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بـــــــــــــــه فــرمـــــــــــــــان  پــــــــى در پــــــــى او را  بـــــــــــــــــــراى او فـــــرشتــــݡگــــــــــانـــــى اســـــت ݡكــــــــــــه 
خـــــــــــــــــــدا از پــــــيــــــــــــــش رو و از پــــــــشـــــــــت  ســـــــــــــــرش پـــــاســــــــــــدارى مـــــى ݡكننــــــــــــــد 

در حقـيـــــقـت  خــــــــــــدا 
حــال قومــــى را تغييــــــر 
نمــݡى دهد تا آنــــان حــال 

خــــود را تغييـــــر دهنــــد 
و چـــــــــــون خــــــــــــدا بــــــــــــراى قومـــــݡى آسيبـــــݡى بخـــــــواهد، هــيـــــــــچ برݡگــشتـــــــى بــــــــراى آن 
نـــيــســـــت و غــــيــــــــــــــر از او حـــمـــــايــتــݡگــــــــرى بــــــــــــراى آنـــــــــــــان نخـــــواهـــــــــــــد بـــــــــــــــود.
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کنــون در اندیشــه  بشــر از هــزاران ســال پیــش تا
ورای  در  را  امــر  ایــن  و  بــوده  بقــا  چگونگــی 
ــز  ــش نی ــرگ خوی ــس از م ــی پ ــی و حت ــن زندگ ای
ــه  ــان ب ــه انس ــت. عالق ــرده اس ــت وجو می ک جس
ادامه یافتــن او و زندگــی اش، دو وجــه را شــامل 
و  زندگــی  هنــگام  در  یکــی،  اســت:  می شــده 
غ از اعتقــاد بــه  دیگــری، پــس از مرگــش. فــار
ادامــه حیــات انســانی پــس از مــرگ ایــن دنیایــی 
در  مانــدن  او  دیگــر،  زندگــی در جهان هــای  و 
ایــن دنیــا را در امتــداد آثــار به جامانــده از خــود 
نیــز می دانــد. بنابرایــن میــل بــه بــودن و بــه 
یــادگار گذاشــتن نــام و آوازه، انســان را بــه ســمت 
کــه هــم  خلــق آثــار و نتایجــی از خــود وا مــی دارد 
در زمــان بودنــش، بــودن واقعــی را تجربه کند و 

هــم پــس از مرگــش، همچنــان بمانــد.
بنابــر آنچــه بیــان شــد، یکــی از تمایــالت بشــری 
در  اثربخشــی  دنیایــی اش،  ایــن  زیســت  در 
محیــط پیرامونــی خــود اســت. اینکــه بتوانــد 
اندیشــه، محصــول، روش، خانــواده و فرزنــدان 
کنــد،  کــه نــام و وجــود او را تمثیــل  و هــر چیــزی 
بــه یــادگار بگــذارد و ایــن موضــوع برایــش امــری 

گویــی رمــز و راز  مطلــوب و سرنوشت ســاز بــوده و 
کــه هرچــه بیشــتر  بشــر در آفریدنــی نهفتــه اســت 

کنــد، بیشــتر آرامــش می یابــد. خلــق 
کــه بیــان شــد، انســان  بــا توجــه بــه مقدمــه ای 
بــرای تحقــق ایــن بعــد وجــودی خــود، بایــد 
بعــد  در  اثربخشــی  و  نقش آفرینــی  توانایــی 
ــع  ــد. درواق ــروز ده ــود را ب ــی خ ــردی و اجتماع ف
هــم خــود و شــخصیت خویــش را ارتقــا بخشــد 
بهبــود داده و  را  و هــم جامعــه پیرامونــی اش 
بــه مســئولیت عمومــی خــود بپــردازد. انســان 
کــه بــرای  همــواره در راســتای آرمــان و هدفــی 
زندگــی اجتماعــی خــود دارد و بــا دیگــر افــرادی 
کــه مســیر مشــترکی دارد، همــکاری می کنــد و 
کنــار یکدیگــر نیرویــی جمعــی بــرای تحقــق  در 
بشــر  بنابرایــن  می کننــد.  ایجــاد  اهــداف  آن 
ــی  ــط زندگ ــال فعالیــت و تــالش در محی ــه دنب ب
کــه در جهــت مطلــوب  خــود اســت و مادامــی 
خــود تــالش می کنــد، بــر ســاختار ارزشــی خــود 

می افزایــد.
امــا هــرگاه و بــه هــر دلیلــی )محیطــی یــا درونی(، 
کــه  آن چنــان مشــکالت بــر او تحمیــل شــوند 
کنــج عزلــت را بــر میــدان عمــل ترجیــح داده و 
بــه انفعــال و سرگشــتگی دچــار شــود، به ناچــار 
گسســتی میــان او و تمــام آنچــه میــل انجــام 
آن را دارد و آینــده و امیــد خــود را در بــودن آن 
رفته رفتــه  ســپس  می شــود.  ایجــاد  می دانــد، 
و  شــده  حــادث  او  بــر  انفعــال  و  بی تفاوتــی 

کــردن زیســت اجتماعــی مطلــوب بــه حــال  رها
تبدیــل  عــادی  امــری  بــه  وی  بــرای  خــود، 
می شــود. ایــن نــوع نــگاه بــه انســان و تمایــالت 
تکامل پذیــر آن فقــط منحصــر بــه بعــد فــردی 
نیســت و زیســت اجتماعــی هــم بایــد بــرای بقــا 
پایبنــد  امــر  ایــن  بــه ضروریــات  مانــدگاری،  و 
باشــد. ازجملــه مهم تریــن ضروریــات صیانــت 
و  پویایــی  حفــظ  جامعــه،  یــک  از  حراســت  و 
گروه هــای مختلــف اجتماعــی در آن  اثرگــذاری 
کــه نتوانــد محملــی بــرای  اســت. آن جامعــه ای 
و  ایده هــا  نگرش هــا،  تکثــر  فعالیت هــا،  بــروز 
گروه هــای مردمــی باشــد و  پروژه هــای خالقانــه 
کافــی و امنــی را بــرای رهیافــت  زمینــه و بســتر 
کنــد، وضعیــت بســامان  ایــن فعالیت هــا آمــاده 
و قابل قبولــی نخواهــد داشــت. ایــن جامعــه در 
ــی مواجــه  گون گونا ــع  ــا موان ســیر حرکتــی خــود ب
کــه درنهایــت ممکــن اســت بقــا و  خواهــد شــد 
شــود.  روبــه رو  جــدی  بــا خطــر  آن  مانــدگاری 
بنابرایــن از ایــن منظــر، اصــل بقــا بــرای انســان 
درونــی  وجــه  یکــی  دارد؛  اساســی  صــورت  دو 
بــرای هــر فــردی و دیگــری وجــه بیرونــی در دل  

زندگــی اجتماعــی بــا دیگــر انســان ها. 
ایــن موضــوِع اثربخشــی و فعال بــودن انســان 
کــه چنانچــه بــه هــر دلیلــی  آن قــدر مهــم اســت 
دچــار  بشــر  زندگــی  شــود،  زده  بــاز  ســر  آن  از 
شــد.  خواهــد  احتمالــی  فروپاشــی  و  گسســت 
در بعــد فــردی، وی ممکــن اســت دچــار انــواع 
شــخصیتی  و  روانــی  روحــی،  بیماری هــای 
ــی  ــرمایه های اصل ــی، س ــد اجتماع ــود و در بع ش
جامعــه و ماهیــت اساســی آن رو بــه نابــودی 

بگــذارد.

دبیر پرسشامیـر تاݡکــݡی

بقا و ماندݡگاری در دوری 
از انفعال و بی تفاوتــݡی

عالقه انسان به 
ادامه یافتن او و 
زندگی اش، دو 
وجه را شامل 

می شده است: 
یکی، در هنگام 

زندگی و دیگری، 
پس از مرگش
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کــه یــک جامعــه یــا برخــی  این کــه چــه می شــود 
از گروه هــای اجتماعــی دچــار انفعــال می شــوند، 
کــه  بــه علــل و عوامــل مختلفــی وابســته اســت 
بررســی  و  تحلیــل  دنبــال  بــه  شــماره  ایــن  در 
و  پیامدهــا  چــه  انفعــال  این کــه  هســتیم.  آن 
مخاطراتــی بــرای فــرد و جامعــه ایجــاد می کنــد 

قـــرار  تـحـولـــی  مـسـیـــر  کــدام  در  را  جـامـعـــه  و 
کــه  اســت  موضوع هایــی  دیگــر  از  می دهــد، 
شــماره  ایــن  در  پرداخــت.  خواهیــم  آن  بــه 
کرده ایــم آرا و نظــرات جامعه شناســان،  ســعی 
روان شناســان، فیلســوفان و دیگر اندیشــمندان 
را در حوزه هــای مرتبــط بــا انفعــال و بی تفاوتــی 
بــرای  پاســخ  ارائــه  بــر  عــالوه  تــا  جویــا شــویم 
ح در ایــن حــوزه، بــه بیــان  پرســش های مطــر
بـــرای  راهـبـــردی  و  عمـلـیـاتـــی  راهـکـارهـایـــی 

بپردازیــم. آن  از  جلوگیــری 

موضــوع انفعــال و بی تفاوتــی ازآن جهــت مهــم 
گســترده  ــا شــیوع  کــه در صــورت وجــود ی اســت 
کــه در ضدیــت و تقابــل  آن، مســئله ای اســت 
کامــل بــا وجــود متعالــی انســان و فطــرت درونــی 
او خواهــد بــود و پیشــرفت یــک جامعــه را دچــار 
کــه حتــی  کــرد، در آن حــد  خلــل جــدی خواهــد 
موجــب  را  جامعــه  آن  نابــودی  و  اضمحــالل 
خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اهمیت ایــن موضوع، 
بــوده،  موردنظــر  ویژه نامــه  ایــن  در  آنچــه 
بــرای  کاربــردی  و  عمیــق  تحلیل هــای  ارائــه 
مســئله ای  چنیــن  ریشــه های  بــه   پرداختــن 

است.
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دانش آموخته دݡکترای علوم سیاســݡیشهریار دبیرزاده

حݡکایتــݡی در 
سرݡگشتݡگـݡی انسان
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کــه ســاحت های  برابــر تمامــی ایــن عرصه هــا 
کــرده  دگرگــون  را  او  جهــان  زیســت  گــون  گونا
اســت. در ایــن شــرایط بــه نظــر می رســد جامعــه 
نــه  آنومیــک،  جامعــه ای  بــه  تبدیــل  ایرانــی 
کــه بــه زعــم رابــرت  بــه تعبیــر دورکهایمــی آن 
تحــوالت  از  ناشــی  آنومیــک  جامعــه  مرتــن، 
و  هستی شناســانه  عرصه هــای  در  عمیــق 

آن. معرفت شناســانه 
اســت  مــفـهــــومی  بــی هنجــــاری  یـــــا  آنــــومی 
در  دورکیــم  بــه وسیــلــــه  نــخســتیــن بـــــار  کــه 
کــرد  پیــدا  گیــری  فرا کاربــرد  جامعه شناســی، 
آن  در  کــه  می شــود  اطــالق  وضعیتــی  بــه  و 
هنجارهــای اجتماعــی نفــوذ خــود را بــر رفتار فرد 
از دســت می دهــد. در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
افــراد دچــار ســردرگمی شــده و نهایتــًا بی نظمــی 
و ســقوط اخــالق ونابســامانی، چــه در عرصــه 
ــه وضــوح  فــردی و چــه در عرصــه اجتماعــی، ب
 خــود را نشــان می دهــد. بــه زعــم رابــرت مرتــن،

آنومــی بــه شــرایطی اجتماعــی اطــالق می شــود 
کارایــی  کــه در آن هنجارهــای اجتماعــی  فاقــد 
الزم باشــند و تأثیــر خــود را بررفتــار بخش هــای 
بدهنــد.  دســت  از  جامعــه  افــراد  از  وســیعی 
بــه  عبــارت دیگــر، مرتــن مفهــوم آنومــی را بــه 
کــه وقتــی هنجارهــای  فشــاری اطــالق می کنــد 
در  اجتماعــی  واقعیــت  بــا  پذیرفته شــده 
گیرنــد، بــر رفتــار افــراد وارد می آیــد  ســتیز قــرار 
کیــد  تأ مرتــن  نظــر  از  )گیدنــز.1373.140(. 
نامتــوازن بــر اهــداف و ارزش هــای اجتماعــی 
امکانــات  و  شــرایط  درنظرگرفتــن  بــدون 
کــه هنجارهــای اجتماعــی را  اجتماعــی اســت 
کارآمــد می ســازد وموجبــات شــرایط آنومیــک  نا

می کنــد. فراهــم  را  جامعــه  یــک  در 
مقــررات  و  قوانیــن  کــه  آنومیــک  شــرایط  در 
ســوی  از  جامعــه  قبــول  مــورد  و  تعمیم یافتــه 
نقــض  و  می گیرنــد  قــرار  تعــرض  مــورد  افــراد 
اســاس  بــر  نمی تــوان  دیگــر  می شــوند، 
کــه افــراد  کــرد  هنجارهــای معمــول پیش بینــی 
کــرد. تبعیــت از مقــررات  چگونــه رفتــار خواهنــد 
و  شــخصی  منافــع  خاطــر  بــه  صرفــًا  موجــود 
تــرس از تنبیــه امکان پذیــر می شــود و از همــه 
تعمیــم  بــه جــای هنجارهــای  آن کــه  مهم تــر 
رفتــاری  واحــد  الگــوی  کــه  مشــروع،  و  یافتــه 
نامشــروع  متعــدد  الگوهــای  هســتند،  جامعــه 
جامعــه ای  چنیــن  در  می شــوند.  جایگزیــن 
بزهــکاری، جــرم، خودکشــی و... شــیوع عــام 
پیــدا می کنــد. مرتــن در شــرایط آنومیــک چهــار 
کــه  الگــوی رفتــار نابهنجــار را توضیــح می دهــد 
مصادیــق آن بروکراســی مخــرب، انــواع مشــاغل  
احتــکار،  مثــل  غیرقانونــی  فعالیت هــای  و 
قاچــاق  و کالهبــرداری، اعتیــاد و نهایتا شــورش 
بی ســامان  یــا  ســامان یافته  خشــونت های  و 

هســتند.

اجتماعــی  نابســامانی  یــا  آنومیــک  شــرایط  در 
کارآمــدی  بحــران اجتماعــی بــر اثــر سســتی یــا نا
هنجارهــای مشــترک اتفــاق می افتــد  و جامعــه 
در خطــر ازهم پاشــیدگی و ضعــف پیوند هــای 
و  ارزش هــا  محــور  بــر  اجتماعــی  و  گروهــی 
ایــن  می گیــرد.  قــرار  مشــترک  هنجارهــای 
بریــده  موجــب  گیــر  فرا اجتماعــی  نابســامانی 
اجتماعــی،  انــزوای  جامعــه،  از  فــرد   شــدن 
ــأس و ناامیــدی، بی هــدف و بی انگیزه شــدن  ی
افــراد و رفتارهایــی ماننــد خود کشــی و اعتیــاد 
و دیگــر ناهنجاری هــا می شــود. از پیامدهــای 
گســترش زمینه هــای  دیگــر شــرایط آنومیــک، 
خشــونت و ســتیز اجتماعی اســت. مرتن دو نوع 
رفتــار انحرافــی دیگــر را نیــز در چنیــن شــرایطی 
کــه عبــارت اســت از: بوروکراســی  شــایع می بینــد 
مشــاغل  انــواع  شــیوع  و  پیدایــش  و  مخــرب 
شــیوه های  یــا  غیرقانونــی  فعالیت هــای  و 
)بخوانیــم  موفقیــت  کســب  متنــوع  ابداعــی 
گــذرا بــه  فســاد اداری و اقتصــادی(. بــا نگاهــی 
وضــع موجــود و بــا توجــه بــه وجــود بحران هــای 
و  مـــحیـــــط زیستی  اجتماعـــــی،  اقتصــادی، 
نظیــر  حکمــرانــــی  شاخــــص های  بــحـــــران 
تــــطبیق  عــــدم  و  اثــربـــخــــشی  و  کارآمــدی  نا
بــا هنجارهــای جــاری در  هنجارهــای غالــب 
بــا  جدیــدی  پدیــده  بــا  همــراه  جامعــه  بســتر 
گــردش  عنــوان ســرعت، ازجملــه ســرعت بــاالی 
اطالعــات و ضعــف بنیادیــن تفکــر، به عنــوان 
کــه  اســت  طبیعــی  تاریخــی،  بیمــاری  یــک 
وضعیتــی خــاص در ایــن حالــت ظهــور می کنــد؛ 
جامعــه سیاســت گریز سیاســت زده، براینــدی از 
انفعــال، یــأس، سرگشــتگی و نا امیــدی از تغییــر 
کــه  بــه ســمت بهبــود. در ایــن شــرایط اســت 
کار در دســتان حکمروایــان اســت. آن هــا  عــالج 
می تواننــد بــا درایــت خــود و بــا درک شــرایط، 
بــا جلــب اعتمــاد  کننــد و  جامعــه را مدیریــت 
کســیر  ا از  بهره گیــری  و  شــفافیت  طریــق  از 
مشــارکت مــردم و تجــارب جهانــی، امیــد را در 

کننــد. دل هــای ایــن مردمــان نجیــب زنــده 

گم گشــته راه مقصــود درایــن شــب ســیاهم 
هدایــت کوکــب  ای  آی  بــرون  گوشــه ای  از 
»حافظ«

و  ک  آشــوبنا جهانــی  در  معاصــر  انســان 
کــه وجــه اصلــی  پارادوکســیکال زیســت می کنــد 
معرفت شــناختی  بنیان هــای  فروریختــن  آن 
تــا  معاصــر  انســان  اســت.  هستی شناســی  و 
ــه عنــوان تکیه گاه هــا  ــه آن هــا ب پیــش از ایــن ب
ــس  ــه در پ ک ــت  ــی می نگریس ــاحل های امن و س
آن جهــان را مســخر خــود می پنداشــت؛ امــا بــا 
شــروع پدیــده جهانی شــدن و اینــک در آســتانه 
دهــه ســوم هــزاره جدیــد، ابعاد گســترده، عمیق 
کــه ســر  کــوه یخــی  و چندوجهــی خــود را چونــان 
از اقیانوســی پــر از تالطــم بیــرون آورده و ســترگی 
خ می کشــاند، نمایــان شــده اســت.  خــود را بــه ر
تغییــرات اساســی در حیطــه اقتصــاد، فرهنــگ، 
خ داده اســت. تغییــرات  اجتمــاع و سیاســت ر
شــناخت  حیطه هــا،  ایــن  در  فراانقالبــی 
انســان و اســاس معرفــت او را دچــار آشــفتگی 
اســت.  کــرده  بنیادیــن  بــی نظمــــی های  و 
گســترده  فقــدان امنیــت اقتصــادی، تغییــرات 
طبقاتــی، چندپارگــی و متکثرشــدن ارزش هــا و 
شــیوه های زندگــی، رشــد رســانه های جمعــی 
و مصرف گرایــی و زوال جوامــع باثبــات، همــه 
کــه هویت هــای  و همــه بــه ایــن معنــی اســت 
انگاشــته  مســلم  و  خدشــه ناپذیر  اجتماعــی 
کنــون متحــول و حتــی سیاســی  شــده ســابق ا
شــده اند. در ایــن شــرایط، ظهــور جنبش هــا و 
کــه به گونــه ای متفــاوت  شــبکه های اجتماعــی 
احــزاب  و  حکومتــی  غالــب  جریان هــای  از 
و هویت هــای غیرطبقاتــی  یافته انــد  ســازمان 
جنســی  هویــت  و  قومیــت  جنســیت،  نظیــر 
هــم  و  محتــوا  هــم  می کننــد،  نمایندگــی  را 
شــکل سیاســت، فرهنــگ و اجتمــاع را تغییــر 
داده انــد. در ایــن وضعیــت، موقعیــت انســان 
ک تر  آشــوبنا بســیار  به نحــوی  ایرانــی  معاصــر 
کــه بیــش از  از بقیــه بــه نظــر می رســد. ایرانــی 
گــذار از ســنت بــه  صــد ســال اســت در دوران 
بــود، چندگانــه  هویت هــای  دچــار   مدرنیســم 
اینــک در تجربــه خــود بــا وضعیتــی جدید ناشــی 
کــه  از ایــن تغییــرات شــگرف رودررو شــده اســت 
بنیادهــای متزلــزل پیشــین را، درک نکــرده و 
وارد عرصــه جهانــی متالطم تــر و آشــفته تر شــده 
کــه در حیطــه جهانــی بــه عصــر  اســت؛ عصــری 
موقعیتــی  اســت؛  شــده  شــهره  میان مایگــی 
پارادوکســیکال و متناقض نمــا، در مقاومتــی در 

در شرایط 
آنومیک که 

قوانین و مقررات 
تعمیم یافته 

و مورد قبول 
جامعه از سوی 

افراد مورد تعرض 
قرار می گیرند و 

نقض می شوند، 
دیگر نمی توان 

بر اساس 
هنجارهای 

معمول 
پیش بینی کرد که 
افراد چگونه رفتار 

خواهند کرد
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ــردد.  ــده بـرمی گـ دریـافـت شـ
حتــی  و  انگیزش هــا  پاداش هــا،  حقیقــت  در 
و  مشــوق ها  اســاس  بــر  مــا،  تنبیه هــای 
گــر  ا مثــاًل  می گیــرد؛  شــکل  بازدارنده هایــی 
از  و  دهیــم  انجــام  کاری  اطرافیانمــان  بــرای 
طــرف آن هــا تشــویق یــا مــورد سپاســگزاری قــرار 
بــروز  بــه  منجــر  کار  ایــن  رفته رفتــه  نگیریــم، 
بعدهــا  و  می شــود  بی انگیزگــی  و  بی تفاوتــی 
در مــوارد مشــابه برخوردهــای انفعالــی از خــود 
نشــان می دهیــم. بنابرایــن، پاســخ نگرفتن در 
ایــن  می دهیــم،  انجــام  کــه  کاری  خصــوص 
کار و  کســی بــرای  کــه  فکــر را بــه وجــود مــی آورد 
اندیشــه مان، هیــچ اهمیتــی قائــل نیســت و این 
رفتــار منجــر بــه بــروز حالتــی بازدارنــده می شــود 
ایده هــای  و  کارهــا  بــرای  گــر  ا برعکــس  و 
تشــویق  و  پــاداش  پاســخ،  ارائه شــده مان، 
بی انگیــزه  مشــابه  برخوردهــای  در  بگیریــم، 
و بی تفــاوت نیســتیم و می توانیــم رفتارهــای 
مناســب تر و انســانی تری از خــود بــروز دهیــم. 
ح  در ســطح خانــواده مطــر را  مــوارد  ایــن  گــر  ا
مهــارت  خانــواده،  در  کــه  می بینیــم  کنیــم، 
سپاســگزاری و ارتبــاط صحیــح با همســر و فرزند 
کودکــی نیاموخته ایــم. در  و بــا پــدر و مــادر را از 
ســطح جامعــه هــم، معمــواًل از طــرف مســئوالن 
بیــن خــوب و بــد تفاوتــی گذاشــته نمی شــود و در 
کــه رفتــار بدتــری دارند  بســیاری اوقــات کســانی 
بــه طــرق مختلــف، بیشــتر مــورد تشــویق قــرار 
کــه  می گیرنــد؛ مثــل رشــوه دادن و پارتی بــازی 
شایسته ســاالری  ازبین رفتــن  باعــث  می توانــد 
روابــط  در  مواقــع  از  بســیاری  چــون  و  شــود 
ــت و  ــا نابجاس ــخ ها و پاداش ه ــردی، پاس بین ف
افــراد ممتــاز و دارای مراتــب علمــی بــاال، از افــراد 
ــرار  ــری ق ــد ایــن ویژگی هــا در ســطح پایین ت فاق
می گیرنــد، طبیعتــًا در ایــن مجموعــه، این گونــه 
مشــکالت  رفــع  بــرای  انگیــزه ای  هیــچ  افــراد 

کــرد. ندارنــد و بی تفــاوت عمــل خواهنــد 

انفعال و مبحث انتقاد و انتقادپذیری
از  را  مـا  مـی تـوانــد  کــه  مـوضـوع هـایــی  از  یکـی 
بیـرون  جامعـه  و  اطرافیانمـان  بـه  بی تفاوتـی 
بیـاورد و رفتارهـای انفعالـی را بـه رفتارهـای فعـال 
انتقادپذیـری  و  انتقادکـردن  کنـد، بحـث  تبدیـل 
کودکـی و  اسـت. ولـی متأسـفانه نه تنهـا از دوران 
مدرسـه، مهـارت انتقادکـردن را کسـب نکرده ایـم، 
مهـارت  نیـز  مـا  آمـوزگاران  و  سرپرسـتان  بلکـه 
انتقادشـنیدن را نداشـته اند و از طـرف دیگـر اصـاًل 
مکانـی به صـورت مجـازی و فیزیکـی بـرای آحـاد 
کـه به طـور  گذاشـته نشـده اسـت  مـردم و نهادهـا 
مسـتقیم بتواننـد انتقادهـا و نظـرات خـود را دربـاره 
کننـد و در  رفتارهـا و فعالیت هـای مسـئوالن بازگـو 
کننـد؛ حتـی  مقابـل، بازخـورد واضحـی را دریافـت 
کرده انـد،  انتقـاد  مسـئله ای  دربـاره  کـه  افـرادی 
پـی  در  دردسـرهایی  آن هـا  بـرای  کـه  معتقدنـد 
داشـته و پاسـخ دهی مناسـبی هـم صـورت نگرفتـه 
است. بنابراین نبود فرصت و موقعیتی در جامعه 
بـرای انتقادکـردن و انتقادپذیـری، منجـر بـه ایـن 
حرف هـای  کـه  می شـود  افـراد  در  نتیجه گیـری 
آن هـا اهمیتـی نـدارد و در جایـگاه مناسـبی مطـرح 
نخواهـد  بـر  در  هـم  خوبـی  کنـش  وا و  نمی شـود 
بـه  را  و طبیعتـًا چنیـن شـرایطی، جامعـه  داشـت 
طـرف جامعـه ای مطیـع، بله قربان گـو و چاپلـوس 
و  موضوع هـا  بسـیاری  بـا  فروتنانـه  کـه  می بـرد 
مسـائل برخـورد می کنـد و در ظاهـر همـه مسـائل و 
مشـکالت را می پذیـرد؛ امـا به صـورت انفجـاری آن 
را در خـود نگـه مـی دارد. پـس از چنیـن جامعـه ای 
غیـر از رفتـار منفعالنـه نبایـد انتظـار دیگری داشـته 
باشـیم. ایـن جامعـه می توانـد خانـواده، سـازمان، 
و  باشـد  وسـیع تری  ابعـاد  در  حتـی  یـا  وزارتخانـه 
از  یکـی  اجتماعـی  آسیب شـناس  یـک  به عنـوان 
آمـوزش  را  حالـت  ایـن  از  برون رفـت  راهکارهـای 
می دانـم. انتقـاد  پذیـرش  و  انتقادکـردن  مهـارت 

متأســفانه در ســال های اخیــر، شــاهد افزایــش 
خـصـــوص  در  انـفـعـالـــی  برخوردهــای  و  رفتــار 
گــون اجتماعی در ســطوح مختلف  مســائل گونا
در  بنابرایــن،  هســتیم؛  خانواده هــا  و  جامعــه 
ایــن مبحــث، بــه برخــی از علــل روان شــناختی 

رفـتـارهـــا می پردازیــم. این گونــه 

چیستی بی تفاوتی و برخوردهای انفعالی
کــه  کنــم  در ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
درواقــع  انفعالــی  برخوردهــای  و  بی تفاوتــی 
گــر  ا یعنــی  می شــوند؛  تلقــی  احســاس  نوعــی 
ویژگی هــای  بــه  انســان  وجــود  در  بخواهیــم 
ــم، ایــن بی تفاوتی هــا  گــون بشــری بپردازی گونا
را بایــد جــزو احساســات انســانی قــرار دهیــم. 
رهبــران  اندیشــه های  اطرافیــان،  تـفـکـــرات 
کــه در ســطح جامعــه و  جامعــه و رفتارهایــی 
ــا را  ــات م ــی احساس ــم، به نوع ــواده می بینی خان
شــکل می دهنــد و ایــن احساســات، ارزیابی هــا 
و قضاوت هایمــان را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. 
درنتیجــه ایــن ارزیابی هــا، منجــر بــه تغییــر در 
رفتارهایمــان می شــوند. ایــن تغییــر را در ســطح 
گاهــی به صــورت بی تفاوتــی می بینیــم؛  کلــی، 
خودمــان  کــه  تصادفــی  در  به عنوان مثــال، 
مقصــر هســتیم و بایــد رفتــار مناســبی داشــته 
کنــارش  از  منفعالنــه  و  بی تفــاوت  باشــیم، 
کــه در پیرامــون  می گذریــم. بنابرایــن تفکراتــی 
گذاشــته،  ــر  مــا می گــذرد؛ روی احساســات مــا اث
قضاوت هایمــان را تغییــر داده و همــه این هــا 
کــه تغییــر رفتــار بدهیــم و در  منجــر می شــود 
رفتارهــای اجتماعــی به صــورت منفعالنــه عمــل 

کنیــم.
ــا  ــه م ک ــدگاه روان شــناختی، انگیزه هایــی   از دی
کــه  را بــه حرکــت وادار می کنــد و ویژگی هایــی 
در انســان، شــوق یــک رفتــار و بــروز احساســی 
تنبیه هــای  یــا  پــاداش  بــه  می کنــد،  ایجــاد  را 

روان پزشݡکـ  و آسیب شناس اجتماعـــݡیسیدهادی معتمدی

بررســݡی علل روان شناختـــݡی 
رفتارهای انفعالــݡی

تـفـکـرات 
اطرافیان، 

اندیشه های 
رهبران جامعه 

و رفتارهایی 
که در سطح 

جامعه و خانواده 
می بینیم، 
به نوعی 

احساسات ما را 
شکل می دهند و 
این احساسات، 

ارزیابی ها و 
قضاوت هایمان 
را تحت تأثیر قرار 

می دهند
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انفعال و ارتباط آن با مسائل روان شناختی
اجـتـمـاعـــی  هــنــــجـــارهـای  بــه  بی تـــفـــاوتــی 
نشئت  آبشخور  چندین  از  ما  پــیـرامــون  در 
می گیرد: قبول نداشتن هنجارهای اجتماعی، 
گاه نبودن به آنچه  عنادداشتن با هنجارها و آ
نداشتن  دلیل  به  می گذرد،  افراد  پیرامون  در 
مهارت های  و  جمعی  ارتباطی،  مهارت های 
موارد،  این  بر  عالوه  است.  جامعه پذیری 
روان شناختی  مباحث  به  ادامه  در  می توان 

تأثیرگذار در بی تفاوتی افراد اشاره کرد.
کــه  افــراد  مهــارت  و  تربیــت  از  صرف نظــر 
نبــودن  بی تفــاوت  در  مهمــی  بســیار  نقــش 
دارد،  اجتماعــی  مســائل  خصــوص  در  افــراد 
کــه همــٔه انســان ها، شــخصیت  گفــت  می تــوان 
بــه یــک ســبک و ســیاق  یــا  یکســانی ندارنــد 
بــه  افــراد  برخــی  ازایــن رو  نمی کننــد،  زندگــی 
را  خــود  شخصیتی شــان،  ویژگی هــای  دلیــل 
بــه مســائل پیرامونــی متعهــد دانســته و ســعی 
کننــد.  می کننــد مشــکالت محیــط خــود را حــل 
آلودگی هــا  برابــر  در  طبیعــت  از  مثــال  بــرای 
مراقبــت می کننــد، بــه آن احتــرام می گذارنــد و 
حقــوق افــراد دیگــر را نیــز رعایــت می کننــد؛ امــا 
کــه هیــچ اهمیتــی  برعکــس برخــی از افــرادی 
بــرای مســائل پیرامونــی خــود قائــل نیســتند، 
داشــته  وابســته ای  شــخصیت  اســت  ممکــن 
کــه بــه  کســی  باشــند و در شــیؤه عمل کــردن از 

افــراد  یــا  کننــد.  پیــروی  هســتند،  وابســته  او 
کنــش  وا و  درگیــری  از  نیــز  گوشــه گیر  و  ترســو 
نشــان دادن بــه مســائل پیرامونــی خــودداری 
و  ضداجتماعــی  شــخصیت های  می کننــد. 
مــرزی هــم نه تنهــا در خصــوص بهبــود جامعــه 
کــه  هســتند  آن  پــی  در  بلکــه  بی تفاوت انــد، 
وضعیــت موجــود را تــا جــای ممکــن تخریــب 
کننــد.  کــرده و آزار و اذیتــی بــرای دیگــران ایجــاد 
علــت  بررســی  بــرای  اول  وهلــه  در  بنابرایــن 
بایــد  جامعــه،  مســائل  بــه  افــراد  بی تفاوتــی 
خصوصیــات افــراد را از دیــدگاه روان شــناختی 

کنیــم. بررســی 
دارای  اشــخاص  به ویــژه  و  افــراد  برخــی  در 
کــه یکــی دیگــر  وســواس های فکــری و عملــی 
تأثیرگــذار درزمینــه  از ویژگی هــای شــخصیتی 
آرمان گرایــی  نوعــی  اســت،  منفعالنــه  عمــل 
می بینیــم. ایــن افــراد عالقــه زیــادی بــه یــک 

مشارکت پذیری و بی تفاوتی
بحـث  از  بعـد  می تـوان  کـه  دیگـری  موضـوع 
انتقادپذیـری مطـرح کـرد، مبحث مشـارکت کردن 
گـر بخواهیـم ایـن  و مشـارکت پذیری اسـت. مثـاًل ا
کنیـم،  مشـارکت پذیری را در بعـد سیاسـی مطـرح 
کـه مسـئوالن جامعـه به طـور  متأسـفانه می بینیـم 
مثـال در موقـع انتخابـات، مـردم را بـه مشـارکت 
تشـویق می کنند و بعدازآن فرصتی برای مشـارکت 
اینکـه  بـرای  مسـئوالن  نمی شـوند.  قائـل  آن هـا 
مشـارکت مـردم را داشـته باشـند، نبایـد انتخابـی 
و  مـردم  نماینـدگان  از  برخـی  نبایـد  کننـد.  عمـل 
کنـار بگذارنـد و فقـط بـه یـک تفکـر  تفکراتشـان را 
خـاص توجـه کننـد. ایـن بی توجهـی بـه جناح هـا، 
گروه ها و تفکرات مختلف باعث کاهش مشارکت 
گـر والدیـن  مـردم می شـود. در بعـد خانـواده هـم ا
بیـن فرزنـدان خـود تفـاوت بگذارنـد، رؤسـای یـک 
و  قائـل شـوند  تفاوتـی  معاونـان خـود  بیـن  اداره، 
کننـد،  گروه بنـدی  را  افـراد  هـم  جامعـه  رهبـران 
کـه خودشـان را بـه علـت  گـروه و افـرادی  طبیعتـًا 
بی توجهـی بـه نظـرات و تفکراتشـان، سـهم دار در 
محیـط و جامعـه نمی داننـد، در خصـوص مسـائل 
پیرامونی شـان، کاماًل بی تفاوت می شـوند و خود را 
از حالـت درگیرانـه بیـرون می آورنـد؛ چـون در درون 
به این معتقد شـده اند که مسـائل پیرامونی، هیچ 
نظراتشـان  بـرای  کسـی  و  نـدارد  آن هـا  بـه  ربطـی 
اهمیتـی قائـل نشـده اسـت. ایـن موضـوع بسـیار 
توجـه  آن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کـه  اسـت  مهمـی 
گونه هـای مختلـف  بـه  را  مـردم  می شـود و همـٔه 
کـه بـه آن هـا مربـوط اسـت، مشـارکت  در مسـائلی 
گـر بخواهیـد دانش آمـوزان  ا می دهنـد؛ مثـاًل شـما 
یک مدرسه رفتار بهتری داشته باشند، بهتر است 
در مسـائل مدرسـه، نظـر آن هـا را بپرسـید. هرچنـد 
ممکـن اسـت بسـیاری از نظـرات غلـط باشـد؛ امـا 
بـا  برخوردکـردن  مشـارکتی  و  نظـرات  ایـن  بیـان 
مسـائل، باعـث تشـویق افـراد بـه مشـارکت کردن و 

پرهیـز از برخوردهـای انفعالـی می شـود.

صرف نظر از 
تربیت و مهارت 
افراد که نقش 
بسیار مهمی 
در بی تفاوت 

نبودن افراد در 
خصوص مسائل 

اجتماعی دارد، 
می توان گفت که 
همٔه انسان ها، 

شخصیت 
یکسانی ندارند 
یا به یک سبک 
و سیاق زندگی 

نمی کنند
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درگیرشــدن در رفــع مشــکالت اجتماعــی واهمــه 
کــه وســواس های شــدید دارنــد،  دارنــد. افــرادی 
کــه مثــاًل عزیــزی را در تصادفــی از دســت  کســانی 
داده انــد یــا شــاهد مــرگ عزیزانشــان بوده انــد، 
بــه اختــالل اســترس پــس از ســانحه و بی حســی 
کرختــی هیجانــی مبتــال شــده اند،  یــا  عاطفــی 
کاهــش  حــس و انگیزه هایشــان بــه اطرافیــان 
و  بی توجهــی  ایــن  مهم تــر،  همــه  از  می یابــد. 
بی تفاوتــی بــه میــزان بســیار زیــادی در اختــالل 
کــه در حــدود  افســردگی دیــده می شــود؛ اختاللــی 
20درصــد از افــراد جامعــه بــه آن مبتــال هســتند. 
افــراد افســرده، دچــار Anhedonia یعنــی ناتوانــی 
و  خــوب  و  می شــوند  لذت بــردن  احســاس  در 
اهمیتــی  برایشــان  اطــراف  محیــط  بــودن  بــد 
ــی )ســایکو  ــور روحی روان ــدارد. به اصطــالح موت ن
کنــد می شــود و انــرژی خــود  موتــور( ایــن افــراد 
دیگــران  بــه  نه تنهــا  و  می دهــد  دســت  از  را 
هــم  خــود  بــرای  بلکــه  هســتند،  بی تفــاوت 
اهمیتــی قائــل نبــوده و افــکاری در خصــوص 
درگیــری  بنابرایــن  دارنــد.  خــود  بین بــردن  از 
منجــر  روانــی  و  روحــی  بیماری هــای  بــا  افــراد 
کــه درک درســتی از محیــط  بــه ایــن می شــود 
کنــش مناســبی نیــز  اطــراف خــود نداشــته و وا
ــه  ک ــی  ــا زمان ــد؛ ام ــام ندهن ــوص آن انج در خص
ــراد دارای اختالل هــای روان شــناختی تحــت  اف
درمــان قــرار می گیرنــد، میــزان بی تفاوتــی آن هــا 
کاهــش یافتــه و حساسیتشــان بــه پیرامــون خود 

پیــدا می کنــد. افزایــش 

درماندگی آموخته شده
بــه  می کنــم  اشــاره ای  مبحــث،  انتهــای  در 
بــه  می توانــد  کــه  آموخته شــده  درماندگــی 
بی تفاوتــی، بی انگیزگــی و رفتارهــای انفعالــی 
منجر شود. »وقـتـی کـه فــشـار روانـی در خـانـواده 
و اعضــای یــک جامعــه زیــاد می شــود، پاســخ 
اوقــات  گاهــی  امــا  اســت؛  پرخاشــگری  رایــج 
و  می شــود  دیــده  انفعالــی  به صــورت  پاســخ 
ادامه یافتــن ایــن شــرایط فشــار روانــی، منجــر به 
عمیق ترشــدن بی تفاوتــی در فــرد و درنهایــت 
کــه هــر  تبدیــل بــه درماندگــی آموختــه می شــود 
ــر نخواهــد  ــاداش و نتیجــه ای را در ب فعالیتــی پ
داشــت و ایــن درماندگــی نیــز منجر به افســردگی 
بســیار عمیقــی در فــرد شــده و کناره گیــری را دربر 
خواهــد داشــت.« )کتــاب زمینــه روان شناســی 
را  افــراد  ایــن  بایــد  کــه  اینجاســت  هیلــگارد( 
کنیــم. بــا آمــوزش مهارت هــای زندگــی،  درک 
گفتــن  ســبک زندگــی آن هــا را تغییــر دهیــم، بــا 
کنیــم،  تمــام واقعیــت، بــا آن هــا شــفاف برخــورد 
از آن هــا سوءاســتفاده نکنیــم و در تمــام امــور 
مربــوط مشارکتشــان دهیــم و درنهایــت بــا دادن 
مشــوق و پاداش هــای صحیــح و انتقادپذیــری، 
گذاریــم تــا جامعــه  روی بی تفاوتــی آن هــا تأثیــر 
ج شــود؛ زیــرا جامعــه و  انفعــال خــار از حالــت 
هــم  مقابــل  در  آن  اعضــای  کــه  خانــواده ای 
انتظارشــان  در  خوبــی  آینــده  بگیرنــد،  قــرار 
بــه دوراز  و  صحبتــم  پایــان  در  بــود.  نخواهــد 
یــک  داشــتن  دربــاره  آرمان گرایانــه  تفکرهــای 
کــه جامعــه مــا جــاری  مدینــه فاضلــه، امیــدوارم 
از ســبک روبه پیشــرفت باشــد و در آن هنجــار 
و بهبــود شــرایط به صــورت یــک فراینــد ادامــه 
پیــدا کنــد، یعنــی امروزمــان از دیــروز و آینده مان 
از امــروز مــا بهتــر شــود تــا شــاهد مشــارکت پذیری 
بــه  تبدیــل  انفعال گرایــی  و  شــویم  بیشــتری 
تعهدپذیــری شــود که عمیقــًا معتقدم انســانیت 

همــان تعهدپذیــری اســت؛ ان شــاءاهلل.

ذهنشــان  در  معمــواًل  و  دارنــد  فاضلــه  مدینــه 
نقــص  بــدون  و  کامــل  جامعــه ای  دنبــال 
آرمان گرایانــه ای  تفکــر  چنیــن  هســتند. 
بــه حســاب می آیــد؛ چــون باعــث  آفــت  یــک 
مهــم  امــا  کوچــک  مســائل  بــه  بی تفاوتــی 
پــدران  مثــال  بــرای  می شــود.  جامعــه  در 
کــه فرزندشــان بایــد حتمــًا  آرمان گــرا معتقدنــد 
گــر زمانــی  ج علمــی بــاال داشــته باشــد و ا مــدار
آن هــا نتواننــد چنیــن جایگاهــی را بــه دســت 
برایشــان شــرایط دیگــری همچــون  بیاورنــد، 
گاهــی  چگونگــی رفتارکــردن، دوســتان یــا حتــی 
ــد اهمیــت خــود را از دســت ــاد فرزن ــات اعتی  اوق
گــون،  گونا  می دهد.بســیاری از افــراد بــه دالیــل 
تغییــر  مهارت هــای  و  زندگــی  مهارت هــای 
در  بنابرایــن  نیاموخته انــد؛  را  زندگــی  ســبک 
هماهنگــی و تغییــر محیــط، احســاس ناتوانــی، 
ضعــف و شکســت می کننــد و ایــن احســاس در 
و  می کنــد  ایجــاد  افســردگی  و  اضطــراب  فــرد، 
پیرامونــی  مســائل  بــه  فــرد  بی تفاوتــی  باعــث 
درون  در  اشــخاص  ایــن  هرچنــد  می شــود. 
دارنــد؛  مشــارکت  بــه  زیــادی  بســیاری  عالقــه 
ــی، از حــل  ــی درون ــه علــت احســاس ناتوان ــا ب ام
ــه ایــن بی تفاوتی هــا،  ک ــار می کشــند  کن مســائل 
مهــارت  زندگــی همچــون  مهــارت  آمــوزش  بــا 
ــه  ک ــردم  ک ــاره  ــت. اش ــع اس ــئله قابل رف ــل مس ح
ضداجتماعــی  مثــل  شــخصیت  اختالل هــای 
ایــن  را در  و مرزی بــودن، می توانــد مشــکالتی 
از  ایــن دســته  بــر  کننــد. عــالوه  ایجــاد  زمینــه 
روان شــناختی  اختالل هــای  ســایر  اختالل هــا، 
فــرد  در  بی تفاوتــی  بــه  منجــر  می تواننــد  هــم 
دچــار  طریقــی  هــر  بــه  کــه  بیمارانــی  شــوند؛ 
هذیان هــا  تابــع  شــده اند،  روان پریشــی  نوعــی 
بــه  معمــواًل  و  هســتند  خــود  توهم هــای  و 
کارکــردن خــود  موقعیــت، اطرافیــان، نظافــت و 
اضطــراب  کــه  افــرادی  هســتند.  بی تفــاوت 
شــدید دارنــد و انــواع فوبیــا را تجربــه می کننــد، از 

بسیاری از 
افراد به دالیل 

گون،  گونا
مهارت های 

زندگی و 
مهارت های تغییر 

سبک زندگی را 
نیاموخته اند؛ 

بنابراین در 
هماهنگی و تغییر 
محیط، احساس 
ناتوانی، ضعف و 
شکست می کنند
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روان شناس بالینـــݡی و روان درمانݡگر تحلیلــــݡیشیرزاد بابایــــــݡی

سوژه بودن به واسطه شجاعت 
اندیشیدن و پرسشݡگری از 

جایݡگاه خود و دیݡگری

 )the beginning( بــا آفرینــش انســان، اصــل آغــاز
آغــاز  ماهیــت  در  ایــن  شــد.  جهــان  خــود  وارد 
کــه  کــه چیــز تــازه ای آغازیــدن می گیــرد  اســت 
نمی تــوان آن را از روی هــر آنچــه ممکــن اســت 
و  کــرد  پیش بینــی  باشــد،  داده  روی  پیش تــر 
کشــید. )کتــاب وضــع بشــر از هانــا آرنــت،  انتظــار 

ص278(
هانــا آرنــت نظریه پــرداز آغازهاســت و اندیشــه او 
کنــده از تأمالتــی دربــاره قابلیــت انســان ها بــرای  آ
آغازیــدن امــر تــازه اســت. وی در مهم تریــن اثــر 
خــود، کتــاب وضــع بشــر کــه در ســال 1958 چاپ 
گوهــر وضــع بشــر  کــه زمیــن  شــد، ذکــر می کنــد 
اســت. آرنــت جهــان بشــری )worldliness( را از 
کــره ارض ســیاره ای  کــره ارض تفکیــک می کنــد. 
نمی کنیــم  زندگــی  آن  بــر  مــا  تنهــا  کــه  اســت 
تــا  البتــه  هســتند؛  هــم  نباتــات  و  )حیوانــات 
کــه انســان آن هــا را از بیــن نبــرد!( امــا  زمانــی 
ــی  ــت. تفاوت ــا انسان هاس ــط ب ــط مرتب ــان فق جه
کــره زمین  کــه انســان ها بــا موجــودات دیگــر روی 
کــه انســان ها عــالوه بــر زندگــی  دارنــد ایــن اســت 
ــش  ــد و بخ ــم دارن ــت ه ــن، صناع ــره زمی ک روی 
خ  مهمــی از صنعــت انســانی در قــرن 20 و 21 ر
داده و دنیــای مــدرن نتیجــه صناعــت بشــر در 
زمینه هــای مختلــف اســت. ایــن صنعــت رابطــه 
ــره زمیــن را نه تنهــا تغییــر می دهــد،  ک ــا  انســان ب
کــره ارض را  بلکــه بــه انســان قــدرت نابودکــردن 
هــم داده اســت. انســان مــدرن زندگــی را مصنوع 
کــرده  کــرده و بــا موجــودات دیگــر قطــع ارتبــاط 
اســت و دیگــر در طبیعــت زندگــی نمی کنــد و در 
وضــع طبیعــی قــرار نــدارد، بلکــه در یــک جامعــه 

سیاســی زندگــی می کنــد.
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این هــا،  تمــام  بــا  کــه  اســت  معتقــد  آرنــت 
بــه  بیگانگــی  نــوع  دو  خــودش  بــا  مدرنیتــه 
جهــان  از  بیگانگــی   .1 اســت.  آورده   همــراه 
بــا اعتــالی  )world alienation( و ایــن همــراه 
امــر اجتماعــی و افــول امــر سیاســی اســت. جایــی 
کــه بــا نبــود رابطــه میان فاعلــی و میان ذهنــی 
و  تجربــه  کنــش،  درجــه  از  و  هســتیم  روبــه رو 
کاســته   )sense of reality( واقعیــت  حــس 
جهــان  مــدرن،  عصــر  در  انســان ها  می شــود. 
را   )common public world( خــود  مشــترک 
کــه موجــب محوشــدن فاصلــه  ازدســت داده انــد 
میــان فضــای عمومــی و فضــای خصوصــی آن ها 

شــده اســت.

 )earth alienation( کــره زمیــن  2. بیگانگــی از 
زحمت کــش  حیــوان  بــا  اســت  متناظــر  کــه 
)animal laborans( بــا علــم جدیــد و تکنولــوژی 
همــراه بــوده و در قــرن بیســتم و دوران مــدرن 
نیــز همه گیــر شــده اســت. اینجــا انســان احســاس 
می دهــد  دســت  از  را  زمیــن  کــره  بــه  تعلقــش 
و  حیــات  بــردن  و  فضــا  کشــف  وی  رؤیــای  و 
بازتولیــد آن در یــک شــرایط البراتــوری اســت.

