
ایران در بحران اجتماعی؟
حسین قاضیان در گفتگو با نجوا غالمی

 قضاوت ها و رفتارهای ما در اجتماع را چگونه و با چه معیارهایی می توان ارزیابی کرد؟ بیزاری و

 خشونتی که اغلب بین کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی می بینیم چه منشأ و عللی می تواند داشته باشد؟

جامعه شناس و آیا جامعه ی ما دچار بحران اخالق و اعتماد است؟ این پرسش ها را با حسین قاضیان،  

 پژوهشگر اجتماعی، در میان گذاشته ایم که یکی از تخصص هایش نظرسنجی در حوزه ی سیاسی و فرهنگ

.اجتماعی ست

 شکل گیری قضاوت های اخالقی و در پی آن واکنش در عرصه های اجتماعی در جامعه ی ما: نجوا غالمی

تابع چه عواملی است؟ آیا می توان الگوی خاصی برای آن یافت؟

اگر قضاوت اخالقی را مالک داوری در مورد نیک و بد امور، یعنی آنچه خوب و پسندیده،: حسین قاضیان  

 و آنچه نادرست و ناپسند است، بدانیم به طور کلی می توان گفت که چگونگی این داوری در همه ی جوامع از

در. بدین معنا که معیارهای مشخصی برای این قضاوت اخالقی وجود دارد. قواعدی مشخص تبعیت می کند  



است؛« ارزش های مشترک»اولین عامل . جامعه ی ما این داوری با عوامل دیگری هم مخلوط شده است  

را مشخص می کنند و به ما می گویند که خوب و بد،« خوب و پسندیده  و درست »زیرا ارزش های مشترک   

شمار این ارزش ها هم مهم است، اینکه تعداد ارزش های. یا درست و نادرست، یا پسندیده و ناپسند چیست  

به عالوه گستردگی و شمول آنها نیز مهم است و اینکه چه حوزه هایی از. مشترک در جامعه چقدر است  

 زندگی را پوشش می دهند، و در نهایت اینکه شدت مجازاتی که جامعه برای زیر پا گذاشتن این ضوابط در

اینها شاید چهار عامل عمده باشند که به ما نشان دهند در چه وضعیتی هستیم. نظر می گیرد چقدر است .

یعنی وقتی به. وقتی به جامعه ی خودمان نگاه می کنیم، می بینیم که در هر چهار عامل مشکالتی داریم  

 ارزش های مشترک اخالقی مراجعه کنیم می بینیم که این ارزش ها در میان جامعه ی ما ضعیف شده اند؛ یعنی

.میزان اشتراک ما در این ارزش ها خیلی کمتر از میزان اختالفی است که در خصوص این ارزش ها داریم  

 به این ترتیب، قواعد اخالقی مشترکی هم که قرار است شکل بگیرد دچار صدمه شده و قواعد اخالقی

ضمناً تعداد ارزش هایی هم که به آن معتقدیم زیاد است یعنی برای هر. متفاوتی در جامعه برقرار می شود  

جامعه هر لحظه می خواهد. کاری پسند و ناپسندی داریم و این پسند و ناپسندها دست از سرمان بر نمی دارند  

 با قضاوت هایش در مورد همه چیز ما نظر بدهد و این فقط به یک یا دو حوزه منحصر نمی شود که مثالً

 بتوانیم بگوییم که فقط در حوزه ی سیاست می خواهد ما را از لحاظ اخالقی بسنجد؛ از پوشش، خوردن،

بنابراین، شما در واقع یک لحظه هم. خوابیدن، رفتن، سفر، عزا و عروسی و همه را می خواهد پوشش دهد  

 از دست جامعه و قضاوت های اخالقی اش آسودگی ندارید و بعد هم در نهایت وقتی از ضابطه هایی که

 دیگران می خواهند روی دوش شما بگذارند تخطی می کنید، اغلب با مجازاتی سنگین رو به رو می شوید، یعنی

در نتیجه، همه ی اینها دست به. به انداز ه ای که آدم انتظار دارد جامعه از کنارش بگذرد یا توجه نکند، نیست  

البته عوامل بیرونی هم باعث. دست هم می دهند که قضاوت اخالقی در جامعه برای اغلب ما مشکل ساز شود  

شاید بتوان در کل به ناکامی در جامعه اشاره کرد که بیشتر. شده اند که این وضعیت اخالقی بد و بدتر شود  

 اعضای جامعه را عصبانی و ناراحت و پرخاشگر کرده و در نتیجه آن هم روی این قضاوت اخالقی ما

.تأثیر گذاشته و با احساسات شدید هم توأم شده است

 

 نشان دادن این چنین واکنش های تند، و به طور کلی افزایش خشم و انزجار و رواج خشونت و توهین و

 افترا، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، چقدر به شیوه ی قضاوت اخالقی امروز جامعه ی ما

دارد؟ بستگی

وقتی ارزش ها دچار اختالف. در جواب قبلی اشاره کردم که توافق ما در مورد ارز ش ها بسیار اهمیت دارد  

وقتی تعداد این تضادها هم. می شوند و مشترکاتشان کمرنگ می شود، تضاد در جامعه افزایش پیدا می کند  

حال ممکن بود که در. زیاد باشد، حوزه های مختلفی از زندگی ما را تحت تأثیر این اختالفات قرار می دهد  



 حالت عادی اینها مشکلی ایجاد نمی کردند اگر ما قضاوت هایمان را برای خودمان نگه می داشتیم و بروز

