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  آفات متدولوژيك تفكر در ايران با نگاهي به مقاله دكتر سريع القلم
كليه مطالب اين نوشته در همه بخش هاي آن صرفا بيانگر نظرات، تجربه ها و انديشه هاي شخصي نويسنده اش *** 

نويسنده ضمن . مي باشد و با افتخار ممكن است در همه بخش هاي آن حاوي كژتابي، كج فهمي و مملو از اشتباه باشد
اين نوشته . به مرگ مؤلف مسئوليت اين نوشته در آينده را نمي پذيرد "ترديد آميز"پذيرش حق نقد خواننده، با اعتقاد 

  . ***جز براي نقدهاي آينده خود نويسنده قابليت رفرنس به عنوان رفرنس را ندارد
  به جاي مقدمه

هنوز هم منتظر ليست هاي . نوشته هايش را با عالقه دنبال ميكنم دكتر سريع القلم يكي از انديشمنداني است كه همواره
سي تايي ايشان هستم و معقتدم نوشتن چنين ليست هايي غير از تسلط علمي بر موضوع، نيازمند دانش خالصه نويسي، 

را كوچه به دانشي كه قطعا بلند نويسي چون من سال ها بايد برايش هفت شهر عشق . كوتاه نويسي و ايجاز هم مي باشد
  . كوچه بپيمايد

و كتاب » چه بايد كرد؟«برآيند آشنايي من با دكتر سريع القلم در مسير مطالعه و كنجكاوي هايم در جستجوي راهكار 
هر چند عصاره و چكيده آن كتاب با تأكيد بر تفكر به عنوان ريشه اي . متبلور شده است» عقالنيت وتوسعه يافتگي ايران«

عامل در توسعه است، اما باز هم نميتوان از ارزشمندي تفكري آن چنان موشكافانه و دقيق غفلت ترين و مهم ترين 
  .ورزيد

  . را نيز ميتوان تا حدي ناظر و مقدمه اي بر آن كتاب در نظر گرفت "آفات متدولوژيك تفكر ايران"به واقع مقاله 
  تفكر به عنوان يك اصل 

ز پايه اي ترين و در عين حال تابويي برآمده از هزاران سال سنت ها و عقايد اساسا كالبد شكافي تفكر به عنوان يكي ا
بيش از هر چيز تأكيد لذت بخش ايشان بر اين نكته ظريف است كه نظم . مخالف با انديشه كاري پسنديده است

ه خوبي عصاره دو جمله اي كه ب. اجتماعي برآيند روش تفكر است و ساختار مندي براي رشد و توسعه ضرورت مي يابد
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هر چند هنوز معقتدم توسعه مرهون و محصول پيچيدگي سيستم است و . توسعه را ميتوانند تا حد زيادي آشكار كنند
  . سيستم پيچيده تا حد زيادي به همه اعضايش وابسته است و نه تنها به چند عضو خاص

را مشاهده  "عقالنيت فلسفي"و  "نيت ابزاريعقال"در جاي جاي مقاله ايشان ميتوان ردپاي تفاوت و مقايسه دو مفهوم 
آن چنان كه رشد عقالنيت فلسفي در ايران در جريان استبداد كور هزاران ساله تا حد زيادي عقيم مانده است و . كرد

تفكر و انديشه ورزي عمدتا در حوزه هاي مورد تأييد ستمگر رواج يافته است و سياليت و تنوع در انديشه همواره به 
در عوض با واردات يك باره و حجم عظيمي از دستاوردهاي توسعه از غرب، عقالنيت ابزاري . ترجمه شده است ارتداد

همراه آن كه در علم، كارآمدي، نظم و روش متبلور مي شود، بدون داشتن پايه هاي فلسفي تفكر به چيزي بيشتر از 
  . ميده استنينجا» سليقه اي بودن تفكر و ضعف در اجماع يا عدم نقد پذيري«

چرا بايد از آموزش عالي "و  "چرا كتاب  نمي خوانيم؟"گوشه هايي از چنين باورها و مشكالت ساختارمندي در دو مقاله 
آورده شده است كه پيشنهاد ميكنم براي داشتن تصويري جامع تر از آن چه در اين نوشته  "در ايران تمام قد دفاع كرد؟

