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فلسفه

به بهانه انتشار كتاب هايدگر و مسيحيت نوشته جان مككواري

هايدگر با روتوش

محسن آزموده
كتاب هايدگر و مسيحيت ،نوش��ته جان مككواري،
مروري مختصر اما بس��يار درخشان و مفيد بر زندگي
و انديشههاي يكي از بحثبرانگيزترين انديشمندان
معاصر است كه از قضاي روزگار در ايران بسيار حرف و
حديثها را برانگيخته است؛ تا جايي كه در دورههايي
عنوان «هايدگري» ،صفت گروهي پر طرفدار و سفت
و سخت از روشنفكران ايراني تلقي ميشد كه به حق يا
ناحق خود را مدعي انديشههاي اين فيلسوف آلماني
معرفي ميكردند و از اين موضع ،مخالفانش��ان را به
انحاي گوناگون مورد «عنايت» ق��رار ميدادند! براي
اين اقبال كمسابقه به يك فيلسوف غربي از سوي اهل
فرهنگ و سياست ايراني نيز داليل متعددي ميتوان
بر شمرد :شخصيت فرهمند و تاثيرگذار احمد فرديد،
انديشمند «شفاهي» كه بر طيف وسيعي از متعاطيان
فرهنگ و انديش��ه در اي��ران ،اعم از فلس��فهخوان و
هنرمن��د و س��ينماگر و روزنامهنگار و ش��اعر و اديب
و روش��نفكر و جامعهش��ناس ،اثر گذاش��ت .فرديد
«كاشف» ايراني هايدگر بود و چنان پرشور و هيجان
از او سخن ميگفت كه در محضرش كسي را ياراي نام
بردن از هايدگر نبود .گويي سخن گفتن از هايدگر در
انحصار بود و اگر كسي جسارت ميورزيد و از فيلسوف

آلماني سخن ميگفت ،به شيوههاي مختلف از سوي
فرديد و ش��اگردانش ،نواخته ميش��د .با مس��امحه
ميتوان گفت ،تجددس��تيز بودن و ب��ه بيان دقيقتر
نقادي بنيانفكن هايدگ��ر از غرب (جدي��د و قديم،
ديروز و ام��روز) و تفكر غربي (فلس��فه و متافيزيك)
از عصر يونان تا نيچه ،ديگر علت اقبال به او از س��وي
منتقدان تجدد در ايران است .تفكر شاعرانه و عرفاني
( )mysticalيا شبهعرفاني ()pseudomystical
انديش��ه هايدگر به ويژه در دوره موسوم به دوم فكري
او ،قطعا علت ديگر همدلي ايرانيان اهل شعر و عرفان
به اوس��ت .اما همه اين علل و داليل نبايد ما را از يك
نكته مهم غافل س��ازد :مارتين هايدگر ،بدون شك و
ترديد ،يكي از بزرگترين انديش��مندان در سراس��ر
دوران تاريخ فلس��فه غرب ،و مهمتري��ن و موثرترين
فيلسوف سده بيستم در حوزه فلس��فه قارهاي است
كه ن��ه فقط بر فيلس��وفان ،بلكه بر جامعهشناس��ان،
انسانشناسان ،روانشناسان ،زبانشناسان ،منتقدان
ادبي ،اهالي سينما و تئاتر ،ش��اعران ،متفكران ديني،
نويس��ندگان و حت��ي معم��اران و نقاش��ان و اهالي
موسيقي ،پس از خود تاثير گذاشته است.
در جامعه م��ا و حت��ي در چارچوب منازعه مش��هور
«هايدگريها-پوپريه��ا» ني��ز اي��ن تاثيرگ��ذاري
مشهود اس��ت .عبدالكريم س��روش ،روشنفكر ديني