.این دو مورد در جامعه ی ما زیاد هستند. نمی دادیم، یا در بیان آنها احساسات شدید را دخالت نمی دادیم  

انسان موجودی قضاوت گر است و با. انسان ها همیشه قضاوت گرند و نمی توان گفت که قضاوت نکن  

آنچه شاید ناراحت کننده. بنابراین، همه ی ما خواسته یا ناخواسته قضاوت می کنیم. قضاوت زندگی می کند  

 است این است که چرا باید قضاوت هایمان را بالفاصله با دیگران در میان بگذاریم؛ هم در میان گذاشتن آن

عالوه بر این، این قضاوت ها با. مشکل ساز است و هم این که بالفاصله می خواهیم آن را در میان بگذاریم  

فحاشی اوج آن احساسات. یک نمونه ی خیلی واضح آن را در فحاشی می بینید. احساسات تند بیان می شوند  

 تند است که خودش را در یک داوری بیان می کند و این نمونه ای است در تأیید اینکه چرا جامعه ی ما

ما در. به نظرم، دلیل این احساسات شدید، ناکامی است. قضاوت هایش را با احساسات شدید بیان می کند  

 همه ی این سال ها با ناکامی های شخصی و خانوادگی و گروهی و ملی روبه رو بوده ایم و این ناکامی، آن طور

 که روان شناسان می گویند، تولید خشم می کند و اگر نتوانیم به سراغ عامل ناکامی برویم یعنی زورمان به آن

 نرسد یا فکر کنیم که نمی توانیم کاری انجام دهیم، خشم ما جابه جا شده و سراغ چیزهای دیگری می رود که

مثالً از دست رئیس اداره مان ناراحتیم و ممکن است بیاییم در خانه با اعضای خانواده. عامل آن نبوده اند  

این آن خشم جابه جا شده است یعنی نمی توانیم بر سر رئیسمان فریاد بزنیم و این فریاد را! دعوا کنیم  

دلیل آن هم. این خشم جابه جا شده در جامعه ی ما خیلی زیاد است. می آوریم و بر سر بچه مان می زنیم  

 ناکامی های زیادی است که در سطوح مختلف وجود داشته و روی یکدیگر انباشته شده اند و به عالوه در افق

.هم نشانه ای از بهبود اوضاع دیده نمی شود که بگوییم باالخره دیر یا زود این ناکامی ها پایان می گیرند  

 حجمش فوق العاده زیاد است و عاملی است برای اینکه آن قضاوت اخالقی ما با شدت و احساسات بیان

بنابراین، عالوه بر اینکه جامعه ی ما دچار چنددستگِی اخالقی است و عالقه دارد که قضاوت های. می شود  

 اخالقی اش را زود بیان کند، آمیخته شدنش با این مقدار احساسات هم باعث شده که دچار مشکالت عدیده ای

.شویم

 

  سال ــ از مشروطه تا امروز ــ برای بهبود وضعیت تالش۱۳۰به ناکامی اشاره کردید؛ مردمی بیش از 

دهد؟ چرا جامعه ای مدام می کوشد تا شرایط بهتری رقم بزند، اما این اتفاق رخ نمی .کرده و ناکام شده اند

اشاره ی شما احتماالً به ناکامی های ملی و. ناکامی هایی که از آن صحبت می کنیم، سطوح مختلفی دارند  

  کنیم مجموعه ی بزرگی اما اگر در زندگی های شخصی و خانوادگی و گروهی مان نیز جستجو. تاریخی است

ناکامی ما فقط این نبوده که مثالً دو انقالب اجتماعی را از سر گذراندیم، سه. از ناکامی ها را پیدا می کنیم  

 رژیم سیاسی را عوض کردیم اما هنوز که هنوز است داریم همان حرف های دوران مشروطه را می زنیم؛

 هنوز دنبال حکومت قانون هستیم، دنبال این هستیم که مستبد را محدود کنیم، هنوز دنبال آزادی و دموکراسی



اگر به سطوح زندگی معمولی هم مراجعه کنیم، می بینیم که. اینها ناکامی های ملی و تاریخی  است. هستیم  

  سال پیش تصور می کرده است که اگر۵شما فقط آدمی را در نظر بگیرید که تا . کلی از این ناکامی ها داریم

  سال هم پس انداز کند نمی تواند خانه۱۲۰ سال پس انداز کند می تواند خانه بخرد و حال می بیند که اگر ۱۰

یا اینکه نمی تواند شغلی پیدا کند یا آینده ی خود یا فرزندانش مشخص. این یک ناکامی جدی است! بخرد  

اما اگر پرسش شما را در سطح ملی. همه ی اینها منجر به بروز احساس ناکامی در جامعه می شود. نیست  

 محدود کنیم، نظر من این است که انتظاراتمان را خیلی باال تنظیم کرده ایم، به این معنی که انتظاراتی که

برای. برای تغییر داشتیم با مجموعه ی توان و امکاناتمان سازگار نبوده است و این خود تولید ناکامی می کند  

  باشد، پیشاپیش معلوم۱۵ برسید ولی توانایی هایتان در حد ۱۰۰مثال، اگر شما انتظار داشته باشید که به رقم 

اگر. است که ناکام خواهید بود، پیشاپیش معلوم است که این ناکامی در شما خشم تولید خواهد کرد  

