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رسمقاله:

ترس را نیست اندر او امید

امید سیاسی نه تنها ارزشمند، بلکه برای نیل به دگرگونی اجتماعی به سوی وضعی 
بهتر، ضروری است

ارنست بلوخ

پرسش
یکی از پرسش هایی که اغلب در میان نیروهای سیاسی و روشنفکران مطرح می شود 

این است:
جامعه ی ایران در بسیاری از جنبش ها، از جمله مشروطه خواهی، ملی شدن نفت 
یک  ایران  نیز،  است؛  بوده  جلودار  خودش  همتای  کشورهای  میان  در  زنان،  حقوق  و 
انقالب اجتماعی را تجربه کرده و جنبش اصالحات 1376 و دموکراسی خواهی 1388 
را پشت سر گذاشته است؛ اما چرا اغلب این جنبش ها اگر شکست نخوردند، یا ناتمام 

رها ماندند، یا در صورت پیروزی به سرعت به ضد خود تبدیل شدند.
توجه  را کانون  در نظریات، تحلیل ها و جـمعبندی هایی که جنبش های اجتماعی 
خود قرار می دهند، همواره امید عاملی تعیین کننده قلمداد می شود و ناامیدی آسیبی 
را جلو  و پیشروی آن  را مانع می شود  عمیق در نظر می آید که شکل گیری یک جنبش 
می گیرد. در این صورت، آیا می توان گفت که مشکل جنبش های اجتماعی دوران معاصر 

ایران، نبود امید است؟
و  توضیحات  معرض  در  زمان  طول  در  اجتماعی  جنبش  و  امید  مفهوم  دو 
نظریه پردازی های اندیشمندان در قلمرو فلسفه و علوم اجتماعی قرار گرفته اند و نگاهی 

به نام آن که جان را فکرت آموخت

مسعود پدرام
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کلی به تاریخ فکری این دو مفهوم، و یافتن عمق و گستره ی پیوندی که میان این دو مفهوم 
وجود دارد، راه را برای پاسخ به پرسش باال می گشاید.

امید
امید در حوزه ی فلسفه،  اغلب موضوعی حاشیه ای به شمار رفته و در میان نظریه پردازان 
اجتماعی و سیاسی، کمتر به نحوی نظام مند در معرض نظریه پردازی قرار گرفته است. با 

این حال، از دیرباز رد پای آن را در آثار اندیشمندان بزرگ می یابیم. 
در یونان باستان امید شهرتی منفی دارد و به عنوان نگرشی دال بر دانش ناکافی در 
نظر می آید، گرچه ارسطو نوعی از امید را با فضیلت شجاعت مرتبط می داند. اما در دوره ی 
چون  اندیشمندانی  و  می شود  تغییر  دستخوش  امید  به  یونانی  نگاه  مسیحی  فیلسوفان 
تامس اکویناس و آگوستین، امید را یک فضیلت برجسته برای باورمندان به خدا می دانند 
یک  مسیحی  اندیشمندان  نزد  در  فالح  به  امید  می کنند.  تلقی  عقالنی  ایمانی،  را  آن  و 
فضیلت و ناامیدی از آن یک گناه محسوب می شود. اما اگوستین قدیس امید به زندگی 
فلسفه  وارد  دارد،  وجود  ابدیت  در  که  خدا  شهر  آوردن  تصور  به  طریق  از  را  مرگ  از  پس 
سیاسی می کند و می گوید در زندگی زمینی امید رسیدن به ایده آل های شهر خدا وجود 

دارد.
پس از دوره ی میانه، فالسفه سده ی هفدهم و هجدهم میالدی عمدتا امید را نه در 
و  اعتقاد  با  که  می دیدند  عاطفی  و  احساسی  امری  که  معرفت،  و  شناخت  مقوله ی  ذیل 
تمایل و اشتیاق درمی آمیزد. آنها در مجموع امید را به عنوان یک عامل محرک می دانستند 
جریان  خالف  بر  گرچه  شود.  منجر  غیرعقالنی  هم  و  عقالنی  کنش  به  هم  می تواند  که 
غالب، اسپینوزا معتقد بود که امید به طور بنیادی غیرعقالنی است و از آنجا که با ترس 

همراه است، منشأ عقاید نادرست و خرافات است.
خود  فلسفه ی  در  و  بازمی شناسد  را  خرد  و  امید  میان  رابطه ی  کانت  میان  این  در 
جایگاهی مهم برای امید باز می کند. در نگاه کانت انسان استحقاق و حق آن را دارد که 
مشتاق و آرزومند چیزی باشد که تحقق آن، ممکن است. از نظر او امید به خرد انسانی 
این مجال را می دهد تا با مسائلی مرتبط شود که بدون تجربه نمی توان به آن پاسخ گفت. 
امید مورد نظر کانت واهی نیست، مثل امید به صلح پایدار و مدنی در قلمرو سیاست یا 
امید رهایی و رسیدن به خیر اعلی در قلمرو اخالق کـه نیکبختی را نیز با خود دارد. در 
دارد  نیک بختی وجود  به  امید  و  قانون اخالقی  میان  پیوند ضروری  کانت یک  اندیشه ی 
اعلی  او خیر  از نظر  پیدا می کند.  با مذهب  نزدیک  پیوندی  امید عقالنی  این جهت  از  و 
به صورت فردی دست نیافتنی است و به صورت جمعی می توان در قالب یک جمهوری 
به خیر  امید  با پادشاهی االهی.  یافت که مترادف است  به آن دست  دموکراتیک جهانی 
اعلی، همراه است با امید به این که روح ما نامیراست و خداوند، جهان را بر اساس عدالت 
طراحی کرده است و چنین امیدی به ابدیت و خیر مطلق است که امر اخالقی را واقعیت 

می بخشد.
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در دوره ها ی بعد، افرادی چون شوپنهاور، نیچه و کامو  در برابر امید موضع انکار دارند 
بلکه  نمی کنند،  بحثی  امید  بودن  غیرعقالنی  مورد  در  آنها  برنمی تابند.  را  آن  بر  تکیه  و 
نیچه  و معیوب می کند.  را مختل  با جهان و هستی خویش  انسان  رابطه  امید،  معتقدند 
امید را آن چنان پلید می یابد که آن را باعث شدت رنج بشر می شناسد. با این وجود، در 
این رویکرد به امید هم گویی از امیدواری خالصی نیست، و نیچه نیز این امید را دارد که 

این امید واهی که باعث ادامه ی رنج بشر است از میان برود.
در مقابل دیدگاه های منفی نسبت به امید، کیرکگارد امید را به مثابه وسیله ای می انگارد 
برای فایق آمدن بر محدودیت های تجربی. او بر این باور است که تمامی لحظه های زندگی 
انسان باید زمان امید باشد. امید از نظر او ارتباط انسان با امکان موجودیت یافتن خیر 
است. گرچه کیرکگارد امید را در دو رسته ی ابدی- آسمانی و موقت- زمینی قرار می دهد، 

ولی با اصالت قایل شدن برای امید ابدی، امید را با ایمان مرتبط می کند.
با وجود قرار گرفتن مباحث مدافعان و مخالفان امید در حاشیه ی نظریات فیلسوفان 
غرب، به جرأت می توان گفت که در سده ی بیستم میالدی است که امید جانی تازه در 
فلسفه می گیرد و در تامالت فیلسوفانی چون گابریل مارسل، ارنست بلوخ و ریچارد رورتی، 

جایگاهی کانونی می یابد.
فلسفی  نظریه ای  با  را  امید  مفهوم  کیرکگارد،  تأمالت  با  همسو  مارسل،  گابریل   
بازمی سازد. نقطه ی آغاز نظریه پردازی مارسل ناامیدی است: آنجایی امید وجود دارد که 
ناامیدی هم بتواند موجودیت پیدا کند؛ امید و ناامیدی از یک رخداد برمی خیزند و در 
دو سو حرکت می کنند. در یک وضعیت واقعه ای ناخوش آیند چون شکست را پیش بینی 
می کنیم، اما در وضعیتی دیگر این شکست را از پیش در مورد خودمان بپذیریم. وضعیت 
معناست  این  به  ناامیدی  این  ناامیدی.  نیست جز  پذیرفتن شکست، چیزی  یعنی  دوم، 
که فرد خود را نفی می کند و گوهر آن سرسپردن بـه سرنوشتی است که از پیش مشخص 
را  و تالشی  قرار می گیرد  امید  به سرنوشت،  ناامیدی و سرسپردن  این  برابر  کرده ایم. در 
باعث می شود تا راهی بگشاید و خود انسانی را تحکیم بخشد و برفراز سرنوشتی که محتوم 
و  این معناست که زمان، حاوی هیچ عامل  بـه  ناامیدی  انگاشته می شود، حرکت کند.  
به زمان است  امید در حسی نسبت  و  ناامیدی  این وضعیت،  عنصر جدیدی نیست. در 
که در مقابل یکدیگرند. حس ناامیدی از زمان، توام است با دلهره و بی صبری. ناامیدی 

بی صبر است و امید صبری فعال و آماده برای عمل دارد. 
مارسل در مفهوم سازی امید، به موضوع خواست مشتاقانه یا آرزومندی نیز می پردازد. 
از نظر او اشتیاق با امید متفاوت است؛ آن چه در برابر ترس قرار دارد، امید نیست، بلکه 
اشتیاق است. اشتیاق حاوی صبر نیست، در حالی که در امید صبری فعال و گشوده را 
می یابیم. زمان در امید باز است و امید می تواند فعاالنه صبر کند. امید بدون تمرکز روی 
موضوعی خاص، آینده را تصور می کند و تابع امر اجتناب ناپذیر نمی شود، گرچه می تواند 

آن را تشخیص دهد. امید سرنوشت را از طریق فرایندی خالق دگردیس می کند.
گابریل مارسل که یک خداپرست اگزیستانسیالیست است، هم چون سورن، کیرکگارد 
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ممکن بودن امید مطلق و تام را به هستی خداوند پیوند می دهد. این امید پاسخ مخلوق 
است به هستی بی انتهایی که هرآنچه که دارد مدیون اوست.

مفاهیمی چون خالقیت و صبر فعال در نظر مارسل، گوهر امید است، که به نحوی 
از  مضامینی  و  رگه ها  نیز،  است.  نمایان  بلوخ  ارنست  او،  هم عصر  فیلسوف  نظریات  در 
دیدگاه های کانت را در نظریه ی امید بلوخ، بـا صورتبندی متفاوتی می بینیم. آن چه را 
کانت در مورد عقالنیت امید به امر ممکن و جمهوری دموکراتیک جهانی می گوید، در 

بحث بلوخ به صورت رویای بیداری در مورد اوتوپیای زمینی ظاهر می شود.
ارنست بلوخ فیلسوفی است مارکسیست که امید را در کانون نظریات فلسفی خود 
وارد  تغییر جهان می خواند،  مارکس  آنچه  بـرای  عاملی  عنوان  به  را  آن  و  قرار می دهد 
فلسفه ی سیاسی می کند. بدین سان از سنت فلسفی غرب در پرداختن به مفهوم امید 
او  نظر  از  برمی خیزد.  او  فلسفی  انسان شناسی  از  امید  به  بلوخ  نگاه  می گیرد.  فاصله 
هستی انسان هنوز آن چیزی که باید بشود نشده و به رستگاری و زیست در اتوپیا دست 
نیافته است. برای او اتوپیا، امری زمینی و دست یافتنی است. اتوپیا رویای بیداری انسان 
است که انسان را به سوی آینده می راند، اما تضمینی برای نیل به آن اتوپیا وجود ندارد، 
مگر با امیدی اصیل. با چنین نگاهی به انسان است که بلوخ به امید توجه می کند. در 
فلسفه ی او امید، با هستی فرارونده ی انسان و مفهوم »توان شد« پیوند می خورد. او نام 
کتاب خود را »اصل امید« می گذارد؛ اصلی که از نظر او بـا  »اصل نیست هنوز« همبسته 
است. اصل »نیست هنوز« حکایت از ماهیت جهان عینی و هستی انسان )سوژه( دارد و 
اصل »امید« انسان را بدان سو می راند. »نیست هنوز« خبر از یک فقدان می دهد که باید 
به وجود آید؛ »نیست هنوز« به معنای هیچ نیست، چیزی است که هنوز نیست و از یک 
فقدان، یعنی نیست بودن خود می گریزد؛ آن چه این گریز را به سوی آینده و ساختن آن 

چیزی که نیست می راند همانا امید است.
از نظر بلوخ، امید برخالف ترس که بر انسان تحمیل می شود، یک پیش نگری آزاد رو 
به آینده است که تحت اجباری قرار ندارد. از این رو، حاوی انسانی ترین عواطف است. او 
برای امید دو جزء قائل است: یکی عاطفی  و دیگری  شناختی. امید عاطفی که در برابر 
ترس قرار می گیرد، مثبت است و فرد نسبت به آن آزادی دارد و تابع نیست، در حالی که 

ترس منفی است و فرد به اجبار تابع آن می شود. 
امید شناختی که در برابر یاد و حافظه قرار می گیرد، وضعی را پیش نگری می کند که 
نه تنها هنوز موجود نیست، بلکه هنوز به لحاظ شناختی کامال در دسترس سوژه نیست، 
آن  با  است  مرتبط  امید  می آورد.  فراهم  را  واقعیت  به  دسترسی  از  جدیدی  اشکال  اما  
آگاهی که هنوز وجود ندارد: »آگاهی نیست هنوز« که به نوبه ی خود بازتابنده ی ممکنات 

عینی یک امکان واقعی است.
نظریات ریچارد رورتی نیز هم سو با فلسفه ی بلوخ، اما در یک پارادایم فکری پسامدرن 
و بنیان گریز سامان می یابد. اگر زندگی و جماعت انسانی را به نحوی مستمر در پیشرفت 
بدانیم، رورتی مدعی است که برای نگاه داری امید اجتماعی، الزم است اعضای چنین 
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جامعه ای بتوانند حکایتی در مورد چگونه بهتر شدن امور بگویند و به این برسند که برای 
گفتن این حکایت، مانعی که نشود بر آن فایق آمد، به وقوع نمی پیوندد. از نظر او انسان ها 
باید کالم آخر و یا کالم فربه خود را برای کنار ماندن کالم آخر »آن دیگری« به کار نگیرند 
تا همبستگی و گفت وگو ادامه یابد. بلکه باید پدیده های اجتماعی را به نوعی دیگر بیان 

کنند تا امکان پیدایش و ادامه ی گفت وگو به وجود آید. 
اهمیت امید برای رورتی تا این حد است که معتقد است باید امید اجتماعی را به جای 
دانش و معرفت نشاند. آنچه را حقیقی قلمداد می کنیم، همان است که در یک زمینه ی 
مشخص کمک می کند مسائل مان را حل کنیم. بنابراین امر حقیقی اقتضایی است و از 

طریق فرایندی بیناذهنی حاصل می شود.