آرنــت ســه فعالیــت بنیادیــن بشــری را در یــک 
 )vita active( مقولــه بزرگ تــری بــه اســم التینــی
زندگــی  یــا  عمــل  بــه  وقــف  زندگــی  معنــی  بــه 
کار   ،)labor( زحمــت  می دهــد:  قــرار  عملــی 
زحمــت   .)action( عمــل  یــا  کنــش  و   )work(
بــه رونــد زیســتی انســان و ضروریــات حیاتــی و 
فیزیولوژیــک وی برمی گــردد و در چرخــه حیاتــی 
انســان صــورت می گیــرد کــه بــر مبنای بقــای نوع 
بشــر اســت و مصنــوع نیســت و به نوعــی انســان 
می کنــد.  مصــرف  را  خــودش  زحمــت  نتیجــه 
ــرد  ــرار می گی ــانی ق ــی انس ــه تمدن کار در چرخ ــا  ام
کار یــک جهــان  و نــه در چرخــه حیاتــی بشــر و 
مصنوعــی فراهــم می کنــد و فقــط بــرای مصــرف 
نیســت و اســتفاده فایده گــرا دارد. امــا انســان ها 
کار می کردنــد،  گــر فقــط زحمــت می کشــیدند و  ا
سیاســی.  جامعــه  نــه  و  داشــتند  تاریــخ  نــه 
کنــش نــه مالکیــت اســت و نــه ضــرورت، بلکــه 
فراتررفتــن از ایــن دو اســت و آزادی بــه عبارتــی 
کنشــی  یعنــی رهایــی از ضــرورت. انســان ها بــا 
کــه در جریــان آن قــرار می گیرنــد، تاریــخ خــود 
کنــش اســت  و جهــان را می ســازند و بــر اســاس 
کــرد و  کــه می تــوان پــروژه ای بلندمــدت تعریــف 
کنــش اســت کــه بــه انســان اجــازه قصه ســازبودن 
کارکــرد را ندارنــد.  کار ایــن  می دهــد. زحمــت و 
کنــش و آزادی همــواره تــوأم باهــم  ازنظــر آرنــت، 
مهم تــر  همــه  از  آرنــت  بــرای  کنــش  هســتند. 
کــه بــدون  اســت؛ چــون یگانــه فعالیتــی اســت 
واســطه مســتقیمًا میــان انســان ها جریــان دارد و 

ــر اســت. ــا تکث متناظــر ب

انسان ها در عصر 
مدرن، جهان 
مشترک خود 
 common(

 public
world( را 

ازدست داده اند 
که موجب 
محوشدن 

فاصله میان 
فضای عمومی و 
فضای خصوصی 
آن ها شده است
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تفاوتــی کــه جهــان مــدرن بــا جهــان باســتان دارد 
کنــش را مرکــز  کــه مــا به جــای اینکــه  ایــن اســت 
کار و زحمــت را جهانــی  زندگــی خــود قــرار دهیــم، 
کــه بــرای یونانی هــا  کردیــم، در حالــی  و عمومــی 
کنــش  و رومی هــا و به طورکلــی دنیــای باســتان، 
کــه اهمیــت درجــه اول  در فضــای عمومــی بــوده 
داشــته؛ امــا در دنیــای مــدرن، اقتصــاد بــازار و 
در  ثــروت  و  ملــک  مســئله  و  ســرمایه  انباشــت 
گرفتــه اســت.  فضــای خصوصــی جــای این هــا را 
و  تولیــد  موضــوع  بــه  همه چیــز  تبدیــل  یعنــی 

مصــرف.
کلیــدی در تفکــر و نظریــه  از مفاهیــم اصلــی و 
سیاســی آرنــت، مفهــوم فضــای عمومــی، آزادی، 
امــر سیاســی و تکثــر اســت. فضــای عمومــی یــا 
ــی  ــه باهم بودگ ک ــت  ــی اس ــی جای ــتره همگان گس
کنــش  در آن صــورت می گیــرد و آنجــا آزادی و 
انســانی معنــا پیــدا می کنــد. آزادی در خانــه و در 
فردیــت به دســت نمی آیــد. آزادی در جامعــه و 
در فضــای عمومــی به دســت می آیــد. وی هــدف 
امــر سیاســی را ســامان دهی جامعــه می دانــد و از 
ــا یونانــی  امــر سیاســی بــه همــان مفهــوم آتنــی ی
باســتان بــه معنــی شــرکت مســتقیم و عاملیــت 
هنــر  و  خــود  جامعــه  سرنوشــت  در  شــهروندان 
انســان ها  مشــترک  جهــان  و  آن  ســامان دهی 
کــه مــا بــه  تعریــف می کنــد. تکثــر باعــث می شــود 
کنیــم؛ چــون مــا در  انســان های دیگــر هــم فکــر 
کــه  میــان انســان های دیگــر زندگــی می کنیــم 
آرنــت در اصطــالح living together آن را بیــان 
می کنــد. ایــن باهم زیســتن نوعــی تکثــر اســت 
ح نیســت،  و در تفکــر وی مســئله فردیــت مطــر
و  اســت  ح  مطــر باهم زیســتن  مســئله  بلکــه 
ایــن تکثرگرایــی را شــرط اصلــی زندگــی سیاســی 
انســان می دانــد. ازنظــر وی، تکثــر در ایــن اســت 
 )appearance( ــر همدیگــر ظاهــر ــه انســان ها ب ک
و ظهــور  هــم ســخن می گوینــد  بــا  و  می شــوند 
انســان فقــط در فضــای کثرت خــودش را محقق 
می کنــد. مثــاًل در رژیم هــای توتالیتــر و توده هــای 
یــا آدم هــا به هیچ عنــوان  فاشیســتی و انقالبــی 
بــر هــم ظاهــر نمی شــوند یــا اینکــه بــه زور بــر هــم 
کــه همه چیــز از  ظاهــر می شــوند. بــه ایــن دلیــل 
قبــل ســاخته وپرداخته شــده اســت و ســخنی بــا 
عمومــی  فضــای  درحالی کــه  ندارنــد.  همدیگــر 
کــه آدم هــا بتواننــد بــا همدیگــر  آنجایــی اســت 
ســخن بگوینــد. بنابــر ســخن ارســطو، انســان 
فقــط حیوانــی سیاســی نیســت، بلکــه حیوانــی 
عقالنــی و ســخن گو هــم هســت؛ یعنــی موجودی 
ــد در یــک دولت شــهر  کــه می توان طبیعــی اســت 
سیاســی  موجــود  درنتیجــه  کنــد.  زندگــی 
کــه می توانــد نهــاد و پارلمــان  موجــودی اســت 
کنشــگر  و  ســخن گو  ولــی ضمنــًا  کنــد؛  درســت 
کنشــگر اســت،  هــم هســت و چــون ســخن گو و 
می توانــد پارلمــان یــا جمهــوری داشــته باشــد. اما 
ایــن امــر فقــط در یــک محیــط و فضــای متکثــر 

می شــود. انجــام 
میــان  در  انســانی  گــر  ا آرنــت،  قــول  بــه 
انســان های دیگــر زندگــی نکنــد و بــر آن هــا ظاهــر 
کنــش نداشــته باشــد، از جهــان رانــده  نشــود و 
شــده اســت. یعنــی در جهــان انســان ها زندگــی 

نیســت.  مهــم  نبودنــش  یــا  بــودن  و  نمی کنــد 
و  افالطــون  تــا  باســتان  دنیــای  افــراد،  بــرای 
مــرگ ســقراط، زندگــی وقــف عمــل بســیار مهــم و 
هویت بخــش بــوده؛ امــا افالطــون ســنت زندگــی 
نظــری )vita contemplativa( را جــای زندگــی 
عملــی می گــذارد. واژه تئوریــا )theoria( ازآن پس 
قــرار می گیــرد   )scholar( اســکوالر  واژه  کنــار  در 
کــه از فعالیــت  و اســکالرها آدم هایــی می شــوند 
سیاســی معاف انــد! و ایــن ســنت افالطونــی بــا 
گذاشــتن روی افراد دیگر و ســپس با ســنت  تأثیر 

تــداوم پیــدا می کنــد. نوافالطونــی 
در دنیــای امــروز مــا، فردیــت و فردگرایــی نقــش 
اســت. نه تنهــا در  کــرده  پیــدا  بســیار محــوری 
زندگــی تک تــک افــراد، بلکــه حتــی در زندگــی 
جمعــی نیــز دچــار بی تفاوتــی اجتماعــی هســتیم. 
و  پیشــرفته  ســرمایه داری  جامعــه  طرفــی،  از 
تکنولــوژی، فردگرایــی را به عنــوان یــک اصــل 
مهــم  بســیار  سیاســی  و  اجتماعــی  اخالقــی، 
فردگــرا  بایــد  انســان ها  اینکــه  می کنــد:  تبلیــغ 
باشــند و فکــر حقــوق فــردی خودشــان باشــند؛ 
یعنــی دقیقــًا تمــام مســئله باهم زیســتن مــورد 
کنــش  پرســش قرارگرفتــه اســت. بــه قــول آرنــت، 
بتوانــد  کــه  باشــد  به گونــه ای  بایــد  انســان ها 
تبدیــل بــه یــک قصــه پرمعنــا شــود. انســان ها 
در فردگرایــی خــود نمی تواننــد قصه گــو باشــند؛ 
هــم  بــا  بــرای  پــروژه ای  ســاحت  آن  در  چــون 
گــر فقــط بخواهنــد  زیســتن ندارنــد. انســان ها ا
باشــند،   )homofaber( صنعتگــر  و  ســازنده 
واقعیــت  از  حســی  و  بســازند  معنــا  نمی تواننــد 

باشــند. داشــته 
ــود  ــه وج ــز ب ــر نی ــای توتالیت ــر نظام ه گ ــی ا از طرف
می آینــد، دلیلــش دقیقــًا بــه خاطــر همیــن اســت؛ 
کــه حیطــه سیاســی برایشــان مهــم  آدم هایــی 
ایجــاد  می توانــد  شــری  هــر  درنتیجــه  نیســت 
خــود  آزادی  بــرای  نمی تواننــد  چــون  شــود؛ 
کننــد. ایــن افــراد آفریننــدگان پرومتــه ای  مبــارزه 
ــز آتــش را از  جهــان مــدرن می شــوند )پرومتــه نی
خدایــان مــی دزدد و بــرای انســان ها مــی آورد و باز 
ــدگان  ــن آفرینن ــود دارد(. ای ــی در خ ــک صناعت ی
تــا  می شــوند؛  شــر  خدمتگــزاران  بــه  تبدیــل 
تبدیــل  اجتماعــی  کالن  ســطح  در  کــه  جایــی 
بــه توتالیتاریســم و فاشیســم هــم می شــود. در 
کامــل در نوعــی  ایــن ســاحت انســان ها به طــور 
ازخودبیگانگــی قــرار می گیرنــد کــه نــه بــا همدیگر 
ــرای  ــروژه ای ب ــه پ ــد و ن ــخن بگوین ــد س می توانن
نظــام  یــک  بــه  تبدیــل  بلکــه  دارنــد،  آزادی 

گفتمــان  کــه در  بوروکراســی خشــنی می شــوند 
کشــته  اربــاب و بــرده نقــش بــازی می کننــد. یــا 
می شــوند )مثــل یهودی هــا( یــا بــه جــالد تبدیــل 
می شــوند )مثــال آیشــمن(؛ امــا دیگــر نمی تواننــد 

شــهروند پرسشــگر و دارای عاملیــت باشــند.
کــه رئیــس  کســی اســت  جایــگاه اربــاب جایــگاه 
آن  دوم،  جایــگاه  و  می دهــد  دســتور  و  اســت 
بــه  دســتور  ایــن  و  می کنــد  دریافــت  را  دســتور 
دهــد.  انجــام  کاری  کــه  می شــود  داده  کســی 
کار  جایــگاه  دوم  جایــگاه  خاطــر  همیــن  بــه 
رعیــت،  یــک  کــه می توانــد  به حســاب می آیــد 
کارمنــد یــا حتــی تــوده باشــد.  یــک بــرده یــا یــک 
ــاب  ــه ارب ک ــت  ــن اس ــت دارد ای ــه اهمی ک ــزی  چی
گفتمــان اربــاب به تنهایــی جایگاهــی نــدارد و  در 
کــه دســتور می دهــد و  فقــط زمانــی عمــل می کنــد 
دســتوردادن بــا پرســش کردن از خــود هم خوانــی 
کــه از  نــدارد و هیچ وقــت پذیــرای ایــن نیســت 
زیرســؤال  را  خــودش  و  کنــد  پرسشــگری  خــود 

ببــرد.
امــر اجتماعــی از امــر روانــی جدایی پذیــر نیســت 
کــه بخواهــد ســوژه زندگانــی خویــش  و انســانی 
و  اجتماعــی  زیســت  مســئولیت  بایــد  شــود، 
روانــی خــود را بپذیــرد. بــه تعبیــر شــاملو، انســان 
دشــواری وظیفــه اســت. ازایــن رو هــر وقــت بــه 
پرداختــه  سیاســی  تحــوالت  و  جامعــه  مســئله 
پیــدا  اهمیــت  نیــز  روان  مســئله  می شــود، 

. می کنــد
کــه  کار بالینــی خــود متوجــه شــد کســی   فرویــد در 
ــخی  ــد، پاس ــرف می زن ــده ح ــگاه آنالیزکنن در جای
شــخص  نــدارد.  خــودش  پرســش های  بــرای 
بــرای  پاســخی  کــه  نیــز می پذیــرد  هیســتریک 
ســمپتومش نــدارد. زیگموند فروید بــرای بار اول 
کار  کــه نخســت در جراحــی بــه  اصطــالح ترومــا را 
کــرد  می رفــت، وارد ادبیــات دانــش روان کاوی 
و بــرای تبییــن پدیــداری روان آسیب شــناختی 

در دنیای امروز 
ما، فردیت و 

فردگرایی نقش 
بسیار محوری 

پیدا کرده است. 
نه تنها در زندگی 

تک تک افراد، 
بلکه حتی در 

زندگی جمعی نیز 
دچار بی تفاوتی 
اجتماعی هستیم
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کار بســت. همچنیــن از روان کاوی و فرویــد  بــه 
درواقــع  خط خــورده  ســوژه  کــه  آموخته ایــم 
و  ســمپتوم  ایــن  پــس  اســت؛  ترومــا  نتیجــه 
ندانســتن می توانــد معنــای نوعــی دفــاع تلقــی 
شــود؛ دفاعــی در برابــر ترومــا. به طــور خالصــه، 
کــه  ترومــا حادثــه ای در زندگانــی ســوژه اســت 
گنجایــش  بــار روانــی توان فرســاتری از تحمــل و 
نظــام روانــی فــرد بــا خــود دارد و در تجربــه روانــی 
او بســیار شــدید محســوب می شــود و نظام روانی 
از اینکــه بتوانــد پاســخی بســنده بــه آن بدهــد 
ــوان بــوده و از نــگاه اقتصــاد روانــی تحریکــی  نات
کــه بــرای روان چیرگــی ناپذیــر  بــا شــدت باالســت 
کالمــی  و غیرقابل پــردازش اســت و بــه ســامانه 
ازایــن رو همگرایــی  درنمی آیــد؛  نمادیــن  امــر  و 
می انــدازد.  مخاطــره  بــه  را  روانــی  انســجام  و 
بــه  شــروع  ســمپتوم  وقتــی  نیــز  روان کاوی  در 
دانســته  می کنــد،  کالمی ســازی  و  حــرف زدن 

می شــود.
فرویــد در تثبیــت روان بــر ترومــا حقیقتــی را یافت 
گــر میــل یــا لــذت  گرایــش ارضا و آن اینکــه هیــچ 
در آن وجــود نــدارد، بلکــه وســواس تکــرار اســت 
گاه بــوده و در ســیطره  کــه ناشــی از پس رانــدن نــاآ
بــه  نمی توانــد  ســوژه  آن  به خاطــر  و  اســت  آن 
هیــچ راه حلــی بــرای برون ریــزی تنیدگــی درونــی 
دســت یابــد و از اینکــه تجربــه روانــی عاطفــی 
فرانیرومنــدش را بــه انجــام رســاند ناتــوان اســت 
گذشــته تثبیــت می شــود  و ازایــن رو بــر پــاره ای از 
گزیــر  نا گاه،  نــاآ زیــر چیرگــی ضمیــر  پیوســته  و 
بــه تکرارهــای نشــخوار در فضــای بســته روان 

اســت.
کــه در ســطح فــردی و اجتماعــی  هــر حادثــه ای 
برانگیزاننــده  می توانــد  می شــود،  جراحــت زا 
در  هضم نشــده  روانــی  جراح هــای  تجربــه 

باشــد.  جامعــه  آن  تاریــخ  یــا  فــرد  تاریخچــه 
و  فرهنگــی  انســانی  شــرایطی،  در  درنتیجــه 
متمــدن بــه خاطــر مســائل روانــی اش به ویــژه در 
گاه ممکــن اســت دســت بــه اعمالــی  ســطح نــاآ
را  روانــی اش  رانه هــای  مهــار  و  بزنــد  بــدوی 
بگســلد و بــه مراحــل رشــد و تحــول نخســتین 
نیــز  اجتماعــی  ســطح  در  بازگــردد.  روانــی اش 
یــک جامعــه  کــه  بــود  آن  شــاهد  گاه می تــوان 
فجایعــی  و  می کنــد  فرهنگــی  عقب گــردی 
کــه در یــک فرهنــگ و تمــدن بالیــده  می آفرینــد 
تصورناپذیــر اســت. ایــران نیــز در طــول تاریــخ 
خویــش تروماهــای بســیاری در ســطح اجتماعــی 
کــه حل وفصــل نشــده اســت و می توانــد  داشــته 

باشــد. تنش هــا  از  بســیاری  ریشــه 
کــه خــود رخــداد  ایــده اصلــی فرویــد ایــن بــود 
بلکــه  نیســت،  تروماتیــک  به تنهایــی  بیرونــی 
و  یــادآوری  شــکل  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
ذهنــی آن هــا در فــرد، ویژگــی خاطــره تروماتیــک 
را بــه آن می دهــد. افــراد هیســتریک عمدتــًا از 
 )reminiscences( یــادآوری و یادمــان تصاویــر
گلــه و  رنــج می برنــد. فــرد هیســتریک جایــگاه 
شــکایت دارد مثــاًل »مــن خوشــم نمی آیــد...« یــا 
»مــن دوســت نــدارم...«. امــا وی تصــور می کنــد 
دیگرانــی وجــود دارنــد که جــواب آن را دارند. فرد 
هیســتریک بــر اســاس اشــتیاق و تمنــای دیگــری 
آیشــمن،  بــا  رابطــه  در  می شــود.  برانگیختــه 
به هیچ عنــوان  وی  کــه  اســت  معتقــد  آرنــت 
کشــتن  و  نمی کنــد  درک  را  مســئولیت  معنــای 
کوره هــای آدم ســوزی را  یک میلیــون یهــودی در 
به عنــوان اجــرای فرمــان و اطاعــت از آن بــدون 
ــوع احســاس مســئولیتی تجربــه می کنــد  هیــچ ن
کــه آیشــمن یــک  و وی در توصیفــش می گویــد 
 )monster( هیــوال  نــه  اســت   )clown( دلقــک 
و  اندیشــیدن  قــدرت  کــه  اســت  فــردی  و 
بــه همیــن  و  از دســت داده  را  پرسشــگری اش 
ک و  ایــن حــد هــم خطرنــا تــا  دلیــل می توانــد 

نماینــده ابتــذال شــر باشــد.
هیســتریک  فــرد  دربــاره  کــه  چیــزی  آن  امــا 
ــا وجــود نداشــتن  کــه ب جالــب بــوده، ایــن اســت 
در  بااینکــه  یعنــی  می دهــد.  دســتور  دانــش، 
کــه  کســی  جایــگاه اختگــی قــرار دارد؛ ولــی بــه 
دســتور  داشــته  قــرار  اربــاب  جایــگاه  در  قبــاًل 
می دهــد و چیــز عجیبــی را بــه وجــود مــی آورد 
اربــاب  کــه  باعــث می شــود  کنــش وی  ایــن  و 
فــرد  کــه  جایــی  کنــد.  کارکــردن  بــه  شــروع 
و  می کنــد  خــودش  دربــاره  کنــش  وا بــه  شــروع 
مســئله وی تبدیــل بــه پرسشــگری می شــود؛ در 
ــگاه ســوژ گی خــودش، جایگاهــی  ــا جای ــاط ب ارتب
نگه داشــتن  پیوســته  و  مســتحکم  بــرای  کــه 
و  دارد  وجــود  دیگــری  تمنــای  و  اشــتیاق 

همین طــور پناه بــردن بــه شــک و تردیدهایــی 
زمانــی  کننــد.  مراقبــت  وی  از  می تواننــد  کــه 
ــود و  ــع می ش ــش واق ــورد پرس ــرد م ــگاه ف ــه جای ک
زیــر ســؤال مــی رود، می توانــد ایجــاد اشــتیاق و 
کنــد. در روان کاوی پدیــده ای بــه اســم  عالقــه 
کــه  هیســتریزه کردن وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا 
کنــار می کشــد و بــه  فــرد خــو را از جایــگاه رعیــت 
ایــن دلیــل عالئــم و ســمپتومی پیــدا می کنــد و بــا 
ایــن عالمت هــا باعــث می شــود اربــاب قبلــی بــه 
کــه چــه شــده  کنــد  فکرکــردن وادار شــود و ســؤال 

اســت؟
کــه  کان در یکــی از ســمینارهای خــود می گویــد  ال
ــا پادشــاهی  فــرد هیســتریک ماننــد یــک ملکــه ی
کــه بــر اربــاب قــدرت دارد. پرســش ایــن  اســت 
می خواهــد؟  چــه  هیســتریک  فــرد  کــه  اســت 
یعنــی  اربــاب.  اخته کــردن  اســت:  ایــن  پاســخ 
کــه اربــاب آن  تــالش بــرای نشــان دادن حقیقتــی 
کــرده بــود. یعنــی در جایــگاه حقیقــت،  را مخفــی 
اربــاب اختــه اســت. پــس شــخص هیســتریک 
کــه  می شــود  باعــث  خــود  نقــص  جایــگاه  بــا 
یــک شــکاف ســوژگی در اربــاب ایجــاد شــود و بــه 
اربابــش نشــان دهــد کــه دانشــش کافی نیســت و 
از ایــن راه اربــاب را بــه فکــر وا مــی دارد تــا دانشــی 

ــه وجــود بیــاورد. ب
ــر  ــرت اوپنهایم ــال راب ــتریک در مث ــان هیس گفتم
ظاهــر می شــود. اوپنهایمــر فیزیکــدان آمریکایــی 
کــه بــا ارتــش آمریــکا درزمینــه  و دانشــمندی بــود 
در  اتــم همــکاری می کــرد. وی  بمــب  ســاخت 
کــه بــا فلســفه  زندگی نامــه خــود اشــاره می کنــد 
آشــنایی داشــته و بــه شــعر انگلیســی قــرن 16 
عالقه منــد بــود و از خــودش پرسشــگری داشــته 
اســت. او در پــروژه منهتــن بــرای ســاخت بمــب 
اتــم شــرکت داشــته اســت و هدفــش از ســاخت 
بمــب اتــم نابودکــردن فاشیســم در جهــان بــود؛ 
ولــی وقتــی فاشیســم بــه پایــان خــودش می رســد 
قبــل از اینکــه از ایــن بمــب در رابطــه بــا ژاپــن 
ــا ایــن اســتفاده از آن  اســتفاده شــود، به شــدت ب
مخالــف می کنــد؛ تــا جایــی کــه وی را از ارتش نیز 
اخــراج می کننــد. امــا اندیشــیدن و پرسشــگری را 
به عنــوان قابلیــت انســانی خــود در ایــن رونــد 
در  گرفتــن  قــرار  از  را  خــودش  و  می کنــد  حفــظ 
کنــار می کشــد و بدین ترتیــب باعــث  جایــگاه ابــژه 
برانگیختــن اختگــی در اربــاب می شــود. یعنــی 
کــه مخفــی اســت و  باعــث می شــود حقیقتــی 
اربــاب راجــع بــه آن صحبــت نمی کنــد بــه زبــان 
آورده شــود. حقیقــت مرتبــط بــا اختگــی اربــاب.

درنتیجــه در گفتمــان هیســتریک دیگــری بــزرگ 
در جایــگاه اربــاب نیســت، بلکــه در جایــگاه بــرده 
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اخته بــودن  نشــان دهنده  ایــن  و  گرفتــه  قــرار 
ــه  ک ــه ای دارد  کان جمل ــزرگ اســت. ال دیگــری ب
گروهــی از افــراد  تاریــخ، هیســتری اســت. یعنــی 
زیرســؤال بردن  باعــث  انقالبــی  اعتراض کننــده 
کــه  نارضایتــی ای  می شــوند؛  بــزرگ  دیگــری 
یــک  از  ناراضــی می توانــد  و  اعتراضــی  گروهــی 
و  باشــد  داشــته  اجتماعی سیاســی  سیســتم 
کــه باعــث فروپاشــی  می توانــد در حــدی باشــد 
سیســتم شــود و تمــام تاریــخ بــه تکــرار ایــن را 
کــه بــه دســتور  گروهــی  نشــان می دهــد. یعنــی 
هیســتریک  می کنــد،  اعتــراض  سیســتم  کل  و 

می شــود.
درون  کــه  ارباب هایــی  از  اســت  پــر  تاریــخ 
ــد؛  ــود آورده ان ــه وج ــی را ب ــاب، حرکت ــان ارب گفتم
کــه درنهایــت  ولــی درواقــع ارباب هایــی هســتند 
ســایکوتیک یــا پارانوئیــد هســتند؛ مثــل هیتلــر 
اربــاب  جایــگاه  درون بــردن  بــه  اســتالین.  یــا 
بــا  همــراه  پارانوئیــد  شــخصی  کــه  هیتلــر  در 
خودبزرگ بینــی بــود، باعــث بزرگ تریــن فاجعــه 
در قــرن بیســتم شــد. تاریــخ نشــان داده اســت 
کــه در آن اعتــراض بــه منبــع قــدرت  گفتمانــی 
ناپاســخ گو در آن شــکل می گیــرد، قابــل ســرکوب 
کــه برابــری  گفتمانــی  همیشــگی نیســت و تنهــا 
جایــگاه افــراد در برابــر قانــون را تضمیــن می کنــد 
شــاید بتوانــد راهگشــای شــکوفایی اجتماعــی در 
جامعــه شــود و زیســتی مســئوالنه و جایگاه منــد و 

تکثرگــرا را بــا آن رقــم زنــد.
آیــا  کــه  اســت  ایــن  اساســی  پرســش های 
کــرد؟  زندگــی  می شــود  هــم  دیگــری  نــوع 
دســت  بــه  را  خــود  آزادی  می توانیــم  کجــا 
کجــا  باشــیم؟  کجــا می توانیــم خــالق  آوریــم؟ 
چگونــه  باشــیم؟  داشــته  آغازگــری  می توانیــم 
می توانیــم دوبــاره از زندگــی نظــری بــه زندگــی 
بی مســئولیتی  و  بی تفاوتــی  دنیــای  از  عملــی 
و  ســوژه بودن  دنیــای  بــه  صــرف  ابژه بــودن  و 
در  دومرتبــه  و  کنیــم  ورود  مســئولیت پذیری 
فضــای عمومــی شــرکت داشــته باشــیم و جهــان 

بســازیم؟ را  خودمــان 
گــر در فضــای اجتماعــی بســتری  ازنظــر روانــی، ا
احســاس  جامعــه  افــراد  کــه  شــود  ســاخته 
به رســمـیـت شـنـاخـتـــه شدن  و  جایـگــاه مـنـــدی 
تنهــا  و  باشــند  داشــته  دیگــری  به عنــوان 
قــدرت  در  ذوب  آنــان  اجتماعــی  حیــات  راه 
کــم نباشــد، امیــد اســت بتواننــد در جایــگاه  حا
محــق و نــه مکلــف، تجربه هــای جراحــت زا و 
ــد و بتواننــد  کالم آوردن آســیب زننده روانــی را بــه 
حــق اعتــراض داشــته باشــند و امیــد تغییــر در 
ــد و خویــش را اســیر درماندگــی  دل وجــان بپرورن
همــان  ایــن  و  نبیننــد  خــود  فردی اجتماعــی 
کــه آرنــت نیــز بــه آن پرداختــه  نکتــه ای اســت 
آن  در  کــه  مشــترکی  جهــان  فضــای  اســت. 

انســان ها بتواننــد بــر همدیگــر ظاهــر شــوند، بــا 
کنــش داشــته و در آن  همدیگــر ســخن بگوینــد، 
پــروژه ای بــرای آزادی در پیــش داشــته باشــند و 
تمــام ایــن کارکردهــا فقــط در یــک فضــای متکثــر 

می شــود. محقــق 
کــه انســان ها  آرنــت نیــز در پاســخ بیــان می کنــد 
عظمــت )greatness( و شــکوه وجودی شــان را 
کنــش می تواننــد بــه دســت بیاورنــد.  فقــط در 
گانــدی،  کالن اجتماعــی،  مثــال آن در ســطح 
کــه  همان طــور  اســت.  مانــدال  و  لوترکینــگ 
پریکلــس نیــز در یونــان قدیــم ایــن عظمــت را 
داشــت. انســان ها بــدون زحمــت و کار می تواننــد 
نمی تواننــد.  کنــش  بــدون  امــا  کننــد؛  زندگــی 
ــند  ــی برس ــه ای از زندگ ــه درج ــد ب ــی می توانن یعن
کنــار  کــه زحمــت را به عنــوان یــک امــر حیاتــی 
کنــار  را  خــود  کنــش  نمی تواننــد  امــا  بگذارنــد؛ 
ــت  ــه آزادی و خالقی ــان ها ب ــون انس ــد؛ چ بگذارن
مفهــوم  بیــن  مهمــی  تمایــز  او  دارنــد.  احتیــاج 
آزادی )freedom( و رهایــی )liberation( قائــل 
اســت و شــرط اولیــه آزادی را رهابــودن از هــر نــوع 

بردگــی و بندگــی و موضــع قربانــی می دانــد.
قــدرت  کــه  اســت  کســی  امــروزی  انســان 
را  خــودش  سرنوشــت  بــر  تصمیم گیــری 
قربانــی  فــرد  یــک  جایــگاه  در  و  ازدســت داده 
سرنوشــتی  دچــار  کــه  می گیــرد  قــرار   )victim(
آیــا  امــا  قــرار می گیــرد.  بــا تعیین گــری دیگــری 
بــرای همیشــه  انســان ها یک بــار به طورکلــی و 
را  گفتــن  ســخن  قابلیــت  و  کنــش  قابلیــت 
کتــاب انقــالب  ــان  ازدســت داده اند. آرنــت در پای
ــرط  ــا پیش ش ــت؛ ام ــن اس ــر خوش بی ــع بش و وض
گسســت معرفتــی از امــور فرهنگــی  اساســی آن را 
ــی  ــه و قربان ــه موضــع منفعالن ــوط ب و فکــری مرب
و در بســتر پرسشــگری بــه آن می دانــد و آخریــن 
ــل  ــو )cato( نق کیت ــر را از  ــع بش ــاب وض کت ــه  جمل
کــه: »آدمــی هیــچ گاه بــه انــدازه وقتی کــه  می کنــد 
عملــی انجــام نمی دهــد اهــل عمــل نیســت و 
کــه بــا خویشــتن بــه ســر  هرگــز به انــدازه زمانــی 

اســت.« نگرفتــه  فاصلــه  تنهایــی  از  می بــرد، 

انسان امروزی 
کسی است 

که قدرت 
تصمیم گیری 
بر سرنوشت 

خودش را 
ازدست داده و در 
جایگاه یک فرد 

 )victim( قربانی
قرار می گیرد

منابع
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آرنــت.  هـانــا   .)1951( توتالـیتـاریـســـم 
ثـالثــی. محسـن  ترجمـه 

سـمینار آموزشی هیسـتری در روان کاوی 
کانـی )1396(. آلرتو سـائول. فصلنامه  ال

فرهنگی سـخن سیاووشـان. شـماره 5.
گفت وگـو بـا  انسـان و دشـواری وظیفـه. 
حسـین مجتهـدی. دوماهنامه سیاسـی 
راهبـردی چشـم انداز ایـران. اسـفند98 و 

فروردیـن99.
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دݡکترای علوم سیاســـݡی و مدرس فلسفه سیاســـݡیمهدی ݡکاظمــݡی زمهریر

»معنویت ݡگرایــــݡی«
 مصطفــݡی ملݡکیان 

و بی تفاوتــݡی اجتماعـݡی
روایـت  تأثیـر  بررسـی  مقالـه،  ایـن  موضـوع 
معنویت گرایانـه مصطفـی ملکیـان از زندگـی خوب 
بـر بی تفاوتـی اجتماعـی )Social Apathy( به ویژه 
در میـان نخبـگان اسـت. بی تفاوتـی اجتماعـی در 
میـان نخبـگان، می توانـد عـوارض مهمـی بـرای 
جامعه شناسـی  در  سـازد.  فراهـم  جمعـی  زندگـی 
نخبه گرایانـه، جنبش هـا و تغییـرات اجتماعـی نـه 
محصول کنش توده ها که حاصل مشارکت فعال 
گرایش  نخبگان در حوزه عمومی اسـت. ازاین رو، 
نخبـگان بـه بی تفاوتـی اجتماعـی، باعـث کاهش 
تـوان جامعـه بـرای مواجهـه بـا مشـکالت عمومـی 

می شـود.

1.تعریف و ابعاد
و  اشتیاق  عدم  معنای  به  اجتماعی  بی تفاوتی 
عالقه فرد به رویدادهای اجتماعی؛ عزلت گزینی و 
نبود مشارکت در حد انتظار است. در این وضعیت، 
عدم  و  جدایی  انفصال،  احساس  نوعی  شاهد 
میان  )کنشی(  عینی  و  )شناختی(  ذهنی  پیوند 
فرد و جامعه )نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر 
سیاست، خانواده، مذهب و...( هستیم. می توان 
گفت:  سخن  اجتماعی  بی تفاوتی  نوع  دو  از 
بی تفاوتی نوع دوستانه )اولویت دادن منافع فردی 
بر منافع دیگران( و بی تفاوتی مدنی )عدم مشارکت 
در فعالیت های جمعی معطوف به خیر عمومی( 

)نوابخش و میرزاپوری،1394: 55-56(.
ابعـاد  می توانـد  اجتماعـی  بی تفاوتـی  همچنیـن، 
دلسـوزی(،  و  همـدردی  )کاهـش  احساسـی 
مشـکالت  بـا  ذهنـی  درگیـری  )عـدم  شـناختی 
دیگـران( و رفتـاری )عـدم اقـدام بـه رفـع مشـکالت 
دیگران( داشـته باشد )هورامان و کیانپور، 1394: 

.)69
در  اثرگـذار  عامـل   9 جمعـًا  تحقیـق،  یـک  در 
شـکل گیری بی تفاوتی اجتماعی احصا شده است 

.)1390 محسـنی،  و  )صداقتی نـژاد 
 در این یادداشت، تمرکز اصلی بر نسبت سنجی 
»فردگرایی«،  عامل  سه  با  ملکیان  اندیشه های 
 »)Anomie( عدم التزام مدنی« و »بی هنجاری«

است.

در جامعه شناسی 
نخبه گرایانه، 

جنبش ها 
و تغییرات 

اجتماعی نه 
محصول کنش 

توده ها که 
حاصل مشارکت 
فعال نخبگان در 

حوزه عمومی 
است
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3.2.خلوص گرایی و بی هنجاری
نظـرم  بـه  کـه  معنـوی  انسـان  فردگرایانـه  بعـد 
بـا  کامـاًل خیالـی و ضداجتماعـی اسـت، در پیونـد 
قواعدگریـز  انسـان  تولـد  باعـث  »خلوص گرایـی«، 
معنـوی  انسـان  ملکیـان،  نظـر  از  می شـود. 
جسـت وجوگر زندگـی اصیـل اسـت؛ زندگـی اصیـل 
دریافت هـای  و  فهـم  اسـاس  بـر  »زندگـی  یعنـی 
دیگـری«  هیچ چیـز  اسـاس  بـر  نـه  اسـت،   خـود 
سرشـت  بـا  خلوص گرایـی  ایـن   .)125 )همـان: 

اسـت. تعـارض  در  روزمـره  زندگـی 
جامعـه مدنـی چیـزی جـز جامعـه مبتنـی بـر قواعـد 
نیسـت و ایـن قواعـد تنهـا زمانـی به مثابـه هنجـار 
بازشناسی می شوند که توسط کنشگران اجتماعی 
بـه رسـمیت شناخته شـده و درکنـش روزمـره بـه کار 
بسـته شـوند. انسـان معنوی که در جسـت وجوی 
بـه  دل بسـتن  از  ناچـارًا  اسـت،  »اصیـل«  زندگـی 
در  کـه  اجتماعـی  عادت هـای  و  الگوهـا  قواعـد، 
گاهانـه توده هـا  کنـش ناآ زندگـی روزمـره از طریـق 
از  گریـز  ایـن  اسـت.  گریـزان  می شـود،  بازتولیـد 
فوق العـاده  امـری  همچـون  تنهـا  گـر  ا همگونـی، 
از  کوچکـی  گـروه  روزمـره  زندگـی  در  اسـتثنایی  و 
در  چنـدان  شـاید  یابـد،  نمـود  اجتمـاع  اعضـای 
تشـدید بی هنجـاری و زوال هنجارهای اجتماعی 
یـک  همچـون  کـه  زمانـی  امـا  نباشـد.  تأثیرگـذار 
گیـر بخـش مهمـی از طبقـات اجتماعـی  فلسـفه فرا
گرایـی اجتماعی و  را در برگیـرد، نتیجـه آن تولیـد وا
گیر قواعد  از دست رفتن سرشت بین االذهانی و فرا
و الگوهـای کنـش اسـت کـه اسـاس زندگـی جمعی 
بـه  عـام  هنجارهـای  تبدیل شـدن  می سـازد.  را 
هنجارهـای خـاص و وابسـته به جماعت ها، عماًل 
مانعـی اساسـی بـرای گفت وگـو و تعامـل اجتماعـی 
گیـر میـان همـه طبقـات اسـت. ایـن رخـداد در  فرا
هسـتند،  مواجـه  آنومـی  بحـران  بـا  کـه  جوامعـی 
تأثیری عمیق تر و شگرف تر برجا خواهد گذاشت. 
از  کوتاهـی  لحظـه  تنهـا  خالـص،  و  نـاب  زندگـی 
زندگـی انسـان نوعـی اسـت و این تصـور که وظیفه 
آن  مسـتمر  جسـت وجوی  روزمـره  زندگـی  در  مـا 
اسـت، تنها به گسیخته شـدن زندگی ما از دیگران 
شـهروندان  ضداجتماعـی  اخالقیـات  تقویـت  و 

می انجامـد.

3.3.تعهد مدنی و اهمیت نهادها
»عــدالــت،  مـی گــویـــد،  بـه درســتــی  مـلـکـیــان 
سـعادت  تحقـق  شـرط  امنیـت«  و  نظـم  آزادی، 
بـرای  اسـت.  جمعـی  سـاحت  در  دنیوی معنـوی 
رسـیدن به این هدف ناچارًا نیازمند کانونی شـدن 
امـر عمومـی در زندگـی فرد هسـتیم. تجربه بشـری 
از  کـه شـهروندانش  نشـان می دهـد، در جوامعـی 
التـزام مدنـی باالیـی برخـوردار هسـتند و نهادهـای 
امـکان  اسـت،  یافتـه  سـازمان  به خوبـی  عمومـی 
و  نظـم  آزادی،  عدالـت،  تحقـق  بـرای  بیشـتری 
برخـالف  ملکیـان  امـا  می شـود.  فراهـم  امنیـت 
ایـن تجربـه تاریخـی سـخن می گویـد و تحـول در 
حـوزه عمومـی را بـه تحـول در سـاحت فـردی فـرو 
می کاهد. درنتیجه، شـاهد کم ارزش شدن جایگاه 
»مشـارکت مدنـی« و »نهادهـا« در سـاخت سـعادت 
هسـتیم. اجتماعـی  بی تفاوتـی  تولیـد  و  دنیـوی 

به طـور مثـال، در فقـره ای ملکیـان می گویـد: »در 

اجتماعـی،  دگرگونـی  لحـاظ  بـه  جامعه شناسـی، 
)همـان:240( اسـت.«  مقـدم  روان شناسـی 

در عبارتـی دیگـر می گویـد: »هرگونـه تغییر سیاسـی 
و اقتصادی و هرگونه تغییر اجتماعی، غیرسیاسی 
و غیراقتصـادی، ناشـی از تغییـر فرهنگـی اسـت.« 
مبنـای  بـر  کـه  حکـم  دو  ایـن  )همـان:242( 
فروکاسـتن امـر عمومـی بـه امـر فـردی و امـر بیرونی 
نظریـات  بـا  هـم  شـکل گرفته،  درونـی  امـر  بـه 
دارد  سـتیزش  جامعه شناسـی  حـوزه  در  موجـود 
تاریخـی. معلـوم نیسـت،  بـا واقعیت هـای  و هـم 
کـدام نظریه پـرداز یـا سـنت جامعه شناسـی، چنین 
کـرده  صـادر  اجتماعـی  تحـوالت  دربـاره  حکمـی 
دانـش  اهمیـت  و  »نفـی ضـرورت  معنـای  بـه  کـه 
کشـورهای  همچنیـن،  اسـت.  جامعه شناسـی« 
زیـادی در جهـان هسـتند کـه توانسـته اند در حـوزه 
دسـتاوردهای  اجتماعـی  و  اقتصـادی  سیاسـی، 
مهمـی کسـب کنند؛ ولـی ضرورتـًا این تغییـرات به 
معنـای خلـق »انسـان های آرمانی معنـوی« نبـوده 
اسـت. بـه تعبیر دیگـر، وجـود و تـداوم بحران های 
اخالقـی و فرهنگـی، ضرورتـًا بـه معنای ایسـتایی و 

نیسـت. حوزه هـا  سـایر  در  توسـعه نیافتگی 
کلـی  حکـم  مجـددًا  دیگـری،  گفتـار  در  ملکیـان 
و  می کنـد  صـادر  تاریخـی  شـهودات  برخـالف  و 
می گویـد کـه: »سـه چیز به گواهی تاریـخ با رضایت 
خـاص،  مذهـب  و  دیـن  نـدارد:  ارتباطـی  باطـن 
علـوم و معـارف بشـر، نظام هـای اجتماعـی.« ایـن 
سـاحت  در  می تـوان  کـه  معناسـت  بـدان  حکـم 
گر  فـردی، سـعادت دنیوی معنـوی داشـت؛ حتـی ا
سرتاسـر  فاسـد  نهادهـای  و  جهـل  جزم اندیشـی، 
از  تعبیـری  چنیـن  در  باشـد.  گرفتـه  فرا را  جامعـه 
سـعادت، تنهـا »دیـوژن کلبـی« اسـت کـه می توانـد 
بی توجه به شـرایط بیرونی احسـاس رضایت کند. 
سـخن ملکیـان بـدان معناسـت که رضایـت باطن 
پیونـدی ضـروری بـا حقیقـت و عقالنیـت نـدارد. 
حتـی ممکـن اسـت، رضایـت باطن با جهل بیشـتر 
سـازگار باشـد تـا با عقالنیـت و حقیقت. همچنین، 
کسـب رضایـت باطـن و آرامـش درونـی، بـا  میـان 
سـعادت دنیوی در سـاحت جمعی پیوندی وجود 
»رضـای  فـردی  سـاحت  در  می توانـد  فـرد  نـدارد. 
داشـته  شـادی(«  و  امیـد  آرامـش،  )شـامل  باطـن 
»دیگـران«  اجتماعـی  حـوزه  در  گـر  ا حتـی  باشـد؛ 
گرفتار »بی عدالتی، استبداد، هرج ومرج و ناامنی« 
که آنچه اساسـی است، »تعطیل شدن  باشـند؛ چرا
علیـه  همـه  »جنـگ  نـه  خـود«  بـا  انسـان  جنـگ 

همـه«.
بـا ایـن رویکـرد به حـوزه عمومـی، سیاسـت ورزی و 
اصالح گـری اجتماعـی جایگاهـی نـازل در اندیشـه 
وی می یابد. ملکیان، ضمن تأیید سیاسـت ورزی 
سیاسـت زدگی  بـا  اخالقـی،  وظیفـه  به مثابـه 

2.معنویت گرایی و انسان معنوی
محوریـت  بـر  ملکیـان  مصطفـی  فکـری  پـروژه 
اسـت.  گرفتـه  شـکل  »معنویـت«  و  »عقالنیـت« 
»اسـتدالل گرایی«  عقالنیـت،  از  ملکیـان  منظـور 
اسـت« صحیـح  اسـتدالل  از  کامـل  »تبعیـت   و 

.)265 :1380(
در مقابـل، معنویـت »نحـوه مواجهـه ای بـا جهـان 
روی هم رفتـه  شـخص  آن،  در  کـه  اسـت  هسـتی 
بـا رضایـت باطـن زندگـی می کنـد« و »دسـتخوش 
اضطـراب، دلهـره و نومیـدی نمی شـود.« )1385 

الـف:276(
»خوددوسـتی  خصیصـه  دارای  معنـوی  انسـان 
معنـوی« و »کمال جـو« اسـت و »خـود را مسـئول 
)همـان:283-282(.  می دانـد«  خـود  سرنوشـت 
بـه  میـل  معنـوی،  انسـان  ویژگی هـای  دیگـر  از 
»خودشـکوفایی فردی« و جست وجوی »سعادت 
دنیـوی معنـوی« اسـت؛ سـعادت دنیـوی معنـوی 
در ساحت جمعی با تحقق »عدالت، آزادی، نظم 
و امنیـت« و در سـاحت فـردی بـا »رضـای باطـن 
)شـامل آرامـش، امیـد و شـادی(« تحقـق می یابـد 
شـدن  معنـادار  معنویـت،  غایـت   .)296  :1380(
زندگی فرد و »تعطیل شـدن جنگ انسـان با خود« 

ب: 150(.  1394( اسـت 

3.معنویت گرایی و امر اجتماعی
از  ملکیـان  روایـت  سـازنده  اساسـی  عناصـر 
شـده  سـاخته  فـرد  پیکـره  بـر  معنویت گرایـی، 
باطـن«،  »رضایـت  ماننـد  شـاخص هایی  اسـت. 
»خــــود  »کـــمـال گـــرایـــی«،  »خوددوســـتــــی«، 
»خودمختـاری«،  و  درونـی«  »صلـح  شـکوفایی«، 
فردگرایانـه  روایتـی  از  برآمـده  ویژگی هـای  همـه 
مؤلفـه  هیـچ  روایـت،  ایـن  در  اسـت.  انسـان  از 
اجتماعـی، جمعـی و ناظـر بـه امـر عمومـی مؤثـر در 
مدخلیـت  معنـوی  دنیـوی  سـعادت  بـه  رسـیدن 
نـدارد. پیامدهـای ایـن روایـت، شـکل گیری نوعی 
»فردگرایـی خیالی«، »قواعدگریـز« و »اجتماع گریز« 

اسـت.

3.1.فردگرایی و انسان متعارف
وجودگرایانـه  و  گزیستانسیالیسـتی  ا روایـت 
گوشـت  »انسـان  از  نشـانی  نـه  فـرد،  از  ملکیـان 
پیونـدی  نـه  و  )همـان:21(  دارد،  خـون دار«  و 
انسـانی  )همـان:18(.  روزمـره«  »زندگـی  بـا 
وجودگرایانـه  آموزه هـای  تحت تأثیـر  کـه 
قـرار  روزمـره  زندگـی  بـا  پیونـد  در  نه تنهـا  اسـت، 
اسـت  تـالش  در  مسـتمر  به طـور  بلکـه  نـدارد، 
و  انسـانی«  توده هـای  در  »فرورفتـن  از  کـه 
کنـد  کلیشه ای شـدن« پرهیـز  »توده ای شـدن یـا 
انسـان  ازایـن رو، مهم تریـن شـعار  )همـان:21(. 
کـه »خـودت بـاش، خـودت  معنـوی ایـن اسـت 
)همـان:37(.  بشـناس«  را  خـودت  و  بـاش  را 
اجتمـاع  از  گسـیخته  فـردی،  درنتیجـه، چنیـن 
و بیگانه شـده از آن اسـت. ایـن بیگانگـی تأثیـر 
در  روزمـره  زندگـی  شـدن  بی معنـا  در  مهمـی 
زندگـی  گویـی  دارد.  معنـوی  انسـان  ذهنیـت 
متعـارف  انسـان های  غالـب  زندگـی  کـه  روزمـره 
در اجتمـاع اسـت، ارزشـی بـرای تـداوم و جـدی 

نـدارد. گرفته شـدن 

شاخص هایی 
مانند »رضایت 

باطن«، 
»خوددوســـتـــی«، 
»کـــمـال گـــرایــی«، 

»خود 
شکوفایی«، 

»صلح درونی« و 
»خودمختاری«، 
همه ویژگی های 
برآمده از روایتی 

فردگرایانه از 
انسان است
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4.دوستی به مثابه کنش خصوصی
معنویت گرایـی  بـه  عالقه منـدان  اسـت  ممکـن 
مدعـی شـوند، راهـکار رفـع بی تفاوتـی اجتماعـی، 
کنـش دوسـتانه اسـت. ملکیـان »انسان دوسـتی« 
اخالقـی  جامعـه  معیارهـای  از  یکـی  به عنـوان  را 

الـف:271-272(.   1385( برمی شـمارد 
دیگـر  فضیلـت  دو  درونـی  محتـوی  همچنیـن 
اجتماعـی یعنـی »تواضـع« و »احسـان«، با دوسـتی 
و توجـه بـه دیگـری پیونـد دارد. بـه تعبیر ملکیان، 
نگریسـتن  چنـان  خـود  بـه  معنـای  بـه  »تواضـع 
بـه معنـای  گویـی دیگـری هسـتی و احسـان  کـه 
خـود  گویـی  کـه  نگریسـتن  چنـان  دیگـری  بـه 
گرچـه، ایـن رویکـرد بـه  تویـی« )1394ب: 133(. ا
از  انزواجویانـه  تـا حـدی می توانـد تعابیـر  دیگـری 
کنـد؛ امـا عمـاًل نمی توانـد پیونـدی  فـرد را تلطیـف 
اساسـی میـان فـرد و حـوزه عمومـی برقـرار سـازد. 
خصوصـی  سرشـتی  ماهیتـًا  دوسـتانه،  ارتباطـات 
آن  نمی تواننـد  ارتباطـات  از  دسـته  ایـن  و  دارنـد 
میـزان توسـعه یابنـد تـا بیگانگـی مـا را بـا روندهای 
اجتماعـی برطـرف سـازد. بـه تعبیـر ملکیـان، ازنظر 
فـرد،  روانـی  بهداشـت  نشـانه های  از  یکـی  مازلـو 
داشـتن »ارتبـاط بـا تعـداد محدود افـراد ولی عمیق 
و ارضاکننـده« اسـت )1385 ب: 399(. بنابرایـن، 
از  را  تنهایـی  احسـاس  گرچـه  ا روابـط  این گونـه 
میـان برمـی دارد؛ امـا بـه رشـد فضیلـت مدنی یعنی 
خیـر  بـه  شـهروندان  خدمـت  ظرفیـت  و  »تمایـل 

نمی کنـد. کمکـی  مشـترک« 

5.از مازلو به مارکس
درحالی که ملکیان بر تقدم فرهنگ و تحول درونی 
کید دارد؛  به مثابه عامل اصلی تغییرات بیرونی تأ
اتخاذ  متفاوتی  دیدگاه  مواضعش،  بعضی  در  اما 
بر  مصاحبه  یک  در  مثال،  به طور  است.  کرده 
گسترش روح  »اهمیت طبقه بندی نیازها« برای 
کید کرده و گفته است: »تا نیازهای رده اول  دینی تأ
پدید  دوم  درجه  نیازهای  اصالح  نشود،  برآورده 
نمی آید« )1385 الف: 361(. در عبارت دیگری، 
که »گزافه گویی است  کرده  بر این نکته پافشاری 
نکرده ایم،  برآورده  را  اول  درجه  نیازهای  تا  که 
که می خواهیم نیاز درجه دوم یا  دم از این بزنیم 
 .)1394:303( کنیم«  برآورده  را  سوم  درجه  نیاز 
تحت تأثیر  بیشتر  ملکیان،  دیدگاه های  این 
وی  نیازهای  طبقه بندی  و  مازلو  روان شناسی 
است. در هرم مازلو، نیازهای انسان به »نیازهای 
ک، پوشاک، غریزه جنسی و  فیزیولوژیکی )خورا
»عالقه  آرامش(«،  و  )ایمنی  »امنیت  مسکن(«، 
و  افتخار  )احساس  »رضایت  تعلق خاطر«،  و 
موفقیت(« و »خودشکوفایی )دستیابی به نهایت 
در  است.  شده  دسته بندی  فردی(«  پتانسیل 
قرار  فیزیولوژیکی  و  زیستی  نیازهای  هرم،  کف 

ملکیـان  ازنظـر  سیاسـت زدگی  می کنـد.  مخالفـت 
یعنـی »نفهمیم هرگونه دگرگونـی بیرونی، متوقف 
بـر دگرگونـی درونـی اسـت« )همـان: 240-241(. 
گر شـهروندان به استقالل  این بدان معناسـت که ا
نسـبی حـوزه فـردی از حـوزه عمومی قائل باشـند و 
برای تغییرات سیاسـی و اجتماعی جهت رسـیدن 
بـه »عدالـت، آزادی، نظـم و امنیـت« در سـاحت 
عمومی تالش کنند، دچار سیاست زدگی شده اند. 
اجتماعـی  اصـالح  در  جدیـت  نه تنهـا  ملکیـان 
و  نخبـگان  از  بلکـه  می نامـد،  سیاسـت زدگی  را 
اجتماعـی،  بحران هـای  برابـر  در  سیاسـت مداران 
و  می کنـد  مسـئولیت زدایی  اقتصـادی  و  سیاسـی 
می گویـد: »هرگونـه سـوءنیت، جهـل و خطایی که 
در نظـام سیاسـی جامعـه هسـت بازتـاب و معلـول 
کـه در فرهنگ عامـه مـردم وجـود  فسـادی اسـت 

.)241-240 )1385ب:  دارد« 

فردی،  خودشکوفایی  و  روحی  نیازهای  دارد. 
در مرحله باالتر از نیازهای اساسی قرار دارند. فرد 
پس از فراغت نسبی از نیازهای اساسی خود، به 
با  می کند.  حرکت  باالتر  نیازهای  ارضای  سمت 
می آید  پیش  که  پرسشی  مازلو،  مدل  به  توجه 
که چگونه می توان بدون تأمین نسبی  این است 
و  روحی  نیازهای  سمت  به  اساسی،  نیازهای 
معکوس  رابطه ای  و  رفت  فردی  خودشکوفایی 
کرد. قاعدتًا،  میان آن ها و نیازهای اساسی برقرار 
تأمین نیازهایی مانند آب، غذا، مسکن و امنیت، 
در گروه توسعه و بهبود عملکرد نهادهای سیاسی، 
از  که  جامعه ای  و  است  اجتماعی  و  اقتصادی 
تأمین نیازهای اساسی شهروندانش عاجز است، 
نیازهای  به  شهروندان  توجه  به  نباید  ناچارًا 
روحی و معنوی خود امیدی داشته باشد. درواقع، 
در  کثرًا  ا که  خود  نظریه پردازی  سیر  در  ملکیان 
قالب مصاحبه و سخنرانی است، دچار نوعی گذار 
از کاربست الگوی مازلو به الگوی مارکس شده که 
عامل ظهور احکام متعارض در اندیشه وی شده 
است. در الگوی مازلو، شاهد طبقه بندی نیازها 
به صورت هرمی و به شکل انباشتی هستیم. به 
که در سطوح پایین نیازهای بنیادین  این معنا 
قرار دارد و در سطوح باال نیازهای متعالی. برای 
نیازهای  از  فراغت  خوب،  زندگی  به  رسیدن 
کافی نیست. فرد  اما  بنیادین، شرط الزم است؛ 
به تدریج و پس از رفع نسبی نیازهای بنیادین به 
می کند.  حرکت  متعالی  نیازهای  ارضای  سمت 
غالب  زیربنا/روبنا  الگوی  مارکس،  مدل  در  اما 
است و اقتصاد متغیر اساسی در تحول نهادهای 
سیاسی، اجتماعی و حقوقی است. در این الگو، 
تحول در زیربنا، به طور نظام مند به تغییر در روبنا 
الگوی  از  اولیه اش  آثار  در  ملکیان  می انجامد. 
تحلیلی مازلو برای ترسیم نظریه خود بهره گرفته؛ 
الگوی  به  مازلو  الگوی  از  گذار  با  به تدریج  اما 
برساخته  را  خود  فرهنگ گرایی  نظریه  مارکس، 
است. تنها تمایز این نظریه از مدل مارکسی این 
گر در مارکس اقتصاد زیربناست، در مدل  است که ا
بازی  را  زیربنا  نقش  که  است  فرهنگ  ملکیان، 

می کند.

