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کتاب شکافهاي جامعة ايراني بهقلم محمد رضايي استاديار گروه جامعهشناسي دانشگاه تربيت مدرس
نوشته شده است .نخستين چاپ اين کتاب در سال  4931و در  959صفحه بههمت نشر آگاه
منتشر شده است .اين کتاب ،بهقول مؤلف آن« ،پرده از تناقضاتي برميدارد که در سه قلمرو
مهم اجتماعي (با تمرکز بر مفهوم قانون) ،فرهنگ و سياست (با تمرکز بر مفهوم دموکراسي و
توسعة سياسي) بهشکل گرانجاني در کشور وجود دارد» .درواقع ،نويسنده شکافهاي جامعة
ايراني را بهويژه در دهة  4931و اوايل دهة  4931خورشيدي و حول محور سه قلمرو مزبور
بررسي ميکند.
نويسنده با نقد کوتاهي بر مفهوم "جامعة کلنگي" براي توضيح دربارة جامعة ايران ،بر
دگرديسي پيوسته بهمنزلة مفهومي مرکزي براي تحليل جامعة ايران تأکيد کرده و مفهوم
“ناجامعه” را مطرح ميکند .مفهوم "ناجامعه" بر سرشت مجموعة مناسباتي در زيستبوم ايراني
تأکيد دارد که ،برخالف مفهوم "جامعة کلنگي" ،از ابتدا وجود نظم و جامعه مطلوب را مفروض
نميگيرد .اجتماعات انساني ،بهطور پيوسته ،با متغيرهاي تازهاي روبهرو هستند که مدار حرکت
و تحول آنها را دستخوش تغييرات جدي و بنيادي ميسازد .ازنظر نويسنده ،مشکل اصلي اين
ناجامعهها ،ازجمله ناجامعة ايران ،اتصال به دنيايي ديگر است که شتاب تحوالت آنها ،بر منطق
درونياشان اثر ميگذارد و درنتيجه ،قاعدههاي خودتنظيمي اين جوامع را به هم ميزند.
افزونبراين ،ناجامعه بهمعناي پذيرش سياليت دائم است .باوجوداين ،نميتوان از تناقضاتي که
در اين ناجامعه وجود دارد غافل ماند .درواقع ،منظور از تناقضات ،آن دسته از نيروها و مناسباتي
است که ازقضا خالف منطق دروني ناجامعهها عمل ميکند .مهمترين اين ناسازهها تالشي است
که ،بياعتنا به خصلت هميشه سيال ناجامعه ،ميکوشد تا منطق همساني را در آن حاکم کند.
اين درک يکسانساز مخل عملکرد ناجامعههاست .اين کتاب نشان ميدهد که چگونه اين
نحوه ادراک از مسائل جامعه امروز و راهحل هاي برآمده از آن ،از درک تفاوتها و سياليت
ناجامعة ايران دور مانده است .همچنين ،اثر حاضر در اساس با شيوههاي سياستگذاري همدل
است .بنابراين ،اصرار دارد که پيشنهادهايي براي ادارة اين سه قلمرو ارائه کند.
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نقد کتاب« :شکافهاي جامعة ايراني»

بخش اول :بيانضباطي و قانونگريزي
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با شروع مشروطه مسئلة قانون مطرح شد ،اما با وجود گذشت بيشاز صدسال از مشروطه و به
جريانافتادن قانون ،هنوز مسئلة قانون و حاکميت آن در جامعة ايران ناتمام و حلنشده است.
