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دکترای جامعه شناسی و استادیار دانشگاه

چگونه نهاد جامعه در ایران قویتر
و خود اتکاتر از گذشته است؟
ب هرغمبرخیبدبینیهاییکهبرخیاندیشمندانومتفکراندربارهضعیفشدن
نهــاد جامعه ایران به دالیلی چون افزایش مشــکالت معیشــتی ،بیــکاری ،تزاید
حاشیهنشــینی ،محرومیــت اجتماعی ،آســیبها و دیگر مســائل اجتماعی ارائه
میکننــد اما به نظر میرســد که لزوماًچنین نیســت و جامعه ایــران و مردمانش
از طیفهــا و گروههای مختلــف دارای هوشــمندیها و توانمندیهایی شــدهاند
که نظیری در گذشــته آن وجود نــدارد .بهعبارت دیگر ،جامعه ایــران در مجموع
و بهرغــم همه مشــکالتی کــه تحمل میکند هم در مقایســه با گذشــته خود و هم
در مقایســه با مجموعه حاکمیتی از هوشــمندیها و توانمندیهایی به شــرح زیر
برخوردار شــده اســت که همه اینها باعث میشــود که امروزه «نهــاد جامعه» در
ایران قویتر و خوداتکاتر از گذشته شود؛
 .1ëëافزایش سطح تحصیالت و سواد جامعه
واقعیتایناســتکهگروههایمختلفاجتماعیبویژهنســلجدیدازسطح
سوادوتحصیالتمناسبیبرخوردارشدهاندودرنتیجه،قدرتتحلیلامورگوناگون
اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیشاننیزافزایشیافتهاست.افزایشسواد
وتحصیــاتمنجربــهافزایشمطالعــاتدرزمینههایگوناگونشــدهودرنتیجه
افرادبراحتیخواهندتوانستنسبتبهبسیاریازامورزندگیشخصیواجتماعی
آگاهیبیشتریپیداکنند.بهعنوانمثالاینکهبراحتیبدانندکهدولتمرداندرزمینه
اقتصادییاسیاسیدستبهچهکارهاییمیزنندوآنگاهبراحتیکارگزارانرامورد
پرســش و خطاب قرار دهند؛ کاری که حقیقتاًدر گذشــته تقریباًامکانپذیر نبود اما
امروزهبراحتیامکانپذیراســت.نکتهکلیدیومهمدربحثحاضرایناســتکه
سیاستگذاریهاوبرنامههایمختلفیکهتوسطمجموعهحاکمیتیاجرامیشود
نسبتبهسطحسوادوتحصیالتجامعهدچارتأخیرهایجدیاستودستکم
فایدهایبراینسلجدیدجامعهندارد.برایمثالکتابهایدرسیکهدرمدارس
تدریسمیشــوندازســطحآگاهینســلجدیدعقبماندهواساساًنسلجدیدبه
سختیبااینکتابهاارتباطبرقرارمیکنند.
 .2ëëافزایش سطح عقالنیت و دانش جامعه
کســر قابلتوجهــی از افــراد جامعــه تنهــا با تکیــه بــر «اســتدالل عقالنی و
علمی» پذیرای مباحث میشــوند و هر حرف و ســخنی را بدون برخورداری از
پایه و اســاس عقلی و علمی نمیپذیرند .البته ناگفته نماند که اگرچه کیفیت
آموزشــی مدارس و دانشــگاهها در مواردی دچار افت و خیزهایی شــده است اما
در نگاهی کلی همین مدارس و دانشــگاهها ب ا وجود تمامی ضعفهای آموزشی
و علمی که دارند دســتکم زمینه را برای رشد و تقویت عقالنیت و تفکر در
بین افراد جامعه و بویژه نســل جدید فراهم کرده اســت .همچنین
گســترش رســانههای جمعی و شــبکههای مجــازی نیز موجب
تقویــت اســتدالل عقالنــی و علمــی افــراد جامعــه شــدهاند و
در نتیجــه هــر اقدامــی کــه سیاســتگذاران و برنامهریــزان
جامعــه انجــام میدهنــد در صورتی کــه فاقــد حداقلی از
استداللهایعقلیوعلمیباشدابتروعقیممیماند.
 .3ëëافزایش هوشمندیها و توانمندیهای جامعه
در اثر بسط و گســترش مدارس ،دانشگاهها ،رسانهها و
درمجموعمراکزفکریوفرهنگیوهمچنینسازمانهای
مدنــی و غیردولتــی ،افــراد جامعــه دارای هوشــمندیها و

 6عاملی که باعث شد «نهاد جامعه» در
ایران قویتر و خوداتکاتر از گذشته شود
توانمندیهایــی شــدهاند کــه دیگر مجموعــه حاکمیتی بــه ســادگی نمیتواند هر
اقدامــی را بــدون توجه بــه هوشــمندیها و توانمندیهایمردمــانجامعه انجام
دهد .هوشمندیها و توانمندیهای مردم جامعه تا آنجا افزایش یافته که همواره
بخش مهمی از سیاســتها و برنامههای سیاســتگذاران توسط بخشهای فکری و
فرهنگی جامعه به چالش کشــیده میشــود؛ چرا که آنها را مطابق ب ا شأن و جایگاه
خــودنمیدانند.برایمثالوقتی دولت اقدامبهپرداختیارانهمعیشــتیمیکند
تقریبــاًتمامی افــراد جامعه اینگونه تحلیــل میکنند که ب ا وجود ایــن همه ثروت و
سرمایهای که کشور دارد هنوز 70درصد افراد جامعه زیر خط فقر هستند!