سرشناس و سرسلس��لهدار روش��نفكران «پوپري»
در درس��گفتارهاي اخيرش بارها به بزرگي و اهميت
مارتين هايدگر-با وج��ود تعريضهايي كه به او دارد-
تاكيد كرده است .بابك احمدي روشنفكر چپگرا آثار
مهم و زيادي درباره هايدگر نوشته است .عالقهمندان
به مكتب فرانكفورت و جريانهاي جديد چپ ،بارها به
هايدگر پرداختهاند ،اگرچه با گرايشهاي سياسي او
و تبعات سياسي فكرش بهشدت مخالفاند .بيدليل
نيس��ت كه مهمترين آثار هايدگر چون «هس��تي و
زمان» ،با وجود دش��واري و پيچيدگي ،چندينبار به
فارسي ترجمه شده است و هر سال نيز در ميان انبوه
آثار فلسفي كه به زبان فارسي ترجمه و تاليف ميشود،
قطعا به عناويني از هايدگر يا درباره او بر ميخوريم .در
كمتر از سه ماه گذشته از آغاز سال  ،1397دسته كم
دو كتاب از هايدگر و يكي درباره او به فارس��ي منتشر
ش��ده اس��ت :درآمد به متافيزيك (با ترجمه انشاءاهلل
رحمتي) ،اص��ل بنياد (ب��ا ترجمه طال��ب جابري) و
كتاب حاضر يعني هايدگر و مس��يحيت نوشته جان
مككواريباترجمهشهابالدينعباسي.
اما چ��را كت��اب مكك��واري را «مختصر اما بس��يار
درخش��ان و مفيد» خوانديم؟ بدون ترديد ،پيگيران
هايدگر به فارس��ي با نام نويس��نده اين كتاب آش��نا
هستند ،زيرا قبال آثار خواندني و مفيد ديگري از او به

فارس��ي مثل دو كتاب «ماترين هايدگر» و «فلسفه
وجودي» (با ترجمه محمد س��عيد حنايي كاشاني)،
«الهي��ات اگزيستانسياليس��تي» (مقايس��ه هايدگر
و بولتمان با ترجم��ه مهدي دش��تبزرگي) و «تفكر
ديني در قرن بيس��تم» (ب��ا ترجمه بهزاد س��الكي)
ديدهاند .پروفس��ور جان مككواري ()1919-2007
الهياتدان و فيلس��وف اس��كاتلندي ،به همراه ادوارد
رابينسون مترجم انگليسي مهمترين كتاب هايدگر
يعني «هس��تي و زم��ان» نيز هس��ت ،ترجمهاي كه
مورد قدرداني و تشكر خود هايدگر نيز بود .مهمترين
ويژگي كتابهاي مككواري در شرح و بسط انديشه
دش��وار و پيچ در پيچ هايدگر ،دق��ت و رعايت امانت
در عين رواني و سادگي اس��ت .كوشش در بيطرفي
دانشگاهي و در عين حال ناديده نگرفتن وجوه تاريك
و پرس��شبرانگيز تفكر هايدگر ،به خصوص در مساله
رابطه او و انديش��هاش با نازيها ،ديگ��ر ويژگي حائز
اهميتكتابمككوارياست.
كت��اب «هايدگ��ر و مس��يحيت» در اص��ل حاصل
سخنرانيهاي مككواري در سالهاي 1993-1994
در دانش��گاه آكس��فورد به دعوت گروه الهيات اين
يها چنان
دانشگاه اس��ت .بنا بوده در اين س��خنران 
ك��ه مكك��واري در پيشگفت��ار متذكر ش��ده ،به
وصيت اس��قف هنس��ون ،باني آنه��ا« ،ب��ه تاريخ به

