خطرآفریـن هـم
باشـد .شـما میتوانید راحـت تدریس کنید
و حقوقتـان را بگیرید و بدون هیچ حاشـیهای
زندگی عـادی خودتان را داشـته باشـید؛ اما
زندگـی پرچالشـی را انتخـاب کردهایـد .بـا
ایـن دشـواریها و چالشهـا چگونـه کنـار
میآییـد؟ آیـا این سـبک زندگی را شـما به
سـایرین هـم توصیـه میکنید؟
هـم بـه لحـاظ اخالقـی و هـم به لحـاظ علمـی و هم به

لحـاظ منافـع فـردی ایـن سـبک زندگـی قابـل توصیه
نیسـت؛ امـا به لحـاظ منافـع اجتماعی ،تحت شـرایطی
قابـل توصیه اسـت؛ یعنی اگر کسـی بخواهـد کار علمی
بکند این سـبک زندگی خوب نیسـت .به لحاظ اخالقی
این سـبک زندگی مستعد این اسـت که اخالق انسان را
خـراب کنـد؛ برای این کـه در حوزههـای مختلف درگیر
میشـوید و بـه همیـن خاطـر در همسـایگی شـهرت
قـرار میگیریـد کـه افـت آن از ثـروت و قـدرت خیلـی
بیشـتر اسـت؛ یعنی ورود به حوزههای اجتماعی موجب
شـهرت میشود و شـهرت اگر از جامعه علمی و نخبگان
فراتـر برود و به قلمرو شـهرت درمیان عامه مردم برسـد
خیلـی خطرنـاک و آسیبزاسـت و من اکنون متاسـفانه
در مـرز ایـن حـد از شـهرت واقـع شـده ام و احسـاس
میکنـم کـه روزبهروز آسـیبهای شـهرت برایم بیشـتر
میشـود .بهعلاوه ایـن سـبک زندگـی باعـث میشـود
مجبـور شـوی از خیلـی از عالیـق و منافـع شـخصیات
صرفنظـر کنـی و حتی خیلـی از وظایـف خانوادگی ات
را فروبگـذاری؛ یعنـی وقتـی بـرای خودت نیسـت ،وقت
بـرای خانـوادهات باقـی نمیماند ،کتابهایی که دوسـت
داری را فرصـت نمیکنـی بخوانی و بایـد چیزی بخوانی
کـه به درد جامعه و تحلیل مسـائل جامعه بخـورد؛ مث ً
ال
من  ۲۰سـال اسـت آرزو دارم مجموعه تاریخ تمدن ویل
دورانـت را بخوانـم اما فرصـت نمیکنم.
امـا همانطور که گفتـم از منظر منافع اجتماعی شـاید
قابـل توجیـه باشـد .ما در کشـورمان خیلـی خأل فکری
و خلأ آگاهـی داریـم در همـه حوزههـا ،و جامعـه مـا
بسـیار نیازمند دانشـگاهیان مردمگرا و جامعهگرا اسـت
کـه بتواننـد علمشـان را مردمیکننـد و علمشـان را به
عرصـه خانـواده ،خیابان و اتوبوس و تاکسـی بکشـانند و
حرفهایـی بزننـد که مـردم با آن حرفهـا ارتباط بگیرند
و بفهمنـد و راجـع بـه آنهـا فکـر کننـد و در محافـل
خانوادگـی و دوسـتانه در مـورد آنهـا گفتوگـو کننـد.
بنابرایـن یکـی از معضالت ما این اسـت کـه عالمانی که
ارتبـاط فکـری با مـردم برقرار کننـد کم داریـم .بنابراین
از این منظر ،مردمی شـدن و اختالط با سـطوح مختلف
فکـری جامعه ،تحـول آفریـن و توصیه پذیر اسـت.
لطفـ ًا در مـورد رویکـرد جدیدتـان در حوزه
کـودک بـرای مخاطبان مـا بگویید .چه شـد
کـه بـه این موضـوع پرداختیـد و دقیقـ ًا چه
برنامـهای دارید؟
مـن متوجـه شـدم کـه  100سـال اسـت کنـش گـران
اجتماعـی و سیاسـی مـا دارنـد خطـا میکننـد .همـه
مسـائلمان را سیاسـی دیدیـم؛ یعنـی اکثـر کنشـگران
سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی مـا در ایـن دوره
تمرکزشـان را روی تغییـر پادشـاهان و تغییـر دولتهـا
معطـوف کردند .رهبران جامعه تالششـان را معطوف به
انقالب کردند ،ادیبانمان قصه و شـعر سیاسـی نوشتند،
جامعهشناسـانمان کتابهایـی معطـوف بـه سیاسـت
نوشـتند؛ یعنـی نخبگانمان تالشهای خـود را معطوف
بـه تحـول در حوزه سیاسـت کردنـد و اینقـدر ما خیره
ماندیـم بـه سیاسـت کـه یادمـان رفـت که جامعـه هم
هسـت و اگـر جامعـه هـم متحـول کنیـم سیاسـت هم
متحـول میشـود و خطایی که سـید جمـال الدین کرد
در مقیاسهـای کوچک تکرار شـد تا به اینجا رسـیدیم.
سـیدجمال میرفت دائما با پادشـاهان مالقـات میکرد
تـا بـا گفتوگـو خلق و خـوی آنهـا را عوض بکنـد بقیه
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نخبـگان مـا کوشـیدند تـا شـاهان را بـا انقلاب عـوض
کننـد .امـا هیچکـدام نتیجـهای نداشـت ،چـون جامعه
همـان جامعـه بود.
بنابراین ما صدسـال اسـت کـه خیره ماندهایم در سـپهر
سیاسـی و همـه تحـوالت و آمـال و آرزوهایمـان را در
ً
اصلا یادمان
تحول در سـپهر سیاسـی تعریف کردهایم،
نیسـت که دیکتاتورها در خانـه و در کودکی دیکتاتوری
را میآموزنـد و دیکتاتـوری سیاسـی از خانـه ریشـه
میگیـرد ،یادمـان نیسـت کـه ناتوانیهـای مدیریتیما،
یعنـی سیاسـتمداران ناتـوان در درک واقعیـات ،ناتـوان
در گفتوگـو و تعامـل ،ناتـوان در پذیـرش نقـد اخالقی
و عقالنـی ،از خانـه ناتـوان بیـرون میآینـد؛ بنابرایـن ما
بیـش از آنکـه بـه هـر حـوزه دیگـری توجـه کنیـم به
حوزه سیاسـت توجه کردیـم و یادمان رفت کـه خانواده
ن هم بیش
هم هسـت ،جامعـه هم هسـت .دولتهایمـا 
از هـر حـوزه دیگـری ،و بیـش از آنکه بر حـوزه آموزش
و تربیـت انسـانهای توانمنـد تمرکـز کننـد ،رفتنـد
سـراغ جادهسـازی ،سدسـازی ،پتروشـیمی ،پاالیشـگاه
و غیـره .اولویـت را دادنـد بـه پیشـرفت فیزیکـی جامعه
و یادشـان رفـت کـه اگـر این پیشـرفت فیزیکـی همراه
بـا انسـانهای پیشـرفتهای نشـود تخریب خواهند شـد
و تخریـب خواهنـد کـرد .بنابرایـن از سـرمایهگذاری در
پـرورش انسـانهای توانمنـد ،نه انسـانهای دانشـمند،
غفلـت کـرده ایم.
البتـه مـا در آمـوزش سـرمایهگذاری کردیـم ،دانشـگاه
سـاختیم ،دبیرسـتان ساختیم ،دبستان سـاختیم؛ اما در
دبسـتانهای خـود فقـط آمـوزش دادیـم ،بچههـای مـا
در مدارسـمان مشـق نوشـتند ،کتـاب فارسـی و علـوم
خواندنـد؛ بچههـای مـا کتاب زیسـت شناسـی خواندند
اما یاد نگرفتند چگونه زیسـت کننـد ،تنها فرمول حفظ
کردنـد ،غزلهـای عاشـقانه خواندنـد و حفـظ کردند اما
یـاد نگرفتنـد کـه چگونـه محبـت کننـد ،چگونـه باهم
دوسـت باشـند ،چگونـه باهـم گفتگـو کننـد ،چگونـه
باهـم بـازی کنند ،چگونه باهم شـراکت کننـد و چگونه
همدیگـر را بـه صورت اخالقی و عقالنـی نقد کنند .بچه
هـای مـا داسـتان چوپـان دروغگـو را بارها خواندنـد اما
نیاموختنـد کـه چگونـه دروغ نگوینـد .بچههـای خیلی
تاریـخ بـزرگان را حفـظ کردند اما ما صبر را ،گذشـت را،
ریسـکپذیری را ،خالقیـت و نوآوری را ،تحمل شـنیدن
و نقدپذیـری ،رواداری و مـدارا با دیگـران را یاد نگرفتند.
مـن دریافتـم که تمام مشـکل مـا برمیگردد بـه اینکه
مـا کشـوری بودیـم غنـی امـا بـا آدمهـای فقیـر .نفـت
داشـتیم ،سـرزمین گسـترده و حاصلخیـز داشـتیم،
آب داشـتیم ،جنـگل داشـتیم ،آثـار تاریخـی داشـتیم،
فرهنـگ و تاریـخ داشـتیم ،امـا نفتمـان سـوخت و تمام
شـد ،آبهایمان تبخیر شـد ،جنگلهایمان بیابان شـد،
معادنمـان تخلیه شـد ،مزارع و زمینهای کشـاورزیمان
کویـر شـد ،و همـه این مصیبهـا بر سـرمان بارید چون
آدمهـای ناتوانی داشـتیم؛ یعنی تمـام داراییهایمان را از
دسـت دادیـم چـون آدمهـای ناتوانی داشـتیم .مـا دیگر
فرصـت ادامـه مسـیر قبل و تکرار اشـتباهات گذشـته را
نداریـم .چـون مـا دیگر منابعـی نداریم که بـه آنها تکیه
کنیـم .مـا  10سـال فرصـت داریـم کـه بازنگـری کنیم
و بهسـرعت بـه سـمت غنیسـازی آدمهایمـان حرکـت
کنیـم بهجـای غنیسـازی انـرژی اتمی باید بـرای مدت
سـی سـال یـا سـه نسـل روی غنـی سـازی کوکانمـان

سـرمایه گـذاری کنیـم .ایـن پیـام را یکی باید برسـاند.
هنـوز کسـی شـروع به رسـاندن این پیـام نکرده اسـت،
هنـوز ایـن دغدغه ایجاد نشـده اسـت؛ هنوز کسـی باور
نـدارد کـه تـا آدمهایمان توانمنـد نشـوند رئیسجمهور
توانمند نخواهیم داشـت ،وزیر توانمند نخواهیم داشـت،
معلـم ،مدیـر و کارآفریـن توانمند نخواهیم داشـت .این
آدمهای توانمند در خانه تا  7سـالگی و در مدرسـه تا 10
سـالگی شـکل میگیرند .اگر در این فاصله کاری بکنیم
کردهایـم ،در غیـر ایـن صـورت مـا ناچـار و محکـو م بـه
تبدیـل به یـک ملـت آواره ،ناتوان و عقبمانـده خواهیم
بـود .مـا اگـر در ایـن  10سـال دسـت به یک قیـام ملی
نزنیـم برای تحول در شـیوه پرورش کودکانمـان از خانه
و بعـد دبسـتان ،ملتـی محکومبه فنـا خواهیم بـود .این
نگرانـی مـن را بـر آن داشـته کـه از حوزههـای مختلف
فکـری خارج شـوم و به سـمت حـوزه کودک و توسـعه
حرکـت کنـم ،فریاد بزنم و جامعـه را آگاه کنم که ما اگر
در این صد سـال پس از مشـروطیت و در این  ۳۵سـال
پـس از انقالب یکجا شکسـت خـورد باشـیم ،آنجا حوزه
پـرورش کودکانمـان اسـت .ما اگر در هنگام بزرگسـالی
در مدیریـت کشـورمان شکسـت خوردهایم بـه این علت
بـوده اسـت که پدرانمـا به پـرورش کـودکان بیتوجهی
کردهانـد ،مـا اگـر جامعه توسـعهنیافتهای هسـتیم چون
یـک «جامعـه بیکودکـی» هسـتیم ،سـرمایهگذاری در
پـرورش کـودک نکردیـم .در بهتریـن وضعیـت ،مـا در
آمـوزش کـودکان سـرمایهگذاری کردیـم نـه در پرورش
کودکـی .ایـن چشـمانداز تیـره مـرا بـر آن داشـت تـا از
حوزههـای مختلـف سیاسـی ،نفـت ،انـرژی هسـتهای،
دموکراسـی و  ...بـه سـمت «توسـعه و کودکـی» تغییـر
رویکـرد دهـم .ایـن رسـالت اصلـی اسـت که مـن برای
تتمـه دوره عمـر دانشـگاهی خود تعریف کـردهام.
البتـه اگـر بگذارنـد ،چـون نمیگذارنـد ،همکارانـم
طعـن میزننـد ،دوسـتانم نقـد میکننـد و روسـا خرده
میگیرنـد .همـه میگویند تـو را چه به کودکـی؟ چرا از
حـوزه فخیم دانـش اقتصاد بیـرون میروی؟ چـرا حوزه
مـرد افکـن اقتصـاد سیاسـی را رهـا میکنی؟ پـس اگر
بگذارنـد و مـن بتوانـم تحملکنـم قصـدم ایـن اسـت
کـه بـروم و فریـاد بزنـم کـه ما اگـر در این یکصد سـال،
پیدرپـی شکسـت خوردهایـم علتـش در شـیوه پرورش
کودکانمـان بـوده .بنابرایـن مـن اکنـون یک مسـلمان
لیبـرال هسـتم که دغدغه اصلی ام سـی سـال سـرمایه
گـذاری بـرای غنـی سـازی کـودکان در یـک «جامعـه
بیکودکـی» اسـت.
بـا توجه بـه اینکـه فرمودید نخسـتین دوره
بـرای پـرورش کـودک دوره هفت سـال اول
زندگـی کودک اسـت ،این سـؤال متبـادر به
ذهـن میشـود کـه شـاید پـرورش مـادران
مقـدم بـر پرورش کـودک باشـد و آیـا نباید
در قـدم اول گامـی بـرای توسـعه و پـرورش
مـادران این سـرزمین برداشـت؟
البتـه ما توسـعه کـودک را باید از توسـعه مادران شـروع
کنیـم .از تحـول در مدرسـه فع ً
ال ناامیـدم چون حکومت
نـه فرصـت فهمیدن این مسـاله را دارد کـه چه بالیی بر
سـر بچـه های مـا مـیآورد ،و نـه میخواهد کـه بفهمد
ـ چـون کارهـای بزرگتری در حوزه سیاسـت دارد ـ و نه
وقتـی بفهمـد اراده ای بـرای تغییر دارد؛ اما مـادران یک
ویژگـی دارنـد ،مادران شـفقت دارند و به خاطر شـفقت

