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کدامین ذهنیت

به نام خدا دوست همه انسان ها

"عقل" و "عقالنیت" واژه های پرکاربردی در ادبیاِت فکری و سیاسی یک دههٔٔ اخیرِ جامعهٔٔ ما بوده است؛ و اینک دوستی از دست اندرکاراِن نشریهٔٔ نامه 
 خواسته است تا در تحلیلی، به اختصار به عقالنیِت حاکم بر رفتار و عملکرد بیست وهفت سالهٔٔ اخیر بپردازم.

در ابتدا، در حد یک اشارهٔٔ کوتا ه، تنها می توان توجه نمود که بسیاری از واژگان و اصطالحات در جامعهٔٔ ما به صورِت مبهم و مغشوشی مطرح می شوند. 
برخی از آن ها عمری کوتاه و برخی نیز عمری بلندتر دارند و افراد گوناگون، با تلقی ها و برداشت های گوناگون از آن واژه ها، به گفت وگو با یکدیگر می پردازند 
و آن واژهٔٔ واحد و مشترک را به کار می گیرند، درحالی که هر یک معنای متفاوتی از آن  را در ذهن دارند و طبیعی است که در این حالت چه آشفته بازاری 
در حوزهٔٔ تفکر و گفت وگو به راه می افتد! از جمله واژه هایی که هم اینک در جامعهٔٔ ما به کار می روند و دچارِ این اغتشاش و آشفتگی هستند می توان چنین 

مثال زد : گسترهٔٔ همگانی یا حوزهٔٔ عمومی، جامعهٔٔ مدنی، گفتمان، روشنفکر، سیاست، قدرت، ساختار و... و باالخره عقالنیت.

اینک در برخی گفتارها و نوشتارها در حوزهٔٔ فکرِی ما، برای انواع "فهم" و "ادراک" ما از هستی و پدیده های جهانی و اجتماعی و درونی و...، از واژهٔٔ عقل 
و عقالنیت استفاده می شود و با ایجاد نوعی ابهام و گنگی و اغتشاش، مرزها و معانِی فهِم اسطوره ای، شهود عرفانی و اشراقی، تجربهٔٔ حسی، تجربهٔٔ اجتماعی، 
ذوِق هنری، درک شاعرانه، تخیِل ادبی، وحی و الهام، استدالِل نقلی و ارجاعی و... و باالخره رویکرد استداللی و تناسِب دلیل و مدعا، رویکرد تدبیری و 
اتخاذِ روش های منتج به هدف و سنجِش مقایسه ای میاِن اهداف و ارزش ها؛ در هم می ریزد و برای همهٔٔ آن ها ـ یا ترکیبی از برخی از آن ها ـ از یک واژهٔٔ 
کلی و ُگنگ استفاده می شود. درحالی که حداقل می بایست بیِن عقالنیت به  معنای عام و کلی و عقالنیت به  معنای خاص و مورد کاربردِ بین االذهانی رایِج 

در جهان ما، تفکیک و تدقیقی صورت گیرد و در گفتار و نوشتار، بیِن آن ها نوسان صورت نگیرد. 
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ذکر این نکته فقط برای توجه و تأکید و ایجاد حساسیت، برای تصحیِح گفتارها و در نتیجه سهولت و صحِت گفت وگوها و ایجاد امکان برای جمع بندی 
و نتیجه گیرِی مشترک از آن هاست؛ وگرنه باید به طور مستقل و در مجالی مناسب به آن پرداخت. 

اما آن چه من از نیِت دوستاِن نشریهٔٔ نامه، در بررسِی "عقالنیِت" نهفته و حاکم بر عملکردها و رفتارهای حدود سه دههٔٔ اخیر استنباط می کنم، بررسی 
و تحلیل "ذهنیت"، فهم و فرهنگ هایی است که در ورای حوادث و اَعماِل این دوره وجود دارد. 