6.نتیجه گیری
نقادی  به  ورود  برای  مدخلی  یادداشت  این 
اجتماعی  منظر  از  ملکیان  معنویت گرایی  نظریه 
برگزیدن  با  دینی  نواندیشان  متأسفانه  بود. 
توده های  با  را  خود  پیوند  تنزه طلبانه،  موضعی 
باوجود  ملکیان  مصطفی  گسسته اند.  اجتماعی 
انسان های متعارف،  به  بر ضرورت توجه  کید  تأ
که  کرده  عرضه  خوب  زندگی  از  روایتی  عماًل 
و  است  نخبه گرایانه  بیش ازحد  و  عرفان گرایانه 
تنها طبقات و افرادی می توانند با آن همسو شوند 

 ملکیان بر تقدم 
فرهنگ و تحول 
درونی به مثابه 
عامل اصلی 

تغییرات بیرونی 
کید دارد؛  تأ

اما در بعضی 
مواضعش، 

دیدگاه متفاوتی 
اتخاذ کرده است
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کرده  که از مشکالت زندگی روزمره فراغت حاصل 
باشند. با توجه به اینکه نخبگان و طبقات باالی 
این نظریه هستند،  اجتماع مصرف کننده اصلی 
این رویکرد به زندگی خوب، باعث بیگانگی آن ها 
از زندگی روزمره و توده ها و مانعی برای مشارکت 
کنش های جمعی است. این بیگانگی  ایشان در 
خود  درونی  آرامش  به  تقدم بخشیدن  محصول 
اخالقیات  به  افراد  مشکالت  دالیل  فروکاستن  و 
اصلی  عامل  گویی  آن هاست؛  روانی  وضعیت  و 
بحران ها در زندگی فرد، ذهنیت و اخالقیات خود 
آن  حل وفصل  راهکار  درنتیجه،  است.  شخص 
فرد  که  اینجاست  در  اوست.  درونی  تحول  نیز 
امکان  و  می شود  گذاشته  تنها  خود  مشکالت  با 
بازنمایی آن ها به مثابه امری عمومی و اجتماعی از 
دست می رود؛ این نقطه آغاز بی تفاوتی اجتماعی 

به ویژه در میان نخبگان جامعه است.
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گــر بخواهیــم از نــگاه فلســفی بــه   ا
کنیــم،  نــگاه  انفعــال  موضــوع 
روشــن فکران  و  اندیشــمندان  نقــش 
و  بــروز  در  عملــی  و  تئوریــک  ازلحــاظ 
جلوگیــری از انفعــال عمومــی یــا گروهی 
از افراد جامعه چگونه است؟

تصــور می کنــم اولویــت بــا روشــن فکران اســت؛ 
زیــرا بــرای بحث هــای دیگــر مــا راهگشــا خواهــد 
کــه فضای  کنیــم  بــود. درواقــع نمی توانیــم انــکار 
حــرارت  شــور،  آن  آرام آرام  مــا،  روشــن فکری 
کــه  بودیــم  شــاهدش  کــه پیش تــر  فعالیتــی  و 
مــوج  می شــدند،  حاضــر  مهــم  رویدادهــای  در 
ایجــاد می کردنــد، تأثیرگــذار بودنــد و به عنــوان 
ــا حــدود  ــد ت پیشــاهنگ مــردم به پیــش می رفتن
یــک  بــه  کم کــم  و  شــده  کم رنــگ  زیــادی 
وضعیــت انفعالــی تبدیــل می شــود. البتــه چنیــن 
مختلــف  جهــات  از  کــه  دارد  نیــاز  مســئله ای 
کــه  دهیــم  هشــدار  و  کنیــم  نقــادی  و  بررســی 
کنــد، بــرای مــردم و  گــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا  ا
دلیلــش  بــود.  خواهــد  آســیب زا  بســیار  جامعــه 
کــه  ــد  کافــی ندارن کــه مــردم فرصــت  ایــن اســت 
گزارش هــای دقیــق  بــه دنبــال مطالعــه و یافتــن 
از وضعیــت زندگــی باشــند؛ به خصــوص در کشــور 
ــت،  ــن معیش ــر تأمی ــدت درگی ــردم به ش ــه م ک ــا  م
بحــران اقتصــادی و بــه دنبــال تأمیــن نیازهــای 
تحلیــل  فرصــت  دیگــر  هســتند،  خــود  اولیــه 

کتاب هــا و  گاهــی، خوانــدن  مســائل، انتقــال آ
بــرای آن هــا غیرممکــن اســت؛  یافتــن ایده هــا 
پررنــگ  می توانــد  روشــن فکران  نقــش  اینجــا 
باشــد. در تاریــخ مــدرن و در کشــورهای مختلف، 
اصالحــات  اســت  بــوده  نیــاز  کــه  آنجایــی 
خ دهــد، نقــش  سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی ر
کــه می آموختنــد،  روشــن فکران و معلمــان بــوده 
ایــن چــراغ  تــا  می دانســتند و تــالش می کردنــد 
اســت  کننــد. مدتــی  روشــن  مــردم  میــان  را در 
و بی رمــق شــده،  کم ســو  ایــران  ایــن چــراغ در 
به طوری کــه احســاس می کنیــم حتــی مــردم بــا 
که در حال حاضر دارند، نســبت  تمام مشــکالتی 
هســتند  جلوتــر  حــدودی  تــا  روشــن فکران  بــه 
کــه  گاهــی مــردم اقداماتــی انجــام می دهنــد  و 
تــازه روشــن فکران آن را تحلیــل می کننــد. بــرای 
اینکــه بــه نتیجــه ای برســیم، بهتر اســت تعریفی 
ــی از روشــن فکری بدهیــم. درســت اســت  اجمال
کــه به عنــوان هادیــان  کســانی بودنــد  همــواره 
امــا  می شــدند؛  حاضــر  جامعــه  در  رهبــران  و 
ــادی  ــا حــدود زی روشــن فکران در دوران مــدرن ت
از قشــر متوســط جامعــه بودنــد. بــرای تحلیــل 
مختلــف  مســائل  و  امــور  تجزیــه  کاوش،  و 
بنابرایــن  بودنــد؛  فلســفی عالقه منــد  و  فکــری 
قــدرت ایده ســازی، خلــق آرا و نظریــات جدیــد 
را داشــتند. درواقــع تفاوتشــان بــا دیگــران ایــن 
کــه زندگــی را به درســتی تفســیر می کننــد.  اســت 

نقش افول جریان روشن فݡکری 
در موضوع انفعال
ݡگفت و ݡگو با ناصر مهدوی دݡکترای عرفان اسالمـــݡی

وضعیــت  بررســی  نخســت،  گام  و  اقــدام  بدیهی تریــن  بازمی ایســتد،  حرکــت  ادامــه  از  قطــار  یــک  هنگامی کــه 
لوکوموتیــو آن اســت. طبیعتــًا تحلیــل وضعیــت روشــن فکران به عنــوان پیشــرانان و قدرت هــای پیش برنــده یــک 
جامعــه، هنگامی کــه آن جامعــه دچــار مســئله و مشــکل می شــود، ازجملــه اقدامــات اولیــه و اساســی خواهــد بــود. 
کشیده شــدن جامعــه می پردازیــم و در ادامــه ســیر  ــه ورطــه انفعــال  ــه نقــش روشــن فکران در ب در ایــن مصاحبــه ب
گفت وگــوی خواندنــی بــا دکتــر ناصــر مهــدوی، حاصــل  کــرد. ایــن  و تحول هــای معنایــی آن را موشــکافی خواهیــم 
کــه بــا دغدغــه ای وافــر و احســاس  ســال ها تحقیــق، تجربــه و فعالیــت ایشــان در حــوزه روشــن فکری اســت 

کنونــی می پــردازد. مســئولیتی عمیــق بــه جامعــه، بــه نقــد وضعیــت 
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معناومفهــوم  می کنیــم،  زندگــی  مــا  آنچــه  در 
نــو  ایده هــای  مــا  بــرای  درواقــع  و  می ســازند 
می آورنــد. ایــن ویژگــی روشــن فکران، آن هــا را 
تــا حــدود زیــادی بــا تحصیل کــردگان، حکیمــان 
کــه  و فیلســوفان یکــی می کنــد و در اینجاســت 
انســان می توانــد بــا خالقیــت و نــوآوری مفاهیــم 
واژه هایــی  کــه  زمانــی  مثــل  بیــاورد؛  جدیــدی 
لیبرالیســم،  و  دمکراســی  فاشیســم،  ماننــد 
دیکتاتــوری و دیــن داری عارفانــه و عاشــقانه، 
قبــض و بســط معرفتــی پیــدا می کننــد. این هــا 
کــه زندگــی را ازلحــاظ معرفتی  مفاهیمــی هســتند 
زندگی کــردن  بهتــر  بــرای  کــه  می دهنــد  ح  شــر
کنیــم. امــا روشــن فکران دو  چگونــه بهتــر فکــر 
از تحصیل کــردگان  را  آن هــا  کــه  دارنــد  ویژگــی 
بــرای  می کنــد؛  جــدا  عــادی  پژوهشــگران  و 
و  کننــد  فکــر  می تواننــد  پژوهشــگران  مثــال 
مثــاًل  بیاورنــد؛  مــا  بــرای  جدیــدی  ایده هــای 
شــادمان  می تواننــد  چگونــه  انســان ها  اینکــه 
باشــند یــا معنــای رنــج، غــم، شــر و خیــر چیســت؟  
ــد  ــردازی می خواهن ــردازی و نظریه پ ــا ایده پ ــا ب ی
کننــد. امــا  دنیــا و زندگــی را بهتــر ببیننــد و تفســیر 
کــه  یکــی از ویژگی هــای روشــن فکران ایــن اســت 
بــه مــردم تعلق خاطــر دارنــد و نحــوه حکمرانــی، 
برایشــان  سیاســت گذاری  و  قــدرت  چرخــش 
مهــم اســت و عــالوه بــر اینکــه ایده ســاز هســتند، 
راهشــان از یــک فیلســوف اینجــا جــدا می شــود؛ 
عملی شــدن  کــه  می دانــد  روشــن فکر  یعنــی، 
خ دادن تحــول  راه هــا و ر ایده هــا، هموارشــدن 
کــردن آدم هــا بــه مقاصــد  فکــری و دســت پیدا
می شــود  مســیر  زمانــی  فکری شــان  نتایــج  و 
کــه زمینــه و بســتر بــرای آن فراهــم شــود؛ لــذا 
اســت.  روشــن فکران  دوم  جــزء  قــدرت  نقــد 
زندگــی  جامعــه  در  انســان  می دانــد  روشــن فکر 
می کنــد و چشــمش را بــه اطــراف خــودش بــاز 
کــه فرهنــگ منحــط می توانــد  می کنــد. می دانــد 
کنــد و در یــک نظــام نابرابــری  انســان را منحــط 
روحــی  تحــول  و  رشــد  امــکان  بی عدالتــی،  و 
انســان، تقریبــًا بــه پایین تریــن مراتــب می رســد. 
بــرای اینکــه ایده هــا درســت اعمــال  بنابرایــن 
ــر  ــه دیگ ــردازد. نکت ــدرت می پ ــد ق ــه نق ــوند، ب ش
و  دارد  تعهــد  مــردم  دربــاره  روشــن فکر  این کــه 
کاســتی های زندگــی آن هــا  نمی توانــد بــه رنــج و 
گرفتــار شــده اند بی تفــاوت  کــه در آن  و اندوهــی 
حریــم  آزادی،  فکــری،  مســائل  دربــاره  باشــد. 
ــی  ــد دارد؛ یعن ــش تعه ــت و آرام ــی، امنی خصوص
دیگــری  اســت.  مهمــی  امــر  برایــش  دیگــری 
کامــاًل جــدی اســت. این گونــه  برایــش مســئله ای 
کــت  گــر دیگــری در فقــر و فال کــه بگویــد ا نیســت 
ــد پــس مــن  کاری از دســت مــن برنمی آی اســت، 

کار خــودم. مــی روم دنبــال 
ایــن ســه ضلــع یعنــی ایده ســازی، نقــد قــدرت 

را  روشــن فکری  نــام  بــه  پدیــده ای  شــفقت،  و 
می ســازد؛ بنابرایــن روشــن فکر غیــر از فیلســوف 
فیلســوف،  یــک  اســت  ممکــن  یعنــی  اســت؛ 
را  قــدرت  نقــد  جرئــت  امــا  باشــد؛  ایده پــرداز 
نداشــته باشــد و نخواهــد هزینــه بدهــد. تصــورم 
ایــن اســت بعدازاینکــه زمــان گذشــت، می بینیــم 
ــر  ــر و ضعیف ت ــا خاموش ت ــن معن ــه ای ــراغ ب ــه چ ک
ــراد  ــه امــروزه ســروصدای اف ک ــه ای  شــده، به گون
گــوش می رســد  زیــادی در فضــای مجــازی بــه 
کــه بســیار مدعــی روشــن فکری هســتند و به طــور 
مــداوم، صحبــت، عکــس و فیلمشــان در فضای 
از  کمــی  عــده   ولــی  می شــود؛  پخــش  مجــازی 
ــی  ــه ویژگ ــن س ــد ای ــه می توانن ک ــتند  ــا هس این ه
کــه نیســتند؛ امــا  کننــد. نمی گویــم  را باهــم حــل 
کــم هســتند. برخــی از آن هــا نقــد قــدرت می کننــد 
کــه شــبیه اصالح طلبــان سیاســی ســعی می کننــد 
کننــد  بیــان  را  بی عدالتی هــا  و  نابرابری هــا 
ایده ســاز  امــا  می کننــد؛  مقاومــت  وکال  مثــل  یــا 
یــک  اســت  ممکــن  ازیک طــرف  نیســتند. 
شــخص سیاســی دغدغــه مــردم را نداشــته باشــد 
و دنبــال جابه جایــی قــدرت باشــد تــا ســهم خــود 
کــه مــا  را از نظــام سیاســی بگیــرد. در اینجاســت 
ــانی  کس ــی  ــود. حت ــی می ش ــی خال ــتمان خیل دس
از  می خواهنــد  کــه  اســت  ایــن  شعارشــان  کــه 
ســختی ها و مرارت هــا بکاهنــد، آرام آرام موضــع 
روشــن فکران  امــروزه  یعنــی  می گیرنــد؛  منفــی 
از  حــرف  کــه  تحصیل کردگانــی  درواقــع  مــا؛ 
)شبه روشــن فکران(،  می زننــد  روشــن فکری 
بــه  خزیده انــد،  خــود  در  کــه  هســتند  کســانی 
بــا  نســبتی  هیــچ  کــه  فلســفی  صحبت هــای 
دنبــال  و  می پردازنــد  نــدارد،  مــا  فعلــی  زندگــی 
تفســیر اندیشــه های هگلــی و هایدگــری هســتند 
یــا متأســفانه فکــر می کننــد تــالش بــرای اجتمــاع 
و نقــد قــدرت، اشــتباه و بی فایــده اســت و بایــد 
خودمــان را اصــالح و دگرگون کنیم. البته بگویم 
کــه بــه ایــن ســه ضلع  روشــن فکرانی هــم هســتند 
وفادارنــد؛ هــم ایده پردازنــد، هــم در رویدادهــای 
پیچیــده حاضــر می شــوند و انتقادهــای ســازنده 
می کننــد و البتــه هــر دوی این هــا بــرای شــفقت 
کم رنــگ  آهنگــش  ایــن  امــا  اســت؛  مــردم  بــه 
شــده؛ یعنــی دیگــر در ایــن زمینــه چهره هایــی 

برجســته نیســتند. 

 چرا به اینجا رسیده ایم؟
 

به صــورت  را  دلیــل  ســه  می توانیــم  دســت کم 
کنیــم: اولیــن و مهم تریــن  ح  فهرســت وار مطــر
مــا  روشــن فکر  طبقــه  کــه  اســت  ایــن  دلیــل 
می خواســتند ایــن وظیفــه را برعهــده بگیرنــد؛ 
کــم بــر جامعــه مــا، کاماًل  امــا سیســتم فرهنگــی حا
کــه روزنه هــای اصــالح را بســته و هــر  نشــان داده 
پیشــنهاد دلســوزانه، هر اقدام ســازنده و هرراهی 
کــه  نــدارد  عالقــه  باشــد  چاره گــر  می توانــد  کــه 
بشــنود و بــه آن انعطــاف نشــان دهــد. درواقــع 
روشــن فکری می خواهــد عرصــه  و راهــی را بــاز 
کنــد تــا اندیشــمندان نفســی بکشــند و ایده هــای 
خــود را بــه منصــه ظهــور بگذارنــد، امــا عمــاًل راه 
پــس  اســت.  بســته  ایده پــردازی  و  مشــارکت 
کم رمــق  روشــن فکری  جریــان  این کــه  دلیــل 

سیســتم  کــه  اســت  ایــن  می شــود  کم ســو  و 
گــوش شــنوا را بســته،  کشــور، تقریبــًا  سیاســی 
همــه منتقــدان دلســوز را بــرای این کــه ایده هــای 
خــود را بــه میــدان بیاورنــد و وارد مشــارکت شــوند 
تصمیــم  نــوع  ببیننــد  وقتــی  و  می کنــد  ناامیــد 
بــه  عالقــه ای  اصــاًل  کــه  اســت  به گونــه ای 
کــه مأیــوس  شــنیدن نقــد ندارنــد، طبیعــی اســت 

فرومی رونــد. خــود  در  و  می شــوند 
روشــن فکری  کــه  اســت  ایــن  دلیــل  دومیــن 
قــدرت  نقــد  بــه  شــما  گــر  ا می شــود.  پرهزینــه 
گرفتــار می کننــد و در نتیجــه بــا  بپردازیــد، شــما را 
می شــوید. مواجــه  طوالنــی  محرومیت هــای 

از  برخــی  کــه  اســت  ایــن  دلیــل  ســومین 
روشــن فکران، در عیــن این کــه ســعی می کننــد 
خودشــان را بــه شــکل یــک روشــن فکر معرفــی 
دارنــد  ضدروشــن فکری  خصلت هــای  کننــد، 
بــرای آن هــا  مــردم و اجتمــاع  آنکــه  از  بیــش  و 
مهــم  برایشــان  خودشــان  آرای  باشــد،  مهــم 
کمتــری دارد. آرایــی  اســت و آن آرا البتــه هزینــه 
کــه مــردم را مشــتاق و طرفــدار می کنــد،  هســت 
آن هــا بــه مــردم عالقــه نشــان می دهنــد و هزینــه 
کــه  اســت  هــم نمی دهنــد. آن همــان چیــزی 
گرایــش بــه رواقی گــری افراطــی  مــن اســمش را 
مــردم  گــردن  بــر  تقصیــر  این کــه  گذاشــته ام؛ 
بیندازنــد و بگوینــد مــردم ســاده لوح اند، دنباله رو 
هســتند و از تعمــق فرهنگــی برخــوردار نیســتند، 
صحیــح نیســت. ایــن حرف هــا خیلــی طرفــدار 
کــه می ترســند بــرای اصــالح  کســانی  دارد و بــرای 
جامعــه قدم هــای بــزرگ بردارنــد و از این طــرف 
هــم می خواهنــد وجدانشــان هــم آرام شــود، ایــن 
کــه هــم دســت از نقــد  کمــک می کنــد  تئــوری 
قــدرت بکشــند و هــم بــه خیــال خودشــان یــک 
کار بــزرگ فرهنگــی انجــام دهنــد و دلیــل بعــدی 
ــه  ــر جامع ــر ب ــوع تفک ــن ن ــه ای ــت: غلب ــن اس همی
کنــی، به جــای این کــه از  کــه راه آســان را طــی 

نابرابــری و حکمرانــی نادرســت بگویــی.
بــه مــردم بگوییــد کــه خودشــان، باورهــا، ایده هــا 
ــی  کار خیل کننــد. ایــن  ــد خــود را دگرگــون  و عقای
نــه  بــدش می آیــد  نــه حکومــت  اســت.  ســاده 
مــردم؛ چــون حکومــت را تبرئــه می کنــد و تقصیــر 
گــردن مــردم می انــدازد و مــردم هــم بدشــان  را بــر 
نمی آیــد؛ چــون راه آســانی اســت؛ چــون می گویند 
خانه هایمــان  در  مــا  پــس  نیســت،  امیــدی 
مطالعــه می کنیــم! شــما اوضــاع مالی ات مناســب 
کــه  کنــی؛ ولــی مردمــی  اســت، می توانــی مطالعــه 
ــاه  ــد و از بهداشــت، امنیــت و رف ــان شــب ندارن ن
بــا رنج هــای عظیــم انباشــته تنهــا  محروم انــد 

می ماننــد.

در تاریخ مدرن 
و در کشورهای 

مختلف، آنجایی 
که نیاز بوده 

است اصالحات 
سیاسی، فرهنگی 

و اجتماعی رخ 
دهد، نقش 

روشن فکران و 
معلمان بوده 

که می آموختند، 
می دانستند و 

تالش می کردند 
تا این چراغ را 
در میان مردم 

روشن کنند
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ک می شــود. پــس  عرفــان و روان شناســی خطرنــا
بایــد تأمــالت روان شــناختی  از یک ســو انســان 
کنــد؛  داشــته باشــد و عمیقــًا دربــاره خــودش فکــر 
امــا از ســوی دیگــر نمی توانــد بــه جامعــه و فقــر 
تصمیم گیــری غلــط حکمرانــی بی تفــاوت باشــد. 
دارد،  قــرار  وســط  ایــن  کــه  شــومی  پدیــده  آن 
کــه بــه مــن مربــوط  کــردن آن چیــزی اســت  جدا
بــه حکمران هــا و  آنچــه  می شــود و نمی شــود؛ 
سیاســت مردان مربــوط اســت، بــه مــن ربطــی 
نــدارد. این کــه در درون خــودم احــوال معنــوی 
اســت؛  فــرد  خیــال  در  و  نشــدنی  کنــم،  پیــدا 
گرایــش عالقــه  کــه بــه ایــن  حتــی جوان هایــی 
داشــته اند، بعــدًا بــه علــت مشــکالت اجتماعــی، 
خــود  زندگــی  در  زیــادی  بســیار  چالش هــای 
کرده انــد. ایــن در حقیقــت ســم مســمومی  پیــدا 
کــه در بیــن مــا پاشــیده شــده؛ چــون ایــن  اســت 
خاموشــی  درون،  وجــدان  آرامــش  فقــط  روش 
صــدای اعتــراض درون و توجیه کــردن سســتی 
ــن فکران  ــی از روش ــت. برخ ــه اس ــار منفعالن و رفت
بیــان می کننــد، بیایــد از همدیگــر ناامیــد شــویم؛ 
از  بیگانگــی  و  اجتماعــی  گسســت  یعنــی  ایــن 
یکدیگــر. بــه بهانــه خودســازی و تعمــق فــردی، 
از دیگــری فاصلــه می گیریــم. وقتــی از آرامــش 
کســی  می کنیــد،  صحبــت  اضطــراب  و  درون 
شــما را ســرزنش نمی کنــد؛ امــا پشــت ایــن ماجــرا 
کــه چشــم حســاس مــا را بــه  پدیــده ای خفتــه 
کــور می کنــد. ایــن افــراد در  پدیده هــای طبیعــی 
ــه  ــن، ب ــا در باط ــد؛ ام ــی می کنن کار فرهنگ ــر  ظاه
کمــک می کننــد. تئوری هــای  انحطــاط جامعــه 
کــه  جبرگرایانــه برخــی از ایــن افــراد ایــن اســت 
کثیفــی اســت؛ امــا در همیــن امــر  سیاســت امــر 
کثیــف، ثــروت مــردم غــارت می شــود، همیــن امــر 
کثیــف باعــث بســیاری از خودکشــی ها و طالق هــا 
آســیب دیدگان  همــه  این گونــه  و  می شــود 
اجتماعــی تنهــا می ماننــد و صدایشــان در درون 
کــه یــک راهنمــا نداریــم  کنــون  خفــه می شــود. ا
کــه  کنیــم  ببــرد، چــه کار  را پیــش  کارمــان  کــه 
می خوانیــم  کتــاب  باشــد؟  راحــت  وجدانمــان 
و اســمش را هــم تعمیــق فرهنگــی می گذاریــم. 
کــه بــه  ایــن تعمیــق اشــکالی نــدارد، بــه شــرطی 
بــا  نباشــیم،  بی اعتنــا  خــود  پیرامــون  مســائل 
کنیــم و ببینیــم مــا را  دقــت مســیر جامعــه را طــی 
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــه آنچ ــد. در جامع ــا می برن کج
اســتقبال  آن  از  هــم  فکــری  اصالح طلبــان  و 
کــه متأســفانه روان شناســی  می کننــد، ایــن اســت 
بــه سرنوشــت همدیگــر بی اعتنــا  مــا را نســبت 
کــه مــن به آرامــی  کــرده  گسســتی ایجــاد  کــرده و 
بی اعتمــاد  مــن  بــه  دیگــری  و  دیگــری  بــه 
کــه  بزک کــرده  حرف هــای  ایــن  شــده ایم. 
خودکفــا باشــم و امیــدم بــه خــودم باشــد، بــرای 
کــه دســتم خالــی اســت، امیــدی محســوب  منــی 
گسســت  قشــنگ  حرف هــای  ایــن  نمی شــود. 
ایجــاد می کنــد و زحمــت روشــن فکران پیــش مــا 

را هــم هــدر می دهــد.

جـریــــان  دلیــــل،  ســــه  ایــــن  بــــه  بــنــابــرایــــن   
اســت،  کــرده  پیــدا  افــول  مــا  روشــن فکری 
نــدارد،  شــنوا  گــوش  ظاهــر  بــه  سیســتم  پــس 
تنگنــا  ایــن  از  و  مقابله کــردن  ایســتادن،  دوم 
کــه خصلــت  کســانی  عبورکــردن، هزینــه دارد و 
روشــن فکری  الف  امــا  ندارنــد؛  روشــن فکری 
ــا قــدرت،  ــادن ب می زننــد، به جــای اینکــه در افت
ارضــای  بــرای  آســانی  راه  و  تبرئــه  را  قــدرت 
و  فرهنگــی  کار  کــه  کننــد  پیــدا  وجدانشــان 
کارهــای دیگــری انجــام  کننــد،  تعمــق فرهنگــی 
کســی دیگــر  گویــی غیــر از مــردم،  می دهنــد و تــو 
کننــد.  ــد خودشــان را اصــالح  مقصــر نبــوده و بای
باشــد،  درســت  هــم  حرف هــا  ایــن  گــر  ا تــازه 
تحت تأثیــر  و  خالــی  دســت  فــرد  نمی گوینــد 
فرهنــگ جامعــه اســت و امــکان خریــدن یــک 

اســت. ســخت  او  بــرای  هــم  کتــاب 
و  فیلســوفان  بــه  فقــط  روشــن فکران،  )دامنــه 
روان شناســان ختــم نمی شــود، بلکــه هنرمنــدان 

هــم جــزو روشــن فکران هســتند(

کاملــی  و  جامــع  توضیحــات   
دربــاره روشــن فکران و تأثیــری کــه 
باشــند  داشــته  جامعــه  بــر  می تواننــد 
کــه  کردیــد. ایــن را هــم بفرماییــد  بیــان 
آیــا روشــن فکران فقــط بــر مــردم تأثیــر 
نوعــی  بــه  هــم  مــردم  یــا  دارنــد 
ــد و  ــود را رش ــوب خ ــن فکران مطل روش
تربیت می دهند؟

بلــه ایــن هــم نکتــه بســیار مهمــی اســت، بــه نظــر 
مــن درســت مثــل بــازی فوتبــال بــا تماشــاچیان 
می مانــد. مــردم و روشــن فکران تأثیــر متقابلــی 
کــه  وقتــی روشــن فکران  بــر هــم دارنــد. معتقــدم 
شــگفت انگیز  بســیار  می ســازند،  را  ایــده ای 
کرده انــد،  کــه  اســت. مــردم بــه دلیــل رشــدی 
مــردم قبــل از انقــالب و اوایــل انقــالب نیســتند، 
ازایــن رو داناتــر، بیناتــر و تأثیرگذارتــر شــده اند و 
ایده هــای روشــن فکران را می پذیرنــد. درســت 
گاهــی روابــط نامناســبی را در جامعــه  کــه  اســت 
کــه  دارد  وجــود  سیســتمی  چــون  می بینیــم؛ 
همــه عرصه هــای فرهنگــی را در ســلطه خــودش 
قــرار داده و از طــرف دیگــر موانعــی ســر راه مــردم 
کــرده و بــه آن هــا  قــرار داده، روحشــان را خســته 
کــه مــردم  آســیب رســانده اســت. جالــب اســت 
باوجــود همــه این هــا از طریــق بــه دســت آوردن 
فضاهــای مجــازی بــه یــک جنبــش و تحــول 
دلیــل  و  کرده انــد  پیــدا  دســت  بزرگــی  روحــی 
کــه نحــوه حضورشــان در  مــن هــم ایــن اســت 
عرصــه سیاســی، نشــان دهنده دســتیابی آن هــا 
گــر  بــه درجــات باالیــی از رشــد اســت. بنابرایــن ا
کــه مــا ایــده تولیــد  دلیــل روشــن فکران ایــن بــود 
می کنیــم؛ امــا مــردم حمایــت نمی کننــد و توجــه 
ایــن  در  نیســتند،  قائــل  آن  بــرای  اهمیتــی  و 
صــورت می توانســتیم بگوییــم رابطــه مــردم و 
روشــن فکران یک طــرف شــده و در اینجاســت 
ــر منفــی می گذاشــتند و  ــر روشــن فکران تأثی ــه ب ک

ج  آن هــا حــق دارنــد خودشــان را از صحنــه خــار
کــه تقاضــای مــردم  کننــد. امــا شــگفت آور اســت 
ایده  پــردازی  و  ذوق  باعــث  این کــه  به جــای 
ســخت،  روزهــای  در  تــا  شــود  روشــن فکران 
به عنــوان پیشــاهنگان راه را بــرای بهتــر شــدن 
مــردم بــاز کننــد، در جامعه برعکس شــده و مردم 
روشــن فکران  عمومــًا  امــا  برخوردارنــد؛  رشــد  از 
کــه آثارشــان  کرده انــد  نــگاه ابــزاری بــه مــردم پیدا
امــا  کننــد؛  را پخــش  ایده هایشــان  و  را بخرنــد 
حاضــر نیســتند در قبالــش بــرای آن هــا هزینــه 
کننــد، در  بپردازنــد، ســهم خودشــان را پرداخــت 
کننــد و مــردم را تنهــا  دوران بحــران موضع گیــری 
نگذارنــد. بنابرایــن مــردم قــدم بــزرگ را بــرای 
ــد  روشــن فکران برداشــته اند، آثارشــان را خواندن
کردنــد و امکانــات در اختیــار  از آن هــا حمایــت 
ــد؛ امــا برعکــس روشــن فکران  ــرار داده ان آن هــا ق
گذاشــتند و به جــای وفــادار بــودن  آن هــا را تنهــا 
ــه  ــد؛ بااین ک ــه مــردم، آن هــا را ســرزنش می کنن ب

نــان آن هــا را می خورنــد.
مــردم  و  روشــن فکران  رابطــه  به طورکلــی  پــس 
ــوب  ــن فکران خ ــه روش ک ــی  ــت. زمان ــل اس متقاب
کننــد تأثیــرش بــر مــردم آشــکار  و درســت حرکــت 
می شــود و وقتــی مــردم بیــدار شــوند تأثیــرش در 
هویــدا  روشــن فکران  اندیشــه های  از  حمایــت 
20ســال  حــدود  مــا  روشــن فکران  می شــود. 
تأثیــر  مــردم  بیــداری  در  و  کردنــد  را  کار  ایــن 
بــه  گذشــته  15ســال  حــدود  از  امــا  گذاشــتند. 
این طــرف، مــردم، روشــن فکران بیــدار را فقــط 
در روان شناســی پیــدا می کننــد. آن هــا دوســت 
دارنــد از اضطــراب و درد و رنــج درونــی صحبــت 
فرامــوش  را  خــود  دیگــر  رســالت  دو  امــا  کننــد؛ 

کرده انــد.

و  افــراد  برخــی  کــه  زمانــی  در   
گروه هــا در جامعــه دچــار انفعــال 
 مشــاهده می شــود 

ً
می شــوند، بعضــا

کــه افــراد بــه جــای تمایــل بــه فلســفه و 
ــی  ــه موضوع های ــت، ب ــث عقالنی مباح
ماننــد عرفــان و روان شناســی تمایــل 
پیــدا می کننــد، بــه نظــر شــما ایــن رونــد 
مثبت است و فرایند طبیعی دارد؟

یک جهــت  از  دارد؛  پاســخ  دو  پرســش  ایــن 
گــر فــرد ازلحــاظ فــردی در خــود فــرو رود و بــه  ا
کنــد، بســیار  جنبه هــای روانــی خــودش توجــه 
رواقــی،  فلســفه  بــه  گرایــش  و  اســت  ســازنده 
معنــا  ایــن  بــه  عرفــان  حتــی  و  روان شناســی 
و  داده  بیشــتری  اصالــت  انســان  بــه  می توانــد 
را غنی تــر  آدمــی و شــخصیتش  تأمــالت و روح 
بســتیم؛  را  راه هــای دیگــر  مــا  وقتــی  امــا  کنــد. 
مثــاًل مــن عالقــه بــه ایــن حــوزه دارم؛ امــا وظایــف 
کــه  )ایده هایــی  کنــم  گــذار  وا را  اجتماعــی 
رواقیــون دارنــد(، باعــث می شــود چیزهایــی را 
کنــم و بــه  ک  کــه بــه جامعــه مربــوط می شــود، پــا
آن بی اهمیــت شــوم. در ایــن صــورت گرایــش بــه 

به طورکلی رابطه 
روشن فکران و 
مردم، متقابل 

است. زمانی که 
روشن فکران 

خوب و درست 
حرکت کنند 

تأثیرش بر مردم 
آشکار می شود و 
وقتی مردم بیدار 
شوند، تأثیرش 

در حمایت از 
اندیشه های 
روشن فکران 
هویدا می شود
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 در ایــن دوران انفعــال، آیــا فکــر 
می کنیــد ازنظــر معنایــی، زمینــه ای 
بــرای تغییــر و تحــول ایجــاد می شــود و 
تغییــرات  از  می تــوان  انتظــاری  چــه 
معنایی داشت؟

را  معنــا  می شــود،  عــوض  کــه  انگاره هــا 
حقیقــت  در  معنــا  می دهــد.  قــرار  تحت تأثیــر 
بــه  چیــزی  هســتند.  آدمــی  دل بســتگی های 
بــه آن عشــق  مــا  کــه  زندگــی معنــا می بخشــد 
می ورزیــم. هرچقــدر انگاره هــای جامعــه تلطیــف 
شــوند، ســطح نــگاه جامعــه دگرگــون و فهــم آن 
عمیــق شــود، دل بســتگی بــه آنچــه بــه آدمــی 
در  ولــی  می شــود.  متفــاوت  می دهــد،  معنــا 
جامعــه منحــط، آدمــی در حــد به دســت آوردن 
متوســط  یافتــن  معیشــتی،  و  مــادی  امکانــات 
پیــدا  معنــا  زندگــی اش  خوشــی،  حداقــل  و 
کــه رونــد رشــد  می کنــد؛ امــا در یــک جامعــه ای 
تحصیــالت،  ایــن،  بــر  عــالوه  می کنــد  طــی  را 
می بخشــد  معنــا  آدمــی  بــه  معرفــت  و  دانــش 
شــود،  عــوض  انســان  انگاره هــای  هرچقــدر  و 
شــناخت بهتــری از جهــان پیــدا می کنــد، درک 
بــه  و  مــی آورد  به دســت  زندگــی  از  عمیق تــری 
کگارد بــه دل بســتگی های ایمانــی  کی یــر  قــول 
و مؤمنانــه می رســد و آن عشــق بــه زندگــی آدمــی 

می بخشــد. معنــا 
امــا ممکــن اســت انســان ها در یــک برهــه زمانــی 
و مکانــی بــه هــر دلیلــی از مناســبات معنــوی، 
معرفتــی و اخالقــی برخــوردار باشــند و همین کــه 
شــیوه زندگی شــان و نحــوه توزیــع امکانــات در 
جامعــه عادالنــه صــورت نمی گیــرد و به صــورت 
منفــی  پالس هــای  از فرهنــگ جامعــه،  مرتــب 
کم کــم فرصــت پرداختــن بــه معنایــی  می رســد، 
ــی  ــی زندگ ــذا وقت ــود. ل ــه می ش گرفت ــی  واال از آدم
نــازل می شــود، ســطح معنــا هــم حالــت نزولــی 
پیــدا می کنــد و ایــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت. 
کــه روابــط سیاســی و اقتصــادی  در جامعــه ای 
در  ناامیدی هایــی  و  شــود  کشــیده  فســاد  بــه 
ــات از بیــن رود، نــگاه  جامعــه نســبت بــه مطلوب
نــگاه  می کنــد،  پیــدا  تغییــر  زندگــی  بــه  آدمــی 

همیــن  بــه  رســیدن  و  می بینــد  آســیب  فاخــر 
زندگــی ســطحی هــم برایــش بی معنــا می شــود. 
البتــه انســان مطلقــًا تحت تأثیــر اجتمــاع نیســت 
می توانــد  شــرایط  ســخت ترین  در  حتــی  و 
انگاره هــای خــود را حفــظ و همچنــان باورهــای 
ایمانــی خــود را داشــته باشــد. ولــی عمــوم مــردم 
زندگــی  ســطح  وقتــی  کــه  هســتند  این گونــه 
می کننــد  پیــدا  فرصــت  می کنــد،  پیــدا  بهبــود 

تــا بــه ســاحت های باالتــری قــدم بردارنــد؛ لــذا 
ــد  ــرای آن هــا دل بســتگی و پیون کــه ب آن چیــزی 
برقــرار می کنــد، می توانــد عمیق تــر و نفیس تــر 
باشــد و عمــق معنــای آدمــی را باالتــر ببــرد. در 
رودررو  مــا،  روشــن فکران  کــه  امیــدوارم  پایــان 
بــدون جنــگ و نــزاع، بتواننــد ایده هــای یکدیگــر 

کننــد. را نقــد 
هرچقدر 

انگاره های 
جامعه تلطیف 
شوند، سطح 

نگاه جامعه 
دگرگون و فهم 

آن عمیق شود، 
دل بستگی به 
آنچه به آدمی 
معنا می دهد، 

متفاوت می شود
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دݡکترای فلسفه اخالق، مدرس دانشݡگاه آݡکسفوردحسین دباغ

دولت عاطفــݡݡی

24ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا



و  تبعیــض(  )عــدم  عدالــت  تمریــن  بــه  خــود 
بگذارنــد.  رفرانــدوم  بــه  را  حقــوق  بــه  احتــرام 
حیــات دولت هــا درگــرو حساســیت آن هــا بــه رفــع 
تبعیــض و خواســت دائــم آن هــا بــرای تمریــن 
عدالــت ســاختاری اســت. امــا چگونــه دولت هــا 
می تواننــد حساســیت خــود را بــه رفــع تبعیــض 
بــا بــه رســمیت شــناختن عاطفــه  بــاال ببرنــد؟ 

دولتــی و ســاخت یــک دولــت عاطفــی.
می تواننــد  ملت هــا  به ســان  نیــز  دولت هــا 
عاطفــه داشــته باشــند. دولــت بی عاطفــه، ملــت 
بی عاطفــه پدیــد مــی آورد. هــر دولتــی »بایــد« بــه 
برخــی حقــوق و ارزش هــا حســاس باشــد. دولتــی 
کــه در برابــر همــه حقــوق و ارزش هــا خنثــی و 
کــه  بی طــرف باشــد، دولــت مــرده اســت. دولتــی 
ــه حقــوق و ارزش هــای ملــت خــود حساســیت  ب
نداشــته باشــد، هــم ملتــی منفعــل ایجــاد می کنــد 

هــم خــودش بی انگیــزه می شــود.
کــدام حقــوق و ارزش هــا بایــد  امــا دولت هــا بــه 
حســاس باشــند؟ حقــوق و ارزش هــای برآمــده 
و موردحمایــت »گــروه اندکــی« از شــهروندانش؟ 
موردحمایــت  و  برآمــده  ارزش هــای  و  حقــوق 
»عمــوم« شــهروندانش؟ یــا حقــوق و ارزش هــای 
برآمــده و موردحمایــت »تمــام« شــهروندانش؟ 
اســت  مطلــوب  اخالقــًا  آنچــه  می آیــد  نظــر  بــه 
و  حقــوق  بــه  دولت هــا  حساســیت  و  توجــه 
»تمــام«  موردحمایــت  و  برآمــده  ارزش هــای 
گــر  شــهروندان باشــد. امــا آیــا چنیــن امــری حتــی ا

مطلــوب باشــد، ممکــن اســت؟
کـه دولت هـا  کـه مطلـوب و اخالقـی اسـت  البتـه 
موردحمایـت  و  برآمـده  ارزش هـای  و  حقـوق 
کننـد. امـا شـاید  تمـام شهروندانشـان را بـرآورده 
بیایـد  ناممکـن  حتـی  و  ایدئـال  قـدری  نظـر  بـه 
کننـد؛ خصوصـًا هنگامی کـه  کـه دولت هـا چنیـن 
کـه بـا »ملت هـا«  کـه دولت هـا نـه بـا یـک ملـت 
و چندیـن ملـت مواجه انـد. بـرای مثـال ممکـن 
اسـت دولتـی بـا یـک ملـت چندفرهنگـی مواجـه 
در  دولت هـا  کـه  نیسـت  بی سـبب  باشـد. 
در  سیاست گذاری هایشـان  و  تصمیم گیری هـا 
پـی برآورده کـردن حقـوق و ارزش هـای »عمـوم« 
البتـه  اندیشـه ای  چنیـن  می رونـد.  شـهروندان 
توجیـه اقتصـادی داشـته و بـا تفسـیر ظاهـری از 
فایده گرایـی اخالقـی نیـز هم خوانـی دارد. تفسـیر 
بـا  به سـادگی  اخالقـی  فایده گرایـی  از  ظاهـری 
نـگاه »هزینه فایـده« اقتصـادی جمـع می شـود و 
کثرسـازی میـزان خیـر بـرای  هـر دو بـر طبـل »حدا
عمـوم مردمـان« می کوبنـد. اما کیسـت که نداند 
پافشـاری بـر آنچـه »عمـوم« آدمیان خواهـان آن 
هستند در طوالنی مدت، به تعبیر جان استوارت 
امـا  آورد.  بـه همـراه  میـل، می توانـد »اسـتبداد« 

کســی بایــد بــه خاطــر آن  مــن رنــج می بــرم و 
ســرزنش شــود.

»نیچه، تبارشناسی اخالق«

فرانســوی،  محقــق  و  خ  مــور رنــان،  ارنســت 
در ســخنرانی معروفــش تحــت عنــوان »ملــت 
چیســت؟« بــه زبانــی اســتعاری می گویــد حیــات 
یــک ملــت بــه »رفراندومــی هــرروزه« می مانــد؛ 
کــه حیــات یــک نفــر درگــرو خواســت  همان طــور 
در  مــن  اســت.  زندگــی  ادامــه  بــه  وی  دائــم 
ــان  ــه رن ــاع از ســخنان ملی گرایان اینجــا قصــد دف
راهگشــا  تــا حــدی  را  او  اســتعاره  امــا  نــدارم؛  را 
کشــف  پــی  در  »روزانــه«  کــه  ملتــی  می دانــم. 
ــرای ادامــه »زندگــی  ــالت و تعهــدات خــود ب تمای
مشــترک« نباشــد، رفته رفتــه بی رمــق و خمــوده 
کــه آن ملــت را بــه هــم  می شــود و پیوندهایــی 
کــرده اســت سســت و ضعیــف. بی رمقــی  متصــل 
انفعال آفریــن  اســت  ممکــن  آنــگاه  سســتی  و 

باشــد:
کنــد روبه مــزاج »انفعــال اســت  آنچــه شــیران را 

انفعــال اســت انفعــال«.
کــه بــه آینــده مشــترک خــود بی تفــاوت  ملتــی 
مقــوم  کــه  را  مشــترکی  ارزش هــای  می شــود، 
حیــات خــود اســت، پــوچ می بینــد. ارزش هــای 
مقاومــت  می شــود،  بی رنــگ  وقتــی  مشــترک 
کــم  ملــت  یــک  تــاب آوری  قــدرت  و  مشــترک 
کــه ذره ذره انفعــال،  می شــود. این گونــه اســت 
جســم یــک ملــت را زخمــی می کنــد و مثــل خــوره 

می تراشــد. را  آن  روح 
سرنوشــت  کــه  »دولت ملت هــا«  زمانــه  در  امــا 
حیــات  و  خــورده  پیونــد  دولت هــا  بــا  ملت هــا 
اســت،  وابســته  ملت هــا  حیــات  بــه  دولت هــا 
انفعــال یــک ملــت چــه بالیــی بــر ســر دولت هــا 
بــالی  کــه  می کننــد  چــه  دولت هــا  مــی آورد؟ 
ملت هــا  می گیــرد؟  را  ملت هــا  گریبــان  انفعــال 
و  نمی شــوند  منفعــل  خــأ  در  و  به یک بــاره 
ملتــی  بــا  بی جهــت  و  دولت هــا خودبه خــودی 
عواملــی  از  یکــی  نمی شــوند.  روبــه رو  منفعــل 
کــه می توانــد تــن یــک ملــت را رنجــور و ناتــوان 
تبعیــض  بینــدازد،  انفعــال  ورطــه  در  و  کنــد 
سیاســت گذاری های  در  موجــود  ســاختاری 
کــه بــه شــکل روزمــره  یــک دولــت اســت. ملتــی 
ــاره  تبعیــض ســاختاری را تجربــه می کنــد، تکه پ
کــه »حــق«  و بــا خــودش بیگانــه می شــود؛ چرا
بی پناهــی  و  بی عدالتــی  از  پایمال شــده اش 
عدالــت  کــه  دولتــی  می دهــد.  خبــر  عظیــم 
را  خــود  ملــت  نمی گیــرد،  جــدی  را  ســاختاری 
ــه آن بی تفــاوت اســت؛  ذی حــق نمی پنــدارد و ب
همچنیــن بــا ملتــی خمــوده و بی پنــاه مواجــه 

شــد. خواهــد 
فقــط ملت ها محتــاج رفرانــدوم هرروزه نیســتند، 
دولت هــا نیــز محتاج انــد تــا روزانــه حساســیت 

گـر بـه جهـت اقتصـادی، چـاره ای جـز حمایـت  ا
شـهروندان  »عمـوم«  ارزش هـای  و  حقـوق  از 
نیسـت و حمایـت از عمـوم شـهروندان اسـتبداد 
کـرد؟ یـک دولـت عاطفـی  می آفرینـد، چـه بایـد 
کـه شـهروندانش؛ خصوصـًا آنـان  اجـازه می دهـد 
کننـد،  کـه در اقلیـت هسـتند، دولـت را سـرزنش 
گلـه کنند، نکوهش  عتـاب کننـد، مالمت کنند، 
آزادانـه  بگیرنـد،  خـرده  بگیرنـد،  ایـراد  کننـد، 
یـک کالم  در  و  بگیرنـد  انتقـاد  بـاد  بـه  را  دولـت 
کننـد. چـرا؟  دق دلـی خـود را بـر سـر دولـت هـوار 
ارزش هـای  و  حقـوق  نمی توانـد  دولـت  چـون 
»دق دلـی  کنـد.  بـرآورده  را  آنـان  تأییـد  مـورد 
روان  می توانـد  تاحـدی  دسـت کم  خالی کـردن« 
و  کنـد  آرام  را  گرفته شـده  نادیـده  شـهروندان 
یـک دولـت عاطفـی بایـد در خصـوص عواطـف 
در  عمیـق  لذتـی  باشـد.  حسـاس  شـهروندانش 
مالمت کـردن اسـت کـه یـک دولـت عاطفـی بایـد 
بـه آن هوشـیار باشـد. نیچـه، فیلسـوف آلمانـی، 
به خوبـی روان شناسـِی سـرزنش کردن را فهمیده 

کـه می نویسـد: آنجـا  بـود؛ 
»...هــر دردمنــدی بــه غریــزه بــرای درد خویــش 
در پــی علتــی اســت، یــا بهتــر اســت بگوییــم، 
گناهــکار درد  عاملــی، یــا دقیق تــر، یــک عامــل 
کــه او بتوانــد  کنــم، چیــزی زنــده  کوتــاه  پذیــر. 
بــر  یــا  او  ســر  بــر  را  خــود  دق دل  بهانــه ای  بــه 
کنــد: زیــرا خالی کــردن  ســر شــکلکی از او خالــی 
رنجــوران  کوشــش  بزرگ تریــن  نشــانه  دق دل 
بی حــس  بــرای  اســت،  آسوده شــدن  بــرای 
کشــتن هرگونــه  کــه بــرای  کــی اســت  شــدن؛  تریا
تبارشناســی  )نیچــه،  اســت  آن  از  ناچــار  درد 
اخــالق، ترجمــه داریــوش آشــوری، ص 167(.«
کــه اجــازه می دهــد شــهروندانش آزادانــه  دولتــی 
را ســرزنش  کننــد و آن  را خالــی  دق دلــی خــود 
کننــد، ازقضــا دولــت اخالقی تــری اســت؛ چــون 
اواًل حقــوق اقلیــت را، هرچنــد نتوانســته بــرآورده 
کنــد، بــه رســمیت شــناخته و همچنیــن معتــرف 
کــه وظایفــی در قبــال همــگان دارد؛ امــا  اســت 
نتوانســته آن هــا را به جــای بیــاورد. روشــن اســت 
کــه ایــن ســخن را نبایــد به مثابــه مجــوزی بــرای 
دولت هــا  دیــد.  دولت هــا  شــانه خالی کردن 
بــرای حقــوق و ارزش هــای  تــوان بایــد  به قــدر 
کننــد. همــه ســخن  همــگان شــرایط را فراهــم 
گــر نتوانســتند، که عمومــًا چنین  کــه ا اینجاســت 

اســت، چــه بایــد بکننــد.
کنــم. انفعــال یــک ملــت زمانــی  کوتــاه  ســخن را 
کــه حقــوق و ارزش هــای مشــترک  جوانــه می زنــد 
آن ملــت بــه منصــه ظهــور نرســند و دولــت آن هــا 
را مهــم نشــمارد. امــا انفعــال زمانــی اوج می گیــرد 
ــر  ــه ب ــد دق دل خــود را آزادان کــه یــک ملــت نتوان
کــه عاطفــه ملــت  کنــد. دولتــی  ســر دولــت خالــی 
خــود را بــه رســمیت می شناســد، عاطفــه مالمــت 

کنــد. و ســرزنش را نبایــد ســرکوب 

 ارزش های 
مشترک وقتی 

بی رنگ می شود، 
مقاومت 

مشترک و 
قدرت تاب آوری 

یک ملت کم 
می شود. 