درواقع ،گويي طي سالهاي متمادي ،عدم تمکين به قانون ،خود ،بهنوعي قانون نانوشته تبديل
شده است .رضايي براي اثبات مدعاي خود به دادههاي تحقيقاتي که دراينزمينه صورت گرفته
است ،استناد ميکند .بهطورکلي ،بيشاز  01درصد از مردم فکر ميکنند قانون امري بيرون از
ما با عينيت مخصوص به خود نيست .بهعبارت ديگر ،ما فکر ميکنيم ميتوانيم دربارة عمل به،
يا امتناع از ،قانون در موقعيتهاي مختلف تصميم بگيريم .رواج چنين تلقياي از قانون براي
ادارة جامعه بهشيوههاي غيرشخصي و عيني مناسب نيست .ازسوي ديگر ،بهنظر ميرسد حس
غريب و گاه متناقضي دربارة قانون درميان مردم ديده ميشود .ازيکطرف ،بيشتر افراد اعتقاد
دارند که رعايت قوانين و مقررات موجب ميشود تا مردم عادي بتوانند راحتتر به حقوق خود
برسند و تنها عدة کمي از افراد معتقدند مردم حتي اگر کسي باالي سرشان نباشد قانون را
رعايت ميکنند .بههرروي ،در اين جامعه ،قانون در نفس خود هرگز مورد توجه نخواهد بود.
روشن است که همه درپي راهي براي دورزدن قانون بهمنظور دسترسي به اهداف خود هستند.
ازنظر رضايي ،احساس مبهمي از نحوة حضور قانون در جامعه وجود دارد .درواقع ،اگر
بناست از نهاد قانون بهمعناي جامعهشناختي آن سخن بگوييم ،به نظر ميرسد تاآنجاکه به
درونيشدن امر قانوني در وجدان شهروندان مربوط است ،راه درازي در پيش داريم.
نويسنده پساز اشاره به تحقيقات انجامشده درباب قانون در جامعه ،به مشکالت اساسي اين
تحقيقات اشاره کرده و بر ضرورت تحول رويکردها در مطالعة قانون تأکيد ميکند .ازنظر او،
نخستين مشکل اين قبيل تحقيقات اين است که ناظر بر ارتباط فرد با قانون است .درحاليکه
الزم است خصلت نظام يا سيستم اجتماعي نيز درنظرگرفته شود .مشکل دوم ،تمرکز تحقيقات
موجود بر شخصيت ايراني است .در همة اين تحقيقات ،جلوهاي از شخصيت ايراني عرضه
ميشود که گويا فرصتطلبي و طفيليگري بخش ذاتي وجود اوست .مشکل سوم ،غيبت نگاه
فني به نهادمندي قانون در جامعه است .منظور از نگاه فني توجه به سازوکارهاي خردي است
که عمل پيروي از قانون در سطح فردي و اعمال قانون در سطح نهادي را توضيح ميدهد .نگاه
فني امکان فهم روشن از پديدة قانون و ابعاد و مؤلفههاي چندگانة آن را بهدست ميدهد.
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کتاب از سه بخش ،شامل دوازده فصل ،تشکيل شده است که موضوعهاي سهگانة کتاب را
توضيح ميدهند .اين سه بخش عبارتاند از .4 :بيانضباطي و قانونگريزي .2 ،مسئلة فرهنگ
عمومي .9 ،توسعة سياسي و پروژة دموکراسيخواهي.
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نويسنده در ادامه ،با نگاهي مقطعي و با تکيه بر برشي از حيات اجتماعي ايران ،توصيفي از
وضعيت قانون در ايران ارائه ميدهد .بدينمنظور ،از شاخص «حاکميت قانون» استفاده ميکند.
جزئيات شاخص حاکميت قانون را ميتوان در گزارشهاي «پروژة جهاني عدالت» ديد .دراين
ميان ،از شاخص حاکميت قانون دبليو .جي .پي .استفاده شده است .اين شاخص از نُه بعد
«قدرتهاي محدود حکومت»« ،نبود فساد»« ،نظم و امنيت»« ،حقوق بنيادين»« ،دولت
پاسخگو (باز)»« ،اجراي ضابطهمند»« ،نظام عدالت مدني»« ،نظام عدالت کيفري» ،و «نظام
عدالت (عرفي ،مذهبي ،محلي ،اجتماعمحور ،قبيلهاي) غيررسمي» تشکيل شده است.