 انتظاراتمان را واقع بینانه تنظیم کنیم و به اندازه ی توان و امکانات خودمان و مقتضیاتی که محیط برای ما

تجربه ی شکست در این. ایجاد می کند قدم برداریم، شاید بتوانیم برنامه های سیاسی و اجتماعی را پیش ببریم  

 امور نشان داده است که توانایی های ما به اندازه ی انتظاراتمان نبوده است، دوم آنکه احتماالً انتظارات را از

.جای نادرستی شروع کرده ایم

 اگر به دموکراسی خواهی ایرانیان اشاره کنیم، به نظر من ما تا به حال سرنا را از سر گشادش زده ایم، به این

 مفهوم که فکر کرده ایم چون در بعضی کشورهای دیگر دموکراسی به وجود آمده ما هم می توانیم دموکراسی

در حالی که در آن کشورهای دیگر دموکراسی درست نکرده اند، بلکه سعی کرده اند مسائلشان و. درست کنیم  

 بعد ساختارها و روابطشان را در یک رویه و در قالب مجموعه ای از اتفاقات و فرایندها، یکی یکی حل کنند

ما آن اتفاقات را نمی خواهیم رقم بزنیم، آن تالش های کوچک و. که در نهایت به دموکراسی منتهی شده است  

یعنی به جای اینکه عناصر. ُخرد را نمی خواهیم انجام دهیم و می خواهیم ناگهان دموکراسی را بیاوریم  

، را به«دموکراسی»سر هم کنیم و محصول نهایی، « کارخانه ی جامعه»سازنده ی دموکراسی را ببریم در   

چنین چیزی امکان پذیر نیست. دست آوریم، می خواهیم برویم آن دموکراسی آماده شده را بخریم و وارد کنیم  

 و از امکانات اجتماعی ما فاصله دارد، اگر امکانات اجتماعی ما به تحقق دموکراسی اجازه دهد، از همان

وقتی نمی توانیم، آوردن آن محصول خارجی هم. آغاز می توانیم در کارخانه ی جامعه این کار را انجام دهیم  

 چندان فایده ای ندارد و فکر می کنم تا حاال این مسیر را رفته ایم و چشم اندازی هم نیست که بخواهیم از این

هنوز انتظارات خیلی بزرگی داریم و یک ذره کمتر از آن را سازش کاری و نادرستی. مسیر برگردیم  

 می دانیم، فکر می کنیم که مردم ایران شایسته ی خیلی بیشتر از اینها هستند و هرچه از این کمتر بیابیم، داریم

 وقتمان را تلف می کنیم؛ سیصد سال ممکن است طول بکشد و ما حوصله نداریم که سیصد سال منتظر

.دموکراسی باشیم

 



 گفتید ما انتظار داریم آنچه را در کشورهای دیگر به مرور اتفاق افتاده ناگهان در این جا بسازیم، در

به نظر شما اگر. صورتی که کشورهایی که به دموکراسی رسیده اند مسائلشان را یکی یکی حل کردند  

 جامعه ی ایران بخواهد شروع به حل مسائلش کند، از کدام مسئله باید شروع کند؟ آیا باید یک مسئله ی

ترین مسئله ای که باید حل شود کدام است؟ به نظر شما بنیادی کوچک را انتخاب کند؟

  مسئله اشاره کنم که برای مثال اینها بنیادی ترین مسئله ها۵این واقعاً پرسش سختی است و حتی اگر من به 

به دلیل اینکه. حتی اگر یک عده کارشناس اینها را بگویند باز هم اهمیت چندانی ندارد. هستند، اهمیتی ندارد  

 شما وقتی می توانید فرایند حل مسئله ها را شروع کنید که مردم خودشان احساس کنند اینها مسئله هستند یا

 شما به عنوان کارشناس و متخصص بتوانید مردم را قانع کنید که اینها مسئله هستند و مشارکت آنها را جلب

عالوه بر این، ما ممکن است نسبت به مسئله ها دیدی کلی داشته. کنید یا دست کم جلوی مقاومتشان را بگیرید  

حل»پس . باشیم، در صورتی که مردم با مسئله هایی روبه رو هستند که در زندگی روزمره وجود دارد  

.از نظر آنها با حل مسئله از نظر کسی که دارد به طور کلی قضیه را می بیند، تفاوت اساسی دارد« مسئله  

برای اینکه این موضوع. منظورم از آن اشاره ی تاریخی تأثیری بود که تاریخ بر نحوه ی قضاوت ما داشت  

«کشورهای توسعه یافته»را توضیح دهم فرض کنید که جوامع غربی توسعه یافته اند و امروزه به عنوان   

ولی ما فراموش می کنیم که آنها نرفتند توسعه پیدا کنند، بلکه شروع کردند به حل کردن. شناخته می شوند  

برای مثال، دیدند که نمی توانند به شیوه ای که در تولید کاالیی دارند اتکا کنند و باید شیوه ی. مسائلشان  

این موضوع شیوه های جدید مدیریتی، ابزارهای جدید و. دیگری بیابند تا تولید کارآمدتری داشته باشند  

این اختراعات جدید، ایجاد کارخانه و چند موضوع. بنابراین اختراعات جدید را با خود به همراه داشت  

 دیگر تغییرات اجتماعی را ایجاد کرد، نیروی کار را تغییر داد، مناسبات را تغییر داد، روابط حقوقی را

وقتی به تدریج یک مهمان وارد این جامعه می شود بقیه هم. تغییر داد، مسائل سیاسی را دگرگون کرد  