نکتهٔٔ دومی که می بایست بر آن توجه و تأکید داشت، نسبِت "ذهنیت " )در انواِع آن مانند دین، فلسفه، عرفان، عقاید ملی و قومی، فُولکلور، آداب و 
رسوم و...( و عینیت )در همهٔٔ عرصه های آن ماننِد   اقتصاد، سیاست، جغرافیا، نژاد، بوروکراسی و...( در شکل دهِی زندگِی انسانی است. در برخی رویکردها 
این ذهنیت ها و اندیشه ها و عقاید است که فرمانروا تلقی می شود و بر همهٔٔ امورِ زندگی حاکم است و در برخی دیگر عینیت و مثالً جغرافیا و به ویژه اقتصاد 
)شیوهٔٔ تولید، انواع مالکیت، طبقهٔٔ اقتصادی و...( است که تعیین کنندهٔٔ غالب در همهٔٔ امورِ زندگی، و از جمله فرهنگ و آداب و رسوم و... می باشد؛ و باالخره 
در نگاه و رویکردی دیگر ارتباطی متقابل، تعاملی و دیالکتیکی بیِن این دو حوزهٔٔ بزرگ )ذهنیت ـ عینیت( وجود دارد و در یک فرآیند طوالنی و پیچیده 
هر یک بر دیگری اثر می گذارد و واقعیِت زندگی را شکل می دهد و دوباره این واقعیت بر "ذهن" اثر می گذارد و آن  را تغییر می دهد و مجدداً این ذهنیِت 

تغییریافته باعِث دگرگونی و تحوِل واقعیت می شود و این مارپیِچ پیچیده به پیش می رود و زندگِی بشر را می سازد.

به نظرِ نگارنده، نگاه و رویکرد دیالکتیکی به واقعیِت اجتماعی روشی صحیح تر و واقع گرایانه تر برای توضیح و تبییِن آن می باشد. بنابراین تحلیل، ذهنیِت 
حاکم بر رفتارهای سه دههٔٔ اخیر به  معنای "اصل" و "مبنا" دانستن آن نیست بلکه منافِع طبقاتی، گرایشاِت جنسیتی و... و باالخره عوامِل روحی ـ روانِی 
انسان ها )مانند قدرت طلبی ها و شهرت طلبی ها، فداکاری ها و مردم گرایی ها، حسادت ها و رقابت ها، بلندنظری ها و گذشت ها و...( نیز در شکل دهی به این 

زندگِی پیچیده مؤثر بوده و هستند، هرچند در این نوشتار، موضوِع مورد توجه نباشند. 

چون دایرهٔٔ زمانِی موضوِع بحث، محدود است، به گذشته ترها نمی رویم و از دوراِن انقالب آغاز می کنیم. انقالِب ایران، از منظرِ بررسِی "ذهنیت"، حامل 
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یک پارادوکس بود چون حاوی دو گفتماِن متفاوت بود که یکی در اقشارِ روشنفکر و دیگری در طیف های سنتی نفوذ داشت. اما این دو گفتمان وجوهِ 
مشترکی نیز داشتند که باعث برخی همسویی های عملی می شد. مهم ترین وجهِ مشترک شان رادیکالیسِم سیاسی آن ها بود. به عبارت دیگر در رخداد انقالب 

و پس از آن ما شاهد "شراکِت نافرجامِ دو رادیکالیسِم متفاوت" بودیم:
رادیکالیسِم روشنفکری و رادیکالیسِم کاریزماتیک. یکی رادیکالیسِم آرمان گرا و دموکرات بود و آن دیگر فرمالیست و تمامیت خواه.1

به فاصلهٔٔ اندکی بعد از انقالب، رابطهٔٔ همسویانهٔٔ عملِی پیروان این دو گفتمان، به رابطهٔٔ  انتقادی ـ چالشی آن ها در قبل از سال 55 برگشت. چرا که در 
طوِل دوراِن پس از انقالب گفتماِن پارادوکسیکاِل حاکِم بر انقالب ـ که رگه هایی از هر دو گفتمان را داشت ـ در نشر و بسِط عملی اش، به تفکیک صف ها 

و مرز بندِی گفتمان های مختلف و گاه متعارض منجر شد.

در یک ترسیِم بسیار کلی می توان از دو نوع گفتماِن عدالت خواه و مردم گرا در دو حالِت "با"  و  "بی" گرایش به آزادی و دموکراسی یادکرد. این دو 
گفتمان در حوزهٔٔ سیاست و فرهنگ به شدت با یکدیگر اختالف و تفاوِت نظر داشتند : 

یک گفتمان ـ که عمدتاً توسط روشنفکران و بعضی گروه های سیاسِی بیرون از حاکمیت ) اعم از مذهبی و غیرمذهبی( نمایندگی می شد ـ در حوزهٔٔ 
سیاست به آزادی برای ابرازِ تنوِع عقاید، حقوِق اقوام، حقوِق زنان، دموکراسِی رقابتی ... و مهم تر از همه، اختیاری و نه اجباری بودِن احکام و قواعد )مثل 

