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ِ
پیوست دوم
ِ
نسبت روشنفکران و قدرت در اندیش ٔه شریعتی
مروری بر نظرگاههای شریعتی

این بحث اینک در ایران خیلی مطرح نیست ،اما در بی ِن برخی از روشنفکران و از جمله بعضی دوستدارا ِن شریعتی در خارج از کشور وجود دارد .در
این مورد هم قرائتی از شریعتی وجود دارد که با سیاست و حداقل با قدرت با فاصله برخورد میکند .در موردِ فاصل ٔه روشنفکر با قدرت ،ادبیات و جمال ِت
زیادی در آثارِ شریعتی وجود دارد که میگوید روشنفکران نباید رهبری کنند ،نباید داخ ِل قدرت بروند و ...بنابراین در ابتدا به چند جمله از شریعتی اشاره
میکنیم و بعد به طر ِح بحث میپردازیم .شریعتی یک جا میگوید :
ِ
رسالت روشنفکران زعامت و حکومت و رهبر ِی سیاسی و اجرایی و انقالب ِی مردم نیست ،این کاری است که در انحصارِ خودِ مردم است و تا او خود
"...
به میدان نیامده است ،دیگری نمیتواند وکالتاً کارِ او را تعهد کند ...کسانی که میگویند و با اعجاب و انکار میگویند  :همهاش همین ؟ کسانیاند که
نمیدانند "همین" یعنی چه ؟ آری ،همین ،و همین کافی است									 "...
( م .آ  ،4ص) 257
												

در جای دیگر میگوید :
" ...روشنفکر کارش رهبر ِی جامعه نیست .این یکی از غلطهای ِ
بزرگ روشنفکرهای دنیاست که خیال میکنند باید رهبر ِی جامعه و مردم را به
دست گیرند .بیارزشترین جناح برای رهبر ِی مردم روشنفکرها هستند .در تمامِ نهضتهای آفریقا و آسیا قیاف ٔه روشنفکرها را نمیبینید ،بلکه قیاف ٔه
توده و عوام را میبینید ) ... ( .همیشه جامعهها و انقالبات بعد از اینکه به نتیجه رسیدهاند چون قیافههای انقالبی کنار رفتهاند و قیافههای انتلکتوئل
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و تحصیلکرده جای آنها آمدهاند ،دولتها به محافظه کاری و انحطاط دچار شدهاند .تونس یکی از همین نمونههاست .بنابراین روشنفکر رسالتاش
ِ
رسالت روشنفکر خودآگاهی دادن به مت ِن جامعه است ،فقط و فقط همین و دیگر هیچ .اگر روشنفکر بتواند به مت ِن جامعه
رهبری کرد ِن جامعه نیست،
خود آگاهی بدهد از مت ِن جامعه قهرمانانای برخواهند خاست که ِ
لیاقت رهبری کرد ِن خودِ روشنفکر را هم دارند				 "...
( م .آ  ،20ص) 498
												

همچنین میگوید :
ِ
نهضت اصی ِل اجتماعی را در مرحل ٔه طبقات ِی آن ادامه دهند و به نیابت از خودِ مردم عمل کنند ،بلکه
" ...تحصیلکردههای روشنفکر نمیتوانند رهبر ِی
این قهرمانا ِن امیاند که ارادهٔ توده در آنان تجسم یافته است و روح و بینش و حرکت و استحکامِ فطری و اراد ِی خود را مستقیماً از مت ِن اجتماع
									