جنبش اجتماعی
یافته  جامعه شناختی  و  سیاسی  مباحث  در  که  اهمیتی  وجود  با  اجتماعی  جنبش 
به قلمرو نظریه پردازی وارد شده و مانند موضوعاتی چون  است، موضوعی است که دیر 
دولت، جامعه مدنی، نظام اجتماعی، عدالت و آزادی، در علوم اجتماعی، واجد نظریاتی 

پرقدمت و انباشته نبوده است.
می کند،  ردگیری  هیجدهم  سده ی  اواخر  از  را  مدرن  اجتماعی  جنبش  تیلی،  چارلز 
نیمه های سده ی  از  به طور مشخص نظریه پردازی در مورد جنبش های اجتماعی  گرچه 
بیستم میالدی آغاز شد. نه تنها بنیان گذارانی چون ماکس وبر و امیل دورکهایم موضوع 
که  مارکس،  بلکه  ندادند،  قرار  خود  نظری  تامالت  معرض  در  را  اجتماعی  جنبش های 
خود درگیر جنبش اجتماعی است، نظریه ای در مورد جنبش اجتماعی تدوین نکرد. اما 
در  زیادی  نظریات  آن  اساس  بر  که  ریختند  پایه  را  فکری  سنت هایی  نظریه پردازان،  این 
مورد جنبش های اجتماعی تدوین شد. سنت مارکسی تکیه گاه نظریاتی شد در مورد آن 
جنبش هایی که با برجسته کردن اقتصاد سرمایه داری به رویارویی با نظام سرمایه داری به 
پامی خیزند تا از این طریق، از گروه های طرد شده دفاع کنند؛ یا آن دسته از جنبش هایی 
عدم  به  اعتراض  در  و  می گیرند  شکل  دولت  در  یافته  تبلور  نهادینه ی  قدرت  برابر  در  که 
چالش  به  را  مدرن  دولت  تصمیم گیری،  فرایند  به  اجتماعی  گروه های  همه ی  دسترسی 
می گیرند، با سنت وبری مرتبط می شوند؛ نیز جنبش هایی که نظام دموکراسی را عاری از 
مشارکت، و فرد را وانهاده به منافع فردی خود می بینند و برای مشارکت و تقویت جامعه ی 

مدنی شکل می گیرند، به سنت توکویلی نزدیک می شوند.
در سده ی نوزدهم، بیشتر اعتراضات به صورت ناآرامی شهری بروز یافت و پژوهش گران 
توجه شان به ماهیت جمعیت حاضر در اعتراضات جلب شد. این زمانی بود که جنبش های 
ادغام  موضوع  به  را  دورکهایم  و  وبر  چون  نظریه پردازانی  توجه  و  می گرفت  شکل  کارگری 
اجتماعی افرادی که به عنوان طبقه ی کارگر شناخته می شوند در نظم جدید جلب کرد. 
نهادی  ادغام در چارچوب  برای  از مردم  تعدادی  یا  از سوی یک طبقه  ایجاد فشار  بحث 
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ملت، خود الگویی شد برای تفسیرهای بعدی. با ظهور جنبش توده ای فاشیسم و توجه به 
نظریه ی جامعه ی توده وار، ادغام یک قشر یا طبقه جدید جای خود را به تهدید نهادهای 
مردم  انبوه  رفتار  روانشناختی  نظریه ی  توده ای داد.  جنبش  یک  سوی  از  مستقر  سیاسی 
بحث  برآمدند.  واقعیات  این  توضیح  صدد  در  گروهی،  رفتار  به  جامعه شناختی  نگاه  و 
عمدتا پیرامون رفتاری نابه هنجار در وضعیت گذار به مدرنیته پیش می رفت و به تدریج در 
بـرای  از به حاشیه رانده شدگی و جستوجو  جامعه شناسی برای توضیح رفتاری که ناشی 

یافتن هنجارهای جدید بود، به رگه هایی عقالنی در این گونه رفتارها اشاره می کرد.
جنبش  عنوان  تحت  پدیده ای  به  که  بود  میالدی  از دهه ی 1950  مشخص،  طور  به   
اجتماعی، به صورت عام و امروزین توجه شد. در این زمان جنبش اجتماعی یک کژی در 
درون جامعه به حساب می آمد و بنابراین به چرایی برپایی جنبش و ریشه ها توجه می شد. در 
مباحث جامعه ی توده وار، اغلب حامالن جنبش اجتماعی مردم عامی و متاثر از عوام فریبی 

شناخته می شدند که نامعقول و چشم بسته، تحت تأثیر عوام فریبان عمل می کردند.
از  زیادی  تعداد  تاریخ  در  بار  اولین  برای  و  کرد،  تغییر  در دهه ی 1960  تلقی  این  اما 
افراد درس خوانده و برخوردار، با افراد سطح زیرین جامعه هم دردی می کنند و همراه آنان 
خواهان آزادی و بهبود وضع مادی می شوند. دانشمندان علوم اجتماعی از دهه ی 1960، 
باید  را  معترضان  که  می رسند  نتیجه  این  به  خود،  پیرامون  جنبش های  به  دقیق  توجه  با 
انسان هایی منطقی تصور کرد. این تصور از انسان معترض به نحوی اجتناب ناپذیر، پژوهش 

و پژوهش گران به سوی این جنبه از اعتراض هدایت می کند.
بحث  میالدی،  ابتدای دهه ی 1970  از  نظریه پردازانی  نگاه عقالنی،  این  ادامه ی  در 
عقالنیت را در ارزیابی موفقیت یا شکست یک جنبش از سوی حامالن و سازمان دهندگان 
را در توضیح جنبش های  بر بحث سازمان، نظریات جدیدی  تاکید  با  و  برجسته می کنند 
اجتماعی، تحت نام »بسیج منابع« تدوین می کنند. این نظریات جدید، نظریات مبتنی بر 
رفتار جمعیت غیرعقالنی و حاشیه ای را کنار می زند و جنبش های اجتماعی را به عنوان 
پیشین،  نظریات  در  اگر  می کند.  مفهوم سازی  عقالنی  و  هدفمند  ساختارمند،  کنشی 
محرومیت و نارضایتی، مفاهیمی بودند که رفتار جمعی را در جنبش های اجتماعی توضیح 
و  هزینه  محاسبه ی  و  فایده گرا  عقالنیت  این  منابع،  بسیج  بر  مبتنی  نظریات  در  می داد، 
فایده و تکیه بر ساختارهاست که کنش جمعی را توضیح می دهد. در همین مسیر، نظریه ی 
»فرایند سیاسی« و »فرصت سیاسی« توانست نظریات بسیج منابع را تکمیل کند. نظریه ی 
فرایند سیاسی با پذیرش انسان شناسی مبتنی بر عقالنیت فایده گرا و نیز با تکیه بر اهمیت 
ساختار اجتماعی، مفهوم کنش جمعی را با مفاهیمی چون سازمان و بسیج سیاسی پیوند 
می زند و جنبه ی سیاسی جنبش اجتماعی را برجسته می کند. اما در اواخر دهه ی 1970 
گرفت  نام  نوین  اجتماعی  جنبش های  آنچـه  توضیح  عهده ی  از  منابع  بسیج  نظریه های 

برنمی آیند و به همین دلیل با نقدهایی جدی مواجه می شوند.
های اجتماعی دستخوش یک چرخش  اگر در دهه ی 1960 میالدی مطالعه ی جنبش 
اقتصادی و رفتن به سوی گزینش عقالنی شد، در دهه ی 1980، این مطالعات یک چرخش 
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فرهنگی را تجربه کرد. از جمله نقدهایی که با رویکردی فرهنگی بر مبانی ساختارگرایانه ی 
تعامل های سیاسی جنبش  و  بر سازمان  زیاد  تمرکز  نقد   وارد شد،  منابع  بسیج  نظریات 
اجتماعی  جنبش های  که  دارد  اهمیت  لحاظ  این  از  نقد  این  است.  دولت  با  اجتماعی 
تغییر  مسئله ی  به  فرهنگی  رویکردی  گرفتند،  نضج  میالدی   1980 دهه ی  در  که  جدید 
دارند.این جنبش ها در طی زمان گسترش یافتند و دوگانه ای، تحت عنوان جنبش های 

اجتماعی قدیم و جدید را خلق کردند.
اگر نظریه  های بسیج منابع و فرایند سیاسی کنش انسان را بر اساس عقالنیت فایده گرا 
پیش بینی می کند، رویکرد فرهنگی  موجد نظریه هایی است که در آن اهداف و انگیزه های 
معترضان جدی گرفته می شود. به همین دلیل، واکاوی درک آرزوها و رویاهای معترضان 
پیش بینی  برای  تاریخی  نظریه ی  یک  پیش  از  آنکـه  بدون  می کند،  پیدا  زیادی  اهمیت 
ساختارگرای  ویژگی  باشد.  شده  تدوین  کرد  خواهند  احساس  یا  فکر  معترضان  آن چه 
نظریه های بسیج منابع و فرایند سیاسی ایجاب می کند که بر این مفروض تکیه شود که 
گروه های مردم می دانند هم اکنون چه می خواهند، و تنها به فرصتی برای دنبال کردن آن 
کنند کـه در بسیاری از موارد مـردم نـیاز دارنـد  گرایان تصدیق می  نیاز دارند. امـا فرهنگ 

آنچه را می خواهند کشف کنند.
بی شک، جنبش های اجتماعی جدید همبسته با رویکر فرهنگی به جنبش اجتماعی 
کردن  وارد  و  اجتماعی  امر  کردن  سیاسی  جنبش ها،  این  از  بسیاری  سویه ی  است. 
بسیاری از عادات تعامل اجتماعی و فرهنگی زندگی روزمره به پرسش ها و کشمکش های 
به  از دولت  امر سیاسی  تغییر کانون شکل گیری  این سو گیری،  پیامد  بازاندیشانه است. 

سپهر عمومی است.

پاسخ به پرسش
کالن  و  خرد  صورت  به  جنبش هایی  کنون،  تا  ایران  مشروطه خواهی  جنبش  آغاز  از 
با توجه به خواست، هدف، سازمان و مشارکت کنندگان، می شود گفت که  برپا شده اند. 
به لحاظ  و  به لحاظ کثرت قابل اعتنا  با جنبش هایی زیسته است که  جامعه ی ما همراه 
شکل و محتوا قابل تأمل بوده اند. اما چرا اغلب به انجام نرسیده و گاه به ضد خود تبدیل 

شده اند؟
برای پاسخ به این پرسش، پرداختن به درهم تنیدگی امید و جنبش اجتماعی نیز یکی 
از زوایایی است که مورد توافق بسیاری از پژوهشگران و دانشورانی است که در خصوص 
جنبش اجتماعی نظریه پردازی و پژوهش می کنند. با این توجه، آیا می شود مدعی شد که 

مشکل بی سامانی جنبش های اجتماعی در ایران فقدان امید است؟ 
تاریخ  این  توضیح  از عهده ی  بتواند  که  آن است  از  پاسخ ساده تر  این  نظر می آید  به 
پرپیچ و خم که انباشته از جنبش های اجتماعی است برآید. به عالوه، بی درنگ این نقد به 
این پاسخ وارد می شود که اگر امیدی وجود نداشته باشد، جنبشی پا نمی گیرد که شکست 
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بخورد یا ناتمام بماند و یا در انتها به ضد خود تبدیل شود.
در مطالعات جنبش های اجتماعی، این نظر وجود دارد که حتی در زمانی که ناامیدی 
به حد اکثر می رسد فعل و انفعاالتی صورت می گیرد که از درون آن امید سربلند می کند 
این  در  شود.  تبدیل  اجتماعی  جنبشی  به  و  بگیرد  نیرو  جمعی  کنش  می شود  باعث  و 
مطالعات، امید نیز همچون اضطراب، ترس، اشتیاق، خشم و تنفر در زمره ی احساسات 
و عواطف انسانی قرار می گیرد و بیشتر به شکل و کارکرد و میزان بود و نبود آن پرداخته 

می شود تا به توضیح ماهیت آن.
یکی از مباحث در مورد ارتباط امید با جنبش اجتماعی این است که افراد در هنگام 
بن بست،  یا  نا عادالنه،  غیرانسانی،  واژگانی چون  با  که  نامطلوبی  اوضاع  در  آمدن  گرفتار 
تعریف می شود، دچار اضطراب و ترس می شوند و با وسعت یافتن این احساسات، اغلب 
اثر شناخت  با تأمل در شرایط و در  افراد جامعه  اما در لحظاتی که  به بار می آید.  ناامیدی 
شوند، بهخصوص اگر این  عوامل و کارگزاران این اوضاع نامطلوب، دستخوش عصبانیت می 
وضعیت توام با سرکوب باشد، احتمال بروز خشمی فزاینده و گاه خشمی منجر به تنفر زیاد 
می شود. از آن جا که خشم خطرپذیر است، توانایی فائق آمدن بر ترس را دارد و با بروز این 
توانایی، افق امید برای کنش جمعی گشوده می شود. بنابراین، وضعیت ناامیدی حاصل از  
اضطراب و ترس، آن گاه که منجر به عصبانیت و خشم شود، ظهور امید را برای برپایی یک 
جنبش ممکن می کند. اما باید به این نکته ی مهم توجه کرد که در این مطالعات، آن چه 
تبیین و تحلیل می شود میزان گرایش به امیدواری یا ناامیدی است و بحثی در مورد ماهیت 

امید گشوده نمی شود.
که  خشمی  از  برخاسته  امید  اثر  در  اجتماعی  جنبش  یک  ادامه ی  یا  گرفتن  شکل 
ایران حضور پررنگی  تاریخی یکصد سالـه ی  نیز همراه است، در حافظه ی  با تنفر  اغلب 
دارد و تصور جمعی ایرانیان از جنبش های اجتماعی چنین است. چرا که در اغلب موارد 
و  می آید  فائق  ترس  بر  تنفر  با  توام  خشمی  حکومتی،  سرکوب  و  اقتدارگرایی  شرایط  در 
امیدی بن بست شکن و پیش برنده  برای شکل دادن به یک جنبش یا استمرار بخشیدن به 
جنبشی ازپا افتاده ظاهر می شود. آنچه را طیاین دوره ی تاریخی همواره شاهد بوده ایم، 
بروز ناامیدی در انتهای یک جنبش اجتماعی است: در هر سه حالت شکست، پیروزی و 