این گونه است که 
ذره ذره انفعال، 
جسم یک ملت 
را زخمی می کند 

و مثل خوره روح 
آن را می تراشد
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انفعــال،  آیــا اساســا  دکتــر  آقــای 
بــی تــفــاوتــــی  و  ســرگــشــــتــگــــی 
اجتماعــی وجــود دارد؟ در ایــن صــورت 
این مسئله را تشریح می فرمایید؟

کنــم چنیــن   بلــه. متأســفم بــا ناراحتــی عــرض 
می کنــم،   ســعی  مــن  و  دارد  وجــود  مســئله ای 
برخــی از ریشــه ها و موجبــات، شــرایط و ابعــاد 
محــدود  درک  بــه  توجــه  بــا  را  مســئله  ایــن 
بــرای  مــا  کنــم.  عــرض  خــودم  دانش آمــوزی 
اینکــه به روشــنی بــه ایــن مســئله بپردازیــم، بایــد 
بی فعلــی  به عنــوان  را  اجتماعــی  انفعــال  ایــن 
فاعــالن  وقتــی  بگیریــم.  نظــر  در  اجتماعــی 
اجتماعــی نمی تواننــد فعلــی در حــد انتظارهــای 
باشــند، بی فعلــی اجتماعــی  خودشــان داشــته 
خ می دهــد و ایــن در وضعیتــی بســیار بغرنــج بــه  ر
ــیده  کش ــی  ــتگی اجتماع ــال و سرگش ــمت انفع س
می شــود. حاصــل مشــاهدات و مطالعــات مــن 
کــه جوانــان و دانشــجویان در  نشــان می دهــد 
کالس درس و افــراد در ســازمان های اجتماعــی، 
فعــال  دارنــد،  کاری  وقتــی  شــهر  و  محلــه 
بازیابــی  مشــارکت،  شــوق  امیــد،  و   می شــوند 
گزیستانســیال  ا و  وجــودی  رونــق  شــخصیت، 
می آیــد،  وجــود  بــه  آن هــا  در   )Existential(
فعالیت هــا  ایــن  و  بازمی یابنــد  را  خودشــان 
خالقیت هــا،  تــا  می کنــد  کمــک  آن هــا  بــه 
ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  اســتعدادها، 
ــد و  ــان دهن ــم نش ــد و ه کنن ــف  کش ــم  ــود را ه خ
درمجمــوع از انفعــال مصــون بماننــد. برعکــس 

آن هــا  بــه  نقشــی  ندارنــد،  کاری  کــه  زمانــی 
نمی دهیــم و جلــب مشارکتشــان نمی کنیــم در 
رفتارهایشــان بدبینــی ، اضطــراب و افســردگی، 

می شــود. دیــده  دغدغــه  و  تــرس  
کالن، بی فعلــی اجتماعــی   بنابرایــن در ســطح 
ــل  ــام فع ــی در نظ ــه اختالل ک ــد  خ می ده ــی ر زمان
اجتماعــی و نظــام فعالیــت اجتماعــی بــه وجــود 
پاییــن مشــارکت پذیری  خ  نــر کــه حاصــل   آیــد 
برابــر توســط سیســتم ها و ســاختارهای رســمی 
بــه  منجــر  اجتماعــی  بی فعلــی  ایــن  و  ماســت 

می شــود. اجتماعــی  انفعــال 

امــکان دارد بی فعلــی اجتماعــی را 
کمی بیشتر توضیح دهید؟
  جامعه از مردم تشکیل شده است؛ یعنی عامالن
ــد یــک  )agents (. عامل هــای فــردی مثــل فرزن
یــک  شــهروند  محلــه،  یــک  عضــو  خانــواده، 
یــا شــرکت و عامل هــای  شــهر، عضــو ســازمان 
غیردولتــی  ســازمان های  مثــل  اجتماعــی 
محلــی.  و  مدنــی  نهادهــای  و  داوطلبانــه  و 
فــردی  ســطح  در   )People( مــردم  بنابرایــن 
نهادهــا  و  صنــوف  ســازمان ها،  ســطوح  در  و 
ــدی  ــه بع ــتند. پای ــاع هس ــای اجتم ــن پایه ه اولی
افــکار،  ازجملــه  مــردم  فعالیت هــای  را  جامعــه 
افــراد  ارتبــاط  و  کارهــا  خالقیت هــا،  و  ایده هــا 
نامیــده   )Projects( پروژه هــا  کــه  می ســازند 
مــی شونــــد. درواقــــع مــــردم بــا پروژه هــا مــردم 
مــن،  پروژه هــای  بــه عنــوان مثــــال،  هســتند؛ 

امیر تاݡکــݡی

انفعال و سرݡگشتݡگݡݡی
ݡگفت و ݡگو با مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــݡی

کامــل مســئله انفعــال، بی تفاوتــی و سرگشــتگی، ضمــن تحلیــل عمیــق آن، راه را بــرای مقابلــه بــا ایــن  تشــریح 
انفعال هــا می گشــاید. بررســی ســاختار جامعــه بــه همــراه عوامــل اثرگــذار بــر آن در حــوزه فعالیــت اجتماعــی و اینکــه 
گفت وگــوی  چگونــه یــک جامعــه همبســتگی و تعلــق اجتماعــی خــود را از دســت مــی دهــد، از نقــاط برجســته ایــن 
کاربــردی  کــه آنچــه پیــش رو داریــم، نتیجــه پژوهش هــا و مطالعــات  خواندنــی بــا دکتــر مقصــود فراســتخواه اســت 

دقیــق ایشــان در ایــن حــوزه اســت.
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رســالــــه های  راهــنــمـایــــی  درس،  کالس هــای 
دکتــری، تحقیــق و نقــد در حــوزه عمومــی و... 
هســتند. مجموعــه ای از پروژه هــا، شــرکت های 
اجتماعــی،  نهادهــای  فعالیــت  و  ســرمایه گذار 
علمــی، محلــی، صنفــی و مدنــی و حرفــه ای را 
رونــق  بایــد  پروژه هــا  ایــن  می دهنــد.  تشــکیل 
گروهــی  داشــته باشــند؛ زیــرا عامل هــای فــردی و 
را  ظرفیت هایشــان  و  خــود  پروژه هــا،  ایــن  در 
می شــوند.  انگیــزه  دارای  و  می کننــد  کشــف 
جامعــه  برنامه هــای  پروژه هــا،  مجموعــه 
اجتماعــی،  برنامه هــای  مثــل  می ســازند؛  را 
ایــن  از  مجموعــه ای  فرهنگــی.  و  سیاســی 
ح هــای ملــی را به وجــود  برنامه هــا، ســند و طر
ح هــای  می آورنــد و درنهایــت مجموعــه ای از طر
ملــی، توســعه ملــی را شــکل می دهنــد؛ بنابرایــن 
 Projects &( گفتــم  آنچــه  از  مجموعــه ای 
و  فعالیــت  نظــام   ،)Programs & People
زمانــی  می دهــد.  تشــکیل  را  اجتماعــی  فعــل 
می شــود،  اختــالل  دچــار  نظــام  ایــن  کــه 
مانــع  پنهــان  و  آشــکار  صورت هــای  بــه  یعنــی 
ــا  ــی ب ــای اجتماع گروه ه ــهروندان و  ــارکت ش مش
ایدئولــوژی  بــا  متفــاوت  و  متکثــر  دیدگاه هــای 
اجتماعــی  انفعــال  می شــود،  حکومــت  رســمی 
ســطوح  تمــام  در  انفعــال  ایــن  و  می دهــد  خ  ر
دیــده می شــود: در مدیــر و معلــم یــک مدرســه، 
پایه گــذار و عضــو یــک نهــاد مدنــی یــا ســمنی، 
یــا  آزاد  محققــان  سیاســی،  و  اجتماعــی  فعــال 
نظریاتــی  بــا  نویســندگان   ، مســتقل  منتقــدان 
غیــر از دیدگاه هــای رســمی دولــت، جوان هایــی 
دنبــال  را  نسلی شــان  متفــاوت  افق هــای  کــه 
موســیقی  تئاتــر،  اهــل  هنرمنــدان،  می کننــد، 

. و... 
ایــن  در  اختــالل  موجــب  کــه  عواملــی  از  یکــی 
یعنــی  هســتند؛  نهادهــا  می شــوند،  مجموعــه 
بایــد مجموعــه ای از نهادهــا در جامعــه وجــود 
بنیــادی  قواعــد  یک ســری  تــا  باشــند  داشــته 
کاهــش  را  عدم اطمینــان  و  کننــد  تنظیــم  را 
ــر اســاس ایــن اصــول،  ــا فعالیــت افــراد ب دهنــد ت
نتیجــه ای  کنــد،  پیــدا  را  الزم  اســتانداردهای 
شــود؛  موفــق  و  اثرگــذار  و  باشــد  داشــته  بــر  در 
فعالیت هــای  کــه  زمانــی  به عنوان مثــال، 
شــما در روزنامــه بــر اســاس اســتانداردها باشــد، 
کار شــما مخاطــب الزم را  کــه  مطمئــن هســتید 
ــت  ــر حکوم گ ــا ا ــت؛ ام ــذار اس ــق و اثرگ دارد و موف
بــر اســاس چهارچوب هــای بســته جلــوی شــما 
را بگیــرد و اجــازه فعالیــت مســتقل آزاد را ندهــد 
از همین جــا انفعال هــا آغــاز می شــود؛ بنابرایــن 
بی فعلــی  اجتماعــی،  انفعــال  از  مــن  تصــور 
بی فعلــی،  ایــن  مقابــل  در  و  اســت  اجتماعــی 
نظــام فعــل اجتماعــی را در چرخــه مشــخصی 
و  شــرط ها  اصلی تریــن  از  یکــی  دادم.  توضیــح 
نهــادی  تنظیم هــای  را  نظــام  ایــن  الزام هــای 
کــه نهادهــا به درســتی  جامعــه می دانــم. زمانــی 
و  کثرت پذیــری  بــا  و  آزادمنشــانه  به صــورت  و 
تنوع پذیــری  فعالیــت نکننــد، ایــن نظــام فعــل 
اجتماعــی دچــار اختــالل می شــود و ایــن همــان 

اســت. انفعــال 

شــکل گیری نظــام فعل اجتماعی 
بــر اســاس آنچــه شــما فرمودیــد، 
از بطــن  بــه باالســت؛ یعنــی  از پاییــن 
مــردم می آیــد تــا بــه توســعه برســد؛ امــا 
ــه  ــاال ب برخــی جوامــع ایــن فراینــد را از ب
در  تفاوت هــا  می کننــد.  طــی  پاییــن 
چیست؟

اســت؛  چرخــه  یــک  اجتماعــی،  فعــل  نظــام 
یعنــی بایــد از پاییــن بــه بــاال و بــاال بــه پاییــن 
دهــد؛  خ  ر  )bottom-up and Top-down(
هیچ کــدام به تنهایــی بــه نتیجــه ای نمی رســد؛ 
شــوق  و  مشــارکت  جوشــش،  یعنــی  پاییــن  از 
اجتماعــی و از بــاال یعنــی درون زا بــودن، آزادی 
و  و ســمنی  نهادهــای مدنــی  اســتقالل  عمــل، 
حرفــه ای و صنفــی از پاییــن، و  ظرفیت ســازی 
و بسترســازی و حمایت کــردن و توانمندســازی 
کشــورها را نــگاه  گــر بــا دقــت تاریــخ  از باالســت. ا
کوچــک و بــزرگ  کنیــم، ایــن چرخــه در مقیاســی 
وجــود دارد؛ به عنوان مثــال، »ماهاتیــر محمــد« 
کــه در  در مالــزی بــا خالقیــت و اســتعدادهایی 
رهبــری اجتماعــی داشــت، توانســت ایــن چرخــه 
کنــد. شــما در برخــی جوامــع می بینیــد  را فعــال 
گروه هــای آزاد و متکثــر اجتمــاع  کــه ایــن افــراد و 
بــرای  را  صحیحــی  اجتماعــی  برنامه هــای 
بــر اســاس مطالعاتــم  ارائــه می دهنــد.  توســعه 
ایــران  در  آورده ام  دســت  بــه  کــه  شــواهدی  و 
ک دچــار اختــالل  چنیــن نظامــی به طــور وحشــتنا
شــده  اســت و آنچــه ایــن اختــالل را پیچیده تــر 
اســت؛   )Critical mass( بحرانــی  جــرم  کــرده، 
ــا توجــه  کــه مــن ب ایــن یکــی از مفاهیمــی اســت 
کنــون ایــران بــا آن درگیــر شــدم و درک  بــه تاریــخ ا
کــردم و در مجامــع علمــی، عمومــی و مقــاالت 
یعنــی  مفهــوم  ایــن  کــردم.  ح  مطــر خــودم، 
وقتــی جرمــی بــزرگ می شــود، ولــی نمی توانــد 
کنــد، وضعیــت بحرانــی  نیروهــای خــود را آزاد 
جمعیــت  یــک  به عنوان مثــال،   می شــود؛ 
ــده،  ــران به وجودآم ــرده در ای ــترده تحصیل ک گس
ارتباطــات  کــرده،  رشــد  بی رویــه  شهرنشــینی 
گســترش  اجتماعــی به وســیله اینترنــت بســیار 
گروه هــای جدیــد اجتماعــی مثــل  یافتــه اســت و 
کــم  گذشــته فعالیتشــان  کــه در 40 ســال  زنــان 
بــوده، امــا امــروزه مشــارکت زیــادی در جامعــه 
دارنــد، شــکل گرفتــه اســت. ایــن درمجمــوع یک 
گــر ایــن جــرم به خوبــی  جــرم و چگالــی اســت؛ ا
مدیریــت نشــود و اجــازه مشــارکت آزاد و متنــوع  
نیروهــای  می خواهــد  یک ســو  از  نشــود،  داده 
ــد.  کنــد، از ســوی دیگــر امــا نمی توان خــود را آزاد 
کــه جــرم بحرانــی به وجــود می آیــد؛  اینجاســت 
تهدیــد  یــک  بــه  را   اجتماعــی  فرصتــی  یعنــی 
نظــام  در  اختــالل  ایــن  پــس  می کنیــم.   بــدل 
ــکل  ــی« ش ــرم بحران ــن »ج ــا ای ــی ب ــل اجتماع فع

گرفتــه اســت. پیچیده تــری بــه خــود 

کــه در  ایــن جــرم بحرانــی اســت 
گــر آزاد نشــود، منجــر بــه  اجتمــاع ا
سیاه چاله ها می شود؟
  سـیاه چاله های اجتماعی حاصل انواع مشـکالت 
حاشیه نشـینی،  فقـر،  جمعیتـی  تله هـای  مثـل 
خـط  زیـر  بـزرگ  گروه هـای  شـهری،  تهی دسـتان 
فقـر ، نابرابری هـای فاحـش و امثـال آن اسـت؛ امـا 
زمانـی کـه بی فعلـی اجتماعـی و جـرم بحرانـی هـم 
افـزوده می شـود، سـیاه چاله های اجتماعـی وضـع 
نارضایتی هـای  کـه  چرا می کنـد؛  پیـدا  بغرنجـی 
طبقات متوسـط با طبقات فرودسـت اجتماعی به 
هم افزوده می شوند  و به تدریج سالمت اجتماعی 
را تهدید می کنند. سـالمت اجتماعی توسـط امثال 
کیـزو و شـاپیر مطـرح شـد و مـن در ادامـه توضیـح 
کـه ایـن بی فعلـی اجتماعـی چگونـه  خواهـم داد 

ابعـاد سـالمت اجتماعـی را بـه خطـر می انـدازد.

تعلق اجتماعی
 یکـی از ابعـاد سـالمت اجتماعـی، تعلـق اجتماعـی 
اسـت؛ یعنـی افـراد احسـاس می کننـد جزئـی از یک 
کـه آن هـا را می پذیـرد و حمایـت  کل آشـنا هسـتند 
می کند. درواقع زمانی که مفهوم انفعال اجتماعی 
را بـرای بررسـی چگونـه رخ دادن آن می شـکافیم، 
بـه بی تعلقـی اجتماعـی می رسـیم. زمانی کـه افراد 
احساس می کنند متعلق به یک کل نیستید و کل 
هـم احسـاس می کنـد که افراد جزئی از آن نیسـتند 
بی تعلقـی  ایـن  ندارنـد،  قـرار  حمایتـش  تحـت  و 
بـه بی نقشـی اجتماعـی یـا ابهـام در نقـش کشـیده 
می شـود. کسـی یا گروهی احسـاس می کند نقشـی 
در  را  انتظـارش  مـورد  نقـش  یـا  نـدارد  اجتمـاع  در 
دسـت نـدارد؛ ازایـن رو دچار انفعال می شـود؛ نقش 
کـه  در علـوم اجتماعـی این گونـه تعریـف می شـود 
دهیـد؛  انجـام  کاری  شـما  دارنـد  انتظـار  دیگـران 
کننـد  کـه افـراد جامعـه احسـاس  بنابرایـن زمانـی 
نقش آن ها مبهم است و نقشی را که می خواهند، 
معلمـان  )به عنوان مثـال،  کننـد  ایفـا  نمی تواننـد 
آموزش وپـرورش  در  نقشـی  کـه  کننـد  احسـاس 
کشورشـان  ندارنـد، شـهروندان بگوینـد نقشـی در 
کـه وزارت علـوم  کننـد  ندارنـد یـا دانشـگاه ها بیـان 
کننـد  احسـاس  درمجمـوع  و  ندارنـد  دسـت  در  را 
جـزء یـک کل نیسـتند(، بـه سـمت انفعال کشـیده 

 می شـوند.

سهم داشت اجتماعی
و  اجتماعــی  بی تعلقــی  ایــن  دیگــر،  طــرف  از   
بی نقشــی منجــر بــه حــس بی قدرتــی می شــود؛ 
یعنــی فــرد احســاس می کنــد هیــچ مشــارکت و 
ک  ســهمی در اجتمــاع نــدارد. مشــارکت و اشــترا
زمانــی  مشــارکت  اســت:  متفــاوت  مفهــوم  دو 
کــه شــما فقــط قصــد همــکاری در اجتمــاع  اســت 
ک عــالوه بــر همــکاری،  را داریــد؛ امــا در اشــترا
می خواهیــد ســهمی هــم داشــته باشــید. زمانــی 
ک بــا هــم  کــه در اجتماعــی، مشــارکت و اشــترا
اجتماعــی  یکپارچگــی  باشــد،  داشــته  وجــود 
خ می دهــد؛ امــا متأســفانه در  )Integration( ر
ــی  ــوردن یکپارچگ ــاهد بر هم خ ــروز، ش ــران ام ای
و  شــهر  محلــه،  ســطوح  تمــام  در  اجتماعــی 
کشــور هســتیم و دوبــاره ایــن عــدم یکپارچگــی، 
به دنبــال  را  اجتماعــی  انفعــال  و  سرگشــتگی 

داشــته اســت.

زمانی که نهادها 
به درستی و 
به صورت 

آزادمنشانه و 
با کثرت پذیری 
و تنوع پذیری  
فعالیت نکنند، 

نظام فعل 
اجتماعی دچار 

اختالل می شود 
و این همان 
انفعال است

دورهجدید/شمارهپنجم/بهمنماه 99 27



پذیرش اجتماعی
 یکــی دیگــر از ابعــاد ســالمت اجتماعــی، پذیرش 
اجتماعــی اســت. در ایــن پذیــرش، تفاوت هــای 
می شــود؛  واقــع  موردقبــول  جامعــه  اعضــای 
گروه هــای قومــی، زنــان، افــراد  به عنوان مثــال، 
کــه عقایــد  کســانی  گویش هــای مختلــف،  بــا 
و باورهــای متفاوتــی درزمینــه دینــی، قومــی، 
اجتماعــی و سیاســی دارنــد، احســاس می کننــد 
می گیــرد.  قــرار  موردپذیــرش  تفاوت هایشــان 
شــناخته  رســمیت  بــه  تنوع هــا  کــه  زمانــی 
کــه می خواهنــد متفــاوت  نمی شــوند و افــرادی 
یکــی  نمی گیرنــد،  قــرار  موردپذیــرش  باشــند، 
دیگــر از پایه هــای ســالمت اجتماعــی متزلــزل 

اتفــاق می افتــد. انفعــال  می شــود و 



بی توازنی اجتماعی
 یکـی از مسـائلی کـه در ایـن زمینـه بسـیار حسـاس 
اسـت، در جامعـه ایـران به وضـوح دیـده می شـود 
و منجـر بـه انفعـال می شـود، بی توازنـی اجتماعـی 
بیـن  کـه  اسـت  زمانـی  بی توازنـی  ایـن  اسـت. 
یعنـی  نـدارد؛  وجـود  توازنـی  سـاخت ها  و  اراده هـا 
سـاخت های  و  گروهـی  و  فـردی  اراده هـای  بیـن 
اجتماعـی و نهـادی توازنی وجود نـدارد. اراده های 
و  اهـداف  کننـد،  زندگـی  می خواهنـد  فـردی 
کننـد و مسـئولیت هایی را بـر  مقاصـدی را دنبـال 
عهـده بگیرنـد، امـا سـاخت ها نمی گـذارد و از آن هـا 
حمایـت نمی کنـد. در جامعـه ایـران، مجموعـه ای 
کارآمـد و  از اراده هـا وجـود دارد؛ ولـی سـاخت های 
پاسـخ گو برایشـان وجـود نـدارد؛ بـرای مثـال، شـما 
بـا  امـا  کنیـد؛  تأسـیس  مولـد  شـرکتی  می خواهیـد 
ناامنـی  رانـت،  کاغذبـازی،  ازجملـه  موانـع  انـواع 
و... مواجـه می شـوید، یـا فرد تحصیل کـرده ای که 
کار مناسـبی بـرای او وجـود نـدارد.  بیـکار اسـت یـا 
نقـش  داشـتن  خواهـان  کـه  گروه هایـی  و  افـراد 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی هسـتند، آن طـور 
متنوعشـان  دیدگاه هـای  و  آزاد  اراده هـای  کـه 
کننـد؛  می خواهـد، نمی تواننـد نقـش خـود را ایفـا 
عـدم  سـاخت ها  و  اراده هـا  بیـن  ترتیـب  ایـن  بـه 
موازنـه پیـش می آیـد. همه ایـن عوامل با همدیگر 
باعـث برهم خـوردن سـازمان و انسـجام اجتماعی 
می شـوند. درواقع این سرگشـتگی اجتماعی نوعی 
)social coherence( گسسـتگی اجتماعـی اسـت و

بـه هـم می خـورد؛ چـون مـردم احسـاس می کننـد 
جامعـه غیرقابل پیش بینـی اسـت و اعتمـاد آن هـا 
دچـار  اجتماعـی  سـرمایه های  به تبـع  و  سـلب 
از  کـه  اجتماعـی  ناامیـدی  و  می شـود  فرسـایش 
رخ  اسـت،  اجتماعـی  انفعـال  پیش زمینه هـای 
می دهـد. ناامیـدی یعنـی افـراد هدف هایـی دارنـد 
بتواننـد به طـور متعـارف،  کـه  ندارنـد  و اطمینـان 
شـوند؛  موفـق  و  کننـد  پیگیـری  را  خـود  اهـداف 
بنابرایـن زمانـی کـه این امیـد و اعتماد بـه نهادها، 
قواعـد اجتماعـی و سـازمان ها دچـار خـأ می شـود، 
می کنـد؛  پیـدا  فرسـایش  اجتماعـی  سـرمایه های 
اجتماعـی،  پیوندهـای  سـرمایه ها  ایـن  ازجملـه 
اعتمـاد و همدلـی اسـت و نتیجـه چنیـن خأیـی، 
فرسـایش ذهنـی اسـت. فرسـایش ذهنـی مسـئله 
یـا  انـزوا  بـه  زیـرا  اسـت؛  اجتمـاع  در  مهمـی  بسـیار 
داشـته  نظـر  در  می شـود.  منجـر  افـراد  مهاجـرت 
رخ  جامعـه ای  در  حـادی  شـرایط  وقتـی  باشـید 
می دهد، بسیاری از مسائل و مشکالتی که پنهان 
بوده اند، در این شـرایط برمال می شـوند و وضعیت 
پیش آمـده را وخیم تر می کننـد؛ اما برعکس زمانی 
در  باشـند،  نداشـته  ذهنـی  فرسـایش  مـردم  کـه 
شـرایط بحرانـی بـه همدیگـر نزدیک تـر می شـوند. 
کـه در اینجـا بایـد بـه  مسـئله بسـیار مهـم دیگـری 
آن توجـه داشـت، حـس بی ثمری اجتماعی اسـت 
کـه افـراد احسـاس می کننـد از امکانات و پیشـرفت 
بـر  در  را  اجتماعـی  نهایتـا بی فعلـی  و  بازمانده انـد 

داشـت. خواهـد 

در  هــم  اجتماعــی  بیگانگــی  آیــا 
اجتماعــی  انفعــال  پدیــدآوردن 
نقش دارد؟

بلـه، نقـش بسـیار مهمـی ایفـا می کنـد. بیگانگـی 
کـه اعضـا بـا سـازمان ها و  اجتماعـی زمانـی اسـت 
نهادهـای جامعـه خـود و ابزارهـای آن نمی تواننـد 
کننـد و هـر اقـدام و اتفاقـی  ارتبـاط معنایـی پیـدا 
اهمیتـی  برایشـان  می دهـد،  رخ  جامعـه  در  کـه 
نـدارد و بـه آن توجهـی نمی کننـد. چندیـن سـال 
کـه  دیـدم  راه  طـی  شـدم،  تاکسـی  سـوار  پیـش 
می کننـد.  وصـل  خیابـان  درختـان  بـه  نوارهایـی 
راننـده  از  می کننـد  چـه کار  نمی دانسـتم  چـون 
کـه این هـا  گفـت  تاکسـی پرسـیدم. آقـای راننـده 
از  اسـت و می خواهنـد  بـازی  و  نقشـه  نوعـی  هـم 
آن پـول دربیاورنـد. ایـن آقـای محتـرم آن قـدر بـا 
شـهر خـودش بیگانـه شـده بـود کـه به جـای اینکه 
خوشـحال باشـد که دارند کاری برای فضای سـبز 
شـهرش انجـام می دهنـد بـا آن بیگانـه شـده بـود. 
علـت بیگانگی او نیز به طور معمول سیسـتم های 
نادرسـت حکمروایـی  کشـور و روش هـای  رسـمی 
گر کسـی بیگانه نشـده باشـد  اسـت؛ ولی برعکس ا
گـر هـم  ا اسـتقبال می کنـد؛ حتـی  کاری  از چنیـن 
بـه بخشـی از آن رونـد انتقـاد داشـته باشـد. ایـن 
جامعه شـناس، مارکـس،  مباحـث  در   بیگانگـی 

کـه  مـی آورد  مثـال  او  اسـت.  مطـرح  شـده  هـم 
کار می کنـد، امـا بـا ابـزار تولیـدی  کارخانـه  کارگـر در 
کارش بیگانـه اسـت و ارتبـاط معنایـی بـا آن برقـرار 
و  نهادهـا  جامعـه،  بـه  هنگامـی  کـه  نمی کنـد. 
نگریسـته  همین گونـه  هـم  اجتماعـی  گروه هـای 
بـه  درمجمـوع،  اسـت.  بیگانگـی  ایـن  می شـود، 
عواملی که در بی تفاوتی و انفعال اجتماعی نقش 

کـردم. اشـاره  دارنـد، 

یکــی از مســائلی که در ایــن  ارتباط 
بســیار حســاس است، شکستن 
هنجارهــای اجتماعــی اســت. هنجارها 
چه تأثیری بر انفعال اجتماعی دارند؟

 هنجارهـا بایـد از پاییـن شـکل بگیرنـد، نـه از بـاال 
هنجارپذیـری   حکومـت.  ایدئولـوژی  توسـط  و 
نسـل ها بایـد توسـط نهادهـای اجتماعـی مشـروع 
در متـن جامعـه و بـا مشـارکت نوجوانـان و جوانـان 
نظـم  از  ایـن صـورت جامعـه  در  ؛  بگیـرد  صـورت 
بـرای  اهدافـی  کـه  زمانـی  امـا  می شـود؛  برخـوردار 
وسـایل  امـا  می شـود،  تعییـن  جامعـه  اعضـای 
نمی شـود،  فراهـم  )اهـداف(  آن هـا  بـه  رسـیدن 
می دهـد.  رخ  هنجـاری  ضعـف  یـا  بی هنجـاری 
یک سـری  بـا  می رونـد  مدرسـه  بـه  بچه هـا  وقتـی 
مواجـه  بـاال  از  کلیشـه ای  و  قالبـی  هنجارهـای 
هسـتند کـه بـا هنجارهـای خانـواده و متـن جامعه 
تعارض هـای  صـورت  ایـن  در  اسـت؛  متفـاوت 
می کنـد.  سرگشـتگی  دچـار  را  بچه هـا  هنجـاری، 
مثالـی دیگـر عـرض می کنـم: در کتاب هـا و ادبیات 
مـا، دروغ یـک رذیلـت اسـت و نکوهـش می شـود؛ 
اما در زندگی اجتماعی، خیلی ها احساس می کنند 

چنیـن  نمـی رود.  پیـش  کارشـان  دروغ  بـدون 
مـی آورد.  به وجـود  را  هنجـاری  تعـارض  مـواردی 
در کتـاب »مـا ایرانیـان« در ایـن زمینـه بحـث شـده 
اسـت که آسـمان ما اهورایی، اما زمین ما اهریمنی 
کلمـات و شـعرها،  بـا بهتریـن  اسـت، در آسـمان  
اخالقـی  جهانـی  بـا  کل  در  و  فضیلت هـا  بهتریـن 
روبه رو هسـتید؛ ولی زمین، یعنی مناسـبات عینی 
داللـی،  سـرمایه داری،  بی رحـم  مناسـبات  )مثـل 
رانت هـا، امتیازهـا، انحصارها و...( معمـوال نابرابر 
و فاسـد اسـت و به تعارض هنجاری می انجامد و 
به اخالق اجتماعی و همبسـتگی و اعتماد و حس 

تعلـق لطمـه می زنـد. 

در مواجهــه بــا انفعــال چــه بایــد 
کرد؟

حـد  دارای  شـد،  اشـاره  کـه  مسـائلی  از  هرکـدام 
آستانه ای بوده و تا جایی تحمل پذیر است؛ زمانی 
که از آستانه تاب آوری مردم و گروه های اجتماعی 
رفته رفتـه  وضعیتـی  چنیـن  تحمـل  رود،  باالتـر 
دشـوار می شـود. متأسـفانه بخـش چشـمگیری در 
جامعـه ایـران بـه چنیـن مرحلـه ای رسـیدند. ایـن 
و  نگران کننـده  ناگـوار،  عواقـب  می توانـد  مسـئله 
البتـه  باشـد؛   مـا داشـته  بـرای سـرزمین  دردآوری 
درک عمیـق ایرانـی همچنان می گوید در ناامیدی 
بسـی امیـد اسـت، نگرانی هـا و تنش هـا هسـتند؛ 
امـا در پـس آ ن هـا، بـرای مقابلـه همچنان ایمـان و 
انگیـزه و امیـد داریـم. بـه تاریـخ ایران هـم که نگاه 
کـه  گروه هایـی  می کنیـم، بسـیاری از انسـان ها و 
منشـأ آثـاری شـده و در همـه عرصه هـای علمـی، 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی مثمر ثمـر شـده اند، 
و  بحران هـا  کـه  کرده انـد  زندگـی  دوره هایـی  در 
سرگشـتگی هایی وجـود داشـته اسـت؛ ولـی اینـان 
را  کار آن هـا  کنـون حاصـل  ا نایسـتاده اند.  پـای  از 
می بینیـم و شـما هـم بـا خالقیت هـا، فعالیت هـا  و 
ابتکارهـا می توانیـد بخشـی از جوان هـای شـهر و 
اجتماعـی  گروه هـای  و  نویسـندگان و هنرمنـدان 
و فرهنگـی و مدنـی جامعـه را نمایندگـی و صـدای 
آن هـا را منعکـس و ابتکاراتشـان را در اینجا منتشـر 
کنیـد؛ همچنیـن بـه جامعـه زبـان ببخشـید و بـه 
کنیـد و  بخش هـای فراموش شـده جامعـه توجـه 
کار شما ارزش  دنبال آن سوسوی امید بروید. این 
معنـوی و اخالقی بسـیار باالیـی دارد. می توانید به 

کنیـد.  سرگشـتگی ها و انفعال هـا غلبـه 

درک عمیق 
ایرانی همچنان 

می گوید در 
ناامیدی بسی 

امید است، 
نگرانی ها و 

تنش ها هستند؛ 
اما در پس آن ها، 

برای مقابله 
همچنان ایمان 
و انگیزه و امید 

داریم
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چــه زمانــی یــک جامعــه را می توان 
به شــمار  بی تفــاوت  و  منفعــل 
آورد؟
 پدیــده انفعــال را در دو وجــه می تــوان بررســی 
کــه  کــرد: یــک، ســطح عمیــق هســتی شــناختی 
فــرد از منظــر آن، در اصــل چگونــه »بــودن« و 
ــود  ــد می ش ــار تردی ــان دچ ــود در جه ــدن« خ »ش
می کنــد  پوچــی  و  بی معنایــی  احســاس  و 
شــور  احســاس،  ایــن  تحت تٔاثیــر  چه بســا  و 
بــا  ارتبــاط  و  کنــش  و  زندگــی  بــه  اشــتیاق  و 
انفعال هایــی  می دهــد.  دســت  از  را  دیگــران 
از ایــن دســت، به ویــژه در جامعه هــای دچــار 
و  اخالقــی  اجتماعــی،  مزمــن  بحران هــای 
ــا  هویتــی بــه فراوانــی مشــاهده شــده و همــراه ب
تشــدید و گســترش بحــران، بــر شــدت و وســعت 
آن افــزوده می شــود. ازجملــه مظاهــر شــایع آن، 
کناره گیــری از جماعــت و تظاهــر  انزواطلبــی و 
جامعــه  در  کــه  اســت  خودکشــی  حادتــرش، 
افزایــش  از  انجام  شــده،  مطالعــات  نیــز  مــا 
دهــه  دو  یکــی  در  آن  معنــی دار  و  محســوس 

دارد. حکایــت  گذشــته 
و  ذهـنــــی  جـنــبــــه  انــفــعــــال،  دیــــگر  وجــه 
و  گاهــی  آ نــوع  بــه  و  دارد  معرفت شــناختی 

کــم  تفســیر فــرد از حــوادث پیرامــون و شــرایط حا
بــر زیســت جهــان و ارزیابــی از موقعیــت خــود 
و رابطــه اش بــا آن حــوادث مربــوط می شــود. 
وجهــی از ایــن شــرایط مثــل احســاس ضعــف 
یــا توانمنــدی در اداره زندگــی و تأمیــن نیازهــا 
درونــی  دشــواری ها،  و  مشــکالت  بــر  غلبــه  و 
اســت و بخشــی دیگــر بیرونــی؛ از ایــن بابــت 
او فرصــت  بــه  کــه خانــواده و جامعــه، چقــدر 
ارضــا  را  خویــش  درونــی  امیــال  می دهنــد 
عکــس،  بــه  یــا  ببــرد  لــذت  زندگــی اش  از  و 
می دهنــد  قــرار  او  پــای  پیــش  موانعــی  مــدام 
یــا  کام  نــا خواســته هایش  بــه  دســتیابی  در  و 
راســتا،  ایــن  در  را  او  پی درپــی  کوشــش های 
خنثــی و بی اثــر می کننــد. ایــن وجــه از انفعــال 
شــایع تــراز نــوع اول اســت؛ زیــرا مــردم بــه زندگــی 

دارنــد. عالقــه  مختلــف  اشــکال  در 
کــه فــرد بــرای هموارکــردن راه تأمیــن   در تالشــی 
خــود  محیــط  شــرایط  تغییــر  و  تولیــد  نیازهــا، 
نامســاعدبودن  یــا  مســاعد  می دهــد،  انجــام 
فــراوان  ایــن دو عرصــه حائزاهمیــت  کیفیــت 
کــه  اســت: از یک ســو، ارزیابــی مثبــت یــا منفــی 
کیفیــت ســرمایه های  از وضعیــت باشــندگی و 
وجــودی و نیــز »داشــته« های مــادی، فیزیکی، 

امیر تاݡکــݡی

 تقویت جامعه مدنــݡی 
راه رهایــــݡی از انفعال و بــــݡی تفاوتــݡی

ݡگفت و ݡگو با حبیب اهلل پیمان جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاســـݡی

گــر  کــه ا کل یــا بخشــی از جوامــع موضوعــی اســت  بررســی علــل و عوامــل بــروز و شــکل گیری انفعــال اجتماعــی در 
به درســتی ریشــه یابی شــود، بــه ارائــه راهکارهــای معقــول و صحیــح بــرای برون رفــت از آن منجــر می شــود. ایــن 
مصاحبــه ســعی دارد عــاوه بــر ارائــه تحلیل هــای موجــز در رابطــه بــا بــروز انفعــال و بی تفاوتــی در جامعه، به انــواع آن 

کنــد. بپــردازد و پیامدهــا و مخاطــرات آن را یــادآور شــود و در ادامــه، شــیوه مقابلــه بــا آن را بیــان 
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و  دارد  خــود  دســترس  در  اطالعــات  و  دانــش 
کــه رابطــه  دیگــری، نــوع نگــرش یــا جهان بینــی 
به نوعــی شــعور  گــر  )ا بــا »خــود«، »خــدا«  را  او 
کــرده  ــاور دارد ( و »جهــان« تعییــن  نامتناهــی ب
تکیــه  بــا  به طــور معمــول  و معنــا می بخشــد. 
کــه بــه مقابلــه  بــر ایــن وجــه »درونــی« اســت 
فقــدان  حــس  بــا  و  برمی خیــزد  چالش هــا  بــا 
و تهی بــودن از برابــر آن هــا پــا پــس می کشــد. 
گاهــی از فقدان هــا و  کــه آ بایــد در نظــر داشــت 
دنیــای  کاســتی های  یــا  درونــی  ناتوانی هــای 
به ســوی  را  شــخص  بالفاصلــه  پیرامــون، 
مــواردی  در  زیــرا  نمی دهــد؛  ســوق  انفعــال 
ممکــن اســت بعــد از چندین بار تجربه شکســت 
واقعــی  علــل  بــه  این کــه  از  بعــد  و  کامــی  نا و 
آن هــا )ضعــف شــدید قــوای جســمی و ذهنــی، 
ــا  ــته ی ــی و شایس کاف ــارت  ــش و مه ــتن دان نداش
دشــواری غیرمتعــارف شــرایط زیســت محیطی- 
طبیعــی یــا اجتماعــی، جســمی و ذهنــی( پــی 
ســهم  یــا  آیــد:  به وجــود  حالــت  دو  بردنــد، 
توالــی  و  کاســتی ها  ایــن  پیدایــش  در  را  خــود 
شکســت ها  )نظیــر نشــناختن شــرایط، مســائل 
و تضادهــای اصلــی دوران )داخلــی وجهانــی(، 
روشــن نبــودن اهــداف مرحلــه ای و راهبــردی، 
قــوا و مشــخص  تــوازن  از  نادرســت  محاســبه 
همــه  از  مهم تــر  و  اجتماعــی  پایــگاه  نبــودن 
ــاال  ــر راهبــرد تســخیر قــدرت و تغییــر از ب ــز ب تمرک
بطــن( از  تغییــر  و  جامعه گــرا  نــگاه  به جــای 

دریافتــه و می پذیرنــد و بــا غالــب آمــدن بــر حــس 
خودکم بینــی حاصــل از مشــاهده ناتوانی هــا و 
ــران برمی آینــد،  خأهــای وجــودی درصــدد جب
بــه انفعــال مجــال تســلط بــر خــود را نمی دهنــد 
روابــط  ترمیــم  و  ضعف هــا  جبــران  بــه  و 
آســیب دیده خــود بــا خویــش و غیــر خویــش و 
تقویــت بنیــه فیزیکــی، روحــی روانــی و افــزودن 
بــر دانــش و مهارت هــای خــود می پردازنــد یــا 
بنــا بــه دالیلــی مثل غفلت و بیگانگــی از خویش 
خودشــیفتگی،  حصــار  در  محصورمانــدن  و 
خــود  مســئولیت  پذیــرش  و  دیــدن  بــه  قــادر 
درد  و  پررنــج  موقعیــت  ایــن  بــه  رســیدن  در 
محیــط  بــه  را  تقصیــر  تمامــی  و  نیســتند 
پرورشــی خویــش )کاســتی های روان شــناختی، 
ــیب های دوران  ــی، آس ــای موروث روان نژندی ه
جنینــی و طفولیــت، شــانس، تقدیــر الهــی یــا 
و  می دهنــد  نســبت  غــدار(  روزگار  کج خلقــی 
محتــوم  سرنوشــت  تســلیم  اســتیصال  ســر  از 
کــه  می شــوند  مقــدری  محرومیــت  و  رنــج  و 
بی  حضورشــان بــرای آنــان رقــم زده انــد. در ایــن 
کــه  چرا نمی شــوند؛  انفعــال  دچــار  وضعیــت، 
عوامــل شــوربختی خــود را می شناســند و بــر ایــن 
گاهانــه و حساب شــده از ســر  کــه آن هــا آ پندارنــد 
گاهانــه و به مقتضــای سرشــت  کج منشــی یــا ناآ
ــن  ــتی چنی ــود سرنوش ــده خ گزن ــت  ــخ و طبیع تل

رقــم زده انــد.  آنــان  بــرای  را  تیــره و بدفرجــام 
پــس در ورای مقــدرات خــود قصــد و معنایــی 
کــه براثــر آن ممکــن اســت احســاس  می یابنــد 
قربانی بــودن بــه آنــان دســت دهــد و همــه را در 
کــه بــر ایشــان رفتــه اســت، شــریک  ایــن ســتمی 
زندگــی  شــور  حالــت  ایــن  در  بپندارنــد.  جــرم 
به جــای درآمــدن در قامــت عشــق و فرزانگــی و 
فعلیــت بخشــیدن بــه خالقیت هــای بالقــوه در 
ــد و  ــام برمی افروزن ــم و انتق ــش خش ــش، آت خوی

بــر جــان عالــم و آدم می زننــد.
عرصه هــای  کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  ضمنــًا 
گرفتــار  کــه فــرد یــا جماعــت در آن هــا  زندگــی 
به طــوری  کــه  متعددنــد؛  می شــوند،  انفعــال 
عرصــه،  یــک  در  انفعالــی  برخــورد  مشــاهده 
کــه در عرصه هــای  لزومــًا بــه ایــن معنــا نیســت 
دیگــر نیــز رفتــاری منفعالنــه دارنــد؛ به عکــس 
کســب  ممکــن اســت ســرخوردگی و ناامیــدی از 
موفقیــت و تثبیــت موقعیــت خویــش در یــک 
عرصــه، باعــث شــود به طــور جبرانــی یــا در پــی 
عرصه هــای  در  خــود  مزیت هــای  تشــخیص 
دیگــر، بــا انگیــزه درونــی قوی تــری درگیــر عمــل 

شــوند.

را  انفعــال  مختلــف  عرصه هــای 
چگونه دسته بندی می کنید؟
 در حــوزه سیاســت، دو عرصــه و مفهــوم متمایــز 
و متفــاوت وجــود دارد: یکــی سیاســت بــا تعریف 
مــدرن و به اصطــالح سیاســت علمــی کــه عبارت 
به دســت آوردن  مهــارت  و  دانــش  از  اســت 
حفــظ  و  حکمرانــی  قــدرت  در  مشــارکت  یــا 
دیــدی  بــا  کــه  اصیــل،  سیاســت  دوم،  آن؛ 
در  رهایی بخــش  مضمونــی  و  جامعه گرایانــه 
متــن روابــط و مناســبات اجتماعــی، معیشــتی 
و  می گیــرد  شــکل  جامعــه  درون  فرهنگــی  و 
خــالق  و  مثبــت  کنش هــای  انجــام  متضمــن 
حیــات  و  عمومــی  عرصــه  در  رهایی بخــش  و 
اول،  نــوع  از  سیاســت  اســت.  جامعــه  مدنــی 
در  دموکراتیــک.  یــا  اســت  اقتدارگرایانــه  یــا 
گرایــش اقتدارگرایانــه بــه حکومــت، هریــک از 
رقبــا طالــب انحصــار و تمرکــز قــدرت و دائمــی 
کــردن آن بــرای خویــش هســتند؛ امــا در اشــکال 
دموکراتیــک، گردشــی بــودن منصــب حکمرانی 
و حــق مشــارکت عمومــی به طــور غیرمســتقیم 
پذیرفتــه  منتخــب،  نماینــدگان  واســطه  بــا  و 
شــده اســت؛ درنتیجــه میــدان رقابــت سیاســی 
از  بیشــتری  تعــداد  حضــور  امــکان  و  وســیع تر 
رقابــت  میــدان  در  احــزاب  و  گروه هــا  افــراد، 
سیاســی بــرای در اختیــار گرفتــن همــه یا ســهمی 
از قــدرت فراهــم شــده اســت. میــدان فعالیــت 
در سیاســت اصیــل، عرصــه عمومــی و جامعــه 
فعــاالن مدنــی  کــه  کنشــی  هــر  اســت،  مدنــی 
سیاســی در ایــن عرصــه در همبســتگی و تعامــل 

ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــی ب ــای اجتماع ــا نیروه ب
نهادهــای  ایجــاد  طریــق  از  سیاســی  توســعه 
و  اجتماعــی  مدنــی،  صنفــی،  همبســتگی 
گــر بــه تعیــن  فرهنگــی انجــام می دهنــد، حتــی ا
کامــل  بیرونــی و نهــادی ایــن اهــداف توفیــق 
ارزش هــای  و  اصــول  بی تردیــد  نکننــد،  پیــدا 
آزادی خواهانــه، دموکراتــی، عادالنــه و اخالقــی 
در منــش و خلقیــات فــردی و رفتــار و مناســبات 
اجتماعی شــان متعیــن خواهــد شــد. بــه همیــن 
خاطــر افــراد فعــال در ایــن عرصــه بــه شــرطی 
دچــار  هرگــز  باشــند،  صمیمــی  و  صــادق  کــه 
کــه  چرا نمی شــوند؛  انفعــال  و  ســرخوردگی 
اهــداف و ارزش هــای موردقبولشــان انضمامــی 
کــه بــرای تحقــق آن هــا در  فعالیت هایــی اســت 

می دهنــد. انجــام  جامعــه 
رایــج،  و  متعــارف  مفهــوم  بــه  سیاســت  در 
ــه دو بخــش عمــده تقســیم می شــوند:  مــردم ب
گروه هــای داوطلــب  کوچک تــر، افــراد و  بخــش 
گرفتــن منصــب حکمرانــی،  حضــور در قــدرت و 
طبقــات  و  اقشــار  بزرگ تــر،  بســیار  بخــش  و 
بــرای  رٔای  حــق  از  کــه  حکومت شــونده ای 
انتخــاب حکومت کننده هــا برخوردارنــد. هــردو 
بخــش مــردم، بــه دالیــل متفــاوت، در معــرض 
آســیب ســرخوردگی و دچارشــدن بــه انفعــال و 
ناامیــدی در ایــن میــدان )سیاســت( هســتند: 
مســند  بــر  جلــوس  داوطلبــان  و  مشــتاقان 
کامــی پی درپــی در ایــن  حکمرانــی به خاطــر نا
رقابت هــای گاها فشــرده، و توده رأی دهندگان 
یــا  انتظارهایشــان  برآورده نشــدن  به خاطــر 
وخیم ترشــدن شــرایط زیستشــان. بــه دالیلــی 
کــردم، موانــع و مشــکالت موجــود بــر  کــه عــرض 
ســر راه یــک فعالیــت معمولــی سیاســی متعــارف 
کــه نوعــی مشــارکت در تعییــن سرنوشــت هــم 
اســت.  متعــارف  بیش ازحــد  خیلــی  هســت، 
گاهــی و  کســب آ در عصــر جدیــد، تمایــل بــه 
و  مــردم  زندگــی  بــه  کــه  امــوری  در  مشــارکت 
کشــور مربــوط اســت، در حــال فزونــی  وضعیــت 
اســت؛ ولــی ایــن افزایــش عالقــه بــه مشــارکت 
ــع  کاهــش موان ــا  ــی، ب اجتماعــی و فعالیــت مدن
گاهی هــای حقیقــی )نــه  بیرونــی و رشــد ســطح آ
ــًا نادرســت  صــرف خبــر و داده هــای خــام عمدت
اطالعاتــی( و اخــالق و مســئولیت پذیری همــراه 
نبــوده اســت؛ ازایــن رو پدیــده ســرخوردگی امــری 
کنــم  اشــاره  همین جــا  دارد  جــا  اســت.  شــایع 
کنــش یــا تظاهــرات اجتماعــی و سیاســی،  عــدم 
اینکــه  نیســت.  اجتماعــی  انفعــال  نشــانه 
ظاهــرًا  اقشــاری  یــا  افــرادی  به عنوان مثــال، 
کاری انجــام نمی دهنــد یــا در انتخابــات شــرکت 
نمی کننــد، ایــن الزامــًا بــه معنــی انفعــال نیســت؛ 
در  تأمــل  و  تفکــر  از  دوره ای  در  اســت  ممکــن 
گرفتــه و در  آنچــه پیرامونشــان می گــذرد، قــرار 
حــال بررســی درســت و غلــط راه هــای طــی کــرده 

عرصه های 
زندگی که فرد 
یا جماعت در 
آن ها گرفتار 

انفعال می شوند، 
متعددند؛ 

به طوری  که 
مشاهده برخورد 

انفعالی در یک 
 به 

ً
عرصه، لزوما

این معنا نیست 
که در عرصه های 
دیگر نیز رفتاری 
منفعالنه دارند
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کنــکاش، نقــد و جمع بنــدی و جســت وجوی  و 
زمان بــر  امــری  کــه  باشــند،  بهتــری  راه هــای 
اســت. آن هــا در ســکوت بــه مطالعــه و تأمــل 
کناره گیــری و انفعــال،  می پردازنــد، نــه از ســر 
ــه  ــردن ب ــاره خــود، پی ب ــرای یافتــن دوب بلکــه ب
معنــا  یافتــن  و  واقعی شــان  توانمندی هــای 
زیســتن  و  دنبــــال کردن  ارزش  کــه  هــدفــــی  و 
نــگاه  در  باشــند.  داشــته  را  آن هــا  خاطــر  بــه 
خــود  در  امــا  می نماینــد،  منفعــل  دیگــران 
فعال انــد و در جامعــه حضــور ذهنــی و عملــی 
گسســت از عمــل و غیبــت از جامعــه  ــد. در  دارن
مــردم و حــوادث  بــا  تعامــل  ارتبــاط و  و قطــع 
انســانی  بالقــوه  اســتعدادهای  واقعیت هــا،  و 
و  صالحیــت  و  نمی کننــد  پیــدا  فعلیــت  هرگــز 
کــه  توانمنــدی حقیقــی حاصــل نمی شــود؛ چرا
انســانیت انســان نیســت مگــر ماهیــت، جهــت 
کــه افــراد در ارتبــاط بــا  کنش هایــی  و معنــای 
شــعور  سرچشــمه  و  )جهــان(  دیگــران  خــود، 
هســتی از خــود بــروز می دهنــد. از میــان انــواع 
گاهــا به عنــوان  کــه  دیگــر عرصه هــای فعالیــت 
بدیلی از ســوی ســرخوردگان از سیاســت مرســوم 
اقتصــاد،  حوزه هــای  می شــوند،  انتخــاب 
محیط زیســت  و  مدنــی  جامعــه  و  فرهنــگ 

جذابیــت بیشــتری دارنــد.

و  سـرخــوردگــــی  ریـــشــه یـــابـــــی 
نــاامــیــــدی حــاصــــل از انــفــعــــال 
چگونه است؟
ــرار  ــه ق ــار هم ــر در اختی ــای براب ــی فرصت ه  وقت
می کننــد،  تــالش  بســیار  افــراد  و  نمی گیــرد 
دچــار  باشــند،  داشــته  دســتاوردی  بی آنکــه 
نــوع  دو  اینجــا  در  می شــوند.  ســرخوردگی 
میــزان  از  افــراد  وقتــی  دارد:  وجــود  برخــورد 
جامعــه  جمعــی  و  شــخصی  توانایی هــای 
بــرای عبــور از موانــع و به دســت آوردن حقــوق 
ارزیابــی  و  گاهــی  آ عمومــی،  خواســته های  و 
واقع بینانه داشــته باشــند و شــرایط را به درســتی 
کمتــر  کننــد،  پیش بینــی  را  نتایــج  و  تحلیــل 
دچــار شکســت و ســرخوردگی می شــوند؛ امــا در 
کنشــگران  کــه بیشــتر  جامعــه ای مثــل ایــران 
از  واقع بینانــه  ارزیابــی  اجتماعــی،  و  سیاســی 
قــدرت  و  جمعــی  و  فــردی  توانمندی هــای 
موانــع موجــود ندارنــد و برنامه ریزی هــای آن هــا 
تخیلــی اســت، بالطبــع نتایــج خــالف انتظــار 
حاصــل می شــود. در ایــن شــرایط افــراد ســریع تر 
گاهــی  آ بــا  چــون  می شــوند؛  ناامیــدی  دچــار 
بــا  و تصــور می کننــد  وارد عرصــه شــده  کاذب 
یــک اقــدام بیشــتر نســنجیده بــه اهــداف خــود 
فقــدان  نشــانه های  از  یکــی  ایــن  می رســند. 

بلــوغ و عقالنیــت سیاســی و اجتماعــی در بعضی 
کــه به خصــوص در ادوار  گروه هاســت  افــراد و 
ســخت و بحرانــی نمــود بیشــتری پیــدا می کنــد.
 وقتــی نــوع پــرورش و تربیــت افــراد جامعــه بــه 
گاهــی و دل بســتگی و  کــه در آن آ شــکلی اســت 
ــر عمــوم ضعیــف اســت  ــح و خی ــه مصال تعهــد ب
بــرای  انگیــزه مشــارکت در فعالیــت جمعــی  و 
و  اجتماعــی  شــکاف های  و  خأهــا  پرکــردن 
ــه انواعــی  ــردن ب ــاه ب ــز اســت، پن فرهنگــی ناچی
به عنــوان  جبرگرایانــه  جهان بینی هــای  از 
مســئولیت های  از  گریــز  شــکل  مشــروع ترین 
انســانی، مردمــی و میهنــی مــورد اســتقبال قــرار 
می گیــرد، در مؤثربــودن فعالیــت بــرای اصــالح یا 
تغییــر وضعیــت موجــود تردیــد می کننــد و اعتبــار 
کوشــش های  اصالــت  اساســًا  یــا  اثربخشــی  و 
فعــاالن سیاســی اجتماعی را زیــر ســؤال می برنــد 
کشــیدن از ایــن قبیــل  و دیگــران را بــه دســت 
فعالیت هــا و پیگیــری اهــداف و منافــع و لــذات 
ــوص  ــد؛ به خص ــب می کنن ــخصی ترغی ــاًل ش کام
ــه دالیــل  ــا ب ــا بن ــوع فعالیت ه ــه ایــن ن ک ــی  زمان
سیاســی و بی اعتنایــی حکمرانــان بــه حقــوق 
کم بــازده  انســانی یــا قانونــی افــراد پرهزینــه و 
ترجیــح  بســیاری  شــرایط  ایــن  در  می شــوند. 
صــرف  را  خــود  نیــروی  و  وقــت  می دهنــد 
تــالش  و  اقتصــادی  اهــداف  دنبال کــردن 
کننــد؛ البتــه  کســب درآمــد و رفــاه بیشــتر  بــرای 
ــر و در  کمت ــادی  ــتگی م ــه دل بس ک ــم  ــانی ه کس
انجــام  بــه  انگیــزه قوی تــری  عــوض، ذوق و 
ــا هنــری دارنــد،  فعالیت هــای ادبــی، عرفانــی ی
ایــن  در  می کننــد.  ورود  عرصه هــا  ایــن  بــه 
ــه دنبــال آن ناامیــدی و  کامــی و ب میدان هــا، نا
ــه اصطالحــًا  ک کســانی اســت  انفعــال در انتظــار 
کمتریــن حــد  ــه آب می زننــد و بــدون  بی گــدار ب
صالحیــت و توانایــی یا پشــتکار انتظــار موفقیت 
و دســتاورد دارنــد. موفقیــت در هریــک از ایــن 
عرصه هــا دانــش، مهــارت و منــش و اخالقیــات 
کســی از آن هــا بهــره  گــر  کــه ا ویــژه ای می طلبــد 
کافــی نداشــته باشــد، اضطــراب، ســرخوردگی و 

افســردگی در انتظــارش خواهــد بــود.

