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یخــی نگاه می کننــد. امــروز »وقایع« از  جوک هــای تار
پاشی  »تئوری ها« پیشــی گرفته اند. غرب در حال فرو
اســت و ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت؛ لذا در 
گر ما وارد حوزه تمدنی و پارادایمی غرب  این شرایط ا
شــویم، قطعــًا از وقایــع جهانی عقــب می مانیم و این 

یعنی انحطاط تمدنی.
کــه بایــد ســاختارهای کهنه و به جــا مانده  مــا روزی 
یــم گذشــته و وارداتــی را خراب می کردیــم و از نو  از رژ
کار را نکردیــم و حاال به وضعیتی  می ســاختیم، این 
ی  یختــن رو کــه ایــن ســاختمان در حــال ر رســیدیم 
ســر خودمــان اســت. از بــاال ایــن ســاختمان شــروع 
پاشــی و قرار  کرده اســت و مــا در حــال فرو بــه ریــزش 
گرفتن در وضعیت بازســازی هســتیم. این وضعیت 
بازســازی مجــدد بســیار مهــم و اساســی اســت. بــاز 
پاشــی  کــه از فرو کیــد می کنــم احمقانه اســت  هــم تأ
بــه ســرنگونی جمهوری اســامی و پایــان راه آن تعبیر 
شــود. جمهــوری اســامی راهــش را ادامــه می دهــد 
کار هســتند و از درک و هوش باالیی  چون مردم پای 
که بایــد دوره بازســازی را  هــم برخوردارنــد. لذاســت 
گرفــت و دســت از رفتــن بــه راه هــای خطای  جــدی 
غربی و شــرقی برداشت. قطعًا جامعه به بی عدالتی 
و تبعیــض و بی برنامگــی معتــرض اســت و انتقــاد 
دارد ولــی ایــن نظــام را مــردم بــه رهبــری امــام )ره( به 
که با  پیــروزی رســاندند و امــروز هــم همین مردم انــد 
مشــکل  ایســتاده اند.  نظــام  کار  پــای  رأی دادنشــان 
اصلــی، برخــی مســئولین و نخبگان غربگرا هســتند 

پاشی شده اند.   که بسترساز فرو

  یــک جامعــه فروپاشــیده از نظر اجتماعی چــه شــاخصه هایی دارد؟ برخی افراد  ▪
قائل به این هستند كه یک جامعه وقتی دچار فروپاشی است كه كاركردهای نهادهایش ازجمله نهاد 
دین، خانواده، رســانه، آموزش و غیره دچار اختالل باشــد. اختالل در نهادها در بسیاری از جوامع دنیا 
مشاهده می شود و نمی توان ادعا كرد جامعه ای وجود دارد كه هیچ اختاللی در هیچ یک از نهادهای آن 
 به دلیل سوء كاركرد نهادهایش فروپاشیده تلقی 

ً
به چشم نمی خورد. پس آیا باید هر جامعه ای را صرفا

 شاخصه ای كه بتوان به واسطه آن به طور قطعی و دقیق در مورد فروپاشی نظر داد چیست؟
ً
كرد؟ اصوال

مفهوم فروپاشــیدگی یا فروپاشــی وقتی برای جامعه و یا هر چیز دیگری به کار می رود، مفهوم ســنگینی می شــود. 
فروپاشی مساوی با نابودی است. وقتی می گوییم چیزی فروپاشید، یعنی از بین رفت و نابود شد. من فکر نمی کنم 
بتوان به راحتی جوامعی را پیدا کرد که فروپاشــیده باشــند. به ندرت در تاریخ پیش می آید که با وضعیتی مواجه 
 باشــیم که بگوییم جامعه  فروپاشــیده اســت. سیســتم های سیاســی خیلی فروپاشــیده اند ولی فروپاشی جامعه 
به معنای نابودی آن است. جامعه را چه چیزی می سازد؟ جامعه مجموعه ای از مردم هستند که معمواًل در یک 
که برآمده از آن تاریخ و فرهنگ است آن ها  قلمرو سرزمینی زندگی می کنند، تاریخ و فرهنگی دارند، ارزش هایی 
را به هم پیوند می دهد، نمادها و عواطف مشــترک دارند و نهادهایی برای تمشــیت و چرخش امور جامعه ایجاد 

می کنند. این جامعه به حیات خود ادامه می دهد. 
ما می توانیم از نابسامانی جوامع، از آشفتگی هایی که در آن ها وجود دارد و از اختاالتی که در عملکرد نهادهای 
آن ها به وجود می آید صحبت کنیم ولی فروپاشی جامعه شرایط بسیار ویژه ای است. یعنی حالتی که هیچ عامل 
پیوندهنــده ای مــردم آن جامعه را دور یکدیگر جمع نکند؛ نفرت هــای گروه های مختلف اجتماعی که درون آن 
کار مشــترک در آن ها وجود نداشــته باشــد و آن  که هیچ زمینه ای برای  جامعه حضور دارند، چنان عمیق باشــد 
جامعــه درگیــر جنگ، خصومت و کشــمکش های طوالنی شــود به گونه ای کــه نتواند خود را جمع کنــد. اگر امروز 
بخواهیــم نمونه هایی معرفی کنیم، به نظر من ســومالی یک جامعه فروپاشــیده اســت. ســوریه امــروز ویژگی های 
فروپاشــیدگی جامعــه را دارد یعنــی بخش هــای مختلــف آن بــه انــدازه ای شــکاف هایی عمیــق دارند که دشــوار 

دوره گذار را جدی بگیریم
خطر  تعمیق فاصله های اجتماعی

گفت وگو با دكتر سید حسین سراج زاده 
استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

نهاد دین اعم از حوزه ها، روحانیت، 
منبر و... به خاطر ضعف عملکرد 

موجب شده است تا دین داری 
توسط خود مردم خلق و مدیریت 

شود و بر همین اساس است كه ما 
تنوع مدل های دین داری را مشاهده 

می كنیم.