  . بزنيد مي آيد، حتما به آن دو نوشته سري
  :كر ايرانيان برشمرده است كه شامل موارد ذيل استآفت مهم براي تف ٧نويسنده 

  اصل تخيلي بودن تفكر - ١
  اصل سليقه اي بودن تفكر -٢
  اصل ضعف در دستيابي به اجماع - ٣
  اصل ضعف در برخورد با ابهام -٤
  اصل ضعف در توجه به زمان - ٥
  اصل ضعف در مواجهه فكري - ٦
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  اصل انتخاب ميان كنترل انديشه و مديريت انديشه  -٧
  .در ادامه اين نوشته به بررسي عميق تر و موشكافانه تر هر چه بيشتر اين هفت اصل خواهيم پرداخت

  .تلقينات غيرواقعي از طبيعت انساناجتماعي و  –محصول ساختار فرهنگي : تخيل به جاي تفكر -١
فرهنگي مرتبط دانسته است و انسان را تا اندازه زيادي محصول  –ساختار اجتماعي دكتر سريع القلم اين مورد را به 

غير واقع گرايي فكري در ايراني امروز را به خرافات، تلقيات غيرواقعي و محيط زندگي شهري . محيط زندگي اش مي داند
صرفا سطحي از داده هاي آموخته مرتبط دانسته شده است و عكس العمل هاي ذهن تربيت نيافته را مرهون بهره برداري 

بارزترين و دم دستي ترين نوع مثال براي تخيل به جاي . ها، انديشه ها و تجريبات پيشين و صرفا مقطعي دانسته اند
  . است "تفاوت"تفكر در تفكر استريوتايپي و نگاه متعصبانه به 

و » حق«البته كه جانبدارانه نگريستن پديده ها تا جايي پيش مي روند كه تفاخر به ژن و نژاد مرغوب تا حد زيادي 
تلقي شده و حق تمسخر، كوبيدن و حذف فيزيكي شخص و انديشه متفاوت نه تنها نكوهيده نمي شود كه به » ارزش«

ي و هم رديف واژه هايي نظير ميهن پرستي خلط معنا عنوان نوعي دستاورد مهم فرهنگي و زير ساخت اصلي ملي گراي
  . مي شود و طبيعتا مبارزه سياسي و فكري تا حد مخالفت هاي يواشكي تنزل مي يابد

  شخصي بودن معيار فكر و فقدان تجربيات جمعي: تفكر سليقه اي -٢
هر . يس دانسته ها و جزم انديشيتقد: در انديشه ايرانيان، تخيل به جاي تفكر بر اصل مهم ديگري هم سايه مي افكند

چند دكتر سريع القلم مهم ترين عامل در جزيره اي بودن تفكر ايرانيان را فقدان تجربيات جمعي دانسته اند، از ديدگاه 
  . نويسنده مي توان اين امر را به آفت متدولوژيك اول پيوند زد

هزاران ساله سيستم هاي استبداد قبيله اي و چادرنشيني ايده آل گرايي فكري و ناواقع بيني كه مي تواند ناشي از تسلط 
  . باشد، واقع بيني را به شدت كمرنگ كرده و تفكر ايده آل را قوت مي بخشد
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مشتي نمونه از ) آل احمد –نون و القلم ( » حكومت از روز اول كار آدم هاي بي كله بوده است«نقل قول هايي نظير 
ي سيطره استبداد طوالني مدت و سيستماتيك هيچ گونه امكاني براي رفورم و خروار خرمن افكاري است كه تحت لوا

تجربه اي كه حداقل در تاريخ سياسي . اصالح جز قطع كامل و فرو ريختن و دوباره ساختن و چندباره سرنگوني نمي بيند
  . اين كشور تقريبا هر نصف سده يك بار تكرار مي شود

: تركيب دو اصل در كنار همديگر ميتواند آفت فرعي پررنگ ديگري هم  بيافريند از سوي ديگر باز بايد تأكيد كرد كه
  . دارم» من«كه لزوما عقيده اي است كه  "تقدس يك ايده يا عقيده"

به سادگي ميتوان دريافت آنجايي كه همه افكار و ايده ها دستخوش سيالن و تغيير است و در جريان فكري رو به رشد 
يتواند از دسترس نقد و تيغ تيز اصالح بگريزد، جمع شدن به دور آتش يك ايده همان قدر بشري هيچ ايده اي نم