امــکان  آن  در  کــه  جامعــه ای  در 
دســتیابی به موفقیــت و خالقیت 
چــــه  تــوقــــع  مــی شــــود،  مــحــــدود 
کنش هایی وجود دارد؟
بــه  اشــتغال  راه هــای  همــه  کــه  زمانــی 
)اعــم  ســالم  و  انســانی  خــالق،  فعالیت هــای 
علمــی  یــا  اجتماعــی  اقتصــادی،  و  مــادی  از 
می شــود،  بســته  افــراد  روی  بــه  فرهنگــی(  و 
تاریخــی  متعــدد  شــواهد  و  تجربیــات  بــر  بنــا 
کــه  افــرادی  ایــران،  جامعــه  بــه  مربــوط 

درســت یــا به اشــتباه، تــداوم زندگــی مــادی و 
معنــوی خــود را بــه شــیوه های ســالم و مولــد 
بــا  متناســب  می یابنــد،  ناممکــن  اخالقــی  و 
ــری  ــخصیت فک ــی و ش ــای تجرب پیش زمینه ه
کــرده و بــا آن  کســب  کــه تــا آن زمــان  و اخالقــی 
کنــش  گرفته انــد، غالبــًا یکــی از ســه نــوع وا خــو 
زنده مانــدن  بــرای  مفــر  تنهــا  به مثابــه  را  زیــر 
فــراوان  شــواهد  برمی گزیننــد.  ادامــه دادن  و 
و  مــا  کشــور  در  کــه  می دهــد  نشــان  تاریخــی 
ایــن  در  کن  ســا مشــابه  جوامــع  از  بســیاری 
منطقــه خــاص، بنــا بــه عوامــل جغرافیایــی، 
بی ثباتــی  و  »ناامنــی  و  اقلیمــی  و  جمعیتــی 
پایــدار« حاصــل از آن وضعیــت، شــیوه یــا راهبــرد 
بــرای  »تغلــب«  یــا  زور«  و  »غلبــه  بــر  مبتنــی 
دســتیابی بــه قــدرت سیاســی و تســلط و تملــک 
بــر منابــع ثروت هــای مــادی، در بیشــتر ادوار 
ــر  ــن خاط ــه همی ــت؛ ب ــته اس ــترده داش گس رواج 
کــه در اندیشــه رهایــی از تنگنــا و بــه  کســانی 
دســت آوردن حداقلــی از فضــای حیاتــی و منابع 
ضــروری بــرای ادامه زندگی هســتند، آشــناترین 
کــه در دســترس دارنــد، توســل بــه زور  گزینــه ای 
و اعمــال خشــونت اســت کــه بســته بــه موقعیت 
ــد،  ــار دارن ــروه در اختی گ ــا  ــرد ی ــه ف ک ــی  و امکانات
اشــکال مختلــف و به صــورت مســتقیم و  بــه 
عریــان یــا غیرمســتقیم و پنهــان مــورد اســتفاده 
کاربــرد  قــرار می گیرنــد. ایــن شــیوه در دو عرصــه 
ــر  ــازار رقابــت ب و رواج بیشــتری داشــته و دارد: ب
ســر تســلط بــر قــدرت سیاســی و بــازار رقابــت بــر 
ســر تملــک ثروت هــای طبیعــی و اقتصــادی. 
غیرقابل عبــور  موانــع  برابــر  در  دوم  کنــش  وا
صحنــه  از  گریــز  تحمــل،  فــوق  هزینــه  بــا  یــا 
کــه یــا به دلیــل  درگیــری در رقابــت نــزاع اســت 
ضعــف و قلــت ِعــده و ُعــده اســت یــا تربیــت 
اســتفاده  اجــازه  افــراد  و منــش و خلق وخــوی 
گریــز  از زور و خشــونت بــه آنــان را نمی دهــد. 
ازجملــه، هجــرت  نیــز اشــکال متنوعــی دارد؛ 
بــرای  آســان  و  امــن  گزیدن در محــل  و ســکنا
از  اشــکالی  خلــوت،  بــه  پناه بــردن  زندگــی، 
بــه  صوفی گــری،  و  عرفــان  درویش مســلکی، 
عالــم خوش باشــی، لذت جویــی و دم غنیمتــی، 
و  خشــم  و  اســتیصال  اوج  در  یــا  موادمخــدر 
بیــزاری توســل بــه خودکشــی. ســوم، راه فــرار 
ــرای  کافــی ب ــه زور  ــه ن ک کســانی  ــرای  ــا ب از تنگن
دفــاع از خــود یــا بــه چنــگ آوردن ضرورت هــای 
نــه  و  هجــرت  و  فــرار  پــای  نــه  و  دارنــد  بقــا 
عزلت گزینــی،  و  درویش مســلکی  خلق وخــوی 
تسلیم شــدن بــه نیــروی برتــر یــا وضعیــت غالــب 
و پذیــرش شــرایط تحت الحمایگــی اســت. ایــن 
کنــش نــه از ســوی همــه افــراد جامعــه و  ســه 

 وقتی 
فرصت های برابر 

در اختیار همه 
قرار نمی گیرد و 

افراد بسیار تالش 
می کنند، بی آنکه 

دستاوردی 
داشته باشند، 

دچار سرخوردگی 
می شوند
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کــه بیشــتر اوقــات  نــه تحــت شــرایط معمولــی 
و  دشــواری  از  نســبتی  بــا  جوامــع  بیشــتر  در  و 
ناامنــی و تنگنــا همــراه اســت، بلکــه در شــرایط 
کــه در آن بســیاری  به شــدت دشــوار و ناامــن 
از مــردم از انجــام هرنــوع اقــدام مثبــت بــرای 
تأمیــن مایحتــاج زندگــی خــود و خانواده شــان 
ــز  ــه نی ــر جامع ــراد دیگ ــرای اف ــال ب ــه درعین ح ک
و درماندگــی  احســاس عجــز  باشــد،  ســودمند 
پیــدا می کننــد. الزم  بیشــتری  رواج  می کننــد، 
ایــن ســه شــیوه  اواًل،  کــه  اســت  یــادآوری  بــه 
مقابلــه بــا موانــع ســخت و شــرایط پرخطــر، در 
کهن الگوهــای دفاعــی زیســتی  اصــل برگرفتــه از 
کــه به خاطــر طوالنی بــودن  عصــر شــکار اســت 
ــتر  ــی بیش گاه جمع ــودآ ــی در ناخ آن دوره تاریخ
موقعیت هــای  در  و  شــدند  ذخیــره  اقــوام 
جماعــت  یــا  فــرد  گاهــی  آ برابــر  در  مشــابه 
از  بســیاری  می رســد  نظــر  بــه  می گیرنــد.  قــرار 
در  مــا  غیــرارادی  کنش هــای  وا و  فعالیت هــا 
تطابــق  مزبــور  کنش هــای  تســهیل  جهــت 
چنــد  اســتمرار  و  قدمــت  ثانیــًا،   یافته انــد. 
عامــل به شــدت ناامن کننــده )اقلیــم خشــک و 
کم بارانــی و بــروز قحطــی، هجوم هــای  تنــاوب 
متوالــی اقــوام متحــرک دام پــرور و دولت هــای 
پرقــدرت و توســعه طلب در همســایگی مرزهــای 
کمیــت  حا و  ســلطه  باالخــره  و  شاهنشــاهی 
هزاران ســاله نظامــات اســتبدادی و اقتدارگــرا( 
کــه از دیربــاز و به تنــاوب مــردم ایــران را زیر فشــار 
ــث  ــد، باع ــرار می داده ان ــخت ق ــای س و در تنگن
شــده اســت، الگوهــای دفاعــی مزبــور از اعمــاق 
گاه منتقــل شــوند و  بــه ســطوح باالتــر ضمیــر نــاآ
گیرنــد  گاهــی و اراده مختــار قــرار  در دســترس آ
و در موقعیت هــای نه چنــدان فلج کننــده نیــز 
کنش هــا و تمهیدهــای صلح آمیــز،  جایگزیــن 

خــالق و ســازنده شــوند.

نقــش جامعه مدنــی در جلوگیری 
از انفعال چیست؟
کنــش  مبنــای  و  اصــل  کــه  خــالق  کنــش    
انســانی اســت، هنــوز هــم در وجــدان، هویــت و 
کنــش  فرهنــگ ایــران زنــده و فعــال اســت.این 
گــذر  کــه در  گاه مــا دارد  ریشــه در شــعور خــودآ
از عالــم جانــوری بــه حیــات انســانی از درون 
هســتی مــا جوانــه زد و مدیریــت بخش هایــی 
به تدریــج  کــه  را  مــا  حیاتــی  فعالیت هــای  از 
رفتــار  و  )ژنتیــک(  غریــزی  شــعور  ســیطره  از 
دســت  بــه  می شــدند،  ج  خــار شرطی شــده 
ــد  ــر تولی ــه عص ــال ب ــا انتق ــه ب ک ــی  ــت؛ تحول گرف
و  شــد  همــراه  کشــاورزی(  و  )دام پــروری  غــذا 
توســعه  کــرد.  پیــدا  نمــو  و  نشــو  آن  دامــن  در 
فزونــی  و  گاه  خــودآ شــعور  مدیریــت  قلمــروی 
عمــوم  بــرای  ســودمند  و  مولــد  فعالیت هــای 
انبســاط  و  انقبــاض  بــه  مســتقیم  بســتگی 
و  تولیــد  رونــق  سیاســی،  آزاد  و  بــاز  فضــای 
ازبین رفتــن  اشــتغال،  فرصت هــای  افزایــش 
فســاد ســازمان یافته و ســاختاری، بی عدالتــی 
و نابرابــری و حفاظــت مؤثــر قانونــی از امنیــت 
در  فعــال  نیروهــای  آزادی هــای  و  حقــوق  و 
جامعــه مدنــی دارد. تضمیــن مشــارکت فعــال و 
ــر مــردم در نظــام تصمیم گیــری و مدیریــت  مؤث

نهادهــای  و  از طریــق شــوراها  امــور عمومــی، 
صنفــی و مدنــی، رقابــت زورمدارانــه را در حــوزه 
سیاســت بــه همــکاری و رقابــت صلح جویانــه 
براســاس مزیت هــای فکــری، عملــی و اخالقــی 
حــوزه  در  مشــابه  تحــول  می کنــد.  تبدیــل 
اقتصــاد، صلــح و امنیــت و تولیــد و توســعه و 
ــی و  ــر دالل ــت را جایگزیــن روابــط مبتنــی ب عدال
ــازار  ــر در ب ــتیزه جویانه و نابراب ــت س ــت و رقاب ران
ســرمایه دارانه می کنــد و بــا ممانعــت از ادامــه 
و  طبیعــی  منابــع  گســترده  غــارت  و  تخریــب 
کاالیی شــدن  رونــد  توقــف  و  محیط زیســت 
زمیــن، مســکن، خــودرو، ســکه و ارز، شــرایط 
ــرای پرداختــن بــه فعالیت هــای  امــن و ســالم ب
علمــی  و  مــادی  زمینه هــای  کلیــه  در  خــالق 
جامعــه  بقــای  می کنــد.  فراهــم  را  فرهنگــی  و 
گذشــته و چــه در حــال، بســتگی  ایرانــی چــه در 
کنش هــای  تدریجــی  حــذف  بــه  مســتقیم 
مخــرب و تجدیــد حیــات فعالیت هــای خــالق و 
اخالقــی فضیلت محــور و رفتــار معطــوف بــه خیر 

دارد. و  عمــوم داشــته 
در یکــی دو دهــه اخیــر، دشــوار و پرهزینه شــدن 
سیاســت  حــوزه  در  مســتقل  و  آزاد  فعالیــت 
کشــور  از  مهاجــرت  امــواج  تــداوم  عالوه بــر 
بســیاری  اســت  شــده  باعــث  )کنش گریــز(، 

 بقای جامعه 
ایرانی چه در 

گذشته و چه در 
حال، بستگی 

مستقیم به 
حذف تدریجی 

کنش های 
مخرب و 

تجدید حیات 
فعالیت های 

خالق و اخالقی 
فضیلت محور و 
رفتار معطوف به 

خیر عموم داشته 
و دارد
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کننــد  از فعــاالن سیاســی ایــن عرصــه را تــرک 
اهدافــی  و  مســالمت جویانه  رویکــردی  بــا  و 
ــی و  ــه مدن ــه، جامع ــه و عدالت خواهان گران احیا
حوزه هــای فرهنگــی هنــری و زیســت محیطی 
ــد، حمایــت از  ــرای انجــام فعالیت هــای مول را ب
اقشــار در معــرض آســیب، احیــا و محافظــت از 
منابــع طبیعــی و ممانعــت از تخریــب و آلودگــی 
بیشــتر برگزیننــد. هرچقــدر ایــن حــوزه تشــویق 
شــود، نمی گــذارد، یــأس و عقب نشــینی ســایر 
ایــن  بینجامــد.  عمیــق  انفعــال  بــه  حوزه هــا 
گــر ترغیــب شــود و توســعه  تحــرک اجتماعــی ا
کنــون شــاهد بوده ایــم،  کنــد، چنان کــه تا پیــدا 
فراوانــی  میــزان  بــه  کــه  دارد  را  ظرفیــت  ایــن 
ورطــه  بــه  جامعــه  فعــال  نیروهــای  لغــزش  از 
کنــد. ایــن عرصه هــا  یــأس و انفعــال جلوگیــری 
در  دیگــر  عرصه هــای  از  کمتــر  نســبی  به طــور 
مخــرب  دخالت هــای  و  دســت کاری  معــرض 
و بازدارنــده فعــاالن و نهادهــای مســلط بــر دو 
حــوزه سیاســت و اقتصــاد قــرار دارنــد. آنــان بــا 
می تواننــد  بهتــر  جامعه گرایانــه،  رویکــرد  ایــن 
و  دموکراســی  برابــری،  ارزش هــای  و  اصــول 
متــن  در  کوچــک  مقیاس هــای  در  را  عدالــت 
و  جماعت هــا  درون  مناســبات  )در  جامعــه 
همبســتگی های بــا محوریــت زیســت جمعــی 
تولیــد  و  کار  هم محلگــی،  )خانواده هــا(، 
و  توانمندســازی  زیســت محیطی،  جمعــی، 
و فرهنــگ و  بهزیســتی  و  آمــوزش  کارآفرینــی، 
ــر و توســعه دهنــد.  کننــد و تکثی هنــر( نهادینــه 
ریختــه  نــو  جامعــه  بنیــان  کــه  اینجاســت 
و  اســتدالل  ایــن  بــا  بســیاری  می شــود. هنــوز 
در  را  حکومــت  ابــزار  گــر  ا این کــه  بــه  امیــدوار 
و  اهــداف  می تواننــد  ســریع تر  گیرنــد،  دســت 
ــزار حکومتــی  ــا اســتفاده از اب برنامه هایشــان را ب
کننــد و بــه اجــرا  از بــاال مهندســی و مدیریــت 
کــه  گذارنــد، بــه عرصه هــای عمومــی و مدنــی 
مشــارکت  جلــب  و  مســتقیم  ارتبــاط  امــکان 
دارد،  وجــود  فعالیت هــا  در  مــردم  فعــال 
ایــن  حال آنکــه  هســتند.  بی اعتنــا  همچنــان 
و  مصلحــان  جانــب  از  هربــار  رویکــرد  و  ایــده 
نیروهــای تحول خــواه )ازجملــه اصالح طلبــان 
کمیــت در چنــد دهــه اخیــر( بــه آزمــون  درون حا
گذاشــته شــده، ناموفــق یــا بــا نتایج اساســًا منفی 
بــوده اســت. یــک دلیــل آن، رابطــه یک ســویه 
و ابــزاری بــا مــردم و نیروهــای فعــال در جامعــه 
مدنــی اســت. مشــارکت مردمــی بــه رٔای دادن 
در انتخابــات ادواری در حمایــت از آنــان تقلیــل 

اســت. شــده  داده 

دچــار  ایــران  کنونــی  جامعــه  آیــا 
انفعال شده است؟
بــه نظــر مــن گســتردگی انفعــال و ســرخوردگی در 
الیه هــای پنهــان از نــگاه رســانه های مجــازی 
در  شــبکه ها  ایــن  در  کــه  نیســت  میزانــی  بــه 
ج مرزهــا در معــرض افــکار عمومــی  داخــل و خــار
بســیاری  بی رغبتــی  می شــود.  داده  نمایــش 

و  سیاســی  فعــاالن  به خصــوص  و  مــردم  از 
هــر  در  سیاســی  مشــارکت  امــر  بــه  اجتماعــی 
کیفیتــی، لزومــًا بــه معنــای  ســطح و شــکل و 
فرصــت  منتظــر  کثــرا  ا بلکــه  نیســت؛  انفعــال 
مــورد  و  امــن  بســترهای  گشــایش  و  مناســب 
و  تــازه  گفتمــان  و  بیــان  شــنیدن  و  اعتمــاد 
راهگشــا هســتند. آن هــا فضــا را بســته و شــعارها 
ومضامیــن بیانیه هــا و فراخوان هــا را تکــراری و 
بی اســاس و دارای پشــتوانه مستحکم تحلیلی 
و منطبــق بــر واقعیت هــا ارزیابــی نمی کننــد. بــه 
نظــر مــن، انگیــزه فعالیــت مســالمت آمیز بــرای 
تغییــر و بهبــود و ســامان یافتن امــور جامعــه و 
ــت  ــاه و پیشــرفت و آزادی و عدال ــع رف رفــع موان
ــٔاس و انفعــال برخــالف ظاهــر  از بیــن نرفتــه و ی
کنونــی، هنــوز درون مانــدگار و نهــادی نشــده 
اســت؛ آن هــا مترصدنــد راهــی از درون تعامــل 
آزاد و داوطلبانــه بیــن نیروهــای غیروابســته بــه 
کــز و مراجــع قــدرت سیاســی و مالــی، اعــم  مرا
آینــده ای  به ســوی  بین المللــی،  یــا  داخلــی  از 
درون  از  و  واقعیت هــا  زمیــن  روی  از  روشــن، 
مشــکالت و موانــع و نــه از فــراز ابرهــای آرزو، در 
کالن و  مقیاس هــای خــرد و قابــل حصــول و نــه 
گشــوده شــود. بــر ایــن اســاس، ابتــدا  ناشــدنی، 
کــه  همبســتگی هایی  و  نهادهــا  محــدوده  در 
می بایســت  کــردم،  اشــاره  آن هــا  بــه  پیش تــر 
بــر  گفت وگــو  طریــق  از  وفاقــی  به تدریــج 
ــین، درک  ــات پیش ــی تجربی ــد و بررس ــور نق مح
احــوال  و  اوضــاع  و  تغییــرات  از  واقع بینانــه 
کنونــی و شــکل گیری خردهمگانــی بــا اســتفاده 
در  آیــد.  پدیــد  تجربه هــا،  و  دانــش  تبــادل  از 
کــه عوامــل ایجــاد انفعــال و  ایــن صــورت اســت 
ــج از جامعــه حــذف خواهنــد  اســتیصال به تدری

ــد. ش

بــه مخاطرات انفعال )خشــونت، 
تســلیم و گریــز ( اشــاره کردیــد. بــه 
نظــر مــن یکــی از شــاخص های مهمــی 
عــدم  مــی آورد،  پیــش  انفعــال  کــه 
در  اجتماعــی  مســئولیت  و  همدلــی 
راســتا  ایــن  در  حوزه هاســت.  بعضــی 
ــا  مســئولیت اجتماعــی چــه رابطــه ای ب
انفعال اجتماعی دارد؟
کــه   قطعــًا یکــی از نتایــج انفعــال ایــن اســت 
جامعــه  کــه  انتظارهایــی  بــه  منفعــل  افــراد 
در  و  نمی دهنــد  مثبــت  پاســخ  دارد،  آنــان  از 
و  همــکاری  بــرای  حکمرانــان  خواســت  برابــر 
کــه آنــان پیشــنهاد  مشــارکت در برنامه هایــی 
می ماننــد.  بی تفــاوت  می کننــد،  عرضــه  و 
احســاس مســئولیت اجتماعــی در جریــان عمــل 
گاهانــه و هدفمنــد در درون مناســبات موجــود  آ
می شــود.  تقویــت  و  می آیــد  پدیــد  جامعــه  در 
گزیریــم نیازهــا و خواســته های مــادی و  مــا نا
تحــت  و  مناســبات  درون  را  خــود  غیرمــادی 
کنیــم. در خــالل انجــام  شــرایط موجــود دنبــال 
کار بــا موانــع و دشــواری های قانونــی یــا  ایــن 

ــری  ــون پیگی ــویم و چ ــه رو می ش ــی روب فراقانون
حقــوق  از  بخشــی  را  خواســته  ها  آن  تأمیــن  و 
انجــام  ازای  در  کــه  می دانیــم  خــود  مســلم 
وظایفــی در قبــال جامعــه و قانــون بــه مــا تعلــق 
گــر از انجــام آن  می گیــرد، منطقــًا انتظــار داریــم ا
وظایــف ســر بــاز نزده ایــم، جامعــه و قانــون نیــز 
برحــق  و  قانونــی  و  بــه خواســته های معقــول 
اضطــرار  مــوارد  در  و  دهنــد  مثبــت  پاســخ  مــا 
کمــک مــا بشــتابند. امــا در جوامعــی نظیــر  بــه 
ایــران امــروز  و شــاید دیــروز و روزهــای پیــش از 
کارهــا براســاس ایــن معادلــه  آن نیــز به نــدرت 
منطقــی پیــش می رونــد؛ شــما بــه وظایــف خــود 
در قبــال جامعــه و قانــون عمــل می کنیــد؛ ولــی 
کــه قانــون برایتــان  اجــازه نمی دهنــد از حقوقــی 
چنــدی  کنیــد.  اســتفاده  اســت،  شــنــاختــــه 
و  اشــکال  بــه  و  جمعــی  یــا  فــردی  به صــورت 
طــرق مختلــف قانونــی و مســالمت آمیز،  بــرای 
احقــاق حقــوق تضییع شــده تان وقــت و نیــرو 
کــه در بیشــتر مــوارد نه فقــط  صــرف می کنیــد 
چه بســا  نمی شــوید،  آن هــا  کســب  بــه  موفــق 
مجبــور بــه تحمــل دردســرها و محرومیت هــای 
ــه  ک ــت  ــوید. اینجاس ــز می ش ــتری نی ــازه و بیش ت
بســیاری ســرخورده و مأیــوس و منفعــل دســت 
از طلــب بازمی دارنــد و به طــور طبیعــی انگیــزه 
ادای مســئولیت های متقابــل خــود را در برابــر 
قانــون و جامعــه از دســت می دهنــد. بســیاری 
ــه  ــا اشــتغال ب ــد ب کرده ان ــا تــالش بســیار ســعی  ب
کار مفیــد و شــرافتمندانه بــرای مــردم و جامعــه 
ســامانی  خانواده شــان  و  خــود  معیشــت  بــه 
بی حاصــل  سعی شــان  امــا  بدهنــد؛  شایســته 
در  می تواننــد  محــدودی  تعــداد  اســت.  بــوده 
عیــن اضطــرار، بــرای تأمیــن نیاز مرتکــب خالف 
نشــده و به جامعه و سرزمینشــان آســیب نزنند. 
جمــع زیــادی دســت بــه عمــل متقابــل می زننــد: 
کــه جامعــه و قانــون بــه فکــر مــا نیســت،  حــال 
مــا نیــز شــانه از زیــر بــار مســئولیت هایمان خالــی 
ــته هایمان  ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــم و ب می کنی
روی گــردان  خالفــی  عمــل  هیــچ  ارتــکاب  از 
نمی شــویم. البتــه همیشــه افــراد زیــادی هــم 
کاری  بوده و هســتند که در بدترین شــرایط هم 
خــالف اخــالق و مصالــح جامعــه و مــردم انجــام 
ــا فقــر و محرومیــت می ســازند و از  نمی دهنــد؛ ب
ادای مســئولیت انسانی شــان در قبــال مــردم 
و میهــن خــود ســر بــاز نمی زننــد. انتخــاب ایــن 
یــا آن راه در درجــه اول بســتگی بــه نــوع منــش 
و شــخصیت فکــری و اخالقــی افــراد دارد؛ بــه 
ــا  این کــه چگونــه وجدانشــان رابطــه و تعامــل ب
گــر غیــر خــود  خــود و غیــر خــود را می پســندد. ا
ــد  ــه و همانن ــتی و  هم ریش ــی در هس را موجودات
حــق  صاحــب  و  احســاس  بــا  و  زنــده  خــود، 
بشناســد، آنــگاه آن »غیــر« را »خــوِد دیگــر« خــود 
متفــاوت  رفتــاری  نمــی دارد  روا  و  می شناســد 
از آنچــه دربــاره خــود انتظــار دارد، بــا دیگــری 
در  تعیین کننــده  عامــل  پــس  باشــد.  داشــته 
کــه  ایــن مــوارد، حــوزه روابــط انســانی اســت 

یکی از نتایج 
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که افراد منفعل 
به انتظارهایی 
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تــا چــه انــدازه بــر اســاس اصــول و ارزش هــای 
انســانی و فضایــل اخالقــی شــکل  گرفتــه اســت. 
رمــز دوام جامعــه ایــران در طــول ایــن ســه هــزار 
ســال، باوجــود بحران هــای طبیعــی، سیاســی 
کــه مــردم در  و اجتماعــی متعــدد، ایــن اســت 
ــا  جامعــه مدنــی بــا همبســتگی و بــاور و التــزام ب
کــه  کرده انــد  ارزش هــا و معیارهایــی همزیســتی 
کارایــی آن هــا در تضمیــن همــکاری دوســتانه 
و صلح آمیــز درازمــدت در تجربــه برایشــان بــه 

اثبــات رســیده بــود.
کــه  غیرمســئوالنه  رفتــار  حاضــر،  حــال  در   
پیــش از ایــن در دو عرصــه بــود، در ســه عرصــه 
رســمی  مذهــب  و  اقتصــاد  و  سیاســت  بــازار 
 حکومت پســند به صــورت نگران کننده، آشــکار،
علنــی و بی پــروا شــیوع و بــروز دارد؛ درنتیجــه 
کــه بــرای حفاظــت از طبیعــت،  نهادهایــی هــم 
حقــوق انســانی و ایجــاد فضــای مناســب بــرای 
فعالیــت اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی ســالم 
ســاخته شــده اند، به درســتی به مســئولیت های 
خــود در برابــر مــردم، جامعــه و ســرزمین عمــل 
و  افــراد  حوزه هــا،  ایــن  متولیــان  نمی کننــد. 
نــه  را  بی پنــاه  اجتماعــی  طبقــات  و  اقشــار 
بلکــه  خــود،  هماننــد  اصــل  در  انســان هایی 
کار  ــه  ــود ب ــه می ش ک ــد  ــزاری می پندارن ــیا و اب اش
و  صیــد  می تــوان  کــه  طعمه هایــی  و  گرفــت 
کــرد؛ بنابرایــن تنهــا راه رهایــی از ایــن  مصــرف 
کــه  بحــران و تخریــب و آســیب ها ایــن اســت 
کنش هــای ناســالم  مــردم قربانــی ایــن روابــط و 
کــه مقــدور اســت در  بــه هــر میــزان و وســعت 
و  زیســت  مــکان،  جماعت هــای  چهارچــوب 
مســئولیت پذیری  همبســتگی،  بــا  کارمحــور، 
متقابــل، بــه شــیوه ای دموکراتیــک و مبتنــی بــر 
عدالــت و برابــری، بــه امــور جمعی خود ســامانی 
هماننــد  بدهنــد؛  همــگان  مقبــول  و  انســانی 
کــه شــاخ و برگ هایــی  درختــان درون جنــگل 
بــه اشــکال و رنگ هــای مختلــف دارنــد و آزاد 
در فضــای بــاز تنفــس می کننــد و درهمــان حــال 
یــک  از  هــم  دســت  در  دســت  ریشه هایشــان 
ک و آب تغذیــه می کننــد. بــه تعبیــری دیگر،  خــا
کــه سرســبزی و تــداوم حیــات  بــه همــان انــدازه 
بــه سرســبزی و دوام زندگــی  جنــگل وابســته 
سرســبزی  و  دوام  اســت،  درختــان  تک تــک 
هــر تک درختــی نیــز وابســته بــه ادامــه نشــاط و 

ســرزنده بــودن جنــگل اســت.

تاریــخ  طــول  در  ایرانــی  جامعــه 
دچــار  زمان هایــی  چــه  در  خــود 
گســترده شــده  و  دالیــل  ایــن انفعــال 
آن ها چه بوده است؟
ایــن  بــا  کــه  دارد  وجــود  تاریخــی  دوره  چنــد   
کمیــت  شــرایط هم خوانــی دارد: یکــی، دوره حا
توأمــان پادشــاهی و دینــی ساســانیان اســت. 
مؤســس ایــن سلســله از خاندانــی روحانــی بــود. 
او بعد از تثبیت قدرت، روحانیان زرتشــتی را در 
کــرد و در باالتریــن مرتبه بعد از  حکومــت ســهیم 
پادشــاه قــرار داد؛ البتــه بــه این هم بســنده نکرد 
کشــور و احکام  و زرتشــتی گری را مذهب رســمی 
بــود و جزئیــات  گیــر  کــه بســیار فرا را  شــریعت 
زندگــی مــردم را شــامل می شــد، الزم االجــرا اعــالم 
کــرد. پیــروان ســایر ادیــان و مســلک ها ازجملــه 
مســیحیان، مانویــان و مزدکی هــا تحت فشــار 
و  اعتراضــی  جنبش هــای  و  گرفتنــد  قــرار 
و  ســرکوب  به شــدت  آن هــا  برابری خواهانــه 
صدهــا نفــر از آن هــا به طــرز فجیعــی قتل عــام 
کشــور  کــه از جــور حــکام  شــدند. مســیحیانی 
خــود بــه ایــران پنــاه آورده بودنــد، بــه اتهــام 
عوامــل ســتون پنجــم دشــمن رومــی اخــراج و 
نتیجــه  در  شــدند؛  بازگردانــده  کشورشــان  بــه 
کشــور رو  فضــای فکــری، فرهنگــی و سیاســی 
بــه انســداد رفــت. نظــام طبقاتــی شبه کاســتی، 
قــدرت و ثــروت اشــراف را افزایــش داد و طبقــات 
فرودســت را از مشارکت سیاســی اداری، آموزش 
و  ممنــوع  طبقاتی شــان  موقعیــت  ارتقــای  و 
محــروم نــگاه  داشــت. فســاد و بی ثباتــی، ارکان 
ــار و مشــروعیت  ــرد و اعتب ک حکومــت را سســت 
کــرد؛ در  کاهــش چشــمگیر پیــدا  آنــان نــزد مــردم 
گیــر شــد و در  نتیجــه انفعــال و ســرخوردگی فرا
ســال های آخــر عمــر پادشــاهی بــه اوج رســید؛ 
حمــالت  برابــر  در  مــردم  بیشــتر  کــه  آنجــا  تــا 
منفعالنــه  موضــع  ابتــدا  مســلمان  عرب هــای 
شاهنشــاهی  ســقوط  مقابــل  در  و  گرفتنــد 
بی تفــاوت  ساســانی  پانصدســاله  پرقــدرت 
ماندنــد. بیزاری شــان از جزمیــت و ســختگیری 
بــه  آن  آلودگــی  و  زرتشــتی  حکومتــی  مذهــب 
فســاد و قــدرت و ثــروت و تجمــل و اشــرافیت، 
باعــث شــد مجــذوب اســالم شــوند؛ دینــی که به 
یگانه پرســتی، آزادی و برابــری دعــوت می کــرد 
و از ایــن بابــت یــادآور تعالیــم رهایی بخــش و 
انســانی زرتشــت بــود. پــس به تدریــج بــه آییــن 
کــه  گــروه  گرویدنــد و به اســتثنای چنــد  جدیــد 
بــا مقاومــت مســلحانه درصــدد دفاع از اســتقالل 
و هویــت ملــی و مذهبــی خــود برآمدنــد، بیشــتر 
دهگانــان  فرهیختــه  طبقــه  ازجملــه  مــردم، 
اســالم را پذیرفتنــد. آن هــا بــا پیونــدزدن هویــت 
نویــن  هویــت  اســالمی،  توحیــد  بــا  ایرانــی 
»ایرانــی مســلمان« را همــراه بــا میــراث فرهنــگ 
ــه  ــه از اندیش ــا آنچ ــب ب ــتان، در ترکی ــران باس ای
کهــن یونــان و هنــد و بین النهریــن  و فلســفه 
گرفتنــد، دســتمایه ایجــاد نهضــت نوزایــی  وام 
ادبــی، فکــری و علمــی فرهنگــی قــرار دادنــد و بــا 
تکیــه بــر آن، راهبــرد مقاومــت فرهنگــی را بــرای 
کــه  گرفتنــد  اعــاده اســتقالل ملــی ایــران پیــش 

ســرانجام بــه نتیجــه رســید و ایــران از ســلطه 
ایرانیــان  گــر  ا شــد.  آزاد  بیگانــه  قدرت هــای 
ــه آفرینــش فکــری، علمــی و فرهنگــی  دســت ب
نمی زدنــد و راه مقاومــت مدنــی و فرهنگــی را 
پیــش نمی گرفتنــد، هرگــز قــادر بــه جلوگیــری از 
گیــر و مزمــن نمی شــدند و از  انفعــال عمومــی فرا

عواقــب ویرانگــر آن مصــون نمی ماندنــد.
مشــروعیت  کســب  بــرای  صفویــه  شــاهان 
و  اقــوام  همــه  میــان  یکپارچگــی  ایجــاد  و 
قشــرهای جامعــه فرهنگــی ایــران، بــه مذهــب 
آن هــا  دادنــد.  رســمیت  دوازده امامــی  شــیعه 
فقهــای شــیعه را از جبل عامــل لبنــان بــه ایــران 
کردنــد؛ ســپس  فراخواندنــد و در قــدرت ســهیم 
کــه ســنی مذهب بودنــد،  بیشــتر مــردم ایــران را 
کردنــد یــا واداشــتند.  بــه تغییــر مذهــب ترغیــب 
کار، برقــراری ثبــات و امنیــت یــک  حاصــل ایــن 
شــاه عباس  عهــد  در  تمدنــی  شــکوفایی  دوره 
ــه افــول  کوتاه زمانــی بعــد از او رو ب کــه  ــود  اول ب
ــت  ــکاف در ارکان دول ــاق و ش ــاد، نف ــاد و فس نه
و  بیمــار  سســت،  درون  از  را  آن  و  یافــت  راه 
کــرد. آن هــا بــرای حفــظ یکپارچگــی  ضعیــف 
کــه در حــال اضمحــالل بــود، می بایــد بــر شــدت 
بنابرایــن  می افزودنــد؛  ســرکوب  و  خشــونت 
کــه بــر اثــر آن، خردمنــدان  وضعیتــی پدیــد آمــد 
دینــی  عالمــان  و  فرهنــگ  و  فکــر  اصحــاب  و 
کنــده و بعضــًا  روشــن ضمیر از پیرامونشــان پرا
از جانــب متولیــان مذهــب و شــریعت تکفیــر و 
حــذف شــدند. مــردم خســته، منفعــل و آزرده 
و مأیــوس از فرجــام حــوادث و تحــوالت درون 
جامعــه، بیش ازپیــش ســر خــود را بــه آداب و 
ــان  ــرای آن کــه ب ــد  کردن گــرم  مناســک و اورادی 
کــه بویــی از حقیقت آن استشــمام نکــرده بودند 
و معانــی نهفتــه در آن را درک نمی کردنــد، اثــر 
روایتــی به غایــت خشــک و قشــری از مذهــب، 
جامعــه را دچــار رکــود فکــری فرهنــگ مخــدر 
کــه باعــث  شــد رابطــه آن هــا بــا واقعیــت  کــرد 
نزدیــک  صفــر  بــه  می گــذرد  جامعــه  در  آنچــه 
شــود و قــادر بــه پیش بینــی پیامدهــای شــوم 
بی خبــری  همیــن  نشــوند.  جــاری  تحــوالت 
بــر  بی اعتمــادی  غلبــه  و  سســتی  و  انفعــال  و 
کمــان و از بیــن رفتــن حــس مســئولیت در  حا
برابــر سرنوشــت امــروز خــود و میهــن خویــش 
کم اهمیتــی از افغان هــای  کــه بــه قبیلــه  بــود 
تبعــه ایــران جرئــت داد بــه پایتخــت باشــکوه 
درحالی کــه  و  برنــد  یــورش  صفــوی  شــاهان 
بــرای بیــرون آمــدن از بالتکلیفــی و  کمــان  حا
و  بــدی  یــا  خوش فرجامــی  و  خوبــی  تعییــن 
نحوســت دفــاع از پایتخــت بــه فالگیــر و رمــال 
و طالع بیــن متوســل شــده بودنــد، امپراتــوری 
دچــار فروپاشــی شــود. ســومین دوره در اواخــر 
ــا  ــود( ب ــر ش ــاع بدت ــه اوض ــل از اینک ــه )قب قاجاری

گر ایرانیان   ا
دست به 

آفرینش فکری، 
علمی و فرهنگی 

نمی زدند و راه 
مقاومت مدنی و 
فرهنگی را پیش 
نمی گرفتند، هرگز 
قادر به جلوگیری 
از انفعال عمومی 

گیر و مزمن  فرا
نمی شدند و از 
عواقب ویرانگر 

آن مصون 
نمی ماندند
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ح وقایــع ایــن  ظهــور مشــروطه اتفــاق افتــاد. شــر
می طلبــد. دیگــری  مجــال  دوره 

خودمــان  زمانــه  اوضــاع  دربــاره  نمی گویــم 
و  انفعــال  گســترش  منفــی  عــوارض  نگــران 
می گویــم  نباشــیم؛  جامعــه  در  بی مســئولیتی 
کــه  فاقــد آن درجــه از وســعت و عمقــی اســت 
نمی تــوان  درعین حــال  می پندارنــد؛  بعضــًا 
نهــاد  دســت  روی  دســت  و  هــم  بــر  چشــم 
به جــای  اســت  بهتــر  شــمرد.  بی اهمیــت  و 
آســیب،  ایــن  رخنــه  چرایــی  پرســش  تکــرار 
پاســخ  آن  ازبین بــردن  و  مهــار  چگونگــی  بــه 
دهیــم. بــه نظــرم بــرای خنثــی و بی اثرکــردن 
کــه ذهــن، روان و  آســیب هایی از ایــن دســت 

بــه  بایــد  را درگیــر می کنــد،  عواطــف شــخص 
ــل  ــالق متوس ــای خ کنش ه ــق  ــی و سرمش گاه آ
تاریخــی  حافظــه  درون  از  را  آن هــا  و  شــد 
کــه  کشــاند  جمعی مــان بــه ســطح روشــن ذهــن 
گاه مــا ابــداع شــدند تــا بــه  توســط شــعور خــودآ
و  کنیــم  محافظــت  زندگی مــان  از  شــیوه ای، 
بــه عبــور از جاده هــای دشــوار و پرســنگالخ در 
گامــش  کــه هــر  امتــداد زمــان مداومــت بخشــیم 
متضمــن رشــد و توانمنــدی بیشــتر نیروهــای 

ــود. آن  ــد ب ــان خواه ــری و معنوی م ــی فک حیات
تجربیــات  در  عمیــق  ریشــه های  سرمشــق ها 
جمعــی مــا ایرانیــان دارنــد و طــی هــزاران ســال 
بــا شــرایط متنــوع و  و  ابــداع  زندگــی مشــترک 
کنان ایــن مــرز  متحــول زیســت اجتماعــی ســا
صحبت هایــم  در  یافته انــد.  ســازگاری  وبــوم 
کنش هــای مثبــت  کلیــت تعــدادی از ایــن  بــه 

کــردم. اشــاره 
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دچــار  ایــران  امــروز  جامعــه  آیــا 
شــده  سرگشــتــــگی  و  انــفــعــــال 
گــر آری عوامــل آن چــه بــوده  اســت؟ ا
است؟

 اصطالحاتــی مثــل انفعــال و سرگشــتگی بیشــتر 
کــه مبنــای  اصطالحــات ژورنالیســتی هســتند 
نظــری مشــخصی ندارنــد. اساســا متهم کــردن 
مثــل  خــاص  عنــوان  یــک  بــه  جامعــه  یــک 
انفعــال، خطاســت؛ زیــرا جامعــه مرکــب از افــراد، 
گرایش هــای مختلفــی  گروه هــای اجتماعــی و 
کــه در بیــن آن هــا از هــر نظــر اختــالف   اســت 
وجــود دارد؛ بنابرایــن اساســا نمی تــوان جامعــه 
را بــا یــک برچســب توضیــح داد، جامعــه یــک 
موجــود متحــول، در حــال تغییــر و درعین حــال 
گرایش هــای  آن  در  کــه  اســت  متکثــری 
مختلفــی وجــود دارد. در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کل منفعــل  کــه آیــا می تــوان جامعــه ایــران را در 
کــه  گفــت  بایــد  دانســت،  منفــی  سرگشــته  و 
بی تفاوتــی  و  انفعــال  دچــار  ایــران  جامعــه 
ــه  ک ــی دارد  ــه وضعیت ــاره ب ــال، اش ــت. انفع نیس
جامعــه دربــاره سرنوشــت و تحــوالت جــاری، 

کــه  هیــچ عکس العملــی نشــان ندهــد؛ در حالــی 
ــای  ــت . نموده ــال اس ــیار فع ــران بس ــه ای جامع
ایــن فعال بــودن را به ویــژه در طــول ده پانــزده 
کــه  گفته شــده  ســال اخیــر می بینیــم. قبــال هــم 
جامعــه ایــران از اواســط دهــه هفتــاد وارد فــاز 
جنبشــی شــده اســت و می تــوان بــه آن، عنــوان 
جامعه جنبشــی داد . جامعه جنبشــی اشــاره به 
کــه در آن نارضایتــی تبدیــل بــه  جامعــه ای دارد 

کنــش جمعــی می شــود.
 در تمامــی جوامــع نارضایتــی و افــراد ناراضــی 
وجــود دارنــد؛ امــا همیشــه نارضایتــی، منجــر بــه 
کنــش جمعــی و فــردی نمی شــود.  اعتــراض و 
کنــش  وا خــود  وضعیــت  بــه  معمــوال  جوامــع 
نشــان می دهنــد و متناســب بــا ســطح نارضایتی 

ــت.  ــاوت اس ــش متف کن ــن وا ای
 از 1388 بــه این طــرف، شــواهد خیلــی روشــنی 
و  اســت  ایــران فعــال  کــه جامعــه  وجــود دارد 
مختلــف  شــکل های  بــه  را  خــود  نارضایتــی 
بــروز  مــوردی  و  محلــی  ملــی،  ســطح  در  و 
کارگــران،  گســترده  اعتراض هــای  می دهــد: 
گروه هــای اجتماعــی  بازنشســتگان، معلمــان و 

بــــݡی تفاوتـــݡی 
ݡکنـشـــݡݡی اعـتـراضـــݡݡی
ݡگفت و ݡگو ی پرسشبا سعید مدنــــݡی دݡکترای جرم شناســݡی و پژوهشݡگر مسائل اجتماعــݡی ایرانݡ

کــه بــا دکتــر مدنــی بــه گفت وگــو  تحلیــل وضعیــت کنونــی کشــور از منظــر مقولــه ای بــه نــام انفعــال، موضوعــی اســت 
گفت وگــو ســعی شــده اســت فــارغ از احساســات، هیجانــات و تحلیل هــای رایــج در میــان  نشســته ایم. در ایــن 
افــراد مختلــف بــه بیــان مباحــث پیرامونــی آن پرداختــه و در خصــوص چگونگــی شــیوع انفعــال در میــان برخــی از 

گروه هــای جامعــه، افــق صحیحــی ترســیم شــود.
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شــواهد  ایــن  ادعاســت.  ایــن  مویــد  مختلــف 
ایــران  نه تنهــا  کــه  می دهــد  نشــان  قرایــن  و 
جامعــه منفعلــی نیســت، بلکــه جامعــه بســیار 

اســت. فعالــی 

دربــاره  ملــت  یــک  بی تفاوتــی 
افــراد  ســایر  و  خــود  سرنوشــت 
چگونه پدید می آید؟
اعتراضــی  کنشــی  مواقــع،  خیلــی  بی تفاوتــی   
اســت؛ درواقــع وقتــی ملتــی دربــاره وضعیــت 
خودش،بــه نظــام  حکمرانــی اعتــراض می کنــد 
و ایــن اعتــراض ســرکوب می شــود و پاســخ های 
مناســب دریافــت نمی کنــد و نتیجــه نمی گیــرد، 
کامــی ممکــن  کامــی می شــود. ایــن نا دچــار نا
کنش هــای پرخاشــگرایانه  ــه مواضــع و  اســت ب
گاه درون ریــز اســت؛ بــه ایــن  کــه  منجــر شــود 
کــه پرخاشــگری متوجــه خــود جامعــه  معنــی 
بــه  منجــر  به عنوان مثــال،  می شــود؛  افــراد  و 
عرفان گرایــی  و  اعتیــاد  خودکشــی،  افزایــش 
گاهــی هــم می توانــد برون ریــز شــود و  می شــود؛ 
در قالــب اعتراض هــای مدنــی و جنبش هــای 
بنابرایــن  دهــد؛  نشــان  را  خــود  اجتماعــی 
محصــول  حــدی  تــا  می توانــد  بی تفاوتــی 
نمودهــای  و  نتایــج  از  یکــی   . باشــد  کامــی  نا
کامــی، بی تفاوتــی اســت. البتــه بیشــتر  ایــن نا
بــه دلیــل پویایــی اجتماعــی  جریــان غالــب، 
بــه  مــردم  و  اســت  اجتماعــی  فعــال  کنــش  وا
می دهنــد.  نشــان  کنــش  وا خــود  سرنوشــت 
در  و  مقطعــی  بی تفاوتــی  ایــن  بعضی اوقــات 
بــه  زمانــی  و  می افتــد  اتفــاق  کوتاهــی  دوران 
اعتــراض ریســک  ازجملــه  مختلــف،   دالیــل 
انفعــال افزایــش پیــدا می کنــد؛ بــه  همیــن دلیــل 
کنــش و  اصالــت در فراینــد تحــول اجتماعــی، 
کنــش اعتراضــی مــردم اســت؛ زیــرا پویایــی  وا
ــه  ــد، ن ــت می کن ــش را تقوی گرای ــن  ــی ای اجتماع

را. و بی تفاوتــی  کنش هــای منفعالنــه  وا

در  بی تفاوتــی  ایــن  ســوء  اثــرات 
جامعه چیست؟
گفتــم، انفعــال و  کــه پیــش از ایــن   همان طــور 
ــه دائمــی.  ــی،  امــری موقتــی اســت، ن بی تفاوت
شــکل  اجتماعــی  تحــول  فراینــد  در  آنچــه 
در  امــا  اســت؛  فعــال  کنــش  بیشــتر  می گیــرد، 
کــه انفعــال و بی تفاوتــی شــکل  همــان دوره ای 
بــرای  تمایــل  میــزان،  همــان  بــه  می گیــرد، 

کســب منافــع فــردی، فردگرایــی و بی توجهــی 
بــه منافــع جمعــی تقویــت می شــود؛ به نوعــی 
روابــط  لیبرالیزه  شــدن  انفعــال،  ایــن  حاصــل 
کــه جامعــه فردمحــور  اجتماعــی اســت. زمانــی 
یافتــه  کاهــش  اجتماعــی  ســرمایه  می شــود، 
امــکان  و  افــت  جامعــه،  اخالقــی  وجــوه  و 
سوءاســتفاده و رفتــن به ســوی جرائــم افزایــش 
بــه  را  جامعــه  این هــا  همــه  و  می کنــد  پیــدا 
کل  ــبختانه  ــرد. خوش ــش می ب ــول پی ــمت اف س
علــت  بــه  جامعــه  یــک  اجتماعــی  گروه هــای 
انفعــال  همــان پویایــی جامعــه، در وضعیــت 
جامعــه  از  بخشــی  گرچــه  ا و  نمی گیرنــد  قــرار 
منفعــل و بی تفــاوت می شــود، ولــی ایــن انفعــال 
و بی تفاوتــی در مقایســه بــا آن بخــش از جامعــه 
عرضــی  و   عکس العملــی  اســت،  فعــال  کــه 
اســت. جامعــه ماهیتــا به ســوی فعال شــدن و 

میــل می کنــد. اعتراضــی  کنــش جمعــی 

روشــن فکران و اندیشــمندان چه 
ایفــا  انفعــال  ایــن  در  نقشــی 
می کننــد؟ آیــا آن هــا هــم دچــار انفعــال 
شده اند؟
 فکــر می کنــم پیش فــرض شــما در تمــام ایــن 
کــه جامعــه ایــران منفعــل  پرســش ها ایــن اســت 
کامــال مخالــف ایــن نظــر هســتم؛  اســت و مــن 
اندیشــمندان  و  روشــن فکران  از  گروهــی  ولــی 
هــم، هم ســو بــا نظــام سیاســی از ایــن انفعــال 
اســتقبال می کننــد و می تواننــد در ایــن زمینــه، 
کننــد؛ به عنوان مثــال،  توجیــه و نظریه پــردازی 
دارنــد  لذت گرایــی  ســویه  کــه  گرایش هایــی 
یــا  می کننــد  کیــد  تأ لذت گرایــی  فلســفه  بــر  و 
فردمحــوری  و  فردگرایــی  کــه  گرایش هایــی 
از  عمومــا  می کننــد،  تقویــت  را  فردیــت  نــه  و 
ایــن وضعیــت انفعالــی و بی تفاوتــی اســتقبال 
می کننــد؛ زیــرا جامعــه منفعل،میــدان مناســبی 
بــرای عضوگیــری آن هاســت؛ به عنوان مثــال، 
در میــان متخصصان اجتماعی، کارکردگرایان، 
چنیــن میدانــی را بــرای رشــد اندیشــه های خــود 
کارکردگرایــان مدعــی  مناســب می داننــد. اساســا 
هســتند کــه هــر پدیــده اجتماعــی محصــول یک 
کامــال بدیهــی و هنجــار قلمــداد  نیــاز اســت و 

رشــد  روســپیگری  به عنوان مثــال،  می شــود؛ 
پیــدا می کنــد؛ بــرای اینکــه مــردان نیــاز دارنــد 
تمایــالت جنســی خــود را از طریقــی غیــر خانــواده 
کننــد؛ یــا فقــر وجــود دارد؛ بــرای اینکــه  ارضــا 
را  پســت جامعــه  و  کارهــای ســخت  گروهــی، 
انجــام دهنــد. در بیــن صاحب نظــران سیاســی 
نرمال ســازی  دنبــال  بــه  کــه  کســانی  نیــز 
هســتند از چنیــن میدانــی اســتفاده می کننــد؛ 
در  تــورم  کــه  می کننــد  اشــاره  به عنوان مثــال، 
کشــور مــا هــم به تبــع  تمــام دنیــا وجــود دارد و در 
وجــود دارد؛ بنابرایــن از تــورم به عنــوان یــک 
پدیــده غیرعــادی و بحــران نمی تــوان نــام بــرد 
کــه همــه  یــا دربــاره عدم کارایــی اعتقــاد دارنــد 
ایــن  و  گرفتارنــد  عدم کارایــی  بــه  سیســتم ها 
امــری  حکمرانــی  نظام هــای  در  کارآمــدی  نا
بــا اصــالح مدیــران  عــادی و طبیعــی اســت و 
می تــوان آن را بهبــود بخشــید. دربــاره جــرم نیــز 
کــه در تمــام دنیــا و جوامــع، جــرم  بــر ایــن باورنــد 
وجــود دارد؛ زیــرا جــرم در ذات جامعه اســت و در 
کشــورها امــری طبیعــی قلمــداد می شــود  تمــام 
و نشــانه  بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی 
تفــاوت  تمــام ســاختارها به رغــم  نیســت و در 

ایــن پدیده هــا وجــود دارد.
مشــکل  چنــد  )عادی ســازی(  رویکــرد  ایــن 
دربــاره  بحــث  اینکــه،  اول  دارد:  اساســی 
اســت؛  نامطلــوب  پدیده هــای  ایــن  شــدت 
تــورم  بــا  40درصــدی  تــورم  به عنوان مثــال، 
2درصدی خــیلــی مــتفــاوت است؛ دوم اینکه، 