برخی از موضوعاتی كه ما در انقالب 
اسالمی برای آن مبارزه كردیم، امروز 

 موضوع مبارزه قرار گرفته 
ً
مجددا

است. مثل اشرافیت، شکاف 
طبقاتی و... . خیلی از ساختارهای 

ما كه قید اسالمی دارد متأسفانه هیچ 
ربطی به اسالم ندارد.
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می توانند رابطه خود را ترمیم کنند و دوباره شکل بگیرند. 
جوامعی هســتند که حتی وقتی در یک قلمرو ســرزمینی 
قرار گرفتند، آن بخش های مختلف قومی-طایفه ای که 
کنار هم قرار گرفتند ارزش های ملی مشــترکی نداشتند و 
انــگار قــدری با زور دور هم جمع شــدند و به همین دلیل 
وقتــی عامــل قهرِی پیونددهنــده از بین رفــت، این ها هم 

فروپاشیده شدند مثل جمهوری های شوروی سابق.
در مورد كشور ما این موضوع چگونه مفهوم  ▪

پیدا می كند؟
مــن در جامعــه ایــران اصــًا چنیــن زمینــه و شــرایطی را 
نمی بینم. ایران جامعه ای است که یک تمدن و فرهنگ 
طوالنــی تاریخــی دارد؛ ارزش هــای عــام مشــترکی ملــی و 
دینی هنوز بســیاری از مــردم را به یکدیگر مرتبط می کند؛ 
زندگــی اجتماعی به صورت معمول در جریان اســت اما 
مشــکات و آشــفتگی هایی وجــود دارد. بخشــی از ایــن 
آشــفتگی ها ناشــی از حکمرانــی نامناســب اســت و این 
حکمرانــی نامناســب ممکــن اســت مــا را بــه مرحلــه ای 
کــه سیســتم حکومتــی با اختــاالت شــدید و یا  برســاند 
یــاد بین مــردم و حکومت روبرو شــود و ســرمایه  شــکاف ز
اجتماعی آن فرسوده شود ولی هنوز نشانه ای که بتوان نام 
آن را فروپاشــی جامعــه ایران یا فروپاشــی اجتماعی ایران 

نامیــد، نمی بینم. مشــکات بســیار حــادی وجــود دارد، 
وضعیــت آنومیک داریم، وضعیتی وجــود دارد که برخی 
به عنــوان دوره گــذار از آن نام می برند اما این دوره گذار به 

خوبی مدیریت نشده است. 
گذار از چه مرحله ای به چه مرحله ای؟ ▪

از وضعیت ســنتی جامعه به وضعیت مدرن. ما در دوره 
گذار هســتیم و این فرایند از زمان مشــروطیت آغاز شــده 
ولی خوب مدیریت نشــده اســت. ضعف های فرهنگی 
بــرای گذران این دوره داشــتیم و همه این ها باعث شــده 
بگوییم در شــرایط آنومیک هســتیم ولی شــرایط آنومیک 
شــرایطی اســت که هنوز جامعه، نخبگان فکــری و مردم 
معمولــی درباره این مســائل می اندیشــند و آن را به عنوان 
مشکل درک می کنند و درباره اش سخن می گویند و برای 
که برخی امــکان تحقق  آن راه حل هایــی ارائــه می دهنــد 
دارد و برخــی نــه. در نتیجــه من شــخصًا اســتفاده از واژه 

فروپاشی را برای جامعه ایران درست نمی دانم.
وضعیــت آنومیک یــا آشــفتگی اجتماعی را  ▪

چطور ارزیابی و تعریف می كنید ؟ جامعه ای كه 
دچار این حالت است چه خصوصیتی دارد؟ 

گــر نابســامانی ترجمه کنیــم، می تــوان گفت ما  آنومــی را ا
کــه در آن ارزش هــا و  یــم  در ایــران وضعیــت آنومیــک دار

هنجارهــای قوام دهنــده جامعــه و پیونددهنــده افــراد به 
یکدیگــر اعتبارشــان را از دســت داده انــد یــا اثربخشــی 
آن ها خیلی کمتر از گذشــته شــده اســت. اما ارزش های 
پیوند دهنــده جدیــد هنوز نتوانســته اند به درســتی جای 
آن هــا را بگیرنــد؛ ولــی در عیــن حــال، این کــه به درســتی 
نتوانســته اند جــای ارزش های پیشــین را بگیرنــد، به این 
مفهــوم نیســت کــه اصًا هیــچ نظــام ارزشــی و هنجاری 
وجــود نــدارد. مــا مجموعــه درهم تنیــده ای از ارزش هــای 
یــم؛ بخشــی از  قوام بخــش اجتماعــی ســنتی خــود را دار
ارزش هــای مدرن هم داریم و با آن ها کار می کنیم و نقش 
هــر دوی این ها می توانــد در جایگاه هایی مثبت و منفی 
کــه این هــا هنوز  باشــد. مشــکل جامعــه مــا ایــن اســت 
به خوبی به یک همزیســتی برآمده از یک ســنتز فرهنگی 
ایرانی نرســیده اند. به نظر من این پروســه درون جامعه در 
تی دارد و کند و پر  حال انجام اســت، هرچند که مشکا