خـود اگـر بفهمند که چه بالیی دارند بر سـر کودکشـان
میآورنـد تلاش میکننـد خودشـان را اصلاح کننـد.
مدرسـه ،مدیـر مدرسـه ،سیاسـتگذار ،دولـت و حاکمان
الزاماً شـفقت ندارند .ممکن اسـت آدمهای خوبی باشند
امـا ضرورتی نمیبینند خـود را اصالح کننـد؛ ولی مادر
چـون شـفقت دارد اگر بفهمـد که چه خسـارتبار رفتار
میکنـد ،سـعی میکنـد خـودش را اصلاح کنـد؛ پس
مـا بایـد بـه سـمت آگاهسـازی مادرانمـان حرکت کنیم
در مـورد تخریـب کودکانشـان؛ بنابرایـن آری مـا باید به
سـمت کودک حرکـت کنیم از طریق مـادران .به همین
خاطـر مـا حرکتـی را شـروع کردیـم بـا عنـوان «توتـم
خانـواده» یعنـی توانمندسـازی توسـعه محور خانـواده؛
چـون معتقدیـم تـا خانـواده توانمنـد نشـود ،کـودک
توانمنـد نمیشـود ،نهفقـط مـادر بلکه پـدر و مـادر .این
توانمندسـازی را اول از طریق آگاهسـازی و بعد از طریق
تغییـر بسـتر نگاه مـادر و تغییر بسـتر نـگاه خانـواده به
کـودک انجـام میدهیـم .ایـن حرکـت را بهعنـوان یک
حرکـت مدنـی شـروع کردهایـم و امیدواریـم بـه نتیجه
برسد.
بـا توجـه بـه اینکـه طبـق بیـان خودتـان بـه همراهـی
حکومـت حداقـل در کوتاهمـدت نمیتوان امید داشـت،
در مسـیر ایـن حرکـت انتظـار شـما از جامعـه نخبگان،
خانوادههـا و نهادهـای اجتماعـی چیسـت؟
نخبگان از طریق شـعر ،موسـیقی ،فیلم ،داسـتان ،شعر،
سـخنرانی ،وعظ و ابزارهـای دیگر میتوانند کمک کنند
تـا این پیام به خانوادهها منتقل شـود که سـرمایه اصلی
هر جامعهای کودکان آن جامعه اسـت؛ که در بسـیاری از
اوقـات نیازی نیسـت برای کـودکان کاری کنیم ما کافی
اسـت فقط که کودکانمان را تخریب نکنیم .اگر نخبگان
و نهادهـای اجتماعـی کمـک کننـد تـا این پیـام انتقال
داده شـود ،خانوادههـا بـه دلیـل شـفقتی که دارنـد با ما
همراه خواهند شـد.
بازگردیـم بـه سـواالت شـخصی تـر ،لطفـا
بفرماییـد یکشـبانه روز ( 24سـاعت)
دکتـر رنانـی در یـک روز عـادی چگونه طی
میشـود؟
روزهـای عـادی مـن در خانـه با روزهـای عـادی من در
دانشـگاه متفـاوت هسـتند .من معمـوالً یا در خانـهام ،یا
در دانشـگاه و یـا در سـفر کاری بـرای مث ً
ال سـخنرانی یا
نشسـتهای تخصصی .در دانشـگاه کارها خیلی شـکلی
پیـش مـی رود .بـه کالس مـیروم  -کـه مفیدتریـن
و دلپذیرتریـن بخـش حضـور در دانشـگاه اسـت  -در
جلسـات کمیتههـا شـرکت میکنـم ،و سـاعاتی را هـم
صـرف مراجعـات دانشـجویی و راهنمایی آنهـا میکنم.
متاسـفانه هیچ نشسـت همفکـری و بحـث و گفت وگو
بیـن اسـتادان وجـود نـدارد .هیچکـس نمـی دانـد کـه
همـکارش دارد روی چـه موضوعـی کار مـی کنـد .هـم
افزایـی بیـن اسـتادان نیسـت .نشسـتها و همایـش ها
هم بیشـتر حـول موضوعات غیرتخصصی اسـت .فضای
دانشـجویی هم بسـیار بیانگیزه و دلمرده اسـت .به طور
متوسـط در سـال گذشـته هفته یک یا دو روز در سـفر
بوده ام .سـفر در ایران خیلی فرسـاینده اسـت بویژه برای
مـن که بـا اتوبوس مسـافرت میکنم .تصمیـم دارم این
رونـد را متوقـف کنم.
هـر دو یـا سـه هفتـه یک بـار ،یـک روز بـه خانـه مادر
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مـیروم تـا کارهایـی نظیر سـرک کشـیدن بـه باغچه،
آبیـاری و کاشـت گل را انجـام بدهم .امـا روزهایی که در
خانـه ام ،بعـد از نماز صبح نمیخوابم و معموالً از  6صبح
تا  11شـب بر روی موضوعـات علمی و فکری که درگیر
آن هسـتم کار میکنـم ،رسـاله یـا مقاالت دانشـجویان
را میخوانـم ،مطالـب ارسـالی دیگـرا ن را میبینـم یـا
مشـغول چانـه زنـی بـرای رد کـردن درخواسـت یـک
سـخنرانی یا یـک مصاحبه هسـتم .روزانـه ده ها ایمیل
و گاهـی صدهـا پیـام تلگرامی به من میرسـد کـه باید
پاسـخ بدهـم .و چون منشـی نـدارم ایـن امـور را خودم
انجـام میدهم.
مـن البتـه در کارهـای خانـه تقسـیم کار کـرده ام و
کارهایـی را برعهـده گرفتـه ام امـا خیلـی مواقـع چـون
نیسـتم یـا درگیـر یـک کار فکـری هسـتم وظایفی که
مـن بر عهـده گرفتـه ام -مثل برخی خریدهـا یا نظافت
دستشـوییها و  -...را همسـرم انجـام میدهـد.
در فاصلـه ایـن رفتارهـا چنـد کار دیگـر نیـز انجـام
میدهـم .وقتـی بـه لحـاظ روحـی خسـته میشـوم،
یـا بـه لحـاظ معنـوی کـم مـیآورم و احسـاس میکنم
کـه بـه انـرژی نیـاز دارم ،قـرآن میخوانـم و در آن تامل
میکنـم ،یـا اشـعار سـنتی عرفانـی از حافـظ و مثنـوی
را زمزمـه میکنـم؛ وقتـی جسـمم خسـته میشـود و
عضالتـم بـه خاطر سـاعتها نشسـتن پشـت میـز درد
میگیـرد ،برمـی خیـزم و بـا پخـش یـک آهنگ شـاد،
بـا آن میرقصـم .وقتـی ذهنـم متوقف میشـود و دیگر
کار نمیکنـد ،بـه آشـپزخانه مـی روم ،چـای میخـورم
و ظـرف میشـویم تـا ذهنـم دوبـاره فعـال شـود .ظرف
شسـتن بـرای من یک تفریـح اسـت .بنابرایـن در طول
روزهایـی کـه در خانـهام ،یـا میخوانـم ،یا مینویسـم و
در فواصـل آنهـا نیز یا قرآن مینوشـم ،یـا آواز میخوانم،
یـا میرقصـم یـا ظـرف میشـویم .ایـن تصویر یـک روز
خانگـی من اسـت.
راسـتش بـرای خانـواده وقت کافـی نمیگـذارم همواره
شـرمنده خانـوادهام هسـتم .گرچه سـالی یکـی دو بار با
خانـواده به مسـافرت میروم ،امـا یکی از ایـرادات جدی
زندگـی من این اسـت کـه وقت منظمی برای همسـر و
فرزنـدم نمیگـذارم و وقـت منظمـی هم برای سلامت
جسـمیام نمیگـذارم .فعالیت ورزشـی منظمی نـدارم،
تنهـا ورزش نامنظـم مثـل کـوه رفتـن را دارم .تنهـا کار
مثبتـی کـه برای سلامت خودم کـرده ام این اسـت که
چند سـالی اسـت الگـوی تغذیه خـود را اصالحکـردهام.
وعدهغذایـی مـن یکسـوم وعدهغـذای متعـارف دیگـر
افـراد اسـت .برنـج را تقریبـاً حذف کـردهام ،مگـر اینکه
جایـی میهمـان باشـم .سـبزیها و میوههـا را جایگزین
آن کـردهام .مصرف پروتئین را کاهـش داده و بهجای آن
از حبوبـات ،غالت و جوانهها اسـتفاده میکنم .تلویزیون
را سالهاسـت کـه نمیبینـم ،یعنـی نه من مـی بینم نه
همسـر و فرزندم .یـک تلویزیون کوچک قدیمـی داریم
کـه فقـط وقتی میهمـان داریـم و بـرای سـرگرم کردن
بچ هّهـا روشـن می شـود.
سالهاسـت روزنامـه نمیخوانـم .تـا قبـل از انتخابـات
ریاسـتجمهوری  ۹۲عضـو تنهـا در شـبکه اجتماعـی
فیسبـوک عضـو بـودم و هرازگاهـی اسـتفاده میکردم،
امـا در زمـان انتخابـات مجلـس در اسـفند  ۹۴کـه
میخواسـتم نامـ ه «آینـده ایـران در دسـتانی لـرزان» را
خطـاب به شـورای نگهبـان منتشـر کنم به دلیـل عدم

امـروز اسـیر انبـوه فارغالتحصیلان متوقـع امـا ناتـوان
اسـت؛ بنابرایـن کنکـور را بهعنـوان الویت خـود بگذارند
کنار و اولویت اول را پرورش خودشـان در جهت رسـیدن
بـه انسـانی نرمـال و توانمند قـرار دهند .سـرمایه اصلی
هر جوانی توانمندی زیسـت انسـانی نرمال اسـت .اینکه
اخالقـی نرمال ،روحیهای نرمال ،جسـمی نرمال داشـته
باشـند .بقیه سـرمایهها بـه دنبال این سـرمایه زیسـتی
نرمـال خواهـد آمد.
اگـر شـما در پویـش معرفـی کتـاب شـرکت کنیـد چه
کتابهایـی را در حوزههـای عمومـی بـه خواننـدگان
پیشـنهاد میکنیـد؟
در حـوزه روانشناسـی :کتـاب «وضعیـت آخر» ،نوشـته
تامـس آ .هریس
در حوزه سیاسـی و اجتماعی :کتاب «جباریت» ،نوشـته
مانس اشپربر
در حـوزه اقتصـادی :چـرا ملتهـا شکسـت میخورنـد؟
نوشـته دارون عجـم اوغلـو و جیمز ای .رابینسـون
در حوزه تاریخ :تاریخ بیهقی
در حوزه دین:
بـرای خانمها :کتاب «حجاب شـرعی در عصـر پیامبر»،
نوشـته :امیرحسین ترکاشوند (نسـخه دیجیتالی است)،
بـرای عموم مسـلمانان :کتاب «محمد»،نوشـته مارتین
لینگز ،ترجمه سـعید تهرانی نسـب
برای شـیعیان :کتاب «مکتب در فرایند تکامل» نوشـته
سید حسـین مدرسی طباطبایی