آنچه در فرایند 
تحول اجتماعی 
شکل می گیرد، 

بیشتر کنش 
فعال است؛ اما 

در همان دوره ای 
که انفعال و 

بی تفاوتی شکل 
می گیرد، به 

همان میزان، 
تمایل برای 

کسب منافع 
فردی، فردگرایی 
و بی توجهی به 
منافع جمعی 

تقویت می شود
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هــم  بــا  هــم  ماهیــت  لحــاظ  از  مســائل  ایــن 
کــه  متفــاوت هســتند؛ به عنوان مثــال، تورمــی 
محصــول رشــد اقتصــادی و جــزو اجتناب ناپذیر 
فراینــد تحــول اقتصــادی اســت، با تــورم حاصل 
بــدون  پــول  چــاپ  و  نقدینگــی  افزایــش  از 
کاهــش ارزش پــول ملــی و به نوعــی  پشــتوانه و 
تفــاوت  رکــود،  ادامــه  و  تولیــد  متوقف شــدن 
و  ماهیــت  جهــت  از  بنابرایــن  دارد؛  ماهــوی 
ایــن  اینکــه،  ســوم  متفاوتنــد.  هــم  کیفیــت 
پدیده هــا، الگوهــا و علــل متفاوتــی هــم دارنــد. 
در برخــی جوامــع توســعه یافته، مشــکالتی مثــل 
جــرم و ســرقت بیشــتر مربــوط بــه عوامل ســطوح 
خــرد و میانــه اســت؛ بــه ایــن معنــا که فــرد دارای 
کــه در  اختالل هــای روانــی اســت یــا نهادهایــی 
ایــن زمینــه کوتاهــی کرده انــد، مســئول افزایــش 
کشــورهای  جــرم و امثــال آن هســتند؛ امــا در 
کــه مــا در آن قــرار  درحال توســعه و وضعیتــی 
داریــم، ایــن پدیده هــا ســاختاری هســتند؛ یعنی 
ســاختارها مولــد مشــکالت اجتماعــی مثــل فقــر، 
نابرابــری، جــرم و انــواع رفتارهــا هســتند . اساســا 
کــه تــالش می کنــد وضعیــت مــا را  آن تفکــری 
کشــورهای توســعه یافته عــادی  بــا  رابطــه  در 
نشــان دهــد، دارای خطاهــای روش شناســی و 
نظــری اســت. درهرحــال در پاســخ بــه پرســش 
کــه بــه دنبــال  شــما بایــد بگویــم اندیشــه هایی 
وضعیــت  ایــن  نرمال ســازی  و  عادی ســازی 
هســتند، درواقــع بــه ایــن انفعــال و تــداوم وضــع 

کمــک می کننــد. موجــود 

انفعــال  دچــار  کــه  جامعــه ای 
نظــر  از  می شــود،  سرگشــتگی  و 
هنجارها در چه وضعیتی قرار دارد؟
کل  گفتــم. مــا بــه   کــه   واقعیــت همــان اســت 
یــک جامعــه نمی توانیــم عنــوان جامعــه منفعل 
گروه هایــی از جامعــه  را بدهیــم؛ ولــی در بیــن 
ممکــن اســت انفعــال و بی تفاوتــی رشــد  کنــد؛ در 
ایــن صــورت بــه وضعیــت آنومــی و بی هنجــاری 
چنیــن  در  می شــویم.  نزدیــک  ارزشــی، 
گروه هایــی ارزش هــای گذشــته انــکار می شــود و 
زیــر ســؤال اســت و ارزش هــای جدیــد هــم هنــوز 
از بین رفتــن  بنابرایــن  اســت؛  نگرفتــه  شــکل 
فقــدان  از  حاصــل  خــأ  و  قدیمــی  ارزش هــای 

ــا ارزش هــای فرد محــور  ــا هنجارهــا ب ارزش هــا ی
جایگزیــن می شــوند و به تدریــج منافــع فــردی را 
معیــار قــرار می دهنــد. اصالــت در تأمیــن منافــع 
فــردی هــر رفتــاری را قابــل توجیــه می کنــد و 
اساســا مفهــوم جامعــه و جماعــت را بــه حاشــیه 
می بــرد؛ بــه همیــن علــت عام گرایــی، ازجملــه  
مــلــی گرایــــی افــــت مــی کنــــد و  خــاص گرایــــی 
خیرخواهــی  همچنیــن  می شــود؛  تــقــویـــــت 
به شــدت افــت پیــدا می کنــد و رفتارهــای مدنــی 

می شــوند. تضعیــف 

آیــا مردمــی کــه دچار شــک و تردید 
بــه جامعــه هســتند، دچــار انفعال 
می شوند؟
بــه دنبــال  انفعــال  لزومــا بی اعتمــادی،  نــه،   
مثــل  پدیده هایــی  درواقــع  داشــت؛  نخواهــد 
امیــد و اعتمــاد، در جامعــه حــذف نمی شــوند. 
گفتــم جامعــه پویاســت. افــراد  کــه  همان طــور 
بــه  و  شــوند  ناامیــد  و  منفعــل  اســت  ممکــن 
خودکشــی  بــه  درنهایــت  و  برســند  بن بســت 
وقتــی  جامعــه  امــا  شــوند؛  متوســل  انــزوا   یــا 
ناامیــدی   و  بی اعتمــادی  دچــار  مســیری  در 
را  دیگــری  مرجــع  می شــود،  مرجعــی  بــه 
و  دارد  پویایــی  زیــرا  می کنــد؛  آن  جایگزیــن 
بنابرایــن  اســت؛  متعــدد  گرایش هــای  دارای 
مراجــع  از  فهرســتی  جامعــه  برابــر  در  همیشــه 
کــه بعضــی  اوقــات دربــاره برخــی  وجــود دارد 
بــه  پــس  می شــود؛  ایجــاد  تردیــد  آن هــا،  از 
دیگــری  مراجــع  اجتماعــی  مکانیــزم  دلیــل 
جــای آن هــا قــرار می گیرنــد. ایــن جابه جایــی 
مراجــع یــا عاملیت هــا در جامعــه، زمینــه ای را 
خ دهــد  کــه تحــول اجتماعــی ر فراهــم می کنــد 
بنابرایــن  شــوند؛  ج  خــار انفعــال  از  گروه هــا  و 
دچــار  مــردم  یــا  جامعــه  از  گروه هایــی  وقتــی 
بی اعتمــادی و تردیــد بــه برخــی مراجــع شــوند، 
نظــام  بــه  بی اعتمــادی  به عنوان مثــال، 
حکمرانــی، بالفاصلــه مرجــع مورداعتمــاد آن هــا 
اپوزیســیون می شــود . بــه همیــن دلیــل تحــول 
ایــن  و  اجتماعــی هیــچ گاه متوقــف نمی شــود 
تغییــرات  بــه  تبدیــل  جوامــع  درون  تحــوالت 

می شــود. کالن تــر 

چگونــه می تــوان از اثــرات ســوء 
نقــش  و  کاســت  انفعــال  ایــن 
زمینــه  ایــن  در  اجتماعــی  گروه هــای 
چیست؟

مــردم  می کنــد  تصــور  کــه  نــگاه  نــوع  ایــن   
یــک  دانش آمــوزان  درواقــع  جامعــه  یــا 
ایــن  معلمــان  گروه هایــی  و  هســتند  کالس 
اینکــه  اســت. تصــور  افتــاده  اعتبــار  از  کالس، 
کــه از طریــق  گروه هــای نخبــه ای وجــود دارنــد 
گاهــی،  گاهی بخشــی یــا ترویــج آ فعالیت هــای آ
کل تغییــر ایجــاد می کننــد، مفهومــی ایســتا  در 
کــه موضوعیــت خــود را از  و یک طرفــه اســت 
دســت داده اســت؛ به خصــوص در جامعــه امروز 
گســترش پیــدا  کــه تبــادالت اجتماعــی به شــدت 

کــرده اســت. 
اجتماعــی  گروه هــای  و  افــراد  بیــن  رابطــه 
گروه هایــی  گــر  متقابــل و دیالکتیکــی اســت و ا
فعــال  گروه هایــی  مقابــل  در  شــوند،  منفعــل 
جامعــه  تعامــل  ایــن  طریــق  از  و  می شــوند 
مســیر خــود را پیــدا می کنــد و به پیــش مــی رود؛ 
بنابرایــن جامعــه را نمی تــوان موجــودی میــرا و 
ــت  ــی اس ــود پویای ــه موج ــت؛ جامع ــتا دانس ایس
کــه دائمــا بــرای بقــا و بهبــود وضعیــت تــالش 
گــر جامعــه بــا مانعــی  می کنــد. در ایــن مســیر ا
روبــه رو شــود، راه هــای دیگــری را بــرای خــودش 
بــاز می کنــد. ایــن فراینــد تحــول تاریخی هــزاران 
گروه هــای  کــه ادامــه دارد. البتــه  ســال اســت 
تقویــت  و  شــبکه  ایجــاد  طریــق  از  اجتماعــی 
می تواننــد  الگوســازی  و  گفت وگــو  ارتبــاط، 
کننــد. آن هــا از طریــق  کمــک  بــه ایــن فراینــد 
انفعــال  ایــن  از  دیگــر  راه هــای  نشــان دادن 
از  یکــی  می کننــد.  جلوگیــری  سرگشــتگی  و 
کــه جامعــه را از انفعــال  مهم تریــن پدیده هایــی 
جنبش هــای  می کنــد،  ج  خــار سرگشــتگی  و 
کــه بــه شــکل های مختلــف  اجتماعــی اســت 
ایفــا  نقــش  زمینــه  ایــن  در  و  دارد  انعطــاف 
کارگــری،   ، سیاســی  جنبش هــای  می کنــد. 
راهکارهــای  نشــان دادن  بــا  جوانــان  و  زنــان 
فعــال از انفعــال، تحمیــل فشــار و ناامیــدی از 

می کننــد. جلوگیــری  موجــود،  وضــع 

جامعه وقتی در 
مسیری دچار 
بی اعتمادی 

و ناامیدی  به 
مرجعی می شود، 

مرجع دیگری 
را جایگزین 
آن می کند؛ 
زیرا پویایی 
دارد و دارای 
گرایش های 
متعدد است
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 وضعیــت جامعــه ایرانــی از منظــر 
انفعــال اجتماعــی طــی صدســال 
اخیر چگونه بوده است؟

مطالعــه  و  پژوهــش  بــه  نیــاز  موضــوع  ایــن   
کــه  پرســش  ایــن  دارد.  مشــخص  و  متمرکــز 
بوده انــد  اجتماعــی  انفعــال  دچــار  ایرانیــان 
بــه پژوهــش دارد؛ ســپس  نیــاز  یــا خیــر، هــم 
بایســتی بــه رخدادهــای تاریــخ معاصــر ایــران 
کــرد و از منظــر جامعه شناســی تاریخــی  توجــه 
بــه بررســی تأثیــرات ایــن رخدادهــا یــا عوامــل 
ایرانیــان  اجتماعــی  انفعــال  آنچــه  بــر  دیگــر 
پیــش  هرچنــد  پرداخــت.  می شــود،  خوانــده 
کــه ایــن  از آن بایســتی توجــه داشــته باشــیم 
موضــوع ماهیتــی نســبی دارد؛ یعنــی از همــان 
ابتــدا نمی تــوان قاطعانــه تاریــخ معاصــر ایــران 
را تاریــخ انفعــال خوانــد؛ بنابرایــن آنچــه اینجــا 
بــا  رابطــه  در  گمانه زنی هایــی  می شــود  ح  طــر
ایــن موضــوع اســت: نخســت اینکــه، انفعــال 
یعنــی  اســت؛  اجتماعــی  پدیــده ای  اجتماعــی 
شــرایط و الزامــات اجتماعــی ویــژه و متغیرهــای 
خاصــی موجــد آن هســتند. انفعــال اجتماعــی 
تبدیــل  اجتماعــی  پدیــده  یــک  بــه  زمانــی 
کــه دامنــه آن از ســطوح فــردی فراتــر  می شــود 
کثیــری از اعضــای  مــی رود و دامن گیــر جمعیــت 
یــک جامعــه خــاص می شــود. بــه ایــن نکتــه 
مســئله  کــه  باشــیم  داشــته  توجــه  بایــد  نیــز 

خالــص  و  یگانــه  ماهیتــی  اجتماعــی  انفعــال 
نــدارد، بلکــه ممکــن اســت آمیختــه بــا مســائل 
دیگــری ماننــد ناامیــدی، ناشــادی، نارضایتــی، 
و  محرومیــت  احســاس  بی قدرتــی،  احســاس 
طــرد اجتماعــی باشــد. از طرفــی پدیــده انفعــال 
اجتماعــی تحت تأثیــر متغیرهــای اقتصــادی، 
و  متنــوع  اجتماعــی  و  فرهنگــی  سیاســی، 
همچنیــن  اســت؛  روان شــناختی  متغیرهــای 
چــه  در  اجتماعــی  انفعــال  کــه  اســت  مهــم 

ســطحی تحلیــل شــود.
کیــد بــر تاریــخ دو ســدٔه اخیــر ایــران   چنان کــه تأ
در  اجتماعــی  انفعــال  بررســی  بــرای  اســت، 
تاریــخ معاصــر ایــران بایســتی فراینــد نوگرایــی 
بــه  ســنتی  جامعــه ای  از  گــذر  بــرای  ایرانیــان 
گرفــت؛ چنان کــه  جامعــه ای مــدرن را در نظــر 
گــذر جوامــع بــرای عبــور از  دانســته اســت فراینــد 
کــم بــر آن هــا و وارد شــدن  نظام هــای ســنتی حا
صــورت  یــک  بــه  همگــی  مــدرن  دنیــای  بــه 
ــد  ــد رش ــی )مانن ــای عام ــت. ویژگی ه ــوده اس نب
افزایــش  عمومــی،  ســواد  رشــد  شهرنشــینی، 
تقســیم کار،  در  تحــول  اجتماعــی،  ارتباطــات 
ــر  ــی و نظای ــام سیاس ــول نظ ــدن، تح صنعتی ش
گرفــت؛ ولــی ایــن فراینــد  آن( را بایــد در نظــر 
خــاص هــر جامعــه ای نیــز هســت. در جوامعــی 
یــا  ســنتی  ســازوکارهای  از  را  گذرشــان  کــه 
پیشــامدرن بــه دنیایــی مــدرن انجــام می دهنــد 

جهانـݡی شدن و مسئله انفعال
ݡگفت و ݡگوی پرسش با سید آیت اهلل میرزایــــــݡی جامعه شناس و عضو هیئت علمـــݡی پژوهشݡگاه علوم انسانـــݡی و مطالعات فرهنݡگـݡی

به طــور معمــول تحلیل هــای اجتماعــی بــدون درنظرگرفتــن ســیر تحــول تاریخــی جامعــه موردمطالعــه، دچــار 
کاســتی ها و نقصان هایــی هســتند. پرداختــن بــه مقاطــع حســاس و نقــاط عطــف تاریخــی، معمــوال بازگوکننــده 
بســیاری از ســازوکارهای تحــول جوامــع اســت. در ایــن گفت وگــو ســعی شــده اســت ضمــن توجــه بــه تاریــخ معاصــر 
ایــران و ســیر تحــول آن، بــه بررســی دامنــه ارتباطــات اجتماعــی در جامعــه مــدرن بپردازیــم و به دنبــال بررســی ایــن 

کــه در عصــر جهانی شــدن، انفعــال اجتماعــی ممکــن اســت؟ نکتــه باشــیم 
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پروســه  تابــع  لزومــًا  هــم،  عبــور  فراینــد  ایــن 
خــاص  دولــت  یــک  هدایــت  تحــت  سیاســی 
نیســت. در مــوارد بســیاری ایــن فراینــد با مقابله 
دولت هــای ســنت گرا مواجــه می شــود؛ ماننــد 
برابــر  در  کــه  )محمدعلی شــاه(  قاجــار  دولــت 
گــذر سیاســی جامعــه ایــران در انقــالب  فراینــد 
گرفــت و حــذف شــد  اول )1285( ایرانیــان قــرار 
کــه حاصــل ائتالفــی  یــا انقــالب دوم )1357( 
ســنت گرایان  بــا  متنــوع  نوگــرای  نیروهــای  از 
احــزاب  و  گروه هــا  حــذف  بــا  ســرانجام  بــود، 
سیاســی رقیــب بــه یــک نظــام ســنت گرا ختــم 
شــد. در تمــام مطالعــات مربــوط بــه دولت هــای 
معاصــر، دولــت پهلــوی )هــم دوره رضاشــاه و 
هــم محمدرضاشــاه( به عنــوان یــک رژیــم نوگــرا 
شــناخته می شــود و اساســا یکــی از دالیــل اصلــی 
مخالفــت بــا رژیــم شــاه همیــن سیاســت های 
اقتصــادی،  درزمینــٔه  به ویــژه  آن،  نوگرایانــه 
گروه هــای  ســوی  از  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
 )1285( اول  انقــالب  درواقــع  بــود.  ســنت گرا 
علیــه دولتــی ســنتی بــود و انقــالب دوم )1357( 
دولــت  دو  ایــن  تفــاوت  نوگــرا.  دولتــی  علیــه 
کــه قاجارهــا می خواســتند  باهــم در ایــن اســت 
گروه هــای  ایرانیــان و  برابــر تحول خواهــی  در 
نیــز  پهلــوی  دولــت  بایســتند،  تحول خــواه 
را  جامعــه  ســنتی  بخش هــای  می خواســت 
محــرک  موتــور  دولــت،  یعنــی  کنــد؛  متحــول 
توســعه بــاال بــه پاییــن بــود. مشــاهده می شــود 
کــه در یــک برهــه زمانــی، جامعــه نوگــرا در برابــر 
دولــت ســنتی قــرار می گیــرد و در زمانــی دیگــر 
دولــت نوگــرا بــا جامعــه ســنتی مواجــه می شــود. 
و  دولــت  میــان  عمیــق  شــکاف  یعنــی  ایــن 
کــه همچنــان ادامــه دارد. همیــن الگــو  جامعــه 
کــه یــک  همچنــان ادامــه دارد؛ بــا ایــن تفــاوت 
جامعــه فربه تــر و نوگراتــر از گذشــته داریــم و یــک 
دولــت ســنت گرای مذهبــی. آن هــا در تأســیس 
گرچــه تــا حــدودی موفــق  حکومــت اســالمی ا
بحــران  همچنــان  مــن  بــاور  بــه  امــا  شــدند، 
تثبیــت و تطبیــق حکومــت بــا جامعــه را دارنــد. 
همــه  )در  جامعــه  اســالمی کردن  اصلــی،  گام 
اســالم گرا  حکومــت  ایدئولــوژی  وفــق  امــور( 
بــود؛ یعنــی تــالش بــرای تبدیــل جامعــه متنــوع 
ایرانــی بــه آنچــه مطلــوب و آرمــان اســالم گرایان 
بــه  توجــه  عــدم  مــن،  بــاور  بــه  اســت.  بــوده 
ایــران و عــدم  تاریخــی جامعــه  تنــوع و تکثــر 
درک فرهنــگ ایرانــی و مکانیســم های باطنــی 
مانایــی و پایــداری آن نه تنهــا تــا حــد زیــادی 
موفــق نبــود، بلکــه بــه برانگیختــن تمایــالت 
شــدیدتری  نوگرایانــه  و  افراطــی  ایران گرایانــه 
ــر اجــرای سیاســی ایــن  نیــز منجــر شــد. اصــرار ب
ــان  ــه می ــر فاصل ــود ب ــه خ ــز به نوب ــت ها نی سیاس
دولــت اســالم گرا و جامعــه ایــران افــزوده اســت. 
صــرف هزینه هــای بســیار بــرای اســالمی کردن 

کــه بنیان های اجتماعــی و فرهنگی  جامعــه ای 
ــروژه  اســالمی داشــت، آن هــم به عنــوان یــک پ
سیاســی، حتــی بــه بــاور مــن بــر ســرعت فراینــد 
سکوالریزاســیون جامعــه نیــز افــزود. ایــن نکتــه 
گــر همیــن پــروژه  کــه ا کــرد  را نیــز نبایــد فرامــوش 
در فضایــی ســنتی انجــام می شــد، جهان ســنت 
احتمــال بیشــتری بــرای توفیــق آن بــود؛ امــا 
اجــرای آن در جهــان متغیــر و نوشــدٔه کنونــی نــه 
ممکــن اســت و نــه موضوعیــت دارد؛ ازایــن رو 
کــه  پیامدهــای ناخواســته ای را بــه بــار آورده 
در  اســت.  ج  خــار سیاســت گذاران  کنتــرل  از 
ــر پایــه نســبت دولــت  ادامــه مایلــم تحلیلــم را ب
بــا جامعــه در ایــران و پتانســیل های تاریخــی 
و  هم ســوکردن  جــذب،  بــر  ایرانــی  فرهنــگ 
و  ناهم ســو  دولت هــای  فروخــوردن  و  هضــم 

کنــم. متمرکــز  هم ســو  دولت هــای  بــرآوردن 
بــه بــاور مــن، هــر دولتــی در جامعــه ایــران بــر 
ــی از انطبــاق  ســرکار آیــد، بایســتی میــزان مقبول
تــا پذیــرش  بــا فرهنــگ ایرانــی داشــته باشــد 
اجتماعــی به دســت آورد. فرهنــگ ایرانــی نیــز 
کلیــت متنــوع و متکثــر بــه هــم آمیختــه  یــک 
فرهنگــی اش  اجــزای  بــه  قابل تقلیــل  دارد، 
نیســت و از طرفــی هیچ کــدام از اجزایــش نیــز 
باشــند.  داشــته  کلیــت  داعیــه  نمی تواننــد 
نقــض  یعنــی  کلیــت،  بــا  اجــزا  دانســتن  برابــر 
مفهومــی  ایــران  متناقــض.  بدعتــی  و  کلیــت 
منحصربه فــرد بــرای معرفــی یــک موجودیــت 

اســت. یگانــه 
حــوزه  بــر  کــه  جــامـعــــه شناسی  بــه عــنــــوان   
جامعه شناســی سیاســی، به ویــژه رابطــه دولــت 
و ملــت و مطالعــات ناسیونالیســم، قومیــت و 
هســتم،  متمرکــز  دولت-ملت ســازی  فراینــد 
تحلیــل  در  را  ملــت  و  دولــت  میــان  شــکاف 
می دانــم؛  مهــم  ایــران  در  اجتماعــی  انفعــال 
انفعــال  دربــاره  مطالعــه ای  هــر  در  بنابرایــن 
اجتماعــی در تاریــخ معاصــر ایــران می بایســت 
توجــه  جامعــه  بــا  سیاســی  نظــام  فاصلــه  بــه 
برنامه هــای  زمانــی  یــک  نظــرم  بــه  داشــت. 
هــدف  بــا  دولت هــا  پاییــن  بــه  بــاال  توســعه 
از نظــام ســنتی  کنــدن آن  و  پیشــبرد جامعــه 
و انداختــن جامعــه بــه جهــان مــدرن صــورت 
کــه  مــا جوامعــی هــم داریــم  ولــی  می گرفــت؛ 
دولت هــای ســنتی آن هــا حتــی می تواننــد در 
ظاهــر صــورت و ســازوکارهای مدرنــی داشــته، 
ولــی ســیرت و ماهیــت ســنتی داشــته باشــند، 

گــذر  کوتاه مــدت مانــع  این هــا ممکــن اســت در 
جامعــه بــه جهــان مــدرن هــم بشــوند؛ ولــی همٔه 
گــذر یــک جامعــه بــه جهــان مــدرن لزومــًا  فراینــد 
از طریــق دولــت و سیاســت های بــاال بــه پاییــن 
آن صــورت نمی گیــرد. در همیــن جامعــه ایــران 
در  نوگــرا  دولت هــای  پروژه هــای  از  بســیاری 
زمــان خــود بــا شکســت مواجــه شــده اند؛ یعنــی 
جامعــه ســنتی )گروه هــای اجتماعــی ســنت گرا( 
در آن زمــان بــا آن هــا همــراه نشــدند یــا دولــت 
موفــق نشــد جامعــه را بــرای عبــور بــا خــود همراه 
کــه میانگیــن ذهــن ســنتی  کنــد. در جامعــه ای 
ســاخت  در  ســنتی  گروه هــای  و  اســت  کــم  حا
جامعــه حضــور دارنــد، نمی تــوان به ســادگی و 
یک دفعــه ســازوکارهای تفکــر مــدرن را بــدون 
داد.  انتقــال  جامعــه  آن  بــه  نســبی  آمادگــی 
کــه تــداوم ذهــن  بااین حــال بایــد توجــه داشــت 
ســنتی در جهــان به شــدت متغیــر و نوشــونده 
ســنتی  ذهــن  فروپاشــی  اســت.  دشــوار  بســیار 
بالاثرشــدن  اجتماعــی  فراینــد  تابــع  اصــل  در 

اســت. ســاختاری  بی جاشــدن  و  کارکــردی 
گفتــم بــه  درمجمــوع، چنان کــه پیش تــر نیــز 
در  ایــران  فرهنــگ  و  جامعــه  اســتمرار  نظــرم 
آن  طوالنی تــر  تاریــخ  حتــی  و  معاصــر  تاریــخ 
ادوار  بــا  مــا  بلکــه  نیســت،  انفعــال  از  نشــان 
متنوعــی از رکــود و رونــق فعالیت هــای ایرانیــان 
تاریــخ معاصــر  گــر در همیــن  ا داریــم.  ســروکار 
بودنــد،  منفعلــی  مردمــان  ایرانیــان  بگوییــم 
کودتــا و صدهــا  بایــد دو انقــالب ایــران و چنــد 
جنبــش اجتماعــی و سیاســی ریزودرشــت و از 
همــه مهم تــر فعالیت هــای فرهنگــی بســیار را 
نادیــده بگیریــم؛ بنابرایــن بــه بــاور مــن تاریــخ 
ــی  ــدارد. وقت ــان ن ــال ایرانی ــان از انفع ــران نش ای
صحبــت  مشــخصی  تاریخــی  دوره  دربــاره 
راجــع  بــا مالحظــه  بایــد  مقــدار  یــک  می شــود 
کــرد؛  صحبــت  اجتماعــی  پدیده هــای  بــه 
درضمــن فکــر می کنــم در ایــران آنچــه در حــوزٔه 
سیاســی دچــار انســداد و انفعــال اســت، در حــوزٔه 
فرهنگــی و اجتماعــی به شــدت فعــال می شــود؛ 
یعنــی ذهــن اجتماعــی به دنبــال نــوآوری و ابداع 
راه هــای فرهنگــی نــو بــرای برون رفــت سیاســی 
در  ایرانیــان  می کنــم  فکــر  مــن  ازقضــا  اســت. 
شــرایط انســداد سیاســی مســیرهای فرهنگــی 
یــک  ایــن  و  می گیرنــد  کار  بــه  را  اجتماعــی  و 
ســنت یــا شــیوه عمــل تاریخــی در ایــران اســت. 
رژیم هــای  از  بســیاری  ایــران  تاریــخ  در  آن هــا 
همیــن  بــا  را  نامقبــول  نامشــروع/  سیاســی 
مکانیســم های نظارتــی فرهنگــی و اجتماعــی 
از موضوعیــت انداختنــد؛ ســپس ســاقط کردنــد. 
برخــی از ایــن رژیم هــای سیاســی را نیــز از همیــن 
ایرانی هــا  بنابرایــن  کردنــد؛  ایرانیــزه  طریــق 
رام کــــردن  بــــرای  متنوعــی  مکانیســم های 
ســرکشــــی سـیــاســــی درون فرهنگشــان دارنــد. 

صرف هزینه های 
بسیار برای 

اسالمی کردن 
جامعه ای که 

بنیان های 
اجتماعی و 

فرهنگی اسالمی 
داشت، آن هم 
به عنوان یک 

پروژه سیاسی، 
حتی به باور من 
بر سرعت فرایند 
سکوالریزاسیون 
جامعه نیز افزود
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محصــول  ویــژه،  قابلیــت  ایــن  مــن  بــاور  بــه 
نوعــی  اســت.  ایــران  فرهنگــی  تکثــر  و  تنــوع 
مکانیســم ضــد انفعــال نهفتــه در ذات فرهنــگ 
ایرانــی بــرای انحــالل دولت هــای ناایرانــی یــا 
مغایــر بــا فرهنــگ ایرانــی وجــود دارد واز ایــن 
کــه فراینــدی اجتماعــی برآمــده از یــک  بابــت 
اندوختــه و شــناخته فرهنگــی اســت، از قــدرت 
گیــر و عمیقی برخوردار اســت؛  خودانگیختــٔه فرا
کــه  درواقــع نوعــی نیــروی ذهنــی جمعــی اســت 
در رســیدن بــه هدفــش، صــورت عینــی جمعــی 

بــه خــود می گیــرد.

انفعــال   
ً
اصــوال شــما  نظــر  بــه   

اجتماعی وجود دارد یا خیر؟
کــه معتقــدم، انفعــال  کســانی هســتم  مــن جــزو 
اجتماعــی در ایــران وجــود نــدارد؛ بلکــه انســداد 
فرایندهــای  بنابرایــن  دارد؛  وجــود  سیاســی 
اجتماعی در حال طی شدن و از حیث شناختی 
سیاســی  فرایندهــای  از  پیش تــر  فرهنگــی  و 
هســتند؛ یعنــی درمجمــوع جامعــه پیشــگام تر 
از نهــاد سیاســت و دولــت اســت و ایــن نهــاد 
کــه بایــد خــودش را بــا تحــوالت  سیاســی اســت 

ــتی  ــه بایس ــن نکت ــه ای ــد. ب ــق ده ــه تطبی جامع
همــٔه  بــا  دولــت  ایــران  در  کــه  داشــت  توجــه 
سیاســی  واحــد  به عنــوان  ابهتــش  و  اهمیــت 
جامعــه ایــران تابــع جامعه اســت و نــه برعکس. 
درواقــع رژیم هــای سیاســی و دولت هــا فرعــی 
هســتند. آن هــا آمده انــد و رفته انــد و آثارشــان 
در تاریــخ و فرهنــگ ایــران ذخیــره و ثبــت شــده 
اســت؛ امــا همــواره اصــل بــر جامعــه بــوده اســت. 
ــه  ک ــران ایــن اســت  بنابرایــن قاعــده جامعــه ای
ــن  ــق همی ــر منط ــت و ب ــه اس ــع جامع ــت تاب دول
قاعــده تاریخــی جامعــه ایرانــی دولت هــا را مــورد 
ازایــن رو  می دهــد؛  قــرار  فرهنگــی  گمانه زنــی 
نتواننــد  کــه  سیاســی  رژیم هــای  از  دســته  آن 
ایرانــی  جامعــه  فرهنــگ  خواســت  بــا  را  خــود 
مطابقــت دهنــد، در فرهنــگ ایرانــی مضمحــل 
می شــوند. در ایــران امــر سیاســی، تابــع فرهنــگ 

اســت؛ بــه همیــن دلیــل فرهنگ سیاســی نســبتًا 
کــه دارای ابعــاد و تنــوع  قــوی ای وجــود دارد 
خاصــی هــم هســت. درواقــع فرهنــگ سیاســی 
ــار  ــرای ســنجش عی ایرانی هــا ســنگ محکــی ب
رژیم هــای سیاســی اســت. ایرانی هــا در ســطوح 
)فــردی(، میانــی )گروه هــای اجتماعــی  خــرد 
ماننــد اقــوام و مذاهــب و نظایــر آن( و ســطح 
کالن )ملــی( بــه ســاخت ایــن ذهنیــت و بــرآورد 
بــا  رژیــم سیاســی  یــا  فاصلــه فرهنگــی دولــت 
می پردازنــد.  خودشــان  فرهنگــی  باورهــای 
فرهنگــی  فاصلــه  ذهنــی  ســنجش  همیــن 
میــان دولــت و ملــت )گروه هــای اجتماعــی(، 

 قاعده جامعه 
ایران این است 
که دولت تابع 

جامعه است و 
بر منطق همین 
قاعده تاریخی 
جامعه ایرانی 

دولت ها را مورد 
گمانه زنی فرهنگی 

قرار می دهد
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یــا  دانســتن  مقبول/قانونمنــد  بــرای  ابــزاری 
ــت(  ــر امــر سیاســی )دول گ ندانســتن آن اســت. ا
داشــته  تطابــق  )جامعــه(  فرهنگــی  امــر  بــا 
کــه دولــت ایرانــی  باشــد، بــدان معنــی اســت 
ایرانــی )بــدون تبعیــض  در خدمــت فرهنــگ 
قائل شــدن میــان اجــزای فرهنــگ ایــران( قــرار 
)دولــت(  سیاســی  امــر  گــر  ا امــا  اســت؛  گرفتــه 
تابــع امــر فرهنگــی )جامعــه و فرهنــگ ایرانــی( 
آنــگاه  کنــد،  برخــورد  تبعیض آمیــز  یــا  نباشــد 
کــه  رویــه عمــل در تاریــخ ایــران چنیــن اســت 
ابتــدا و طــی یــک فراینــد فرهنگــی و اجتماعــی 
ذهنیــت ایرانــی عــدم تطابــق و مغایــرت نظــام 

تشــخیص  ایرانــی  فرهنــگ  بــا  را  سیاســی 
می دهــد و ایــن یعنــی آغــاز مشــروعیت زدایی 
و اضمحــالل نظــام سیاســی در ذهــن ایرانــی؛ 
ــد فروپاشــی نظــام سیاســی پیامــد  ســپس فراین
آن اســت. البتــه ایــن فروپاشــی ممکــن اســت 
بــا تأثیــر عوامــل بیرونــی هــم تســریع شــود و ایــن 
ــا عوامــل  یعنــی، هم افزایــی فروپاشــی داخلــی ب
بیرونــی در ســرنگونی رژیم سیاســی. فروپاشــی و 
ســقوط دولــت شــیعی صفــوی نمونــه بــارز ایــن 
ناشــی  یعنــی فاصلــه فرهنگــی  اســت؛  فراینــد 
صفویــه  دولــت  تبعیض آمیــز  سیاســت های  از 
کارآمــدی داخلــی آن بــا  بــا مــردم بــه همــراه نا
کوچــک هم ســو شــد؛ حتــی  گــروه  تهاجــم یــک 
کــه دولــت صفــوی  چنیــن بیــان شــده اســت 
ــی ســقوط نکــرده بــود،  ــر فروپاشــیده؛ ول پیش ت
کوچــک قومــی افغــان  ــروه  گ ــه یــک  بلکــه حمل
کــرد. بــه همیــن دلیــل  فراینــد ســقوط را تســریع 
بــه بــاور مــن، ایرانیــان به هیچ وجــه مردمــان 
معاصــر  تاریــخ  در  نیســتند.  و  نبــوده  منفعلــی 
ــال  ــخصی را دنب ــیر مش ــان مس ــز ایرانی ــران نی ای
می کننــد و ایــن بزرگ تریــن آرمــان آن هاســت: 
دموکراتیزه کــردن جامعــه ایــران و ارتقــای آن بــه 
یــک دولت ملــت مــدرن. درواقــع جامعــه ایرانــی 
و  یافتــن  به دنبــال  همــواره  معاصــر  تاریــخ  در 
کــه مناســب بــا شــرایط  ســاختن دولتــی اســت 
کنونــی خــودش و جهــان متغیــر حــال حاضــر 
کمیــت ملــت و بــرآوردن  باشــد. احقــاق حــق حا
یــک نظــام قانونمنــد همچنــان در ذهــن جمعی 

ایرانیــان جــای دارد.
تابــع  درواقــع  دولــت  کــردم  عــرض  کــه  آنجــا 
جامعــه اســت و امــر فرهنگــی ورای امــر سیاســی 
کــه سیاســت هایی  اســت، معنایــش ایــن اســت 
آن  واقعــی  معنــای  بــه  جامعــه  خواســت  کــه 
کــه  سیاســت هایی  تــا  موفق ترنــد  هســتند، 
حاصــل ایدئولــوژی آمرانه و باال به پایین دولت 
هســتند. وقتــی پدیــده ای ماهیتــی اجتماعــی 
بیشــتری  تأثیرگــذاری  گســتره  و  عمــق  دارد، 
دارد و به صــورت نیــروی اجتماعــی قدرتمنــدی 
درمی آیــد. مثالــی بــرای شــما می زنــم تــا ایــن 
تحلیــل جلــؤه عینــی بیشــتری داشــته باشــد. 
کــه دربــاره پدیده هــای اجتماعــی  کســانی  همــٔه 
کــه  ــا ایــن موضــوع آشــنا هســتند  کار می کننــد ب
نظــام سیاســی بعــد از انقــالب 1357 سیاســت 
کــرد؛ ولــی  الــزام حجــاب را مصرانــه پیگیــری 
در  چندانــی  توفیــق  گزارش هــا  و  پژوهش هــا 
مــن  نکردنــد.  نتیجه گیــری  سیاســت  ایــن 
کــه ایــن  به عنــوان یــک جامعه شــناس معتقــدم 
پدیــده نه تنهــا نتوانســت خــودش را در جامعــه 

و به مثابــه یــک پدیــده اجتماعــی خودانگیختــه 
ــه برانگیختــن جامعــه و  کنــد، بلکــه ب نهادینــه 
گســترده ای از مکانیســم های متنــوع و  دامنــٔه 
گــون  گونا نوآوری هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
علیــه ایــن سیاســت نیــز منجــر شــد. در اینجــا 
را  متفــاوت  منطــق  دو  مغایــرت  می توانیــم 
گــر دولــت در ایــن پدیــده اجتماعــی  ببینیــم. ا
مداخلــه  هزینه بــر  سیاســی  فراینــد  یــک  طــی 
نمی کــرد و افــراد را ملــزم و مجبــور بــه تبعیــت از 
ــودش  ــاید خ ــرد، ش ــی نمی ک ــتور سیاس ــک دس ی
گونــٔه  بــه  اجتماعــی  فراینــدی  به صــورت 
ــر تاریــخ ایــن  گ دیگــری پیــش می رفــت. حــاال ا
و  فرهنگــی  سیاســتی  به عنــوان  را  سیاســت 
می شــویم  متوجــه  کنیــم،  بررســی  اجتماعــی 
شکســت خورده  دولــت  سیاســت  ایــن  کــه 
بــوده و موفــق نبــوده اســت. چــرا موفــق نبــوده 
ــق  ــی از منط ــای اجتماع ــون پدیده ه ــت؟ چ اس
سیاســی  منطــق  تابــع  و  برخوردارنــد  خاصــی 
ــوژی نتوانســته اســت پذیــرش  نیســتند. ایدئول
نه تنهــا  کنــد.  پیــدا  جامعــه  در  خودجوشــی 
کنشــگران  از  بلکــه دســته ای  پذیرفته نشــده، 
اجتماعــی، یعنــی کنشــگرانی کــه خودشــان را بــا 
شــرایط جدیــد وفــق می دهنــد، راه هــای مقابلــه 
و سیاســت های دورزننــده یــا نوآورانــه دیگــری را 
کردنــد و در برابــر ایــن سیاســت در پیــش  ابــداع 
و  انعطاف ناپذیــری  نبــودن،  روزآمــد  گرفتنــد. 
دهــه  چنــد  ویژگی هــای  جــزو  آن  عدم تغییــر 
کــه  ســال ها  ایــن  تمامــی  در  اســت.  گذشــته 
جامعــه پویــش و تحــول داشــته اســت، چنیــن 
شکســت  دچــار  ایســتایی  و  ثابــت  سیاســت 
کنشــگران  کــه  می شــود. حــاال در جامعــٔه پویــا 
اجتماعــی نوآوری هــا و دسترســی های زیــادی 
برابــر  در  مقاومــت  و  مقابلــه  ســرعت  دارنــد، 
بــه پایینــی بیشــتر  بــاال  چنیــن سیاســت های 
بــاال  سیاســت های  ایــن  هرچقــدر  می شــود. 
بــه پاییــن بــر یــک مکانیســم سیاســی خــاص و 
کنــد، مقاومــت اجتماعــی  محــدود بیشــتر اصــرار 
تحلیــل  در  ازایــن رو  می کنــد؛  فعــال  بیشــتر  را 
تطابــق  ایــده  چهارچــوب  در  سیاســی  انفعــال 
امــر سیاســی و فرهنگــی بــه نظــرم ممکــن اســت 
داشــته  انفعــال  کوتاه مــدت  در  ایــران  جامعــه 
باشــد؛ امــا در میان مــدت و در بلندمــدت انفعــال 
نداشــته اســت؛ چــون جامعــه از نقطــه ای بــه 
نقطــٔه دیگــری اســتمرار پیــدا می کنــد؛ وگرنــه، 
رو بــه انحــالل مــی رود، ولــی جامعــٔه ایرانــی از 
گذشــته بــه دســت مــا رســیده اســت و برخــالف 
آنچــه گفتــه می شــود »ایرانیان حافظــه تاریخی 
و  دارنــد  خوبــی  تاریخــی  حافظــه   ندارنــد« 
خیلــی خــوب می تواننــد بــا گذشــتگان گفت وگــو 
کننــد. آن هــا بــه خاطــر همیــن ویژگــی فرهنگــی 
اســتمرار بدهنــد.  را  توانســته اند جامعــه خــود 
و  ارزش  حفــظ  در  ایرانیــان  می کنــم  فکــر 
پاالیش گرایانــه  بســیار  خــود  فرهنگ هــای 
نمی پذیــرم  کرده انــد.  عمــل  هنرمندانــه  و 
گــر  ا اســت.  انفعــال  دچــار  ایــران  جامعــه  کــه 
برگردیــم،  ایــران  معاصــر  تاریــخ  همیــن  بــه 
کــه پــر از جنب وجــوش بــوده اســت،  می بینیــم 
گروه هــای جدیــدی در آن شــکل گرفته و اصــاًل 
صــورت کنونــی جامعــه ایــران بــا صــورت جامعــه 
در هنــگام وقــوع انقــالب 57 و حتــی دهه هــای 

هرچقدر 
سیاست های 

باال به پایین بر 
یک مکانیسم 

سیاسی خاص 
و محدود 

بیشتر اصرار 
کند، مقاومت 

اجتماعی را 
بیشتر فعال 

می کند
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60، 70 و 80 هــم یکســان نیســت؛ تکثــر و تنــوع 
کــرده و همیــن امــر بســتر دیگــری  بیشــتری پیــدا 
کــرده  فراهــم  جامعــه  سیاســی  توســعه  بــرای 
اســت؛ درواقــع جامعــه ایــران به رغــم ماهیــت 
بــه  ســنت گرای دولــت از جامعــه ای ســنت گرا 
ســمت جامعــه  ای متکثــر و نوگــرا و در همــان 
همچنــان  معاصــرش  تاریــخ  عمومــی  مســیر 
پیــش مــی رود. جامعــه نیــرو و انــرژی خــود را 
ــد و  ــرد، خــودش را تحمیــل می کن کار می گی ــه  ب
ایــن باعــث شــده اســت دولــت نتوانــد جامعــه را 
کامــاًل تحــت اختیــار خــود قــرار دهــد؛ به ویــژه در 
ســال های اخیــر دولــت همــواره در برابــر جامعــه 
ایــن  اســت.  بــوده  عقب نشــینی  بــه  گزیــر  نا
نمی دانــم،  جامعــه  انفعــال  نه تنهــا  را  مســئله 
پیگیــری  در  می دانــم.  آن  فعال بــودن  بلکــه 
گــذر بــه  همیــن مســیر عمومــی معاصــر، یعنــی 
ــت  ــر دول ــودش را ب ــه خ ــی، جامع ــه ایران مدرنیت
کــرده و می کنــد و دولــت هــم دو راه  تحمیــل 
بیشــتر نــدارد: اینکــه، بــر قــدرت خــودش بیفزاید 
تــا جامعــه را در اختیــار بگیــرد. ایــن قــدرت چون 
از خــود جامعــه و در توافــق بــا آن حاصــل خواهــد 

شــد، عمــاًل ایــن یاریگــری را بــرای اعمــال قــدرت 
کار نمی گیــرد؛ یعنــی  دولــت علیــه خــودش بــه 
ــودش  ــه خ ــرای اینک ــت ب ــا دول ــت ب ــر نیس حاض
همــکاری  بکنــد،  بیشــتری  انســداد  دچــار  را 
کــه، تــن بــه  کنــد. راه دیگــر دولــت ایــن اســت 
کــه در  خواســته و مطالبــات اجتماعــی بدهــد 
کنونــی در ایــران تابــع  هــر دو صــورت، دولــت 
جامعــه خواهــد شــد. بــر اســاس همــان مــدل 
ــا امــر اجتماعــی در تاریــخ  تطابــق امــر سیاســی ب
ــا  ایــران و همچنیــن در تاریــخ معاصــر، دولــت ی
ــا بــه تســخیر جامعــه  تســلیم جامعــه می شــود ی
اســت؛  »آچمزشــدن«  فراینــد  ایــن  درمی آیــد. 
اســت.  برنــده  جامعــه  صــورت  هــر  در  یعنــی 
مشــکل همیشــگی سیاســیون در ایــران معاصــر 
کــه قــدرت نیروهــای اجتماعی  ایــن بــوده اســت 
را  آن هــا  برهم کنــش  و  بین المللــی  و  داخلــی 

کرده انــد. ذیــل قــدرت سیاســی فــرض 

جهانــی  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
کــه یک ســری  مــدرن قــرار داریــم 
 لــوازم، اصــول و ارتباطــات نهادهــا بــر
و  مــدرن  جامعــه  و  شــده  حاکــم  آن 
کــرده  پیــدا  فاحشــی  تفــاوت  ســنتی 
 در چنین جهانــی، امکان 

ً
اســت، اصــوال

انفعال وجود دارد؟
 مــا نبایــد مســئله پویــش اجتماعــی یــک جامعــه 
ــت و جامعــه بکنیــم.  ــه رابطــه دول را محــدود ب
متغیرهــای  امــا  اســت،  مهــم  بســیار  گرچــه  ا
دیگری هم در آن جامعه وجود دارد؛ این لزومًا 
تابــع عوامــل داخلــی نیســت و تأثیــر نیروهــای 
بیرونــی را نمی تــوان در نظــر نگرفــت. امــروزه 
از جامعــۀ جهانــی  مــا بخشــی  اساســًا جامعــٔه 
کــه همچنــان  کنیــم  اســت.باید این طــور بحــث 
و  ملــت  ایــران؛  جامعــۀ  مســئله  مهم تریــن 
کمیــت ملــت اســت. منظــورم  آن هــم حــق حا
کــه  کــه تابــع ملتــش اســت، زمانــی  دولتــی اســت 
خواســتٔه جامعــه را بــه پیــش نمی بــرد، برکنــار 
می آینــد،  بــاال  دیگــری  کارگــزاران  و  می شــود 
مــردم  اختیــار  در  همــواره  تقلیــل  قــدرت  ایــن 
از  دولــت  مشــروعیت  و  نیــرو  درکل،  و  اســت 
گرفتــه می شــود. در تاریــخ معاصــر ایــران  مــردم 
کمیــت  حا بــرای  انقالب هایــی  و  جنبش هــا 
گذشــت 150 ســال  خ داده اســت؛ امــا بــا  ملــت ر
از فراینــد نوگرایــی و دو انقــالب، ایرانی هــا هنــوز 
کمیــت ملــت  کســب حــق حا در تــالش بــرای  
کمیــت ملــت را  هســتند و آرزو دارنــد قــدرت حا
تحقــق ببخشــند، ولــی هنــوز اتفــاق نیفتــاده 
اســت؛ چــون صــورت دولت هــای شــکل گرفته 
ایــران، صورت هــای واقعــی دولــت مــدرن  در 
وارد  کــه  کســانی  و  هســتند  صــوری  و  نبــوده 
چرخــش  دیگــر  می شــوند،  کمیــت  حا قــدرت 

جامعه ایران 
به رغم ماهیت 

سنت گرای دولت 
از جامعه ای 
سنت گرا به 

سمت جامعه  ای 
متکثر و نوگرا و 
در همان مسیر 
عمومی تاریخ 

معاصرش 
همچنان پیش 

می رود 
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ســاختاری  یعنــی  نــدارد؛  وجــود  آن هــا  بــرای 
تعریــف  کمیتشــان،  حا و  مــردم  از  مســتقل 
می شــود و امــکان چرخــش آن را بــه دســت ملت 
کمیت مردم اســت.  کل ســلب حا نمی دهد و در 
کنونــی مــا به خاطــر ماهیــت ارتباطــات  جامعــه 
ــی متحــول شــده  ــا جامعــه جهان بیــن جامعــه ب
کــه امــکان  گرفته ایــم  اســت. مــا در جهانــی قــرار 
از  تقریبــًا  اســتبدادی  حکومت هــای  حضــور 
کم رنــگ شــده و بیشــتر زمینــٔه  بیــن رفتــه  یــا 
کــرده اســت، نــه انفعــال را.  فعالیــت را فراهــم 
ایرانیــان  بــرای  امکاناتــی  چــه  جهانی شــدن 
ح  مطــر فرضیــه  ایــن  اســت؛  کــرده  فراهــم 
گســترش فراینــد جهانی شــدن در  کــه بــا   شــده 
ابعــاد سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی، نقــش 
کــرد؛  پیــدا خواهــد  کاهــش  ملــی  دولت هــای 
ملــی  کمیــت  حا سیاســی  مرزهــای  بنابرایــن 
لزومــًا مــرز اقتصــادی و فرهنگی آن هــم نخواهد 
دچــار  هــم  سیاســی  مرزهــای  چه بســا  بــود. 
دسترســی  به عنوان مثــال،  می شــود؛  تحــول 
ایرانی هــا بــه ماهــواره، اینترنــت، پایگاه هــای 
بســیار  اجتماعــی  شــبکه  های  و  اطالع رســانی 
و  امکانــات  بــا  کنشــگران  می شــود.  گســترده 
دســترس  در  کــه  انفــرادی  تکنولوژی هــای 
دارنــد، توانســته اند در شــبکٔه ارتباطــی بســیار 
ــوده و نســبت  ــاط ب ــا همدیگــر در ارتب گســترده ب
گذشــته، فرصت هــای بیشــتر و  بــه دهه هــای 
نوتــری در اختیــار داشــته باشــند و بــه انفعــال 
شــاهکار  کــه  بــاورم  ایــن  بــر  نشــوند.  کشــیده 
ایرانیــان از پاانداختــن حکومت هــای خشــن و 
ســهمگین ناایرانــی بــا قــدرت فرهنــگ ایرانــی 
اســت. آن هــا لــگام فرهنگــی بــر دهنــه خشــونت 
بابــت  ایــن  از  ایرانی هــا  درواقــع  می زده انــد؛ 
کــه  مبتکــران تاریخــی جنبش هایــی هســتند 
خوانــده  »مخملــی«  یــا  »نــرم«  روزگار  ایــن  در 
می شــوند. سیاســت فرهنگــی نهفتــه در ذهــن 
و  نوآوری هــا  بــه  را  خشــونت  ایرانــی،  جمعــی 
کــرد؛  مبــدل  متنــوع  فرهنگــی  دســتاوردهای 
از  انتقــال  صــورت  مهم تریــن  کــه  به نحــوی 
گذشــته تــا بــه امــروز در قالــب ادبیــات نظــم و 
نثــر شــکل گرفته و ایــن ابتــکاری بــرای حفــظ 
ــا اســتفاده از ادبیــات منظــوم  جامعــه ایرانــی، ب
بــه  امــر  ایــن  بــرای  تکنولــوژی  امــروز  اســت. 
فرهنــگ ایرانــی کمــک کــرده و آن را  قدرتمندتــر 

اســت. کــرده  جاودانه تــر  و 

کــه  دارنــد  اعتقــاد  افــراد  برخــی   
جامعــه مــا، به ســمت فردگرایــی 
در فعالیت هــای عمومــی ســوق یافته و 
پیــدا  کاهــش  آن  در  جمعــی  فعالیــت 
کــرده اســت؟ نظــر شــما در ایــن زمینــه 
چیست؟

گــر جامعــه  کــرد. ا کاوی  ایــن مســئله را بایــد وا
از  و  شــده  بیشــتر  فردگرایــی اش  نمــره  ایرانــی 
ــرده )در اینجــا جمع گرایــی  ک ــور  جمع گرایــی عب
روان  و  روح  بــر  جمــع  کمیــت  حا معنــای  بــه 
کــرده اســت( یــک تغییــر اجتماعــی  فــرد عبــور 
عمــده تلقــی می شــود؛ چــون فردگرایــی یکــی 
از شــاخص های مدرنیتــه و بــه ایــن معناســت 
بــر  کــه شــخص در تصمیم گیری هــای خــود، 
ــد؛ در ازدواج،  ــن نمی کن ــًا تمکی ــع لزوم اراده جم
کلــی ســبک  انتخــاب رشــته، حرفــه و به طــور 
زندگــی مشــورت می کنــد؛ امــا خــودش تصمیــم 
جمــع  جمع گــرا،  فرهنــگ  در  ولــی  می گیــرد. 
بــرای فــرد تصمیــم می گیــرد؛ به عنوان مثــال، 
دولــت  در  کــه   فرزنــدآوری  کاهــش  سیاســت 
آقــای هاشــمی خیلــی خــوب اجــرا شــد، بــه ایــن 
کــه هم زمــان از پذیــرش اجتماعــی  دلیــل بــود 
مکانیســم  یــک  از  رو  ایــن  از  بــود؛  برخــوردار 
ــه در آن  ک ــرد.  نســلی  ک اجتماعــی هــم تبعیــت 
زمــان تــوان فرزنــدآوری داشــت، تحصیل کــرده 
بــود؛  تأثیرگــذار  هــم  اقتصــادی  شــرایط  بــود، 
همچنیــن  فضــای زندگــی و تصمیم گیری هــا 
در  هــم  افــراد  بــود،  شــده  عقالنی تــر 
می کردنــد.  عمــل  فردگراتــر  تصمیماتشــان 
جامعــه   عبــور  نشــانه های  از  همــه  این هــا 
اســت؛  مدرن تــر  اجتماعــی  فضــای   یــک  بــه 
بنابرایــن تنظیــم جمعیــت توســط مــردم هــم، 
کــه جامعــه تصمیــم  نشــان دهندٔه ایــن اســت 
کمــان سیاســی،  می گیــرد و زنــده اســت؛ ولــی حا
هیچ وقــت نخواســتند قــدرت نیــروی اجتماعــی 
احســاس  همیشــه  آن هــا  بگیرنــد.  نظــر  در  را 
پــول  ج کــردن  خر و  زور  اعمــال  بــا  می کردنــد 
ببرنــد.  پیــش  را  خواسته هایشــان  می تواننــد 
بــه نظــر مــن اولویــت بــا جامعــه اســت؛ به ویــژه 
در ایــران تنوعــی از دولت هــا، سیاست هایشــان 
کــرده و رفته انــد، امــا جامعــه مانــده  را اعمــال 
اســت؛ یعنــی جامعــه اولویــت و اصالــت دارد؛ امــا 

فرعــی جامعــه هســتند. اصالــت  دولت هــا 

 مهاجــرت چــه تأثیری بــر موضوع 
انفعال دارد؟
 گسترش مهاجرت ایرانیان به سایر کشورهای 
کــه بــا ایرانیــان داخــل  دیگــر به خاطــر ارتباطــی 
فرایندهــای  فعال شــدن  باعــث  داشــته اند، 
دو  ایــن  در  اســت.  شــده  ایــران  اجتماعــی 
ج را نیــز داشــته ایم.  انقــالب، تأثیــر ایرانیــان خــار
گســترش شــبکه های اجتماعــی  امــروز به خاطــر 
کانال هــای ارتباطــی مختلــف، ایــن فاصلــه  و 
کمتــر هــم شــده اســت؛ بنابرایــن بایــد  بســیار 
تحت تأثیــر  سال هاســت  کــه  داشــت  توجــه 
ایدئولــوژی  و  فرهنگــی  اقتصــادی،  شــرایط 
اســت.  خ  داده  ر بســیاری  مهاجــرت  کــم  حا
کــه مهاجــرت می کننــد، آن را فراینــدی  کســانی 
ایــن  ایــران  نقطه ضعــف  می بیننــد.  عقالنــی 
کــه روی  کــه نمی توانــد نیروهــای خــود را  اســت 
گذاشــته اســت، به خوبــی نگــه  آن هــا ســرمایه 
دارد. ایــن افــراد در اختیــار جامعــه ســرمایه داری 
از  آن هــا  ارزش افــزوده  و  می گیرنــد  قــرار 
کاســته می شــود؛ ولــی ارتبــاط ایــن  جامعــه مــا 
کنشــگران مهاجــر ایرانــی بــا جامعــه مبدأشــان 
و  نمی شــود  قطــع  ارتباطــات  شــبکه  به علــت 
ــدل می کننــد. پــس هــر دو  اطالعاتشــان را ردوب
طــرف در فعالیــت فرایندهــای اجتماعــی داخــل 
ایــران، ازنظــر اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی 
کــم ارتباطــات ایــران  نقــش دارنــد؛ بنابرایــن ترا
بــا کشــورهای دیگــر باعــث شــده اســت تحــوالت 
ایــران شــکل و فــرم دیگــری بــه خــودش بگیــرد 
کنــد. بخشــی از  و در دنیــا جــور دیگــری جلــوه 
مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد ایــن مهاجــران 
کشــور  داخــل  فعــاالن  بــه  کشــور  از  ج  خــار در 
کمــک می کننــد؛ نوعــی تقســیم کار بیــن ایــن دو 
گــذر بــه دموکراســی یــا  کــه در  انجــام می  شــود 
مدرنیتــه تأثیرگذارنــد. بــه ایــن گونــه مطالعــات، 
ایــن  می گوینــد.  دور  راه  از  دموکراســی های 
تضعیــف  را  دولت هــا  جهانی شــدن،  فراینــد 
بــرای جامعــه  را  گیــر آن هــا  قــدرت فرا کــرده و 
می تواننــد  دولت هــا  اســت.  داده  کاهــش 
امــا  کننــد؛  کنتــرل  را  جغرافیایــی  مرزهــای 
کنتــرل مرزهــای فرهنگــی دشــوار اســت؛ به ویــژه 
دشــوارتر  تکنولــوژی  گســترده  تحــوالت  بــا 
و  پویاســت  ایرانــی  اســت. جامعــه  هــم شــده 
ارزش هــای خــود را حفــظ، تقویــت و بــرای آن ها 
برابــر تجویــز فرهنگ هــا  نــوآوری می کنــد. در 
بــه  کنشــگران  هــم  خــاص  سیاســت های  و 
شــیوه های خاصــی عمــل می کننــد و این طــور 
کــه هرچــه یــک سیاســت مدار بخواهــد،  نیســت 
ایرانــی  خانــوادٔه  هــر  در  امــروزه  شــود.  انجــام 
کــه از حــدود و ثغــور  تحصیل کردگانــی هســتند 
و  کشــیده اند  بیــرون  را  خــود  ســنتی،  جهــان 
گذاشــته اند. ایــن یــک  در جهــان مــدرن قــدم 
ایــن  در  می خواهنــد  چــون  اســت.  ضــرورت 
دانش هــای  مجبورنــد  کننــد،  زندگــی  جهــان 
ــد و همــه این هــا، افــراد را از  بیشــتری را بیاموزن

جهانــی بــه جهــان دیگــر ســوق خواهــد داد.
مــا بــا یــک مواجهــه نســلی متفــاوت درزمینــٔه 
ایرانــی  نســل های  روبه روییــم. همــٔه  انفعــال 
پیــش  را  خــود  فعالیت هــای  شــیوه  یــک  بــه 

نمی برنــد.

