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بسم اهلل الرحمن الرحیم

ادب شکست
از  نیـم  و  مـاه   2 بـه  قریـب 
دوازدهمیـن انتخابـات ریاسـت 
ایـن  بـا  می گـذرد.  جمهـوری 
حـال تبعـات شکسـت جریـان 
دیـده  همچنـان  گـرا  اصـول 
رفتارهـای  از  برخـی  می شـود. 
عجلـه  جملـه  از  جریـان  ایـن 
بـرای بـاز تولیـد چهـره ی خود 
سـلبیریتی ها،  برخـی  توسـط 
انتقادهـای  کـردن  نکوهـش 

مسـتقیم بـه دولـت روحانـی، صدور فرمـان آتش بس یـک طرفـه و ... را باید تبعاتی از این شکسـت دانسـت. 
آخریـن و یکـی از مهم تریـن ایـن رفتارهـا نامـه ی دکتـر محمـد باقـر قالیبـاف بـود کـه در آن سـخن از نـو 
اصولگرایـی بـرد. فـارغ از درسـت یا غلـط بودن محتـوای نامه و جـدا از تطبیق یا عـدم تطبیق برخـی رفتارها 
از جملـه حمایت هـای بـی حـد و حصـر از برخـی چهره هـای پـر حاشـیه؛ در ایـن نوشـتار سـخن کوتاهـی در 
بایسـته های رفتـاری بـه هنـگام شکسـت خواهیـم داشـت و از آن تحـت عنوان ادب شکسـت یـاد می کنیم تا 

شـاید بتـوان تبعـات ایـن شکسـت را بـرای جریـان اصولگرایـی کاهـش داد:

1-  شکست به معنای تغییر در ماهیت نیست
آنـگاه کـه از انتخابـات سـخن می گوییـم از پیـروزی و شکسـت تاکتیک هـای تبلیغاتـی سـخن می گوییم و نه 
توفـق و یـا عـدم توفـق گفتمان هـا. آنـگاه که توجـه همـه ی جریان ها و مـردم به مناظـرات زیاد اسـت، آنگاه 
کـه همـگان اذعـان دارنـد بـه احتمال قریـب به یقیـن پیروز مناظـرات پیـروز انتخابـات خواهد بـود، آنگاه که 
در ایـام انتخابـات از پوشـش نامـزد تا تـن صدا و محتوای سـخنرانی وی بـرای همگان مهم اسـت یعنی آنکه 
انتخابـات عرصـه ی تبلیغـات اسـت و نـه صحنه ی بـه رخ کشـیدن گفتمان ها و هویت هـا. از این رو پیـروز و یا 
شکسـت خورده ی آن تنهـا پیـروز و یا شکسـت خـورده در عرصه ی تبلیغات اسـت. ایـن البته به معنـای نادیده 
انگاشـتن تاثیرگـذاری سیاسـت ها، مواضـع، رفتـار و ... جناح هـا در خـارج از ایـام انتخابـات نیسـت بلکـه بدان 
معناسـت کـه بایـد بـاور شـود کـه مردم بـه هویـت و گفتمـان رای نمی دهنـد بلکه قاطیـه ی آنجه بـرای رای 
دهنـدگان مهـم اسـت تبلیغـات اسـت. برای همیـن سـخن از مفاهیمی چـون بازاریابی سیاسـی در سـال های 
اخیـر پررنـگ شـده اسـت. درک  این نکته ی بسـیار سـاده سـبب می شـود تـا احسـاس سـرخوردگی از جریان 
اصولگرایـی خـارج شـده و حرکـت اصاحی خود را ازاصاح در ماهیت و گفتمان به سـوی اصـاح در تاکتیک 

تغییـر دهند. ها 
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2-  جبران شکست با اصالح خود است. اما اصالحی که با ماهیت شما سازگار باشد.
ابتـدای جبـران شکسـت اصـاح از درون اسـت. ایـن را جریان اصولگرایـی به خوبی درک کرده اسـت. بـا این حال 
آنچـه از ایـن اصـاح در روزهـای اخیـر دیده می شـود حرکت اصاحـی بر خاف ماهیـت و گفتمان اسـت. آنگاه که 
حرکت هـای اصاحـی خـاف گفتمـان و ماهیت باشـد دو نتیجـه ی عمده به همراه دارد نخسـت سـردرگمی بدنه ی 
جریـان و دوم نیـز عـدم باورپذیـری اصـاح از جانـب مخاطبـان. توضیـح آنکـه، اصولگرایـی نـزد جامعه بـه معنای 
پایبنـدی بـه ارزش هـای انقابـی تعریف می شـود حال اگر در بازسـازی چهـره ی اجتماعـی، به سـراغ رفتارهایی که 
بـا ارزش هـای انقابـی سـازگاری نـدارد حرکت کنیم بی شـک مـردم و مخاطبان اصـاح را باور نکرده و نـه تنها آن 
را رد کـرده بلکـه بـه معنـای دروغ و تزویـر می پندارنـد. رفتارهایی که طی چند روز گذشـته در مواجهه بـا خواننده ای 
جـوان و مجـری صـدا و سـیما صـورت گرفته اسـت گویای این مسـاله اسـت. هـدف افرادی کـه چنیـن رفتارهایی 
می کننـد جـذب نظـر مـردم و به خصوص جوانان اسـت امـا این نکتـه را نادیده گرفته انـد د که آنگاه کـه تغییر رفتار 
سـاختگی و منطبـق بـا سـابقه و هویـت نباشـد بیـش از هر چیزی احسـاس قـدرت طلبی بـه جامعه منتقـل می کند. 
ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت که جـذب حداکثری و قبول تائبین بسـیار امـر مطلوبی اسـت اما این بـه معنای قرار 