میگیرند و ریشه در اعما ِق صمیمی و زایندهٔ توده دارند"...
( م .آ  ،4ص) 94
												

نیز میگوید :
"ِ ...
علت شکست یا انحرا ِف هم ٔه نهضتهای اجتماع ِی کشورهای سنتی و منحط این است که تنها تحصیلکردهها ( انتلکتوئلها ) بودهاند که به عنوا ِن
ِ
سرنوشت جامعه و راه و آینده سخن میگفتهاند و چون بیسوادی عمومیت دارد ،خواه ناخواه اینان بودند که "به
یک گروهِ خودآگاه و آشنا با زمان ،از
نیابت از تودهٔ مردم" رهبر ِی نهضتها را به دست میگرفتهاند ،و چون فطر ِت اجتماع ِی اینان با رهبر ِی مردم که کارِ خودِ مردم است مغایرت دارد،
ِ
حرکت یک نهضت که با عصارهٔ ایمان و ارادهٔ توده تغذیه میکند ،در قالبهای منطقی و حقوقی و عقل ِی مجرد و دور از "واقعیت"،
طبیعتاً روح و شور و
که ساخت ٔه مغزِ تحصیلکردههای کتاب زده و فیلسوف مآ ِب توجیه گر است ،میمرده و مسخ میشده					 "...
( م .آ  ،4ص) 83
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در صفح ٔه بعدِ همان کتاب ،خطری که هم ٔه نهضتهای ضدِ استعماری و رهایی بخش را تهدید میکند ،این اعتقاد میداند که دورا ِن جهاد پایان یافت
و نوب ِت اداره کرد ِن حکومت رسید .سالهای او ِل انقالب هم این جمل ٔه شریعتی را علیهِ برخی به قدرت رسیدههای آن دوره بسیار مینوشتند :
" ...کسانی که در این سالهای خون و خطر در کنارِ سن و تایمز ،هلند و بلژیک و آمریکا و دیگر کشورهای "متروپل" غر ِق لذت و امنیت و دور و
بیگانه با جامع ٔه شان و ِ
متخصص اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و برنامه ریزی و حقوق و طب
نهضت مردمِ شان زندگی میکرده و دکتر و مهندس و
ِ
حساس رهبری را اشغال میکنند ،و خون بهای شهیدان را میز و اتومبیل و حقوقهای کالن و امتیازا ِت اجتماع ِی
شدهاند ،باز میگردند و پستهای
ِ
												
بسیار میسازند و میبلعند"...
												

( م .آ  ،4ص) 84

در صفح ٔه بعد ادامه میدهد :
"  ...این مساله از طرفی و تجرب ٔه شکست و ناکامی یا انحراف و مس ِخ نهضتهایی که تحصیلکردهها رهبر ِی آن را به دست داشتهاند و در ص ِ
ف مقدمِ
مردم و نایب منا ِب مردم بودهاند و												"...
( م .آ  ،4ص) 85
												

و در جای دیگر میگوید :
برعکس مواردِ قبل میگوید )
" ...روشنفکر مسئولیتاش در زما ِن خودش عبارت است از پیامبری کرد ِن جامعهاش در حالی که پیامبر نیست ( و اینجا
ِ
و انتقا ِل پیام به تودهٔ مردم و ندا در دادن ،ندا ِی آگاهی و رهایی و نجات دادن در گوشهای منجمد و بست ٔه توده و نشان داد ِن جهت و رهبر ِی حرکت
( دقت شود " :رهبر ِی حرکت در جامع ٔه متوقف" ) 								
در جامع ٔه متوقف"...
( م .آ  ،20ص ) 257
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باز میگوید :
" ...رهبری از وظای ِ
عکس نکت ٔه قبلی و بعد میگوید ) روسو میگوید همواره بینایی در مردم به وجود بیاورید و برایشان
ف روشنفکر نیست ( درست ِ
برنامه طرح نکنید													 "...
( م .آ  ،31ص) 187
												

در مجموعه آثارِ  4هم میگوید :
ِ
ِ
رسالت روشنفکر
رسالت روشنفکر رهبر ِی سیاس ِی جامعه نیست ،گر چه یک رهبرِ سیاسی میتواند یک روشنفکر باشد ( .دقت شود که او میگوید :
"...
ِ
رسالت اساس ِی روشنفکر خودآگاه ِی سیاسی ،اجتماعی و طبقاتی
رهبر ِی سیاس ِی جامعه نیست ،اگر چه یک رهبرِ سیاسی میتواند یک روشنفکر باشد )
دادن به مردم ،به ملت و طبق ٔه محکوم و استثمار شده است									 "...
( م .آ  ،4ص) 342
												