 مجبورند که جای خودشان را عوض کنند تا برای آن مهمان جدید جایی پیدا شود و به این ترتیب همه

 دست خوش تغییر می شوند و کم کم چیزی اتفاق می افتد که سیصد سال زمان برده و ما امروز نامش را

ولی نکته این است که فاعالنی که آنجا کار را شروع کردند، دنبال آن توسعه که مثالً. گذاشته ایم« توسعه»  

شاید بعضی افراد در آن زمان ایده هایی داشتند یا برخی افراد االن دارند، ولی. سه قرن بعد ایجاد شد نبودند  

 آدم ها در زندگی شان بر اساس آن ایده ها عمل نمی کنند، بلکه دارند مسئله های خودشان را حل می کنند و این

.امر در نهایت به چیزی منجر می شود که امروزه به آن توسعه می گوییم

 جاهای دیگر هم مانند جامعه ی ما، مردم به شیوه ی دیگری دارند مسائلشان را حل می کنند، که به توسعه

.مثالً ناگهان جایی وسط آن قیچی می شود. یا دست کم به توسعه ی نسبتاً پایداری نمی انجامد. منجر نمی شود  

حاال نکته اینجاست که اگر بخواهیم این کارها را انجام دهیم باید شروع.  اتفاق افتاد۵۷مثل آنچه در سال   

زیرا. کنیم از پایین مسئله ها را یکی یکی حل کردن و هیچ کدام از این ها لزوماً نسبت به دیگری اولویت ندارد  



مثالً در ایران می دانیم که. شما وقتی می خواهید اولویت تعیین کنید دوباره سراغ مسئله ی بزرگ می روید  

یعنی این نظام سیاسی اجازه. االن یکی از مهم ترین مشکالتی که با آن روبه رو هستیم نظام سیاسی است  

پس فکر می کنیم. نمی دهد که خیلی از این راه حل هایی که فکر می کنیم راه حل های درستی هستند اجرا شود  

اما در عین حال، عوض کردن آن نظام سیاسی. که باید نظام سیاسی عوض شود تا بتوان تغییری ایجاد کرد  

 راهی است که در تمام این صد و اندی سال رفته ایم، یعنی دست کم دو نظام سیاسی را عوض کردیم و هنوز

.و هنوز فکر می کنیم که باید اول نظام سیاسی عوض شود تا اتفاقات مهمی رخ دهد. سر جای اولمان هستیم  

 یعنی جامعه کماکان فرهنگ انقالبی دارد و در این فرهنگ انقالبی جز دگرگونی های اساسی برای به زیر

وقتی چنین نگرش و ایده ای وجود دارد شما نمی توانید. کشیدن کل ساختار سیاسی راه حل دیگری پیدا نمی کند  

درست مثل این است که بخواهید اوضاع اقتصادی را بهبود دهید، فساد را کم. از کارهای خرد شروع کنید  

 کنید و مثالً به کسی که دارد از ماشین اداری استفاده ی شخصی می کند بگویید این کار را نکن و این کار

 درست نیست چون جزو اموال عمومی است، طرف می گوید برو بابا ملت دارند میلیارد میلیارد می خورند

یعنی اگر بخواهید. همین اتفاقی است که در حالت خرد هم رخ می دهد! شما آمده اید یقه ی من را گرفته اید  

 شروع به انجام یک کار مدنی کنید و یک قسمتی را درست کنید، می گویند که بابا بی خیال، کل اوضاع در

 حال فرو ریختن است و شما دارید دیوارهای خانه را رنگ آمیزی می کنید در حالی که کل خانه در حال

می بینید که در چنین فرهنگی، در چنین مجموعه ای از انتظارات، دیگر آن راه حل ها یا. تخریب است  

و فعالً ما بر همین. مسئله هایی که فکر می کنیم باید از آنها شروع کنیم، قابل قبول نیستند و پذیرشی ندارند  

.روال داریم عمل می کنیم

 

توان گفت که جامعه ی ایران در آستانه ی فروپاشی اجتماعی قرار دارد یا اینکه صرفاً یک دوره ی آیا می  

گذاریم؟ گذار را پشت سر می

اول این که برای فروپاشی اجتماعی معانی. در این زمینه دو مشکل به اصطالح روش شناختی وجود دارد  

 مختلفی در نظر گرفته اند؛ دوم این که حتی در آن معناهای مختلف هم ما آستانه ی دقیق و مشخصی نداریم که

 بگوییم اگر جامعه وضعیتی خاص را به مدت یا مقدار خاصی تجربه کرد و از مرزی فراتر رفت ما از آن

به این ترتیب، ابتدا باید به این مشکل. آستانه ی فروپاشی عبور کرده یا به آن نزدیک یا از آن دور شده ایم  

ولی صرف نظر از این مشکل باید دید که چه معنایی می توانیم برای فروپاشی در. روش شناختی اذعان کرد  

معنای مورد نظر من معنایی جامعه شناختی است. نظر بگیریم .