رمان

درباره رباعيات ايرج زبردست

نگاهي متفاوت و بديع

عواقب دردناك انتخابهاي شورانگيز
رمان «زندگيهايي كه هرگز نداش��تهايم» نوش��ته
انورادا روي ،نويسنده و روزنامهنگار هندي ،داستاني با
صداي رسا است .داس��تان با رويدادهاي بزرگ همراه
است :مبارزه براي استقالل هند و جنگ جهاني دوم.
ش��خصيتهاي تاريخي اغلب براي نمايش��ي كردن
داستان وارد زندگي شخصيتهاي خيالي ميشوند.
در دل داس��تان جوانك��ي را ميبيني��م ك��ه مادرش
تركش كرده تا در كشوري ديگر زندگي كند و پدرش
در واكنش به اين بح��ران مدتهاي مديد پس��رش
را رها ك��رده .پدر ه��م بعدها ب��راي فعاليتهاي ضد
دولت بريتانيا دستگير و زنداني ميشود .اما نويسنده
داليل بسياري براي گذر از اين لحظات دردناك به ما
ميدهد.
خوانندگان انورادا روي كه رمان پيش��ينش «خواب
روي سياره مش��تري» به فهرس��ت نامزدهاي اوليه
جايزه من بوكر  2015راه يافت ،ميدانند سبك او داد
و فرياد يا نمايشهاي توخالي نيست .او قلمي ظريف
و هوشمند دارد و ميفهمد قدرت احساسي برآمده از
پيشروي همگام با جزييات است .او در ميان بحبوحه
رويدادها و آمدوشد شخصيتهاي تاريخي ،راوياش
را باغباني ب��ه نام «ميش��كين» برميگزيند؛ «مردي
كه قلم و شمشير را انتخاب نكرده و سراغ بيلچه رفته
است».
وقتي ميشكين  9س��ال داش��ت مادرش تركش كرد تا
زندگي جديدي را در كش��وري ديگر آغاز كند و پدرش
در ش��هر خيالي «منتظر» به س��ر ميب��رد .منتظر در
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نگاهي به آخرين رمان انورادا روي

كامله شمسي

مثابه بخش��ي س��ازنده در مدافعهگري مس��يحي»
توجه ش��ود؛ به همين دليل ،مكك��واري در بحث
از هايدگر و نس��بت او با مس��يحيت ،مس��اله زمان
را برجسته كرده اس��ت .به تعبير دقيقتر او به بهانه
پرداختن ب��ه مس��اله زمان ،ب��ه عن��وان موضوعي
ك��ه در روزگار ما به طور خ��اص اهمي��ت يافته ،به
تش��ريح انديش��ه هايدگر ميپ��ردازد ،متفكري كه
به طور قطع و يقين ،بزرگترين فيلس��وف اروپايي
مساله زمان اس��ت .البته شكي نيس��ت كه آن طور
كه مككواري در ش��رح موجز و آش��كار خود تاكيد
ميكن��د ،كليديترين مس��الهاي كه هم��واره فكر
هايدگر را در سراس��ر عمر ( )1889-1976به خود
مش��غول كرده بود ،مس��اله وجود (يا هس��تي) بود.
بر اين اس��اس تقسيم انديش��ه هايدگر به دو دوره يا
تفكيك مش��هور «هايدگ��ر اول» از «هايدگر دوم»
چندان دقيق به نظر نميرس��د .اما باز همانطور كه
مككواري استادانه و خالصه بيان ميكند ،ميتوان
برخي تغييرها و جابهجاييها در مقايسه آثار هايدگر
قبل از «هس��تي و زمان» ( )1927و بعد از آن يافت.
هايدگر در «هس��تي و زمان» ،عمدت��ا به نوع خاص
وجود انس��ان (دازاين) ميپ��ردازد ،اما پ��س از آن
وجود يا هس��تي را در معناي ع��ام در نظر ميگيرد،
در دوره اول روش پديدارش��ناختي او آش��كار است،
ام��ا زب��ان او در دوره دوم به بيان ش��اعران و عارفان
نزديك ميش��ود« ،در كارهاي اوليه ،تفكر فيلسوف
جس��توجوگرانه و فعال اس��ت .در آثار بعدي تفكر
تاملگ��را و حتي منفع��ل ميش��ود» .همچنين در
تفكر اوليه هايدگر جهان ،دستگاهي ابزاري است كه
انسان (دازاين) در آن هست و با اجزاي آن مناسباتي
كاركردگرايان��ه دارد ،ام��ا جهان در انديش��ه بعدي
هايدگر« ،چارگانه»اي متش��كل از آس��مان ،زمين،
خدايان و ميرايان است.
به همين قياس ميتوان درك هايدگ��ر از زمان را نيز
صورتبندي كرد .به طور كلي ،زمان براي هايدگر ،افق
آشكارگي هستي يا وجود است .در «هستي و زمان»،
شاخصترين اثر هايدگر در دوره نخست فكرش ،اين
آشكارگي هستي ،به واسطه انسان (دازاين) و به دليل
مختصات اگزيستانس��يال (وج��ودي) او امكانپذير
ميش��ود .در اين دوره ،اين انسان اس��ت كه با قابليت
زبان ،هستي يا وجود را در بطن زمان آشكار ميكند.
به عبارت ديگر زمان در «هس��تي و زم��ان» به منزله
حاالت وجودي انس��ان (دازاي��ن) در وضعيت «در-
جهان-بودن» او يا اش��تغال او با جه��ان ،خودنمايي
ميكند .ام��ا در هايدگ��ر دوم ،اين مدخليت انس��ان
كم ميشود و به جاي تاكيد بر انس��ان (دازاين) براي
راهبردن به مساله هس��تي و وجود ،مستقيما متوجه
خود هستي يا وجود ميشويم .بنابراين در اين دوره،
زمان ،سلسله ادواري است كه در آن هستي يا وجود،
خودش را آشكار ميسازد و با هر شكلي از آشكارگي يا
بيرون آمدن از مستوري ،تقدير يا سرنوشت خاصي را
براي عالم و آدم رقم ميزند.
هر دوي اي��ن تعابي��ر از زم��ان (كه در بني��اد يكي
هستند) ،بسيار به كار خوانش��ي ديني و مسيحي از
هس��تي و عالم ميآيند .بيدليل نيست كه متالهان

