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فرهنگ رســمــی از فرهنگ غیررسمی اســت کــه این
تقویت فرهنگ غیررسمی به معنای زیــاد شدن این
فاصله است .پدیدههایی مانند «تتلو» همان فرهنگ
غیررسمی یا فرهنگ عرفی شماست که قدرت یافته
و مجال و زبــان عمومی و نوعی اتحاد سراسری ملی
پیدا کرده است و رکوردشکنی و رجزخوانی میکند و
قهرمانهای خویش را بــه صحنه آورده اســت .این
پدیده ازاینجهت که آن جمع را منسجم میکند،
جهت مثبتی دارد؛ امــا جهت خطر و منفی آن این
ً
است که احتماال کار را بــرای اصــاح یا نزدیک کردن
فرهنگ رسمی به فرهنگی غیررسمی بسیار سخت و
دشوار میکند.
یــکــی از مــســائــل م ــا فــاصــلــه فــرهــنــگ رســمــی و
غیررسمی است؛ یعنی بهاصطالح شکاف بین عرف و
فرهنگ رسمی یا عرف و شر ع .در وضعیت پسا کرونا
ً
قطعا این فاصله و قدرت مقاومت فرهنگ غیررسمی
بسیار افزایش پیدا کرده است .این مسئله به لحاظ
ً
اجتماعی کامال مثبت است؛ اما ممکن است قضاوت
ما درباره مضمون این انسجام متفاوت باشد.

کــرونــا منشأ چــه رونــدهــای منفی و مثبتی در
آینده خواهد شد؟
کلهر :حدس میزنیم به لحاظ اجتماعی کرونا
مسائلی به همراه داشته باشد؛ اما هنوز محقق نشده
ً
اســت .ببینید کــرونــا عمال نظم اجتماعی پیشین را

بیکاران و لشگر گرسنگان و فقرا باشد.

پیش روی آن نیست و هر مسئلهای را میتواند حل

متوقف و مختل کرد ،اما مــواردی هم وجود دارد که

دومین مسئله که ممکن اســت به شکل خیلی

کند و بر این اساس قلمرو حوزههای مابعدالطبیعه و

باید با دقت بررسی و تدابیری برای آنها اندیشیده

جدی بر روی الگوهای حکمرانی ما اثر بگذارد  -با توجه

عرفانی و الهیاتی را کنار گذاشته بــود .فروپاشی علم

شود .نخستین مسئله که برای آن نشانههایی وجود

به نا کارآمدی نظامهای دموکراتیک غربی که همیشه

دارد ،اما قطعی نیست ،تشدید تضاد طبقاتی است؛

کــارآمــدی بــزرگتــریــن ابــزارشــان ب ــوده اســت  -احیای

مـیتــوانــد در عمل فضایی را ب ــرای مــوج جــدیــدی از
ً
معنویت خواهی ایجاد کند که الزاما ممکن است این

یعنی ممکن است به دلیل تأثیرات اقتصادی کرونا
ً
فاصله میان فقیر و غنی افزایش یابد و عمال شکاف

ایدههایی از نوع مدل استبدادی شرقی است؛ یعنی
ممکن است یکی از پیامدهای سیاسی کرونا این باشد

معنویتگرایی بــه معنای بازگشت بــه دیــن سنتی و
ً
احیای دین فقهی نباشد .احتماال ممکن است دوباره

طبقاتی جــدی را در جامعه شاهد باشیم؛ مشروط

که کمکم ذهنیت و فضای عمومی جامعه به سمت تن

جریانهایی از عرفان عجیبوغریب شرقی و غربی و

به آنکه حمایتهای اجتماعی که دولت و نهادهای

دادن به الگوهای اقتدار غیر دموکراتیک حرکت کند.

مردمی انجام میدهند توانایی پر کــردن ایــن خأل را

امروز جریانهایی که در قدرت هستند به این الگوهای

التقاطی پیدا شود .باید به این مسئله بهطورجدی
ً
فکر کــرد و صرفا به ایــن ا کتفا نکرد که با دیــن فقهی

نداشته باشند .در حال حاضر هیچ بــرآورد دقیقی از

محدود مشارکتی خیلی بیمیل نیستند .ما در فضای

میتوان آن را مهار کرد.

این ماجرا نداریم و این یک خطر است و باید به آن فکر

عمومی که در قدرت قرار دارند ،طرفداران دموکراسی

کنیم .خطر طبقاتیتر شدن جامعه ،تضعیف بیشتر

چندانی نــداریــم و فقط شخص رهبر معظم انقالب

گــروههــای اجتماعی ،افزایش جمعیت فقرا ،افزایش

(مدظله) همیشه از جمهوریت نظام دفاع میکند.

جمعیت گ ــروهه ــای حــاشــی ـهای ،افــزایــش جمعیت

مــحــور سـ ــوم احــتــمــالــی ،مــســئــلــه جــنــبـشهــای

بیکاران و پیامدهایی که هر کدام از اینها میتواند

معنویتگرایانه آخرالزمانی است .این مسئله ناشی از

داشته باشد ،مهم است و بدون پیامد نخواهد بود.

فروپاشی اقتدار علم است که زمانی خود را راه نجات،

یــکــی از پــیــامــدهــای آن م ـیتــوانــد شــکـلگــیــری لشگر

سعادت و رستگاری معرفی و ادعا میکرد هیچ مانعی

آیا پدیدههایی مانند بسته شدن زیارتگاهها
و حرمها نمیتواند تأثیر منفی در دی ـنداری مردم
داشته باشد؟
کلهر :بعید میدانم! نظام دینی ما جمعگرایی
ً
مطلق نبوده که بگوییم مثال فرایض تعطیل شد .فقط
ً
وجوه جمعی دین عمال متوقف شده است؛ وگرنه مردم