جسمش آدم ها هستند که با. جامعه یک روح و یک جسم دارد: جامعه را می توان این گونه تعبیر کرد  

اگر این بدن ها به هم متصل نباشند جامعه. بدن هایشان یک محیط جغرافیایی، مثالً یک کشور را پر می کنند  

روح. چه چیزی این بدن ها یعنی این جسم ها را به هم پیوند می دهد؟ آن روح جامعه است. شکل نمی گیرد  



، و آن چه چیزی است؟ همان روابط اجتماعی است«جامعه»جامعه همان چیزی است که ما به آن می گوییم   

 که ارزش های مشترک را تولید می کند، اعتماد تولید می کند، آدم ها را از نظر راه و روش زندگی به یکدیگر

هنجارها قواعد مشترک برای رفتار در یک. می گوییم« هنجار»مرتبط می کند یا همان چیزی که ما به آن   

اگر این نقشه ها. موقعیت معین هستند، درست مانند نقشه ای که در اختیار دارید و می خواهید در شهر بگردید  

در. این آن چیزی است که روح جامعه را می سازد. بین ما مشترک باشند یعنی هنجارهای مشترک داریم  

 غیر این صورت، اگر جامعه را به صرف تعداد آدم هایی که در سرزمینی هستند جامعه فرض کنیم، با کوه ها

آن چیزی که آدم ها را از کوه ها متمایز. فرقی ندارند؛ کوه ها هم با هم اند و تنهایند همچو ما باهمان تنهایان  

 می کند روح جامعه است و روح جامعه در واقع همان هنجارها و ارزش های مشترکی است که به ما یک

حال اگر این هنجارهای مشترک یا روح مشترک در. نقشه ی مشترک برای زیستن در کنار هم می دهد  

اگر فرض را بر. جامعه ضعیف شده یا از بین رفته باشد، ما شاهد جامعه ای خواهیم بود که فاقد هنجار است  

 این بگیریم که هنجارها یا قواعد مشترک جامعه را می سازند، در جامعه ی فاقد هنجار، ما با جسِد جامعه

به تعبیر دیگر، راه های مشترک که این بدن ها را به هم. زندگی می کنیم زیرا روح جامعه در واقع مرده است  

.متصل می کرده از بین رفته یا ضعیف و نحیف شده اند

 در جامعه ی ما به نظر می رسد که این ارزش های مشترک، آن هنجارهای مشترک، به مرور ضعیف شده اند

.این وضعیت نابسامان را گاهی با ناهنجاری اشتباه می گیرند. و ما در وضعیت نابسامانی به سر می بریم  

 یعنی چون تعداد ناهنجاری هایی که اتفاق می افتد زیاد است فکر می کنند که جامعه ی ما دچار فروپاشی شده

.است ولی جامعه هایی هستند که خیلی هم دچار فروپاشی به این معنی نشده اند، گرچه ناهنجاری هایی دارند  

یعنی از. ناهنجاری یعنی زیرپاگذاشتن قواعد مشترک، ولی من از فقدان قواعد مشترک صحبت می کنم  

وقتی از بی هنجاری سخن می گوییم، در. صحبت می کنم« بی هنجاری»صحبت نمی کنم، از « ناهنجاری»  

به نظر من، جامعه ی ما در طول این دهه ها آن میزان از. واقع داریم به آن معیار فروپاشی اشاره می کنیم  

شاید مهم ترین. هنجارهای مشترک را که نیاز یک جامعه ی زنده و با روابط ارگانیک است از دست داده  

 موارد ازدست رفته را بتوان در این دو عنصر دید؛ اول کاهش اعتماد و اعتماد عمومی و دوم کاهش

شما کمتر آدم یا. یعنی آدم ها، نهادها، اشخاص و ایده های معتبر در جامعه فرو ریخته اند. اعتبارهای عمومی  

مثالً زمانی را تصور کنید که معلم دارای. نهاد یا شخص یا نقش را در جامعه می بینید که اعتبار داشته باشد  

معلم یعنی کسی که خودش آدم فرهنگی، تحصیل کرده و اهل فرهنگ و به دنبال آموختن. اعتبار بوده است  

ولی این روزها ممکن است فکر کنیم که اگر این معلم پول اضافی دریافت نکند و بچه مان را به عنوان. است  

این تمام اعتبار این نقش را فرو می ریزد،. شاگرد خصوصی پیش او نبریم، تدریس خوبی انجام نخواهد داد  

 همان طور که ممکن است به این نتیجه رسیده باشیم که قصاب دیگر گوشت خوب به ما نمی دهد اگر پول

می توانید انواع و اقسام این ها را در مورد نقش ها و نهادها جستجو کنید و. بیشتری به او ندهیم و الی آخر  

 مثالً به این نتیجه برسید که دولت یا وزارت بهداری یا سازمان نظام پزشکی هیچ کدام آن اعتبار گذشته را



تحقیقات متعدد نشان داده است که میزان اعتماد، چه. در مورد اعتماد هم همین قاعده مشخص است. ندارند  

 درون گروهی و چه برون گروهی، در جامعه ی ما رو به کاهش بوده و این دو، نشانه های خیلی دقیقی برای

فروپاشی به این معنی که هنجارها یا قواعد. این هستند که نشان دهند جامعه ی ما در مسیر فروپاشی است  

 مشترک برای زندگی در کنار همدیگر که روح جامعه را تشکیل می دهد و بدن ها را به هم متصل می کند

.ضعیف شده و در حال اضمحالل است

 

رفته اش را ترمیم کند؟ شده و اعتماد ازدست آیا یک شخص یا یک نهاد می تواند اعتبار مخدوش

به. ولی نه به اندازه ی وقتی که از دست رفت. خب همیشه راه برای بازگشت اعتبار و اعتماد وجود دارد  

چرا به زمان نیاز داریم؟ چون اعتماد. این مفهوم که شما برای ساختن اعتماد و اعتبار به زمان نیاز دارید  