  . خطرناك مي شود كه داشتن ايده اي متفاوت از جمع
چنانچه زماني . بودن همه مسائل روز ماست» تك راهكاره«مصداق بسيار روشن و نتيجه عملي چنين سيستم فكري در 

و هم اكنون در » مهندسي برق و عمران«و بعدها » پزشكي«هاي اين كشور در راه تحصيل قرار بود تمامي افكار و انرژي 
از آنجايي كه ما هنوز نياموخته ايم كه كاركرد اصلي يك پزشك لزوما در سياست . صرف شوند» مهندسي كامپيوتر«

ندس كامپيوتر قرار نيست نيست و از يك مهندس عمران بايد انتظار ساختن ابنيه داشت و نه رفع معضل ترافيك و مه
فقدان جمع گرايي . بتواند و مطلقا از وي انتظار نمي رود مشكل زيست محيطي رفع آلودگي لكه هاي نفتي را از بين ببرد

بودن را تجويز » تك راهكار«و تجربيات جمعي و كار تيمي آفت ديگري است كه بر اين مورد سايه مي افكند و هم چنان 
  . مي كند

دهايي كه عمال به سيستم چاپ و اعطاي مدارك دانشگاهي وارد است، هنوز هم تقدس برخي فارغ التحصيالن فراتر از نق
آن سيستم آن چنان در افكار ما ريشه دوانيده است كه منتخبين شوراي شهري در يك گوشه از كشور را دو پزشك، يك 

تخصص ديگري تشكيل مي ) رض كنيم تخصصاگر ف(شهر ساز، يك مجري تلويزيون، دو مهندس عمران و چند نفر با 
دهند كه فارغ از مدارج دانشگاهي هنوز يك روز هم تجربه كار اجرايي در زمينه مديريت شهري در رزومه خود ندارند و 
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و چكش و ميخ ديدن همه چيز » تك بينانه«و » راهكارهاي يك سويه«تمامي وعده هاي انتخاباتي شان در محدوده ارائه 
  ".راه حل مشكل را پيش مي برد": ت و همين جاست كه دردناك ترين مشكل هر سيستمي بروز ميكندخالصه شده اس

 "تمايز"طبيعتا زماني كه در ميان تحصيلكردگان و اهل فكرو انديشه و مدعيان تفكر، مدرك دكترا شأن و درجه بندي 
  . ه از اقشار عادي تر جامعه را داشتاست، قاعدتا نمي توان به صورت طبيعي انتظار تفكر ديناميك و واقع بينان

  
  عدم قاعده مندي كليت جامعه و سازمان گريزي: ضعف در دستيابي به اجماع نظر -٣

از آنجا كه به صورت . دكتر سريع القلم دسترسي به اجماع نظر را يك هنر ميداند كه بيشتر متكي به قاعده مندي است
. فرديت منزوي شده و بي اعتمادي طبيعي ترين ميوه چنين ديدگاهي است است،» خانواده«تاريخي تنها نهاد قابل اتكاء 

هر چند نويسنده در اين مورد به ريشه يابي نمي . يابد» هويت«فرد نميتواند فراتر و خارج از چارچوب خانواده و قبيله 
  .پردازد، اما به نظر مي رسد مي توان با كليتي احتمالي در اين موضوع موشكافي كرد

هنر دست يافتن به اجماع به صورت ساختاري مي تواند در ضعف فرهنگ شهر نشيني و تمايل ذاتي و تاريخي فرهنگ 
نبايد فراموش كرد كه وحدت . ايرانيان به كاركردها و مؤلفه هاي چادرنشيني، ناتوراليسم و قبيله گرايي خالصه شده باشد

كه افرادي با هويت هاي مستقل از منظر پيش زمينه و ساختار نياز  و اجماع زنده و تحمل تفاوت ها زماني بروز مي يابد
  . به زندگي جمعي و اجتماعي را احساس كنند

هر چند در تاريخ اين كشور شهرها قدمت باستاني دارند، اما نحوه اداره حكومت ها در سده هاي طوالني در مؤلفه 
و غيرخودي از نخستين روزهاي تشكيل حكومت در  و تشخيص و تفكيك دائمي دايره خودي» اعتماد صرف به خودي«