قبـول هیچیـک از رسـانهها بـرای انتشـار آن ،از تلگـرام
اسـتفاده کردم ولی اآلن تلگرام را مدیریتشـده و گاه به
گاه اسـتفاده میکنـم .تلفن همراهم نیز دو سـال اسـت
کـه خامـوش اسـت .ولـی بـا وجـود همـه اینهـا ،حس
میکنـم زندگـی شـخصیام زندگـی چنـدان سـالمی
نیسـت و بایـد تغییراتـی در آن بدهـم .از مهـر امسـال
تصمیـم گرفتهام که سـایر الگوهای زیسـتی خـود را نیز
تغییـر دهـم کـه یکـی از آنها کمتـر سـخنرانی کردن
اسـت و چنـد تصمیم دیگـر کـه امیـدوارم بتوانم عملی
کنـم .ایـن بـود انشـای رنانـی در مـورد این که یـک روز
خـود را چگونـه میگذرانیـد.
بـرای جوانـان و نوجوانـان ایـن مرزوبوم چه
توصیـهای دارید؟
نوجوانـان بیـش از آنکـه نگـران درس و کنکـور باشـند
نگـران سـرمایههای انسـانی خود باشـند .تلاش نکنند
دانشـمند باشـند ،تلاش کننـد انسـانهایی توانمنـد
باشـند .دانشـمندهای ناتـوان نهتنهـا کمکـی به کشـور
نمیکننـد کـه ممکـن اسـت مخـرب هـم باشـند؛ امـا
اگـر مـا انسـانهای توانایـی باشـیم میتوانیـم کشـور را
بسـازیم؛ بنابرایـن تواناییهـای خودشـان که بـرای یک
زیست انسـانی الزم است را تقویت کنند .اعتمادبهنفس،
آرامـش ،خوشبینـی نسـبت بـه آینـده ،توانایـی خـود
مدیریتـی ،ورزش ،سلامت تن ،سلامت روان ،پرداختن
بـه فعالیتهای هنـری و شـرکت در گروههای اجتماعی
را جـدی بگیرنـد .هدفگذاریشـان خودشـان باشـد،
نـه مـدرک ،نه دانشـگاه ،نـه تحصیـل .مـا از تحصیالت
انسـانهای ناتـوان خیلـی خسـارت دیدیـم .کشـور مـا

آقـای دکتـر چنـد کلمه خدمـت شـما ارائه
میکنـم .لطـف کنیـد در قالب یـک جمله یا
عبـارت تعریف خود و یا احسـاس خـود را در
مورد آن بیـان کنید.
رنانـی :مـردی کوچـک که سـخت گرفتـار «سـندروم
خود خـدا انـگاری» اسـت.
اقتصاد :علمـی عمیق اما غریب و ناشـناخته در جامعه
ما
اصفهان :روستای نصف جهان
اصفهانی :روستایی شهری شده
دانشـگاه اصفهان :محیطی دلپذیر و سرشار از سبزی
امـا با محیط انسـانی دلمـرده و محیط علمی منفعل
انـرژی هسـتهای 42 :سـال فرصتهـای سـوخته و
هزینههـا و منابـع ازدسـترفته
احمدینژاد :بزرگترین خطای جمهوری اسالمی
خانواده :نخستین مأموریت هر فرد
دین :تضعیفکننده رسالت ایمانی انبیاء
نماز :رقصی عاشقانه در برابر هستی
کودک :گرانترین سرمایه هر جامعه
کتاب :غریبترین دوست در جامعه ما
زن :معلم اول توسعه
زایندهرود :نماد سازگاری ایرانی
محیطزیست اصفهان :قاتل خاموش
ماهنامه برای فردا :نشریهای برای فردا
کاش :کاشـکی هسـتی زبانـی داشـتی /تـا ز هسـتان
پردههـا برداشـتی
امیدوارم :امیدوارم شـکاف اجتماعی و سیاسـی ناشی از
انتخابات  88پر شـود و ما بهسـرعت به سـمت یک وفاق
جمعـی جدیـد برویم کـه بـدون آن عبـور از بحرانهای
پیـش رو دشـوارتر خواهد بود.

63
..........................................................................
..........................................................................
.............................................................................
.............................................................................

رنانـی
در حجـاب
معاصـرت
دکتر عبدالحسین ساسان

«حجـاب معاصـرت» یـک اصطلاح کالمـی در حکمت
قدما اسـت .معنای آن این اسـت که همزمانی با کسـانی
کـه در دوران زندگـی خـود می بینیم همچون پـرده ای
میـان مـا و آنها قـرار می گیرد ،که شـناخت دقیق آن ها
را دشـوار یـا دچـار لغزش و تـورش می کند.
شـاید دور از انتظـار باشـد کـه کسـی ادعا کنـد به دلیل
همزمـان بـودن ،و نشسـت و برخاسـت داشـتن بـا یـک
انسـان دیگر از شناخت دقیق شخصیت وی ناتوان باشد.
زیـرا علی القاعده شـناخت شـخصیت هـای دوران های
گذشـته بـه مراتـب دشـوارتر از شـخصیت هـای معاصر
اسـت .چـون در درازنـای تاریـخ هـر چه پیش مـی رویم
اطالعـات کمتـر ،افسـانه بیشـتر ،و ابهـام افـزون تـر می
شـود .بنابرایـن دور از انتظار نیسـت که یک شـخصیت،
که در هزاره یا سـده های پیشـین زیسـته در دوران ما»
چهـره ناشـناخته» ای باشـد ،یـا حتی کامال خلاف آن
چـه بوده اسـت تصویر شـده باشـد.
بنابرایـن ناشـناخته بـودن شـخصیت هـای گذشـته به
دلیل کمبود آگاهی یا نادرسـتی اطالعات موجود اسـت.
پس دشـواری در شـناخت معاصـران چه دلیلـی دارد؟
دشـواری در شـناخت معاصـران ممکن اسـت بـه یک یا
چندیـن دلیـل در ترکیب بـا یکدیگر پدید آید .نخسـت
سـود یـا زیانـی اسـت که خـواه یـا ناخـواه هر انسـانی از
معاصـران خـود متحمـل می شـود .مثال اگر یـک کارگر
بتوانـد اعتماد و عالقه کارفرما را جلب کند ممکن اسـت
کارگران دیگر را ناخشـنود سـازد .همچنین پزشـکی که
پـرآوازه مـی شـود قطعـا بـه همـکاران خـود زیـان می

رسـاند .همچنیـن آمـوزگار یا دبیر یا اسـتادی کـه مورد
عالقه دانشـجویان خود باشـد خواسـته یا ناخواسته برای
همـکاران خویـش زیـان ها یا دشـواری هایـی ایجاد می
کند .
حتـی اگـر او فـردی باشـد کـه آزارش بـه یـک مگس یا
پشـه هم نرسـد و حتی قادر و مایل نباشـد اندوه کسی را
ببیند یا بشـنود؛ همین انسـان توسـط همکاران خود به
درسـتی داوری نخواهد شـد ،و همه آشـکارا یا پنهان می
کوشـند تا او را از چشـم دیگران بیندازند ،یا آگاهی های
نادرسـتی درباره او پراکنده کنند .ولی برای درگذشـتگان
چنین امری وجـود ندارد.
دومیـن دلیـل «حجاب معاصرت» ممکن اسـت سـود و
زیان مسـتقیم نباشـد ،بلکه بـه خصائل روانـی معاصران
ماننـد «حسـد»« ،بغـض»« ،کینـه»« ،بدخواهـی» و یـا
برعکس به «مثبت اندیشـی»« ،اغماض»« ،خیرخواهی»
و «جامعـه پرسـتی» اگـر بتـوان آن را در نقطـه مقابـل
«خودپرسـتی» قـرار داد -مربـوط باشـد  -قاعدتا انسـان
خـود پرسـت از شـخصیت های معاصر کـه در هر زمینه
ای به موفقیت می رسـند بیزار و منزجر اسـت .در حالی
که انسـان «جامعه پرسـت» شـیفته و فریفتـه معاصران
موفـق و درخشـان خویش خواهـد بود.
سـومین علـت پیدایش حجاب معاصرت اختالف سـطح
هـوش و خـرد در میان مـردم هر دورانی اسـت .فردریک
ویلهلم نیچه هنگامی که اندیشـه های خویش را منتشر
کـرد بـه این پدیده پی بـرد .وی حتی بـه صراحت گفت
کـه فلسـفه من صد سـال دیگـر درک خواهد شـد .زنان

و مردانـی هسـتند که در سـال جـاری زندگی می کنند،
ولـی افـق دیـد و اندیشـه آنان در سـده های آینده سـیر
مـی کنـد .طبیعی اسـت کـه چنین انسـان هایـی دچار
«حجاب معاصـرت» خواهند بود.
سـرانجام ،چهارمیـن دلیل»حجاب معاصرت» آن اسـت
کـه اندیشـه هـا به محـک آزمـون نیـاز دارند .مثـال بارز
بـرای محـک اندیشـه هـا را می تـوان در سـده هجدهم
و نوزدهـم پیگیـری کرد .در آن دوران «پیشـوای فکری»
برخـی از ملـت هـا می گفتند کلید خوشـبختی انسـان
و جوامـع بشـری کلمـه «آزادی» اسـت .در حالـی کـه
«پیشـوایان اندیشـگی» پـاره ای دیگـر از ملـت هـا مـی
پنداشـتند کـه عامـل سـقوط و انحطـاط انسـانیت،
آزادی اسـت .اسـتدالل ،برخـورد و گفتگـو میـان این دو
«دیدمـان» یـا پارادایـم به هیـچ وجه نتوانسـت واقعیت
را روشـن کنـد .صرفا «گذشـت زمـان -آن هـم زمانی به
درازای دو سـده -می توانسـت نشـان دهـد که کدامیک
از ایـن دو «دیدمـان» بـه واقعیت نزدیک تـر ،و کدامیک
از واقعیـت دورتـر هسـتند .بـه ایـن ترتیـب «حجـاب
معاصـرت» «یـک آسـیب شناسـی» جـدی و تاثیرگذار
در شـناخت شـخصیت هایـی اسـت کـه همزمـان با ما
زندگـی مـی کنند.
دکتـر محسـن رنانی نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت.
هنگامی که او در شـورای گروه اقتصاد دانشـگاه اصفهان
در کنـار همـکاران خـود مـی نشـیند ،یـا در رواق هـای
کتابخانـه آزادگان گام می زند ،با هیچکس دیگری فرقی
نـدارد .چـون یـک یـا همـه ی عوامـل موثر بـر «حجاب