با توجه به شاخص مزبور ،ايران رتبة  32را از بين  33کشوري که دادههاي آن در دست
است دارد که نشاندهندة وضعيت نامطلوب جامعة ايران است .در سه مؤلفة قدرت محدودشدة
دولت ،حقوق بنيادي و دولت باز ،رتبة ايران از همة ميانگينهاي موجود بيشتر است .بهعبارت
ديگر ،اگر شاخص حاکميت قانون را با اين مؤلفهها بسنجيم ،وضع قانون در ايران بسيار
نامطلوب است .اما ازحيث ديگر مؤلفهها ،وضع قانون در ايران چندان هم در مقايسه با ميانگين
ديگر مناطق جهان نامطلوب نيست .در ادامه ،رضايي به مقايسة وضعيت قانون در ايران با ديگر
کشورها با توجه به ابعاد مختلف شاخص حاکميت قانون ميپردازد .افزونبراين ،با رجوع به
درک عملي مردم در زندگي روزمره ميتوان فهميد که مذهب درميان مردم ايران امري بغرنج
بهشمار نميرود .در ادامه ،نويسنده ميکوشد با توسل به نظرية حکومتراني ميشل فوکو،
سرنخهايي نظري براي پيشنهاد راهکارهايي عملي بهدست دهد .درواقع ،نويسنده در اين کتاب
بهدنبال فراگذشتن از دوگانة دولت -ملت در پرداختن به مسئلة قانون در ايران است .با توجه به
تلقي دوگانة دولت-ملت ،مردم قانون را نه امري اجتماعي و مربوط به جامعه ،بلکه امري مربوط
به سياست و بهويژه در خدمت دولت ميبينند .بههرحال ،مفهوم حکومتراني فوکو ابزار الزم را
براي چنين تحليلي فراهم ميسازد .افزونبراين ،رضايي با توسل به ايدة حکومتراني ،بهدنبال
سرنخهايي است تا با آن بتواند مداخلههاي سياستگذارانه را قوت بخشد.
در ايدة حکومتراني ،دولت بهطور متناقضي از مرکزيت ميافتد ،درحاليکه دولت همچنان
بازيگر مهمي در ادارة جامعه بهشمار ميرود .بهبيان ديگر ،عمل قانوني ،ديگر رفتاري حاصل
فشار نيروهاي بيروني نيست ،بلکه به بخشي از اخالق و وجدان افراد تبديل ميشود.
حال ،پرسش مهم اين است که با کدام برنامهها ميتوان جامعهاي قاعدهمندتر داشت؟ شايد
بهجاي جامعهاي قاعدهمندتر بايد از جامعهاي پاسخگوتر سخن گفت .عالوهبراين ،کتاب بهدنبال
راههايي است تا جامعه (اعم از دولت و مردم) بهسمت پاسخگويي و شفافيت بيشتر ميل کند.
بدينمنظور ،بايست از دو جهت به مسئله پرداخت :يکي اينکه بايد بهسوي جامعهاي دادهبنيان
حرکت کرد و ديگر ،بر جامعة مدني قوي و دولت پاسخگو تأکيد کرد .اين دو جهت را با چهار
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در اين بخش ،ابتدا فرهنگ عمومي و ابعاد آن توضيح داده ميشود ،سپس با پرداختن به توضيح
شاخصهايي ،فرهنگ عمومي بررسي ميشود .اين شاخصها و ابعاد آنها عبارتاند از:
ــ دينداري (تجربة ديني ،اعتقادات ديني و رفتارها و مناسک فردي و جمعي ديني)؛
ــ رضايت از زندگي و آسودگي (رضايت شغلي ،رضايت کلي ،احساس خوشبختي ،رضايت مالي،
احساس سالمت ،رضايت از وضع اقتصادي کشور ،رضايت جوانان)؛
ــ خانوادهگرايي (رضايت از زندگي خانوادگي ،افتخار براي خانواده ،موافقت با زن بهعنوان
تکوالد ،اهميت خانواده ،ارتباط و قطع رابطه با خانواده ،استمرار نهاد خانواده)؛
ــ احساس عدالت (نگرش به نظام قضايي ،نگرش به رويههاي عدالت ،بيعدالتي رويهاي ،نقش
زنان در جامعه)؛
ــ قانونگرايي (نگرش به اطاعت از قانون ،نسبت جرائم ،نسبت زندانيها ،گريز از هنجارها)؛
ــ اميد به آينده (فاصلة طبقاتي ،آيندة زندگي در تهران ،زوال اخالقي ،آيندة مذهب در کشور،
آيندة اوضاع سياسي کشور ،جرم و جنايت)؛
ــ تقديرگرايي.