ناتمامی جنبش ها، سرانجام این ناامیدی است که استمرار می یابد.
ایران،  اجتماعی  جنبش های  نابسامانی  از  پرسش  بخواهیم  اگر  آمد،  گفته  آن چه  با 
باید پرسش  امید  از ماهیت و چیستی  بلکه  امید،  نبود  و  بود  از  نه  پرسشی راه گشا باشد، 
اجتماعی  جنبش های  بحث  پیشبرد  در  که  رشته هایی  دیگر  و  جامعه شناسی  اما  کرد. 
تأثیر می گذارند، تعریفی از ماهیت امید پیش  نمی نهند و در واکاوی مفهوم امید بیشتر به 
روان شناسی تکیه می کنند. در روان شناسی هم اگر تعاریفی از امید ارائه می شود بیشتر باز 
می گردد به مسائل صوری، مثل داشتن اهدافی معین، داشتن راه کارهایی امکان پذیر برای 
نیل به آن اهداف و داشتن انگیزه برای به کارگیری راه کار ها. در مطالعات جنبش اجتماعی 
رشته هایی چون جامعه شناسی، روان شناسی، سیاست، اقتصاد و مطالعات فرهنگی، هر 
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یک کم و بیش سهمی دارند، اما هیچ یک ماهیت امید را وانمی کاوند. به نظر می آید بحث 
در مورد ماهیت امید را باید در قلمرو فلسفه پی گرفت. گرچه در فلسفه نیز مفهوم امید 
به عنوان یک مفهوم کانونی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، اما اندیشمندانی چون 

گابریل مارسل و ارنست بلوخ آن را در کانون نظریات خود قرار داداه اند.
حال که به این نتیجه رسیدیم که به جای پرسش از بود یا نبود امید در جنبش های 

اجتماعی ایران، از ماهیت امید پرسش کنیم، رواست پرسش را بدین نحو سامان دهیم:
چگونه  نیازمند  باشد،  داشته  نیک  سرانجامی  اجتماعی  جنبش  یک  آنکه  بـرای 

امیدی است؟
تاریخ  طی  در  اجتماعی  جنبش های  در  که  برمی خیزد  عینیت  این  از  پرسش،  این 
به صورت  تنفر همراه است، همواره  با  اغلب  که  از خشم،  برخاسته  امید  پسامشروطه، 
یک احساس و خواست مشتاقانه ظهور می کند و دیری نمی پاید که به ناامیدی تبدیل 
جنبش های  در  امید  ماهیت  به  آسیب شناسانه  نظری  می توان  اساس  براین  می شود. 

اجتماعی ایران افکند.
پیروزی یک جنبش،  به  امید  برداشت می شود که  از نظریات گابریل مارسل چنین 
در واقع یک اشتیاق است، خواستی است زمان مند و مشخص. در حالی که امیدی که 
باید مقوم یک جنبش باشد، باید از جنبش فراتر رود و مستقل از یک جنبش موجودیت 
داشته باشد. از نظر او، برای امید زمان باز است و هدفی کلی مورد نظر است. از این رو 
می شود نتیجه گرفت که با شکست یک جنبش اجتماعی، امید از میان نمی رود؛ چرا که 
در فرایندی از خالقیت توسط نقش آفرینی انسان و با صبری فعال، می تواند زنده بماند. 
فرایند خالقیت و صبر فعال که هردو حاکی از تاثیر اراده ی انسان در ساختن آینده است، 

در کانون نظریه ی امید مارسل قرار دارد.
آینده نگر  آگاهی  بر  امید آن گاه که  نیز می توان دریافت که  بلوخ  ارنست  از نظریات 
آینده ساز می شود.  و  پایدار  پیوند می خورد،  انسان  با هستی درحال شدن  و  دارد  تکیه 
انسان  تبدیل  برای  انسان  هستی  از  است  جزئی  و  انتولوژیک  مقوله  یک  امید  او،  برای 
تواند به رستگاری، که ازنظر بلوخ همان کمال مادی  به آنچه باید بشود؛ انسانی که می 
بلوخ  که  وضعیتی  به  رسیدن  و  رهایی  سوی  در  انسان  هستی  برسد.  است،  معنوی  و 
پیروزی در یک جنبش اجتماعی  و  »نیست هنوز« می خواند، کامل می شود و شکست 
آن را از میان نمی برد و آینده را تیره نمی نماید. از نظر بلوخ، آگاهی در حال شدن، ذهن 
را متوجه چیزی می کند که هنوز نیست و امید به آن، اندیشه و عمل را بدان سو سوق 
می دهد: امید به چیزی در حال شدن، چیزی که وجود ندارد اما امکان خلق آن وجود 
دارد. آگاهی از رفتن به سوی »نیست هنوز« واجد امیدی است که استمرار دارد. اما امید 
ناشی از خشم توام با تنفر، اگر آن زیربنای آگاهی از وضعیت »نیست هنوز« را نداشته 
اندیشد، بلکه درصدد از بین  باشد، استمرار پیدا نمی کند. به آنچه که هنوز نیست نمی 
بردن آن چیزی است که هست. در چنین وضعیتی حتی در صورت پیروزی یک جنبش 
اجتماعی، الگوهای پیشین  تکرار می شوند و جنبش به ضد خود تبدیل می شود و امید از 
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حرکت به سوی رهایی می ایستد. در حالی که امید به »نیست هنوز«، فرایندی طوالنی 
را می طلبد و پیروزی جنبش در واقع نقطه ی آغازی است برای مرحله ی طوالنی نیل به 
آنچه هنوز نیست. در سویی دیگر، در زمان شکست یا طوالنی شدن جنبش، امید ناشی 
از خشم، اگر در خشم گرفتار بماند و رو به سوی اتوپیای »نیست هنوز« نداشته باشد، 
فاقد دیرپایی و سخت جانی است و از این رو، به سرعت به یاس تبدیل می شود. اما اگر 
جنبش  یک  شکست  با  باشد،  داشته  وجود  امیدی  نیست  هنوز  آن چه  خلق  به  نسبت 
همچنان آن امید ادامه پیدا می کند. درک پیوند امید با هستی انسان، باعث می شود تا 
در صورت پیروزی جنبش، همچنان حضور داشته باشد و آرمان ها را استمرار بخشد و در 

صورت شکست، برانگیزاننده ی جنبشی دیگر باشد.
حال اگر تاریخ ایران مدرن را در نظر بگیرم، تصور جمعی همچنان متصل به امیدی 
استکه ناشی از خشمی توام با تنفر است و نه امید ناشی از آگاهی از آنچه که نیست و 
باید محقق شود. البته آگاهی در برابر عصبانیت و خشم قرار ندارد، چرا که عصبانیت از 
وضع نامطلوب، خود حاکی از آگاه شدن از چیزی است. اگر در جنبش های اجتماعی 
ترس بازدارنده است، شرایط و اعمالی که باعث خشم حامالن جنبش می شود، ترس 
امید  باید در نظر داشت. یکی آن که  را  نکته  اما دو  را قوی می کند.  امید  و  را تضعیف 
برخاسته از خشم نباید منجر به تنفر شود، چرا که تنفر با آگاهی در تعارض کامل است. 
نکته دیگر آن است که آگاهی باید از خشم فراتر رود و به آن وابسته نباشد. این آگاهی 

است که باید مبنای ظهور امید قرار گیرد.
که  امیدی  اما  دارد،  وجود  امید  ایران  اجتماعی  جنبش های  در  که  نیست  شک 
گردد،  اصیل  امیدی  زمینه ساز  می تواند  خشم  است.  تنفر  با  توام  خشمی  از  برخاسته 
اما خودش به تنهایی امیدی استمراربخش نیست، به ویژه اگر با تنفر همراه باشد. هنوز 
تنها کنشگران عادی درجنبش های  جامعه با امید مبتنی بر آگاهی خو نکرده است. نه 
اجتماعی، بلکه اغلب اندیشمندان و روشنفکران نیز از چرخه ی ترس و ناامیدی و خشم 
آمده اند؛  گرفتار  آن  تنگنای  در  و  نرفته  فراتر  تـرس،  و  ناامیدی  آنگاه  و  امید  و  تنفر  و 
و  و خشم  ناامیدی  از  آنها نشان  رفتاری  و شیوه هـای  و گفتاری  نوشتاری  آثار  چنان که 

اشتیاق شدید، اما زودگذر و سپس، سرخوردگی طوالنی دارد.
قلب تپنده ی امید و جنبش اجتماعی، تغییر به سوی وضعی بهتر است. امید آنگاه 
که  شکل جمعی به خود می گیرد با جنبش اجتماعی هدفی مشترک پیدا می کند: وقوع 
چیزی بهتر در آینده. به گفته ی بلوخ، امید، به عنوان یک پدیده ی مثبت است که انسان 
نه به جبر، بلکه با آزادی به آن رو می کند و در خود می پرورد و از این طریق به تغییر در 
جهت بهبود زندگی انسانی تمایل پیدا می کند. تغییرات اجتماعی در طول تاریخ مدرن، 
متکی بر جنبش های اجتماعی و تبلور اراده ی بی واسطه افراد جامعه به انجام رسیده 
است. اگر امید مبتنی بر آگاهی درحال شدن نباشد، و بر آگاهی های پیشین تکیه کند، 

دیر یا زود از پا می افتد.
اما همان گونه که چیستی امید، عاملی تعیین کننده در تحوالت آینده است، چیستی 
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هنوز  آنچه  از  آگاهی  بـر  متکی  امید  پذیرش  و  ظرفیت  در  نیز  اجتماعی  جنبش  خود 
نیست، از اهمیتی اساسی برخوردار می شود. 

و  برمی انگیزد  را  جدید  اجتماعی  جنبش های  که  امیدی  است،  داده  نشان  تجربه 
استمرار می بخشد، امیدی فرارفته از خشم و همبسته بـا آگاهی از »نیست هنوز« است. 
این جنبش ها، بیش از ساختارها بر عناصر آگاهی و اراده تکیه دارند. آنچه باعث پیروزی 
این جنبش ها می شود بینش و بصیرت فرهنگی حامالن است، چرا که آنها فکر می کنند 
جنبش ها  این  در  فرهنگی،  رویکرد  از  ناشی  بصیرت  و  بینش  پیروز شوند.  می توانند  که 
نقشی را ایفا می کند که در رویکرد ساختاری بسیج منابع و فرایند سیاسی، ساختار دولت 
ایفا می کند. نمونه هایی چون جنبش خلع سالح یا حفظ محیط زیست با امیدی اصیل 
پیروز  باورند که  این  بر  پای نمی ایستند، چرا که حامالن آن  از  و  و دیرپا شکل می گیرند 
آن چه هنوز  از  آگاهی  بر  مبتنی  و  دیرپا  امید  که  نظر می آید  به  این جهت  از  می شوند. 
نیست با جنبش های اجتماعی جدید سازگارتر است. در جنبش  دموکراسی خواهی ایران، 
از مشروطه تا کنون نیز نشانه هایی از جنبش های اجتماعی جدید دیده شده است، اما 
آنگونه کـه باید، استمرار نیافته است تا یک رویه بشود. این جنبش نتوانسته است خود 
را از اسارت ساختارهای آشنای گذشته، از جمله رابطه با دولت رها سازد و تا زمانی که 
این رهایی صورت نپذیرد، پیروزی تنها در شکست دادن دولت، و شکست در ناتوانی از 
انجام  این کار، نمایان می شود. نیز، به نظر می آید که دموکراسی به صورت یک اتوپیا و یک 
»نیست هنوز« به تصور دموکراسی خواهان نیامده است. در دوره هایی، جامعه ی سیاسی 
در مقاطعی به آن بازمی گردد و احیانا جنبشی در این جهت به راه می افتد، اما به تکرار 
مسایل گذشته و فرو افتادن در دایره ی بسته ای با حضور پررنگ ناامیدی می انجامد. در 
طول این سال ها آگاهی متناسب با دموکراسی، به عنوان آن چه هنوز نیست شکل نگرفته 
است. امید به دموکراسی، با این آگاهی که هنوز نیست، و باید هست شود و در تکامل 

هستی انسانی و رهایی ما نقش ایفا می کند همچنان غایب است.
در شرایط کنونی ایران، نقش روشنفکران در شکل دادن به ماهیت جنبش اجتماعی و 
امید و مرتبط ساختن این دو با هم از اهمیتی کانونی برخوردار است. در مورد جنبش های 
اجتماعی، روشنفکران این امکان را دارند که به صورت یک طبقه، اندیشه و عمل خود را بر 
شکل گیری جنبش های اجتماعی نوین با تکیه بر عنصر فرهنگ متمرکز کنند. البته وجود 
عنصر فرهنگ به معنای این نیست که این جنبش ها به عدالت اجتماعی و اقتصادی، یا 
دموکراسی سیاسی توجه نداشته باشند، بلکه معنای آن تکیه بر بنیادهایی چون ارزش و 

اخالق و آرمان در توجیه دفاع از استقرار عدالت و دموکراسی است.
تغییرات راهگشا در ایران، تنها از طریق جنبش های اجتماعی جدید ممکن است: 
با امید مبتنی بر آگاهی، برای ساختن وضعیتی که  جنبش هایی خشونت پرهیز، همراه 

هنوز وجود ندارد، اما می توان آن را به تصور آورد.
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لیال پاپلی یزدی *

بازخوانی تغییرات طبقاتی در منطقه هفده تهران
 با روِش باستان شناسی پس ماند 

متوسط هاِی تهی دست شده 
و اعرتاض به نابرابری 

اشاره

بگو چی دور می اندازی تا بگویم کیستی.

باستان شناسی پس ماند برای نخستین بار در ایران با حمایت مرکز مطالعات 
با مسئولیت اجرایی نگارنده  و برنامه ریزی شهر تهران و مرکز پژوهشی آفرینش و 
در سال های نود و شش و نود و هفت در دو منطقه هفت و هفده در تهران به اجرا 
درآمد. در این پژوهش دوازده نفر از فارغ التحصیالن رشته های باستان شناسی و 

جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و حقوق، شرکت داشتند. 

نوشتار پیش رو بخشی از نتایج پژوهش یاد شده در منطقه هفده تهران است. 
بر  تغییرات  این  تأثیر  و  منطقه  این  در  طبقاتی  ساختارهای  تغییر  به  نوشتار  این 

اعتراض های اقشار تهی دست در سال های اخیر می پردازد.