همچنین در همان مجموعه ،صفح ٔه  87میگوید :
ِ
ِ
نهضت انقالبی را در دست
سرنوشت رهبر ِی یک
تناقض روشن و مسلم میرسیم .از یک طرف روشنفکر نباید به جای مردم
" ...در اینجا به یک
ِ
ِ
عمومیت
بگیرد ،زیرا یا نهضت را به شکست میکشد یا به انحراف .و از طر ِف دیگر در جامعهای که جهل یعنی بیسواد ِی فرهنگی و نا آگاه ِی اجتماعی
ِ
مسئولیت سنگین و
تام دارد از آن رو که تنها روشنفکر است که از فرهنگ و آگاه ِی نسبی برخوردار است ،و تنها اوست که میبیند و میشناسد،
عصاکش جامع ٔه خویش است .طرحی که
متخصص تنها نیست،
همه جانبهای را به عهده دارد .چه ،در جامع ٔه کور ،روشنفکر دیگر راه بلد نیست،
ِ
ِ
ِ
نهضت ضدِ استعماری پیروز شد
بخش الجزایر در  1961پیشنهاد کردند نیمی از مشکل را حل میکند .بیشک هنگامی که
مجاهدی ِن جبه ٔه آزادی ِ
و مردم بیگانگان یا خائنان را راندند و زمامِ حکومت را به دست آوردند دیگر نمیتوان مثالً وزار ِت فرهنگ را به ِ
دست ستارخان سپرد یا سازما ِن
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برنامه و وزار ِت اقتصاد را به باقرخان و شیخ علی موسیو داد .اینجا جای ساختن است و تخصص میخواهد و از شهامت و جانبازی و مردانگی و
انسانیت کاری ساخته نیست .باید در فرانسه و آلمان و انگلستان و آمریکا گشت و دکتر و مهندس و تکنیسی ِن الجزایری گیر آورد و اگر هم ایمان
مرگ در سنگرها از ِ
ندارد با پول و اتومبیل و خان ٔه مجلل و امتیازا ِت هر چه بیشتر او را آورد و آنچه را با فدی ٔه عزیزترین خونها و ِ
چنگ دشم ِن
بیگانه باز گرفتهاند ،به ِ
بخش الجزایر ) از پیش احساس کردند و راهِحلی
دست این هموط ِن بیگانه سپرد .اما خطر را مجاهدی ِن جبهه ( جبه ٔه آزادی ِ
ِ
سرنوشت جامعه را تعیین میکنند دارای
که ش ِق ثالثی در میا ِن آن ضرورت و این خطر است ،پیشنهاد کردند که  :هر یک از مقاما ِت حساس که
دو وجهه است ،یکی وجه ٔه "جهت یابی" و "تعیی ِن خ ِ
ط مشی و راه و رس ِم کلی و طر ِح هدفهای اساسی" که جنب ٔه ایدئولوژیک دارد و یکی وجه ٔه
فنی و تخصص ِی آن که جنب ٔه اجرایی و تحقق ِی آن است  ...در آنجا که مسال ٔه خ ِ
ط مش ِی کلی و هدایت و هدف و جبهه گیری و جهت یابی مطرح
است همیشه باید یک مجاهد حضور داشته باشد ،یک مجاهدِ مطمئن و آگاه ،هر چند نه دانشمند باشد و نه متخصص .و جنب ٔه فنی و تخصص ِی آن
ِ
تحت رهبر ِی مستقیم و مفیدِ مجاهد کار میکند .در چنین ِ
دست تکنیسین سپرد که ِ
را باید به ِ
حکومت ملی خواهد
بافت دوگان ٔه هشیارانهای که
داشت ،رهبر ِی کلی همیشه در دستهای مطمئن و نیرومندِ صمیم ِی مجاهدینی خواهد بود که در مبارزه علیهِ استعمار و ستم با تمامِ زندگ ِی خود
واردِ کار شدهاند و متخصصان و تحصیلکردهها ابزارِ ِ
دست مجاهدان و وسیل ٔه اجرای هدفهای انقالبیون خواهند بود .اما پیش از آنکه جامعه به این
مرحله برسد چه کار باید کرد ؟"...

جمالتی که آمد در ظاهر با یکدیگر متعارض بود یکجا میگفت روشنفکر نباید رهبری بکند ،و در جای دیگر میگفت اصالً روشنفکر کارش پیامبری
و رهبری است .کلم ٔه رهبری را هم میآورد.
به نظر میرسد این مواضع از یک منظر و با یک تحلیل ،در مجموعهای مرتبط با یکدیگر هماهنگ میشوند.