خب این. یعنی پیش بینی آینده، یعنی من بتوانم مطمئن باشم شما در آینده همانی خواهید بود که االن هستید  

یعنی شما در آینده های. را باید ببینم« چندین زمان»هم کافی نیست، « یک زمان»امر نیاز به زمان دارد و   

به همین دلیل اعتمادسازی زمان می برد، اما برای. مورد نظر، همان چیزهایی هستید که در گذشته ها بودید  

در این. فرو ریختن آن کافی ست یک یا دو بار نتوانم ببینم شما در آینده ای همانی بودید که در گذشته بودید  

اعتماد سازی خیلی زمان بر و طوالنی و سخت است اما از بین. صورت، بالفاصله اعتماد فرو می ریزد  

چون نه تنها نیاز. بازیابی اعتماد و اعتبار، حتی از ساخته شدنش هم سخت تر است. رفتنش خیلی ساده است  

 به زمان دارد مثل ساختن اعتماد و اعتبار، بلکه به زمانی جبرانی هم نیاز دارد تا دوباره اعتماد فرد را جلب

اما این امر به عناصر و زمینه های فراوانی نیاز دارد، یعنی. کنید و بی اعتمادی ایجاد شده را از بین ببرید  

 مثالً فقط خود معلم یا قصاب یا راننده در این کار نقش ندارند، چون این امر تحت تأثیر میزانی از اعتماد

وقتی اعتماد عمومی یعنی اعتماد به اکثر چیزها صدمه دیده باشد، این صدمه دیدگی سراغ یک. عمومی است  

یعنی ما در یک فضا. نقش، شخص یا یک نهاد معین هم می رود  ی سرشار از بی اعتمادی عمومی به سر

یعنی اگر معلمان یا. می بریم و این بی اعتمادی را به هرچیزی تسری می دهیم، حتی اگر شایسته اش هم نباشد  

 قصاب ها یا راننده ها در نقش شان خوب ظاهر شوند باز هم پذیرش آن برای ما سخت است، چون در زمینه ی

مثل این است که ما امروزه ممکن است باور کنیم که آدم ها دروغ. بی اعتمادی عمومی زندگی می کنیم  

 می گویند، حال اگر من هم راست بگویم باید خیلی تالش کنم تا دیگران باور کنند که من دارم راست می گویم

چرا؟ چون آن زمینه بی اعتمادی به اصل صداقت و راستگویی باعث شده که حتی اگر. و دروغ نمی گویم  

به این ترتیب،. آدم ها شود« بی اعتمادی عمومی نسبت به راستگویی»کسی هم راست بگوید قربانی آن   

.می بینید که این کار چقدر سخت است، هرچند ناممکن نیست

 



 اگر کسانی به دنبال تحول اجتماعی و ترمیم اعتبار و اعتماد عمومی باشند، چگونه می توانند برای خود

تعریف کنند؟« مسئولیت شخصی»

گرچه این مسئولیت شخصی هم از اوضاع و. مسئولیت شخصی مسئله  ای اخالقی است نه لزوماً سیاسی  

ولی بخشی از. در این امر نمی توان تردید داشت. احوال سیاسی تأثیر می گیرد و هم روی آن تأثیر می گذارد  

اگر من در حال مبارزه با یک: را می توان این گونه توضیح داد« مسئولیت شخصی در فرایند سیاسی»این   

 نظام، مجموعه، یا چیزهای نادرست هستم، باید به شدت مراقب باشم، تا به آن چه در جبهه ی مقابل وجود دارد

باید مراقب باشم مبادا به آن زبان، به آن ارزش ها و. و ناپسندِی آنها دلیل من برای مبارزه بوده، شبیه نشوم  

.معیارهای ناپسندی که با آنها مبارزه می کنم آلوده شوم

 فرض کنید که دارید با یک نظام سیاسی ستمگر مبارزه می کنید؛ اگر من به زبان و ارزش ها و معیارهای آن

چون مسئولیت شخصِی من اقتضا می کرده. نظام ستمگر آلوده شوم عمالً آن مسئولیت شخصی را نفی می کنم  

 که به رغم محیط فاسد، پر از نیرنگ، ریا، زبان و ارزش ها و معیارهای نادرست، خودم را محفوظ نگه دارم

 و قدرت انتخاب گری در برابر این ها را از دست ندهم و کماکان همانی باشم که فکر می کنم بنا بر اصول

به نظر من، اگر کسانی. خودم باید باشم، و رنگ چیزهایی را که دارم با آنها مبارزه می کنم به خود نگیرم  

 دنبال تحول اند نمی توانند به آن نوع از زبان، ارزش ها و معیارها و چیزهایی که در حال مبارزه با آن هستند

تن ندادن به این آلودگی بخشی از آن مسئولیت شخصی است چون اگر منی که دارم با آن. آلوده شوند  

 عناصر نامطلوب مبارزه می کنم به همان شکل درآیم در واقع تحولی ایجاد نمی کنم و برای کسانی که دنبال

در این صورت، چیزی در نهایت تغییر نخواهد کرد، فقط من. تحول هستند نوعی فریب در کار می آورم  

وقتی می توانم بگویم که چنین اتفاقی نخواهد. جای دیگری را می گیرم، با همان رفتارها، معیارها و زبان  

.افتاد که از مسئولیت شخصی خود در قبال آلوده نشدن به چیزی که با آن مبارزه می کنم حفاظت کنم