چالش است.
البته من بحث حکومت را بحث دیگری می دانم. ممکن 
است در جوامعی فروپاشی حکومت رخ دهد اما این برابر 
بــا فروپاشــی جامعه نیســت. ســال ۵۷ در ایران سیســتم 
سیاسی و نظام حکومتی سلطنتی به طور کلی فروپاشید 
و به تبع آن فروپاشی، برخی از اختاالت جدی نهادی هم 

گفت وگو
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به وجود آمد اما جامعه مشــغول بازتولید سنتز تازه ای شد 
که بتواند آثار ناشــی از فروپاشــی سیستم سیاسی را پشت 
سر بگذارد. ولیکن مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، 
به نظر من مشــکل حکمرانی بد اســت. این حکمرانی بد 
اجــازه نمی دهــد همه ظرفیت هــای جامعه بــرای تقویت 
پیوندهای اجتماعی بین مردم بروز و ظهور یابد و تدریجًا 
موجــب فرســایش ســرمایه اجتماعــی دولــت و حکومت 
می گردد. این فرسایش سرمایه اجتماعی اگر درمان نشود، 
ممکن است در افقی دور با نزدیک به فروپاشی حکومت 

بیانجامد ولی به فروپاشی جامعه نخواهد انجامید.
یعنی فروپاشــی سیاســی و حکومت ممکن  ▪

ولــی  اســت  بیفتــد و محتمل تــر  اتفــاق  اســت 
فروپاشی اجتماعی خیر؟!

بله. به جامعه ایران نگاه کنید. سال ۹۶ و سال های قبل تر 
کــوران مبارزات انتخاباتی درباره  جدی ترین بحث ها در 
مســائل و مشــکات جامعه ایران مطرح شــده است، در 
حدی که رقبا گاهی مواقع همه حد و مرزهایی را که باید 
در چارچوب منافع ملی رعایت می شد هم به فراموشی 
و  اقتصــادی  از وضعیــت  را  بدتریــن تصویــر  و  ســپردند 
اجتماعی کشور ترســیم کردند. به خصوص کسانی این 
کار را کردند که هدفشــان این بود که دولت مســتقر ادامه 
پیــدا نکنــد و دولت دیگری جای آن بیایــد. اما علی رغم 
همه این ها مردم ایران راه مسالمت آمیزی را برای اصاح 
گرفتنــد. آن هــا انتخابــی  حکومــت و جامعــه درپیــش 
کردنــد و ادامه می دهند و هنوز هــم درگیر این چالش ها و 
گفت وگوهــا هســتند. تا زمانی کــه طیف های مختلف و 
 گروه هــای مختلف اجتماعی در پهنه بزرگ جامعه ایران

که همه  به حدی از نفرت و عدم پذیرش یکدیگر نرسند 
راه هــای همکاری ملی برای رســیدن به یک هدف، حل 
مسائل جامعه و توسعه و پیشرفت را از بین ببرند، ما اصًا 

در شرایط فروپاشی قرار نخواهیم داشت.
نهادهــای  ▪ برخــی  در  كــه  اختالالتــی  آیــا 

اجتماعــی ماننــد نهــاد دیــن، رســانه و آمــوزش 
داریــم و برخــی از ایــن اختــالالت هــم جــدی 
و عمیــق اســت، دال بــر فروپاشــی اجتماعــی 
نســبی  انســجام  آیــا  این كــه  دیگــر  نیســت؟ 
جامعه ایران كه به گفته شــما مانع از فروپاشی 
اجتماعــی شــده اســت، معلــول وجــود نظــام 
سیاسی نیست؟ یعنی آیا نظام سیاسی موجب 
حفظ انســجام اجتماعی نشــده است؟ برخی 

كــه در ایــن حــوزه بحــث می كننــد،  از افــرادی 
اذعان دارند كه چســب نظم سیاسی و قدرت 
دولت اســت كه این اجزای اجتماعی را به هم 
گر این عامل نباشد، عرصه  چســبانده است و ا

اجتماعی از هم گسیخته می شود. 
کمیت، دولت و نهاد سیاست نقش تعیین کننده ای در  حا
قوت و ضعِف پیوندهای اجزای مختلف نظام اجتماعی 
پاشــی اجتماعی به  دارنــد. اما وقتــی من می گویم از فرو
 دور هســتیم، زمینه را بیشتر در عرصه فرهنگی می بینم. 
در بســتر ایــران هنــوز عواطف و احساســات ملــِی جدی 
داریم و هنوز مردم به نمادهای ملی خود افتخار می کنند. 
گــروه اقلیتی که  منظــور از همــه، اغلــب مــردم اســت نــه 
خیلی به مســائل ملی توجهی ندارنــد. به هر حال بخش 
قابــل اعتنایــی از مردم ایــران در زمینــه فرهنگی عواطف 
و احساســات مشــترک دارنــد و بــه ایــن فکــر می کنند که 
چطــور امورات و وضع معیشــت آن هــا و کل جامعه بهتر 
کــه بتواند این  کمیــت و نهاد سیاســت در این  شــود. حا
کنــد بســیار مؤثــر اســت ولــی می توانــد  شــرایط را حفــظ 
عملکــرد معکوســی هم داشــته باشــد. یعنــی حکمرانی 
خوب می تواند این ظرفیت ها را تقویت کند و حکمرانی 
بد می تواند به تدریج آن ها را تحلیل ببرد. ما در شــرایطی 
کــه بــه نظــر مــن تغییــر رویه هایــی در سیســتم  هســتیم 
حکومتــی می تواند به حفــظ این یکپارچگی کمک کند 
کــه درون جامعــه ایــران در  و بــه تدریــج واگرایی هایــی را 
زمینه هــای مختلــف طبقاتــی، مذهبی، قومیتی، ِســنی 
کنــد. برخــی از سیاســت هایی  کــم  و غیــره وجــود دارد، 
کــه در ســال های اخیر اتخاذ شــده اســت، قــدری به این 
واگرایی هــا کمک کرده و باعث شــده اســت عملکردی 
که نهاد سیاســی می تواند برای حفظ یکپارچگی داشــته 
باشــد، تدریجــًا تحلیــل رود و یــا تضعیف شــود. اگر یک 
نظام حکمرانی مسائلی را در طوالنی مدت حل نکند، با 