Exit

Full

Home

Next

6

Prev

search

Print

فاصله گذاری بی ِن تحصیل کرده و روشنفکر

به نظر میرسد شریعتی روشنفکر را در خیلی از این نمونهها به معنای "تحصیلکرده" و " انتلکتوئل" به کار میبرد نه به مفهومِ روشنفکری که "عاملِ"
استراتژ ِی اوست؛ روشنفکرانی که ورث ٔه انبیا و ادامه دهندگا ِن کارِ آنها هستند .در جاهایی روشنفکر را با مصدا ِق تحصیلکردهها ،آنهایی که از خارج میآیند
و مدرک دارند به کار میبرد .روشنفکر در اینجا به مفهومِ اخصی که شریعتی در نظر دارد ( حامل و فاع ِل استراتژ ِی خود ) ،نیست .آنجا که کارِ روشنفکر
را رهبر ِی جامعه میداند ،روشنفکر را به معنای اخصی که خودش در نظر دارد ،به کار میبرد .اما آنجا که روشنفکران را ضعیفترین حلقه برای رهبر ِی
جامعه میداند ،یک خط پایینترش میگوید "تحصیلکردهها " چنین و چناناند .فاصله گذاری بی ِن روشنفکر و انتلکتوئل با توجه به متنهایی که آمد،
قاب ِل تطبیق است.

نف ِی پیش افتادگی و ِ
وکالت روشنفکر به جای مردم

دومین نکتهای که در مجموع ٔه این نمونهها قاب ِل مشاهده است اینکه ،روشنفکر نباید دچارِ پیش افتادگی شود و به نیابت و وکالت از مردم بخواهد
فعالیت کند .بخشی از دغدغ ٔه شریعتی که در بسیاری از این نمونهها نهفته است ،نقدِ نخبهگرایی است.
نف ِی رهبر ِی مقتدایی

دغدغ ٔه دیگری که در این نمونهها وجود داشت ،نقدِ رهبر ِی مقتدایی بود .او به روشنفکران میگوید نباید مردم را با امریه ،فتوا ،دستورالعمل و اعالمیه
بهدنبا ِل خود کشید .آنجا که شریعتی میگوید  :به مردم بینایی بدهید نه برنامه .یا میگوید  :تا مردم آگاه نشوند انقالب فاجعه است ،همین دغدغه را دارد.
پس برداش ِت ما از مجموع ٔه این نمونهها عدمِ جوازِ ورودِ روشنفکران به کارهای اجرایی یا رهبر ِی سیاس ِی جامعه نیست .شریعتی از یک طرف به روشنفکران
توصیه میکند که حزب درست کنند ،از طر ِف دیگر هم آنان را ادامه دهندگا ِن کارِ انبیا میداند .این نوع "روشنفکر" ،فاع ِل استراتژ ِی شریعتی است .ضم ِن
تخصص انتلکتوئلها و مدرک دارها نیز تاکید دارد و بدین ترتیب با مسال ٔه تخصص برخورد نمیکند .خودِ او میگوید سازما ِن
اینکه شریعتی در استفاده از
ِ
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تخصص عوامانه مواجه نمیشود.
اقتصاد و دارایی را نمیتوانیم مثالً به علی موسیو و باقرخان بدهیم .او با مسال ٔه
ِ
پدیدهٔ روشنفکرا ِن مبارز

عالوه بر سه نکتهای که گفته شد ،پدیدهای نو هم در دورا ِن شریعتی به وجود آمد که ردِ پای آن در آثارِ او نیز بوضوح دیده میشود .آن پدیده،
روشنفکرا ِن مبارز و انقالبی بودند یعنی همان گروهی که شریعتی آنان را حامل و فاع ِل استراتژ ِی خود میدانست .نسلی از روشنفکران به وجود آمدند
که نس ِل انتلکتوئ ِل مجل ٔه فردوسی و دعواهای به اصطال ِح روشنفکر ِی آن روزگار نبودند .بعد از ده ٔه  60هم باز از این نوع دعواها پیش آمد .شریعتی این
انتلکتوئلها را نقد میکند و آنها را الیق رهبری سیاسی نمیداند .این گروه میتوانند با استفاده از اطالعا ِت آکادمیک و دانشگاه ِی شان به مردم کمک
کنند ،ولی توانایی و صالحی ِت رهبر ِی سیاس ِی آنها را ندارند .تیپهای آکادمیک برای رهبر ِی سیاسی نامناسبترین آدمها هستند .در تشکلهای سیاسی
ِ
نیز همین طور است .این یک تجرب ٔه جدی است که هر گروهِ سیاسی که تئوری پردازا ِن آن ،رهبر ِی
استراتژیک آن را نیز بر عهده داشتهاند ،معموالً دچارِ
خطای سیاس ِی زیادی شدهاند .البته این به آن معنا نیست که تئوری پردازان به هیچ وجه صالحی ِت تحلی ِل سیاسی ندارند.
دغدغ ٔه شریعتی بر سازشکاری ،ناتوانی و استحال ٔه انتلکتوئلها