*پژوهشگر گروه مطالعات تاریخی، دانشگاه گوتنبرگ، سوئد 
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مقدمه

برادر ، کاکلش آتشفشونه

با روش شناسی باستان شناختی، رویکردی مطالعاتی  مطالعه الگوهای دورریز و پس ماند 
نخستین  شد.  پایه گذاری  آریزونا  دانشگاه  اساتید  توسط  و  میالدی   1970 دهه  در  که  است 
فردی که به باستان شناسی پس ماند روی آورد پیتر پرایس بود اما عمر کوتاهش موجب شد که 
پروژه ناتمام بماند. پس از او ویلیام راثجه پژوهش بر روی پس ماند را ادامه داد از این منظر او را 
شناسی آن را بنیانگذاری  توان فردی دانست که این رویکرد مبتکرانه مطالعاتی و روش  را می 

 .)Rathje, 1992; Rathje and Murphy, 2001( کرده است

باستان شناسی  کرد.  تلقی  فرایندی  و  مدرن  باستان شناسان  زمره  در  می توان  را  راثجه 
روش های  در  تغییر  نوعی  و  گرفت  شکل  دوم  جهانی  جنگ  از  پس   ) 1995 ,Hodder ( مدرن 
فهم  راستای  در  کالسیک  کالن  و  پارادایمیک  اهداف  از  آن  جهت  تغییر  و  باستان شناسی 
تاریخ فرهنگ به سمت شناخت الگوها و مکانیسم های تطابق با محیط بود. این تغییر درست 
زمانی ایجاد شد که باستان شناسی پس از دو جنگ جهانی متهم به بودجه خواری و از سویی 
هم دستی با فاشیسم شده بود. باستان شناسی مدرن تالش کرد این دانش را از دست طبقات 
مرفه درآورده و به صورت بندی وضعیت طبقات متوسط و تهی دست بپردازد. باستان شناسی 
به  زباله  دپوی  مکان های  بررسی  با  توانست  راثجه  روش هاست.  این  از  یکی  پس ماند/زباله 
الگوهای مصرف و تغییرات طبقات پی ببرد و الگوهایی کاربردی برای تغییر شیوه های دورریز 

و باال بردن کیفیت زندگی تهی دستان پیشنهاد کند.

نمونه های مورد مطالعه
مرحله   ی نخست میدانی باستان شناسی پس ماند در منطقه ی هفده تهران در اسفند ماه 
1396 انجام شد. منطقه هفده )نقشه 1( در جنوب غرب شهر تهران قرار دارد و از شرق به 
بزرگراه شهیدنوابصفوی، از غرب بهبزرگ راه آیت الله سعیدی، از شمال بهخیابان قزوین و 
از جنوب به بخش هایی از خیابان زمزم محدود است. به طور کلی محله حدود نود و پنج هزار 
خانوار و دویست و پنجاه هزار نفر ساکن دارد و از حیث تراکم، متراکم ترین بافت شهر تهران و 

هشتاد درصد بافت آن فرسوده است. 
در این منطقه از تهران به لحاظ قومی عالوه بر فارسی زبانان، اهالی آذری زبان، گیلک و 
مهاجران افغان حضور دارند. به نظر می رسد نخستین ساکنان منطقه از روستاهای آذربایجان 
و قزوین و پس از اصالحات ارضی به تهران کوچ کرده و در این منطقه که جزء حواشی شهر و 
شامل باغ ها و مناطق کشاورزی بوده ساکن شده اند و به تدریج بافت مسکونی متراکم را شکل 
تعداد  بیشترین  و نسبت جمعیتی، منطقه هفده صاحب  تعداد جمعیت  به  توجه  با  داده اند. 
که  نام شهدایی  به  منطقه عمدتا  روی کوچه های  این  از  و  است  ایران-عراق  در جنگ  شهید 

خانواد  ه ی آنها در همان کوچه ساکن بوده اند نام گذاری شده است. 

ً
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مشاهدات میدانی نشان داد که تراکم جمعیت از شمال منطقه به سمت جنوب افزایش 
می یابد. تنها استثنا در این منطقه اطراف و محدوده امامزاده حسن است که به لحاظ تجاری 
تراکم باال و از نظر مسکونی تراکم کمتری دارد. به سمت جنوب از بافت اداری و تجاری کاسته 
بخش هایی  در  منطقه  مسکونی  بافت  می گیرد.  مسکونی  متراکم  بافت  را  آن  جای  و  شده 
بافت  راه آهن حرکت کنیم  به سمت  بهبودی و سالمت  از خیابان  نوسازی شده است. هرچه 
فرسوده تر و کاماًل آسیب پذیر است. منطقه از نظر شهری با خیابان ابوذر در مرکز و سجاد در 
غرب تقسیم شده و هم چنین دو خط راه آهن در شمال و جنوب منطقه را تقسیم می کند. با 
توجه به الیه بندی شهری خیابان ابوذر واجد شرایطی است که می تواند به عنوان شاخصی در 
تقسیم بندی طبقات اقتصادی-اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. تقریبًا تمام تأسیسات اداری 
و بهداشتی مانند بیمارستان و به جز دو ساختمان شهرداری و مدارس در خیابان ابوذر واقع 
هستند. دسترسی مردم منطقه به شمال شهر تهران نیز تا پیش از مترو تنها با همین خیابان 
و خیابان سجاد مقدور بوده است. اما پس از تأسیس مترو مناطق جنوبی و شرقی نیز امکان 
دسترسی راحت تری به مناطق دیگر پیدا کرده اند. بر اساس مصاحبه ها جغرافیای شهر تهران 
برای مردم بخش های شرقی و جنوبی منطقه 17 بیشتر تا انقالب از شمال و از غرب تا جنت آباد 
تعریف می شود. در سال های اخیر افرادی که با کار در کشورهای شرق دور وضعیت اقتصادی 

مناسب تری پیدا کرده اند به منطقه جنت آباد مهاجرت کرده اند.

  نقشه1- منطقه هفده تهران

بررسی میدانی پس ماند و مشاهدات در منطقه 17
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کار  روز  شانزده  طی   ،17 منطقه ی  در 
 63 و  بررسی  زباله  کیسه  میدانی،290 
قابل  نکته ی  است.  گرفته  صورت  مصاحبه 
توجه در منطقه 17، فقدان بناها و تأسیسات 
از  بزرگی  بخش  بودن  خودگران  و  دولتی 
شرقی  و  جنوبی  محله های  ویژه  به  منطقه 
است. تنها تأسیساتی که حضور دولت را در 
منطقه نشان می دهد بیمارستان ضیائیان، 
است.  شهرداری  ساختمان های  و  مدارس 
به سمت جنوب  رو  همین ساختمان ها هم 
از تعدادشان کاسته می شود. در محله های 
و  الگو  بانک  چند  و  فرهنگسرا  وجود  غربی 
سمت  به  و  می دهد  تغییر  را  کلی  ِشمای 
در  مبلمان  بازار  شکل گیری  غرب،  جنوب 
هم  به  را  محله  سنتی  ساختار  یافت آباد 
مبل،  بازار  اخیر،  دردهه ی  است.  ریخته 
و هم سبب  داده  تغییر  را  منطقه  هم چهره 
هفده  منطقه  غرب  جنوب  بخش  در  شده 
رابطه  در  معیشتشان  که  جدیدی  ساکنان 
با این بازار است، ساکن شوند. نکته ی الزم 
به ذکر آن است که متمولین و سرمایه داران 
هرگز در این بافت ساکن نشده اند و ساکنان 
در  که  هستند  کارگرانی  واقع  در  جدید 
دو  مبل  بازار  بر  عالوه  می کنند.  کار  بازار 
عسکری  شهید  خیابان  در  مکانیکی  راسته 
نظر  به  است.  شده  ایجاد  زمزم  خیابان  و 
تقریبًا  نه فقط در منطقه ی 17 که  می رسد 
فرودست  مناطق  ویژه  به  مناطق  تمام  در 
اتومبیل  تعمیر  راسته های  اخیر  دهه ی  در 
که  آنجا  از  شغل  این  باشد.  آمده  وجود  به 
و  دارد  نیاز  تخصصی  مهارت های  به  کمتر 
راغب  کمتر  فرادست  محالِت  در  سویی  از 
وجود  می گیرد.  شکل  محالت  این  در  دارد 
چنین راسته هایی هم باعث تغییر ساخت و 
فرم پس ماند، درهم ریختگی ساختار زیست 
با  خیابان  زیاد  بسیار  شدن  کثیف  روزمره، 

 شکل گیری بازار مبلمان در یافت آباد 
ساختار سنتی محله را به هم ریخته است. 
بازار مبل هم چهره منطقه را تغییر داده و 

هم سبب شده در بخش جنوب غرب 
منطقه هفده ساکنان جدیدی که 

معیشتشان در رابطه با این بازار است، 
ساکن شوند. اما متمولین و سرمایه داران 

هرگز در این بافت ساکن نشده اند و ساکنان 
جدید در واقع کارگرانی هستند که در بازار 

کار می کنند.

 در مصاحبه با هشت دختر یک 
مدرسه در جنوب شرق محله ی زمزم، 

همگی اذعان داشتند که ناهار صرف 
نمی کنند. همه ی آنها از جزییات مسائل 

جنسی اطالع داشتند و از واژه های بسیار 
عامیانه و سخیف در توصیف بدن و روابط 

استفاده می کردند و از موضوعاتی مانند 
روسپیگری و عواقب آن اطالع داشتند. در 

کنار همین مدرسه با دو مادر مصاحبه شد 
که هر دو دچار اعتیاد بودند.
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روغن و ضایعات، تغییر الگوهای دورریز و هم چنین آلودگی بصری و صوتی را به همراه دارد. 
و  الستیک  پالستیک،  موتور،  روغن  از  مملو  راستا  این  اطراف  در  مکانیزه  سطل های  تمام 

شیرابه های بسیار غیر بهداشتی است. 

با ترکیب مشاهدات، مصاحبه و بررسی الگوهای دورریز، به نظر می آید که می شود الگوی 
سکونت و در نتیجه دورریز و پس ماند را با توجه به منطقه بندی های سکونت انجام داد: 

آن  موازی  خیابان های  و  بهبودی  خیابان  و  ضیاییان  بیمارستان  جنوب  منطقه  نخستین 
از  می رسد  نظر  به  و  هستند  آذربایجانی  مهاجران  شامل  بیشتر  منطقه  این  جمعیت  است. 
قدیمی ترین ساکنان منطقه باشند. خانواده ها هم چنان در این محل به صورت کولونی های 
برادران و  تبار پدری،  بر اساس  این صورت که معموال  به  زبانی زندگی می کنند.  و  خانوادگی 
پسران خانواده در یک آپارتمان یا آپارتمان های هم جوار ساکن هستند. از این رو منطقه برای 
را  کوچه ها  برخی  در  ساکن  خانواده های  ساکنان،  است.  زمینه ای  معانی  حاوی  ساکنانش 
ثروتمندتر می دانند. این کوچه ها در غرب خیابان بهبودی قرار دارد. مصاحبه ها نشان می دهد 
بزه ممکن است  انواع  برخی  و  آذربایجان، کار در کشورهای شرق دور  که فروش زمین ها در 

دالیل درآمد بیشتر این خانوارها بوده باشد. 

در این منطقه در طول روز مردان مشغول کار هستند و زنان کمتر بیرون از خانه ها مشاهده 
شدن  بسته  زمان  و  چهارده  تا  دوازده  ساعت  بین  افراد  مشاهده  میزان  بیشترین  می شوند. 
مدارس است. در این محدوده، دو دبستان و یک پیش دبستانی قرار دارد. بررسی زباله ی تر در 
این منطقه نشان می دهد که بیشتر خانواده ها وعده ناهار را مصرف نمی کنند و برعکس تالش 
قرمز  تهیه گوشت  توانایی  این حال  با  کنند  وعده شام جبران  در  را  دریافتی  انرژی  می کنند 
را ندارند. الزم به ذکر است که برخی از خانواده ها، در زمان مشاهده، گوشت قرمز را از طریق 

خیریه و نذری دریافت کرده بوده اند. 

است.  بهبودی  خیابان  غربی  کوچه های  در  مرغ  و  گوشت  از  استفاده  میزان  بیشترین 
در شمال خیابان  واحدهای صنفی عرضه کننده گوشت سفید  تنها  منطقه  این  در  هم چنین 
بهبودی قرار دارند. مصاحبه با صاحب مغازه نشان داد که مردم منطقه کمتر امعا و احشای 

مرغ را خریداری می کنند و برعکس میل بیشتری به خرید کِل الشه ی مرغ دارند. 

این  ساکنان  است.  واقع  بهاران  فرهنگسرای  و  زمزم  و  سجاد  خیابان  بین  دوم،  منطقه ی 
به  توجه  با  کرده اند.  مهاجرت  منطقه  به  اخیر  دهه  سه  در  بهبودی  خیابان  برخالف  محل 
شاغل  معلمان  ضیاییان،  بیمارستان  و  شهرداری  مانند  نهادهایی  کارمندان  مصاحبه ها، 
استان های  از شهرهای  زیست محیطی  فشارهای  اثر  بر  که  مهاجرانی  و هم چنین  منطقه  در 
آذربایجان و قزوین و گیالن به تهران مهاجرت کرده اند در این بخش ساکن شده اند. برخالف 
در  ارضی  اصالحات  عواقب  بهدنبال  اول،  عمدتاً در موج  بهبودی، این افراد  خیایان  ساکنان 
دهه ی 1350 و در موج دوم پس از انقالب 1357 و با تغییرات ساختار معیشتی در روستاها، 

به تهران آمده اند. 

ها، در زمان مشاهده، گوشت قرمز را ازطریق 
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از  انجام شد. یک خانواده  با چهار خانواده مصاحبه عمیق  از خانواده های موج نخست 
زمین های  فروش  با  آنها  بودند.  کرده  کوچ   17 منطقه  به  ارضی  اصالحات  از  پس  و  نیشابور 
کشاورزی توانسته بودند در دهه 1350 زمینی با کاربری باغ در حاشیه منطقه 17 بخرند که 
بعد با تغییر کاربری به مسکونی فرزندان خانواده هم پس از ازدواج در آن ساکن شده بودند. دو 

خانواده دیگر از تاکستان واقع در استان قزوین به منطقه 17 کوچ کرده بودند. 