64

شماره پانزدهم | آبان ماه 1395

....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

معاصـرت» فعاالنـه در داوری مـا نسـبت بـه او تاثیر می
گذارنـد .ولی ممکن اسـت با گذشـت زمـان هنگامی که
«حجـاب معاصرت» برداشـته می شـود ،مـا دریابیم که
رفتـار و اندیشـه هـای او از زمـان ما پیش تر بوده اسـت.
رنانـی نـه تنهـا بینـش و دانـش الزم بـرای شـناخت
روندهـای حاکم بر اقتصاد کشـور را دارد ،بلکه شـجاعت
و تهور الزم در برخورد با سیاسـت هایی را نیز دارا اسـت،
کـه بـه درسـتی یا به نادرسـتی آن سیاسـت هـا را زیان
آور تشـخیص مـی دهد .بـرای مثال هنگامی کـه دولت
حاکـم بـر کشـور  -به درسـتی یا بـه نادرسـتی  -بودجه
هـای عظیمی را به توسـعه انـرژی هسـته ای اختصاص
داده و یـک جـو شـدید امنیتـی و پلیسـی برای دفـاع از
سیاسـت هـای هسـته ای خویـش برقـرار کـرده بـود،
دالورانـه و حتـی متهورانه کتـاب معروف خـود» اقتصاد
مناقشـه هسـته ای» را نوشـت .وی چه در پیام رسانی به
مسـئوالن و مدیران کشـور ،چه در سـخنرانی در مجامع
اقتصـادی ،و چـه در کالس های درسـی خویش از اینکه
تخصیص منابع کشـور را به بـاد انتقاد بگیرد پرهیز نمی
کرد.
انتقـاد کـردن در هـر زمان و هر مکانی مسـتلزم تحمل
هزینـه هـای ویژه خویش اسـت .ولـی در برخـی از زمان
هـا و پـاره ای از مکان ها این هزینه ها به قدری سـنگین
می شـود کـه از تـاب و توان انسـان های معمولـی فراتر
مـی رود .در دوران موسـوم بـه «انـرژی هسـته ای حـق
مسـلم ماسـت» هزینه انتقاد از طرح های هسـته ای به
اوج خـود رسـیده بـود .در آن دوران حتی اسـتدالل های
اقتصـادی ،تاریخی ،و منطقی با سـرکوب بی رحمانه ای
روبرو می شـد .رنانی احتمال این هزینه های سـنگین را
بـا آغـوش بـاز پذیرفت .من نمی توانم نسـبت بـه انگیزه
هـای وی نیـت خوانی کنـم .ولی آن چه را مـی دانم این
اسـت که او صرفـا یک اقتصاد دان نیسـت .وی به عرفان
اسلامی نیـز گرایش دارد و در بسـیاری از مـوارد که من
می پندارم مسـئولیتی بر عهده ندارم ،او شـدیدا احساس
مسـئولیت می کند .گمان مـی کنـم درک او از عرفان و
از آفریدگار هسـتی از آن نوعی نیسـت کـه ایجاد تخدیر
مـی کنـد .بلکـه از آن نوعی اسـت که مسـئولیت بر می
انگیـزد و نـا آرامـی و بی قـراری به بار مـی آورد.
اگـر درسـت حـدس زده باشـم و رنانـی عـارف باشـد،
نـه تـارک دنیـا اسـت نـه گریـزان از مسـئولیت هـای
سیاسـی .ظاهرا در این زمینه از اسـتاد خویش شـادروان
امیرحسـین جهانبگلـو تاثیر پذیرفته اسـت .جهانبگلو با
وجـود پندارهـا ،گفتارهـا و رفتارهـای متجددانـه ای که
داشـت در ژرفـای روان خویـش انسـانی عـارف ،وارسـته
و فرهیختـه بـود کـه در عیـن پاسـخگویی بـه وجـدان
مسـئولیت پذیـر خـود در برابـر جامعـه از هـای و هوی
رایـج در محیط های دانشـگاهی بیزار بـود .او نه به دنبال
شـهرت بـود و نـه مـی خواسـت جلودار باشـد .ظاهـرا از
مطـرح کـردن خود بیزار بـود ،مگر آنکه چـاره ای جز آن
نداشـته باشـد .شـیوه اندیشـگی جهانبگلو و رنانی از این
دیدگاه همانند اسـت .ولی جهانبگلو توانسـت شـهرت را
از خویـش گریـزان کنـد .در حالی که رنانی نتوانسـت از
شـهرت بگریزد.
نمـی دانـم «پـرده همزمانـی» یـا همـان «حجـاب
معاصـرت» تـا چـه حـد میـان رنانـی بـا نویسـنده ایـن
نوشـتار «ناشـناختگی» ایجـاده کـرده اسـت .آیـا دیـد
چشـمان مـن توانسـته در ایـن پرده نفـوذ کند یـا دچار

توهـم شـده ام ،که می پندارم رنانـی روح اقتصاد را درک
کرده اسـت .این سـخن کوچکی نیسـت .کسانی هستند
کـه نوبـل اقتصاد هم دریافت کردند بـدون آن که اقتصاد
خوانده باشـند.
فیلـم سـینمایی «ذهـن زیبا» ایـن واقعیـت را به تصویر
کشـیده اسـت .کسـانی هسـتند که رزومه باال بلندی از
مقـاالت  ISIرا بـا خـود حمل مـی کنند ،ولـی از اقتصاد
تنهـا موفقیت در سـوداگری را بـه دسـت آورده اند .پس
روح اقتصاد چیسـت؟
روح اقتصاد همان اندیشـه ای اسـت که بشـر را از «هزاره
تاریک» یا دوران اسکوالستیک بیرون آورد و وارد «دوران
روشـنگری» کرد .این اندیشـه که توسـط کسـانی مانند
«جرمی بنتام» نمایندگی می شـود حرف بسـیار سـاده
ای اسـت .یعنی در جمله بسـیار کوتاه و ساده ای متبلور
می شـود .این گزاره کوتاه و سـاده این اسـت که« :بشـر
در طـول هـزار سـالی که بـه دنبال حقیقت بـوده در فقر
و تنگدسـتی و پریشـان روزگاری گذرانید؛ زیرا حقیقت-
اگر هم دسـت یافتنی باشـد -سـودمند نیسـت .بنابراین
بایـد در پـی گفتمان هـا و دانش هایی بود که سـودمند
باشـد .یعنـی مطلوبیت داشـته باشـد نه حقیقـت ».این
کلید دسـت یابی بشـر بـه نیروهـای ذهنی خالقـی بود
کـه او را از تاریکـی دوران اسکوالسـتیک بـه روشـنایی
رنسـانس وارد کرد.
مطلوبیـت یا مفیدیت یا سـودمندی سـتون اصلی دانش
اقتصـاد بـوده اسـت .در حالـی کـه همیـن دانشـی کـه
بنیان گذار اندیشـه مطلوبیت یا سـودمندی بـود گرفتار
گفتمـان هـا و مقوالت علمی بسـیار پیشـرفته ای شـد
که مطلقا برای پیشـرفت جوامع بشـری موثر نیسـت .تا
کنون در سراسـر جهان مقاالت ،کتاب ها و رسـاله هایی
در دانـش اقتصـاد پدیـد آمده که بیشـتر جنبـه تجمل،
تزییـن و تفاخر علمـی به خود گرفته ،و دسـت کم برای
حـل مشـکالت جـاری اقتصـادی و اجتماعی سـودمند
نیسـتند .در حالـی کـه بـرای سـوداگری علمـی و فخـر
فروشـی علمـی و نیل به افتخـارات عظیم دانشـگاهی و
کمی
حتـی جایزه اقتصاد نوبل بسـیار کارسـاز هسـتندّ .
کـردن تصمیمات خانـواده هـا در زمینه روابـط عاطفی،
عشـق ورزی و حتی بچه دار شـدن از همان دسـت مدل
سـازی هـای اقتصـادی اسـت کـه آب و نان و شـهرت و
جایزه و کرسـی های بلند دانشـگاهی نصیب دانشمندان
کـرده اسـت .ولـی احتمـاال ذره ای بـرای رفاه و آسـایش
بشـر سـودمند و مطلوب نبوده اسـت.
رنانی و اسـتاد دیگرش شادروان حسین عظیمی آرانی از
زمره کسـانی هسـتند که آب و نان و افتخار کارکردن در
زمینـه های تجملی اقتصـاد را رها کردنـد ،و به مباحثی
روی آورند که گرهی از کار فروبسـته خلق بگشـاید .من
بـر ایـن بـاورم کـه «روح دانـش اقتصـاد» همین اسـت،
پرهیـز از گفتمـان هـای ناسـودمند و پیگیـری گفتمان
های سـودمند .
دکتـر حسـین عظیمی یـک ذهـن ریاضیاتی داشـت .از
بـدو ورود بـه کارشناسـی اقتصـاد در دروس ریاضـی این
رشـته شـاخص تـر از دیگـران بود .تـا جایی که اسـاتید
اقتصـاد خـرد ،اقتصـاد کالن و اقتصـاد ریاضـی او را برای
حـل مسـائل به عنوان دسـتیار برگزیـده بودنـد .او هنوز
دانشـجو بـود که هـم دسـتیار اسـتادان در دروس کمی
شـد ،و هـم خلاء کتـاب هـای فارسـی را بـا ترجمـه
موفقـی از کتـاب اقتصاد سـنجی ترمیم کـرد .ولی رفته

رفتـه دریافـت که نمی تـوان به کار بی هزینـه و خنثای
مـدل سـازی قناعت کـرد .بلکه بایـد با جهـل ،خرافات،
سودپرسـتی و ناشایسته سـاالری حاکم بر جامعه درگیر
شـد ،و ایـن درگیـری کمیت پذیر و تعارف بردار نیسـت.
چنیـن بـود کـه حسـین عظیمـی هـم بـا اقتصاددانـان
نئوکالسـیک ،و هـم نئوکینزیـن هـای حاکم بـر فضای
برنامـه ریـزی کشـور درگیر شـد ،و بـه صراحـت اولویت
کشـور را تاسـیس مـدارس پیـش دانشـگاهی ،مهدهای
کودک و دبسـتان های بزرگ و پیشـرفته اعلام کرد ،نه
سـاخت سـدها ،دانشـگاه هـا و کارخانه ها.
دسـت تقدیـر یـا الگوهـای مشـترک و ذهنی خط سـیر
فکـری رنانی را همانند حسـین عظیمی رقم زده اسـت.
مطمئن نیسـتم که بتوان گفت رنانی به یک «نهادگرای
نـو» تبدیـل شـده اسـت؛ ولـی او در حالـی کـه همـه
مسـئوالن سیاسـی ،مدیران اقتصادی ،و صاحبان صنایع
از کمبـود سـرمایه مالـی دم مـی زدنـد ناگهان کشـف و
اعلام مـی کنـد کـه «مشـکل کشـور مـا سـرمایه های
مالی نیسـت بلکه سـرمایه هـای نمادین» اسـت .چنین
فـردی را شـاید بتـوان نهادگرایـی دانسـت کـه ناگریـز
اسـت تقیـه کند تـا به تیغ دانشـگاهیان نئوکالسـیک و
نئوکینزین حاکم بر فضای اقتصادی کشـور دچار نشـود.
رنانـی از انتقادات چپ گرایان و روشـنفکران نیز بی بهره
نیسـت .مقدمـه ای کـه او بـر کتـاب مشـهور پیکیتی با
عنـوان «سـرمایه در قـرن بیسـت و یکم» نوشـت انتقاد
شـدید ایـن گـروه را نیـز برانگیخـت؛ ولی علیرغـم آنکه
او در میـان نئوکالسـیک ها ،پولگرایـان ،نئوکنیزین ها و
چـپ گرایـان هیـچ محبوبیتی نـدارد ،مسـتمرا در میان
دانشـجویان ،فرهنگیـان و مدیـران صنایـع شـنوندگان
بیشـتری مـی یابد ،و بـه ترویج دانـش اقتصـاد در میان
دارنـدگان تخصـص هـای صنعتی یـاری می رسـاند.
ممکـن اسـت حجاب معاصـرت دید مـا را تاریـک کرده
باشـد ،و از درک ایـن واقعیـت ناتوان باشـیم کـه او خود
یک سـرمایه نمادین اسـت .ولـی این موضوع فی نفسـه
اهمیتـی نـدارد .زیرا زنـان و مـردان پرشـماری در تاریخ
این کشـور زیسـته انـد که می بایسـت به سـرمایه های
نمادین تبدیل می شـدند .ولی گمنـام ،مهجور و یا حتی
مغضوب ماندند .آنچه مهم اسـت آن اسـت که مسئوالن
و مدیـران سیاسـی کشـور بـه شـنیدن اقتصـاد از یـک
کانـال خـاص اکتفا نکنند .بهتر آن اسـت کـه هم صدای
هـواداران «تعدیل اقتصـادی» و هم صـدای اقتصاددانان
دگراندیشـی ماننـد دکتـر محسـن رنانی شـنیده شـود.
باشـد تـا راه یـا راه هـای واقعـی بـرون رفت از بن بسـت
هـای پرشـماری کـه اقتصـاد کشـور را محاصـره کـرده
شـناخته شود.
و کالم آخر این که:
هرکسی از ظن خود شد یار من
وز درون من نجست اسرار من
بعیـد نمی دانـم که رنانی بـرای من همانقدر ناشـناخته
باشـد یا شـناخت من از او همانقدر تورش داشـته باشـد
کـه بـرای هـر کس دیگـر .چه مـی دانـم؟!! حتی ممکن
اسـت او هنگامـی کـه ایـن نوشـتار را مـی خواند چنین
داوری کنـد کـه تصویـر خـود را در آئینه ای غیرشـفاف
و موجـدار دیـده اسـت .بـا وجـود همـه ایـن احتمـاالت
از این نوشـته پشـیمان نیسـتم .زیـرا هر انتقـادی که از
ایـن نوشـتار بخوانم به تصحیح اندیشـه هایم یـاری می
رساند.
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پارادایم سازی برای حکومت اجتماعی
مقدمه دکتر محسن رنانی بر کتاب سرمایه توماس پیکتی تحلیل درستی از آینده بشریت می دهد