کارآمدی روبرو می شود. بحران نا

آیا امکان دارد مصداقی بیان كنید؟ ▪
کــه اکنــون در آن به ســر می بریم که  بلــه. ماننــد شــرایطی 
تنش های بســیار عمیقــی در روابط خارجی کشــور وجود 
دارد و ایــن به تدریج اقتصاد ما را زمین گیر کرده و موانعی 
جدی پیش روی آن قرار داده اســت. مانند انواع و اقســام 
بحران هایــی کــه در جامعــه بــا آن روبــرو هســتیم ازجمله 
کــه وقتــی در طوالنی مــدت حــل  ترافیــک و آلودگــی هــوا 

نشــود و چشــم انداز مثبتــی بــرای حــل آن در آینــده وجود 
نداشــته باشــد، کشــور با مشــکل بحــران کارآمــدی روبرو 
کارآمدی هم تدریجًا بحران مشروعیت  می شــود. بحران 
کمیــت بــرای برخــورد  را بــه دنبــال دارد. رویکردهــای حا
بــا مســائل جامعــه، گاهــی مواقع بــه تدریج فاصلــه مردم 
یــا فاصله اجتماعی را تشــدید می کنــد. موضوعی مانند 
حجاب را درنظر بگیرید. موضوع پوشــش می توانســت از 
کــه این یــک ارزش دینی مثل  ابتــدا این گونه مطرح شــود 
ســایر ارزش های دینی دیگر اســت و از همه ظرفیت های 
اجتماعی اســتفاده شود تا این ارزش های دینی تا حدی 
محفــوظ بماننــد و در عین حال متناســب با شــرایط هم 
بازســازی و بازتولیــد شــوند. بــدون تردید کســی مصداق 
حجــاب دوره قاجــار را امروز مصداق حجاب و پوشــش 
نمی دانــد. خــب چرا ایــن اتفــاق رخ داده اســت؟ به این 
دلیل که فرهنگ جامعه متناســب با تحوالت و شرایط، 
ارزشی به نام عفت و پوشیدگی را به صورت عرفی تعریف 
کمیت از حیث این که  کرده است. مداخله های ویژه حا
ایــن ارزش را تبدیــل را بــه یک قانون کرده و پای دســتگاه 
انتظامــی و قضائــی را بــه میان کشــیده، موجب تشــدید 
شکاف های اجتماعی حول همین موضوع شده است. 

اگر رویکرد حکومت نسبت به این موضوع تغییر می کرد، 
چه بســا هیــچ زمینــه ای بــرای تنــش در جامعــه مــا نبود. 
چه بســا یک نوع همزیســتی توأم با احترام و در عین حال 
مــدارای صورت هــای تا حدی نابهنجار در جامعه اتفاق 
می افتــاد ولــی ظرفیــت فرهنگــی جامعــه به ایــن موضوع 
کــه امــروز در اکثــر جوامــع  می پرداخــت. شــبیه چیــزی 
اســامی اعــم از ترکیــه، لبنان و غیــره می بینیــم. چرا این 
مسئله برای ما تبدیل به موضوعی شده است که می تواند 
شکاف بین دین داران یا دین داران به سبک خاصی را با 
بقیه جامعه تشــدید کند و این گونه به شــکاف بین مردم 
کمیــت دامــن بزنــد؟ این جــا حکمرانی مناســب به  و حا
داشــتن رویکردهــا و دیدگاه هــای متناســب بــا جامعــه 
امــروز بازمی گــردد. یعنــی حکمرانــی، امــروز در جامعــه 
مدرن اقتضائات خاصی دارد، صرف نظر از این که با چه 
سیستمی کار می  کنیم یا چه اعتقادات شخصی و فردی 

در زندگی خود داریم. 
سیســتم هایی که بخشــی از مــردم جامعه را از بخشــی از 
 حقوق اساسی محروم کنند، مقبولیت و مشروعیت آن ها 
بــه تدریــج زیــر ســؤال مــی رود. نمونــه آن چیــزی کــه امروز 
در شــهر یــزد در خصــوص نماینده زرتشــتیان بــا آن روبرو 

مشکالت و آشفتگی هایی در 
كه ممکن  جامعه وجود دارد 

است ما را به مرحله ای برساند 
الت  كه سیستم حکومتی با اختال

شدید و یا شکاف زیاد بین 
مردم و حکومت روبرو شود ولی 

كه بتوان نام آن را  هنوز نشانه ای 
فروپاشی جامعه ایران یا فروپاشی 

اجتماعی ایران نامید، نمی بینم.