از گروه دوم با دو خانواده مصاحبه شد. هر دو خانواده از گیالن به منطقه 17 و در اوایل 
خانواده ها  این  بودند.  کرده  کوچ  بیشتر  درآمد  و  کار  کردن  پیدا  منظور  به  و   1360 دهه ی 
هم چنان به صورت گسترده و یک فضای آپارتمانی زندگی می کردند و اذعان می داشتند که با 
توجه بهعادات غذایی، پیدا کردن برخی اقالم مورد نیاز مانند انواعی از ماهی برایشان مشکل 
است. هر دو خانواده به کاهش سطح درآمد در پنج ساله ی اخیر و نسبت به اواخر دهه ی 1360 

اشاره کردند. 

دور ریز غذای پخته شده در این منطقه بیش از سایر محالت است، هم چنین در این منطقه 
این  در  تنها  مثال  برای  است،  مرتبط  ساکنان  قومیت  به  که  می شود  مشاهده  غذایی  بقایای 

منطقه سبزی پلو و ماهی مشاهده شده است. 

و  بهبودی  خیابان  جنوبی  بخش های  و  مترو  ایستگاه  تا  زمزم  خیابان  شامل  سه  منطقه 
افرادی  و  افغانستانی  مهاجران  زبان،  ترک  مهاجران  شامل  منطقه  این  است.  سجاد  محله ی 
باالتر  مناطق  از  و  شده  اقتصادی  افول  دچار  اخیر  سال های  در  که  است  متوسط  طبقات  از 
در شهر به سمت جنوب کوچ کرده و در این منطقه ساکن شده اند. از نظر بهداشتی، منطقه 
زمزم ناپاکیزه ترین محل منطقه است. سطل های مکانیزه در حدود ظهر پر می شوند و برخی از 
ساکنان کیسه ها را نه درون سطل که در اطراف سطل رها می کنند. بیشترین شکایت مردم در 

منطقه از موجودات موذی به ویژه موش و حشرات در همین منطقه ثبت شده است. 

بافت تجاری در مرکز محل و شامل مغازه های خرده فروشی در شرق و غرب کوچه های 
جنوب شرقی منطقه است. فروشندگان این فروشگاه ها زن هستند و خدماتی مانند خرد کردن 
که  است  مشخص  مصاحبه  و  مشاهدات  به  توجه  با  می دهند.  ارائه  محل  زنان  به  هم  سبزی 
تعداد ساکنان درگیر  مسئله ی اعتیاد و بزه در این منطقه بیشتر از سایر مناطق است. در هر 
روز از پژوهش، کارشناسان مشاهده گر دعوا و قمه کشی در محله بودند؛ هم چنین مواردی از 

تن فروشی مشاهده شد. 

از  نشانه هایی  زمزم  محله ی  شرق  جنوب  در  مدرسه  یک  دبیرستانی  دختران  با  مصاحبه 
به  و  در خیابان  تعطیلی مدرسه  از  این مصاحبه ها پس  را مشخص کرد.  باال  فرضیات  صحت 
مدت یک ساعت انجام شد. در این مصاحبه هشت دختر دبیرستانی و دو خواهر یکی از آنها 
حضور داشتند. همگی اذعان داشتند که ناهار صرف نمی کنند. همه ی آنها از جزییات مسائل 
جنسی اطالع داشتند و همه ی آنها از واژه های بسیار عامیانه و سخیف در توصیف بدن و روابط 
استفاده می کردند و از موضوعاتی مانند روسپیگری و عواقب آن اطالع داشتند. در کنار همین 
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مدرسه با دو مادر مصاحبه شد که هر دو دچار اعتیاد بودند. 

 عکس 1. دورریز دارو، منطقه 17

کودکاِن کار)عکس 2( در این محدود بیشتر از سایر مناطق است. نگارنده با یازده کودک 
کار در خیابان انقالب مصاحبه کرد که همگی در این محل ساکن بودند و برای کار با مترو به 
خیابان انقالب می رفتند. این کودکان میانگین سنی نه سال و همگی پسر بودند و اشیای ارزان 
قیمت و فال می فروختند. دو فروشگاه زنجیره ای در محل وجود دارد. مصاحبه ها نشان داد 
که فروش این فروشگاه ها از نمونه های مشابه در خیابان ابوذر حدود هفتاد درصد کمتر است. 
میانگین مصرف در این منطقه نسبت به سایر مناطق کمتر و بین ششصد تا هفتصد گرم در 

روز به ازای خانوار است. 

افزایش  صد  در  صد  محالت  سایر  به  نسبت  محل  این  در  )عکس1(  دارو  ریز  دور  مقدار 
ها  ماند و هم در مصاحبه  داشته است. هم چنین، شواهد مربوط به مصرف مواد مخدر، هم در پس 
وضوح دارد. براساس مشاهدات، اکثر مردان منطقه بیکار هستند و روز را در منطقه میگذرانند.
تقریبًا در تمام روز محله شلوغ و مملو از جمعیت است و جز ساعت های بسیار گرم درزمان دیگری

ها بازی می کنند و عماًل ساختمان های دولتی،  خلوت نیست. کودکان در خاکروبه 
خدمات رسانی در این منطقه غایب است. 

پزشکان و هرنوع
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  عکس 2- کودکان کار و تیم باستان شناسی پس ماند، منطقه 17

شده  تسخیر  اتومبیل  تعمیرگاه های  و  صافکاری ها  توسط  زمزم،  خیابان  جنوبی  بخش 
است. کارگران این تعمیرگاه ها از سایر نقاط شهر به این محل می آیند و از وضعیت محل اظهار 
شکایت می کنند. به نظر می رسد تأسیس مترو سبب شده است تا جغرافیای ساکنان این محل 
انقالب، شمالی تر  از خیابان  آنها معمواًل  از مترو،  تا پیش  بر اساس مصاحبه ها  یابد.  گسترش 
نمی رفتند اما حاال با مترو تا تجریش می توانند طی مسیر کنند. از منظر  مسئله ی پس ماند در 
واقع این امکان وجود دارد که مواد فرهنگی ای با کیفیت های متفاوت و شکل های متنوع تر در 

 منطقه چهار و بخش جنوب شرقی خیابان بهبودی هردو شامل بازارهای روز و واحدهای 
صنفی عرضه کنند  ه ی اقالم مصرفی منطقه است با این فرق که در منطقه ی چهار صافکاری ها 
تنها  است.  سنتی  بازار  شامل  بهبودی  خیابان  شرقی  جنوب  و  دارند  حضور  تعمیرگاه ها  و 
که قصابی های محل،  داد  نشان  دارد. مصاحبه  وجود  این محل  در  منطقه  دایر  قصابی های 
گوشت قرمز را به بیرون از منطقه می فرستند. برای مثال، دالل هایی وجود دارند که گوشت 
را با قیمت میانگین کیلویی سی هزار تومان از این منطقه تهیه می کنند و تا حدود چهل هزار 
تومان در پارک وی به فروش می رسانند )مصاحبه ها در سال 96 انجام شده(. قصاب ها اظهار 
کردند که پایین ترین میزان فروش به ساکنان منطقه را در سال 1396 تجربه کرده اند و از این 

رو به فروش به مناطق باالتر شهر روی آورده اند. 

محله شناسایی شود و به نظر می رسد دارو یکی از آن اقالمی باشد که در انواع مختلف، هـم بـه
محل وارد می شود و هم به مقدار زیاد دور ریخته می شود.
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 منطقه شمالی خیابان ابوذر و محدود  ه ی امامزاده حسن شامل بافت تجاری و مسکونی 
توأم است اما تراکم بافت از بخش های جنوبی خیابان زمزم کمتر است. در این منطقه به دلیل 
وجود بازار پوشاک، افراد غیربومی و غیرساکن در منطقه مشاهده می شوند. کوچه ها عریض تر 
و البته سطل های مکانیزه با حجم انبوهی از زباله غیرخانگی پر می شود. از زباله های خانگی 

این آمار کلی در مورد رژیم غذایی به دست می آید. 

منطقه  ساکن  چه  هر  یعنی  دارد.  عکس  نسبت  تصرف  زمان  با  هفده  منطقه ی  در  فقر   
نتیجه سعی  در  و  به محل  بیشتری  تعلق خاطر  و  بهتر است  زیستش  قدیمی تر است شرایط 
به محل  اندکی  تعلق  غیرثابت حس  و جمعیت  مهاجران  برعکس  دارد.  پاکیزگی  در  بیشتری 
هرم  در  سقوط  اثر  بر  که  جمعیت هایی  می زیند.  غیرپاکیزه تری  مناطق  در  و  فقیرترند  دارند، 
نوعی  رو  این  از  و  دارند  منطقه  به  را  دلبستگی  کمترین  آمده اند،  منطقه  این  به  اقتصادی 

بی توجهی به وضعیت پاکیزگی دارند.

برخی انواع بزه در مواد فرهنگی پس ماند نمود دارد. برای مثال مواد و بقایای اعتیاد مانند 
سیگارهایی که حشیش درآن بسته بندی می شود و بقایای مصرف تریاک شناسایی شده است. 
به نظر می رسد وجود غیرطبیعی برخی اشیا در زباله های خشک مانند ِنی و گوش پاک کن نیز 
با این روش زندگی مربوط باشد. بر اساس مصاحبه ها به نظر می رسد، شناسایی نشدن الکل در 
 در ظرف های معمولی صرف می شود 

ً
پس ماند به دلیل الگوی مصرف در منطقه باشد که معموال

و قابل تفکیک نیست.

به نظر می رسد یکی از مشکالت تغذیه در منطقه ناشی از اولویت های زندگی مردم باشد، 
هایی که باآموزش ممکن است تغییر کند. اولویت اصلی مردم »سیر شدن« و نه »چگونه  اولویت 
سیر شدن« است. از این رو مواد غذایی ای که سیر می کنند مانند اسنک ها، چیپس، پفک و 

امثالهم بیشتر مصرف می شوند تا لبنیات. 

آنومالی 
روزنامه،  از  مواردی  به  سه  منطقه ی  و  ابوذر  خیابان  شمال  زباله  کیسه های  بررسی  در 
کاغذهای یادداشت و هم چنین کتاب های کهنه برخورد شد، هم چنان مقدار مصرف لبنیات 
در این مناطق تقریبًا دوبرابر میانگین مصرف در سایر مناطق بوده است. پرسش ایجاد شده 
منطقه  در  ملکی  معامالت  بنگاه  چند  کارکنان  با  مصاحبه  تا  شد  سبب  آنومالی  این  مورد  در 
منطقه  به  جدیدی  ساکنان  مصاحبه  زمان  تا  نود  سال های  بازه  در  شد  مشخص  شود.  انجام 
ای بیکار شده، کاسبان  اضافه شده اند. این افراد، شامل کارمندان جزء، معلمان ، کارگران حرفه 
ورشکست شده و افراد تحصیل کرد  ه ی بیکار و در کل افرادی با پیشینه طبقاتی متوسط هستند 

که از میانه شهر به منطقه  ی هفده سقوط کرده اند. 
میانی  بخش های  از  تدریج  به  متوسط  طبقه  که  شده  باعث  متوسط  طبقه  شدن  فقیر 
17 بهویزه در غرب منطقه  افراد در منطقه  این  شهر تهران به سمت جنوب نقل مکان کند. 
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تدریج  به  فقیر شده  متوسط های  شده اند.  ساکن 
کوچه هایی در محالت یاد شده را تسخیر کرده اند. 
این افراد از نظر فرهنگی با منطقه جدید متفاوت 
دهه ی  یک  طول  در  به تدریج  این حال  با  بوده اند 
بـا  زیست  الگوهای  توانستهاند با ترکیب  اخیر 
الگوهای مردم فرودست منطقه به نوعی هم آوردی 

و تعادل برسند. 

کوچه ها  این  در  ساکن  مردم  رو  این  از 
و  دورریز  الگوی  که  کرده اند  ایجاد  جزیره هایی 
متوسط  طبقه ی  الگوهای  به  شبیه  پاکیزگی شان 
نمی توانند  شدن  فقیرتر  به دلیل  گر چه  و  است 
مصرف  برنج  یا  گوشت  متوسط  طبقه  به انداز  ه ی 
لبنیات  مصرف  مانند  شاخص ها  برخی  اما  کنند 
بیش  هم چنین  باالست.  آنها  در  اسنک  به  نسبت 
زباله  کیسه های  در  را  زباله ها  فرودست  طبقات  از 
آگاه ترند.  بهداشت  موضوع  به  نسبت  و  گذاشته 
اطراف  در  و  است  گسترده  زیسته شان  جغرافیای 
محله روزنامه فروشی دارند. زنان در این مناطق بیش 
از مناطق فرودست کاِر بیرون خانه می کنند و مردان 
هم در حال نگهداری کودکان مشاهده می شوند. با 
این حال این افراد برخالف طبقات متوسط، صریح 
هستند و در مصاحبه اغماض نمی کنند. سریع تر از 
افراد طبقه متوسط در مناطق دیگر اعتماد می کنند 
و نسبت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تغییرات 

در مقیاس کلی آگاه هستند.

طبقه ی  که  می دهد  نشان  اینها  همه ی 
جدیدی در این مناطق در حال شکل گیری است 
متوسط  و  فرودست  طبقه  هردو  شاخص های  که 
از  شکلی  دارای  حال  عین  در  و  دارد  توامان  را 
گروه ها  این  شکل گیری  است.  طبقاتی  آگاهی 
بر روی بسته بودن فرهنِگ مردم  تأثیر مستقیمی 
با ورود  در مناطق ذکر شده دارد. به عنوان مثال 
برخی دانشجویان به منطقه سبالن به گفته اهالی 
حال  در  جوان ها  پوشیدن  لباس  شکل  و  چهره 

تغییر است. 

 در بررسی کیسه های زباله 
منطقه ی سه به مواردی از روزنامه، 

کاغذهای یادداشت و هم چنین کتاب های 
کهنه برخورد شد. مشخص شد در بازه 
سال های نود تا زمان مصاحبه ساکنان 
جدیدی به منطقه اضافه شده اند. این 

افراد، شامل کارمندان، معلمان ، 
کارگران حرفه ای بیکار شده، کاسبان 

ورشکست شده و افراد تحصیل کرد  ه ی 
بیکار و در کل افرادی با پیشینه طبقاتی 

متوسط هستند که از میانه شهر به 
منطقه  ی هفده سقوط کرده اند.