بزرگ مسيحي ،چون رودولف بولتمان و پل تيليش
به دين خود به هايدگر اذعان كردهان��د و كارل رانر،
متفكر كاتوليك گفته اس��ت كه «اس��تادان بس��يار
داشته اما تنها يك معلم داش��ته ،مارتين هايدگر».
اما تعبير دقيقتر در نس��بت هايدگر با مسيحيت از
آن شاگردان برجسته اوست .هانس گئورگ گادامر،
در خطابه يادب��ود هايدگر در اين زمين��ه ميگويد:
«مس��يحيت بود كه انديش��ه هايدگر را برانگيخت
و زنده نگه داش��ت؛ اين ،امر اس��تعاليي باس��تان و
نه س��كوالريته مدرن بود كه به واس��طه او س��خن
ميگف��ت» و كارل لويت ،ش��اگرد برجس��ته ديگر
هايدگ��ر ،فلس��فه او را «در ذات خود ي��ك االهيات
بدون خدا» معرفي ميكند .هر چه باش��د ،هايدگر،
متفك��ر مهمي در بح��ث از انديش��يدن ب��ه زمان و
نسبت آن با ثبات و مانايي اس��ت .نزاعي كه به ظاهر
از يونان باس��تان نزد متفكران پيشاس��قراطي چون
هراكليت��وس و پارمنيدس مطرح ب��ود و هايدگر در
پايانه متافيزيك غربي در سده بيس��تم كوشيد ،بار
ديگر به آن فكر كند.
در جامعه ما نيز به نظر ميرس��د ب��ه دور از هياهويي
كه در ده ه  1360و نيمه نخس��ت ده��ه  ،1370ميان
دو دس��ته «هايدگري-پوپري» مطرح ب��ود ،به تدريج
هايدگر جايگاه اصلي خ��ود را نزد متعاطيان فلس��فه
محض و انديش��ه ديني ميياب��د .ترجمه آث��ار اصلي
او مثل «هس��تي و زم��ان»« ،متافيزيك چيس��ت؟»،
«مس��ائل اصلي پديدارشناس��ي»« ،چه باش��د آنچه
خوانندش تفك��ر؟»« ،اصل بني��اد» و ...نام و انديش��ه
او را چنب��ره انحصار گروهي خاص به در آورده اس��ت،
«هايدگري»هاي وطني كه انديش��هها و آثار فيلسوف
آلماني را مل��ك طلق خود ميپنداش��تند و هر كس از
او س��خن ميگفت را به نفهميدن و خط��اكاري متهم
ميكردند .ضم��ن آن كه«پوپري»هاي دي��روز نيز با
مطالعه آثار او س��ويههاي عميق و جدي انديش��ه او را
دريافتهاند و با احتياط بيشتري او را تخطئه ميكنند.
از سويههاي تاريك فكر هايدگر ،چنان كه مككواري
تاكيد ميكند ،نبايد غفلت ورزيد و نبايد آنها را اموري
تصادفي يا حاشيهاي تلقي كرد ،اما اين به معناي بهره
جستن از امكانات عميقي كه فكر او پيش رو ميگذارد،
نيس��ت .جان مككواري در كتاب حاضر به روش��ني
نش��ان ميدهد كه چطور ميتوان خوانش��ي اصيل از
هايدگر ارايه كرد ،قرائتي كه فهم ما را نه فقط از هستي
و جهان ،بلكه از انديشه ديني و معنوي ژرفا ميبخشد
و نوري بر تاريكيهاي وجود انسان و جهان ميتاباند.