ما در ایران وضعیت آنومیک داریم 
كه در آن ارزش ها و هنجارهای 

قوام دهنده جامعه و پیونددهنده 
افراد به یکدیگر اعتبارشان را از 

دست داده اند یا اثربخشی آن ها 
گذشته شده است.  كمتر از  خیلی 
اما ارزش های پیوند دهنده جدید 
هنوز نتوانسته اند به درستی جای 

آن ها را بگیرند.

مشــکلی كه امروز با آن مواجه 
هســتیم، به نظر من مشکل 

حکمرانی بد است. این 
حکمرانــی بد اجازه نمی دهد همه 

ظرفیت هــای جامعه برای تقویت 
پیوندهــای اجتماعی بین مردم 

 موجب 
ً
یجا بــروز و ظهور یابد و تدر

فرســایش سرمایه اجتماعی دولت 
و حکومت می گردد.
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هســتیم. خوب این موضوع بســیار ســاده ای اســت. یزد 
معروف به دارالعباده است و مردم این شهر با اکثریت آرا 
که فکر می کنند شایستگی دارد  کردند  آقایی را انتخاب 
در شــورای شــهر آن ها قرار گیرد. چرا یک نگاه انحصاری 
کــه بســیار  دینــی در خصــوص حکمرانــی، موضوعــی را 
عــادی و عامــل پیونددهنده بین دو گــروه از مردم جامعه 
مــا اســت، تبدیــل بــه موضــوع مناقشــه می کنــد؟ عرض 
گــر رویه هــای حکمرانــی در عرصه ها  مــن این اســت که ا
کــه ظرفیت های  و زمینه هــای مختلــف به ســمتی نــرود 
اجتماعــی را در جهــت همگرایی هدایــت کند، ممکن 
است به تدریج این فاصله های بین بخش های مختلف 
اجتماع به حدی عمیق گردد که پتانسیل فروپاشی حتی 
فروپاشی اجتماعی ایجاد شود. البته من عرض کردم اگر 
این اتفاق بیافتد، جامعه ایران بیشــتر به ســمت یک نوع 
فروپاشی سیستم حکومتی می رود تا فروپاشی اجتماعی 
ولیکــن در عین حــال این رویه ها اگر به نحــوی پیش رود 
که فاصله های عمیق اجتماعی ایجاد شــود، زمینه  های 
فروپاشــی اجتماعــی هــم ممکن اســت ایجاد شــود. این 
احتمال خیلی ضعیف اســت و من فکر می کنم جامعه 
مــا هنوز این ظرفیت را دارد که خود را بازســازی کند و در 
شــرایط بحران با تمســک به ارزش های مشترک فرهنگی 
دینــی و ملــی وحدت ســرزمینی و احســاس یکپارچگی 

هویت ملی را در خود نگه دارد.
آیــا متعاقــب بازســازی جامعــه، نهادها هم  ▪

بازسازی می شوند؟
کمیت و هم  همه این ها مســتلزم تغییر رویکرد هم در حا
در مردم اســت. ســرمایه  اجتماعِی از بین رفته یا فرســوده 
شده بین مردم و حکومت باعث شده است بین مردم هم 
نوعی بی اعتمادی ایجاد شود. امروز وقتی از بی اعتمادی 
صحبت می کنیم، فقط بی اعتمــادی مردم به حکومت 
یا متقابل نیســت بلکه بی اعتمادی بــه تدریج بین مردم 
هم افزایش یافته اســت زیرا افزایش خاف، قانون شکنی 

و تخلفات رفته رفته باعث می شود اعتماد اجتماعی هم 
از بیــن بــرود. البته همــه این ها با مفهوم فروپاشــی خیلی 
بحران هــای جامعــه  و  این هــا مشــکات  دارد.  فاصلــه 
ماست. این ها اختاالت روابط نهادی است که جامعه 

با آن روبرو است.
ســنت  ▪ از  گــذار  مــورد  در  را  بحثــی 

و  گــذار  ایــن  كردیــد.  مطــرح  مدرنیتــه  بــه 
مدرنیتــه  و  ســنت  میــان  تضــاد  نوعــی   بــه 
در جامعه ما سرانجام چه عاقبتی پیدا می كند؟ 
هنــوز بخش هایــی از جامعــه ما ســنتی اســت و 
بخش هایــی از آن مدرن شــده و در موضوعات 
همیــن  بــه  اوضــاع  نیــز  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
منوال اســت. آیــا این دو خط مــوازی و تضادها 

همچنان ادامه می یابند؟ 
تعارض جهان سنت و جهان مدرن یک تعارض ریشه دار 
اســت؛ یعنی حتــی در جوامع اروپایی که ایــن تضاد را تا 
حــد قابــل ماحظه ای حــل کرده اند، این طور نیســت که 
در آن جــا هــم تعــارض جهان ســنت و مــدرن را نداشــته 
باشــید. ولیکــن تفاوت هایــی جــدی وجــود دارد. یــک 
ســری ارزش ها و رویه ها، ارزش های مدرن هستند به این 
که در جهان ســنت موضوعیت نداشــتند اما لزومًا  معنا 
غیردینی هم نیستند. با یک مثال توضیح می دهم تا این 
مسئله که در جوامع اسامی مهم است، روشن شود. مثًا 
برابری گرایی یک ارزش تبلوریافته و برآمده از دنیای مدرن 
اســت. ایــن برابری گرایــی شــامل برابری های جنســیتی، 
مذهبــی، قومیتــی و... اســت. ایــن ارزش به صــورت عام 
و جهان شــمول هــم درآمده اســت و کمتر کســی حداقل 
در مقــام نظــر در مقابــل آن مقاومــت می کنــد. ولیکــن در 
جهــان ســنت این اصــًا موضوعیت نداشــته اســت. در 
جهــان ســنت برابــری جنســیتی بــه ایــن معنی کــه امروز 
هســت، اصًا مطرح نبود. نظام ســنتی برای تقسیم های 
و  اســت  داشــته  خاصــی  چارچوب هــای  جنســیتی 