محمود سریع القلم

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

وطن ما ایران هیچگاه کمونیسـتی یا مارکسیسـتی نشد
امـا متدلـوژی تحلیل مارکسیسـتی نهتنهـا در مدارهای
اجتماعـی و روشـنفکری اندیشـه ،جاپایـی نسـبتاً پایدار
بـرای خـود باز کـرد بلکـه در ذهنهـای متـون نخوانده
فعالیـن پـس از انقلاب ،منزلـی نسـبتاً ابدی پیـدا کرد.
دکتـر محسـن رنانی بـا جملـهای بنیادین ،متن خـود را
آغـاز میکنـد کـه ایدئولـوژی از هـر نـوع آن ،خطرنـاک
اسـت .او اضافـه میکنـد کـه جامعـه را بایـد بـا فرمـان
عقـل و درعینحـال بـه یـاری عشـق مدیریـت کـرد.
او بـا جملهبندیهـای دقیقـی میگویـد سـرمایهداری
خالـص وجـود نـدارد بلکه نوع سـرمایهداری مهم اسـت.
کارل ماکـس مـا را بـه سـمت نگـرش سیسـتمی و پویا
در فهـم نظامهـای سیاسـی -اقتصـادی نزدیـک کـرد
ولـی بـا نوشـتهها و متـون او ،تفکیکهـای ایدئولوژیـک
از نظامهـای سیاسـی -اقتصـادی آغـاز شـد .این تحلیل
دکتـر رنانـی ،کانـون مقدمـه بسـیار دقیـق او نهتنهـا از
کتـاب تومـاس پیکتی بلکـه از حـوزه اندیشـه در جهان
و ایـران معاصر اسـت.
اندیشـه ،خـوب و بـد و درسـت و غلـط نـدارد بلکـه در
مسـیر تکامـل اسـت .دکتـر رنانـی بهدرسـتی اشـاره
میکند« ،سـرعت اصلاح و انطبـاق ،باالترین نسـبت را
نظام سـرمایهداری نسـبت به سـایر نظامها داشته است»

بـرای او جغرافیا مهم نیسـت بلکه فراینـد تکاملی فکر و
روش اولویـت دارد .او اظهـار مـیدارد« ،خالقیـت اصلـی
سـرمایهداری لیبـرال در غـرب ایـن بـوده کـه خـود را با
دموکراسـی سیاسـی پیوند زده و سـازگار کرده است ...و
بدین ترتیب شـکافها و شکسـتها و خطاهـای لیبرال
دموکراسـی هیـچگاه تـا جایـی ادامـه نمییابـد که همه
جامعـه را نابـود کندو حتمـاً در سـطحی متوقف خواهد
شـد» نگاه خطی و تکاملی دکتر رنانی به مسـائل نظری
در جامعهایرانی که عموماً موضوعات را سریع بستهبندی
میکند بسـیار قابلتحسـین اسـت .مقدمـه او نه بـا ابزار
ایدئولوژیـک بلکـه با رهیافت تکاملی به اندیشـه و تجربه
بشـری ،بـه مارکسیسـم و نقـد پیکتـی از سـرمایهداری
میپـردازد .او میگویـد« ،و البتـه در پنـاه همیـن فضای
آزاد بـرای نقـد ،شـناخت و پذیـرش بخـش بزرگـی از
خطاها و شکسـتها و شـکافهای سـرمایهداری ،مدیون
مفهومپردازیهـا و پیشبینیهـا و تحلیلهـای مارکـس
و سـایر متفکـران و انقالبیـان مارکسیسـت بـوده اسـت.
درواقـع خدمت بزرگـی که مارکس و مارکسیسـتها به
سـرمایهداری مردند این بود که با اسـتفاده از فضای آزاد
نقـد و گـردش دموکراتیک سیاسـتمداران ،کمک کردند
تـا سـرمایهداری پیش از آنکـه دچار بحرانهـای درونی
خویش شـود ،مشکالت خود را بشناسـد و خود را اصالح
کند ...و امروز پیکتی در بسـتر دموکراسـی همان خدمت
را بهگونـهای دیگـر بـه نظـام سـرمایهداری میکنـد و
این نشـانه ظرفیـت و مزیت سـرمایهداری لیبـرال پیوند
خـورده با دموکراسـی اسـت کـه هـم از مارکـس ،هم از
پیکتـی ،هـم از جنبشهـای رهاییبخـش مارتیـن لوتر
کینـگ ،هم از جنبش والاسـتریت و هم از شـورشهای
اخیـر بیسـتهزارنفری فرگوسـن بهـره میبـرد و درس
میآمـوزد تـا خـود را اصلاح کند».
اوج تحلیـل دکتـر رنانـی آنجاسـت کـه میگویـد:
«حاصـل تمـام ایـن تجربههـا و هزینههـا ایـن خواهـد
بـود کـه در یـک افـق بلندمـدت ،بشـریت نه به سـمت
یـک نظام کمونیسـتی خواهـد رفت و نه به سـمت یک
نظـام سـرمایهداری» ایـن رهیافت بر تقسـیمبندیهای
جغرافیایـی دانـش و تجربه بشـری در داخل گشـود مهر
باطـل میزنـد و بررسـی دکتر رنانـی از کتـاب پیکتی و
مارکسیسـم را بـه سـطحی بهمراتـب باالتـر و در ارتباط
بـا حـوزه فکـر و اندیشـه در کشـور ارتقـاء میبخشـد.
جزمیتهـای تحلیـل نظامهـای ایدئولوژیـک از وقایـع
و تحـوالت باعـث میشـود تـا تکامـل صـورت نپذیـرد.
آزادی فکـر از آزادی سیاسـی اولـی تر اسـت و فکـر آزاد
کـه اصلاح میکنـد بـه آزادی سیاسـی منجر میشـود.

نظامهـا و تمدنهـای غربـی بـر اسـتوانه نقـد و انتقـاد
برافراشـته شـدهاند .برخلاف مارکـس کـه بـا عینـک
ایدئولوژیـک بـرای ظهـور مدینـه فاضلـه خـود در پـی
نابودی سـرمایهداری بـود ،توماس پیکتی ،سـرمایهداری
را آسیبشناسـی میکنـد و در پـی اصلاح و تکامـل آن
اسـت .بـه جامعـهای آزاد میگویند که نقد از اندیشـهها
و روشها و سیاسـتها در آن به رسـمیت شناختهشـده
و حتـی ترغیب شـوند .ازایـنرو ،مقدمه دکتـر رنانی هم
اهمیـت نظـری دارد و هـم داللـت متدلوژیـک .تومـاس
پیکتی انقالبی نیسـت و روش تغییر را در اصالح اندیشـه
و سـایت گذاری منصفانه ،شـجاعانه و عادالنه جستوجو
میکند و با نوشـته خود در پی جلوگیری از خطاهاسـت.
بـا مطرح کردن «حکومت اجتماعی» یـا ،Social state
پیکتـی تلویحـاً ،حکومتـی توزیـع گـرا و عدالتخـواه
و مسـئله حـل کـن را بـرای آینـده سـرمایهداری ترویج
میکنـد.
هرچنـد متـن دکتـر رنانـی ،مقدمـهای برای یـک کتاب
اسـت خـود در حد یک کتاب پارادایم سـاز اسـت .حوزه
فکـر در ایـران امـروز عمدتـاً بـه کسـانی واگذارشـده که
متـون نخواندهانـد ،بـا عمـق تحـوالت جهانـی آشـنایی
ندارنـد ،بیشـتر توجیـه میکننـد تـا نقـد ،غالبـاً وضـع
موجـود را تثبیـت میکننـد تـا آن را بهسـوی تکامـل
سـوق دهنـد ،تعصبدارنـد تا اسـتدالل ،افـکار صاحبان
منصب را تحکیم میکننـد تا واکاوی و چون ایدئولوژیک
هسـتند نمیتواننـد منصف باشـند .در این فضا ،نوشـته
دکتـر رنانـی جزمیتهای فعلی را میشـکند و دعوت به
فطرت بهعنوان افق سیسـتم سـازی را مطـرح مینماید.
قـرن بیسـتم را بـدون مارکسیسـم نمیتـوان فهمیـد.
تفـاوت لیبـرال دموکراسـی را امروز باید در چین و آسـیا
سـراغ گرفـت .پاییـن آمـدن قیمت مـواد خام در سـطح
جهانی تصادفی نیسـت بلکه مشـوق جهشـی نوین برای
اشـتغال و تولید اسـت و شـاید این هم از نـوع اصالحات
نظـام سـرمایهداری اسـت .همانطـوری که دکتـر رنانی
در خاتمـه بحث خود اشـاره میکنـد ،آسـایش ،آرامش،
آزادی و عدالـت ،چهـار نقشـه راه سیسـتمها و حکومت
اسـت .صحبـت از حقانیـت مارکسیسـم یـا لیبـرال
دموکراسـی نیسـت بلکـه اصل بـر پویایی ،یک سیسـتم
بـرای خودانتقـادی و خـود اصالحـی اسـت .این مسـیر
تکامـل اسـت و قلـم توماس پیکتی هـم در این مسـیر،
نظریهپـردازی و آسیبشناسـی کـرده اسـت؛ و چه نیک
کـه دکتـر رنانـی ،مقدمـه خـود را بـا تأکیـد بـر فطرت
بشـری بـه پایـان رسـانده و تکامـل افـکار و روشهـا و
مکاتـب را در ایـن فراینـد ،تحلیـل میکند.

66

شماره پانزدهم | آبان ماه 1395

....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

عسل تلـخ تو
از شیره و ّ
شکر
بهتـر
حسین قانونی

مــن برخــورد حضــوری چندانــی بــا
دکتــر رنانــی نداشــتهام؛ فکــر میکنــم
حداکثــر ســه مــورد .ابتــدا میخواســتم
از یکــی از ایــن برخوردهــای حضــوری
و ویژگیهــای اخالقــی و کاری ایشــان
کــه هــر کــدام یــک دوره کامــل از اخــاق
عملــی بودنــد بنویســم ،امــا دیــدم کــم
اســت و اگــر قــرار اســت دربــاره ایشــان
بنویســم ،مطالــب مهمتــری هــم بــرای
گفتــن هســت.
خیلــی وقتهــا بــه ایــن میاندیشــم
کــه چــرا تحصیــل در رشــته برنامهریــزی
شــهری را انتخــاب کــردهام؟ رشــتهای کــه
اگــر مطالبــش را بخوانــی و بــه ایــن «باور»
برســی کــه کارگــزاری هســتی بــرای
افزایــش منفعــت عمومــی ،دیگــر هــر
حرکــت و رفتــاری کــه از تــو ســر میزنــد،
در ترازویــی ذهنــی مــورد ســنجش قــرار
میگیــرد؛ ترازویــی کــه یــک کفــهاش
منفعــت شــخصی اســت و یــک کفــهاش
منفعــت عمومــی .و ایــن تــرازو آنچنــان
دنیــای تــو را از دیگــران عقــب میانــدازد
کــه پشــیمان میشــوی از ایــن کــه وارد
ایــن رشــته شــدهای ...از ایــن کــه مطالعــه
کــردهای ...و از ایــن کــه «میدانــی».
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 :::در مصایب علوم انسانی

اگــر مــوارد خــاص را کنــار بگذاریــد ،علــوم انســانی
تفــاوت عمیقــی بــا علــوم دقیقــه دارنــد .علــوم
دقیقــه ،تنهــا «جزئــی» از زندگــی عالِــم میشــوند:
او میدانــد کــه ترکیــب شــیمیایی بنــزن چیســت،
میتوانــد ســطح زیــر نمــودار توابــع را محاســبه کنــد
یــا بــا محاســبات پیچیــده ،موشــکی را بــه ســیارات
دور و نزدیــک ارســال نمایــد ،امــا اینها «شــخصیت»
صاحــب ایــن علــوم را تغییــر نمیدهنــد .علــوم
انســانی چنیــن نیســتند .فیلســوفی کــه بــه تعمــق
در علمــش میرســد ،ممکــن اســت حتــی در وجــود
خــودش نیــز شــک کنــد .جامعهشناســی کــه مفهوم
حاشیهنشــینی و مشــکالت آن را «درک» میکنــد،
در میــان خوشـیهایش در شــهر نیــز دردی عمیــق
احســاس میکنــد ...و اقتصاددانــی کــه همــت خــود
را بــر بهبــود کیفیــت معیشــت مــردم قــرار داده
اســت« ،رنــج» میبــرد از مشــکالتی کــه بــه خاطــر
بیتوجهــی بــه علمــش گریبــان جامعـهاش را گرفته
اســت .البتــه تأکیــد میکنــم کــه صِ ــرف دانســتن
علــوم اجتماعــی نیســت کــه «شــخصیت» افــراد را
تغییــر میدهــد ،بلکــه «بــاور» بــه آن علــم اســت.

