پرونده ماه
اقتصادی ،اجتماعی و معنوی متحول شــده اســت .مثالــی بزنم .امروز ما
تلویزیــون داریم که  200ســال پیش نداشــتیم .وقتی تلویزیــون نبود ،منبر
کارکــرد دیگــری داشــت و حاال کــه تلویزیــون هســت ،منبر کارکــرد دیگری
دارد .کما اینکه وقتی تلویزیون نیســت ،مرشــد کارکــردی و وقتی تلویزیون
هســت ،کارکرد دیگری دارد .یا وقتی دولت هنوز مدرن نیســت و مناسبات
جامعه هنوز سنتی اســت ،بزرگ یک روستا یا خانواده کارکرد خاصی دارد
امــا همراه با نوســازی جامعه ،این کارکــرد هم تغییر میکنــد .اما امروز که
تلویزیون ،کامپیوتر ،شــبکههای اجتماعــی و تخصصهای متنوع در همه
حوزههــا گســترش یافتــه و تمایز پیدا کــرده اســت ،ارتباطاتی کــه امروز در
جامعه شــکل گرفته است ،پاسخگوی شرایط  200یا  300سال پیش بوده و
نمیتوانــد به نیازها و مطالبات و مقتضیات امــروز جواب بدهد .همچنان
که امروز وقتی دندان ما درد میگیرد ،برخالف  200ســال قبل ،پیش دالک
حمــام نمیرویــم ،بــه دندانپزشــک مراجعه میکنیــم ،همیــن اتفاق در
زمینــه تصمیمگیری در حوزه اجتماعــی و روابط بین افــرادی ،در اقتصاد
یا حوزههــای دیگر افتاده و تخصصهایی وجود دارد که باید به متخصص
هــر حوزه رجوع کرد ،نه به نهادها یا افرادی که در گذشــتههای دور به آنها
مراجعه میکردیم.
ëëشــما به آن چیزی اشــاره دارید کــه امانوئل کانت در مقاله «روشــنگری
چیســت» بــه آن اشــاره کــرده اســت .کانــت در ایــن مقالــه میگویــد
«روشــنگری ،خروج انســان از صغارتی اســت که انســان خود بر خویش
تحمیل کرده اســت» و اضافه میکند که «صغــارت ،ناتوانی از بکار بردن
فهــم خویش بدون کمک دیگری اســت ».بنابراین ،معتقدیــد که ما وارد
عصر روشــنگری شدیم ،یعنی انســان ایرانی برای فکر کردن یا به کار بردن
فکــر خود ،دیگر نیازی به کمک و یاری دیگــران ندارد یا نیاز ندارد تا دیگری
به جای او فکر کند؟
وضعیــت ایران با وضعیــت اروپا از این نظــر تفاوتهایــی دارد با آنکه
نهــاد روحانیــت ،به لحاظ ســنتی ایــن نقش را داشــت و در ایــران هنوز هم
دارد .اکنــون انتقــاد بــه ایــن نهاد این اســت که خــود را به روز نکرده اســت.
درحالی که باید بداند از میان نقشهای چندگانهای که در جامعه داشت،
کــدام نقــش ناشــی از اقتضای شــرایط دیروز بــود که امــروز وجود نــدارد و
کــدام براســاس اقتضائاتی اســت کــه امروز هــم وجــود دارد و فرد یــا نهاد
دیگری نیســت کــه آن نقش را بازی کنــد .در این صورت طبیعی اســت که
نهــاد روحانیت همچنان این نقشها را ایفا کنــد ،اما وقتی امروز نهادهای
دیگــری هســتند که نقشهــای دیگر را به عهــده بگیرند ،این نهــاد باید آن
نقشهــا را رها کنــد .هرچه کار این نهاد کمتر و تخصصیتر باشــد ،نتیجه و
کارکرد آن عمیقتر ،بهتر و کم خطاتر خواهد بود.
