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از آرمانگرایی تا واقع بینی
نوشته :بخت بیک میرزاده
مانتریال -کانادا
 82مارچ 8102

"حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بیخار کـــجاست"
انسان موجود اجتماعی محرک است که در تما یز با سایر مخلوقات زنده سیاره ای
ما که کنشهایش در برابر محیط ما حول واکنشی و جنبه رفلکسیی دارد زنیدگی را
با قوه تفکر عمدتن با تعین اهداف از قبل پالن گذاری و در بسیتر هسیتی بیه پییش
میبرد.
آمال آرزوها و توقعات که انسان بیرای دسیتیابی بیه آن مسیاعی بیه خیرد میدهید
برای گروهیای اجتمیاعی بحیی هیدف قیرار گرفتیه و دیید ایشیان بیرای حویول آن
متمرکز میگردد  .به عباره دیگر هدف همان وضعیت ایسیت کیه انسیان میخواهید
در آن قییرار بگیییرد ویییا بییه تعبیییر دیگرهییدف اکنییرن همییان آرمانهییای گمشییده و یییا
بدسییت نیامییده ای انیید کییه بییا ع ی تو ییید انگیییزه هییای حرکییت در افییراد و گروهییای
انسییانی در مسیییرزندگی شییان میگییردد کییه دسییت آوردهییای تمییدن انسییانی امییروزی
مرهون ماهیت زنیدگی پوییا و هدفمنید آنسیت  .قابیل تیذکر اسیت کیه هیدف هیر قیدر
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واضیی ،مشییخز زمییان بنییدی شییده وواقعبینان یه باشیید بییه همییان انییدازه قابلیییت
دسترسی به آن سهل و امکانیت تحقق بیشیتر پییدا میکنید .امیا توصیل و رسییدن بیه
اهداف در همه احوال نیاز به محاکمه دقییق وضیعیت و واقی بینیی مزد دارد کیه نیه
مطابق به تمایل ذهنی افراد و گروها ؛ بل بر بنیاد گامهای حسیا شیده عینیی میسیر
میگردد.
پر واضحست که تعین هدف به خودی خود به هیچ وجه به معنی تحقیق آن نبیوده
و صرف با دید و برخورد های آرمان گرایانه رسیدن به اهیداف مسییر نیسیت  .ایین
امر قانونمندی عاد است که اعم از پدیده های اجتماعی و طبیعی را احتوا نموده و
هرگییز تییاب خواسییت و اراده افییراد جمعیییت هییای انس یانی و حت یی طبقییات اجتمییاعی
وملییت هییا نمیگییردد ؛ بلکییه اییین واقیی بینییی و درک وبرداشییت علمییی و عملییی از
واقعیت هاست که انسانها را در مقیاس مختلف بیه حقیقیت و ییا اهیداف کیه منحیی
خواست و آرمان دست نیافته در فرا راه شان قرار دارد میرساند  .حام اگیر دیید
مانرا پیرامون مسئله صرف بر محور مسایل اجتماعی متمرکز نماییم به یقین
میتییوان گفییت کییه در بسییت قییرار گییرفتن در پلییه ی آرمییانگرایی بییا کنییار گذاشییتن
ارزیابیهای تعقلی و واق بینانه و غزش به سمت ذهنیگری اکنرن علل شکست و
ناکییامی حرکییت هییای اجتمییاعی در راه رسیییدن بییه اهییداف و آرمانهییای سیاسییی –
اجتماعی گردیده است  .موارد زیادی از ایین قبییل منیال هیا در تیاری جوامی و
کشور های مختلف دست و پا گیر نهضت های اجتماعی و چه بسا که سیب ناکیامی
های فاجعه بار برای توده های مردد گردیده است.