در مصاحبه با اهالی محل برای 
نمونه مرد مسنی از اولین گروه های 

ساکن در منطقه ی هفده اظهار کرد که در 
ماه های نخست سکونت دخترهای به 

زعم او آمده از »شمال شهر« دیِد خوبی 
نسبت به آنها نداشته اما به تدریج به 

»نجابت« آنها پی برده و حاال »دخترها و 
ناموِس« خود او محسوب می شوند.
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به نظر می رسد با گسترش الگوی زیست این طبقه ی جدید، مناطق فرودست دچار شکلی 
از تحول در نظم بـرساخته سالیان دراز، دستکم از دهه 1360 به این سو شود. این طبقه 
نسبت به مطالباتش و جغرافیای شهر آگاه تر است و از آن رو که روزگاری شرایط بهتر اقتصادی 

را تجربه کرده به عینه می داند »بهتر« به چه معناست.

تعامل
مصاحبه ام با یک فارغ التحصیل جامعه شناسی از دانشگاه تهران و بیکار و ساکن منطقه 
هفده دیدگاه مرا نسبت به الیه بندی در منطقه تغییر داد. این جامعه شناس اذعان کرد که در 
مناطق شمالی به دنبال کار می گردد و در اوقات دیگر در کوچه های منطقه هفده پیاده روی و 
یادداشت برداری می کند. یک فارغ التحصیل تاریخ از یک دانشگاه دولتی ساکن در منطقه به 
شکل گیری قطب جدیدی از کسب و کار مثال روزنامه فروشی ها پس از آمدن این طبقه جدید 
گروه های  اولین  از  مسنی  مرد  نمونه  برای  محل  اهالی  با  مصاحبه  در  هم چنین  کرد.  اشاره 
ساکن در منطقه ی هفده اظهار کرد که در ماه های نخست سکونت دخترهای به زعم او آمده 
از »شمال شهر«، دیِد خوبی نسبت به آنها نداشته اما به تدریج به »نجابت« آنها پی برده و حاال 

»دخترها و ناموِس« خود او محسوب می شوند. 
ارتباط رودررو با آن بخش از اجتماع که رسانه ها و در انزوا افتادگی ساکنان سنتی منطقه 
از  پیچیده  نوعی  به  کشمکش،  است  شده  سبب  کرده،  تداعی  برایشان  را  »دشمن«  تصویر 
بزه  از  مسئله  که  ویژه  ای  کوچه های  امالک  بنگاه های  کارکنان  مثال  برای  بیانجامد.  ارتباط 
به  بیشتر  می دهند:»اینجاها  پیشنهاد  جدید  ساکنان  این  به  سکونت  برای  را  هستند  دورتر 
دردشون می خوره«. این تعامل در مشاهده شیوه زندگی هم بازنمود دارد. برای مثال، تصویر 
سانتی مانتاِل ساکنان قدیمی تر از افراِد تحصیل کرده به سرعت جای خود را به نوعی دلسوزی 
و ترحم می دهد. در برخی موارد، ساکنان قدیمی تر حس ناامنی اولیه در اولین ورود این افراد 
را ارائه می کردند. برخی با صفت »بیچاره ها« از آنها یاد می کردند :»آدم خیلی باید بیچاره باشه 

که این همه درس بخونه بعد هم بیاد اینجا خونه بگیره...« )عکس 3(. 

در مقابل، تصویر این طبقه تازه وارد به منطقه نیز از فقر و بزه در حال تغییر است. نگاه 
مشاهده گرایانه به نگاه بازیگرانه تغییر کرده و برخی از این افراد اظهار می کنند که در مسائلی 
پیروی می کنند.  زندگی در همین منطقه  آداب  از  برای صرفه جویی  پز  و  و پخت  مانند خرید 
مهاجرت  منطقه  این  به  داده  دست  از  را  شغلش  همسرش  آنکه  سبب  به  که  کارمندی  خانم 
کرده، گفت که در ماه های اول میوه را از اطراف هفت تیر که محل کارش بوده تهیه می کرده 

اما بعد ترجیح داده در همین منطقه که میوه »ارزان تر« است خرید کند. 

زندگی  شیوه  حفِظ  برای  وارد  تازه  طبقه  مقاومت  تدریج  به  می رسد  نظر  به  کلیت  در 
گذشتهاش تغییر الگو داده، بـه پذیرش، تغییر مسیر می دهد. از سوی دیگر این طبقه تالش 
به  غیرضروی  سفرهای  از  و  کند  تهیه  منطقه  همین  در  نیازش  مورد  اقالم  برخی  تا  می کند 

مناطقی که عادتش تهیه اقالم از آن بوده پرهیز کند. 
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عکس3- مصاحبه با مردم محل، منطقه 17

فقرآگاهی :اعتراض به وضعیت
شاخص های  از  یکی  عنوان  به  طبقات  حرکت  از  نیز   )1379( بیات  آصف  این  از  پیش 
از  پس  روستاییان  از  بخشی  بیات،  الگوی  در  می کند.  یاد   1357 انقالب  از  پیش  سال های 
اصالحات ارضی، حاشیه نشینان را شکل دادند و با انقالب، برخی از آنها به مناطق باالتر نقل 
مکان کردند. در الگوی جدید در منطقه هفده این رویداد برعکس و با ریزش طبقه متوسط 
به مناطق تهی دست روی می دهد. با توجه به شواهد و اظهارات ساکنان، در هر دو گروه تازه 
واردان و ساکنان سنتی با مشاهد  ه ی یکدیگر نوعی آگاهی و به زعم من »فقرآگاهی« روی داده 
است. گرچه این  مسئله باید توسط پژوهش گران عرصه علوم اجتماعی مورد مداقه قرار بگیرد 

اما از منظر یک مشاهده گر به صورت بندی اولیه ی آن خواهم پرداخت. 
الگوهای  تغییر  عمد  ه ی  می کردم  تصور  هم  من  هفده،  منطقه  در  پژوهش  از  پیش 
تهی دستان مربوط به شبکه های اجتماعی است اما پس از حضور در منطقه هفده دیدگاهم 
تا حدی تعدیل شده است. به نظر می رسد بخشی از فقرآگاهی طبقه تهی دست و هم چنین 
متوسط ریزش کرده است و واکنش نسبت به شرایط، به مشاهد  ه ی رودررو و ورود الگوهای 
طبقه فرودست به زندگی طبقه متوسط فرهنگی و برعکس قابل تعمیم باشد. »اینا رو ببین ، 

این همه درس خوند ن اومد ن اینجا زندگی می کنن، کنار ما«. 

هفده  منطقه  در  ساکن  طبقه  از  بخشی  کم  دست  می رسد  نظر  به  مشاهدات  اساس  بر 
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با مشاهده تحصیل کردگان بیکار )شامل فرزندان 
سقوط  و  شهر  میانه  از  برآمده  افراد  و  خودشان 
کرده( به نوعی دیدگاه انتقادی نسبت به وضعیت 
رسیده اند.  است  فقر  این  مسبب  که  شرایطی  و 
برخی از آنها کم بودن تحصیالت، به دنیا آمدن در 
تهی دستی، اعتیاد پدر و مادر و امثالهم را دالیلی 
می دانند که سبب شده خودشان »محکوم« به فقر 
باشند اما مشاهده این آدم های جدید و سرنوشت 
غیرعادی آنها از نظر مردم منطقه هفده، باعث شده 
تا نوعی نگاه عمیق تر به ریشه های نابرابری ایجاد 
کرده اند  تالش  که  آدم هایی  مشاهد  ه ی  شود: 
میانه  به  مختلف  طبقات  و  مختلف  شهرهای  از  و 
بـه بیکاری را  آنها  و دستی مخوف  برسند  شهرها 

برای  فقر  اگر مشاهده  است.  رانده  تهی دستی  و 
مردمان تهی دست منطقه هفده در روزمره شان به 
آدم های  سقوِط  بوده،  شده  تبدیل  »عادت«  یک 
پیش ازاین متوسط، موجب تغییر دیدگاه و عادت 

شده است. 

سال ها )به عمد یا غیر عمد( دور نگه داشتن 
منطقه  در  بی دولت1  و  شده  حاشیه ای  مردم 
حتی  و  شهر  میانه ی  جغرافیای  از  دور  هفده 
و  عالی رتبه  کارمندان  و  اداری  ساختمان های 
متوسط  طبقات  دشمن پنداری  پروپاگاندای 
شهر  هسته ی  با  آنها  همیشگی  ارتباط  قطع  به 
طبقه  هم زیستی  نگارنده  نظر  به  نیانجامیده. 
متوسط فرهنگی و فرودستان سبب شده فهم هر 
نابرابری دچار چالش  به موضوع  دو طبقه نسبت 
شود. یکی از ریشه های اعتراضات سال نود و شش 
و نود و هشت را می توان در تغییر نوع نگاه مردم 
تهی دست به فقر جست وجو کرد. بخشی از مردم 
تبعیض  پدیده  به  مصاحبه ها  در  هفده  منطقه ی 
اشاره می کردند، حاال  بیان خودشان(  و  زبان  )به 
زاده  فقر  مردم،  این  از  بخشی  نظر  از  دست کم 
فقر  شده اند،  متولد  آن  در  که  نیست  طبقه ای 
لزوما زاده کم کاری و کم سوادی شان نیست. آنها 

در کلیت به نظر می رسد به تدریج 
مقاومت طبقه تازه وارد برای حفِظ شیوه 

زندگی گذشته اش تغییر الگو داده و به 
پذیرش تغییر مسیر می دهد. از سوی دیگر 
این طبقه تالش می کند تا برخی اقالم مورد 

نیازش را در همین منطقه تهیه کند و از 
سفرهای غیرضروی به مناطقی که 

عادتش تهیه اقالم از آن بوده پرهیز کند.

  بر اساس مشاهدات به نظر می رسد 
دست کم بخشی از طبقه ساکن در منطقه 

هفده با مشاهده تحصیل کردگان بیکار 
)شامل فرزندان خودشان و افراد برآمده از 

میانه شهر و سقوط کرده( به نوعی دیدگاه 
انتقادی نسبت به وضعیت و شرایطی که 

مسبب این فقر است رسیده اند.

 هم زیستی طبقه متوسط فرهنگی و 
فرودستان سبب شده فهم هر دو طبقه 

نسبت به موضوِع نابرابری دچار چالش 
شود. یکی از ریشه های اعتراضات سال نود 

و شش و نود و هشت را می توان در تغییر 
نوع نگاه مردم تهی دست به فقر جست وجو 

کرد.
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آنها  وضعیت  به  است  ممکن  هم  کرده  تحصیل  افراِد  که  می دانند  مشاهدات  اساس  بر  حاال 
سقوط کنند و این حاصل ناکارآمدی باالدستی ها، تبعیض و نابرابری های اجتماعی است و نه 

سرنوشتی محتوم و البته این وضعیت شایسته ی »اعتراض« است.

می شود،  بدل  مرجع  گروه  به  مناطق  این  در  تدریج  به  شده  تهی دست  متوسط  طبقه 
دست کم این است که مردم منطقه دائما به حضور آنان و »بیچاره شدنشان« اشاره می کنند، 
شاید برخی از تغییرات در شعارهای معترضان سال نود و شش و نود و هشت و اشاره مستقیم 
معترضان نود و هشت به مطالباتی مانند کار، آزادی،رفع نابرابری را بتوان حاصل این رویارویی، 

تعامل و مشاهده دانست.

پی نوشت
stateless -1 به گروه هایی از یک ملت اطالق می شود که به دلیل دیگری بودن، نداشتن اوراق هویتی دولِت مدرن 
و عدم شناسایی به مثابه بخشی از ملت از کلیه امکانات، خدمات و راهیابی به هسته های قدرت و الیه های باالی 
اجتماع محروم هستند. در ایران گروه هایی مانند مهاجران افغانستانی، فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی 
و پدراِن غیر ایرانی و هم چنین افراد فاقد شناسنامه و حتی بخشی از فرودستان را می توان در این طبقه بندی جا 

)Hammar 1991 :داد. )برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به
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سعید مدنی قهفرخی

امید و ناامیدی در جنبش های اجتامعی

امید، فال جرأت دیدار می زند

اشاره

ــن دو  ــت«، ای ــد اس ــران ناامی ــه ای ــت«، »جامع ــدوار اس ــران امی ــه ای »جامع
ــر  ــا در براب ــتند. م ــور هس ــل تص ــی قاب ــا حت ــات ی ــل اثب ــختی قاب ــه س ــزاره ب گ
ــه  ــه چ ــبت ب ــران نس ــه ای ــیم: جامع ــگ بپرس ــد بی درن ــزاره بای ــک از دو گ ــر ی ه
ــه  ــا چ ــا ب ــاه1398 م ــان م ــوادث آب ــت؟ »در ح ــد اس ــا ناامی ــدوار ی ــزی امی چی
ــوان  ــی می ت ــل نهای ــد؟ در تحلی ــا ناامی ــدوار ی ــم؟ امی ــی مواجهی ــه معترض جامع
مدعــی شــد معترضــان از اصــالح امــور در روال طبیعــی ناامیــد بودنــد و حاصــل 
ــا  ــی ی ــل بی تفاوت ــی در مقاب ــش اعتراض ــه کن ــی و در نتیج ــدی، ناکام ــن ناامی ای
انفعــال بــود. پــس پرســش ایــن اســت کــه چــرا جمعــی بیــن بی تفاوتــی و کنــش 
اعتراضــی یکــی را انتخــاب می کننــد؟ بی تردیــد یکــی از مهم تریــن عوامــل 
ــر  ــه تغیی ــد ب ــود امی ــی وج ــه بی تفاوت ــی و ن ــش اعتراض ــح کن ــر ترجی ــذار ب اثرگ
ــه  ــه ب ــا توج ــع ب ــت. در واق ــود- اس ــاختارهای موج ــر از س ــر- غی ــویی دیگ در س
ــه  ــود ک ــی می ش ــش اعتراض ــی وارد کن ــا جمعیت ــال، عموم ــراض فع ــک اعت ریس

ــد.  ــته باش ــر داش ــه تغیی ــد ب ــم اندازی از امی چش
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مقدمه

انتظار می رود جنبش های اجتماعی با گشایش سپهری امیدوارانه تالش کنند تا ظرفیت 
بالقوه اعتراض را در مسیرهای مفید، سودمند و موثر هدایت کنند. جنبش های قدیم از این 
از  که  اجتماعی  جدید  جنبش های  و  می کردند  بهره برداری  انقالبی  تحول  مسیر  در  ظرفیت 
وضعیت  به  نسبت  ناامیدی  با  مقابله  برای  کردند  تالش  گرفتند  شکل  بیستم  قرن  اواسط 
موجود، نیروهای اجتماعی ناراضی را در قالب روش های مدنی بسیج کنند و به این ترتیب از 
ظرفیت های موجود و ترویج امید به آینده راهی نو بهسوی جامعه ای عادالنه تر، دموکراتیک تر و 
 توسعه یافته تر بگشایند. از سوی دیگر جامعه نیز دائما در کشاکش بین امید و ناامیدی دست 
و پا می زند. اغلب تصور می شود جامعه عاقبت ناچار است به یکی از دو سوی امید- ناامیدی 
کشانده شود، در حالی که جامعه به دلیل دینامیسم درونی اش هیچگاه در چنین نقطه ای قرار 
یا اجتماعی تغییر می کند موضوع و  آنچه در امید جمعی  به تعبیر رورتی  نمی گیرد. در واقع 
سویه امید و ناامیدی است. جوامع همواره از جایی ناامید و به جایی امیدوار می شوند و البته 

شتاب این جابهجایی یا دیالکتیک امید – ناامیدی به ثبات یا ناپایداری جوامع بستگی دارد. 