 32كيلومتري تپههاي هيماليا واقع ش��ده .پس از رفتن
مادرش ،ميش��كين زندگياش را به انتظاري خشمآلود
ميگذراند چراكه چش�� م به راه نامههاي او يا بازگشتش
است .سالها بعد اين انتظار را با وقتي كه «خون ذره ذره
از بدن جاري ميش��ود و روزي ميرسد كه جاني در بدن
نداريم»مقايسهميكند.
ميش��كين پير ،مردي كه شصت وچند س��اله است،
داستان را روايت ميكند .او نسخه بزرگسال پسركي
است كه خونش خشكيده است و حاال زندگي آرامي
دارد و بيش��تر وقت��ش را در ميان درخت��ان و آدمها
ميگذران��د .در مقطعي از اين زندگي ك��ه عامدانه به
تنهايي گذشته ،پاكتي حجيم از راه ميرسد .ميداند
از طرف مادرش اس��ت و نميداند آن را باز كند يا دور
بيندازد .در ع��وض روايت او ما را ب��ه كودكي مادرش،
«گيتاري» ،ميبرد و س��پس به كودكي خودش .او به
دنبال درك انتخاب مادرش اس��ت و براي اين منظور
آزاديغيرمعمولمادرشدرنوجوانيراميكاود.
مادرش هنرمند و اجراگر بود و با م��ردي ازدواج كرد كه
اجرا را رسواييآور و هنر را موضوعي ناشايست
ميديد به خص��وص زماني كه آن را با مس��ائل
مهم تاريخي مقايس��ه ميكرد .پ��درش فعالي
سياسي و عضو سازمان ضداستعماري «انجمن
ميهندوستان هند» بود .در همين حين است
كه والتر اسپايز ،نقاش و مجموعهدار آلماني وارد
زندگي مادرش ميش��ود و گزينههايي را پيش
روي او ميگذارد.
ميش��كين به هنر و زندگي «گيتاري» از منظر
زندگي زناشويي والدينش نگاه ميكند اما همه

اينها براي توجيه رفتار مادرش و ترك او كافي نيس��ت.
ميشكين پاس��خ خود را در جاهاي ديگري جستوجو
ميكند ،س��راغ ادبيات ميرود تا ديدگاهي از تنشي كه
ميان اميال زنان و انتظ��ارات دنيا از آنها
وجود دارد ،به دس��ت آورد .ب��راي اين
منظور رمان فضايي ب��راي ورود و بحث
درباره مايت��ري دِوي باز ميكند .كتاب
درب��اره عاش��قانههاي زودهن��گام اين
ش��اعر هندي با نويس��نده رومانيايي،
ميرچا الياده ،ميگويد .ش��ايد اين تنها
موضوع كتاب باش��د كه به خوبي به آن
پرداخته نشده اما با اين حال به درك ما
از چندوچون جستوجوي ميشكين،
و زخ��م درون��ي او ك��ه هرگ��ز درمان

نميشود،كمكميكند.
بخش��ي از مهارت ان��ورادا روي تواناي��ي او در نمايش
عواق��ب دردناك انتخابهايي اس��ت ك��ه گيتاري با
شور و ش��عف آنها را دنبال ميكند .اين رمان درصدد
محكوم كردن مادران غايب نيست .نويسنده عالقهاي
به فعاليتهاي استعمارستيزانه پدر ميشكين ندارد؛
مردي كه از س��لطهگران آزادي خ��ود را ميطلبد اما
در خانهاش همانند س��تمگران عمل ميكند .جهاني
كه به فعاليتهاي عمومي مردان پ��اداش ميدهد و
بيرحميهاي خانگيش��ان را ميبخش��د ،و جايگاه
سياس��تهاي ملي را باالتر از سياستهاي جنسيتي
قرار ميدهد ،جهاني است كه انوراداخروي در نثرش از
آنميگذرداگرچهضمني.
The Guardian