 :::در فضایل رنانی بودن

1

رنانــی همــان اقتصــاددان اســت؛ کســی کــه علمــش
را بــاور کــرده و «رنــج» میکشــد از بیتوجهــی بــه
اصــول بدیهــی آن .علــم رنانــی معطــوف بــه عمــل
اســت و ایــن عمــل نــه تنهــا فضــای دانشــگاهی و
تصمیمگیــری و سیاســتگذاری و مشــاوره ،بلکــه
زندگــی او را در بــر گرفتــه اســت .رنانــی علــم را از
زندگــی جــدا نکرده اســت ،بلکــه علمــش زندگیاش
را جهــت میدهــد .اگــر در علــم اقتصــاد صحبتــی
از شکســت بــازار بــه میــان آمــده اســت ،تــاش
میکنــد انحصــاری بــرای خــودش ایجــاد نکنــد.
اگــر بــه عنــوان یــک نهادگــرا از هزینــه مبادلــه حرف
میزنــد ،در زندگــیاش نیــز ســعی میکنــد انــواع
هزینههــای مبادلــه اجتماعــی را کاهــش دهــد.
وقتــی مفهــوم ســواری مجانــی را میآمــوزد ،پیــش
از همــه خــودش بــاور دارد کــه نبایــد انجامــش دهد.
و در نهایــت اگــر مفهــوم اثــرات خارجــی را تدریــس
میکنــد ،مراقــب اســت کــه برآینــد اثــرات خارجــی
منفــی و مثبتــش بــر زندگــی دیگــران همــواره بــه
ســمت مثبــت میــل کنــد.
اجــازه بدهیــد بحــث اثــرات خارجــی را بیشــتر بــاز

کنــم .اثــرات خارجــی آثــاری هســتند کــه بــر اثــر
فعالیتهــای انســانها بــر زندگــی ســایرین وارد
میشــوند و میتواننــد جنبــه مثبــت یــا منفــی
داشــته باشــند .مث ـ ً
ا کارخان ـهای کــه محصولــی را
تولیــد میکنــد ،در حــال آلودهکــردن هــوا از طریــق
دود خروجــی از خــود نیــز هســت ،هــر چنــد چنیــن
قصــدی نــدارد .یــا کســی کــه دروغ میگویــد یــا
خیانــت میکنــد ،ســطح اعتمــاد جامعــه را پاییــن
مـیآورد ،هــر چنــد چنیــن منظوری نداشــته باشــد.
یکــی از ضرورتهــای اصلــی شــکلگیری دولتهــا
کنتــرل همیــن اثــرات خارجــی اســت ،زیــرا در
فراینــد طبیعــی بــازار ایــن اثــرات مــورد مبادلــه
قــرار نمیگیرنــد .رنانــی کــه بــا کتــاب «بــازار یــا
نابــازار»ش نشــان داده کــه شکسـتهای نابــازار هــم
بســیار زیانرســان بــوده و اتــاف منابــع را بــه دنبــال
دارنــد ،در زندگــی شــخصیاش نیــز تــاش میکنــد
اثــرات خارجــی منفــی خــود را بــر زندگــی ســایرین
کاهــش داده و اثــرات مثبــت را بیشــتر کنــد .شــاید
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــا توجــه بــه فضــای
اقتصــاد سیاســی کشــور و درک او از ناکارآمــدی
حوزههــای اجرایــی ،بعــد از دورهای کــه معــاون
مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــوده ،هیــچ مســئولیت
اجرایــی را نپذیرفتــه اســت؛ چــون دانســتههایش بــه
او فهمانــده کــه هــر تصمیمــی کــه میگیــرد و هــر
امضایــی کــه میکنــد ،اگرچــه ممکــن اســت اثــرات
خارجــی مثبتــی نیــز بــه همــراه داشــته باشــد ،امــا
میتوانــد اثــرات منفــی فراوانــی بــر زندگــی افــراد
بســیاری بــر جــای بگــذارد و بنابرایــن ترجیــح
داده بیشــتر در دانشــگاه یــا در همــکاری بــا بخــش
خصوصــی حضــور داشــته باشــد.
امــا ایــن بــه معنــای عزلــت یــا زهــد گوشهنشــینانه
او نیســت .رنانــی شــیفته علــم اقتصــاد اســت و خــود
را نســبت بــه علمــش موظــف میدانــد؛ علــم بــرای
او تنهــا یــار نیســت ،بلکــه بــار هم هســت .بــه همین
خاطــر اســت کــه از هــر فرصــت و تریبونــی تــاش
یاش را مطــرح کنــد .علــم رنانی
کــرده مباحــث علمـ 
معطــوف بــه عمــل اســت .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه حتی اگر مشــی شــخصی او را «عارفمســلکانه»
در نظــر بگیریــم ،ایــن مشــی منجــر بــه غفلــت او از
اشــاعه علمــش نمیشــود .رنانــی اگــر بــر اســاس
اصــول علم ـیاش بــاور داشــته باشــد کــه طرحــی
اشــتباه اســت (مثــا هدفمنــدی یارانههــا) تمــام
تالشــش را بــرای نقــد و جلوگیــری از عملیاتیشــدن
آن میکنــد .اگــر عبارتــی اقتصــادی در کشــور ُمــد

میشــود کــه بــا اصــول علمــی مــورد تأییــد او
همخوانــی نــدارد ،نــه تنهــا عافیتطلبــی نمیکنــد
و در تشــریح آن کتــاب نمینویســد و پروژههــای
گــزاف نمیگیــرد ،بلکــه حتــی در مقابــل آن موضــع
نیــزمیگیــرد .رنانــی چــون خــود را «حاجــب
در خلوتســرای خــاص» علــم میدانــد ،نــه تنهــا
عافیتاندیــش نیســت بلکــه از خــودش بــرای علــم
هزینــه میکنــد.
*****
شــیخ اجــل در گلســتان ،عالــم بیعمــل را بــه
زنبــور بیعســل تشــبیه میکنــد .رنانــی را نیــز
میتــوان بــه زنبــوری تشــبیه کــرد کــه نوشــتهها،
نظــرات و نقدهایــش در مــورد ســاختارها ،مســئوالن
و شــهروندان ایــران معاصــر ،عســلهای تولیــدی
او هســتند .در ایــن کــه عســلهایش تلــخ از آب
در آمدهانــد ،تقصیــری متوجــه او نیســت .زنبــوری
کــه در گلخــن زندگــی میکنــد ،چنیــن عســلی
بــه دســت میدهــد .شــاید اگــر جایــی دیگــر
و روزی دیگــر بــود ،حاصــل تالشهــای رنانــی
نتری میبــود .امــا بایــد توجــه
عســلهای شــیری 
کــرد کــه نقدهــای رنانــی اگرچــه تلــخ ،امــا طبیعــی
و مغــذی هســتند و بــه بهبــود شــرایط جامعه کمک
میکننــد .عســل اصیــل و طبیعــی او بــا عسـلهای
ـدن شــکر (بخوانیــد نفت)
شیرینشــده بــه زو ِر خورانـ ِ
بــه زنبــوران مــزدور تفــاوت دارد .ایــن عســلی اســت
کــه گلخــن را بــه ســمت گلشــن شــدن هدایــت
میکنــد؛ و اال بــرای زنبــوران شــکرخوار کــه گلشــن
و گلخــن تفاوتــی نــدارد .آنهــا بــه انــدک شــکری
راضــی میشــوند...
شــاید توجــه اخیــر رنانــی بــه کــودکان و آمــوزش
و تربیــت آنــان بــرای دســتیابی بــه توســعه ،راهــکار
جدیــد او پــس از شکســت در پرورش عســلی طبیعی
باشــد .شــاید او پــس از تالشهــای فــراوان دریافتــه
کــه مــردم و مســئوالن ایــن دیــار ترجیــح میدهنــد
عســلی کــه میخورنــد« ،بــه هــر قیمتــی» شــیرین
باشــد .شــاید تلخــی عســل او خیلیهــا را آزرده
اســت ،حتــی اگــر بــرای همانــان در آن شــفا باشــد.
امــا گویــا رنانــی بــا ایــن شکســت خســته نشــده
اســت .او اکنــون بــه جــای تولیــد عســل ،در حــال
کاشــتن بذرهایــی اســت کــه امیــدوار اســت تبدیــل
بــه گلشــنی زیبــا و دلنــواز شــوند؛ گلشــنی که حتی
اگــر رنانــی آن را بــه چشــم نبینــد ،خوشــحال اســت
کــه عس ـلهای شــیرینی از آن بــه دســت میآیــد.
بــه امیــد آن روز ...

 .1در جایی که اگر دانشجوی ترمهای ابتدایی مهندسیاش به عروسی پسرخالهاش دعوت شود اما در کارت دعوت عنوان «مهندس»ش ذکر نشود ،در مجلس شرکت نمیکند یا با سگرمههای در
همرفته حاضر میشود ،دکتر رنانی تأکید دارند که در اشاره به خودشان ،صرفاً بنویسند «رنانی» :برنامه کالس رنانی ،سایت رنانی ،سخنرانی رنانی ،کانال تلگرامی رنانی و  ....پس با اقتدا به همین
ْسستیزانه و شیطانشکن ،در این نوشته زین پس ایشان نه دکتر خطاب خواهند شد و نه افعال جمع برایشان به کار خواهد رفت« :رنانی».
مشی درست و نف ْ
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نقداندیشههایرنانی،
*
نفسلوامهاقتصادایرانی
سجاد بهمنی

دانشجوی دکتری جامعهشناسی
اقتصادی و توسعه دانشگاه اصفهان

 ::::مقدمه

محسـن رنانـی بـه گـواه تمهای مـورد انتخـاب ،متون
چاپشـده ،سـخنرانیها متعـدد و مناظرههـای
شـفاهیاش ،یکـی از اقتصاددانـان پـرکار معاصـر
در ایـران اسـت و برخلاف بسـیاری از همـکاران و
همنسـلهایش کـه منطـق آمـار و ریاضـی را جهـت
تنویـر افـکار علمـی جامعـه مخاطبشـان برگزیدهانـد،
راه تقویـت اسـتداللهای خـود را بهرهگیـری از
ادبیـات نظـری علـوم اجتماعـی قـرار داده اسـت.
موضوعـی کـه ریشـهیابی آن حکایت از تأثیر اندیشـه
نهـادی بـر قلـم و اندیشـه اقتصـاددان میانسـال
اصفهانـی دارد .او در زادگاهـش رنـان اصفهـان منبـر
هـم مـیرود و سـعی میکنـد قیـام عاشـورا را تبیین
توسـعهای کنـد .کـم نیسـتند کسـانی کـه میداننـد
ایـن معلـم اقتصـاد ،اهـل شـعر و موسـیقی اسـت و
دفتر شـعری هـم دارد .ایـن روحیات ،رنانـی را «آقای
خـاص اقتصـاد ایـران» لقـب داده اسـت و طرفدارانـی
بـرای او در عرصـه عمومـی بـه وجـود آورده اسـت
کـه سـخنش را همـه بیـت الغـزل معرفـت میداننـد.
بااینوجـود او بهگونـهای در فضـای علمی دانشـگاهی
ایران کنشـگری کرده اسـت که بیشـتر آشـنایان ،او را
از دریچـه قلـم و اندیشـ ه اقتصـادیاش میشناسـند.
باوجـود گسـتردگی دایـره کالم و بیـان رنانـی و از
میـان همـه گفتههـا و نوشـتههای او دراینبـاره،
برخـی بـا اقبـال بیشـتری مواجه شـده و رسـانهایتر
شـدهاند ازجملـه طرح نظریـه امتناع توسـعه در ایران،
سـرمایه نمادیـن و چالشهای ایرانـی آب ،حرفهایی
شـنیدنی و متفـاوت تـا جایی کـه برخی دانشـجویان

و دانشـگاهیان پرونـدهای برای خواندنش گشـودهاند و
آفریـن گوی نفس دلکشـش شـدهاند .مـورد آخر البته
بـه مـدد بازنشـر گسـترده کمآبـی در فضـای مجازی
و بـه علـت تـوان رسـوخ در الیههـای غیردانشـگاهی
جامعـه تـا مهمانیهـای خانوادگـی نیـز کشـیده شـد
و «آب» را مایـه حیاتـی بحـث خانوادههـای ایرانـی
قـرار داده اسـت .هرچنـد پیـش از رنانـی هم کسـانی
بودهانـد کـه دراینبـاره حساسـیت باالیی داشـتند اما
آشـنازدایی او در فـرم و محتـوای ارائـه ایـن مسـئله و
قـرار دادن آن در بسـتر توسـعه رمز توفیـق آن قلمداد
میشـود.
نگاهـی بـه مهمتریـن آثـار ایشـان ازجمله ،سـخنرانی
در جمع دانشـجویان اقتصاد دانشـگاه اصفهان در سال
 ،1388سـخنرانی در همایش آب ،مقاله «توسـعه ملی
در کمنـد سیاسـت» در شـماره  28و  29مجله آیین،
مصاحبـه بـا روزنامـه پول دربـاره تبعات سیاسـتهای
رادیـکال ،مصاحبه با نشـریه تهران امـروز در خصوص
سیاسـتهای افزایـش جمعیـت ،مصاحبـه بـا مهرنامه
در بـاب «نگرش سیسـتمی به نظریه امتناع توسـعه»،
کتابهـای «بـازار یـا نابـازار؟» و «چرخههـای افـول
اخلاق و اقتصـاد» نشـان میدهـد کـه دغدغههـای
ایـن اندیشـمند از مـرز اقتصاد فراتـر رفته و بـا اتکای
بـه همیـن سـیالیت اندیشـه ،کـم نیسـتند مفاهیـم
جامعهشـناختی و حقوقـی کـه در آثـار وی بـه چشـم
میخورنـد؛ و درنتیجـه ،حقـوق مالکیـت در ایـران،
وضعیـت مواجهه ایرانیان با سـرمایههای نمادینشـان،
سـرمایه اجتماعـی و ظرفیتهـای شـکوفایی و رونـق
اقتصـادی جان کالم مباحث او در کالسهای درسـش
بودهانـد .عناوینـی کـه اگـر بـه تحلیلهـای وی در دو