  . را به رسميت نشناخته است» سياه و سفيد«اين مرز و بوم، عمال هرگز وجود عناصر فكري سوم و چهارمي فراتر از 
شايد بتوان به جرئت ادعا كرد تاريخ استبداد سياسي ايران هرگز نتوانسته است بين شخص و حق شخص براي زندگي و 

آراي وي تمييز قائل شود و همواره تقسيم بندي هاي پررنگ و غلط اندازي در زمينه داشتن حق حيات و حق افكار و 
  . داشتن افكار متفاوت با جريان فكري روز در پيش گرفته است
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دكتر سريع القلم هنر دست يابي به اجماع را نتيجه تجميع بسياري صفات دانسته اند كه مرور آن ها مي تواند راهگشا 
هدف جمعي، عقل جمعي، كاركردهاي مرحله بندي شده، حدشناسي فردي، تخصص گرايي، كاركرد گرايي، ": باشد

  .حاكميت علم و روش علمي، ضابطه شناسي و اهتمام جمعي
  
  فقدان كنجكاوي علمي و اجتماعي و جزم انديشي: ضعف در برخورد با ابهام -٤

حال . ي ميداند كه نتيجه علمي شدن و صنعتي شدن يك جامعه استدكتر سريع القلم ابهام را يك خصلت عميق فرهنگ
آن كه با وجود تفكر جزم انديش و دگماتيك و جزيره اي تربيت نيافته غالب در جريان فكري روز ايرانيان، و با توجه به 

از يك خطاي  واردات صرف دستاوردهاي تكنولوژيك بدون داشتن و احساس نياز به زيرساخت آن ها، تعميم دادن فراتر
  . ، هم رديف رفتاري شايسته در تفكر و حتي در ميان برخي اساتيد علوم انساني هم مي شودذهني

قاعدتا انتظار مي رود ذهن تربيت شده در فضاي چندرنگي و تضارب آرا و تفكر انتزاعي علوم انساني بيشتر از ذهن صفر و 
متأسفانه تر اين كه حداقل مشاهدات . را به رسميت بشناسد يكي مهندسي بتواند در افكار خويش ابهام و عدم قطعيت

شخصي نويسنده در حوزه بحث و اظهارنظر هاي متعدد و جريان هاي مناظره از جانب پژوهشگران حتي برجسته علوم 
انساني در زمينه هايي چون حقوق زباني قوميت هاي مناطق مرزي كشور كه دور هاله مقدسي از انديشه هاي افراطي و 
امنيتي متبلور شده اند و گويي هرگز نبايند با تيغ نقد و ترديد به آنها نزديك شد، نتيجه بحث همان ريشه عميقا جزم 
انديشانه و غيرقابل بحث بودنش؛ تنها در لفافه اي از لفاظي ها و اصطالحات علمي تر و عالم پسندتري است و متأسفانه 

هام به عنوان مهم ترين سالح و دستاورد بشري با بي توجهي كامل روبرو مي تر اين كه هنوز اصل استفاده از ترديد و اب
  . شود

دكتر سريع القلم در ادامه مهم ترين اثر ابهام را كم رنگ شدن سمت و مقام و خلقيات فرد در اعتبار سخن مي دانند كه 
ساسا از مغلطه توسل به با فرهنگ ابهام حساب صاحب سخن از استدالل وي به صورت طبيعي تفكيك مي گردد و ا

  .مرجع پيشگيري مي شود
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  بي توجهي به تغيير و بهبود: ضعف در توجه به زمان -٥

در شرايطي مورد توجه همگان قرار مي گيرد كه تغيير و زمان : در اصل مقاله به خوبي به دو نكته ظريف اشاره مي شود
دوم اين كه رشد، پيشرفت، توسعه يافتگي و زندگي با  تحول و بهبود اصل باشد و زندگي يك مقوله جدي به شمار آيد و

كيفيت به شدت تحت الشعاع قاعده مندي، قابليت پيش بيني بودن و اجماع باشد كه هر سه اصل در حيات اقتصادي، 
  .اجتماعي و سياسي ايران از كاالهاي كمياب بوده است