در ادامه ،به مسائل اصلي فرهنگ عمومي پرداخته ميشود که عبارتاند از:
ــ واگرايي منطقهاي-قوميتي و مسئلة فرهنگ عمومي؛
ــ تعارض دو جهان واقعي و مجازي؛
ــ اينترنت و چالشهاي فرهنگ عمومي؛
ــ مسئلة ماهوارهها و شبکههاي تلويزيوني خارجي؛
ــ چالشهاي اخير توسعة ديني در جامعه؛
ــ مصرفگرايي و تغيير متزايد سبکهاي زندگي.
مأموريت حوزة فرهنگ عمومي به تمهيدات و تدارکاتي محدود است که بستر ذهني ايجاد
جامعهاي اخالقي را فراهم سازد .اين تدارکات ناظر بر نيازهايي است که امروز در قلمرو فرهنگ
عمومي احساس ميشود .در ادامه ،به راهبردهايي براي برونرفت اشاره ميشود .اين راهبردها
عبارتاند از:
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راهبرد ميتوان عملي کرد که عبارتاند از )4 :تقويت نظام بوروکراتيک ازطريق فرايندهاي
تکنولوژيک غيرشخصيساز اطالعاتي و ارتباطي )2 ،غنيسازي و تقويت زيرساختهاي موجود
نظام قضا برمبناي تکنولوژيهاي اطالعاتي و ارتباطي )9 ،نظارت بر عملکرد مقامات دولتي و
دستگاههاي اجرايي ازطريق تقويت سازوکارهاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات،
 )1پاسخگوسازي دولت الکترونيک بهمنظور بازسازي و افزايش اعتماد شهروندان.
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ــ راهبرد يکم :تعريف و تقويت مباني و زمينههاي انسانگرايي و جامعهگرايي اخالقي؛
ــ راهبرد دوم :برابري شهروندي در حوزة فرهنگ يا دموکراسي فرهنگي؛
ــ راهبرد سوم :مشروع سازي قانون در جامعه؛
ــ راهبرد چهارم :قوامبخشيدن به ارزشهاي خانوادهگرايي در فرهنگ عمومي؛
ــ راهبرد پنجم :تقويت کرامت اجتماعي و خانوادگي زن در جامعه؛
ــ راهبرد ششم :ايدئولوژيزدايي از ساحت فرهنگ عمومي؛
ــ راهبرد هفتم :توانمندسازي توليد فرهنگي دربرابر انفعال فرهنگي.
البته رفع نيازهاي حوزة فرهنگ عمومي که مطرح شدند زماني حاصل ميشود که دستکم
چند پيششرط بنيادي در اين حوزه محقق شود .اين پيششرطها عبارتاند از:
ــ فرهنگ از آن مردم است؛
ــ تضميني در حوزة فرهنگ وجود ندارد؛
ــ هماهنگي و توازن ميان عملکردهاي دستگاههاي فرهنگي الزم است؛
ــ هماهنگي همة ساحتهاي توسعة اجتماعي الزم است؛
ــ فرهنگ متضمن مناسبات با دنياي بيرون است.