 

چه عواملی می تواند میان نیروهای تحول خواه شکاف ایجاد کند و آنها را مقابل یکدیگر قرار دهد؟

.یکی این که فرهنگی سیاسِی ما پر از بدگمانی و سوءتفاهم است. به نظر من چیزهای مختلفی وجود دارند  

 مقصود من از فرهنگ سیاسی چیزی نیست که بیرون از ما وجود دارد و ما به آن نگاه می کنیم، بلکه چیزی

در این فرهنگ سیاسی ما همیشه نسبت به دیگران بدگمانی هایی. است که یاد گرفته ایم و آن را اجرا می کنیم  

 داریم؛ فالنی چرا دارد این کارها را انجام می دهد؟ چرا دارد این حرف را می زند؟ به چه خاطر سراغ فالن

یعنی لزوماً کار. یعنی نوعی نگرش توطئه پندار وجود دارد. موضوع رفتند، نکند فالن طور است؟ و غیره  

 کسی خواسته ی خودش و روش خودش نیست، بلکه پشت آن چیزهای دیگری هست و نیمه ی پنهانی آن پشت

دوم این که یک دستگاه نیت سنج هم در جیبمان داریم و بالفاصله آن را از جیب در. است که باید پیدایش کنیم  



 می آوریم و شروع می کنیم بر اساس نیت هایی که به افراد نسبت می دهیم، محصول کارشان را داوری

اینها دارند خواسته ی شخص یا! یعنی اگر کسی گفت که من دنبال حل یک مسئله هستم، می گوییم نه. می کنیم  

 نهادی را برآورده می کنند، اینها پروژه دارند که موضوع دیگری را پیش ببرند، اینها آمده اند که چنین و

خیلی اوقات این مسائل پیش می آید؛ مثالً فرض کنید که طرف می آید در جمعی صحبت می کند،. چنان کنند  

 می گویند که این فرد امنیتی است و مثالً دارد حرف نیروهای اطالعات سپاه را می زند یا حرف وزارت

ولی کسی نمی گوید که اصالً فرض کنیم این طور باشد و. اطالعات را می زند، اینها سایبری هستند و غیره  

 وزیر اطالعات پشت این حساب توئیتر یا کالب هاوس یا جای دیگر است، مهم این است که بدانیم این

ولی می دانید که این در فرهنگ. حرف ها نادرست است صرف نظر از اینکه چه کسی پشت این حرف است  

 سیاسی ما اصالً پذیرفته نیست یعنی به محض اینکه بفهمیم طرف این طوری یا آن طوری است و یک حکم

 اخالقی هم در مورد این طوری یا آن طوری بودن داشته باشیم، کارش ساخته است و دیگر به حرفش کاری

اگر فهمیدیم که طرف اطالعاتی است یا مربوط به رژیم است یا مربوط. نداریم، به استداللش کاری نداریم  

 به اپوزیسیون است دیگر کارش تمام است، دیگر به محتوای حرفی که می زند و ادعایی که ارائه می کند

این امر از آن زمینه ی بدگمانی، نیت سنجی و توطئه نگری برمی آید که ما در این فرهنگ یاد. گوش نمی دهیم  

این به نظر من یکی از عوامل مهم است. می گیریم و اجرا می کنیم .

زبانی که مبهم و. عامل دیگری که در این زمینه نقش دارد زبان آشفته و پر ابهام و پر از احساسات است  

 آشفته باشد، پر از احساسات ناالزم باشد و تعابیر عاطفی و زیبایی شناختی را به کار بگیرد، برای اقدام

برای تحریک افراد و بسیج توده ها و مثالً جمع کردن آدم و پیرو و امثال اینها مفید است،. سیاسی مفید نیست  

 ولی برای عمل سیاسی به این مفهوم که بتوانید به دیگران نزدیک شوید یا ائتالف ایجاد کنید، حرف های

ً. این ها مسموم کننده ی آن ماجرا هستند. مشخصی داشته باشید و خواسته هایتان را بیان کنید، خیر این امر اتفاقا  

.باعث می شود که بین گروه های مختلف شقاق و ناهماهنگی ایجاد شود

یکی اینکه خود نیروها ممکن است درک متفاوتی از وضعیت داشته باشند. عوامل دیگری هم وجود دارد  

.یا اینکه استراتژی های متفاوتی را برای مواجهه با اوضاع در نظر بگیرند. یعنی تحلیل شان متفاوت باشد  

 این مورد می توانست فی نفسه مشکلی نباشد، یعنی می توانست این طور باشد که نیروهای سیاسی درک

 متفاوتی داشته باشند و استراتژی های متفاوتی پیش بگیرند، مشروط به این  که می توانستیم با وجود این

 تفاوت ها کنار بیاییم، یعنی بگوییم که بسیار خوب، شما ارزیابی متفاوتی دارید، استراتژی متفاوتی دارید و

قرار نیست که شما جای من را تنگ کنید و من نیز قرار نیست. من هم استراتژی خودم را در پیش می گیرم  

ولی وقتی به رفتار نیروهای سیاسی با یکدیگر نگاه می کنیم، می بینیم که نیروهای. که جای شما را تنگ کنم  

این امر. سیاسی با خودشان بیشتر مخالفت می کنند تا با کسانی که برای مخالفت با آنها درست شده اند  

 نشان دهنده ی این است که ما هنوز آن میزان ارزش ها و مهارت های دموکراتیک برای کنار آمدن با تفاوت