حجاب ـ در برخورد آیت الله طالقانی(؛ معتقد بود 

اما دیگر گفتمان ـ که ذهنیتی بود که بیش تر ـ و نه البته انحصاراً ـ در ساختارِ قدرت عمل می کرد ـ ، با اتکا به حقانیِت خود و نگاهِ تحقیر و توطئه به 
هر نوع دگرباشی و دگراندیشی، نگرشی تمامیت نگر به همهٔٔ امور و نگاهی حذفی به دیگر عقاید و تمایالت، داشت؛ و در روند انقالب از آزادِی مارکسیست ها 
ـ با عِلِم به ضد دین بودِن آن ها ـ که در ابراز و تبلیِغ عقاید ـ و البته نه توطئه ـ آزاد بودند، تا آزادی فقط برای "خودی"ها ـ که گاه آیت الله منتظری 
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نیز از دایرهٔٔ خودی ها خارج محسوب می شد ـ سیری را طی کرد. این سیر، بیانگرِ حرکت از یک گرایِش میانه به  سمِت گرایشی کامالً فقاهتی ـ البته با 
رویکردی بنیادگرایانه ـ بود. 

در حوزهٔٔ فرهنگ نیز اختالفات، شدِت فراوانی داشت. به کارگیرِی مارک "التقاط" و انحراف، اولین جرقه ها برای مرزبندِی جدِی میاِن این دو گفتمان 
بود. تکفیر، غوغاگری، برخورد فیزیکی و حذفی به جای گفت وگو و استدالل به سرعت جای محکم کرد و فرمانروا گردید. 

اما در حوزهٔٔ اقتصاد و سیاسِت خارجی، همسویی های دو گفتمان اندکی بیش تر دوام آورد. هر دو گفتماِن سنتی ـ بنیادگرا و روشنفکری ـ آرمان خواه، 
بر  از قدرت های مسلِط  بر قطبی  حاکم  بودند. گفتماِن عدالت خواهِ  بی بهره  الگوی عملی  و  از مدل  دو  اما هر  داشتند،  اقتصادی  شعارهای مردم گرایانهٔٔ 
جهان )بلوک ِشرق( و عدالت خواهِی نهفته در بسیاری از الیه های متوِن مقدس با هم هم سویی نشان می دادند؛ اما مقاومت ها و مشکالتی نیز رخ می نمود. 
مقاومت هایی از سوی کسانی که نگرِش متفاوتی به منابِع دینی به  ویژه به منابِع دسِت دوم )حدیث، فقه و...( داشتند و نیز نارضایتی کسانی که از این 
عدالت خواهِی شعاری و شتاب ناک و بی برنامه، منافع شان به خطر می افتاد و نیز مشکالِت اقتصادی که این نوع مدیریِت شعاری و بی برنامه برای رشد و 
توسعهٔٔ کشور ایجاد می کرد و رفاهِ حداقلِی همان مردمانی که دغدغه و داعیهٔٔ نجاتشان را داشت نیز به  خطر می انداخت. شاخص های توسعه، سیرِ نزولِی 

شگرفی را نشان می دادند و البته این امر از جای دیگری نیز تشدید می شد : سیاسِت خارجی )حاکمیت(.

سیاسِت خارجی حـوزهٔٔ دیگری بود که همـکارِی آن دو گفتمان، انـدک زماِن بیش تری می توانست دوام بیاورد. هر دو گفتمان ضدامپریالیست بودند. 
جوِ جهانِی دو قطبی نیز بسترِ یاری رسان جدی ای برای این رویکرد بود؛ اما در این حوزه نیز مشکالِت ناشی از جنگ )که خود نیازمند بحِث مستقلی است( 

و صف بندِی برخی قدرت های بین المللی در پشِت حریِف متجاوز نیز بر معضالِت این دو حوزه )اقتصاد ـ سیاسِت خارجی( می افزود. 

اما به طورِ موازی، رشد تعارضات و تفاوت های گفتمان ها ـ که تنها در حوزهٔٔ روشنفکرِی خارج از قدرت نماند و به انشقاق ها و انشعاباتی در دروِن 
قدرت و حتی در دروِن روحانیت نیز  انجامید ـ ، رشد مشکالِت عملی که مدیراِن کم تجربه ای که اینک بر سنیِن عمرشان و سنواِت مدیریت شان افزوده 
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می شد آرام آرام با آن آشنا می شدند... و مهم تر از همه نحوهٔٔ پایاِن جنگ که بساِن بادی سرد بر کورهٔٔ آرمان گرایِی تخیلی و ذهنی وزید و بسیاری از ذهن ها 
و احساس ها را از ذهِن رویایی به بیدارِی واقعیت آورد و مهم تر از همه فروپاشِی بلوک شرق که صدای آوارش همهٔٔ گوش ها را در جهان تحت ِتأثیر قرار 
داد؛ به تدریج باعث طرِح برخی مباحِث جدید و نهایتاً شکل گیرِی گفتمان های نوینی در جامعهٔٔ ایران گردید؛ و البته در دروِن این گفتمان ها نیز همچنان 

صف بندی هایی، مشابهِ برخی صف بندی های گذشته، ادامه یافت. 