  
است، اما بستگي اصلي آن به مطالبه عمومي براي اساسا توسعه پايدار اگرچه در ذات خود در سيستم پيچيده جاري 

ذهني كه در آن ابهام راه نمي يابد، متخيل است تا متفكر و به . بهبود و وجود ساختار قاعده مند تحول تكيه مي زند
انديشه ها و ساليق خويش بها و وزن سنگين تري مي دهد، قاعدتا نخواهد توانست لزوم و برهم كنش هاي يك سيستم 

  . ه را تا حد نياز درك كندپيچيد
از سوي ديگر ساختار ضدشهري تاريخي جامعه ايران كه در آن تغييرات در هژموني و ساختار قدرت مطلق هرگز در 

به » ناديده ترين اصل در تحول«حالت بينابيني و تغييرات بسيار بطئي و تدريجي پيش نرفته است، باعث مي شود زمان 
  . حساب بيايد

، تحول و تغيير در كيفيت و استاندارد زندگي تنها م قبيله اي در رأس ساختار و هرم قدرت قرار مي گيردزماني كه يك ه
به دست آمده باشد، تا حد زيادي ناديده انگاشته » زمان«است و لزوما شايستگي كه در طول  "ژن خوب"نيازمند داشتن 

  . خواهد شد
به پست هاي مديريتي كالن كشوري بدون داشتن حتي يك روز تجربه مصداق بارز اين رفتار، انتصاب برخي آقازاده ها 

كار جدي و مديريت در سطح خرد است كه شايستگي و توانمندي در چنين پست هاي اتفاقا حساسي، آخرين پارامتري 
 طبيعتا چنين. است كه مورد توجه قرار گرفته است و اي بسا كه توجه بسيار زيادي هم به خودش جلب نكرده باشد



٨ 
 

رفتاري نه اولين و نه آخرين بار است كه رخ مي دهد و ريشه بسيار عميق تري در فرهنگ و تاريخ اين كشور دوانيده 
  . است و بدون شناخت ريشه ها نميتوان براي اصالح آن گام برداشت

به خود به سمت شفاف سازي، يكسان سازي و هدف گذاري هايي مي رود كه  Normativeتوسعه قهرا در رويكرد 
تنها مي تواند به همين لحظه بينديشد و تحول  "ژن خوب"شدت به عنصر زمان وابسته اند و طبعا مدل ذهني قبيله اي 

  . تدريجي برايش مفهومي گنگ و دور از دسترس است
  "افكار من"و  "من"برخورد قطعي با انديشه و عدم وجود تفاوت بين : ضعف در مواجهه فكري - ٦

متأسفانه تر . به جهان با خودش به توافق برسد "مدلي"ق گرا احتماال نتواند در قالب لزوم نگرش تفكر جزم انديش و مطل
تنها محصوالت چنين تفكري اند و در چنين شرايطي پذيرش مدل و  "تعصب ورزي"و  "تقدس بخشي"اين كه 

  . سيستمي بودن پديده هاي جهان ناممكن مي شود
به باور دكتر سريع القلم مواجهه فكري يك فضاي غيرسياسي مي طلبد يا حداقل فضايي كه عوامل سياسي در آن كمتر 

حال آن كه ورود سياست در عرصه تفكر تاريخ اين كشور آن چنان پررنگ بوده است كه تفكيك من از . دخيل باشند
گ بوده است كه به تمامي مزاحم تمامي كاركردهاي در واقع بدنه سياست آن قدر بزر. افكار من ناممكن بوده است

  . غيرسياسي هم بوده باشد
در نوشته بعدي به . (است» نقد«به جاي » انتقاد سازنده«خلط معني بزرگ و دردناك ديگر در اين عرصه تركيب واژگاني 

  )مفصال به اين تركيب خواهم پرداخت "در ستايش نقد"نام 
يك فرهنگ ضدشهري، انتقاد تا درجه انتقاد سازنده و تا ميانمايگي كامل و عبارت به سادگي ميتوان دريافت كه در 

عدم توانايي «رناني عامل اصلي عقب ماندگي را در (. در نزد عوام هبوط مي كند "جاج نكنيم همديگه رو"مشمئز كننده 
  .) دانسته است كه شايد مطالعه آن مقاله برايتان مفيد بوده باشد» ما براي گفتگو 