حتــی زنــان از تحصیل هم محــروم بودند و کســی آن ها را 
به عنــوان ایــن کــه باید تحصیــل کنند جــدی نمی گرفته 
اســت. حتــی زمانــی که مفهــوم حــق رأی بــرای انتخاب 
کمان مطرح شد، تا دوره ای زنان این حق را نداشتند،  حا
 و ایــن ناشــی از همــان نــگاه ســنتی بــه زن بــوده اســت. 
به تدریج این مرحله پشــت ســر گذاشته شــد اما حداقل 
بــر اســاس آموزه هــای دینی، حدیثی منتســب بــه پیامبر 
اسام )ص( داریم که فرموده اند طلب علم بر هر زن و مرد 
مســلمانی واجب اســت. خوب آن نابرابری جنسیتی در 
امر آموزش که در جهان سنت عادی و طبیعی به حساب 
می آمد و گاهی مواقع احساس می شد صبغه دینی دارد، 
آشــکارا بــا این آمــوزه دینی در تعارض اســت. این نشــان 
می دهد ارزش های برابری گرایانه ای که می گوییم به عنوان 
ارزش مــدرن برآمده اند و در ســطح قرار گرفتند و اهمیت 
دارند، لزومًا در تعارض با ارزش های دینی نیستند، بلکه 

برداشت های سنتی از دین با آن ناسازگار هستند. 
مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه امــروز در همــه 
جوامــع نیروهایی درون جامعــه حاضرند که گرایش های 
ســنتی دارند و به ارزش های ســنتی بیشــتر عاقه مندند؛ 
و یــک ســری نیروها هم مــدرن و تحول خواه هســتند. اما 
جامعــه یــک ارزش مــدرِن بنیادیِن مشــروعیت بخش به 
سیســتم های حکومتــِی جدیــد را می پذیــرد و آن این که 
کمــان بــا رأی و نظــر مــردم انتخــاب شــوند و نیروهای  حا
را  خــود  محافظــه کار  احــزاب  قالــب  در  هــم  ســنت گرا 
بازتعریف و بازســازی می کنند و روی این ارزش  مشــترک 
کــه  اتفاقــی  کیــد می ورزنــد.  تأ بــرای حکمرانــی خــوب 
در کشــورهای مــدرن رخ می دهــد ایــن اســت کــه چنین 
ارزش هایــی پذیرفتــه شــده و سیســتم ها با ایــن ارزش ها 
کار می کنند و دیدگاه های ســنتی هم بــر ارزش های خود 
متناســب بــا شــرایط امروزیــن جامعــه پافشــاری دارنــد. 
بــه همیــن دلیــل می بینیــد احزابــی در آمریــکا یــا برخــی 
از کشــورهای اروپایــی بــا پشــتوانه مذهبــی و بــا التــزام به 

یج بین  ز وقتــی از بی اعتمــادی صحبــت می كنیــم، فقــط بی اعتمادی مردم بــه حکومت یــا متقابل نیســت بلکــه بی اعتمادی بــه تدر امــرو
ف، قانونشــکنی و تخلفــات رفتهرفته باعث می شــود اعتمــاد اجتماعی هــم از بین برود.  یــرا افزایش خــال مــردم هــم افزایــش یافته اســت ز

پاشــی خیلــی فاصله دارد. البتــه همــه اینهــا با مفهوم فرو
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ارزش هایی مانند حفظ بنیان خانواده، ضدیت با سقط 
جنین و غیره در عرصه رقابت انتخاباتی حاضر هســتند 
و در جامعــه بــرای ایــن ارزش هــا تبلیــغ می کنــد. احزاب 
دیگری هم پایبند به ارزش های دیگری هستند؛ این ها با 
هم در سطوح مختلف جامعه هستند و رقابت می کنند 
و انتخابات آزاد و منصفانه، یعنی اکثریت مردم، تعیین 

می کند که کدام در موضع حکومتی قرار گیرند.
در کلیت جامعه هم افراد ارزش های ســنتی را متناســب 
 بــا شــرایط جدیــد بازســازی می کننــد و ادامــه می دهنــد. 
در جامعــه مــا، مثــال حجــاب که عــرض کــردم نمونه ای 
گــر روزی در جامعــه  از همیــن موضــوع اســت. حجــاب ا
مــا چــادر ویژه با روبند بود و اگر کســی می خواســت این را 
تغییر دهد، چه بسا مؤمنان و متشرعان گله می کردند و یا 
حتی برمی  آشفتند، امروز دیگر به آن صورت نیست. یعنی 
کــه وفاداری بــه آن ارزش یعنــی ارزش عفت  در عیــن این 
کدامنــی حفــظ شــده، اما مصداق های آن متناســب  و پا
با شــرایط جدید تغییر کرده اســت. یا در نظام تقســیم کار 
جنســیتی خانــواده، اگر یک روز مــرد حــرف اول را می زد و 
زن هرگز به حساب نمی آمد، امروز در جامعه ما خانواده ها 
کرده انــد و این گونــه نیســتند. مثــًا امــروز وقتــی از  تغییــر 
هــر موضوعــی ماننــد بــودن یا نبــودن زنــان در ورزشــگاه ها 
صحبــت می کنیــد، آن جــا لزومــًا عرصــه تقابــل شــرع و 
غیرشرع نیست، بلکه تقابل جهان سنت و جهان مدرن 
است. چه بسا دیدگاه مدرن به ارزش های دینی نزدیک تر 
هم باشد. لزومًا نمی توان گفت کسی که می گوید زنان به 
ورزشگاه نروند دیدگاه دینی تری دارد. این دیدگاهی برآمده 
از هنجارهای جهان سنت است که برای زنان در بسیاری 
از مواضع هیچ نقشــی قائل نبــوده؛ از جمله این که، نباید 
کن عمومی حضور داشــته باشــند، نباید در عرصه  در اما