 گسترش 
مهاجرت 

ایرانیان به سایر 
کشورهای دیگر 
به خاطر ارتباطی 

که با ایرانیان 
داخل داشته اند، 
باعث فعال شدن 

فرایندهای 
اجتماعی ایران 

شده است
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کتیک هــای  تا و  راهبردهــا  »اندیشــیدن 
شــکال دیگــر 

َ
خــودش را دارد؛ ماننــد همــه ا

)۱۹۲۰ )جیکوبــز،  ُکنــش.« 
حـرف  چـه  از  می زنیـم،  حـرف  شـهر  از  وقتـی 
می زنیـم. از میدان هـا و خیابان هـا و بزرگ راه هـا؟ 
از  دره هـا؟  رود  و  باغـات  و  برج هـا  و  خانه هـا  از 
انسـان ها و فرهنگ ها و زبان ها و روابط اجتماعی 
و  طبیعـی  و  تاریخـی  حـوادِث  و  رویدادهـا  از  یـا 
یـا  اقتصـادی  سـاختارهای  از  انسان سـاخت؟ 
نظـم نهـادی؟ بـه نظـر می رسـد شـهر همـه این هـا 
نیسـت.  این هـا  از  هیچ کـدام  به تنهایـی  و  اسـت 
موضـوع  ایـن  توضیـح  در   )2017( التهـام  و  کـوچ 
فوق العـاده  مکان هایـی  »شـهرها  می نویسـند: 
هسـتند، محـل زندگی بیش از نیمـی از مردم دنیا، 
یکی از بزرگ ترین دسـتاوردهای بشـری و پاسخی 
نیازهـای  اساسـی ترین  از  برخـی  بـه  چندجانبـه 
کـز نـوآوری، محـل تولیـد ثـروت و فرصـت،  مـا. مرا
بازارهـا و کارخانه هـا، برج هـا و بزرگ راه هـا، مال هـا 
محـل  نه تنهـا  شـهرها  ورزشـی.  اسـتادیوم های  و 
تولیـد خودروهـا، رایانه هـا، اسـباب و وسـایل خانـه 
ایده هـا و تجربه هـا،  تولیـد  بلکـه محـل  هسـتند، 
و  فرهنگـی  رویدادهـای  و  قراردادهـا  روندهـا، 
هنـری هـم هسـتند. شـهرها سـکونتگاه و پناهگاه 
مردمانـی  و  اجتماعـات  از  ُپـر  هسـتند؛  انسـان ها 
در  زندگـی  راه هـای  شـگفت انگیز  شـکلی  بـه  کـه 
راه هـای  و  آزادی  آن هـا  می آموزنـد.  را  هـم  کنـار 
منحصربه فـردی بـرای ابـراز خـود و آرزوهـای خـود 
موتورهـای  شـهرها  درعین حـال  امـا  می آفریننـد؛ 
تولیـد نابرابـری و َطَمـع هـم هسـتند؛ مکان هایـی 
کـه بـه نظـر می رسـد عـده زیـادی فقیـر شـده اند تـا 
عده کمی پول دار شـوند، محِل َطرد و جداسـازی، 

غیرانسـانی« و  خشـن 
 شـهر ترکیبـی فوق العـاده از زندگـی جمعـی اسـت 
شـکل  اسـت.  متنـوع  مختلـف  جهـات  از  کـه 
ویـژه ای از »پیچیدگـی« دربـاره شـهرها وجـود دارد 
می دهـد.  شـکل  را  آن هـا  دربـاره  اندیشـیدن  کـه 
شـهری  محیط هـای  و  شـهرها  اینکـه  فهمیـدن 
چطور کار می کنند، نیازمند اندیشـیدن درباره این 
اسـت کـه چطـور زنجیـره ای از ارتباطـات هم زمـان 
پیشـینه های  بـا  مردمـی  می کننـد.  کار  هـم  بـا 
متفـاوت، مجموعـه ای از مهارت هـا، ظرفیت هـا و 
جهان بینی هـا در کنـار هـم زندگی می کنند. زندگی 
متعـددی  غیررسـمی  و  رسـمی  نهادهـای  آن هـا 
می کنـد،  ایجـاد  جمعـی  زندگـی  تنظیـم  بـرای  را 
انسـان بـا محیـط طبیعـی اطرافـش ارتبـاط برقـرار 
می کنـد، آن را بـا برنامـه یـا خـارج از برنامـه تصـرف 
می کنـد، زیرسـاخت های موردنیـاز خود را می سـازد 
و درنهایت زندگی اجتماعی-اقتصادی-محیطی 
یگانـه ای در هـر محیـط شـهری شـکل می گیـرد. 
نکتـه مهـم این اسـت کـه این ارتباط میان انسـان 
و شهر یک طرفه نیست؛ ارتباطی دوطرفه است یا 
همان طور که پارک )1920( می گوید »انسـان شـهر 

را می سـازد و شـهر انسـان را.«

طرد یا انفعال؟
نـه منحصـر بـه ایـن روزهـا، امـا شـاید بیشـتر ایـن 
در  یـا  نخبـگان  اجتماعـات  در  پرسشـی  روزهـا، 
رسـانه ها طـرح و پررنـگ می شـود، مبنـی بـر اینکـه 
چـرا بـه نظـر می رسـد مـردم در قبـال آنچـه اتفـاق 
کنشـی درخور ندارنـد؟ چرا در خصوص  می افتـد، وا
آنچـه زندگـی آن هـا را بـه شـکل واقعـی تحـت تأثیر 
می گذارد، مناسبات روزمره آن ها را تغییر می دهد، 
از کیفیـت زندگی شـان می کاهـد و شـاید حتی آن ها 
را می ُکشـد، بی تفـاوت به نظـر می رسـند؟ آیـا ایـن 
انفعال با کشـِش انسـان ها به زنده ماندن و بهبود 

روزبـه روز زندگـی در تناقـض نیسـت؟
بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش در ایـن یادداشـت آن 
را همان طـور کـه معلـوم اسـت، محـدود بـه زندگـی 
شـهریِ  سـاکناِن شـهر کـرده و آن را بـه ایـن صورت 
کـه چـرا سـاکناِن شـهرهای  صورت بنـدی می کنـم 
بـزرگ در خصـوص محیـط اطـراف خـود منفعـل 
بارهـا  خـود  کاری  حـوزه  بـه  بنـا  می آینـد؟  به نظـر 
کـه  بـوده ام  پرسـِش مدیـران شـهری  ایـن  شـاهد 
از خـود می پرسـند چـرا سـاکنان شـهر در امـور شـهر 
مشـارکت نمی کننـد؟ چـرا به برنامه هایی کـه برای 
مشـارکت آن هـا طراحـی و پیـاده می شـود کمتریـن 
)به عنوان نمونـه،  می دهنـد  نشـان  را  اقبـال 
می تـوان به مشـارکت کمتـر از 10 درصدی سـاکنان 
اشـاره  شـورایاری ها  انتخابـات  آخریـن  در  تهـران 
کـه در 97 برگـزار شـد( پاسـِخ ایـن پرسـش امـا  کـرد 
ایـن  اسـاس  از  کـه  چرا نیسـت؛  سـادگی  ایـن  بـه 
پرسـش حـاوی سـوگیرِی شـناختی بزرگـی اسـت، 
سـوگیری کـه یـا عامدانـه نادیـده گرفتـه می شـود یا 
م می شـود، سوگیری 

ُ
در هزارتوی نهادی شـهرها گ

کـرد  کـه آن را ذیـل مفهـوِم »طـرد« تبییـن خواهـم 
پرسـش  شـاکله  کـه  سـاده  به ظاهـر  مسـئله ای  و 
یـک  شـدن،  روشـن  بـرای  داد.  خواهـد  تغییـر  را 
می گذاریـم  قبلـی  پرسـش  پیش درآمـد  را  پرسـش 
و آن اینکـه آیـا می شـود از انسـان ها انتظـار داشـت 
یـا فعالیـت اجتماعـی  در شـکلی از سیاسـت ورزی 
کـه  ُکنـش فعـال داشـته باشـند  یـا فرهنگی هنـری 
پیشـاپیش از آن بیـرون انداختـه شـده اند؟ آیـا در 
ایـن صـورت بازهم می توانیم نوع کنش انسـان ها 

کنیـم؟ صورت بنـدی  »منفعالنـه«  به سـادگی  را 
 بـرای پاسـخ بـه این پرسـش، دوبـاره باید یک گام 
عقب تـر رفـت: آیـا در شـهرها بـا طـرِد نظام منـدان 
سـاکنان از حـوزه عمومـی روبـه رو هسـتیم؟ پاسـخ 
مـن بـه ایـن پرسـش مثبـت اسـت و در ادامـه ایـن 
یادداشـت تـالش می کنـم َاشـکال و نحـوه عملکـرد 

ایـن طـرد را تشـریح کنـم.

َطرِد فضایی؛ اخراج از فضای عمومی
بـه  شـکل دادن  بـرای  شـهری  فضاهـای   
فعالیت های روزمره سـاکنان شکل می گیرند. این 
کالبـدی هسـتند، هـم  فضاهـا هـم شـامل عناصـر 
عناصـر اجتماعـی و هـم عناصـر فرهنگـی. فضایی 
کـه ظـرف زیسـت و حتـی مـرگ انسـان ها هسـتند. 
ارتباطـات،  خاطـرات،  کـه  فضاهاسـت  ایـن  در 
روایت ها و عواطف سـاکنان شـکل می گیرد، تغییر 
می کنـد و درنهایـت در هیئـِت خاطـره ای جمعـی از 
سـالی بـه سـال دیگـر حرکـت می کنـد. خاطـره ای 
کـه درِک عمومـیِ سـاکنان از فضاهـای شـهری و 
کرده انـد؛  کـه در آن تجربـه  موقعیت هایـی اسـت 
در  اخیـر  سـال های  در  باواسـطه.  یـا  بالواسـطه 
روندی پیوسـته و حتی می شـود ادعا کرد شتابان، 
سـاکنان شـهر از ایـن فضاهـا اخـراج شـده اند. ایـن 
اخـراج تحت تأثیـر دو کالن روند اصلی بوده اسـت: 
»پولی سـازی فضاهای عمومی شهری در محالت 
محـالت  در  آسـیب  کـم  »ترا و  شـهری«  فرادسـِت 

شـهری.« فرودسـِت 
بـا  پولی سـازی  از  شـکلی  فرادسـت  محـالت  در   
کـز تجـاری و تفریحـی و حتـی  سـاختن مال هـا، مرا
فعالیت هـای فرهنگـی به ویـژه در سـال های اخیـر 
گرفتـه اسـت. ایـن رونـد نه تنهـا منجـر بـه  قـدرت 
شـده  عمومـی  فضاهـای  از  بزرگـی  بخـش  اخـراِج 
اسـت کـه باقی مانـده فضاهـا را نیـز تهدیـد می کند. 
فعالیت هـای  عمـده  بخـش  کـه  زمانـی  درواقـع 
پولـی  فضاهـای  ایـن  در  خانـه  از  خـارج  سـاکنان 
فضاهـای  بـرای  هزینـه  صـرِف  می افتـد،  اتفـاق 
»خیابـان«  تسـاهل  بـا  را  آن  کـه  دیگـر  عمومـِی 
می نامم برای مدیریت شـهری کم رنگ می شـود. 
گالری هـا  می گیرنـد،  جـای  مال هـا  در  سـینماها 
لوکـس می شـوند و  و  گـران  بـه فضاهـای  تبدیـل 
کافه هـای زیبـا جـای خیابـان  انـواع رسـتوران ها و 
را می گیرنـد. از هنـِر خیابانی و فعالیت های جمعی 
عمومی و خودخواسته خبری نیست و هرفعالیتی 
با برچسبی ابالغی طبق دستورالعمل در فضاهای 

مشـخص و بسـته شـکل می گیـرد.

فهمیدن 
اینکه شهرها 
و محیط های 

شهری چطور کار 
می کنند، نیازمند 

اندیشیدن درباره 
این است که 

چطور زنجیره ای 
از ارتباطات 

هم زمان باهم کار 
می کنند

دانش آموخته دݡکترای جامعه شناســـݡی و پژوهشݡگر مسائل شهرینفیسه آزاد

شهرهای نامرئــݡی



کم   در محالت فرودست ولی قصه دیگر است. ترا
آسـیب در فضاهـای عمومـی شـهری از خیابـان تـا 
پارک هـا و بوسـتان ها و دیگـر فضاهـای تعامـالت 
حضـور  بـرای  را  فضاهـا  ایـن  عمـاًل  اجتماعـی، 
سـاکنان ناامـن کـرده و آن ها را بـه خانه ها می راَند. 
در چنیـن فضـای عمومـی تکه تکه شـده ای، شـهر 
هم افزایـی  بسـتر  بـه  تبدیل شـدن  به جـای  عمـاًل 
بسـتر  بـه  تبدیـل  سـاکنان  اجتماعـِی  تعامـالِت  و 
َسسـت می شـود، خیابان به جای درنگ گاه فقط 

ُ
گ

مسـیر عبـور اسـت و فضاهـای فرهنگـی در انحصار 
ایـن  پـول می پردازنـد.  برایـش  کـه  اسـت  کسـانی 
اخـراِج نظام منـد از فضـای عمومـی، سـاکنان شـهر 
را از شـکل جمعیتـی هم گـرا تبدیـل به غریبه هایی 
کـه نـه بـه یکدیگـر اعتمـاد دارنـد و نـه بـه  می کنـد 

شـهر تعلق خاطـر.

َطرِد گفتمانی؛ غیاب رواداری در حکمروایی 
شهری

 تنوع نه تنها ویژگی که در اغلب نظریات شـهری، 
ظرفیـت شـهرهای بـزرگ اسـت. تنـوع در قومیـت، 
مذهـب، سـبک زندگـی و فعالیت هـا. به رسـمیت 
در  »رواداری«  عنصـر  درگـرو  تنـوع  ایـن  شـناختن 
شـناختِن  به رسـمیت  اسـت.  شـهری  حکمروایـِی 
کـردن امـکان زیسـت و مهم تـر  تنـوع یعنـی فراهـم 
از آن، بـروِز تنـوع در شـهر. در یـک اجتمـاع شـهرِی 
روادار، سـاکنان یک شـهر بر اسـاس شـکل زندگی، 
دیگـری  بـر  برتـری  قومیـت  یـا  مذهـب  مصـرف، 
ندارنـد؛ حکمروایـی در پـی سـاختن انسـان هایی 
مطلوب و یک شـکل نیسـت. در نظام حکمروایی 
گروه هـای  از  بسـیاری  ولـی  حاضـر  حـال  شـهری 
اجتماعـی خودبه خـود خـارج از دایـره شـهرونداِن 
به رسـمیت شـناخته شـده قـرار می گیرند. بسـیاری 
گروه هـای اجتماعـی خـود را از فضـای عمومـی  از 
ایـن فضاهـا احسـاس  در  پنهـان می کننـد؛ چـون 
امنیت نمی کنند. شـکاِف میان طیِف گسـترده ای 

از سـبک زندگی ها بـا فرهنـگ رسـمی هـرروز بیشـتر 
می شـود؛ بنابراین حضـور در فعالیت های عمومی 
یـا مسـتلزم پذیرفتـن و پنهان کـردِن خویـش اسـت 
بـرای  کـه  خانـواده ای  مثـل  نیسـت؛  ممکـن  یـا 
شـرکت در مهمانی هـای جمعـی، شـرایط خـاص و 
سـختی را بـرای اعضـای خـود می گـذارد کـه از نـوع 
غذایـی  سـلیقه  تـا  حتـی  و  می شـود  آغـاز  پوشـش 
کـه  اسـت  بعیـد  مـی رود.  هـم  معاشـرت  نحـوه  و 
بـه  عالقـه ای  خانـواده  اعضـای  طوالنی مـدت  در 
شرکت در مراسم  عمومی خانوادگی داشته باشند.
 عالوه بر این، سرخوردگی های مکرر از مطالبه گری 
شـهری  حکمروایـی  مختلـف  حوزه هـای  در 
درنهایـت ُکنـش افـراد در مطالبه گـری از نهادهـای 
کـه  عمومـی را عمـاًل بی معنـی می کنـد؛ نهادهایـی 
به رسمیت شـناختن  در  سـبز  بـاغ  در  یـک  حتـی 
مطالبه گـری شـهروندی از خـود نشـان نمی دهند. 
آمارهای رسـمی و غیررسـمی نشـان می دهد که در 
نظـر بخـش چشـمگیری از سـاکناِن شـهری مثـِل 
تهـران حتـی پیش بـردن امـور روزمـره بـا نهادهـای 
شـهری بدون رشـوه یا داشتن آشنا ممکن نیست. 
امـا  درنهایـت انسـان ها در شـهر زندگـی می کننـد؛ 
و  نکـرده  برقـرار  بـا شـهر  نسـبِت شـهروندی  عمـاًل 
کمتریـن درگیـری و معاشـرت را بـا  سـعی می کننـد 
گـر  آن داشـته باشـند تـا بـه دردسـر نیفتنـد؛ پـس ا
میزی هم برای مشارکت یا کنشگری آن ها چیده 
شـود، یا پیشـاپیش از آن میز رانده شـده اند یا میلی 
بـه نشسـتن بـر سـر آن ندارنـد؛ چـون بـه دردسـرش 

نمـی ارزد.

ُکنش به حاشیه سلِب قدرت از متن؛ راندِن 
گفتـه شـد درنهایـت منجـر بـه سـلِب   همـه آنچـه 
کـه  قدرتـی  می شـود؛  جامعـه  متـن  از  قـدرت 
مطالبه گـری  فعـال،  مشـارکت  تضمین کننـده 
درواقـع  اسـت.  زندگـی  کیفیـت  خواسـت  و 
بـرای  رسـمی  مسـیرهای  همـه  به این ترتیـب 
کنـش ورزی مسـدود و محـدود بـه شـکل خاصـی 
و  اسـت  شـکل  کـه  شـکلی  می شـود؛  فعالیـت  از 
نیسـت.  تغییـر  سمت وسـوی  الزامـًا  آن  محتـواِی 
نـه  نخبگانـی،  دعـوِت  نـه  شـرایطی  چنیـن  در 
انـدک  پافشـاری  حتـی  نـه  و  رسـمی  تبلیغـاِت 
آیـا  امـا  نمی بنـدد؛  طرفـی  باقی مانـده  امیـدواراِن 
کـه  کنـش یـا چیـزی اسـت  ایـن بـه معنـای پایـاِن 
از آن بـه انفعـال یـاد می شـود؟ بـه بـاور مـن پاسـخ 
ایـن پرسـش هـم بلـه اسـت، هـم خیـر. بلـه اسـت؛ 
ُکنـش  به رسـمیت  شناخته شـده  َاشـکال  کـه  چرا
کمتـر دیـده  جمعـی دیـده نمی شـود یـا دسـت کم، 
می شـود؛ اما خیر اسـت؛ چون مجموع ُکنش های 
فـردی و جمعـی بـه حاشـیه رانده شـده و در آنجـا 
بـه حیـات خـود ادامـه می دهـد. نگاهـی بـه فعـل و 
گذشـته نشـان  انفعال هـای شـهری در سـال های 
فـوران  مقاطعـی  در  کنش هـا  ایـن  کـه  می دهـد 
اسـت؛  شـده  طوفـان  بـه  تبدیـل  ناگهـان  و  کـرده 
گیریـم نه چنـدان مطلـوب یـا محبـوِب آنچـه مـا از 
کنـش جمعـی در ذهـن داریـم؛ پیشـَروی فضایـِی 
کـه  گروه هـاِی فرودسـت، تغییـرات سـبک زندگـی 
در  کم وبیـش  را  خـود  رانده شـدن  باوجـود  حتـی 
کـرده و سهمشـان را از فضـا  فضـای عمومـی ظاهـر 
کـه  گروه هـای اجتماعـِی طردشـده ای  می گیرنـد، 
حـرف  بـه  جدیـد  ارتباطـی  مجراهـای  به واسـطه 
می آینـد و ده هـا جریان کوچک و متفـاوِت دیگری 
گرچـه از متـن  کـه زیـر پوسـت شـهر حیـات دارنـد و 

بازمی یابنـد؛ را  خـود  حاشـیه  در  رانـده  شـده اند، 
 مثل اینکـه زیـر پوسـته شـهری کـه »انفعـال« از سـر 
و رویـش می بـارد، شـهری نامرئـی رفته رفته شـکل 
کـه شـاید هیچ کـس حتـی خـوِد سـاکنان  می گیـرد 
کـه چـه زمـان و بـه چـه شـکلی، پوسـته را  نداننـد 

می شـکافد و سـر برمـی آورد.

 در محالت 
فرودست 

کم آسیب در  ترا
فضاهای عمومی 
شهری از خیابان 

تا پارک ها و 
بوستان ها و 

دیگر فضاهای 
تعامالت 

 
ً

اجتماعی، عمال
این فضاها را 
برای حضور 

کنان ناامن  سا
کرده و آن ها را به 

د
َ
خانه ها می ران
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زندگـی  در  بااهمیـت  عرصـه ای  سیاسـی  زندگـی 
آن  بـه  نمی تـوان  اصـل  در  کـه  اسـت  انسـان 
)384-322ق.م(  ارسـطو  بـود.  بی تفـاوت 
انسـان را جانـوری سیاسـی می دانسـت و فعالیـت 
در اداره شـهر را بـرای شـکوفایی اسـتعداد فـرد الزم 
می دانسـت. ازنظـر او سیاسـت رابطـه انسـان های 
گسسـته از شـهر، یـا موجـودی  آزاد اسـت و انسـان 
وحشـی اسـت یـا خـدا. آرنـت )1975-1906( نیـز 
نـوع  سـه  بـه  بشـر  فعالیت هـای  تقسـیم بندی  بـا 
انسـانی ترین  را  اخیـر  نـوع  عمـل،  و  کار  زحمـت، 
فعالیت بشری می دانست؛ زیرا عمل فرایند آشکار 
کـردن خویشـتن اسـت. »انسـان ها بـا عمل کـردن 
نشـان می دهند که هسـتند و فعاالنه هویت یگانه 

را آشـکار می سـازند و در جهـان  شـخص خویـش 
انسانی حضور می یابند.« ازنظر او فعالیت سیاسی 
سیاسـت  بنابرایـن  اسـت؛  عمـل  نمونـه  بهتریـن 

اسـت. انسـان  آزادی  جایـگاه  واالتریـن 
گرایـش افـراد بـه سیاسـت  بـا وجـود ایـن، نـگاه و 
شـهروندان  برخـی  دیـدگاه  از  نیسـت.  یکسـان 
نیسـت.  برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از  سیاسـت 
آنچـه در عرصـه سیاسـت رخ می دهـد،  بـه  آنـان 
حـد  تـا  می کوشـند  و  نمی دهنـد  نشـان  کنشـی  وا
امـکان خـود را از اخبـار و واقعیت هـای ایـن عرصـه 

افـراد  از  گروهـی دیگـر  دور نگاه دارنـد. در مقابـل، 
رویدادهـای  و  می دهنـد  اهمیـت  سیاسـت  بـه 
ایـن عرصـه را پیگیـری می کننـد و در فرایندهـای 
سیاسـی، حضـوری کمابیـش فعـال دارند. ایـن دو 
کنـش، زمینه سـاز طـرح دو مفهـوم انفعـال  نـوع وا
رفتـار  توصیـف  در  سیاسـی  مشـارکت  و  سیاسـی 
اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  افـراد شـده  سیاسـی 
از  یکـی  به عنـوان  سیاسـی  مشـارکت  جایـگاه  و 
شـاخص های توسعه سیاسـی، گرایش انفعالی به 
سیاسـت عاملی تضعیف کننده و چه بسـا تهدید یا 

گرفتـه می شـود. بـرای آن در نظـر  آسـیبی 
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کنونـی، چـه در جوامـع دموکراتیـک و   در جهـان 
اقتدارگـرای  جوامـع  در  چـه  و  مـدرن  پسـاصنعتی 
دشـواری  بـا  سیاسـی  نظام هـای  گـذار،  حـال  در 
روبـه رو  شـهروندان  مشـارکت  بحـران  چه بسـا  و 
دموکراتیـک،  و  توسـعه یافته  جوامـع  در  هسـتند. 
نسـل جدیـد چنـدان رغبتـی بـه مشـارکت سیاسـی 
همچـون  سـنتی  سـبک های  چهارچـوب  در 
شـرکت در انتخابات و عضویت در احزاب سیاسـی 
نیـز  درحال توسـعه  جوامـع  در  نمی دهـد.  نشـان 
سـرخوردگی از روندهـای رایـج و ناامیـدی از تغییـر، 
بی تفاوتـی و انفعـال سیاسـی را در این نسـل در پی 
را  انفعـال سیاسـی  ایـن وضعیـت،  اسـت.  داشـته 
بـه موضوعـی پیچیـده و چندوجهـی تبدیـل کـرده 
اسـت کـه نمی توان به سـادگی درباره آن بـه داوری 
از  پرداخـت. هرگونـه اظهارنظـر دراین بـاره پیـش 
هـر چیـز نیـاز بـه تحلیل سرشـت این پدیـده و گونه 
شناسـی آن دارد؛ ازایـن رو می تـوان بـه طـرح ایـن 
پرسـش پرداخت که انفعال سیاسـی چیسـت و در 
چه شـرایطی می تواند نامطلوب باشـد و به توسعه 
پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  برسـاند؟  آسـیب  سیاسـی 
چهارچوب بنـدی  و  تحلیـل  بـه  هرچیـز  از  پیـش 
مفهوم انفعال سیاسی و به رویکردی بستگی دارد 
کـه در تحلیـل و بررسـی انفعال سیاسـی اتخـاذ و در 

ادامـه بـه آن پرداختـه می شـود.
انفعـال سیاسـی در برداشـت رایـج بـر پایـه دوگانـه 
عـدم  و  مشـارکت  و  سـویی  از  انفعـال  و  فعـال 
مشـارکت سیاسـی از سـوی دیگر، تعریف می شـود. 
از ایـن دیـدگاه، انفعـال سیاسـی در برابـر مشـارکت 
نقـد  نظـر  دو  از  برداشـت  ایـن  دارد.  قـرار  سیاسـی 
می شـود: نخسـت اینکـه، مشـارکت سیاسـی تنهـا 
بـرای  نیـز  انفعالـی  شـکل  و  نـدارد  فعـال  شـکل 
پسـاتوتالیتر  نظام هـای  در  اسـت.  قابل تصـور  آن 
سیاسـی  مخالفـت  کـه  اقتدارگـرا  و  ایدئولوژیـک 
سـرکوب می شـود، بسـیاری از شـهروندان از روی 
گاهی، آزادانه و فعال در عرصه سیاسـی مشـارکت  آ
را  ایدئولـوژی خـود  پایـه  بـر  یـا  بلکـه  نمی جوینـد؛ 
موظـف بـه حمایـت از نظـام می داننـد یـا آن را از 
روی تـرس انجـام می دهنـد. دوم اینکـه، پرهیـز از 
مشـارکت همیشـه نشـانه انفعـال نیسـت، بلکـه در 
شرایطی می تواند نوعی رفتار فعاالنه قلمداد شود. 
بنابرایـن تعریـف انفعـال بـه شـکل سـلبی و بـر پایـه 

نمی رسـد. به نظـر  دقیـق  مشـارکت  عـدم 
گرایـش  تحلیـل  بـه  انفعـال  مفهـوم  دقیـق  فهـم 
آن  بـه  کـه  دارد  بسـتگی  مفاهیمـی  و  سیاسـی 
اشـاره دارنـد. گرایـش سیاسـی بـا دو مفهـوم متمایز 
عالقه سیاسـی و مشـارکت سیاسـی ارتباط دارد که 
اشـتباه و سـردرگمی در تعریـف  خلـط آن هـا مایـه 
انفعـال می شـود. عالقـه سیاسـی را می تـوان میزان 
جذابیت سیاسـت برای هر کس دانسـت و آن را با 
کنجـکاوی  کـه سیاسـت  کـرد  درجـه ای مشـخص 
یـک شـهروند را برمی انگیـزد. ایـن مفهـوم طیفـی 
گسترده از عالقه اندک، متعادل و زیاد به سیاست 
را در برمی گیرد. مشارکت سیاسی از نگاهی عام به 
فعالیت هایی اشاره می کند که معمول شهروندان 
تصمیم سـازی  بـر  تأثیرگـذاری  پـی  در  آن  راه  از 
ایـن  برمی آینـد.  حکومـت  از  حمایـت  یـا  سیاسـی 
کـه  اسـت  مؤثـری  نقـش  شـامل  هـم  تعریـف 

برون دادهـای  بـر  تأثیرگـذاری  بـرای  شـهروندان 
سیاسـی ایفـا می کننـد و هـم فعالیت هـای حمایتی 
بـه  فعالیـت  ایـن  برمی گیـرد.  در  را  تشـریفاتی  و 
بـا  انفعالـی  ارتبـاط  کـه  دارد  اختصـاص  افـرادی 
نظام دارند و آن را تأیید می کنند و تنها به تطبیق 
می اندیشـند.  آن  خواسـته های  بـا  خـود  رفتـار 
آن هـا در برابـر کسـانی قـرار دارنـد کـه در پـی اصـالح 
همـکاری  آن  بـا  فعاالنـه  یـا  نظام انـد  تغییـر   یـا 

می کنند.
مفهـوم  دو  ایـن  تمایـز  بـه  توجـه  بـا  به هرحـال، 
آن هـا  ترکیـب  بـرای  فـرض  چهـار  دسـت کم 
بـه  نظـر  ایـن  از  را  اسـت و شـهروندان  قابل تصـور 
کـرد: 1. شـهروندانی  گـروه می تـوان تقسـیم  چهـار 
کـه عالقـه سیاسـی دارنـد و مشـارکت سیاسـی نیـز 
می جوینـد؛ 2. کسـانی کـه باوجود عالقه سیاسـی، 
باوجـود  کـه  افـرادی  نیسـتند؛ 3.  مشـارکت  اهـل 
 .4 ندارنـد؛  سیاسـی  عالقـه  سیاسـی،  مشـارکت 
کـه نـه عالقـه ای بـه سیاسـت دارنـد و نـه  افـرادی 
اسـت  ایـن  پرسـش  سیاسـی اند.  مشـارکت  اهـل 
گـروه را می تـوان  کدام یـک از ایـن چهـار  کـه رفتـار 

دانسـت؟ سیاسـی  انفعـال 
قـرار  بیـرون  دایـره  از  نخسـت  گـروه  بی تردیـد   
می گیرنـد و در انفعالی بـودن رفتـار گـروه چهـارم نیز 
اختالفـی نیسـت؛ امـا دربـاره دو گـروه دیگـر به ویـژه 
گـروه دوم، جـای بحـث وجـود دارد. ایـن اختـالف 
به ویـژه بـا توجـه بـه تفـاوت میـزان عالقـه سیاسـی 
سـه  بـه  افـراد  نظـر  ایـن  از  می شـود.  بیشـتر  افـراد 
دسته تقسیم می شوند: کسانی که درگیر سیاست 
گاهی و هوشیاری درباره  نمی شوند؛ کسانی که از آ
سیاسـت برخوردارند و درنهایت کسـانی که افزون 
کنـش سیاسـی هسـتند. دسـته  گاهـی، آمـاده  بـر آ
اخیر در حالت آماده به کار هستند. آن ها هنگامی 
 که شرایط را آماده ببینند، وارد عرصه شده و فعال 
گـروه دوم بـه دودسـته  می شـوند. بـر ایـن اسـاس، 
و  گاهـی  آ حـد  در  کـه  کسـانی  می شـوند:  تقسـیم 
توهم زدایـی بـه سیاسـت عالقـه دارند؛ کسـانی که 
افـزون بـر ایـن در شـرایطی که اوضاع مسـاعد باشـد 
اهل فعالیت سیاسـی نیز هسـتند. رفتار گروه سـوم 
را، یعنـی کسـانی که سیاسـت بـرای آنـان جذابیت 
ندارد، ولی در عرصه سیاسـی مشارکت می جویند، 

می تـوان نوعـی انفعـال دانسـت.
بـر پایـه ایـن تحلیـل می تـوان بـه دو معیـار مهـم 
نخسـت،  دسـت یافت:  سیاسـی  انفعـال  بـرای 
مشـارکت  شـیوه  دوم،  و  سیاسـی  عالقـه  میـزان 
در  فـرد  کـه  به انـدازه ای  عالقـه،  میـزان  سیاسـی. 
گاهی سیاسـی باشـد و مشارکت، درصورتی که  پی آ
فـرد در پـی تطابـق رفتـار خـود بـا خواسـت نظـام 
نباشـد. بـر ایـن اسـاس، رفتـار کسـانی کـه دریافتـی 
وهم آلود از سیاست دارند و نسبت به آن خفته اند 
انفعالـی  می کننـد،  برخـورد  آن  بـا  خواب آلـوده  یـا 
تنهـا  کـه  کسـانی  همچنیـن  می آیـد؛  به حسـاب 
بـه تقاضاهـای نظـام از خـود توجـه دارنـد یـا نظـام 
بـرای آنـان ترسـناک اسـت و ازایـن رو در پی تطابق 

کنـش آنـان انفعـال  رفتـار خـود بـا آن برمی آینـد، وا
سیاسـی به حسـاب می آیـد. در برابـر، رفتـار کسـانی 
گاهـی سیاسـی برخوردارنـد و باوجود آمادگی  کـه از آ
برای کنش سیاسی به دلیل فراهم نبودن شرایط 
از مشـارکت خـودداری می کننـد، نمی تـوان در زمره 

انفعـال سیاسـی جـای داد.
از سـویی، مفهـوم مشـارکت سیاسـی نیـز در پرتـو 
تحول در ارتباطات و گسترش شبکه های مجازی 
همچـون گذشـته بـه فعالیـت در روندهـای رسـمی 
ماننـد عضویـت در احـزاب و شـرکت در انتخابـات 
محـدود نمی شـود. در سـایه ایـن تحـوالت عرصـه 
سیاسـت گسـترش یافته و فعالیت هـای مدنـی کـه 
کارهـای  نیـز  و  انجـام می شـود  در حـوزه عمومـی 
کـه در تقویـت و حمایـت از حقـوق  داوطلبانـه ای 
گوناگـون شـهروندی )اعـم از سیاسـی، اقتصادی، 
گرچـه  ا می شـوند،  انجـام  فرهنگـی(  و  اجتماعـی 
در سیاسـت رسـمی جـای نمی گیرنـد، ولی سیاسـی 
قلمـداد می شـوند. توجـه بـه ایـن نکتـه به ویـژه در 
فضـای  کـه  پسـاتوتالیتر،  یـا  اقتدارگـرا  نظام هـای 
شـده  محـدود  بسـیار  آن هـا  در  رسـمی  سیاسـت 
اسـت و اصالحـات سیاسـی نـاکام می مانند، بسـیار 
اهمیـت دارد. در چنیـن نظام هایـی مسـئله اصلـی 
هیچ یـک  زیـرا  نیسـت؛  انقـالب  یـا  اصـالح  دیگـر، 
عملی نیستند. مسئله اصلی این است که چگونه 
کارهایـی می تـوان زندگـی افـرادی  و بـا انجـام چـه 
کـه ناگزیـر از زیسـتن در چنیـن نظامـی هسـتند،  را 
شـرافتمندانه تر کـرد. ایـن کارهـا نه تنها بـه ورود در 
عرصـه سیاسـت رسـمی و احـراز مناصـب سیاسـی 
به مراتـب  کارهایـی  بلکـه  نمی شـوند،  محـدود 
کـه  کارهایـی  می گیرنـد؛  بـر  در  نیـز  را  تأثیرگذارتـر 
تأثیری غیرمسـتقیم بر سـاختار قدرت دارند؛ برای 
مثـال، دفـاع از حقـوق زندانیـان، به ویـژه زندانیـان 
سیاسـی هرچنـد فعالیتـی مدنـی اسـت، ولـی نظـام 
اقتدارگـرا را در تنگنـا قـرار می دهـد و از این راه دامنه 

عمـل آن را محـدود می کنـد.
جهـان  در  گفـت  می تـوان  نهایـی  جمع بنـدی  در 
کنونـی انفعـال سیاسـی تنهـا بـر اسـاس مشـارکت 
رسـمی  سیاسـی  روندهـای  در  مشـارکت  عـدم  یـا 
چندوجهـی  مفهومـی  بلکـه  نمی شـود،  تعریـف 
کـه بـر پایـه دو معیـار عالقـه سیاسـی و شـیوه  اسـت 
کـرد.  مشـارکت سیاسـی می تـوان آن را مشـخص 
کـه خـود را  کسـانی  بـر ایـن اسـاس، نه تنهـا رفتـار 
بلکـه  بـه هیـچ شـکل درگیـر سیاسـت نمی کننـد، 
تـرس  روی  از  یـا  ایدئولـوژی  پایـه  بـر  کـه  کسـانی 
تنهـا بـه تطابـق رفتـار خـود بـا نظـام می اندیشـند، 
کسـانی  برابـر،  در  اسـت.  سیاسـی  انفعـال  نوعـی 
کـه در فعالیت هـای سیاسـی رسـمی، نـه از سـر  را 
بـرای  آماده نبـودن  یـا  سیاسـت  بـه  بی عالقگـی 
کنش سیاسـی، بلکه به دلیل احسـاس بی تأثیری 
نمی جوینـد،  شـرکت  شـرایط  فراهم نبـودن  یـا 
بـا  آنـان  داد.  جـای  منفعـالن  گـروه  در  نمی تـوان 
کـه سـاختار  گاهـی از شـرایط سیاسـی در شـرایطی  آ
قـدرت هیـچ نشـانه ای بـرای تغییـر از خـود نشـان 
نمی دهـد، با رویکردی جامعه محـور، خود را درگیر 
می توانـد  دسـت کم  کـه  می کننـد  فعالیت هایـی 
کـردن زندگـی  بـه بهبـود شـرایط و شـرافتمندانه تر 

کنـد. کمـک  شـهروندان 

مفهوم مشارکت 
سیاسی در 
پرتو تحول 
در ارتباطات 
و گسترش 
شبکه های 

مجازی همچون 
گذشته به 
فعالیت در 

روندهای رسمی 
مانند عضویت در 
احزاب و شرکت 

در انتخابات 
محدود نمی شود
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 پیدایــی مفاهیــم جدیــد در عصــر قاجــار، عصــر 
آشــنایی های جــدی مــا بــا مدنیــت و فرهنــگ 
بــر  تــازه ای  تعبیــرات  و  کلمــات  هــم  غربــی، 
ذخیــره واژگان زبــان فارســی افــزوده اســت و هــم 
کهــن را دســتخوش  کلمــات و ترکیبــات  مفاهیــم 
کــه مــا  کــرده اســت. ازآنجا تحــول و دگرگونــی 
یعنــی  نداشــتیم،  را  مفاهیمــی  چنــان  تجربــه 
ــا  ــی«، ی ــا »مجلــس مل ــی« ی وقتــی »حکومــت مل
»حــزب«  و  »مشــروطه«  و  قانونــی«  »حکومــت 
مفاهیمــی  چنــان  نمی توانســتیم  نداشــتیم، 
هــم در زبــان داشــته باشــیم؛ امــا مشــکل، تنهــا 
یــک  بــه  زبــان  مشــکل  نبــود،  زبــان  مشــکل 
ــی  ــان ایران ــخ و ذهنیــت انس معنــی مشــکل تاری
هــم بــود. مفاهیــم غربــی و تجربیــات مربــوط 
مــا  زبــان  در  نــه  خــاص  دوران  آن  در  آن،  بــه 
مــا،  تاریــخ  واقعیــت  در  نــه  و  داشــت  وجــود 
کــه در زبــان و تاریــخ ایــران  پــس ذهــن انســانی 
بالیــده و اندیشــیده بــود، بــا آن مفاهیــم بیگانــه 
ــا چنیــن ذهــن و  ــی ب ــود. انســان ایران و ناآشــنا ب
بــا مفاهیــم جدیــد  آنگاه کــه  تاریخــی،  زبــان و 
آشــنا می شــد، چــون تجربــٔه زبانــی و تاریخــی 
و  درک  بــا  را  آن هــا  نداشــت،  را  مفاهیــم  آن 
ــه  ــا تجرب شــناخت و برداشــت تاریخــی خــود و ب
کــرده و  زبانــی اش، تفســیر، تعبیــر و بازســازی 
ســعی داشــته از غرابــت و بیگانگــی آن مفاهیــم 
جدیــد، بــا تقلیــل دادن آن هــا بــه مفاهیــم آشــنا، 
یــا بــا تطبیــق دادن آن هــا بــا دانســته های خــود 
ــه  بکاهــد و صورتــی مأنــوس و آشــنا از آن هــا ارائ
دهــد. نه تنهــا مــردم عامــی، بلکــه روشــنفکران 
فهــم  و  تفاوت هایــی، در درک  بــا  البتــه  هــم، 
ایــن مفاهیــم جدیــد، همــان محدودیت هــای 
زبانــی و تاریخــی را بــه شــکل دیگــری داشــتند. 
دربــاره واژه حــزب بــا دو مشــکل روبــه رو بودیــم: 

ــه در  ــا وجــود داشــت و ن ــان م ــه در زب 1. حــزب ن
واقعیــت تاریــخ مــا؛ 2. مناســبات و ســاختارهای 
بــا  به هیچ وجــه  زمــان  آن  ایرانــی  جامعــه 
احــزاب  فعالیــت  بــرای  موردنیــاز  ســاختاری 

)ســالمی،41:1386(. نداشــت  هم خوانــی 
پیدایــش و اســتمرار احــزاب به عنــوان نهادهــای 
بــا  اجتناب ناپذیــر  به طــور  مــدرن  عصــر 
کــه تمامیــت ایــن عصــر را شــکل  خصوصیاتــی 
می دهنــد، ارتبــاط دارد. عصــر مــدرن ســاخته ای 
از اقتصــاد، فرهنــگ، جامعــه و سیاســت مــدرن 
کلیتــی بــه نــام عصــر  کــه بــدون ایــن اجــزا،  اســت 
کارآمــدی  مــدرن پدیــدار نمی شــود. اســتمرار و 
بــه  پاســخ گویی  نظــام مســتلزم  یــا  نهــاد  یــک 
خواســته های مختلــف جامعــه اســت و دیگــر 
بــه شــناخت  ایــن خواســته ها بســتگی  اینکــه 
تمایــزات  و  مختصــات  از  دقیــق  برداشــت  و 

دارد. جامعــه  فرهنگــی 
جامعــه  موجــود  نهــاد  میــان  معمــول  به طــور 
دارد.  وجــود  مســتقیم  ارتبــاط  آن  نیازهــای  و 
گــر بیــن نهــاد ایجادشــده و نیــاز جامعــه رابطــه  ا
مثبــت برقــرار باشــد و آن هــا به طــور ســاختاری 
پاســخ گوی  باشــند،  شــده  ایجــاد  اصولــی  و 
ایــن  دربــاره  بــود.  خواهنــد  عینــی  نیازهــای 
کارکــرد بــه دو  رابطــه دورکیــم می گویــد: »واژه 
گاهــی بــه  شــیوه متفــاوت بــه کار رفتــه اســت؛ 
اســت،  حــرکات حیاتــی  از  معنــای دســتگاهی 
گاه بــه معنــای رابطــه  صرف نظــر از نتایــج آن و 
هم جوابــی موجــود مابیــن ایــن حــرکات و برخــی 

.)59  ،1369 )دورکیــم،  تــن«  نیازهــای 
و  فشــردن  معنــای  بــه  حــزب  لغــت  در   
آمــده  طایفــه  و  دســته  گــروه،  سخت شــدن، 
بــا  و  موجــود  تعاریــف  پایــه  بــر  امــا  اســت؛ 
نوشــتار  ایــن  در  می تــوان  آن هــا  از  اســتفاده 

کــرد: بــه ســازمان ها،  حــزب را این گونــه تعریــف 
کــه  مرتبــی  و  منظــم  بنیان یافتــه،  گروه هــای 
ساخته شــده اند،  قــدرت  راه  در  مبــارزه  بــرای 
اجتماعــی  نیروهــای  هدف هــای  و  منافــع  و 
هــم  خــود  و  می کننــد  بیــان  را  گــون  گونا
به درســتی وســیله عمــل سیاســی آنــان هســتند، 
ــی  ــزب سیاس ــود. ح ــه می ش گفت ــی  ــزب سیاس ح
و  می یابــد  هویــت  مــردم  تــوده  مشــارکت  بــا 
بــه  می توانــد  مشــارکت،  همیــن  اســاس  بــر 
کســب قــدرت  کــه  کار ویــژٔه خــود،  اصلی تریــن 

یابــد. دســت  اســت، 
برخــی از مهم تریــن کارکردهــای احــزاب سیاســی 

عبارت انــد از:
بــرای  ابــزاری  به عنــوان  می تواننــد  احــزاب   .1
اعمــال  بــرای  و مجرایــی  اســتخدام سیاســی  

کننــد؛ فشــار از پاییــن بــه بــاال عمــل 
تشــکیل  بــرای  را  فرصت هایــی  احــزاب   .2
قدرتمنــد  منافــع  صاحبــان  از  ائتالف هایــی 
حکومــت  تــداوم  و  حفــظ  به منظــور  سیاســی 

می آورنــد؛ فراهــم 
آن هــا  دارنــد.  بســیج کننده  نقــش  احــزاب   .3
کــرده یــا در پروژه هــای  می تواننــد مــردم را بســیج 

کننــد؛ همیــاری در ســطح ملــی شــرکت 
نهادهــای  به عنــوان  سیاســی  احــزاب   .4
ضــروری بــرای حفــظ  ثبــات سیاســی در نظــر 
گرفتــه می شــوند. ثبــات جامعــه درگــرو جــذب 
در  سیاســی  مشــارکت  از  فزاینــده ای  ســطح 
گســترده اســت. احــزاب می تواننــد بــه  ســطح 
شــکلی ســازنده و مشــروع به عنــوان ابزارهــای 
نهــادی اصلــی بــرای ســامان دهی ایــن مشــارکت 

کننــد؛ عمــل  سیاســی 
در  ســعی  و  حکومــت  از  انتقــاد  و  برخــورد   .5
از  کثریــت  ا حکومــت  انحــراف  از  جلوگیــری 

مدرس تاریخ دانشݡگاه عالمه طباطبایــــــݡی و پژوهشݡگر حوزه تاریخ اجتماعـــݡی ایرانمرتضـــݡی سالمـــݡی

نݡگاهــݡݡی تاریخــݡݡی به نقش 
احزاب در بــــݡی تفاوتـــݡی سیاســݡی

عصر مدرن 
ساخته ای 
از اقتصاد، 

فرهنگ، جامعه 
و سیاست مدرن 

است که بدون 
این اجزا، کلیتی 

به نام عصر 
مدرن پدیدار 

نمی شود
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بــا  ملــی  منافــع  و  مصالــح  و  ارزش  معیارهــای 
دائــم؛ نظــارت 

6. باالبــردن ضریــب صحت تصمیم گیری های 
و  راهبــردی  سیاســت گذاری های  و  سیاســی 
مشــارکت  افزایــش  بــا  خطــا  احتمــال  کاهــش 
عمــوم  و  نخبــگان  ســطح  در  آراء   تضــارب  و 

جامعــه.
بــه  نیــاز  احــزاب  پویایــی  و  فعالیــت  ایجــاد 
کــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: شــرایطی دارد 

گونــی  گونا و  تنــوع  یــا  تکثــر  اصــل  قبــول   -
و  اقتصــادی  سیاســی،  اندیشــه های  و  افــکار 

فرهنگی؛ 

تســاهل  اصــل  عملــی  و  نظــری  پذیرفتــن   -
)Tolerance( و این کــه نفــع مشــترک صاحبــان 
یکدیگــر  حضــور  تحمــل  در  عقایــد  و  آرا  همــه 

است؛ 
یـا   )Compromise( سـازگاری  اصـل  قبـول   - 
همـکاری و تعامـل میـان اندیشـه های متفـاوت و 
گرچـه ضـروری اسـت، امـا  حتـی متضـاد؛ تسـاهل ا
اندیشـه های  صاحبـان  دارد.  معرفتـی  منفـی  بـار 
متفاوت حضور یکدیگر را تحمل می کنند؛ اما این 
کافی نیست. بقای جامعٔه جدید نیازمند تعامل و 
همـکاری میـان همـٔه صاحبـان آرا و عقایـد اسـت.