در این مقاله تالش شده این ساز و کار توضیح داده شود و جایگاه امید جمعی و اجتماعی 
در جنبش های اجتماعی تبیین شود.

امید فردی، جمعی، اجتماعی

مفهوم امید اصوال از حوزه روانشناسی به دیگر حوزه ها از جمله علوم اجتماعی وارد شد. 
مورد  اهداف  به  رسیدن  برای  مثبت  انتظار  یا  آینده  بهتر یابی  معنای  به  امید  روانشناسی،  در 
نظر است. اشنایدر، روانشناسی که محور مطالعات خود را بر پایه امید قرار داده آن را عبارت 
می داند از مجموعه ای از شرایط که موجب برخورداری فرد از اهداف ارزشمند شخصی و ادراک 
توانایی برای تولید راهبردها در تعقیب اهداف می شود )Snyder et al, 2002, 122(. اشنایدر 
سه ویژگی مهم کمابیش مشترک افراد امیدوار را این گونه برمی شمرد: 1. داشتن اهداف معین، 
3. برخوردار از انگیزه الزم برای به اجرا  2. شناخت راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف و 

.)Snyder, 1995( درآوردن این راهکارها

روانشناسی است.  آن در  تاثیر مفهوم  زیادی تحت  تا حد  اجتماعی  امید در علوم  مفهوم 
افراد امیدوار خود را در خلق مسیر برای رسیدن به هدف توانا می بینند، چرا که از نظر آنان 
هدف و مسیرهای منتهی به هدف در پرتو امیدبه وجود می آید )میرزائیان و همکاران، 1393(. 
بی شک امید یکی از ویژگی های زندگی است که مردم را به جست وجوی فردایی بهتر وامی دارد 
انسان  در  رفاه  و  بسیار مهم سالمتی  از شاخص های  یکی  زندگی  به  امید  ) رسولی، 1395(. 
رود که حالت انگیزشی مثبتی مبتنی بر حس پایوری و راهیابی ناشی از تعامل فرد  بهشمار می 

با محیط ایجاد می کند.
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( امید عمومی   Braithwaite, 2004 از  از نظر دراهوز )به نقل  از یکدیگر تفکیک کرده  اند.  را 
چرخش  دکترین  و  حرفه ای  بازار  طریق  از  که  است  بی محتوایی  برق  و  زرق  حاصل  بیش تر 
حاصل  اجتماعی  و  جمعی  امید  که  حالی  در  می شود.  منتقل  جامعه  به  دولت ها  نخبگان 
شناخت و آگاهی و تعهد نسبت به اهداف و فرایندهای عملی است. امید جمعی که از آن با 
عنوان امید جماعتی یا امید محلی نیز یاد شده به زندگی اعضای جماعت معنا و پیوستگی 
برنامه های گروهی مثل رای دادن، پیکار و  افراد در  می دهد. غالبا دریک جامعه دموکراتیک 
جنگ و خرید اوراق قرضه دولتی مشارکت می کنند.این اعمال حاصل هر دو امید اجتماعی و 
جمعی است. بنابراین امید اجتماعی و امید جمعی گاه در یک راستا و مسیر حرکت می کنند 
و گاه سویه های متفاوت دارند اما در هر دو حالت سازوکارهای هر دو یکسان است، به این معنا 
که 1. هر دو شامل اهداف یا چشم اندازهای مشخص هستند، 2. در هر دو دسترسی به این 
بـه اهداف وجود دارد.  اهداف امکان پذیر است و 3. در هر دو سازوکارهایی برای دستیابی 
امیدهای  از  حاصل  اجتناب ناپذیر  کشمکش های  حل  امکان  جمعی  امید  و  اجتماعی  امید 
رقیب را فراهم می کند )Braithwalte, 2004(. منظور از امیدهای رقیب امیدها بین افراد یا 

امیدهای رقیب یک فرد با یک جمع و یا جمعی با جمع دیگر است. 

از منظر رورتی امید اجتماعی تالش و برنامه ریزی و همکاری افراد جامعه برای رسیدن 
که  است  به جایی رسیده  بشر  او  نظر  به  نشود.  یا  موفقیت کسب شود  به هدف است، خواه 
و  به اصالح همین انسان خاکی  باید  به پروژه های عظیم تغییر اجتماعی  به جای دلبستگی 
جامعهی موجود بپردازد؛ البته نـه براساس الگویی آرمانی بلکه به اندازه ای که بتواند زندگی 
شرافتمندانه را برای افراد فراهم آورد. رورتی معتقد است امید اجتماعی، امید عملی است که 
فردای بهتر را دست یافتنی و به دست همین انسان معمولی ممکن می داند. بنابراین یکی از 
مهم ترین کیفیت های امید اجتماعی، عاملیت انسان است. به نظر او امید توانایی باور به این 
است که آینده به طور مطلوب از گذشته متفاوت تر و مطلوب تر است. امید اجتماعی از فرافکنی 
خوشبختی و آسایش به جهان دیگر اجتناب می کند و باِر ساختن آینده را بر دوش خود انسان 

.) 2002 ,Rorty می گذارد )

الهام دهنده امید به امکان ایجاد یک  الهام از کتاب مقدس که  با  به نظر  می رسد رورتی 
دارد که زیرا اعتقاد را  ابـداع کرده است  را  اجتماعی  امید  بهتر است، مفهوم  جهان اخالقی 
عملگرایی و دیـن و امـید اجتماعی بـا یکدیگر سازگار هستند. اگر چـه رورتی بحثی در بـاره 
جنبش های اجتماعی بهمیان نیاورده است، اما عملگرایی او و اصرارش بر ایجاد دنیای زمینی 
زمینه دعوت  این  در  دارد.  بسیار همگرایی  اجتماعی  پشتیبان جنبش های  ایده های  با  بهتر 
عاملیت های  توسط  جامعه  اصلی  سؤال  مهم ترین  به  دادن  پاسخ  در  مشترک  امید  به  رورتی 

اجتماعی را می توان دعوت او به جنبش اجتماعی جدید قلمداد کرد.

به هر حال، در اغلب تعاریف از امید و به ویژه امید اجتماعی، نگاه به آینده در دسترس، 

انـد سه مفـهوم از دیـدگـاه اجتماعـی مـورد بحث قـرار داده   جامعه شناسانی که امید را 
collective hope social hope و امید جمعی public hope، امید اجتماعی امید عمومی
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   بــر خــالف تصــور، امیــد در جنبش ها 
ــت  ــه موفقی ــبت ب ــد نس ــه امی ــر ب منحص
یــا  امیــد  بلکــه  نمی شــود،  جنبش هــا 
ناامیــدی دربــاره نظــام مســتقر نیــز نقــش 
به ســزایی در جنبش هــا دارد. بــرای ایــن 
کــه از دل شــوک های وارد شــده بــه زندگــی 
روزمــره جنبــش اعتراضــی پدیــد آیــد، 
مــردم بایــد محرومیــت و نابســامانی پیــش 
آمــده بــرای خــود را هــم نادرســت بپندارنــد 

و هم قابل جبران.

  امید عمومی بیش تر حاصل زرق و 
برق بی محتوایی است که از طریق بازار 

حرفه ای و دکترین چرخش نخبگان دولت ها 
به جامعه منتقل می شود. در حالی که امید 

جمعی و اجتماعی حاصل شناخت و آگاهی 
و تعهد نسبت به اهداف و فرایندهای عملی 

است.

  از نظر ریچارد رورتی، امید، توانایی 
باور به این است که آینده به طور مطلوب از 

گذشته متفاوت تر و مطلوب تر است. امید 
اجتماعی از فرافکنی خوشبختی و آسایش 
به جهان دیگر اجتناب می کند و باِر ساختن 

آینده را بر دوش خود انسان می گذارد.

برخی  مثال  برای  است.  برجسته  و  مشهود 
انتظار  با  که  است  تمایلی  امید  معتقدند 
وقوع مثبت همراه است. نان، امید را تمایل 
کلی به ساختن آینده و پاسخ مثبت به آینده 
ادراک شده می داند. امید نگرش های مثبت 
کلی به آینده ی خویش را شامل می شود که 
همراه است با تالش فعاالنه تر برای دستیابی 
به نتایج آتی مثبت )Nunn,1996(. به گفته 
میرسپاسی امید اجتماعی دارای دو ویژگی 
تغییرپذیری  و  عمل گرایی  یعنی  اساسی، 
است و اعتقاد به این است که افراد در تعیین 
)میرسپاسی،  دارند  نقش  خود  سرنوشت 

.)41 :1388

توجه  مورد  منظر  دو  از  امید  بنابراین 
انگیزش  یا  هیجان  اول  است.  گرفته  قرار 
مثبت نسبت به آینده محتمل و دوم کنشی 
تالش  و  اهداف  انتخاب  با  افراد  که  فعاالنه 
برای دستیابی به آن امکان خلق آینده مورد 
نظر خود را فراهم می کنند. در بحث پیرامون 
جنبش های اجتماعی هر دو منظر از اهمیت 

بسیار برخوردارند.

مفهوم جنبش اجتماعی

 رفتار جمعی به عنوان کنشی هدفمند 
شده  تعریف  اجتماعی  جهت گیری  دارای  و 
که به واسطه آن افراد تالش می کنند محیط 
شکل  مجددًا  را  خود  فرهنگی  و  اجتماعی 
رویدادهای  در  که  افرادی  عالوه  به  دهند. 
دارند،  مشارکت  جمعی  رفتارهای  به  مربوط 
تالش می کنند بر پایه گونه ای خاص از باور 
این  می شود،  خوانده  شده  عمومی  باور  که 
)اسملسر،  دهند  شکل  مجددًا  را  محیط 
اعمال  گونه  هر  دیدگاهی،  از   .)1394
سازمان  تجدید  هدفشان  جمعی  که  دسته 
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اجتماعی باشد جنبش می گویند )ابرکرامبی و همکاران، 1384(. به نظر می رسد این تعریف 
انقالبها،  همچون  پدیده هـایی  تیلی  چارلز  گفته ی  به  اما  نباشد،  برخوردار  زیادی  دقت  از 
انواع  کودتاها  از  بسیاری  حتی  و  سیاسی  توطئه های  اجتماعی،  جنبش های  شورشهـا، 
مختلفی از کنش های جمعی هستند که با هدف ایجاد تغییر یا ممانعت از تغییر ی در جامعه 
پیشبرد  برای  جمعی  تالش  را  اجتماعی  جنبش  ترنر  رالف  و   )1389 )تیلی،  می افتند  اتفاق 
این  با   .)1394 کیلیان،  و  )ترنر  است  تعریف  کرده  اجتماعی  دگرگونی  برابر  در  مقاومت  یا  و 
از  بعد  بیش تر  هستند  که  نوینی  پدیده های  بشریت،  تاریخ  در  اجتماعی  جنبش های  وصف، 
گسترش صنایع و پیدایش طبقات اجتماعی، رو به شکل گیری گذاشته اند؛ زیرا این انقالب 
صنعتی بود که موجب شد وضعیت طبقاتی موجود به گونه ای ژرف دگرگون شود. تعمق در 
تاریخ جنبش های اجتماعی به خوبی نشان می دهد که اکثر این نوع جریان ها، بعد از انقالب 

صنعتی روی داده  اند.

توجهی  جالب  شکل  به  انقالبی-  چه  و  طلبانه  اصالح  چه   – اعتراضی  جنبش های 
هم  و  منفی  مؤلفه های  هم  ایدئولوژی ها  می دهند.این  پرورش  را  مشابهی  ایدئولوژی های 

جنبه مثبت هواداران جنبش های اعتراضی اغلب خود را وقف جنبش ساخته و برای بازسازی 
و موانعی که  از خطرات  بر مجموعه ای  تا  اقدام می کنند  نیرویی عظیم  با  انتظار  جامعه مورد 
توانایی  به  باور  دلیل  به  کنند.  غلبه  می دهد،  شکل  را  جهان  از  هواداران  تصویر  منفی  جنبه 
اغراق آمیز، هواداران اغلب تنها اگر تغییرات اجتماعی را در شرف وقوع بیابند ،آینده را مملو از 
شادکامی بی حد و حصر خواهند یافت. چرا که طبق استدالل آنان اگر این تغییرات رخ دهند 

بنیان خطر، سرخوردگی، و سختی از میان خواهد رفت )اسملسر، 1394(.

بر اساس نظر چارلز تیلی جنبش اجتماعی بدان صورتی که پس از سال 1750 در غرب 
ظهور کرد حاصل ترکیب ابداعی و مهم سه عنصر بود: 1. تالش عمومی پایدار و سازمان یافته 
کنش  شکل های  میان  از  ترکیب هایی  استخدام   .2 مقامات  مقابل  در  ادعاهایی  طرح  برای 
سیاسی )چنته جنبش اجتماعی( و 3. نمایش هماهنگ و عمومی ارزشمندی، وحدت، تعداد 
از رفتار موقر و متین، پوشش مرتب و...، وحدت  از ارزشمندی عبارت است  و تعهد. منظور 
هـای مـنظم و...، تـعداد به شمار  به معنای نشان ها، سربندها، پرچم ها، راهپیمایی در صف 
ها... و تعهد که عبارت است از مقاومت در برابر  افراد امضا کننده بیانیه ها و پر کننده خیابان 

سرکوب، از خود گذشتگی، پرداخت حق عضویت و امثال آن )تیلی، 1389(.