اشتغال وارد شوند، نباید آموزش ببینند و غیره.
البته در بسیاری از عرصه هایی كه ذكر كردید  ▪

تغییر و تحوالت اساسی رخ داده است.
بله در برخی عرصه ها عقب نشــینی و تغییر اتفاق افتاده 
اســت. امــروز کســانی که معتقدنــد زنــان می تواننــد وارد 
ورزشگاه شوند و فوتبال تماشا کنند، لزومًا افراد بی دینی 
نیستند. متدینانی هم هستند که می گویند هیچ اشکالی 
ندارد زنان هم به ورزشگاه، سالن تئاتر و سینما بروند و در 
عیــن حال متدین هم باشــند. بســیاری از تعارضاتی که 
امــروز ظاهــرًا صــورت دینی دارد، در واقع ســنتی اســت و 
گرفته،  چون دین از دنیای ســنت آمده و رنگ ســنت را 
کــه ســنتی اســت، بــه نــام دیــن  برخــی از چیزهایــی 
مطرح می شــود. من فکر می کنم در ســطح جامعه تا حد 
قابل ماحظه ای این مسئله حل شده است. مشکلی که 
وجود دارد این اســت که اقلیت کوچکی که دیدگاه های 
بســیار ســنت گرایانه دارند و نتوانســتند آن ها را با شــرایط 
مــدرن جامعه ایران ســازگار کننــد، در مواضع حکمرانی 
از نقــش تعیین کننــده ا  ی برخوردارنــد و بــه همیــن دلیــل 
بــه نظــر من جامعــه امــروز از جهت حل تعارض ســنت و 
مدرنیتــه و ارزش هــای ســنتی و مــدرن، از بخش هایی از 
کمیــت جلوتــر اســت و آن بخش هــا به دالیلــی که به  حا
شرایط قانون اساسی ما برمی گردد، علی رغم اقلیت بودن 
نقشی تعیین کننده دارند. مثالی که قبًا هم مطرح کردم 

این اســت که در شــهر معروف به دارالعباده یزد، اکثریت 
مــردم که افراد متدینی هســتند، مشــکلی ندارند که یک 
شخص زرتشــتی نماینده آن ها در شورای شهر باشد، اما 
یک دیدگاه اقلیتی در جامعه ما از قدرتی برخوردار است 

که اجازه نمی دهد آن اتفاق رخ دهد.
به نظر من مشکل امروز جامعه ما در حل مسئله تعارض 
 ســنت و مدرنیتــه این اســت کــه جامعه به طــور طبیعی 
بر اســاس ظرفیت ها و برداشــت های خود نیست که این 
کار خــود را انجــام  مســئله را مدیریــت می کنــد. جامعــه 
می دهــد. خانواده هــا امــروز در ارتبــاط با مســئله پوشــش 
بــه تدریج به همزیســتی مســالمت آمیز رســیده  اند، تنوع 
پوشش را پذیرفته  اند و با هم زندگی می  کنند. از دید یکی 
ممکن اســت پوشش دیگری مناسب نباشد و بالعکس 
ولــی هــر دو به هــم احتــرام می گذارنــد و زندگــی می کنند 
کمیت دیــدگاه اقلیتی در  و مشــکلی هــم ندارند. امــا حا
سازمان حکمرانی جامعه ما، اجازه نمی دهد این مسائل 
در ارتبــاط بــا حکومت و مردم و در بخش هایی از جامعه 
به خوبی حل و فصل شود و این موضوع منشأ تعارضات 

و تنش های جدی می شود.
جامعه ایران اكنون در شــرایط گذار اســت و  ▪

اختالالت نهادی دارد؛ ولی همچنان انسجام و 
درهم تنیدگی آن حفظ شده است.

بلــه تــا حــدی ایــن چنیــن اســت و پویــش های فکــری و 
اجتماعی برای حل این اختات وجود دارد.

چه راه حلی وجود دارد كه گستره و عمق این  ▪
انسجام بیشتر شود؟

در فرازهــای قبــل بــه نکته ای اشــاره کردید که بــه نظر من 
مهــم اســت. عامل سیاســی نقــش مهمی در حفــظ این 
انســجام اجتماعی و ملــی دارد. این عامل سیاســی الزم 
اســت قدرت هم داشــته باشــد تــا بتواند خیلــی از کارها 
را انجــام دهــد. من فکــر می کنم ما در شــرایط فعلی نظام 
حکمرانــی ما نیازمند این هســت کــه از نظر فکری برخی 
از ارزش هــای غیرقابــل انــکار جهــان مدرن را بپذیــرد و بر 
اســاس آن ارزش ها، از همه ظرفیت های ملی برای بهبود 
وضعیت اجتماعی، شکوفایی پتانسیل های اقتصادی 
و اجتماعــی بهره بگیــرد. جامعه ایران این خواســته را در 
مقطــع انقاب مشــروطیت، ســال های ۱33۰ الی ۱332 
و یــا در مقطع پیــروزی انقاب در ســال ۵۷ تا حد زیادی 
نشــان داده است. یعنی نشــان داده است که می خواهد 
تغییــر کند و خود را متناســب با شــرایط مــدرن توانمند و 