ارزيابي انديشه ديگران با استفاده از مستندات علمي و نشان دادن احتمال وجود پاسخ هاي «مگر مي شود مفهوم بزرگ 
كه احتماال تنها برشمردن جنبه هاي مطلقا مثبت و » انتقاد سازنده«را با مفهوم ميانمايه و تهي از معناي » بهتر به سؤال
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ك و جزم انديش؛ در جامعه اي كه در آن مفهوم ترس با احترام خلط مي پيشگيري از شكافتن مطلب و انديشه دگماتي
  شود، يكسان انگاشت و به يك چشم نگريست؟

كليه افكار من در همه بخش هاي آن «الزمه انتقاد گر بودن و انتقاد پذيري شايد در پذيرش اين اصل ساده باشد كه 
د و من حاضر نيستم هيچ زماني به خاطر افكار و دانسته هاي ممكن است حاوي كژتابي، كج فهمي و مملو از اشتباه باشن

افكار و دانسته ). كه هستند(امروزم كُشته شوم؛ چرا كه ممكن است همه آن ها غيرمفيد و دور كننده از حقيقت باشند 
د كه نمي هاي من تماما تابع و اسير دست زمان و شرايط شكل گيري شان هستند و اين پارامترها آنقدر ابژكتيو هستن

  ».توانند هرگز مطلق باشند
دكتر سريع القلم معتقد است مواجهه فكري در جوامعي ميسر است كه ماليمت فرهنگي، آرامش اقتصادي و اميد به 

  .آينده در آن ها فراگير شده باشد
  ضعف در انتخاب ميان كنترل انديشه و مديريت انديشه  -٧

. مديريت فكر برآيند اعتماد است و كنترل برآيند بي اعتمادي. تفاوت استكنترل افكار جمعي با مديريت افكار جمعي م
  )اصل مقاله(

) قبيله(دكتر سريع القلم معتقد است توسل ما به كنايه، غير مستقيم حرف زدن و تشكيل جلسات در دايره خانواده 
قبيله گرايي و تالش براي شبيه  هر چند ميتوان اين مقوله را در. برآيند سيستم كنترل فكري و استبداد تاريخي است

  . ساختن قبايل ديگر به قبيله خودمان متأثر و تأثيرگذار دانست
اما شايد تعريف فرديت يك فرد ايراني به شدت ) اصل مقاله. (اساس فلسفي مديريت انديشه و فكر در ترويج فرديت است

ذوب شده باشد و تفكيك فرديت ايراني ) انر كارياز ژنتيك تا رشته دانشگاهي و ژ(در مفهوم خانواده، قوميت و قبيله 
دردناك تر اين كه در چنين فرهنگي خود بودن و مانند . مستقل از همه كاركردهايش نتواند اصال معنا و وجود پيدا كند

 . چاره كار قلمداد شده است "همرنگ جماعت شدن"است و » رسوايي«خود زندگي كردن 
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  نتيجه گيري
هرچند بحث در . دكتر سريع القلم در نهايت ساختارگرايي را مهم ترين اصل در دستيابي به چارچوب توسعه دانسته اند

اين مورد كه آيا توسعه فردي ميتواند ساختار بسازد يا اين ساختار است كه قرار است توسعه فردي را ترويج دهد، از 
  . حوصله اين نوشته خارج است

نظر مي رسد توسعه پايدار در سطح بسيار پايه اي خود همانند كاشتن بذر در دل زمين و فراهم  در حال حاضر اما به
 Extremistanنمودن شرايط رشد و انتظار براي شكوفايي از عميق ترين اليه ها باشد و پيچيدگي سيستم و حوزه 

  . رشد، اجازه هيچ گونه پيش بيني و پيشگويي را به ما ندهد
شايد تنها وظيفه ما فراهم نمودن خاك حاصلخيزي است كه بتواند نابارورترين . ر مهم و قدرتمندي استزمان بازيگر بسيا

  . بذرها را هم در دل خويش بپروراند
 ------------------------------------------------------------------------  

  ارغوان
  اين چه رازي است كه هر بار بهار

  دبا عزاي دل ما مي آي
  و زمين از خون پرستوها رنگين است؟

  
    

  