هرچند برخی ها عملکرد و فعا یت خویش را برای رسین به خواسیت هیا و ییا ا
هدا ف شان بیه وجیود انگیزهیا و احساسیات شیان منحویر نمیوده و بیه خواسیت دل
شان با ژشت و حرکات اکنرن بدون افا ده و بیان چنان وانمود میکنند که اتکا به
تعقل و واق نگری امر اراده شکن وگویا فراینید عمیل گراییی را خننیی و ییا م اقیل
به کندی مواجه میسازد .در حا یکه چنین نیست  .حویول آرمیان هیا رسییدن بیه
اهداف و دست یابی به حقیایق بیه روکیرد هیا و راهکیار هیای واقی بینانیه و نیه
صرفن و اق گرایانه نییاز دارد تیا بیا بدسیت آوردن نتیجیه موفقییت آمییز بیه حقیقیت
مبدل گردد .در غیر قرار دادن محمو ه های ذهنی خود به جای واقعیت هیا زمینیه
ساز بینش انتزاعی سوا ارزش پرگماتیک و توصل به دید ارادی ذهنیگرایانه شده
راه پیوستن به موفقیت را کوره میسازد.
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تجربه نشان داده است که آرمانگرایی در دو استقامت انحرافی نهضت های تحول
طل را با خطر مواجه میسازد .گاهی در حد پیشرفته تواد با ماجراجویی منجر
بییه فجییای میشییود و در برخییی آمت شییکل عییواد فریبییی را بخییود گرفتییه وسیاسییت
بازان برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت خویش افکار عامه را شکار و احساسات
و عواطف شانرا مورد سوء اسیتفاده قیرار میدهنید  .در حا یکیه هییچ راهکیار علمیی
برای توصل به هدف سنجیده نه شده و فقیط بیا شیعار هیای آرایشیی غییر عملیی و بیا
جمالت شرطی غیر واقعی فرضیه های خیا ی شانرا با " اگر ها " "شیاید هیا"
و "باید ها " روح تازه بخشیده و اشتباهات شانرا توجیه میکنند.
آغاز اصالحات دوره امانی برنامه تغیرات رادیکیال دوران بعید از تحیول ریور و
روند تحقق اهداف اقتوادی و فرهنگیی آن در اتموسیفیر و جیو نیا مسیاعد داخلیی و
بیرونی ؛ نمونه هایی از فیورد او یی تبلیور آرمیانگرایی واقعییت هیای انتزاعیی
بییود کییه زمینییه تحقییق نیافتنیید و عمییال و عیوال داخلییی و خییارجی در کمییین نشسییته
فرصت یافتند تا با استفا ده از فضا وضعیت را بر وفق مناف و مراد شیان دییزاین
کنند که از فرایند عملی آن تا امروز وطن و مردد ما عذا و درد اسیتخوان سیوز
میکشند.
بازی های میا هرانیه بیا کارتهیای قیومی زبیانی و دینییب میذهبی عیده ییی از افیراد
راس هییرد احییزا و تنمییییم هییا حرکتهیییای سیاسییی و یییا هیییم موضیی گیریهیییا و
اظهارات غیرمسیئومنه رهبیری کشیورپیرامون عیدد امضیای توافقنامیه امنیتیی در
مخا فت علیه ایامت متحده امریکا و جامعه جهیانی بیا عنیوان کیردن مسیایلی ماننید
تضمین برقراری صل ،و توقف کامیل تالشیی خانیه هیای میردد عملییا ت هیای
شییبانه و منی بمباردهییای هییوایی بییامی دشییمن در محییالت مسییکونی و غیییره کییه
ظاهرن حرف های خیلی هیا د سیوزانه انید و یی در ماهییت شیکل دیگیر همیان
آرمییانگرایی عییواد فریبانییه ا سییت کییه تبعییات بعییدی آن حتییی خطییر نییاکتر از شییکل
او ییی آرمییانگرایی جییدا از واقعیییت هییای عینییی بییوده و جامعییه را بییا بحییران هییای
عمیق تر تا پرتگاه سقوط مواجه مینماید.