در متنهایی که آمد دغدغ ٔه شریعتی در موردِ انتلکتوئلها ( و نه روشنفکرا ِن مبارز ) نشان داده شد .دغدغ ٔه شریعتی ناشی از سازشکار ِی انتلکتوئلها،
اساس آموزههای شریعتی ،نسلی از روشنفکران به وجود آمدند که به تعبیرِ خودِ وی ادامه دهندگا ِن راهِ انبیا
ناتوان ِی آنان و استحاله شد ِن شان بود .اما بر ِ
بودند .البته مارکوزه معتقد است که تاریخ ،شرک ِت بیمه نیست و هیچ چیز را نمیتوان بیمه کرد .ولی در عی ِن حال روشنفکرا ِن انقالبی در سطحی مطمئنتر
نسبت به انتلکتوئلها و تحصیلکردههایی که شریعتی دربارهٔ آنان نگران بود ،قرار دارند.
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ِ
ذات نقادان ٔه روشنفکر و مقول ٔه قدرت

نکتهای دیگر که دغدغ ٔه شریعتی بود ،رابط ٔه ذا ِت نقادان ٔه روشنفکری و مقول ٔه قدرت است.

از نظرِ شریعتی ،روشنفکر کسی است که دیدگاهِ انتقادی دارد .به طورِ طبیعی کسی که دولتمرد شده و قدر ِت اجرایی و سیاسی به دست آورده است،
معموالً محافظه کار نیز میشود .از طر ِف دیگر اگر معتقد باشیم که روشنفکران باید همیشه خارج از قدرت قرار گیرند و هیچ گاه کارِ اجرایی نکنند ،آنان
را به حرف زدن و نق زد ِن ِصرف سوق دادهایم .این پارادوکس را با فرمول نمیتوان حل کرد .روشنفکر باید کارِ اجرایی هم بکند .اگر در عمل محافظه کار
نشود به دلی ِل روشن بینی و وسع ِت دیدی که دارد ،برنامه ریزی و عم ِل موثرتر و بهتری خواهد داشت .ولی اگر محافظه کار شد باید باز روشنفکری از بیرون
او را به نقد بکشد .این یک چرخه و سیرِ دیالکتیکی است.
برخی ِ
نکات دیگر از آموزههای شریعتی

شریعتی در آموزههای خود بح ِث نهضت و نظام را مطرح کرده و معتقد است ما نباید در این چرخه بیفتیم .مثا ِل ایده آ ِل او هم "علی" بود .او میگفت
علی وقتی به حکومت رسید ،تازه انگار جوان و انقالبی شده بود .علی روشنفکرِ جامع ٔه خودش است .البته همه نمیتوانند علی شوند ،ولی شریعتی این راه
را باز میگذارد و آن را نمیبندد .او نمیگوید برای اینکه در قدرت خراب نشد ،میبایست یک نوع تقوای پرهیز در پیش گرفت .این برداشت در دیدگاهِ
شریعتی قاب ِل استنباط نیست.
در این باره نکا ِت متعددِ دیگری را هم میشود نمونه آورد .او برای روشنفکر رسال ِت پیامبرانه قائل است و یا در بعضی جوامع از طری ِق نظری ٔه دموکراس ِی
متعهد ،خودش روشنفکر را داخ ِل قدرت مینشاند .یا وقتی دربارهٔ انقال ِب الجزایر بحث میکند ،میگوید آنها فرمو ِل خاصی برای ح ِل ناتوان ِی کارشناس ِی
انقالبیون در عرص ٔه اجرایی ( یعنی معاونت و مشاور ِت کارشناسان برای رهبرا ِن جبهه ) را ابداع کردهاند .او رفت ِن روشنفکرها و مجاهدهای روشنفکر در
خاص خود را دارد.
قدرت را نقد و نقض نمیکند .بح ِث تقوای ستیز و تقوای پرهیز هم در همین بستر معنای ِ
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همچنین یادآور میشویم که شریعتی خود به بح ِث شیعه یک حزب تمام میپردازد و همگان میدانیم که معموالً حزب معطوف به قدرت است .در
یک حزب که الی االبد کارِ ایدئولوژیک و آموزشی نمیکنند ! یک بخش از کارِ حزب ،کارِ آموزشی است ،اما یک بخش از آن هم برخورد و رقابت با قدرت
و احیاناً ورود به قدرت است .پس ما نباید از دولتمرد شدن یا نشدن" ،باید" و "نبایدِ" ایدئولوژیک درست کنیم .بنابراین هر فرد یا جریانی در این رابطه
باید به طورِ موردی تعیی ِن تکلیف کند تا به قو ِل شریعتی اگر سیاستمدار است ،فلسفه نبافد و برعکس .این یک امرِ اجتهادی است .همان گونه که ابوذر
میگفت مومن خودش تشخیص میدهد کجا باید تقیه کند .پس در قدرت رفتن یا نرفتن یک تاکتیک است و استراتژی نیست و ما نمیتوانیم بگوییم که
استراتژ ِی شریعتی این است که روشنفکرها همیشه بیرون از قدرت باشند و اگر داخ ِل قدرت بروند دیگر روشنفکر نیستند .البته اگر داخ ِل قدرت بروند
دغدغهها و مخاطرات بیشتر است .ولی در عی ِن حال از استراتژ ِی شریعتی چنین بر نمیآید که نباید روشنفکر هیچ گاه واردِ قدرت شود .شریعتی نظری
تشخیص خودِ فرد انجام میشود.
صریح در این باره ندارد .ورود یا عدمِ ورودِ روشنفکر به قدرت یک تاکتیک است نه استراتژی .بنابراین بسته به شرایط و
ِ
ِ
دیالکتیک جادوی ِی قدرت و نقاد ِی قدرت ،نهضت و نظام هم همواره استمرار دارد .ضم ِن آنکه از ورودِ روشنفکران به داخ ِل قدرت برخی تجربههای نسبتاً
و
مفید هم به وجود آمده است ،مانندِ تجرب ٔه واسالو هاول.
برخی پیامدهای ِ
مثبت کارِ اجرایی برای روشنفکران