دادن تائـب بـه عنـوان امـام جماعت نیسـت. )در ایـن خصوص در نوشـتار بعدی بحث خواهد شـد.(

3-  جمع نیروها ،توان بخشی و امید بخشی نقش مهمی در احیا دارد )موتور محرکه(
مهم تریـن اثـر احتمالـی شکسـت از هـم پاشـیدگی جریان اسـت. بـه این معنا که شکسـت احسـاس انزوا، احسـاس 
ناتوانـی و ... را بـه همـراه خـود مـی آورد. بـزرگان و صاحبان تجربه باید سـعی کنند با نشـان دادن قـوت جریان این 
حـس را از حامیـان و بدنـه ی خـود سـلب کـرده تا امـکان حرکت همچنان وجود داشـته باشـد. این نکتـه را می توان 
بـا تاسـی بـه دسـتورات انقابی مقام معظم رهبـری پس از انتخابـات به خوبـی درک کرد. بازسـازی روحیه ی موتور 
محرکـه ی هـر جریانـی بـه معنـای امکان ادامـه ی حیات اسـت. اگر این بازسـازی صـورت نگیرید امـکان حرکت از 
جریـان سـلب می شـود حـال بایـد این نکته را گوشـزد کـرد که مهم تـر از بازسـازی تصویر بیـرون بازسـازی روحیه 
و تـوان داخلـی اسـت. بنابرایـن حمایـت از حرکت های انقابـی جوانان انقابی را باید دسـتور کار قـرار داد. امری که 

بـا فرمـان آتش بـه اختیار رهبری نیز سـازگار اسـت.

4-  برنامه ریزی بلند مدت
جریـان اصولگرایـی شـکل گیـری و تداومش بر اسـاس تهدیـد محوری بوده اسـت. این خطر جدی ای بـرای جریان 
مذکور اسـت. این صفت سـبب شـده اسـت تا جریـان اصولگرایی امـکان اتخاذ برنامه هـای بلند مدت بـرای پیروزی 
در انتخابات هـا را نداشـته باشـد بـه عنـوان مثال جریـان اصولگرایی توان چهره سـازی برای پیـروزی در انتخابات ها 
را نـدارد. ایـن در حالـی اسـت که این جریان چهره های اندیشـه ای و ارزشـی از یک سـو و چهره هـای موفق اجرایی 
از سـوی دیگـری دارد، چهره هایـی کـه مشـابه آن کم تـر در میـان جریـان اصـاح طلـب دیـده می شـود. معرفـی 
چهره هـای نـو، معرفـی کارنامـه ی درخشـان اصولگرایـی، زدودن گره هـای ذهنـی جامعـه از جریـان اصولگرایی در 
بـازه  ای بلنـد مـدت همـه از مـواردی اسـت که نیاز بـه برنامه ریـزی از اکنون بـرای پیـروزی در انتخابات هـای دیگر 
دارد. تصویـر کنونـی اصولگرایـان حضـور ادواری )تنهـا در ایام انتخابات( در میان مردم اسـت. ایـن تصویر با نگرش 

بلنـد مـدت و فاصلـه از نگاه تهدیـد محوری حل می شـود.
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5-  مایوس نشدن و امید به رحمت الهی
نوشـتار مختصـر حاضـر را بـا ایـن نکتـه بـه پایـان می رسـانم کـه نصـرت الهـی گاه آنگاهـی نازل می شـود که 
وا أَنَُّهْم َقْد ُکِذبُـوا َجاَءُهْم  ُسـُل َوَظنُـّ احسـاس بـر عـدم پیـروزی جریان مومنیـن را می گیرد:   َحتَّی إَِذا اْسـَتْیَأَس الرُّ
ـَي َمْن نََشـاُء َوَل ُیَردُّ بَْأُسـَنا َعـِن الَْقـْوِم الُْمْجِرِمیَن )۱۱۰( تا هنگامی که فرسـتادگان ]ما[ نومید شـدند و  نَْصُرنَـا َفُنجِّ
]مـردم[ پنداشـتند کـه بـه آنـان واقعـا دروغ گفته شـده یاری مـا به آنان رسـید پس کسـانی را که می  خواسـتیم 
نجـات یافتنـد و]لـی[ عـذاب مـا از گـروه مجرمان برگشـت نـدارد )۱۱۰(   آنچه در این رابطه مهم اسـت آن اسـت 
کـه ایـن احسـاس بـه سـوی تغییـر در ارزش ها بـا این بـاور که مورد اسـتقبال مـردم قـرار گیرد منحرف نشـود. 

َ َیْنُصْرُکْم )محمد/٧ ( زیـرا إِْن َتْنُصـُروا اهللَّ
اگر )دین( خدا را یاری کنید او هم شما را یاری می کند