ëëچه ســودی از این تداوم نقشهای متعدد میبرد؟ یا اینکه کارکرد ایفای
نقشهای متعدد برای او ،چیست؟
همه مســأله منحصر به ســود نیســت .باید قدری تاریخیتر به موضوع
نــگاه کرد .ما تنهــا از دوره قاجــار و مشــخصاً از دوره محمدشــاه قاجار وارد
فرآیند دولت-ملت ســازی شــدیم .ما هنوز در چنبره فرآیند دولت-ملت
سازی ماندهایم ،یعنی هنوز ملت یا دولت نیستیم .ما در ایران «دولتها»
داریم ،ضمن اینکه یک ملت هم نیستیم ،بلکه جامعه ما قومی  -قبیلهای
ست .این وضعیت در گذشته تاریخی ،طبیعی بود .اما از قرن  16به این سو
مفهوم و واقعیتی به عنوان  NATION-STATEایجاد شــد که اقتضائات
خاصــی دارد .اما ما تــا امروز همچنان در حال طی کردن مســیر دســتیابی
به دولت-ملت هســتیم .طی کردن این مســیر زمان میبرد .باوجود این،
یکی از مراحل این ســیر این اســت که نقشهای نهادهــای دارای اقتدار در
جامعه ،تخصصیتر میشود و نهادهای کوچکتری از کنار آنها به وجود
میآیــد و به این ترتیب نهــاد قبلی ،نقش قدیمی خود را بــه این نهادهای
جدیدتر و کوچکتر واگذار میکند .روزی در این کشور دبستان ساخته شد و
مکتبخانهها کم کم بســته شدند و دبیرستان و دانشگاه ایجاد شد .در تاریخ
که عقبتر میرویم ،میبینیم نقش ایــن نهادها برعهده روحانیت بوده.
حرف من این اســت که این تخصصیتر شــدن نقشها و کوچکتر شــدن
نهادها ،یک فرآیند طبیعی اســت .فرآیند تخصصی شــدن و واگذار شدن
نقشهای نهادهایی که بر اثر رشــد اجتماعی و پیچیدهتر شدن محاسبات
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ظهور میکنند ،فرایندی طبیعی اســت و مهندســی شــدنی نیست ،یعنی
نمیتوانیــم مــردم را وادار کنیم یا با تکیه بــر زور از آنان بخواهیم همچنان
به نهادهای ســنتی و قدیمی رجوع کنند ،بلکــه ناگزیر از رجوع به نهادهای
جدید و تخصصی هستیم.
ëëبه نظر شما چرا تمایز نقشها و تفکیک مأموریت نهادها در ایران شکل
نگرفت؟
دوران ســلطنت قاجــار دورانــی اســت کــه در غــرب تحول علمــی آغاز
شــد ،تجربهگرایی گســترش ،مؤسســههای تحقیقاتی دایر شــدند ،آزمون
و بازبینی تصورات گذشــته آغاز شــد ،کارخانهها درســت شــدند ،انباشــت
ثــروت صورت گرفــت و پول و بانــک در جامعــه نقش بیشــتری یافت .اما
درســت در همین دوران ،ایران در حال پســروی بود .این پسروی نیز دالیل
تاریخی خود را دارد که اســتبداد از جمله آنهاســت .در اواســط قاجار بویژه
در دوران ناصرالدین شــاه بســیاری از ایرانیان به روســیه یا فرانســه رفتند و
متوجه شدند که عالم تغییر کرده و اتفاقات دیگری دارد میافتد .بنابراین
موج مدرنگرایی که در آن زمان با عنوان «ترقی» شــناخته میشــد ،شکل
گرفــت .مــوج تغییــر در حالی شــکل گرفت که ســنت کــه به طــور طبیعی
محافظه کار اســت ،در مقابل آن مقاومت کــرد .این مقاومت باعث ایجاد
تنش شــد .میتوان ردپــای این تنــش را در آثار نویســندگان آن دوره مانند
میــرزا ملکم خان یا آقاخــان کرمانی دید .آثار این تنــش در مذهبیها هم
دیــده میشــود کــه عالیترین نمونه آن ،شــیخ فضــلاهلل نوری اســت .در
این میان اتفاق بســیار مهمی رخ داد که تاکنون بــه آن توجه نکردهایم .آن

