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  ظرف زمان و مکان
  

  عليرضا علوي تبار
  

نوشتن در مورد وقايع دهه اول پس از انقالب و ارزيابي انتقادي عملکرد بازيگران آن سال هاسـت بـراي           
از يـک طـرف اگـر ارزيـابي انتقـادي متوجـه حکومـت و        . امثال من با دو محدوديت جدي مواجه اسـت       

ل محدوديت هاي خويش آن را حـذف مـي کننـد    عناصر درون حاکميت کنوني باشد، روزنامه ها به دلي       
يا با تغيير عبارات تعديل مي کنند، هيچ توضيحي هم نمي دهند، اين اتفاقي است که براي خود من چنـد       

به هر حال چه حـذف و چـه تعـديل، معنـا را عـوض مـي       . افتاده است» اعتماد«بار در همين روزنامه عزيز  
ز طـرف ديگـر اگـر بخـواهي از عملکـرد منتقـدان و مخالفـان         ا. کند و چيز ديگري به خواننده مي گويد       

انتقاد کني هميشه اين امکان هست که يکي از رسانه هـايي کـه معمـوالً زمينـه سـاز برخـورد بـا منتقـدان                  
گمـان نمـي کـنم    . است، از آن استفاده کرده و از آن ابزاري بسازد براي برخورد با مظلومي يا تالشگري        

  ي هاي روزنامه خاص را در برخورد فراموش کرده باشند،هيچ يک از دوستان جهت ده
  

به طور مشخص آقـاي تقـي رحمـاني در     . اما ظاهراً برخي از دوستان ما به اين محدوديت ها توجه ندارند           
هر سخن و گفت وگويي، بي ربط و باربط، به نقد رفتار ديگران در گذشته يـا تحليـل و ارزيـابي آنهـا از          

. رح پرسـش هـايي ديگـران را دعـوت بـه موضـع گيـري و اظهـارنظر مـي کنـد            گذشته مي پردازد و با ط     
مـي فهمـم کـه بـه قـول خـانم سوسـن        . هميشه سعي مي کنم با ايشان همدلي کرده و رفتارشان را بفهمـم           

شريعتي حافظه هاي زخم خورده و بغض هاي فروخورده يي وجود دارد که به هر حال بايد بـا حملـه بـه                
سازي بـراي هويـت بخـشي بـه خـود هـم بـي اطـالع         »ديگر«وه از تکنيک هاي     به عال . کسي آرامش يابد  

نيستم و درک مي کنم اين طبقه بندي ها و خط کشي ها گاه به کار حفظ يکپـارچگي و هويـت بخـشي                
  .ها مي آيد، اما راستش را بخواهيد اين رفتارها را اگر هم بفهمم نمي توانم تاييد کنم»خودي«به 
  

 انقالب مي توان همه چيز را به گـردن حکـومتگران انـداخت و خيـال همـه را         در مورد سال هاي نخست    
احتماالً در ميان اهل نظر و روشنفکران هم کسي متعرض ما نمي شود و همه چيز به خوشـي       . راحت کرد 

اما به عنوان يک پژوهشگر و روشنفکر با کارهاي پژوهشي منتشرشده در سـال هـاي اخيـر      . پايان مي يابد  
کتوب به جامانده از آن دوران چه خواهيم کرد؟ به گمانم براي رعايت انصاف هم بايـد بـه نقـد              و آثار م  

از اين هم بايد فراتـر رفـت و بـه نقـد رفتـار      . حاکمان و عناصر حاکميت پرداخت و هم به نقد اپوزيسيون  
ز گفتم برجـاي  اما فراموش نکنيد در اين کار دو محدوديت که در آغا        . توده مردم هم بايد اهتمام ورزيد     
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. اما با فرض توجه به محدوديت ها لحن گفت وگوها نيز بايد مورد بازنگري قـرار گيـرد      . خود باقي است  
بحث دکتر سـروش و مـاجراي انقـالب فرهنگـي را     . براي آنکه روشن تر سخن گفته باشم مثالي مي زنم        

هم با حوصله و آرامـش توضـيح   ايشان . چند بار اين پرسش با ايشان در ميان گذاشته شد        . در نظر بگيريد  
اما مگر ماجرا تمام شد؟ افرادي به صحنه آمدند که بـراي اثبـات خـود بايـد بـه نفـي آدم محبـوب و                 . داد

. لحن شان نشان مي داد به دنبـال روشـن شـدن حقيقـت و گـشودن رازي نيـستند               . مشهوري مي پرداختند  
ه گويي جز آنهـا همگـان در آلـودگي و    تمسخر مي کردند و طعنه مي زدند و چنان وانمود مي کردند ک          

اوالً . با چنين کساني چگونه بايد برخورد مي شد و چگونه پاسخي داده مـي شـد  . جهل غوطه ور بوده اند   
مگر مقابله به مثل حق کسي که مورد حمله قرار گرفتـه اسـت، نيـست؟ ثانيـاً کـدام لحـن و نحـوه پاسـخ                     

اسخ هـاي برنـده؟ ظـاهراً پاسـخ هـاي محکـم و همـراه بـا         موثرتر و کارآمد بود؟ آن سخنان آرام يا اين پ         
مقابله به مثل موثرتر بوده است، سکوت بعدي آن هتاکان مگر بر اين امر داللت نمي کند؟ نمـي شـود بـا         

بـه نظـر مـي رسـد بـراي تحليـل و       . تمسخر و طعنه از کسي پرسش کرد و انتظار پاسخي متناسب نداشـت    
. ب همه ما محتاج توجه بـه آمـوزه زنـده يـاد دکتـر شـريعتي هـستيم             ارزيابي وقايع سال هاي نخست انقال     

اگـر  . خود مورد ارزيابي و تحليل قرار دهيـد » ظرف زمان و مکان«آنجا که تاکيد مي کرد حوادث را در   
  .شرايط امکان مي داد چنين تحليلي مي توانست روشنگر آينده باشد

  