* .این متن ،بخش برگزیدهای از نوشته بلندی است که نگارنده درباره اندیشه و کنش رنانی تدوین کرده است

کتـاب «بـازار یـا نابـازار؟» و «چرخههای افـول اخالق
و اقتصـاد» اضافـه شـوند ،سـبکی از مدلسـازی
میانرشـتهای متغیرهـا را آشـکار میکنـد.
رنانـی نامـه هـم مینویسـد ،در عصـری کـه سـرعت
انتقـال دادههـا شـتابانتر از همیشـه شـده اسـت.
نامههایـی کـه البتـه بـدون پاسـخ هـم نبودهانـد.
اقتصاددانـی کـه داعیـه آشـتی ملـی سیاسـتمداران
ایرانـی را در سـر میپرورانـد ،هیچوقت کنـاره نگرفته
اسـت .حتـی زمانـی کـه رسـماً اعلام کـرد دیگـر تـا
اطلاع ثانـوی سـخنرانی نخواهد داشـت ،ایـن «ادیب
پیمانشـکن» نتوانسـت در برابـر مهمتریـن تحـوالت
جامعـه ایـران در سـالهای اخیـر ،بیـش از چنـد روز
تـاب آورد و قفـل دهـان گشـود و دیدگاههایـش را
رسـانهای کـرد .تلاش بـرای تعریـف نسـبت توسـعه
و اخلاق در جامعـه ایـران ،توسـعه و نظـام حقوقـی،
فسـاد اقتصـادی ،هدفمنـدی یارانههـا و رانتخـواری،
سیاسـیترین موضعگیریهـای رنانـی در سـالهای
اخیـر بـوده اسـت .برخـی مواضـع رنانی قـدرت ایجاد
خشـم و دلخـوری نیـز داشـتهاند ،آنچنانکـه گویـی
بعضـی وقتها شـاید برخـی کسـان از حرفهایش در
مـوارد پیشگفتـه برنجنـد و دیگـر حرفـش در میـان
اعتدالیون ،چون سـابق ،خریدار نداشـته باشـد .شواهد
اینگونـه نشـان نمیدهـد .چـه ظرفیـت نقـد و بحث
در جامعـه مدنـی ارتقـا یافته باشـد و چه تـاب تحمل
سیاسـیون ،درهرصـورت او آزادانـه زیسـت میکنـد و
نقد .
بـر مبنـای رصـد فراینـد و سـیر تحـوالت نظـری وی
میتـوان اسـتدالل کـرد کـه زمـان هـر چـه بهپیـش
آمـد و بهمـوازات ورود رنانـی بـه دوران میانسـالی،
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گرایشهـای اجتماعـی او ،وجـه برجسـتهتری یافت و
غنـای نظـری دیدگاههایـش فـزون گشـت .چـه ثابت
شـود او یـک نهادگراسـت و چـه نشـود ،او رویکـردی
نئوکالسـیک دارد و اصرارش بر این اسـت که مدیریت
بایـد در بازارهـای اقتصـادی و بنگاههـا ،بـا رویکـردی
اخالقـی انجـام گیـرد ،از مالکیـت خصوصـی دفـاع
میکنـد و یکـی از بنیادیتریـن وظایـف دولتهـا را
حفاظـت از حقـوق مالکیـت میداند تـا در این صورت
هزینـه مبادلـه کاهـش یابد و مسـیر توسـعه هموارتر
گردد .اگرچه اقتصاد کالسـیک و نئوکالسـیک همواره
از سـوی منتقـدان بـا چالشهـای جـدی مواجـه بوده
اسـت و بـه اقتصـاد انحصاری نیز شـهرت داشـت ولی
رنانـی در ایـن زمینه دیـدگاه دیگـری دارد.
حداقـل تـا زمانـی کـه پـای کلیدواژههـای مشـترکی
چـون اخلاق و سـرمایه اجتماعـی در میـان اسـت،
منتقـدان نمیتواننـد از وجـه نهادگرایانـه تحلیلهای
رنانـی بهراحتـی بگذرنـد ،همـان وجهـی کـه رنانی را
در «قصـه نرگـس» بـه وسـط میـدان آورد و یکـی از
متأخرتریـن وجـوه همبسـتگی ملـی ایرانیـان را بـه
تصویـر کشـید .خاطرهای خوش برای آنـان که امضای
خـود را پای پیگیـری حق یک شـهروند دربند کردند.
ایـن مختصـری از حرکت آرام اقتصـاددان اصفهانی به
سـمت کنشـگری در سطح ملی اسـت و ناموریاش از
رهگـذر همیـن فعالیتهـا حاصلشـده اسـت.

 ::::رویکرد میانرشتهای در طرح
مباحث

دسـتهای نامریی بـازار ،مکانیـزم های پیچیـدهای را
خلـق و نهادینـه کردهانـد کـه از منظـر رنانـی ،ارائـه
تحلیلـی جامـع متضمـن ادراک توسـعه بهعنـوان
فراینـدی چندبعـدی و اعتقـاد بـه ارتبـاط متقابل هر
یـک از ایـن ابعـاد اسـت .در سـایه چنیـن رویکـردی،
توسـعه موردنظر این تحلیلگـر اقتصادی ،از نمودارهای
ریاضـی و اقتصادسـنجی محـض فاصله میگیـرد و در
سـطوح حساسـی جـاری میشـود .نمـود بیرونـی این
بـاور زمانـی آشـکارتر اسـت کـه سـهم متغیرهـای
رشـتههای مختلـف را در مـدل اندازهگیـری و
سـاختاری او بررسـی کنیـم .او سـعی کـرده اسـت
خألهـای نظـری میـان اقتصـاد ،سیاسـت و فرهنگ را
از ایـن منظر شناسـایی کـرده و در جهت ترمیمشـان
قـدم بگـذارد .تحلیلهایـی کـه نمیتـوان بیتوجـه به
خصایـص متولـدان دهـه  40در آنهـا بـود ،از امید به
تغییـر جامعـه تـا اصـرار بـه فـداکاری و عبـور از مـن
بـه نفـع مـا .روح پرسشـگر رنانی هـم اهـل همدلی با
وضعیـت جامعـه ایـران معاصـر اسـت و هـم تسـاهل
منحصربهفـردی در عرصـه نظریهپـردازی و زیسـت
علمـی بـرای او فراهـم آورده اسـت ،ایـن را میتـوان
از تنـوع طیـف سیاسـی دوسـتانش بهوضـوح دریافت.
او بهروشـنی اهـل هیچیـک از صفبندیهـای
جبهههـای فکـری شناختهشـده معاصـر نیسـت و
بیشـتر عمـرش را در سـنگر توسـعه ملـی گذرانـده
اسـت .بیجهـت نیسـت کـه او «در مقامـی کـه به یاد
لـب مردم نوشـند »1آشـکارا و بـه صدای بلنـد خود را
«مسـلمان لیبـرال» خوانـده اسـت.
بااینوجـود نبایـد ازنظـر دور داشـت ،اگرچـه مسـئله

شناسـی دقیـق و کلیشـه گریـزی رندانـهای دربـاره
تحلیـل ابتالهـای اقتصـاد و فرهنـگ ایرانـی در
رویکـردش بـه چشـم میآیـد امـا فراخنـای عرصـه
تحلیـل رنانـی کـه از زوایایـی ،بـال پـرواز تحلیلـش
را بلندنظرتـر از حـدود پیـش رو سـاخته ،مهمتریـن
پاشـنه آشـیل او نیز شده اسـت .هرچند دایره مفاهیم
بـکار گرفتـه در ادبیات نظری مورداسـتفاده در تحلیل
شـرایط جامعـه ایـران قـدرت اقنـاع محقـق را غنیتر
سـاخته ،از سـوی دیگر همین عامل بازدارنـده مانع از
عمقیابـی اصل بیانش شـده اسـت .درسـت اسـت که
اسـتفاده از ظرفیتهـای سـایر دانشهای حـوزه علوم
انسـانی همچـون جامعهشناسـی و تاریـخ در تبییـن
تحوالت اقتصادی میتواند سـهم متغیرهای بیشـتری
را در تبییـن سـازههای پنهـان موردنظـرش ایفـا کند
ولـی در چنیـن فضایـی ،اتـکای محقق میانرشـتهای
بـر ادبیـات نظـری هـر یـک از رشـتههای مرتبـط
ضـروری اسـت کـه عـدم شـناخت و تسـلط کافـی،
تحلیلهـای محقـق را بـا بیمایگـی نظـری مواجـه
خواهـد کـرد .نحوه و شـیوه اسـتفاده رنانـی از مفاهیم
علـوم اجتماعی نشـاندهنده آشـنایی وی بـا برخی از
نظریهپـردازان متأخـر اسـت ولـی میزان این آشـنایی
محـل بحـث و چالـش جدی اسـت .در بحث سـرمایه
نمادیـن و انـواع سـرمایه ،رنانی هرگز در سـخنرانیها
و مکتوبـات خـود ،ارجـاع دقیقـی بـه پیـر بوردیـو و
دیگـر جامعـه شناسـان مبـدع دراینبـاره نمیدهـد و
نسـبت فهـم وی و آبشـخورهای نظـری ایـن ایدههـا
بـرای مخاطـب مبهـم باقیمانـده اسـت ،هرچنـد وی
توانسـته باشـد در کاربسـت این مفاهیم درباره جامعه
ایران توفیق نسـبی کسـب کرده باشـد نمیتواند امید
بـه قدرت اقنـاع کافی نزد متخصصیـن علوم اجتماعی
را داشـته باشـد .رنانـی مفاهیم مختلـف و متعددی را
دسـتمایه سـخنرانیها و مقـاالت خویـش قـرار داده
اسـت کـه فصل مشـترک همـه آنهـا مفهوم توسـعه
در ایران اسـت.
بـر مبنـای آثـار منتشرشـده از ایـن اقتصـاددان
اصفهانـی ،پراکندگـی حوزههـای موردبررسـی ،مـدل
فکـریاش را بـا چالشهـای بنیادیـن مواجـه سـاخته
اسـت ،اگـر همـه مقـاالت ،بیانـات و کتـب ایشـان را
جزئـی از تئـوری یـا مـدل و یـا سـامان فکری ایشـان
بدانیم و چنین شـرایطی تهدیدکننـده ارتباط منطقی
و انسـجام آشـکار ایدههـا ،اسـتداللها و گزارههـا
بهگونـهای کـه در پیوند بـا یکدیگر یک کل را بسـازند
شـده اسـت؛ و دقیقـاً همه ایـن ماجراهـا از زمانی آغاز
میشـوند کـه او فاصلـه بیشـتری از ادبیـات نظـری
رشـته مبـدأ که همـان اقتصاد اسـت پیداکرده اسـت.
این آشـکار اسـت ،درحالیکه نشـانههای رشـد تسلط
بـر ادبیـات نظـری علـوم اجتماعی به چنیـن وضوحی
قابلرؤیـت نیسـت.
اگـر مقوله «هزینـه مبادله» و کتاب «بازار یـا نابازار؟»
را نقطـه آغازینـی در طـرح منسـجم دیدگاههـای وی
بدانیـم تناسـب محتـوای اقتصـادی و زمینـه بررسـی
ایشـان در ایـن اثر میتوانـد نمره قابل قبولـی به خود
اختصـاص دهـد امـا در ادامـه شـاهد کاهش انسـجام
مباحـث بـه نفع گسـتردگی دامنـه متغیرهـای حاضر

 .1برگرفته از بیت «در مقامی که به یاد لب او مینوشند /سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش»

در مدلهـای مفـروض وی هسـتیم .البته شـاید بتوان
ایـن موضـوع را در ارتبـاط با تحوالت فکری نویسـنده
در مقاطـع مختلـف فکـری ارزیابـی کـرد ،چنیـن
برداشـتی اگرچـه امـری طبیعـی بـه نظر میرسـد اما
نمیتوانـد تبیینکننـده پراکندگـی گسـترده مفاهیم
مختلفی باشـد که ایشـان مورداسـتفاده قـرار دادهاند.
رنانـی پـس از کتـاب «بـازار یـا نابـازار؟» که سـعی بر
ارائـ ه تبیینهـای تاریخـی و نهـادی از اقتصـاد ایـران
داشـت رفتهرفتـه بـا ایـن نگـرش کـه حل مشـکالت
اقتصـاد ایـران راهـکار صرفـاً اقتصـادی نـدارد نوعـی
خودمشـروعیتی بـرای گسـتراندن دامنـه مباحثـش
در حـوزه میانرشـتهای ایجـاد کـرده اسـت .خطـر
پـی گسسـتگی دیـوار نظـری یکـی از جدیتریـن
چالشهـای روششـناختی همـاره همـراه رنانـی بوده
ا ست .