م��ن اش��عار اي��رج را ردهبندي
ميكنم و در مقوله اشعار عرفاني
جاي ميده��م .اش��عار عرفاني
ادبي��ات فارس��ي س��ه ويژگي
دارد .يك��ي سرش��ار از تناقض و
متناقضنماييهاس��ت ،همان
مصطفي ملكيان
چيزي ك��ه در اش��عار عرفاني به
آن شطحيات ميگويند .در اشعار ايرج زبردست هم اين
گونه تناقضگوييها و متناقضنماييها را بيان كردن به
وفور وجود دارد .دوم اينكه اشعار عرفاني معموال ما را با
خاطرات ازلي مان پيوند ميدهد و از اين نظر هميش��ه
در ما يك حالت نوستالژيك ايجاد ميكند البته من خبر
ندارم كه عالم ُمثل افالطوني وجود داشته يا نه اما اين را
ميدانم كه ما انسانها يك خاطره ازلي داريم و هر گفته
و نوش��تهاي كه اين خاطرات ازلي را به ياد ما بياورد ما را
به يك اندوه ولو يك اندوه ش��يرين ميبرد و اين ويژگي
هم در اشعار ايرج زبردست هست .و ويژگي سوم اينكه
براي ما شرقيها هميشه اشعار عرفاني بيش از هر چيز
ديگر لذت دارد .يعني بي��ش از اينكه معرفتي بدهد به
ما لذت ميدهد؛ اين لذت مسلما وجود دارد .منتها يك
نكته را من بايد در ضمن اي��ن مطلب بگويم و آن اينكه
اش��عار عرفاني زبردست با ديگر اش��عار عرفاني تفاوت
دارد و آن در كاررفت و كاربرد زباني است كه اين كاربرد
بسيار تازگي دارد يعني من بدون مبالغه و چاپلوسي ادعا
ميكنم كه زبان در اشعار ايش��ان يك كاررفت و كاربرد
متفاوت و بديع و ت��ازه دارد كه در اش��عار عرفاني ديگر
نداريمكهالبتهاينمقتضايزمانهاست.حتياينبدعت
وتازگيدراشعارشاعرانهمينقرنهموجودندارد.اين

چيزي بود كه ميخواستم درباره رباعيات ايرج زبردست
ارايهبدهم.
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ادامه از صفحه اول
اختي��ارات دولت به مديريت ش��هري ميش��ود كه
دولت با محدوديتهاي مالي يا بحرانهاي سياسي
و اجتماعي مواجه باشد.
مديريت ش��هري در اين مدل؛ بازوي كمكي دولت
محسوب ميشود و ش��ريك دولت در مديريت امور
عمومي نيس��ت .حتي همين ش��كل ارتباط نيز تا
زماني پايدار اس��ت كه پاس��خگوي نيازهاي دولت
باش��د و هر زمان كه ش��رايط محدودكننده قدرت
دول��ت مانن��د محدوديته��اي مالي ،فش��ارهاي
خارجي ي��ا اعتراضات اجتماعي از مي��ان روند ،اين
نهاد ب��ه عنوان عنص��ر مزاحم دولت ب��ا محدوديت
مواجه ميش��ود .در مقاب��ل ويژگيه��اي نوع مدل
حكمراني به شرح زير است:
نظام حكومتي از ن��وع نامتمركز بوده و دولت در اين
مدل؛ بس��يار كوچك اس��ت و وظاي��ف و اختيارات