بخش سوم :توسعة سياسي و پروژۀ دموکراسيخواهي
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اين بخش با تعريف توسعة سياسي شروع ميشود و چند رويکرد مهم به توسعة سياسي ،به
ترتيبِ دورههاي تسلطشان در عرصههاي فکري ،مطرح ميشوند .سپس ،وضع توسعة سياسي در
ايران با تکيه بر دادههاي موجود و با توجه به سه شاخص «صدا و پاسخگويي»« ،پايداري
سياسي و نبود خشونت/تروريسم» ،و «فساد اداري» توضيح داده ميشود .شاخص صدا به
نهادهاي جامعة مدني براي تأمين فرصتهاي مشارکت مربوط است .دراينزمينه ،هرچند روند
دموکراتيزهشدن در ايران چندان مطلوب نيست ،دادههاي گزارشهاي ديگر نشان ميدهد که
ميل به دموکراسي يا دموکراسيخواهي در ايران نسبتاً مطلوب است .در شاخص دوم ،طي سالهاي
 4331تا  ،2114رشدي پيوسته اما منفي در اين ناپايداري ديده ميشود .درواقع ،ايران در شمار
کشورهاي ناپايدار بهلحاظ سياسي قرار ميگيرد .در مورد شاخص سوم بايد گفت که ميزان
فساد اداري در ايران از سال  2119تاکنون روند فزايندهاي داشته است .بهطورکلي ،اگر مؤلفههاي
پيشگفته را شاخصهاي اصلي سنجش و برآورد توسعة سياسي بدانيم ،وضع موجود در ايران
زياد رضايتبخش نيست.
بههرحال ،نويسنده براي توضيح وضعيت توسعة سياسي در ايران ،مضامين کلي مؤثر بر
وضعيت کنوني سياسي کشور را استخراج ميکند .اين مضامين عبارتاند از:
ــ مضمون اول :تمرکز ،عدم تمرکز؛
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ــ مضمون دوم :شکافهاي اجتماعي و مفصلبندي آن؛
ــ مضمون سوم :فرهنگ سياسي ناساز با توسعة سياسي.
بهطورخالصه ،مضامين سهگانه معرف سه دسته متغيرهاي عمدة مؤثر بر برنامة توسعة سياسي
کشورند که نويسنده آنها را متغيرها يا عوامل داخلي مؤثر بر برنامة توسعة سياسي کشور قلمداد
ميکند .هيچيک از اين عوامل تقدمي بر ديگر عوامل ندارند .درواقع ،نه خود اين عوامل ،بلکه
مناسبات آنها با يکديگر توسعهنيافتگي سياسي را بهنحوي چندجانبه تعيين ميکند.
نويسنده از دل تحقيقات پيشين دربارة توسعة سياسي ايران ،به مسائل اساسي برنامة توسعة
سياسي ايران دست مييابد .او مسائل اصلي برنامة توسعة سياسي در ايران را حول مفهوم گذار
از شبهدموکراسي به دموکراسي صورتبندي ميکند .درجهت توسعة سياسي ،نويسنده راههايي
را بهسوي دموکراسي مطرح ميکند که عبارتاند از:
ــ تحول با محوريت دولت متمرکز يا راهبرد تحقق نقش صحيح دولت؛
ــ دموکراسي توسعهگرا؛
ــ راهبرد بازسازي اعتماد و مقبوليت دولت ازطريق بوروکراسي شفاف ،پاسخگو ،مقيد به قانون
و فسادستيز؛
ــ تقويت جامعة مدني؛
ــ تنشزدايي در مناسبات بينالمللي بهمنظور ايجاد شرايط چانهزني در عرصههاي جهاني.
براي رسيدن به اين اهداف ،الزاماتي وجود دارد که بايد محقق شوند:
ــ اولويت سياست در توسعه؛
ــ اهميت عمل به قانون اساسي نهفقط وجود آن؛
ــ توازن ميان شتاب و کيفيت توسعه؛
ــ دولت دموکراتيک توسعهگرا.