- پذیرفتــن اصــل نســبی بــودن حــق و باطــل 
و  مطلق بینــی  از  پرهیــز  و  انســان  قلمــرو  در 

مطلق خواهی؛ 
- ساختار سیاسی دموکراتیک؛

- جوامع شهرنشین؛
- وجود طبقه متوسط شهری؛
- پذیرش رقابت درون گروهی؛

- آشتی پذیری رقابت؛
- پذیرش اصل گفت وگو به جای تخاصم.

منافـع  و  فرهنـگ  ایدئولـوژی،  معمـواًل  احـزاب 
بخـش  برابـر  در  را  جامعـه  از  بخشـی  مشـترک 

دیگـر نمایندگـی می کننـد. یک حـزب نمی تواند 
بـرای  باشـد.  تمـام شـهروندان  منافـع  نماینـدٔه 
ایجـاد و مانـدگاری حـزب بایـد روی ایـن عوامل 
کـه  حزبـی  هـوا،  در  معلـق  حـزب  کـرد.  تکیـه 
بخواهـد منافـع همگان را نمایندگی کند، حزب 
نیسـت؛ بلکـه تشـکیالتی پوپولیسـتی و بی پایـه 
ویـژه ای  شـرایط  در  تنهـا  کـه  اسـت  سـتون  و 

نـه همیشـه.  کارکـرد داشـته باشـد،  می توانـد 
اســت  ممکــن  قــدرت  کســب  بــرای  احــزاب   
کننــد، نــه ادغام  اقــدام بــه ایجــاد ائتــالف حزبــی 

حزبــی. ائتــالف حزبــی به صــورت موقتــی و بــا 
ــکل  ــل ش ــاد عم ــول اتح ــدت ح کوتاه م ــی  اهداف
می گیــرد. حــزب نتیجــٔه اتحــاد نظــر و منافــع 
گروهــی از شــهروندان، علیــه منافــع  درازمــدت 
یــک  شــهروندان  اســت.  دیگــر  شــهروندان 
جامعــه مجبورنــد یکدیگــر را تحمــل و منافــع 
کننــد؛ ولــی مجبــور نیســتند  همدیگــر را رعایــت 
کــه اختــالف منافــع و اختالف نظــر  کســانی  بــا 
عمیــق دارنــد، درون تشــکیالت حزبــی مشــترک 
ایــران،  در  کنونــی  احــزاب  کننــد.  فعالیــت 
گردهمایــی  یــا  دولت ســاخته اند  احــزاب  یــا 
نمی تواننــد  کــه  مختلف المنافــع  گروه هــای 
حــزب  کننــد.  رعایــت  را  حزبــی  معیارهــای 
اوضــاع  تــا  خطاســت.  گــروه  دو  ایــن  نامیــدن 
سیاســی آفتابــی و بــر وفــق مــراد آن هاســت، در 
کــه هــوای  کنــار هــم باقــی می ماننــد و زمانــی 
وخامــت  بــه  رو  اوضــاع  و  شــد  ابــری  سیاســت 
گروهــی دیگــر  کنده شــده و  گروهــی پرا گذاشــت، 
علیــه هــم جبهه ســازی می کننــد و دسته دســته 
می شــوند. بــرای تشــکیل و مانــدگاری حــزب، 
درک  آن،  ذهنــی  و  عینــی  شــرایط  از  گذشــته 

اصــول حزبــی نیــز ضــروری اســت. 
    در غــرب احــزاب طــی یــک پروســه تاریخــی 
کــه در آن بســترهای  طوالنــی متولــد شــده اند 
تاریخی فرهنگــی و فرهنگی سیاســی متناســب 
بــا کارکــرد احــزاب به صــورت بومــی و نــه تقلیــدی 
ایــن  ایجــاد شــده اســت؛ بنابرایــن تحــزب در 
امــا در  اثرگــذار اســت؛  کشــورها مســتمر، پایــا و 
طــی  بــا  و  ارگانیــک  به صــورت  احــزاب  ایــران 
پروســه تاریخــی متناســب شــکل نگرفته انــد و 
کار حزبی و سیاســی در غرب  به واســطه آشــنایی 
آن هــم  البتــه  کــه  کرده انــد  الگوبــرداری  آن  از 
کامــاًل ناشــیانه اســت. بــه همیــن دلیــل چــون 
جامعــه ایــران شــرایط همــوار تاریخــی را بــرای 
رســیدن بــه ایــن امــر طــی نکــرده اســت، بحــث 
کار حزبــی  کار حزبــی را برنمی تابــد و ایــن  تکثــر و 
بــه صحنــه تضــاد و تزاحــم بــدل شــده اســت 
ــا تضــاد و تزاحــم نوعــی انشــقاق در  کــه همــراه ب
کــرده اســت. ایــن نوع  ســطوح مختلــف را ایجــاد 
تشــتت و عمــل حزبــی بــه علــت فقــدان پیشــینه 
باشــد؛  داشــته  اســتمرار  نمی توانــد  تاریخــی 
بنابرایــن ســبب شــده اســت دوره گــذار کار حزبی 
از 100 ســال همچنــان  گذشــت بیــش  از  پــس 

ادامه داشته باشد.    
ــه  ــه ایــن مرحل ــا را ب ــد ایــن موضــوع م ــا نبای     ام
کــه بگوییــم نیازمنــد حــزب و تحــزب  برســاند 
نیســتیم؛ بلکــه بایــد ایــن تجربــه را پشــت ســر 
حزبــی  کار  ناهمواری هــای  تمــام  و  بگذاریــم 
کــه  کنیــم  تــالش  بایــد  مــا  تحمل کنیــم.  را 
کاســتی ها  احــزاب بــه بلــوغ برســند و بــا تمــام 
خــاص،  عــده ای  تعمــدی  کج فهمی هــای  و 
کار حزبــی را بــه لقایــش نبخشــیم. بایــد  عطــای 
گذشــته  گسســت های حزبــی  و  از شکســت ها 
درس بگیریــم و آزمــوده را مجــددًا نیازماییــم و 

نشــویم. آموخته شــده  ناتوانــی  اصــل  دچــار 

باید از شکست ها 
و گسست های 
حزبی گذشته 
درس بگیریم و 

 
ً
آزموده را مجددا

نیازماییم و دچار 
اصل ناتوانی 
آموخته شده 
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اصل ناتوانی آموخته شده 
در روان شناســی، اصلــی اســت بــه نــام »ناتوانــی 
بــه  افــراد  آن،  اســاس  بــر  کــه  آموخته شــده« 
پی درپــی،  کامی هــای  نا و  شکســت ها  دلیــل 
کســب هدفــی ناتــوان  کار یــا  خــود را در انجــام 
می یابنــد، پــس پیگیــری آن را رهــا می کننــد. 
پرداخــت  بــا  پی درپــی  شکســت های 
از  حزبــی  تشــکل  بــرای  گــزاف  هزینه هــای 
یک ســو و آمــوزش نادرســت دربــارٔه تشــکل های 
حزبــی، ســبب می شــود افــراد، روحیــه و امیــد 
خــود را از دســت بدهنــد و خــود را ناتــوان بیابنــد؛ 
کــم شــوند. ایــن  درنتیجــه تســلیم وضعیــت حا
کــه قدرت هــای خودکامــه نیــز  سیاســتی اســت 
دنبــال می کننــد تــا روحیــٔه مثبــت بــرای تشــکیل 
حــزب و امــکان تغییــر وضعیــت سیاســی را از بین 
کشــورهایی چــون  ببرنــد. بنانهــادن حــزب در 
کاشــت نهالــی در زمینــی ســنگالخ  ایــران، ماننــد 
ــه آبیــاری و مراقبــت دائمــی و ویــژه  کــه ب اســت 
نیــاز دارد، تــا ریشــه بگیــرد و تنــه آن مقاوم شــود.
ســکه  یــک  روی  دو  بی تفاوتــی؛  و  مشــارکت   
فرصــت  احــزاب  بــه  مردمــی  اقبــال  هســتند. 
حکومت هــا  اختیــار  در  کــه  اســت  ویــژه ای 
هــر  بــه  حکومت هــا  گــر  ا امــا  می گیــرد؛  قــرار 
اقتصــادی  ایدئولوژیــک،  )ســاختاری،  دلیلــی 
مغتنــم  فرصــت  ایــن  از  نتواننــد  اجتماعــی(  و 
کننــد، ایــن فرصــت ویــژه تبدیــل بــه  اســتفاده 
تهدیــد بزرگــی بــا عنــوان بی تفاوتــی می شــود.

ســرکوب  یــا  بی عالقگــی  حالــت  بی تفاوتــی 
انگیــزه  هیجــان،  نگرانــی،  ماننــد  احساســاتی 
بــه  بی تفــاوت،  فــرد  یــک  اســت.  اشــتیاق  یــا 
زندگــی عاطفــی، اجتماعــی، معنــوی، فلســفی 
یــا جســمی و جهــان، عالقــه و نگرانــی خاصــی 

نــدارد.
مــردم  همــه  کــه  اســت  پدیــده ای  بی تفاوتــی 
هســتند  روبــه رو  آن  بــا  ظرفیت هــا  برخــی  بــا 
و  گریــز  ناامیــدی،  بــه  طبیعــی  پاســخی  و 
بــرای  راهــی  بی تفاوتــی  اســت.  اســترس 
فراموش کــردن ایــن احساســات منفــی اســت. 
ایــن نــوع بی نظمــی به طــور معمــول فقــط در 
کوتاه مــدت احســاس می شــود و هنگامــی  کــه 
بــه وضعیتــی طوالنی مــدت یــا حتــی مادام العمــر 
تبدیــل می شــود، یعنــی به احتمال زیــاد مســائل 

دارد. وجــود  عمیق تــر  روانــی  و  اجتماعــی 
علل سیاسی بی تفاوتی عبارت اند از:

-چگونگی توزیع قدرت؛
-ساختار سیاسی و قانونی کشور؛

-قواعد کسب قدرت؛
-وضعیت دموکراسی؛

-آزادی بیان و احزاب.

کاال  در نظــام سیاســی فعــال، احــزاب  ماننــد بــازار 
کننــد  بایــد اهــداف و سیاست هایشــان را عنــوان 
تــا شــهروندان بــر اســاس ذائقــه فکــری و طبقاتی 
ــس  ــی پ ــر حزب گ ــه ا ــن اینک ــد؛ ضم کنن ــاب  انتخ
از انتخــاب مــورد دلخــواه واقــع نشــد، امــکان 

جایگزینــی آن وجــود داشــته باشــد.
گــر فقــط بــه دنبــال حضــور مــردم در انتخابــات  ا
باشــیم، رفته رفتــه رضایــت مــردم بــرای حضــور 
کاســته می شــود. الزمــه حــل ایــن  در انتخابــات 
پدیــده، تقویــت و احیــای جامعــه مدنــی و حزبی 
اســت. فرهنــگ حزبــی و جامعه پذیــری سیاســی 
در خــأ شــکل نمی گیــرد. بــرای شــکل گیری ایــن 
ــرای انجــام آن فراهــم  مهــم بایــد فضــای الزم ب
شــود؛ ســپس بــا تمرین کــردن بــه نقطــه مطلــوب 

رســید.
گــر احــزاب دارای برنامــه جــدی، واقع بینانــه  ا
و بلندمــدت بــرای اداره امــور اجتمــاع نباشــند 
مردمــی  برخاســتٔه  مشــارکت  مــوج  بــه زودی 
کاهــش  پیــدا می کنــد و احــزاب اقبــال مردمــی 

می دهنــد. دســت  از  را  خــود 
بیــن  واســطٔه  احــزاب  آرمانــی،  شــرایطی  در 
بایــد  و  هســتند  قــدرت  صاحبــان  و  مــردم 
کمــان  بتواننــد خواســته و نظــر مــردم را بــه حا
نتواننــد  احــزاب  درصورتی کــه  کننــد.  منتقــل 
کار اصلــی خــود را انجــام دهنــد، مــردم از  ایــن 
مشــارکت در امــور اجتماعــی و سیاســی ناامیــد 
شــده و نوعــی بی توجهــی و بی قیــدی در آن هــا 
حــوادث  هنجارهــا،  قوانیــن،  خصــوص  در 
در  غیــره  و  سیاســی  اجتماعــی،  اتفاق هــای  و 
از  مــردم  مطالبــات  گــر  ا می دهــد.  خ  ر جامعــه 
کــه ناامیــد  حکومــت بــه نتیجــه نرســد، مردمــی 
بی تفاوتــی  فــاز  وارد  شــوند،  امــور  اصــالح  از 
می شــوند. ایــن وضعیــت حکومت هــا را دچــار 
کــه  معنــا  بدیــن  می کنــد؛  تحلیــل  انحــراف 
ک خــود فرورفته انــد و صــدای  چــون مــردم در ال
کــه از  اعتراضشــان بلنــد نیســت، تصــور می شــود 
وضعیــت موجــود رضایــت دارنــد یــا دســت کم بــه 
ایــن  کنشــی نخواهنــد داشــت؛حال آنکه  آن وا
بی تفاوتــی، نشــانه ناامیــدی جامعــه و مقدمــه 

اســت. ک تــری  خطرنا وضعیــت 
بــه وضعیــت  بی تفاوتــی به صــورت تدریجــی، 
بدتــر ناامیــدی یعنــی »بــه ســتوه آمدگــی« تبدیــل 
کــه بی تفاوتــی مــردم، د ولت هــا را  می شــود؛ چرا
ــا را  ــزه و آن ه ــا بی انگی ــالح عملکرده ــه اص ــز ب نی

دچــار توهــم »جزیــره ثبــات« می کنــد.
و  می کنــد  وخیم تــر  را  اوضــاع  وضعیــت،  ایــن   
ولــی  می آینــد؛  ســتوه  بــه  اندک انــدک  مــردم 
کــه  ســکوتی  هســتند،  ســکوت  در  همچنــان 
کســتر اســت )محمــدی،1398(. آتــش زیــر خا

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت تحزب و 
دوری از بی تفاوتی سیاسی 

گروهــی را از خانواده هــا آغــاز  کار  1. بایــد آمــوزش 
کــه  کودکانمــان  کنیــم تــا  و در مــدارس پیگیــری 
وارد جامعــه می شــوند احتــرام بــه نظــرات بعضــًا 
راه حــل  یگانــه  و  باشــند  آموختــه  را  متفــاوت 
گفت وگــو و تعامــل بداننــد  مشــکالت ارتباطــی را 
و بــه قــول بــزرگان، فرزندانمــان را بــرای زمــان 

کنیــم. خودشــان تربیــت 
کــه بــا همــکاری  کننــد  2. احــزاب بایــد تــالش 
کار حزبــی  غ از خطــوط فکــری( قبــح  هــم )فــار
را از میــان ببرنــد و تــا مجاب کــردن مخالفــان، 

کننــد. حالــت اتحــاد نسبی شــان را حفــظ 
 3. احــزاب بایــد چهره هــای سرشــناس نظــام را 
کننــد تــا شــاید جبهــه  بــه ایجــاد حــزب تشــویق 
کار گروهــی اندکــی عقب نشــینی کرده  مخالفــان 
کــه نمی تــوان وارد دنیــای مــدرن  کننــد  و بــاور 
شــد و از مواهــب آن بهــره بــرد و بــا ملزومــات و 

کــرد. تبعــات آن ماننــد احــزاب و... مقابلــه 
ــا آســتانه تحملشــان  4. احــزاب بایــد بکوشــند ت
را بــاال ببرنــد و دچــار هیجان هــای آنــی نشــوند.

کــرد و ســاختار سیاســی جامعــه را  5. بایــد تــالش 
کــرد. بــه نیازهــای جامعــه نزدیــک 

سیاســی اجتماعی  مــفــاهــیــــم  در  بـــایــــد   .6
کــرد و بــا اســتدالل  اســتدالل ناپذیر ســابق تردیــد 
کــرد. قــوی مفاهیــم موردنیــاز امــروز را ایجــاد 

فصل الخطــاب  کــه  بپذیرنــد  احــزاب  بایــد   .7
نهایــی در عرصــه رقابــت سیاســی، قانــون اســت 
بی شناســنامه  یــا  شناســنامه دار  گــروه  هیــچ  و 
نبایــد خــود را ورای قانــون و تافتــه جــدا بافتــه 

کنــد. حــس 
8. بایــد احــزاب مقیــد بــه رقابــت سیاســی باشــند 

و رقابــت را تبدیــل بــه ســتیز حزبــی نکننــد.
و  برداشــت  تعمیــم محــرک  از  بایــد دســت   .9
ج  گذشــته برخــی احــزاب نــگاه بــه خــار چــون در 
چــوب  یــک  بــه  را  همــه  داشــته اند،  مرزهــا  از 

نرانــد.
را  جمعــی  خــرد  براینــد  و  کــرد  ســعی  بایــد   .10
علیــه  منفــی  شــدیدًا  تبلیغــات  از  و  پذیرفــت 
کــه مــردم فکــر  کشــید و اجــازه داد  احــزاب دســت 
کــرده و تصمیــم بگیرنــد؛ نــه اینکــه بــه دلیــل 
احتمــال خطــا در عمــل حزبــی، دچــار بی عملــی 

شــوند.
بــه رســمیت  بایــد جایــگاه احــزاب منتقــد   .11
ــای  ــای فعالیت ه ــتمرار و بق ــود و اس ــناخته ش ش
حزبــی بــدون دغدغــٔه احــزاب منتقــد تضمیــن 

شــود.

گر احزاب دارای  ا
برنامه جدی، 
واقع بینانه و 

بلندمدت برای 
اداره امور اجتماع 
نباشند، به زودی 

موج مشارکت 
برخاستٔه مردمی 

کاهش  پیدا 
می کند و احزاب 

اقبال مردمی 
خود را از دست 

می دهند
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اصلــی اش  معنــای  در   )Passivity( »انفعــال« 
دچــار  افــراد  کــه  دارد  اشــاره  وضعیتــی  بــه 
بی ارادگــی می شــوند و ایــن بی ارادگــی، نوعــی 
کنش پذیــری و اثرپذیــری از دیگــران را به دنبــال 
و  ناامیــدی  یــأس،  تــرس،  روی  از  افــراد  دارد. 
بی انگیزگــی منفعــل می شــوند و در اعمــال اراده 

ناتوانــی می کننــد. احســاس  خــود 
وقــوع بحران هــای متعــدد، ناامیــدی از تغییــر و 
احســاس قرارگرفتــن در بن بســت، مــردم عــادی 
 Political( را دچــار انفعــال یــا بی عملــی سیاســی
سیاســی  نیروهــای  بــرای  می کنــد.   )Apathy
امــا، ممکــن اســت نوعــی دیگــر از ایــن بی عملــی 
باشــد.  »ارادی«  اتفاقــًا  کــه  دهــد  خ  ر سیاســی 
زمانــی ممکــن اســت نیروهــای سیاســی بــه ایــن 
کــه به دلیــل بســته بودن فضــای  تحلیــل برســند 
سیاســی، هرگونــه سیاســت ورزی قانونــی ممتنــع 
اســت و بایــد سیاســت »صبــر و انتظــار« در پیــش 
گشــایش فضــای سیاســی براثــر  گرفــت و منتظــر 
ــه  ــا آنچ ــت؛ ام ــی نشس ــا خارج ــی ی ــی داخل تحول
مدنظــر نگارنــده در ایــن یادداشــت اســت، ایــن 
نــوع از بی عملــی نیروهــای سیاســی هم نیســت. 
بــه  بــه آن پرداختــه می شــود  ادامــه  آنچــه در 
مجموعــه ای از سیاســت های فعــاالن سیاســی 
کــه در پــی جایگزینــی سیاســت ورزی  اشــاره دارد 
علنــی و قانونــی، بــه انفعــال و بی عملــی سیاســی 
مــردم  تشــویق  بــا  درواقــع  می زنــد.  دامــن 
در  ناتوانــی  و  سیاســی  مشــارکت  تحریــم  بــه 
جایگزینــی یــک راه حــل مناســب، عمــاًل نوعــی 

ــود. ــم می ش ک ــه حا ــر جامع ــکون ب ــال و س انفع
برخــی فعــاالن سیاســی و مدنــی در شــرایط وجــود 
ــت  ــی و مقاوم ــر اصالح طلب ــدد در براب ــع متع موان
دموکراتیزاســیون،  برابــر  در  سیاســی  نظــام 
کــه ضمــن تــرک سیاســت ورزی  توصیــه می کننــد 
مدنــی«  »نافرمانــی  قانونــی،  و   رســمی 
کار فعــاالن  )Civil Disobedience( در دســتور 
گیــرد. نافرمانــی  سیاســی دموکراســی خواه قــرار 
مدنــی علنــًا بــه عــدم رعایــت قوانیــن و ســرپیچی 
تغییــر  آن،  هــدف  و  می کنــد  توصیــه  آن هــا  از 
حکومــت  رفتارهــای  و  سیاســت ها  یــا  قوانیــن 
اســت؛ به عنوان مثــال، توصیــه می شــود مــردم 

کار  کننــد و ســر  مالیــات نپردازنــد یــا اعتصــاب 
حاضــر نشــوند یــا کاالیــی را نخرنــد. در تمــام ایــن 
کمیــت«  اقدامــات »تحریــم و منزوی کــردن حا
اینجــا  در  تحریــم  معنــای  و  اســت  مدنظــر 
همــان »بایکــوت« )Boycott( اســت. درواقــع، 
کمیــت از اقدامــات  کــردن حا تحریــم یــا بایکــوت 
اصلــی نافرمانــی مدنــی اســت. ایــن بایکــوت، 
ممکــن اســت مــوارد بســیاری را در بــر بگیــرد؛ 
اســتقالل طلبی  جنبــش  در  به عنوان مثــال 
کنــار  هنــد، تحریــم انتخابــات مجلــس نیــز در 
کار  ســایر اقدامــات نافرمانــی مدنــی در دســتور 

گانــدی قــرار داشــت.
فعــاالن  برخــی  کــه  شــد  مشــخص  اینجــا،  تــا 
ــی  ــای قانون ــای فعالیت ه ــی خواه به ج دموکراس
کــه بــه پیشــبرد پــروژه  و علنــی اصالح طلبانــه 
نافرمانــی  می کنــد،  کمــک  دموکراتیزاســیون 
مدنــی )تحریــم و بایکــوت( و مقاومــت مدنــی 
)Civil Resistance( را بــرای خــروج از بن بســت 
و  نافرمانــی  جنبش هــای  می کننــد.  توصیــه 
مقاومــت مدنــی امــا مختصــات و ویژگی هایــی 
کــه بــدون آن هــا فلســفه وجــودی خــود را  دارنــد 
از دســت می دهنــد: اول آنکــه، اعتراض هــای 
و  آشــکارند  و  علنــی  عمــدی،  جنبش هــا  ایــن 
شــامل نمایش هــای اعتراضــی علنــی در برابــر 
مثــال  می شــوند.  دوربین هــا  و  خبرنــگاران 
جنــگ  بــه  رفتــن  از  نافرمانــی  هــم  معروفــش 
علیــه  آمریــکا  مــردم  ضدجنــگ  جنبــش  در 
گــر ســربازی در برابــر  کــه ا جنــگ ویتنــام اســت 
آتــش  را  خــود  معرفی نامــه  برگــه  دوربین هــا 
مــی زد و بیانیــه اعتراضــی می خوانــد، اقــدام او 
نافرمانــی مدنــی به حســاب می آمــد؛ وگرنــه فــرار 
مخفیانــه از جنــگ نافرمانــی مدنــی محســوب 
شــدن،  خانــه   پنهــان  پســتوی  در  نمی شــد. 

نافرمانــی مدنــی نیســت!
و  گیــر  فرا مدنــی،  نافرمانــی  ویژگــی  دومیــن 
کــه بــه ثمــر نشســتن  جنبشــی بودن آن اســت 
اســت.  نفــر  هــزاران  همراهــی  بــه  منــوط  آن 
محــدود،  فــرد  چنــد  کنــده  پرا نافرمانی هــای 
نافرمانــی مدنــی نیســتند، بلکــه ذیــل عنــوان 
»قانون شــکنی« قــرار می گیرنــد. ایــن اقدامــات 
ممکن اســت دســتاورد خاصی نداشــته باشــند یا 
حتــی نتیجــه عکــس بدهنــد. ســومین ویژگــی، 
نافرمانــی  جنبش هــای  خشــونت پرهیزبودن 
ســازمان هایی  و  نهادهــا  گــر  ا اســت.  مدنــی 
کنتــرل اعتراض هــا بــه شــکل  بــرای هدایــت و 

یــا  باشــند  نداشــته  وجــود  مســالمت جویانه 
رواداری  و  تحمــل  از  درجــه ای  از  کمیــت  حا
نباشــد،  برخــوردار  اعتراض هــا  پذیــرش  بــرای 
ــد  ــه خشــونت می انجامن جنبش هــا به راحتــی ب
و در آن صــورت بــه ضــد اهــداف خــود تبدیــل 
می شــوند. بیشــتر جنبش هــای نافرمانــی مدنــی 
خ داده انــد یا  موفــق در کشــورهای دموکراتیــک ر
کمیــت قانــون  کــه درجــه ای از حا در کشــورهایی 
ــه  ــن، جامع ــت؛ بنابرای ــوده اس ــرار ب ــا برق در آن ه
کمیــت قانــون، شــرایطی  مدنــی و نهادمنــد و حا
ــونت گرایی  ــوی خش ــه جل ک ــی آورد  ــود م را به وج
گرفتــه و جنبش هــای اجتماعــی را از مســیر  را 
خــود منحــرف نمی کنــد. ویژگــی چهــارم اینکــه، 
نافرمانــی  هــدف  شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
ــت ها  ــا سیاس ــن ی ــر قوانی ــت، تغیی ــی درنهای مدن
کامــل  یــا رفتــار حکومــت اســت؛ نــه برانــدازی 
کل ســاختار حقوقــی  کمیــت قانــون یــا تغییــر  حا
نظــام سیاســی. لــذا هرگونــه تحریــم یــا بایکــوت 
مشــارکت در فعالیت هــای رســمی بایــد معطــوف 
اعتراض هــا  وگرنــه  باشــد؛  مذکــور  اهــداف  بــه 
خواهنــد  انقالبــی  جنبش هــای  بــه  تبدیــل 
کــه دیگــر در چهارچوب هــای مقاومــت و  شــد 

نافرمانــی مدنــی تعریــف نمی شــوند.
ح بحــث نافرمانــی مدنــی در ایــن  هــدف از طــر
بی عملــی  از  دیگــری  نــوع  بیــان  یادداشــت، 
کــه به صــورت ارادی و توســط  سیاســی اســت 
تحمیــل  جامعــه  بــر  اپوزیســیون  نیروهــای 
می شــود و ناشــی از خطــای شــناختی و تحلیلــی 
آن هــا اســت. بخشــی از فعــاالن سیاســی و مدنــی 
و  اجتماعــی  جنبش هــای  ایجــاد  خیــال  بــه 
نافرمانــی مدنــی، مــردم را بــه تحریــم یــا بایکــوت 
فرایندهــای  در  سیاســی  مشــارکت  هرگونــه 
بــه  امــا  می کننــد،؛  دعــوت  قانونــی  و  رســمی 
آن  شــکل گیری  شــرایط  فوق الذکــر،  دالیــل 
نوعــی  عمــل  در  و  نشــده  فراهــم  جنبش هــا 
انفعــال و بی عملــی سیاســی در ســطح جامعــه 
خروجــی  تمــام  آن کــه  جالــب  می آیــد.  پدیــد 
بــه  تنهــا  ایشــان،  مدنــی  نافرمانــی  راهــکار 
تحریــم یــا بایکــوت انتخابــات ختــم می شــود؛ 
درحالی کــه نه تنهــا ایــن نــوع تحریــم فشــاری 
بــر دولــت بــرای تغییــر رفتــار و سیاســت ها وارد 
نمی کنــد، بلکــه از آن اســتقبال هــم می شــود. 
اعتراضــی  نــه  انتخابــات،  منفعالنــه  تحریــم 
نــوع  از  و  مخفیانــه  بلکــه  نمایشــی،  و  علنــی 
بــا  دیگــری  اقــدام  هیــچ  اســت؛  خانه نشــینی 
در  مدنــی  مقاومــت  و  نافرمانــی  ویژگی هــای 
بی عملــی  بــه  تنهــا  و  نگرفتــه  شــکل  آن  کنــار 
کاســتن  دامــن می زنــد. هــدف تحریم کننــدگان، 
ــی  ــاختار حقوق ــر س ــه تغیی ــروعیت و درنتیج مش
سیســتم اســت، نــه اصالح رفتــار و سیاســت های 
کــم. در خــأ وجــود راه حل هــای  انتخاباتــی حا

تحلیلݡگر مسائل سیاســـݡیعماد بهاور

از نافرمانــݡی مدنــݡی
تا بـــݡی عملــݡی سیاســݡی

بیشتر 
جنبش های 

نافرمانی 
مدنی موفق 

در کشورهای 
دموکراتیک 

رخ داده اند یا 
در کشورهایی 
که درجه ای از 

کمیت قانون  حا
در آن ها برقرار 

بوده است
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جایگزیــن و در خــأ شــکل گیری جنبش هــای 
کــور  شــورش های  مدنــی،  نافرمانــی  واقعــی 
جنبش هــای  برخــالف  کــه  می آینــد  به وجــود 
خشــونت پرهیز، اتفاقــًا بــه خشــونت منجــر شــده 
می شــوند.  تبدیــل  جنبش هــا  آن  ضــد  بــه  و 
نافرمانــی  ویژگی هــای  از  بنابرایــن، هیچ کــدام 
وجــود  انتخابــات  تحریــم  راهــکار  در  مدنــی 
کــه تحریــم  گفــت  نــدارد. درحقیقــت می تــوان 
به عنــوان  نمی تــوان  را  انتخابــات  منفعالنــه 
مثــاًل  و  مدنــی  نافرمانــی  راســتای  در  اقدامــی 

کــرد. ارزیابــی  کمیــت  حا منزوی ســاختن 
مفاهیــم  میــان  در  را  انفعــال  معــادل  گــر  ا
کنیــم، بــه واژگان دیگری  انگلیســی جســت وجو 
مفاهیــم  همــان  در  ریشــه  کــه  برمی خوریــم 
دارد؛  منفعــل  فــرد  کنش پذیــری  و  اثرپذیــری 
و   Commotion، Agitation ماننــد  واژگانــی 
اغتشــاش،  بیانگــر  به نوعــی  کــه   Excitement
آشــوب، تحریــک عمومــی و تهییــج هســتند. 
می شــویم:  روبــه رو  دشــوار  واقعیتــی  بــا  اینجــا 
بــا تشــویق مــردم بــه تحریــم مشــارکت سیاســی 
ایجــاد  در  ناتوانــی  و  قانونــی،  فرایندهــای  در 
و خشــونت پرهیز  اجتماعــی   جنبش هــای 

جـایـگزیــــن،  راهــکار  بــه عــنــــوان  نــهادمــنــــد 
بــر  بــه معنــای واقعــی آن  بی عملــی و انفعــال 
از  بی ارادگــی  یعنــی  می شــود؛  کــم  حا جامعــه 
کــه  روی یــأس و درماندگــی و ایــن همــان اســت 
ــت  ــد. سرنوش ــاز دارن ــرا نی ــای اقتدارگ حکومت ه
ــرار و مهاجــرت اســت  ــا ف ــت ی ایــن مــردم درنهای
فاشیســتی.  جنبش هــای  دام  در  افتــادن  یــا 
کــه توده هــای منفعــل و ســرخورده  می دانیــم 
هســتند؛  فاشیســت ها  بــرای  طعمــه  بهتریــن 
نافرمانــی  و  مقاومــت  خیــال  در  وقتــی  پــس 
مدنــی، بــه بی عملــی و انفعــال دامــن می زنیــم، 
نبایــد در انتظــار خیــزش جنبش هــای اجتماعــی 
خــود  بایــد  بلکــه  باشــیم؛  دموکراســی خواه 
تــوده ای  جنبش هــای  بــا  مواجهــه  بــرای  را 

کنیــم. آمــاده  فاشیســتی 

وقتی در خیال 
مقاومت و 

نافرمانی مدنی، 
به بی عملی و 
انفعال دامن 

می زنیم، نباید 
در انتظار خیزش 

جنبش های 
اجتماعی 

دموکراسی خواه 
باشیم
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 ضرورت های مشارکت اجتماعی سیاسی
زیـــســـت  آمـریــکایـــی،  روان شــنـــاس  مــازلـــو، 
بشـر  اساسـی  نیازهـای  از  یکـی  را  اجتماعـی 
کـه انسـان پـا بـه عرصـه  می دانـد؛ لـذا از زمانـی 
گذاشـته اسـت،  زندگـی در جهـان مبتنـی بـر بقـا 
ناچـار  خویـش،  حیـات  تکامـل  و  تـداوم  بـرای 
اسـت.  بـوده  خـود  هم نوعـان  بـا  همراهـی  از 
پیشـران  و  محـرک  ابتدایـی  جوامـع  در  طبعـًا 
انسـان بـرای همـکاری، غالبـًا خاسـتگاه تأمیـن 
نیازهـای زیسـتی داشـت؛ امـا بـا رشـد فکـری و 
گرایـش ماهیـت فکری  تکامـل اجتماعـی، ایـن 
گرفتـه اسـت؛ بنابرایـن  و عقالنی تـری بـه خـود 
ابتدایـی  نیـاز  بـر  عـالوه  کنونـی  دنیـای  در 
حیـات، عوامـل دیگـری انگیـزه مشـارکت را در 
میـان جوامـع و سیسـتم های اجتماعـی شـدت 
بخشـیده اسـت کـه ذیاًل به مـواردی از آن اشـاره 

می شـود:
الف. پیچیدگی حل مسـائل و مشـکالت ناشـی 

از رشـد مهارگسـیخته تکنولوژی؛
پیدایـش  و  بشـر  زندگـی  ابعـاد  گسـترش  ب. 
آن هـا  نابسـامانی های  رفـع  کـه  کالن  جوامـع 
مردمـان  تمامـی  درگیرشـدن  و  دخالـت  بـدون 
امکان پذیـر  جامعـه  آحـاد  مسـئولیت پذیری  و 

؛ نیسـت
انسـان و حقـوق  یافتـن و جایـگاه  ج. اهمیـت 

امـروزی؛ حیـات  مناسـبات  در  بشـر 
د. توزیع سریع و همگانی اطالعات؛

و محلـی  پیوسـتگی های  و  جهانی شـدن   ه. 
جهانی؛

و. لـزوم هماهنگـی با تغییـرات محیط پرتحول 
که به تعبیر »دونالد  و شتاب آلود ملی و جهانی 
شـود،  تندتـر  تغییـر  آهنـگ  هرچقـدر  شـون« 
آن هـا  رفـع  بـرای  کـه  راه حل هایـی  عمـر  طبعـًا 

پژوهشݡگرحوزه توسعه و دموݡکراســــݡی علــݡی فرید یحیایــــــݡی

مشارݡکت اجتماعــݡی  سیاســݡی 
و مسئولیت اجتماعــݡی ذیل انفعال

در دنیای کنونی 
عالوه بر نیاز 

ابتدایی حیات، 
عوامل دیگری 

انگیزه مشارکت 
را در میان جوامع 

و سیستم های 
اجتماعی شدت 
بخشیده است
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کوتاه تـر می شـود؛ لـذا بـرای  ابـداع می شـود نیـز 
و  مشـترک  مسـائل  بـه  به هنـگام  پاسـخ گویی 
گیـر  متغیـر جمعـی، بـه مشـارکت اجتماعـی و فرا

نیـاز اسـت.

)Participation( معنا و مفهوم مشارکت 
از  اسـت  عبـارت  سـنتی  تعریـف  در  مشـارکت 
»پیونـدی دوسـویه، سـازنده و سـودمند میـان 

بیشـتر.« یـا  تـن  دو 
در تبییـن دیگـری »مشـارکت، درگیـری ذهنـی 
گروهـی  و عاطفـی اشـخاص در موقعیت هـای 
اسـت کـه آنـان را برمی انگیـزد تا برای دسـتیابی 
در  و  دهنـد  یـاری  گروهـی  هدف هـای  بـه 
تعریـف  ایـن  در  شـوند.  شـریک  کار  مسـئولیت 
کلیـدی نهفتـه اسـت: درگیـر شـدن،  سـه نکتـه 
تعریفـی  در  مسـئولیت پذیری.  و  یـاری دادن 
ارائـه  شـده  ملـل  سـازمان  سـوی  از  کـه  نیـز 
اسـت »مشـارکت، اجتماعـی اسـت از دخالـت و 
اقتصـادی،  گردهـای  فرا در  مـردم  درگیرشـدن 
سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی کـه بر سرنوشـت 

می گـذارد.« اثـر  آنـان 
مشـارکت  دربرگیرنـده  درواقـع  اخیـر  تعریـف 

اسـت. سیاسـی  و  اجتماعـی 

پیش نیازهای مشارکت اجتماعی و سیاسی
نیازمنـد  اجتماعـی  رفتـار  و  فعالیـت  هـر  انجـام 
صـورت  در  کـه  اسـت  شـرایطی  و  مقدمـات 
امـکان  آن،  بسـترهای  و  محـرک  فراهم بـودن 
پیش نیـاز  به عنـوان  آن  از  و  دارد  وجـود  ظهـور 
مشـارکت تعبیـر می شـود. اهـم ایـن پیش نیازها 

ح زیـر اسـت: بـه شـر
1. وجود زمینه های فرهنگی و تاریخی مسـاعد 

برای مشـارکت در حیات جمعی؛
سیاسـی  نظـام  و  اجتماعـی  سـازمان  وجـود   .2
سـطح  در  مشـارکت جویانه  الگـوی  بـا  هم سـو 

جامعـه؛
3. حمایـت رهبـران عالـی و استراتژیسـت های 
کـــز اقــتـــدار از روش و روحــیـــه  جــامــعـــه و مــرا

مشـارکتی؛
4. ارتباط داشـتن موضوع مشـارکت با عالیق و 

دل بسـتگی ها و نیازهـای عمومی مردم؛
5. معین و مشخص بودن قلمروی آزادی های 
فــردی و زمیــنـــه هــای قــانــونــی بــرای مشارکت 

اجتماعی سیاسی؛
مشـارکت  ریسـک  میـزان  پایین بـودن   .6

؛ سـی سیا

7. برتـر و زیادبـودن منافـع حاصـل از مشـارکت 
در برابـر زیان هـای احتمالـی ناشـی از آن؛

8. توانایی و فرصت کافی مردم برای مشارکت 
کـه  از جهـت مالـی و زمانـی؛ زیـرا در جامعـه ای 
زیسـت  و  روزانـه  نیازهـای  تأمیـن  بـرای  مـردم 
بقایـی ناچـار بـه چندیـن شـیفت کار هسـتند، از 
جهـت فرصـت و زمان و تأمل، امکان مشـارکت 
در فرایندهـای اجتماعـی و سیاسـی را نخواهنـد 

داشـت.

دستاوردهای مشارکت اجتماعی و سیاسی
مرتبـط  فرایندهـای  در  مـردم  آحـاد  مشـارکت 
بـا امـور زندگـی روزانـه و نیـز سرنوشـت سیاسـی 
میان مـدت و بلندمدتشـان، منجـر بـه نتایجـی 
ارزشـمند در حـوزه زندگـی جمعـی آنـان می شـود 

کـه بـه مـواردی از آن هـا  اشـاره می شـود:
امـکان  و  سـکوت  فرهنـگ  شکسـتن  الـف. 
شـنیدن صـدای دیگـران و فراهم شـدن فرصت 

همگانـی؛ رشـد 
ب. تبدیـل حاشیه نشـینی افـراد بـرای ورود بـه 

متـن مسـائل زندگـی اجتماعـی و سیاسـی؛
و  افـراد  در  مالکیـت  و  تعلـق  حـس  تقویـت  ج. 

آنـان؛ در  انگیـزه  ایجـاد 
طریـق  از  اجـزا  و  افـراد  توانمنـدی  افزایـش  د. 
اصـل سـینرزی یـا هم افزایـی برآمـده از خـواص 

سیسـتم؛
کاهـــش  و  هــم بــستـــگی  روحـیـــه  ایــجـــاد  ه. 
و  اجتماعـی  تنش هـای  و  گروهـی  تعارض هـای 

؛ سـی سیا
کیفـی زندگـی و افزایـش رشـد  و. ارتقـای سـطح 

اقتصـادی فـردی و جمعـی و ملـی؛
و  اسـتعدادها  شـکوفایی  بسـتر  فراهم شـدن  ر. 

انسـانی. ارزش هـای  ظهـور  زمینـه  گسـترش 

موانع سر راه مشارکت اجتماعی سیاسی
این موانع را می توان در سه عنوان مورد توجه

اجتماعـی؛  و  فرهنگـی  موانـع   .1 داد:   قـرار 
موانـع   .3 قانونـی؛  و  سـاختاری  موانـع   .2
آن هـا  از  هریـک  خصـوص  در  کـه  اقتصـادی 

می شـود: بیـان  نکاتـی 
از  خـود  کـه  اجتماعـی  و  فرهنگـی  موانـع   .1

می پذیـرد: تأثیـر  زیـر  مسـائل 
ارباب رعیتـی  و  مردسـاالرانه  مناسـبات   .1-1

جامعـه؛ بـر  کـم  حا
2-1. خوی استبدادی وجود تفکر عشیره ای و 

قبیله ای موجود در میان مردم؛
بـر  فـردی  منافـع  ترجیـح  و  تفـرد  روحیـه   .1-3

ملـی؛ و  منافـع جمعـی 

4-1. پایین بودن میزان اعتماد و همدلی بین 
مردم؛

و  ارتدوکسـی  رفتارهـای  و  سخت کیشـی   .1-5
عـدم تسـاهل و انعطـاف ذهنـی و روحـی؛

دانـش  و  سـواد  سـطح  پایین بـودن   .1-6
؛ عـی جتما ا

جنسـی،  نـژادی،  برتری طلبـی  روحیـه   .1-7
صنفـی؛ و  مذهبـی  قومـی، 

خودکم بینـی  و  حقـارت  حـس  وجـود   .1-8
. عـی جتما ا

۲. موانع ساختاری و قانونی
1-2. حکومت هایـی بـا الگـوی متمرکز سیاسـی 
و  افقـی  نـه  هرمـی،  اداری  نظـام  سـاختار  و 

شـبکه ای؛
2-2. توزیع نامتناسب بین اختیار و مسئولیت 
در نظـام اداری و سیاسـی حکومـت به طوری که 

کسـان و گروه هایی پاسـخ گو نباشند؛
گـردش  بـرای  کارآمـدی  سـازوکارهای   .2-3
گروه هـای مختلـف وجـود  قـدرت بیـن افـراد و 
و  اعتراض هـا  بیـان  بـرای  بسـتری  و  نداشـته 
گـون  گونا آحـاد  دسـته جمعی  خواسـته های 

نباشـد؛ موجـود 
4-2. نخبه گرایـی و حرفه گرایـی و بـه رسـمیت 
شـناختن حقـوق ویـژه بـرای یک یـا چندطبقه؛

5-2. شـفاف نبـودن قانـون در رابطـه با حقوق 
خصوصـی افراد و موضوع مشـارکت؛

کمـان وعـدم  6-2. روحیـه قدرت طلبـی در حا
توجـه بـه الگـوی حکمرانـی خـوب.

3. موانع اقتصادی
1-3. پایین بـودن میـزان درآمـد سـرانه و سـطح 

مـادی زندگی عمومـی جامعه؛
طبقاتـی  گسـترده  شـکاف های  وجـود   .3-2
و درآمـدی بیـن اقشـار جامعـه و تحلیـل رفتـن 
طرفـداران  و  محرک هـا  از  کـه  متوسـط  طبقـه 
سیاسـی  و  اجتماعـی  مشـارکت های  جـدی 

؛ هسـتند
خ بیـکاری به ویـژه در میـان  3-3. باالبـودن نـر
مسـئله  ایـن  کـه  تحصیل کـرده  جـوان  نسـل 
مشـارکت  اساسـی  مانـع  به عنـوان  نه تنهـا 
اجتماعـی اسـت، بلکه به تعبیـر »هانتینگتون« 
باشـد  بـاال  بیـکاران  تحصیـالت  سـطح  هرچـه 
افـراد  یـا  بیگانه ترنـد  خصـوص  نظـام  در  یـا 
یـا  افـراط کاری  نتیجـه اش  کـه  ناراضی انـد 
او،  گفتـه  بـه  اسـت.  بی ثبات کننـده  رفتـار 
غ التحصیـل بیگانـه بـا نظـام تـدارک انقـالب  فار
هنرسـتان  یـا  دبیرسـتان  دیپلمـه  می بینـد،  را 
کـه  دانش آمـوزی  و  می چینـد  را  کودتـا  توطئـه 

مشارکت، 
درگیری ذهنی و 

عاطفی اشخاص 
در موقعیت های 
گروهی است که 

آنان را برمی انگیزد 
تا برای دستیابی 

به هدف های 
گروهی یاری 

دهند و در 
مسئولیت کار 
شریک شوند
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کـرده و بیگانـه بـا رژیـم  دوره دبیرسـتان را تمـام 
اسـت در آشـوب های سیاسـی شـرکت می کنـد؛
 4-3. اندک بودن میزان شـرکت های سـهامی 
و تعاونی،  انگیزه اقتصادی مشارکت را کاهش 

می دهد؛
در  چندپیشـگی  و  شـغلی  چنـد  وجـود   .3-5
بـرای  جامعـه  آحـاد  از  زیـادی  بخش هـای 

روزانـه؛ امرارمعـاش 
6-3. باالبـودن نوسـان های اقتصـادی و تغییر 
مـداوم قیمت هـا و بی ارزش شـدن پول ملی که 
موجبـات ضعـف سـرمایه گذاری و تحقـق رشـد 

اقتصـادی را بـه دنبال مـی آورد؛
در  تبعیـض  و  فسـاد  و  رانـت  وجـود   .3-7
از  را  مشـارکت  امـکان  کـه  کسـب وکار  عرصـه 
افـراد قانونمنـد در زمینه هـای اقتصـادی سـلب 

. می کنـد

کنش های روانی آن بحران مشارکت و وا
و  ضرورت هـا  خصـوص  در  توضیـح  از  بعـد 
مشـارکت  موانـع  و  دسـتاوردها  و  تعاریـف 
موضوعـی  بـه  اسـت  الزم  اجتماعی سیاسـی 
اجتماعی سیاسـی  مشـارکت  امـر  در  کلیـدی 
پرداختـه شـود و آن مسـئله »بحـران مشـارکت« 
کـه می تـوان مقولـه انفعـال را دربـاره آن  اسـت 

کـرد. تبییـن 
 )Participation- Crisis( مشـارکت  بحـران 
نخبـگان  اسـت  کـه  وضعیتـی  در  کشـمکش 
گروه هـا  و  افـراد  رفتـار  یـا  درخواسـت  فرمانـروا 
قلمـداد می کننـد؛  نامشـروع  امـر مشـارکت  را در 
همچنیـن بـه حالـت و وضعیتـی تعبیـر می شـود 
تقاضـای  و  مشـارکت طلبانه  اراده هـای  کـه 
 مداخله جویانه عمومی با ساختارهای سیاسی،
کم بر جامعه  اداری، حقوقی، عرفی و سنتی حا
کـه از ویژگـی تمرکـز و اسـتبدادی برخوردارنـد در 

تضـاد و ناهمگونی قـرار گیرد.

پیامدهای بحران مشارکت در جامعه
کنش های روانی ۱. وا

کـه در جامعـه یـا سـازمان بـا مطالبـات و  زمانـی 
کارکنـان، رفتـار و مواجهـه  انتظارهـای مـردم و 
آنـگاه  به ویـژه  بگیـرد،  صـورت  مقابله جویانـه 
محـدودی  زمانـی  دوره  در  پدیـده  ایـن   کـه 
و  خالقانـه  کنش هـای  به جـای  شـود،  تکـرار 
کنش هـای منفـی و انفعالـی از ناحیـه  مثبـت، وا
جامعـه ظهـور می کنـد کـه مـواردی از آن را بیـان 

می کنیـم:
میـان  در  نابـاوری  و  بهت زدگـی  روحیـه   .1-1

می یابـد؛ رشـد  مشـارکت طلبان، 
و  انفعـال  و  یـأس  روحیـه  فزونـی   .1-2
اقدامـات  انجـام  بـرای  شکسـت پذیری 

؛ نـه طلبا د بهبو
3-1. افزایش حالت وحشت زدگی در خصوص 

تغییرات اجتماعی سیاسی ناشناخته؛
روزمـره  نگـرش  و  کوته نگـری  تقویـت   .1-4
دربـاره وقایـع و حـوادث محیطـی و کم عالقگـی 
بلنـد و پرخطـر؛ بـه اهـداف و خواسـتمان های 
تشـدید  و  فرافکنـی  روحیـه  فزایندگـی   .1-5
مرمـوز؛ دسـت های  نقـش  و  توطئـه  تئـوری 
6-1. شدت و گسترش رفتارهای انتقام جویانه 
کـه بـه  از ابزارهـا و امکانـات محیـط پیرامونـی 

بیماری وندالیسـم شـناخته شـده اسـت؛
و  عمومـی  احساسـات  جریحه دارشـدن   .1-7

جامعـه. اخالقـی  بخـت  آسـیب دیدن 
در  را  فـوق  روانـی  کنش هـای  وا از  نمونـه ای 
فردای بعد از انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 

88 از نزدیـک در میـان مـردم شـاهد بودیـم.
۲. پیامدهای عمومی اجتماعی

فعالیت هـای  در  عمومـی  رکـود  ایجـاد   .2-1
روزانـه؛

و  منابـع  ازبین رفتـن  و  خسـارت دیدن   .2-2
ملـی؛ محـدود  امکانـات 

کارشـکنی در مقابـل نهادهـای  3-2.  افزایـش 
نظـام  مقاومـت  به واسـطه  اداری سیاسـی 
انتظارهـای  و  مطالبـات  برابـر  در  سیاسـی 

؛ مـی عمو
سیاسـی  و  اجتماعـی  شـرایط  ناامنـی    .2-4
گروه هـای  ناحیـه  از  ملـی  امنیـت  تهدیـد  و 

؛ ا نت گر خشـو
5-2. تشـدید جریـان خـروج مغزهـا و سـرمایه از 

کشور؛
چهـره  و  عمومـی  موقعیـت  بـه  لطمـه    .2-6
دشـمنان  حریص کـردن  و  کشـور  بین المللـی 

ملـی. مرزهـای  بـه  حملـه  به منظـور 

زمانی که در 
جامعه یا سازمان 

با مطالبات 
و انتظارهای 

مردم و کارکنان، 
رفتار و مواجهه 
مقابله جویانه 
صورت بگیرد، 

به جای 
کنش های 

خالقانه و مثبت، 
کنش های  وا

منفی و انفعالی 
از ناحیه جامعه 

ظهور می کند

منابع

در  مشـارکت  محمدعلـی،  طوسـی،   .1
آمـوزش  مرکـز  مالکیـت،  و  مدیریـت 

دولتـی. مدیریـت 
2. مک لگان، پاتریشیا، عصر مشارکت، 

دفتر نشر پژوهش های فرهنگی.
کارگردانـی دگرگونـی  گـن ذیـر، ایرنـه،   .3

سیاسـی در جهـان سـوم، نشـر سـفیر.
4.  تـن بـرگ، دیونیـه، مدیریت بحران، 

انتشارات حدیث.
گـذار و  5. فریـد یحیائـی، علـی، فراینـد 
ایـران،  در  دموکراسـی  و  توسـعه  موانـع 

امیـن. انتشـارات 
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دو اراده هست:
  اراده انسان، اراده خدا و سنن جاريۀ الهى

تغيير با اراده انسان در خود انسان اتفاق مى افتد.
تغيير نفسيات، اخاق و  بينش اگر به هر جهتى تغيير کرد

سنن الهى هم آن ملت و آن امت را در همان جهت تغيير مى دهد.
آيت اهَّلل طالقانـــݡى
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