 .4ëëافزایش قدرت نقادی و پرسشگری جامعه
افزایــش قــدرت نقــادی و پرسشــگری از ویژگیهای جهــان مدرن اســت و در
جهان ســنتی اساســاًنقد و پرسشــگری جایگاهی نداشت .انســان مدرن که دارای
زیســتجهان خاص مربــوط به این جهان اســت همــواره درباره بســیاری از امور
دســت به نقادی و پرسشگری میزند .جامعه ایران هم بهعنوان جامعهای که در
حال مدرن شــدن است و بخشهایی از این جامعه ویژگیهای جهان مدرن را به
خود گرفته ،کم و بیش دارای روحیه نقادی و پرسشــگری شده است به گونهای که
به نقادی و پرسشــگری درباره سیاســتها و برنامههای کارگزاران اقدام میکند و
به چون و چرا در این زمینهها میپردازد .بهعبارت دیگر ،سیاستها و برنامههای
کارگزاران نمیتواند دستکم از زیر تیغ نقادی و پرسشگری بخش علمی و فکری
جامعــه در امــان بمانــد .نخبگان و اندیشــمندان جامعــه همواره دســت به نقد
سیاستها و برنامههای سیاستگذاران در زمینههای مختلف میزنند و در ضمن
طرحهــا و ایدههــای بهتری نیــز ارائه میکننــد؛ حتی اگــر چندان هم مــورد توجه
مجموعهسیاستگذاریقرارنگیرد.
 .5ëëافزایش سطح مطالبهگری جامعه از سیاستگذاران
در ســالهای گذشــته بواســطه افزایش میزان آگاهی افراد جامعه کم و بیش
ســطح مطالبهگری آنان نیز بیشــتر شــده اســت به گونهای که دولت بــا انبوهی از
مطالبهگریهــای صنفی معلمــان ،کارگران ،کارکنــان ،مال باختــگان بانکها و
مؤسسات مالی و پولی و سایر گروهها روبهرو شده است.
افزایــش ایــن ســطح از مطالبهگــری نشــان از ایــن موضــوع مهــم دارد کــه
سیاســتگذاران نمیتواننــد بــه تمامــی مطالبــات مــردم پاســخ دهنــد و از ایــن
منظــر با نوعــی تأخیر مواجــه شــدهاند .ضمن اینکــه برخــی ناکارآمدیهایی که
در سیاســتگذاریها و برنامهریزیهــا وجــود دارد خــود موجــب افزایــش ســطح
مطالبهگریمردمنیزشدهاست.
 .6ëëافزایش سطح نیازها و خواستههای جامعه
این موضوع روشــن اســت که ســطح نیازها و خواســتههای مردم طی سالهای
اخیــر هــم رو به ازدیاد نهــاده و هم بســیار متنوع و متکثر شــده اســت بهگونهای که
کارگــزاران توان بــرآورده کردن این حجــم از نیازها را ندارند .در واقع ،همه ســخن
در این اســت که سیاستگذاران با سادهســازیهایی که طی دهههای اخیر داشتهاند
گمــان کردهاند کــه ِصرف برطــرف کردن برخــی نیازهای مــردم دیگر خیال شــان
از هــر حیث راحت میشــود ،امــا غافل از اینکه در جهان مدرن با بســط و گســترش
رسانههایجمعیوهمچنینگسترشروندجهانیشدن،تعدادوتنوع
نیازهایمردمانجامعهروبهتزایدنهادهوبرآوردهکردنایننیازها
که بسیار هم پیچیده شــدهاند نیازمند حسابگریهای پیچیدهای
اســت .حاکمیت حاال با جامعهای روبهرو شده است که براحتی
وآسانینمیتواندنیازهایگستردهوپیچیدهجامعهرابرآورده
نماید و از این حیث باز هم دچار تأخیر جدی شــده اســت .این
شــش عامل عمده در ایران باعث شــده تا شــاهد یــک اتفاق
مهــم در «نهــاد جامعه» باشــیم؛ اینکــه امروز نهــاد جامعه
بیــش از پیــش به خود متکی شــده اســت و قویتر از گذشــته
بــا چالشهایــش روبهرو میشــود ماحصل همیــن 6تغییر
اساسی در جامعه است.
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