همانطور که مؤلف در فصل نهايي کتاب ميگويد« :در سه بخش پيشين کوشش شد نشان
داده شود تا چه ميزان برخي شکافهاي عمده در جامعه وجود دارد .اين شکافها در پارهاي از
موارد بهحدي است که امکان تحقق جامعه در ايران را به چالش ميکشاند» .رضايي سپس
امکان ظهور مفهوم اعتدال در اين وضعيت را خاطرنشان ميکند و معتقد است که اين مفهوم
ميتواند به شکافهاي موجود دامن بزند و نهتنها گرهي نميگشايد ،بلکه گرههاي موجود را
کورتر ميکند .اين ديدگاه رضايي را ميتوان نقطة مقابل «جامعة کژمدرن» محمدرضا جالئيپور
دانست .درواقع ،جالئيپور بسيار بر لزوم اصالحات و نظم مردمساالرانه در جامعة ايران تأکيد
ميکند .بهنظر جالئيپور ،جامعة مدرنِ خوشقواره يعني جامعهاي که معضالت و بحران را
ازطريق عرصة عمومي نقد و بررسي ميکند و اين معضالت را با اصالحات و نه انقالب يا دخالت
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نظامي و فشار خارجي ،با هزينة کمتر بر طرف ميکند و درعينحال ،نظم و ثبات جامعه را به
وسيلة نظم مردمساالرانه ضمانت ميکند .درمقابل ،جامعة مدرنِ بدقواره يا کژمدرن قرار دارد
که بخشي از تواناييهاي جامعة مدرن را دارد ،ولي براي حل معضالت و تأمين ثباتش ،فرايند
اصالحات و نظم مردمساالرانهاش با مانع اقتدارگرايي روبهروست .بهاينمعنا ،ايران جامعة مدرن
بدقواره يا کژمدرن است :مدرن است ،ولي از پارهاي کژيها و بدقوارگيهاي اجتنابناپذير
آسيب ديده است (جالئيپور.)4932 ،
بهطورکلي ،نويسنده تالش ارزشمندي را درجهت تحليل بخشي از مسائل جامعة ايران بهکار
بسته است .اثر رضايي داراي امتيازاتي نسبت به آثار مشابه است که ازآنجمله تکية آن بر
مطالعات تجربي پيشين دربارة جنبههاي مختلف مسائل جامعة ايران است .درواقع ،يکي از
قوتهاي اين کتاب ،مستندبودن و تجربيبودن آن است .نويسنده سعي کرده است از
کليگوييهاي تاريخي ،آنطور که در آثار کاتوزيان ( )4931 ،4932و زيباکالم ( )4932ديده
ميشود ،بپرهيزد .عالوهبراين ،کتاب برخالف ديدگاه سريعالقلم ( ،)4934که ويژگيها و خلق
وخوي ذاتي ايرانيها را دليل اصلي توسعهنيافتگي ايران ميداند ،سعي کرده است با توجه به
شاخصهاي تجربي دربارة رفتارهاي مردم ايران سخن بگويد .همچنين ،کتاب بر رويکرد
سياستگذاري فرهنگي مبتني است و نگاه نويسنده نيز دولتمحور است .درواقع ،ازآنجاکه
دولت متولي سياستگذاري فرهنگي در کشور است ،اين موضوع طبيعي بهنظر ميرسد.
بهعبارت ديگر ،توجه به نقش دولت در تغييرات اجتماعي جامعة ايران اجتنابناپذير و واقعبينانه
است؛ ازاينرو ،توجه رضايي به سياستگذاري فرهنگي ازسوي دولت ميتواند مثبت تلقي شود.
يکي ديگر از نکتههاي مثبت کتاب اين است که نويسنده سياليت جامعة ايران را درنظر گرفته و
سعي کرده است تا تغييرات زيستبوم ايراني را ،که با ورود مدرنيته در جامعة ايران آغاز شده
است ،نمودي از شکافهاي اين جامعه تلقي کند .ازاينرو ،بهجاي ارائة ديدگاهي انتزاعي از
وضعيت جامعة ايران ،تالش کرده است توصيفي دقيق و مستند از جامعة ايران ارائه کند که
بتوان برمبناي آن براي بهبود مسائل جامعة ايران در فرآيند توسعه راه چارهاي يافت.