 ::::تلفیق تکلیفها ،تقدم دولت یا ملت

نسـبت میـان تعیینکنندگـی نهایـی کنشـگران و
دولـت در نوشـتهها و گفتـار رنانی حکایـت از اصرار بر
وظایـف متقابـل دارد .هرچند او سـهم دولت در اتالف
منابـع آب و عدم بهرهبرداری صحیح را بسـیار بیشـتر
از مردم دانسـته اسـت ،ولـی خطوط کلی اندیشـهاش
نشـان از تقـدم اعتدال در آسیبشناسـی بـر رویههای
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یکسـونگر دارد .او هـم بـه عاملیتهـای کنشـگر در
مسـیر توسـعه توجـه میکنـد و هـم بـه دولتهـای
هدایتگـر ،اصـرار دارد کـه فضایـی بگشـاید بـرای
حرکـت جامعـه نخبـگان دربـاره اوضـاع عامـه مـردم
ایـران و در ایـن میـان میکوشـد تـا فضـا را اخالقـی
کنـد و مسـئولیتپذیری را برجسـته کنـد وقتیکـه
بـر تـارک تارنمـای رسـمیاش ،تعریـف توسـعه را بـه
نینداختن پوسـته کیک شـهروندان از شیشـه اتومبیل
گـره میزنـد.
دولـت و مـردم هـم پـای یکدیگـر در اندیشـه رنانـی
تکلیف دارند و توسـعهنیافتگی کنونـی محصول توقف
دوسـویه بوده اسـت ،از این منظر اسـت کـه او با طرح
سـرمای ه نمادیـن میخواهـد قدرت شـیخوخیت نوین
را بـرای ایجـاد آشـتی و امضای سـند همـکاری انجام
وظایـف از سـوی دولـت و ملت احیـا کند.

 ::::سبک نگارش

رنانـی درزمینـة نـگارش متـون اقتصادی بـرای عموم
کـم توفیـق نبـوده اسـت هرچنـد شـاید هیچیـک از
آثـار ایشـان مشـخصاً بـرای مردم عـادی نوشتهنشـده
باشـد اما مسـئله محـور بـودن در انتخـاب موضوعات
موردبررسـی و همچنیـن روانـی سـبک نـگارش،
مخاطبـان بسـیاری در میـان دانشـجویان رشـتههای
غیراقتصـادی و بخشـی از مـردم عـادی عالقهمنـد
بـه مباحـث توسـعه بـرای او گـردآورده اسـت .اگـر از
موضعـی فرایندی به توسـعه نگاه کنیـم ،بعد از دههها
بسترسـازی و هزینـه در بخـش زیرسـاختها ،شـاید
آگاهـی از ادبیـات نظـری توسـعه پایـدار و همهجانبه
نیـاز امـروز جامعـه ایران باشـد و عالوه بر رنانی سـایر
معـدود محققانـی کـه توانسـتهاند بـا انتخـاب سـبک
نـگارش روان و مخاطـب فهـم نیـز توفیقات مشـابهی
داشـتهاند؛ و دراینبـاره رنانـی را میتـوان همپایـه
باسـتانی پاریـزی و عبدالحسـین زرینکـوب دانسـت.
رنانـی بـا تشـخیص وضعیـت مطالعـه و خوانـش متن
نـزد ایرانیـان ،از حداقـل فضـای پیشآمـده خـود در
کالسهـای درس دانشـگاه اصفهـان حداکثـر بهـره را
برده اسـت و دانشـجویانش را همچـون خویش ،پیش
از آنکه از نظریه و دیدگاه سرشـار سـازد ،روحشـان را
آغشـته دردمنـدی جامعـه میکند .مهمتریـن کارکرد
ایـن شـیوه نـگارش و طـرح بحـث ،آگاهـی بخشـی
عمومـی دربـاره مختصـات جامعهایرانـی و الزامـات
رفتـاری موردنیـاز بـرای توسـعه اسـت ،ایـن کمکـی
بـزرگ بـرای جامعـهای اسـت کـه دهههاسـت درباره
توسـعه میاندیشـد ولـی تاکنـون دسـتاوردهایش
متناسـب بـا منابع و حتی دسـت رنجش نبوده اسـت.
هرچنـد رنانـی بـه هـر دو شـکل ایجـاز و اطنـاب در
نوشـتارهایش وفـادار اسـت ولـی روح سادهنویسـی
قلمـش ثابـت و بـدون تغییر اسـت .چه موضـوع بحث

«چرخههـای افـول» باشـد و چـه «نرگس نامـه» 1ای
بـرای مـردم ایران .اگر سـبک نـگارش رنانـی را ازنظر
شـناخت خصایـص جامعـه ایـران مـورد ارزیابـی قرار
دهیـم میتوانیـم بگوییـم که ایشـان در امـر توصیف،
کامیـاب بـوده اسـت ،توصیفاتـی زنـده و جانـدار .چه
ایـن را بهحسـاب شـناخت محقـق از زمینـه و بافـت
موجـود فکـری و اجتماعـی -سیاسـی ایـران بدانیم و
چـه محصـول نبوغ فـردی ایـن اقتصـاددان ادیـب ،او
راه نفـوذ در جامعـه و دانشـگاهیان را به یکسـان یافته
ا ست .
تصویـری کـه رنانـی بـا اتـکای بـه نگارشـش از
شـخصیت و جامعهایرانـی رسـم میکنـد واقعگرایانه،
خیرخواهانـه و انذارگونـه اسـت؛ از همیـن زاویـه
اسـت کـه برخـی او را «نفـس لوامـه اقتصـاد ایـران»2
نامیدهانـد؛ چراکـه او تصویـری بسـیار نزدیـک بـه
واقعیـت از فکـر و شـخصیت ایرانـی از یکسـو
و جامعـه و اقتصـاد و وضـع سیاسـتی کـه او در آن
زیسـت میکنـد ،از سـوی دیگـر ،بـه دسـت میدهد.
ایـن درک صحیـح از ماهیـت تحوالت جامعـه ایران را
میتـوان از پیشبینیهـا و اخطارهایـی به دسـت آورد
کـه رنانـی بارها مطرح کـرده اسـت .3پیشبینیهایی
متناسـب بـا واقعیت بیرونـی اما نهچنـدان امیدبخش.
یکی دیگر از خصایص در مسـیر توسـعه رنانی ،تعامل
فکـری ،بازاندیشـی و ارزیابی مجـدد فعالیتهایش در
جمـع همکاران ،اسـاتید و دانشـجویان اسـت .او از هر
فرصتـی بـرای ارتبـاط بـا جامعـه بهـره میگیـرد و
بازاندیشـی درباره آثار و افکارش را پیشـه کرده اسـت.
او دوسـتان زیـادی از جمع کسـانی دارد که شـبیه به
وی نمیاندیشـند.

 ::::بیتوجهی به قشربندی اجتماعی
در دستگاه فکری رنانی

یکـی از مهمتریـن حلقههـای مفقـوده مباحـث
رنانـی دربـاره جامعـه ایـران بیتوجهـی بـه سـاختار
قشـربندی اجتماعـی و همچنیـن تفکیـک این اقشـار
در تحلیـل نهایـی وی از توسـعهنیافتگی ایـران اسـت.
رنانـی در هیـچ اثـری ،از منظـر یـک نظریـه دقیـق و
روشـن بـرای نابرابـری و قشـربندی ،دربـاره جامعـه
ایـران سـخن نمیگویـد و مرز مشـخصی میان اقشـار
و طبقـات اجتماعـی ایرانیـان ترسـیم نمیکنـد .ارائـه
شـواهد محلـی و تجربـه تاریخـی سـایر ملـل جهـت
افزایـش قـدرت اسـتدالل متـون و سـخنرانیها ،یکی
از مـواردی اسـت کـه کمبـودش در طـرح بحثهـای
رنانـی خودنمایـی میکنـد .موضوعـات مهـم در
تحلیلهـای اجتماعـی توجـه بـه سـاختاربندیهایی
اسـت کـه درنتیجه نظـم اقتصـادی در جوامـع بوجود
میآیـد؛ بهعبارتدیگـر قشـربندی اجتماعـی بیانگـر
وجـود گروههـا دسـتهها و توزیـع متفـاوت فرصتهـا

و همچنیـن سـبک زندگی میـان آنهاسـت .در میان
جامعـه شناسـان تـا حـدود زیـادی پذیرفته اسـت که
میـان طبقـه اجتماعـی ،قشـر و یـا عضویـت افـراد در
گروهها و سـبک زندگـی و رفتار آنها رابطه مسـتقیم
وجـود دارد .بدیهـی اسـت در مواجهـه بـا موضوعـات
مختلف الیههای اجتماعی سـاختار قشـربندی جامعه
ایـران رفتارهـای متفاوتـی را از خـود نشـان میدهـد.
اگرچـه شـاهد تلاش رنانـی بـرای فهـم تغییـرات
اجتماعـی از منظـری میانرشـتهای بودهایـم امـا
ایشـان در آثـار مختلـف خـود توجـه چندانـی بـه
سـاختار قشـربندی اجتماعی جامعه ایران نداشـتهاند
و بهگونـهای همسـان پنـداری در رفتـار و همسـان
زیسـتی در سـبک زندگـی ایـن گروههـا اعتقـاد
داشـتهاند .درنتیجـه بیتوجهـی به این موضـوع مهم،
هنجارهـا ،ارزشهـا ،نگرشهـا و باورهـای گروههـای
مختلـف اجتماعـی تحـت عنـوان کلـی جامعـه ایران
موردتوجـه قـرار گرفتنـد کـه ایـن موضـوع نمیتواند
ادراک صحیحـی از رفتـار اقشـار مختلـف بـه دسـت
دهـد .اگـر مفـروض توسـعه در ایـران تعریـف مبتنی
بـر بهبـود در حوزههـای مختلـف باشـد هنگامیکـه
ایـن موضـوع در مرحلـه تدویـن قـرار میگیـرد بـا
چالشهـای جـدی مواجـه میشـود.

 ::::توجه به تاریخ ،شاید وقتی دیگر

یکـی از ضرورتهـای روششـناختی اندیشـیدن و
قلـمزدن در مکتـب نهادگرایـی کاوش در زمینههـا
و بسـترهای تاریخـی جوامـع اسـت .آشـنایی محقـق
نهادگـرا بـا تاریـخ محلـی و ملـی جامعـه خـود و
دیگـر جوامـع چنـان اهمیتـی دارد کـه بسـیاری از
اندیشـمندان نهادگـرا بهدفعـات از شـواهد تاریخـی
بـرای اثبـات اسـتداللهای خـود بهـره گرفتهانـد .در
قیـاس بـا ایـن خصلـت ،تحلیلهـای رنانـی دربـاره
جامعـه ایـران بدون توجـه به روندهای محلـی تاریخ و
تغییراتـی کـه در بطـن جامعه طـی دهههـای متوالی
رخدادهاند ارائهشـدهاند؛ و بیشـتر موضوعـات موردنظر
رنانـی در گفتارهـا و نوشـتارهایش ،خالـی از ارجاع به
تجربههـای تاریخی اسـت .بهعنوانمثـال در پرداختن
بـه موضـوع «توسـعه یعنـی همپایـی نظـام حقوقی با
نظـام اقتصـادی» ،هیـچ اشـارهای بـه رونـد تاریخـی
ایـن موضـوع مهـم در ایـران نشـده اسـت .درحالیکه
تحـوالت نظام حقوقـی ایران از دیربـاز موردتوجه بوده
اسـت .درنتیجه عدم کاوش مناسـب در سـیر تحوالت
اجتماعـی و اقتصادی تاریـخ ایران و عدم هماهنگی در
فضـای بیـن االذهانـی در میان مردم و نخبـگان ایران،
ادراک و انتظـار هماهنگـی از توسـعه وجـود نـدارد و
اقتصـاد ایـران از یافتـن الگوی مشـخص برای توسـعه
ناتـوان مانده اسـت.

 .1نرگس کلباسی ،بانوی خیر و فعال ایرانی درزمینه تعلیم و تربیت کودکان محروم در هندوستان است که به اتهام آنچه سهلانگاری در نگهداری از کودکان تحت تعلیمش خواندهشده است در
دادگاه رایادگادا تحت محاکمه است.
 .2در مراسم تجلیل از محسن رنانی پس از سخنرانی او با عنوان «آسیبشناسی نخبگی در ایران» که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دکتر محمد گوهریان ،صنعتگر و کارآفرین برجسته
اصفهانی ،رنانی را با این لقب یادکرده است.
 .3یکی از مهمترین پیشبینیها و تحلیلهای رنانی در حوزه نفت و انرژی بوده است که در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» مطرحشده است .رنانی در آن کتاب از کاهش ناگهانی قیمت
نفت پس از یک دوره تجربه قیمت باال خبر داده بود .همچنین رنانی در مصاحبهای اعالم کرد که نابودی داعش هدف غرب نیست و غرب دراینباره صداقت کافی را ندارد .او داعش را ابزار تحقق و
پیگیری اهداف غرب دانسته است.
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