در وضییعیت حسییاس و سرنوشییت سییاز فعلییی طییرح اییین گونییه سییوامت و پیییش
شیرطهای ظیاهرن صیادقانه و پیا فشیاری بیامی آن تیا سیط ،خطیر نیاک انکشییاف و
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ضعیت کنونی در روا بط کشور با متحد اشتراتژیک آن ایامت متحده امریکیا کیه
که در اوضاع آشفته سیاسیی – نمیامی موجیود خاصیتن مسیاعد تهیای اقتویادی آن
ا تر ناتیف ندارد بدون شک بازی خطر ناک است که سرنوشت دسیت آورد هیای
 08سال گذشته و آینده کشور را با خطر عمیم مواجه میسازد .جلوگیری از تالشی
منازل و قطی بمباردمانهیای هیوایی از جانی قوتهیای امریکیایی و ییا نیروهیای بیین
ا مللی مسایل عاطفی و ایدیال اند که در بدو امر برای هر کس قابل قبول میباشند ؛
اما نباید فراموش کرد که مردد ما اعم از اطفیال زنیان و سیایر اقشیار و مییه هیای
آسی پذیر اجتماعی از اقامتگاه تیا عبادتگیاه و ازمحییط مکتی ودانشیگاه تیا محیل
کییار و از مسییافر خانییه تییا رسییتوران همییه در شییهر و یییا دروسییتا تحییت ضییربات
ترورستان طا و ا قاعده قیرار داشیته و تیامین امنییت جیانی و حفیظ حقیون آنیان
نیزبا امکانات نیه چنیدان قیوی موجیود از مکلفییت هیای دو یت اسیت کیه مسیلمن
عدد توانایی دفاع از مردد و تامین حفظ امن و نمم عامه باع تقویت مورال افراد
تروریست و خرابکار گردیده و دامنه فجای از وضعیت طاقت فرسای موجیود نییز
به سط ،وسی تر گسترش پیدا میکند .زیرا در جنگ کیه در گذشیته و حیال علییه
و طیین و مییردد مییا ادامییه داشییته و دارد مخییا فین و دشییمنان مییردد افغانسییتان
همواره ازمحالت مسکونی بحی پناگاه امن از خانه های مردد بحی موض و
از وجود مردد و فرزندان شان بحی سپر و گوشت دد تیو اسیتفاده بعمیل آورده
با پنهان شدن در عق مردد به اهداف ملکی و نمیامی حمیالت شیانرا سیازماندهی
و انجاد میدهند.
حام در وضعیکه که نیروهای مسیل ،میا فاقید نییروی هیوایی انید چگونیه امکیان
دارد تا خرابکارن و آدمکشیان را کیه بیا انجیاد اعمیال ترورسیتی و کشیتار میردد بیا
سرعت به قرار گاهای شان به خارد کشور بر میگردند تعقی و محو کرد و ییا
خطوط و پوسته های امنیتی را کیه بیا قیوای چنیدین برابیر از نمیر تعیداد و امکانیات
سالح و تخنیک قوی تر مورد حملیه قیرار میگیرنید حماییه و ییا حمیالت دشیمن را
دفی و طییرد نمییود ؛ تییا حییوادری چییون تییرا ژیییدی پوسییته اردوی ملییی در غییازی آبییاد
ومیت کنر بار بار در حیات نمامیان ما تکرار نشود.؟
خالصه تامین و حفظ میانه مناس و بیالنس مزد میان واق بینی و ارمیانگرایی بیا
در نمرداشت و رعایت این مطل که احساسات آرمانگرایانه نباید بدون محاسیبات
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عقالنی وواق بینی فرماندار اراده انسیان شیده و مسییر کنشیها آن را سیمت دهیی و
رهبری نماید.
زندگی بیر واقعییت هیای عینیی بنایافتیه وهیر گیز تیاب سیاده هیوا و هیوس کسیی شیده
وتغیر نمی یابد .از آنیرو نبایید همیواره در مواردمختلیف زنیدگی اییدیال فکیر کیرد .
بهتر است با تحمل وپایداری وبینش عمیق احساسات را بیا روشیهای عقالنیی چنیان
اداره نمود تا صداقت و د سوزی به عیواد فریبیی تبیدیل نگیردد .در مقابیل افیراط در
سنجش ها و عنوان نمودن خرد گرایی نباید به حدی برسد که اراده و توانایی انسان
را مضییمحل و بییامخره محافمییه کییاری راه تحقییق هییر امییر ضییروری و مطییابق
نیازمندی اهداف انسانی را کیه بیا واقی بینیی شیانس پییروزی داشیته باشید را سید
نماید تا فرصت های مناسی از دسیت رفتیه و منیاب بیه هیدر برونید  .چنیین اسیت
منطییق و دیا کتیییک میییان آرمییان و واقعیییت و آرمییانگرایی و واق ی بینییی کییه بییدون
شک شکست و فت ،ونهضت ها ی اجتماعی وملت ها در کل بآن پیوند دارد.
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