مدیریت و کارِ اجرایی ،تنها رئیس جمهور شدن نیست .کارهای اجرای ِی جزئیتری هم وجود دارد ،مانندِ مدیری ِت یک اداره ،شرکت ،دبیرستان و ...کارِ
اجرایی و مدیریتی سب ِب پختهتر شدن و رشدِ اندیش ٔه روشنفکر میشود .سخنا ِن او را برنامهای میکند .از این راه ،روشنفکر از آسما ِن آرمان به زمی ِن اجرا
فرود میآید و به سوی برنامه دار شدن و به عینیت رسیدن حرکت میکند .در صدرِ اسالم کسانی که هر سه دورهٔ انقال ِب پیامبر ،دورهٔ حواد ِث بعد از انقالب
و همچنین دورا ِن حکوم ِت علی را دیدهاند و در حکوم ِت وی منصب داشتهاند ،به نظر پختهتر و کاملتر از بقیه میآیند .کارِ اجرایی باعث میشود که ذه ِن
آرمان گرا به تدریج به سوی نظریه و از آنجا به طر ِف برنامه پیش برود .حتی "دیدِ" تغییرگرا هم چنان یک مسال ٔه ذهنی است و تا وقتی که به عمل درنیاید
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جنس ذهن و نظر است .در عمل است که این "نظر" تبدیل به "تغییر" به معنای واقعی و عین ِی آن میشود .اگر روشنفکران حرفهای عینی
همچنان از ِ
و تغییرگرا هم بزنند ،ولی به عمل در نیاید و هیچ تغییری در زندگ ِی واقع ِی مردم ایجاد نکند ،به چه درد میخورد ؟ این همان "مذهب ـ هدف ِی" سنتی
است که در اینجا "تئوری ـ هدف ِی" روشنفکری جای آن را گرفته است.
پس عم ِل اجرایی آخرین حلقهای است که میتواند "تبیین" را به "تغییر" وصل کند .البته در موردِ آنچه گفته شد فرمو ِل ثابت و غیرِ قابل تغییری وجود
برعکس وی .این مسالهای
ندارد .ما به تقسی ِم کار اعتقاد داریم .یک نفر ممکن است تئوری پردازِ خوبی باشد ولی مدیر و مجر ِی خوبی نباشد و دیگری
ِ
نیست که از آن "باید" و "نبایدِ" ایدئولوژیک یا فرمو ِل استراتژیک در آورد .اما این "عمل" است که در نهایت به تغییر منجر میشود؛ به تغییری مستقل
از ذهن ،برای رسیدن به آرزوهایی که در اندیشهها وجود دارد تا تغییری واقعی در زندگ ِی مردم رخ دهد.
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