بحث های توسعه گرای مهندس سحابی و ایران فردا، نگرِش عدالت خواهانه را، نه از موضِع لیبرال بلکه از موضِع رادیکال و عدالت خواه و به عبارتی 
سوسیال ـ دموکرات، به شدت تحت تأثیر قرار داد. اینک در میاِن بسیاری از آرمان خواهاِن عدالت خواهِ گذشته، نگرشی تلفیقی و موازی بین عدالت و توسعه 

به وجود آمده بود و البته عدهٔٔ کثیری از آرمان خواهاِن گذشته نیز با دست کشیدِن از عدالتخواهی، توسعه با روِش بازار را پذیرفته بودند. 

نظریهٔٔ دیگرِ مهندس سحابی، مبنی بر ضرورِت برخورد تدافعی با جهاِن سلطه و امپریالیسم، به جای برخورد تهاجمی و ضدامپریالیستی، که در کتاِب 
توسعه و مجله ایران فردا منتشر می شد نیز ، تأثیر فراوانی در بین نیروهای آرمان خواهِ ضدامپریالیست داشت و اینک آنان به جای برخورد شعاری، به برخورد 
مدبرانه و مهندسی شده با جهاِن سلطه برای کسب و حفِظ منافِع ملی اعتقاد داشتند؛ و البته باز عدهٔٔ کثیری از آرمان خواهاِن گذشته با چشم پوشی از نگرِش 
قبلِی خود به پذیرِش منفعالنهٔٔ نظِم )غیرعادالنهٔٔ( جهانی و مستحیل شدِن در آن رسیده بودند. برخی افراد و روحیاِت تندروتر نیز به تمسخرِ "استقالل" و 

ایجاد تردید و خدشه در مفاهیمی چون "منافِع ملی" پرداختند.

امّا رخدادهای یادشدهـ  تغییرات داخلی و بین المللیـ  فقط در حوزه های خارج از قدرتـ  مثل روشنفکراِن مذهبی، روشنفکراِن چپ و الییک و نشریاتی 
چون ایران فردا، پیام هاجر، آدینه، گردون، دنیای سخن و... ـ نماند و در حوزهٔٔ دروِن قدرت نیز پیامدها و محصوالِت خاص خود را داشت.

سه پدیدهٔٔ سروش )و مجلهٔٔ کیان(، کارگزاران و مخملباف، در سه حوزهٔٔ فرهنگی و دینی، مدیریت و ادبیات و هنر، محصوِل این دوران هستند و مقایسهٔٔ 
آن ها و رفتارِ آن ها قبل و بعد از این مقطع، خود بیان گرِ تغییراِت شگرفی است که در این مقطع در "ذهنیِت" قدرت حاکم و بخشی از جامعهٔٔ ایران اتفاق 
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افتاده است.

از سوی دیگر نیز، تئورِی "مصلحت" مطرح گردید که سرمنشأ بسیاری از رخدادهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقِی سالیاِن اخیر بوده است. در 
این تئورِی پراگماتیستی، مصلحِت قدرت، برتر و ضروری تر از هر مصلحِت دیگر ـ همچون دین، مردم، کشور و... ـ قرار می گیرد و نسبت به آن ها حِق "وتو " 
دارد. توقِف حج، برخی مذاکراِت سیاسِی خارجی و برخی رفتارهای امنیتی و حقوقِی داخلی و نظایرِ آن، همگی می تواند در پرتوِ این تئوری، تبیین شده و 
شرح داده شود. شاید در یک جمله بتوان گفت، مهم ترین بخش از ذهنیِت ـ و به تعبیری عقالنیِت ـ حاکم بر رفتارهای سه دهه و به ویژه یک دههٔٔ اخیر ، 

تنها از منظرِ این تئوری شکل گرفته و قابِل فهم است. 