خوِد این موضوع به عامل مهمی تبدیل می شود که شکاف بین نیروهای سیاسی. در میان خودمان را نداریم  

یعنی وقتی«. مسئله مدار»هستند، نه « هویت مدار»گذشته از این که اغلب این نیروها . را افزایش می دهد  

 می خواهند یک موضوع را دنبال کنند، دنبال این هستند که ببینند شما کی هستید یا ما کی هستیم و آیا

 می توانیم با شما وارد این ماجرا شویم یا خیر، به جای اینکه مسئله مدار باشند، یعنی بگویند هرچند ما

یعنی هر دو. هویت های متفاوتی داریم ولی در این وسیله اشتراک داریم و می توانیم به دنبال حل مسئله باشیم  

 فکر می کنیم که آن امر یک مسئله است و برای آن راه حل هایی داریم و حاضریم که این راه حل ها را به

مثل. آن هویت ها خود عامل جدایی هستند و منجر به ایجاد جنگ های دیگری می شوند. اشتراک بگذاریم  

طوری بودید و ما آن طوری، شما این کار را کردید و ما آن کار را جنگ های تاریخی که مثالً شما این   

 کردیم، و این هویت مداری وقتی جای مسئله مداری را می گیرد، غیر از این که به شقاق نیروهای سیاسی

 می انجامد، دوباره نوعی سیاست هویتی را مسلط می کند که خودش در ایجاد تضاد و تخاصم اجتماعی نقش

کما این که امروز موضوع هویت مداری، به جای مسئله مداری، در جوامع توسعه یافته هم مشکل ایجاد. دارد  

.می کند

 

 در بحث مسئولیت شخصی گفتید که نیروهای اجتماعی تحول خواه نباید به رفتارها و ارزش های طرف

عنوان تاکتیک موقت به کار گیرند؟ مثالً در مقابل شان آلوده شوند، اما آیا نمی توانند برخی ابزارها را به  

زبان یا روش مبارزه؟

 اگر مسئله را به عنوان یک پرسش اخالقی مطرح کنیم یعنی اینکه آیا اخالقاً مجاز است که ما از این ابزارها

 استفاده کنیم، در این صورت هر کسی بر مبنای نظریه  ی اخالقی ای که به آن معتقد است به این سؤال پاسخ

اول. ولی اگر پرسش در شکل جامعه شناسانه اش مطرح شود، می توان چند موضوع را مطرح کرد. می دهد  

 این که ابزارهایی که در مبارزه ی اجتماعی یا سیاسی به کار می بریم صرفاً ابزار نیستند که وقتی ما را به

ابزارهایی که در جریان مبارزه ی. هدف رساندند، دود شوند و به هوا بروند و دیگر از آنها خبری نشود  

 اجتماعی یا سیاسی به کار می گیریم هم خوِد ما را تغییر می دهند و هم به آن نظام یا وضعیتی که در آینده

برای مثال، اگر شما به مبارزه ی مسلحانه معتقد باشید، مبارزه ی. قرار است ایجاد کنیم تعین می بخشند  

 مسلحانه شما را در جریان عمل تغییر می دهد؛ این طور نیست که شما همان آدمی باشید که پیش از مبارزه ی

زندگی چریکی، شما، روحیات و خصوصیاتتان را تغییر می دهد، رفتارتان را تغییر می دهد. مسلحانه بوده اید  

این طور نیست. و در نهایت به آن چیزی هم که با مبارزه ی مسلحانه قرار است به آن برسید تعین می بخشد  

 که وقتی شما از طریق مبارزه ی مسلحانه یک رژیم را عوض کردید و یک رژیم جدید را سرکار آوردید،

نه، رفتار مسلحانه، رفتار خشونت آمیز، در! اسلحه را زمین بگذارید و از فردا صلح و صفا برقرار شود  

دروغ و افترا و. در تمام تجربیات این را مشاهده می کنیم. ادامه به خشونت های دیگری منجر خواهد شد  



 نظایر آنها نیز از همین قبیل اند و هیچ فرقی با اسلحه ی گرمی ندارند که در مبارزه ی مسلحانه به کار گرفته

اگر ما از دروغ و افترا علیه دشمن سیاسی خود استفاده کنیم این گونه نیست که وقتی مسلط شدیم. می شود  

نه، دروغ و. دروغ و افترا از بین برود و نظام جدیدی درست کنیم که در آن از دروغ و افترا خبری نیست  

 افترایی که در طول مبارزه به کار می بریم هم ما را به آدم هایی دروغگو تبدیل می کند و هم نظامی که بعداً

نمونه اش هم خود نظام جمهوری اسالمی است که. سرکار می آوریم با دروغ و افترا پیش خواهد رفت  

 می بینید چگونه با دروغ و افترا به نظام پیشین سر کار آمد و دروغ و افترا به یکی از عناصر کاربردی آن

هم خودشان به این دروغ و افترا مبتال شده اند و هم نظامی که ایجاد کرده اند پر از دروغ و افترا. تبدیل شد  

طور نیست که وقتی به اهدافمان برسیم ابزارهایی که در مبارزه ی به همین دلیل است که می گویم این . است  

 سیاسی و اجتماعی به کار برده ایم دود شوند و به هوا بروند، بلکه با ما باقی می مانند، ما را تغییر می دهند و

.روی نظامی هم که ایجاد می کنیم اثر می گذارند
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