باوجوداين ،کتاب داراي برخي ابهامها و کاستيهاست که به آنها اشاره ميشود:
مهمترين ابهام و کاستي کتاب ،به مفهوم "ناجامعه" مربوط ميشود .کتاب با نقد کوتاهي بر
نظريههاي مهم دربارة جامعة ايران و با مدعايي نسبتاً بزرگ در تبيين جامعة ايران آغاز ميشود.
نويسنده در مقدمة کتاب مفهوم ناجامعه را بهمنزلة مفهوم نظري بديل مطرح ميکند ،ولي در
ادامه اثر چنداني از اين مفهوم مشاهده نميشود و مصاديق نظري آن هدف بحث قرار نميگيرد.
چنانکه به نظر ميرسد اگر اصالً اين مفهوم در ابتداي کتاب مطرح نميشد ،چيزي از محتواي
کتاب کم نميشد .هرچند که ارجاع به تحقيقات پيشين و آمارها و اطالعات آنها براي ترسيم
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تصويري از گسستهاي جامعة ايران از قوتهاي کتاب است ،انتظار ميرفت با بسط نظري
مفهوم ناجامعه ،اين اطالعات غناي نظري و تحليلي بيشتري پيدا کنند و در مباحث و نتيجهگيري
کتاب بين اين مفهوم و اطالعات کتاب پيوند محکمتري برقرار شود .بهعبارت ديگر ،بايست
مفهوم ناجامعه که مفهوم نظري اين اثر است بيشتر باز ميشد و آمارها و تحقيقات کمي
مطرحشده در کتاب اين مفهوم را پشتيباني ميکردند ،موضوعي که در محتوا و نتيجهگيري
کتاب بهروشني ديده نميشود.
بهعالوه ،کتاب به سه موضوع ميپردازد که در سه بخش ارائه شدهاند ،ولي رابطه و پيوند
اين سه بخش چندان مشخص نشده است و سه بخش مزبور تا حد زيادي از هم متمايزند.
بهعبارت ديگر ،کتاب از انسجام کافي برخوردار نيست .شايد اگر مفهوم ناجامعه ،بهمنزلة شالوده
نظري بحث در طول کتاب بارزتر مطرح ميشد و مورد استفاده قرار ميگرفت ،کتاب از
يکپارچگي تحليلي بيشتري برخوردار ميشد .افزونبراين ،مفهوم ناجامعه بدون توضيحات و
استدالل نظري کافي مطرح شده است و با توضيحات مختصري که دربارة آن دادهشده ،خواننده
دربارة تناسب اين مفهوم براي جامعة ايران بهسختي مجاب ميشود .اصوالً مفهوم ناجامعه ،در
مقايسه با مفهوم "جامعة کوتاهمدت" کاتوزيان ( )4932يا مفهوم "جامعة کژمدرن" جالئيپور
( ،)4932مفهومي مبهم است که به شرح و بسط بيشتري نياز دارد.
مسئلة ديگر ،به تفکيک مفهوم حکومت و دولت و راهحلهاي مبتني بر آن مربوط است .در
ابتداي کتاب ،بر حکومت بهجاي دولت تأکيد شده است ،درحاليکه در ادامه با اتخاذ رويکرد
سياستگذاري ،در راهبردهاي عملي بر نقش دولت بسيار تأکيد شده است .درواقع ،بين لزوم
مرکزيتزدايي از دولت و نقش تعيينکنندة آن در سياستگذاري و برنامهريزي تعارضي ظهور
ميکند .هرچند اين موضوع از تناقضات جامعة ايران است که يکي از مشکالتش وجود دولتي
بزرگ و مداخلهگر است ،و درعينحال ،اين دولت بايد نقش تمرکززدايي و کوچک و
کارآمدکردن خود را هم بهعهده بگيرد.
بهعالوه ،بهنظر ميرسد بر نقش جامعة مدني در تغييرات فرهنگي جامعه تأکيد کافي نشده
است و نقش مردم در قانون و قانونگذاري ناديده گرفته شده است .درواقع ،در تقابل بين دولت
و ملت ،کتاب بر نقشآفريني دولت در جامعه تأکيد بيشتري دارد.