به هرحـال، در پِی تعامِل پیچیده و دیالکتیکِی گسترده در عرصـهٔٔ داخلی و بین المللی، گفتماِن جدیدی در جهان و جامعهٔٔ )ایران( شکل گرفت. گفتماِن 
دموکراسی خواه جایگزیِن گفتماِن عدالت طلِب2  گذشته شده بود. در این دوره مباحِث جدیدی مورد تأکید قرارگرفت و اگر در گذشته در پاورقی بود اینک 
به متن آمد. مباحثی چون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، توسعه، تکثر، جامعهٔٔ مدنی، عرصهٔٔ همگانی، عقالنیت و... بحث ها و تعارضاِت گذشته در تبییِن 
نسبِت توسعه با عدالت، تعادل در روش و برنامه، برخورد تدافعی و نه تهاجمی با سلطه و امپریالیسم و نظایرِ آن نیز در دوران جدید ادامه یافت و در نهایت 
می توان محصوِل پدیدآمده و حاکِم بر "ذهنیِت" جدید بخِش مهمی از جامعهٔٔ ایران و ساختارِ قدرت و صف بندی های تازهٔٔ دروِن گفتمان جدید را چنین 

ترسیم کرد :

یک ذهنیت، سنت گرا و آیینی است که از دیِن سیاسِی روحانیِت بنیادگرا و قدرت مدار، به  شدت سرخورده شده و دین را به حوزه های فردی و آیینی 
می برد و با ایجاد شدت و غُلو در انجامِ آیین ها و مناسک، سرخوردگی های فردی و سرکوفت های اجتماعِی ناشی از عملکرد بخشی از روحانیِت سیاسی و 

قدرت گرا را فرافکنی می کند و نیز به نیازهای مذهبی و التهاباِت درونِی خود التیام می بخشد. 

ذهنیِت دیگر، گرایشاِت سیاسی و قدرت گرا دارد و در واقع با رویکردی بنیادگرا به دین و جامعه می نگرد. در این ذهنیت، دو رویکرد میانه رو و افراطی 
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وجود دارد. در حوزهٔٔ فرهنگی و اجتماعی، اشتراکاِت دو طیف فراوان است. ذهنیِت بدبینانه و منفی نسبت به آزادی و تکثر و مباحِث روشنفکری و ضرورِت 
برخوردهای گوناگون ـ از جمله برخورد قضایی ـ امنیتی ـ با آن، فرمالیسِم احکامی و قبض و بسط و اجبارگرایی ها ـ آسان گیری های ادواری در رابطه 
با جامعه به ویژه جوانان برای رعایِت قالب های سنتی و اخالقی و ترویِج تفکرِ حوزوی و "سنتی ـ آیینی" ـ مورد توجه و تأکید هر دو طیف است. البته 
تأکید بر روحانیت به طور عام، به  جای تأکید بر اصِل یکصد و ده قانون اساسی، گاه تفاوت های محدودی را در ذهنیِت سیاسی ـ دینی این دو طیف نشان 

می دهد.

در حوزهٔٔ اقتصاد این تفاوت ها مقـداری پررنگ تر است. در یکی، نـوعی مـردم گرایِی شعاری و بی برنامه و فرمالیستی مـوج می زند و دیگری به اقتصاد 
بازار ـ اما به صورِت حامی پروری و هدایت شده ـ همراه با انواعی از صدقات و امدادهای موردی به فقرا معتقد است در عرصهٔٔ سیاسِت خارجی نیز ضمِن 
اشتراک هر دو طیف در دغدغهٔٔ حفِظ نظام، تلقی های آن دو از اوضاع جهانی و ارزیابی شان از قدرت و تواِن نیروهای مسلِط جهانی متفاوت است؛ همین 
امر باعث رفتاری متفاوت از برخورد معتدل و مالیم تا برخورد شعاری و بسیج کننده می گردد. اما باز می توان در یک عبارِت کوتاه  نظریهٔٔ "مصلحت"  را 

تئوری نهایی و نهانِی غالب بر همهٔٔ طیف های بنیادگرا دانست. 