بازسازی نماید. 
به نظر می رسد همان رویکردی که در جامعه اقلیتی است 
کمیت در اختیار و کنترل خود  ولی مواضع مهمی را در حا
دارد، اجازه نمی دهد همه ظرفیت های جامعه ایران برای 
حل مسائل به کار گرفته شود. بسیاری از نیروهای سطح 
سیاســی و اجتماعی از نگاه آن ها نامناســب تشــخیص 
داده می شــوند و به حاشیه می روند. سیستم حکومتی ما  
بایــد احزاب سیاســی را که نماینده جریان های مختلف 
فکــری بــرای تصــدی امــر مدیریــت در جامعــه هســتند 
بپذیــرد. آن جریان های ســنت گرا هم اتفاقــًا نقش مهمی 
در حفظ قوام اجتماعی می  توانند داشته باشند. همیشه 
در جامعه، جریان های سنت گرا لنگر ثبات و جریان های 

تحول خواه برآیند نیروهای معطوف به تغییر هستند. یک 
جامعــه هــم برای این که بتواند به خوبــی از عهده امورات 
خــود در شــرایط جدیــد برآید، به هــر دوی آن ها نیــاز دارد. 
لکــن آن جریــان ســنت گرا بایــد بتوانــد خــود را در قالــب 
احــزاب سیاســی مــدرن بازســازی و بازتعریــف کنــد و در 
روابــط دموکراتیــک وارد شــود. طبیعی اســت که یــک روز 
برنده و یک روز بازنده می شود ولی جامعه ایران به گونه ای 
است که اگر این جریان محافظه کار از دیدگاه های افراطی 
کــه اکثریت مــردم جامعه ضد آن هســتند، فاصله بگیرد 

ضریب موفقیتش هم افزایش می یابد.
البته جریان سنتی در جامعه ما قوی است. ▪

بلــه همان طور که جریان ســنت هنــوز در جامعــه ما قوی 
است، جریان تحول خواه هم قوی است. چرا سنت گرایان 
گرفتار شــدند؟ زیرا دنباله رو جریان افراطی  به این اوضاع 
خــود در این چنــد دوره بودنــد. اگر بتواننــد از دیدگاه های 
افراطی تمامت خواه دست بردارند؛ و اگر خود را در قالب 
ارزش هــای مدرن که بــرای حکمرانی کارآمد و مشــروع در 
جامعه امروز الزم است عرضه کنند، و مسیر خود را در این 
چارچوب پیش بگیرند، به نظر من مسئله جامعه ما تا حد 
قابل ماحظه ای حل می شود. این ثبات و قدرت سیاسی 
هم به حل آرام و تدریجی بسیاری از مسائل کمک می کند 
بدون این که نگران فروپاشی نظام سیاسی یا بعد از آن-اگر 
مســائل در طوالنی مدت حل نشود - فروپاشی اجتماعی 
باشیم. اگر این اتفاق رخ ندهد، تقابل اجتماعی در جامعه 
ما پیوســته تشدید می شــود و ناامیدی ها و سرخوردگی ها 
کــه ممکن اســت موضوع به  افزایــش می یابــد. به صورتی 
سمتی برود که احساس شود سیستم اصاح پذیر نیست 
و خیلی بد است مردم جامعه ای به این نتیجه برسند که 
سیستم سیاسی مستقر ظرفیت اصاح خود را ندارد و ما 

باید انقاب کنیم.
از سوی دیگر حکومت هم مجبور می شود وقتی در چنین 
موقعیتــی قــرار می گیــرد، روز  بــه روز از قوه قهر و خشــونت 
اجتماعــی  ســرمایه  و  مقبولیــت  ایــن  و  کنــد  اســتفاده 
حکومــت را بــه ســرعت تقلیــل می دهــد و یــک روز قهــر 
و خشــونت بــه نقطــه بحرانــی می رســد که ممکن اســت 
دیگــر کار نکنــد. به نظر مــن راه حل جامعه ما این اســت 
کــه جریــان ســنت گرای جامعــه که امــروز محافظــه کاران 
گرایش هــای افراطــی  و اصول گرایــان هســتند، بتواننــد از 
فاصلــه بگیرند و ارزش های عام جهــان مدرن را بپذیرند 
و در قالــب یک حزب مدرن سیاســی قواعد دموکراتیک 
کمیت را به رسمیت بشناسند. این که مردم فکر  برای حا
کنند سیســتم موجود اصاح پذیر اســت یا خیر، حاصل 
تبلیغات نیســت بلکه به عملکرد حکومــت برمی گردد. 
کردنــد سیســتم  چــرا در ســال ۵۷ در ایــران مــردم فکــر 
قابــل اصاح نیســت و باید انقاب شــود؟ زیــرا عملکرد 
حکومــت این چنیــن نشــان مــی داد و دیر به فکــر اصاح 
افتــاد. واقع بینــی در سیســتم حکمرانــی ما بایــد نهادینه 
شود. حکمرانی خوب و متناسب با شرایط جدید، امید 
بــه اصــاح و بهبــود شــرایط حکومتــی و اجتماعــی را در 
گــر این مهم تحقــق یابد، نظام  مــردم زنده نگه مــی دارد. ا
اجتماعــی مــا توانایی و ظرفیت بازســازی و حل مســائل 

خود را دارد. 
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