نگاهي مجدد به جايگاه شوراها
مح��دودي دارد .و آنچ��ه اهميت كارك��ردي دارد؛
مش��روعيت ،كارآمدي و انعطافپذي��ري در مقابل
تغييرات پرشتاب داخلي و خارجي است و نهادهاي
محلي در كنار دولت با ش��راكت و همكاري يكديگر
به حل مس��ائل اجتماع��ي و اقتص��ادي و فرهنگي
ميپردازن��د .در اي��ن م��دل تامين عم��ده كاالها و
خدمات عمومي برعهده مديريت ش��هري اس��ت.
تاكيد اساس��ي مدل حكمراني بر ش��راكت اس��ت.
شراكت به اين معنا كه هريك از شركاء بايد منابعي
را براي تحقق هدف مش��ترك خود؛ آورده و مصرف
كنن��د و دولت ،نهاده��اي عمومي محل��ي ،جامعه
مدني بخش خصوصي با شراكت يكديگر ،مديريت

امور عمومي جامعه را انجام دهن��د .بنابراين تعامل
چهارنهادي كه برشمرده شد به جاي آنكه عمودي
و تكگويانه به نفع دولت باش��د تغيير ماهيت داده
و تعاملي افق��ي و مبني بر گفتوگو اس��ت .در مدل
حكمران��ي ،نهادها ب��ه يكديگر وابس��تگي متقابل
داشته و نس��بت به اعمال خود پاسخگو هستند در
حالي كه در مدل حكومت نهادهاي عمومي محلي،
جامعه مدني و بخش خصوصي به دولت وابستهاند.
بررس��ي مف��اد قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي
حكايت از نزديكي به مدل حكمراني دارد و شوراها
يكي از اركان حكومت محسوب ش��دهاند در حالي
كه قوانين فعلي ش��وراها ،مدل حكومت را پيگيري

ميكند.
در مدل حكومت شوراها به دليل كاركردهايي چون
كمك به دولت براي حل مش��كالت جامعه ،تعديل
خواستههاي مردم ،كاهش نارضايتي مردم پيگيري
ميشود .درحالي كه در مدل حكمراني شوراها بنيان
و مركزهاي محلياند و به مشاركت مردم و حضور آنها
در اداره امور محلي به عنوان حق مردم تلقي ميشود.
اينكه مشاركت و ش��ورا حق مردم تلقي شود و نبود
آن مس��اوي با ناديده گرفتن حقوق مردم تلقي شود،
بس��يار متفاوت خواهد بود از اينكه به هنگام ضعف و
سستي در دولت مركزي ،پيگير شكلگيري شوراها
باش��يم ،غلبه نگاه كمالگرايانه بر نگاه ابزارگرايانه به

شوراها غلبه جامعه بر دولت است و غلبه ابزارگرايانه،
غلبه دولت برجامعه خواه��د بود .از منظر ديگري نيز
ميتوانبهتبيينجايگاهشوراهاپرداخت.
مديريت شهري برحس��ب نس��بتي كه با دو معيار
«وظايف دولت» و «ميزان مش��اركت شهروندان»
برقرار ميكند به دو گونه «ديواني» و «مش��اركتي»
قابل تعريف اس��ت .بدين معني كه اگ��ر مديريت،
مركب از س��ه عنص��ر تقس��يمگيري ،برنامهريزي
اجرا باشد الگوي مديريت ش��هري ديواني در قالب
رويههاي ديوان س��االرانه متمركز است و مديريت
ش��هري مش��اركتي با بهرهگيري از مشاركتهاي
مردمي و نهادهاي نامتمركز و محلي انجام ميشود.

در رويه ديواني سه عنصر ياد شده در اختيار مقامات
انتصابي دولت اس��ت در حالي كه در رويه مشاركتي،
در دولت مقامات انتخابي (شورا و شهردار) و نهادهاي
مردمي (سازمانهاي غيردولتي ،هياتهاي محلي و
شركتهايخصوصي)هستند.
اليحه مديريت ش��هري ك��ه حاص��ل پژوهشها و
تحقيقات انديش��مندان اين س��رزمين و تالشها و
زحمات همه مديران و حرفه مندان و كارشناس��ان
اين مرز و بوم حداقل در س��ه دهه اخير است ،تالش
دارد كه مدل حكمراني را در اداره شهرها را به همراه
داشته باشد.
انتظار هست همانگونه كه رييسجمهور در اواخر
دولت قبلي وع��ده داد كه به زودي اي��ن اليحه را به
مجلس ش��ورا اس�لامي ارايه خواهد كرد به زودي
شاهد اين امر باشيم.