یک "ذهنیِت" حاشیه ای و موازی نیز، ذهنیِت کارگزارانی و پراگماتیست های بوروکرات است که می توان آن  را نوعی تجددگرایِی پراگماتیستی با گرایِش 
محافظه کار و با لعاِب مذهبی ـ سنتی و آیینی ـ دانست. این گرایش نیز با "ذهنیِت" اصل دانستِن حفِظ قدرت، در حوزهٔٔ خارجی نگرش های متفاوتی 
دارد و به  شدت به تعامل و مذاکرهٔٔ مصلحت گرایانه در عرصهٔٔ جهانی معتقد است. در حوزهٔٔ داخلی به آزادی های محدود کنترل شدهٔٔ سیاسِی بین حوزه ها 
و در عرصهٔٔ اجتماعی به آزادی های بیش تری ـ در حد تحمِل اقشارِ سنتی به ویژه حوزه های روحانیت ـ معتقد است. در اقتصاد نیز به بازار آزاد ـ البته باز 

حامی پرورانه و هدایت و حمایت شده ـ و مناسباِت باز با جهاِن بیرون اعتقاد دارد. 

امّا در حوزهٔٔ روشنفکری و سیاسِی منتقد و مخـالف نیز به اختصار می توان گفت دو ذهنیت و گرایِش  لیبرال ـ دموکراسی ـ با دو نوع مذهبی و 



9

غیرمذهبی ـ و سوسیال ـ دموکراسی ـ باز در دو نوِع مذهبی و غیرمذهبی ـ وجود دارد. این دو گرایش در دروِن خود صف بندی هایی نیز دارند که ذکرشان 
اینک ضرورت چندانی ندارد. 

رابطهٔٔ حامالِن این دو گرایش و نیز رابطهٔٔ طیف های مذهبی و غیرمذهبی در هر دو طیف نیز مرتب دچارِ قبض و بسط است. دموکراسی خواهی وجهِ 
مشترک همهٔٔ آن هاست، اما صف بندِی طرفداری از دموکراسِی سیاسیـ  رقابتی و گاه نخبه گراـ و طرفداری از دموکراسِی فراگیر )در همهٔٔ عرصه های سیاسی، 

اقتصادی، قومی، جنسیتی و...( نیز به وضوح به چشم می خورد. 

همچنین رویکردهای مذهبی و غیرمذهبی نیز در هر دو گرایش، آشکارا به چشم می  خورند که گه گاه نقدهای آرام و تندی نیز از یکدیگر به عمل 
می آورند. شدِت نقدها گاه به حدی است ـ به ویژه از سوی برخی روشنفکراِن لیبراِل الییک ـ که آرایش نیروها و صف بندی های اجتماعی و راه گشا را نیز 

مخدوش می کند. آن ها گاه به جای توجه به "غایت "های همسو به نقد "مبانِی" مختلف ـ و گاه متعارِض ـ بیِن خود و دیگران می پردازند.

هر چند این نقدها و به ویژه گفت وگوی آرام و منطقی و استداللی ـ نه خطابی و هیجانی ـ ، با اهداِف سیاسی و اجتماعی از هر دو سوی ماجرا ضروری 
اما نباید این نقدها چنان دامن بگسترد، که همسویی های در اهداف و غایت ها ـ و اینک آزادی و دموکراسی و منافِع ملی ـ را نیز مخدوش و  است؛ 
تحت الشعاع قرار دهد. آیا روابِط درونِی سنت گرایاِن سیاسی و بنیادگرایان، حکایت از آن نمی کند که آن ها در تشخیِص "مصلحِت" خود با تسامح، گذشت، 
حس مسؤولیت و خویشتن دارِی بیش تری در طرِح آراء و "ذهنیت"های خود نسبت به برخورد ما و روابِط درونِی روشنفکران و فعاالن اجتماعی ـ سیاسِی 

آزادی خواه، دموکراسی طلب و عدالت خواه برخورد می کنند؟!

عقالنیِت نظری ـ تناسب دلیل و مدعا ـ و عقالنیِت عملی ـ تناسِب راه و روش با هدف ـ و عقالنیِت سنجِش درونی ـ در انتخاب و گزینش بین ارزش ها 
و اهداِف گوناگون؛ که همگی در حوزه و بسترِ انسان و انسان مداری اتفاق می افتد؛ در این باره چه حکم می کند و چه راهی فراروی انسان های آرمان خواه 

و نیروهای تحول طلب قرار می دهد؟
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1. برای توضیح بیش تر به فصل دوم از کتاب 
نشر  نگارنده،  از  نشود"  اشتباه  "باز صف ها 

یادآوران، 1382، مراجعه شود.

آن  در  که  نیست  معنا  بدان  این  البته   .2
دموکراسی طلبی  و  آزادی خواهی  گفتمان 
عدالت خواه  حاکم  گفتمان  نداشت.  وجود 
در آن دوران را می توان به دو دستهٔٔ "با" و 
آزادی خواهانه  و  "بی" گرایش دموکراتیک 

تقسیم کرد.
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