توجه به مفهوم حکومتراني بهجاي دولت از موضوعات مهم در سياست مدرن است که در
کتاب هم بهخوبي مورد توجه قرار گرفته است .باوجود اين ،بايد پرسيد آيا اين بحث دريچة
تازهاي به فهم موضوع ناسازههاي جامعة ايران ميگشايد؟ همينطور بايد اين سؤال را مطرح
کرد که راهبردهاي مطرحشده ،تا چه حد قابليت تحقق دارند و به چه ميزان ميتوانند واقعاً
اثرگذار و راهگشا باشند؟ تحقق اين ايده مستلزم دو شرط اساسي است :وجود جامعهاي
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دادهبنيان و نيز وجود جامعة مدني قوي و دولت پاسخگو .اين درحالي است که تحقق دو شرط
گفتهشده در ايران در موقعيت حاضر دشوار بهنظر ميرسد .درواقع ،در ايران نه جامعة مدني
قوي وجود دارد و نه حکومت پاسخگو ،تا بتوان مرکزيتزدايي از دولت را ،بهمنزلة قهرمان
حاکميت قانون در جامعه ،پيش برد .مفهوم حکومتراني سمتوسوي مديريت سياسي مطلوب
را نشان ميدهد ،اما تحقق آن بخشي از فرايند دموکراتيزهشدن جامعه است که خود مشکالت
بنيادي دارد .اين البته قبلازآنکه مشکل اين کتاب باشد ،مشکل جامعة ايران است که براي رفع
آن به تالشهاي نظري و عملي و گفتوگوها و کنشهاي ارتباطي بردبارانه و زياد نياز داريم.
درهمينزمينه ،حکومت در اجرا و تحقق راهبردهايي که در بخش دوم کتاب مطرح شدهاند
نقش تعيينکنندهاي دارد ،و معموالً نظام سياسي ايران مطابق با اهداف و آرمانهاي خاص خود
آنها را عملي ميکند و نه برمبناي نيازهاي واقعي جامعه .بهعبارت ديگر ،نظام سياسي در
خودتنظيمي دروني فرهنگ دخالت ميکند .ازاينرو ،مطرحکردن اين راهبردها بهمثابة برنامهاي
عملي شايد مطلوب بهنظر برسد ،ولي اجراي مناسب آنها با موانع بسياري روبهرو خواهد شد.
براي مثال ،راهبردها و اهدافي که براي تحقق دولت دموکراتيک توسعهگرا مطرح شدهاند ،مانند
راهبردهاي بخش دوم ،ايدههاي مطلوبي هستند که تحقق آنها در جامعة ايران با موانع بسياري
روبهروست .براي مثال ،نويسنده يکي از ويژگيهاي مهم دولت دموکراتيک توسعهگرا را تمرکز
مؤثر بهجاي تمرکز بسته ميداند .تمرکز مؤثر بهمعناي مديريت کارا بدون قربانيکردن
دموکراسي در جامعه است .مشکل و تناقض اين بحث در جامعة امروز ايران اين است که
نهادهاي داراي تمرکز بسته ،که نقش تعيين ،ابالغ و نظارت بر سياستهاي کلي توسعه را
برعهده دارند ،چگونه ميتوانند مجري حرکت جامعه بهسوي دولت توسعهگراي دموکراتيک و
کارآمد باشند .اين موضوع ،همانطور که اشاره شد ،به تناقض ساختاري جامعة ايران و
ناسازههاي آن مربوط است که نظرورزي ،برنامهريزي و کنشهاي جمعي اصالحي را با مشکل
مواجه ميکند و نويسندة کتاب شکافهاي جامعة ايران و همة نظريهپردازان و کنشگران را با
دشواري روبهرو ميکند .باوجود اين ،ميتوان اميدوار بود تالشهاي علمي براي توصيف و تبيين
اين ناسازهها به کنشهاي ارتباطي دامن بزند و گفتوگوهاي اجماعي را بهسمت تقويت
خودآگاهي کنشگران و تقويت نقش آنها و قدرتمندترساختن جامعة مدني سوق دهد.
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