ژوزف گاسفیلد جنبش اجتماعی را این گونه تعریف می کند: "فعالیت ها و باورهای مشترک 
آنچه  هستند...  اجتماعی  نظم  از  جنبه ای  در  تغییر  برای  خواست  به  معطوف  که  اجتماعی 
جنبش اجتماعی را به مثابه نوع خاصی از عامل تغییر متمایز می کند، کیفیت آن به عنوان 
کاستلز  تعبیر  اما   .)Gusfield, 1970: 2( است"  یافته  سازمان  و  شده  بندی  مفصل  گروهی 
به  می کند  اشاره  او  است.  تامل  قابل  بسیار  نیز  امید  با  آن  پیوستگی  و  اجتماعی  جنبش  از 

 مثبت دارند. در جنبه منفی احساسی از دلواپسی و تشویش وجود دارد در مـورد خـطرهـای 
متوجه زندگی اجتماعی و در مورد عواملی که مسئول پدید آمدن این خطرات می باشند. در 



35
پائیز و زمستان 1398

افزایش مستمر مشارکت کنندگان در یک جنبش اجتماعی و امیدی که به همراه دارد: "در آغاز 
تعدادی اندک بودند، صد ها تن به آنها پیوستند، سپس شبکهای از هزاران تن ایجاد شد و آنگاه 
میلیونها تن باصداها و تمنای درونیشان برای امید از آنها حمایت کردند" )کاستلز، 1394: 9(. 
از همین منظر می توان رابطه ای وثیق بین جنبش اجتماعی و امید جمعی و اجتماعی یافت. 
در واقع روح حاکم بر اغلب تعاریف از جنبش اجتماعی متضمن آینده ای معین است که نوید 

وضعیتی بهتر از وضع موجود را می دهد.

امید در جنبش ها

ظهور یک جنبش اجتماعی مستلزم دگردیسی آگاهی و هم چنین رفتار است. تغییر در 
آگاهی حداقل سه وجه متمایز دارد. 1. از دست رفتن مشروعیت »نظام« یا کاهش آن به این 
و مشروعیت  اقتدار حاکمین خود  معمول  به طور  که  زنانی  و  مردان  از  کثیری  تعداد  که  معنا 
ترتیبات نهادی را پذیرفته بودند، تا اندازه ای به این باور می رسند که حاکمین و ترتیبات تحت 
آنها غیرعادالنه و نادرست هستند. 2. تضعیف گرایشات جبرگرایانه در میان مردم و  مدیریت 
مطالبه حقوق از سوی آنان. 3. رشد باور به توانایی برای تغییر سرنوشت خود در میان همه 
یا گروهی از مردم )پایون و کلوارد،1394(. امید جمعی نیز کمابیش در همین فرایند شکل 
سوی  به  تغییر  بودن  ممکن  احساس  و  تغییر  ایجاد  برای  می شود. اراده  تقویت  و  می گیرد 
وضعیتی بهتر شالوده امید جمعی یا اجتماعی را میسازد. هنگامی که اعتراض پدید می آید، 
هنگامی که توده های مردمی که معمواًل مطیع هستند نافرمان می شوند یک دگرگونی عظیم 
رخ می دهد و به طور ذهنی امید به دست یابی به دنیای بهتر در میان فرد، جمع و جامعه پدید 
آمده و تقویت می شود. فارغ از اختالف نظرها میان مکاتب فکری گوناگون، اختالف نظرهایی 
نمودی  مردمی  جنبش های  ظهور  که  مسئله  این  سر  بر  نظران  صاحب  هستند،  اساسی  که 

از تغییرات عمیق در جامعه است، توافق دارند. یکی از مهم ترین وجوه تغییر، ایجاد و تقویت 
امید جمعی و اجتماعی است. محققان کمتر درباره احساسات اعتراضی در جنبش ها بحث 
کرده  اند، اما بسیاری از آنها مستقیم و غیرمستقیم نقش امید فردی، جمعی و اجتماعی را در 

جنبش ها تایید کرده  اند.

نظریه ها در باره جنبش های اجتماعی به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی بر فشارهایی 
که عامل بروز جنبش می شوند تاکید می کنند و دسته ای بر ظرفیت تنظیمی جامعه که از بین 
رفتن آن موجب شورش می شود، اصرار می ورزند. برای مثال تغییرات شدید اقتصادی، مشخصا 
ارتباط میان انتظارات افراد جامعه و شرایطی را که در واقع تجربه می کنند، مختل می کند. اگر 
سطح انتظارات مردم بیش از آن چیزی باشد که دریافت می دارند، احتماال احساس ناامیدی 
و خشم نسبت به مدیریت جامعه بیش تر خواهد شد، برخی تحلیل گران به پیروی از توکویل بر 
این نکته تأکید می کنندکه ناامیدی حاصل از دوره های بهبود اقتصادی است که باعث پدید 
آمدن انتظاراتی می شوند که از میزان واقعی دستاوردهای اقتصادی پیشی می گیرند. برخی 
و غیرمنتظره  این دشواری های جدید  دارند  تأکید  انگلس  و  مارکس  از سنت  پیروی  به  دیگر 
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را  منازعات مدنی  ایجاد  پتانسیل  و  و خشم می شوند  ناامیدی  آمدن  پدید  که موجب  هستند 
امید در جنبش ها  بر خالف تصور،  بنابراین،  و کلوارد، 1393(.  پایون  )فاکس  در خود دارند 
نظام  درباره  ناامیدی  یا  امید  بلکه  نمی شود،  جنبش ها  موفقیت  به  نسبت  امید  به  منحصر 
مستقر نیز نقش به سزایی در جنبش ها دارد. برای این که از دل شوک های وارد شده به زندگی 
نابسامانی پیش آمده برای خود را  باید محرومیت و  آید، مردم  روزمره جنبش اعتراضی پدید 
اعتراض دست  به مثابه  توده مردم در گذشته صرفا  قابل جبران.  و هم  بپندارند  نادرست  هم 
به شورش نمی زدند، بلکه انتظار داشتند به واسطه اعتراض چیزی به دست آورند )هابز باوم، 
1376(. برای وقوع جنبش باید ترتیبات اجتماعی ای که به طور معمول درست و تغییر ناپذیر 
انگاشته می شوند به نظر نادرست و قابل تغییر بیایند. یکی از شرایطی که این ارزش گذاری 
جدید را تسهیل می کند، اندازه رنج و مرارت است. این دیالکتیک امید و ناامیدی به اشکال 
گوناگون در نظریه ها درباره جنبش های اجتماعی نشان داده شده است.کاستلز این فرایند از 

ناامیدی تا امید و دیالکتیک آنها را چنین توضیح می دهد:

بر  می شود.  آغاز  کنش  به  هیجان  از  شکل  تغییر  با  اجتماعی  جنبش  یک  بزرگ  "انفجار 
اساس نظریه هوش هیجانی، احساساتی که بیش از همه به بسیج اجتماعی و رفتار سیاسی 
اند از ترس )که یک احساس منفی است( و اشتیاق )که یک احساس  مرتبط می شوند عبارت  
مثبت است(. احساسات مثبت و منفی مربوط به دو نظام انگیزش بنیادین هستند که از تکامل 
که  است  مربوط  هـدفجویانه  رفتار  به  گرایش  نظام  پرهیز.  و  گرایش  می شوند:  منتج  انسان 
فرد را به سوی تجربه های پر پاداش هدایت می کند. هنگامی که افراد به سوی هدفی که آن 
با یک  اشتیاق  به همین دلیل است که  را گرامی می دارند حرکت می کنند، مشتاق هستند. 
هیجان مثبت دیگر مرتبط است: امید، امید است که رفتار را به سمت آینده معطوف می کند. 
عنصری  امید  است،  آینده  تصور  توانایی  انسان  ذهن  متمایز  ویژگی های  از  یکی  که  آنجا  از 
اساسی در حمایت از کنش هدف جویانه است. اما برای اینکه اشتیاق پدیدار و امید برانگیخته 
شود، افراد باید بر هیجان منفی ناشی از نظام انگیزشی پرهیز غلبه کنند. این هیجان منفی 
هیچ  تهدید  مورد  شخص  که  است  خارجی  تهدید  یک  به  پاسخی  اضطراب  است.  اضطراب 
کنترلی بر آن ندارد. بنابراین اضطراب به ترس منجر می شود و تأثیری فلج کننده بر کنش دارد. 
غلبه بر اضطراب در رفتار اجتماعی سیاسی اغلب از یک هیجان منفی دیگر ناشی می شود: 
است  آن  مسئول  که  کارگزاری  شناسایی  و  ناعادالنه  کنش  یک  درک  با  عصبانیت  عصبانیت. 
افزایش می یابد. پژوهش های عصب شناسی نشان می دهند که عصبانیت بـا رفتار ریسکپذیر 
در  می شود.  جایگزین  مثبت  هیجانات  می کند،  غلبه  ترس  بر  فرد  که  هنگامی  است.  همراه 
را  مخاطره آمیز  کنش  پاداش  برای  انتظار  امید،  و  می کند  فعال  را  کنش  اشتیاق  حالت،  این 

انگیزد" )کاستلز، 1394: 21(. برمی 

این نظر که انقالب ها حاصل دوره افزایش انتظارات )امید( و دوره متعاقب آن هستند که 
در آن انتظارات مردم با ناکامی مواجه می شود، در اساس نشان دهنده حد وسطی است میان 
این نظر عمده مارکسی که انقالب ها پس از دوره افول تدریجی رخ می دهند و این نظر توکویلی 
که انقالب ها هنگامی اتفاق می افتند که شرایط روبه بهبود است. در عین حال شاید بتوان با 



37
پائیز و زمستان 1398

قاطعیت  بـه این مدعا اشاره کرد که وقوع انقالب در جامعه ای از اساس غیرممکن است که در 
آن فرصت مداوم و آزادانه برای برآورده ساختن نیازهای جدید، خواست های جدید، و انتظارات 
جدید وجود دارد. بنابراین، از ژرفای ناامیدی در همه جا رؤیا و برنامه ای فراخروشیده است. 

به نظر برخی صاحب نظران بخشی از باور عمومی شده در رفتار جمعی مورد نظر گوستاو 
لوبون را امید جمعی تشکیل می دهد. از دیدگاه وی برای تبیین رفتار جمعی باید سه ویژگی 
یا دور زدن  از الگوها و ساختارهای نهادی مستقر  متمایز را توضیح داد:1. تمایل به فراَروی 
به  باورها  و  احساسات  تلقیات،  تبدیل  موجود(،2.  وضع  از  )ناامیدی  آنها  ساختن  ویران  یا 
کنش)اعتراض( 3. کنشی که به صورت جمعی و نه فردی روی می دهد )امید به آینده( )لوبون، 
از امکان پذیری و به  1394(. حاصل ویژگی دوم و سوم امید جمعی است. این درک موجود 
هنگام بودن است که نقش آفرینی توجیه و الزام به عنوان ادراکات هنجاری نو ظهور را در تبدیل 
تلقیات، احساسات و باورها به کنش باعث می شود. امکان پذیری دربردارنده موارد زیر است: 

● ادراک موجود از احتمال اصالح وضعیت نامناسب، 
از سوی  از جمله  از جوانب مختلف  و مخالفتی که  نوع حمایت  از  تصور موجود   ●

دولت و دیگر نهادهای حکومتی پیش خواهد آمد
● امکانات و منابع مورد نیاز برای انجام کنش و مواجهه با مخالفت ها

● توانایی عاملین بالقوه برای انجام موفقیت آمیز کنش
● به هنگام بودن، اضطرار وضعیت و اقتضای نمادین فرصت

امید در جنبش ها واجد کارکردهای خاصی است که به اختصار توضیح داده می شود:

جاسپر احساسات در رویدادهای اعتراضی را به دو تقسیم می کند و امید را به عنوان یک 
کمک  ما  به  واکنش ها  برخی  وی  اعتقاد  به  می دهد.  قرار  دو  آن  بین  حدفاصل  در  احساس 
می کند تا علت پیوستن فرد به اعتراضات گروهی و جنبش ها را توضیح دهیم و برخی دیگر 
اما در هر حال  واکنش های احساسی هستند که در خالل فعالیت اعتراضی تولید می شود. 
امید شامل هر دو  و  دارند  اثر  افول جنبش ها  یا  ادامه  و  این احساسات در شکل گیری  هردو 
گروه احساسات می شود. در واقع افراد می توانند مجذوب امید ناشی از قدرت یافتن جنبش 
اعتراضی شوند و در همان حال حسی از »حرکت و جریان« در اعتراض و سیاست یا پیش بینی 

وضعیت بهتر امور در آینده داشته باشند )جاسپر، 1395(.

به لحاظ عینی جنبش نیازمند منابع و حمایت خارج از جنبش است و به لحاظ ذهنی باید 
در بین هواداران بالقوه جنبش امید و اعتماد به نفس وجود داشته باشد. امید و یأس ملموس 

هاست تا بتوانند زندگی خود  هایی برای انسان  "اختراع دوباره دموکراسی، به منظور یافتن راه 
شان معموال نادیده  هایشان مشترک است، اما در تجربه روزمره  را بر اساس اصولی که در ذهن 

گرفته شده مدیریت کنند" )کاستلز، 1394: 206(.

امید بهمثابه منبع جنبش
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نیستند، اما با این حال وضعیت های ذهنی نیرومندی می باشند. این عناصر از طریق مباحث 
شایعه گونه در خانواده، محله، محل کار و گروه های تفریحی و از طریق شبکه های غیررسمی 
ارتباطی در میان این گروه ها شکل گرفته، اشاعه یافته و تبدیل به هنجار می شوند. اکثر شواهد 
در دسترس ما نشان می دهند یأس و ناامیدی نسبت به امکان پذیری تغییر مانع از شکل گیری 
جنبش ها می شوند، حال آن که امید درها را به سوی شکل گیری جنبش می گشاید.امید و یأس 
ثبات  با  وضعیت  که  باشند  مردم  مختلف  بخش های  پای  دیر  کمابیش  ویژگی های  می توانند 
عناصر  این  اول  مورد  در  تغییر دهند.  را  رویدادها  یا مسیرهای  آشکار سازند،  را  آنان  نظر  مد 
از مردم به عنوان منبع انسانی  می توانند به تبیین این مسئله کمک کنند که چه گروه هایی 
این مسئله  تبیین  به  دوم  مورد  در  اجتماعی شوند،  به هواداران جنبش  تبدیل  دارد  احتمال 
کمک می کند که چه زمان احتمال دارد با تقویت امید در درون یک گروه خاص ،جنبش جدید 

پدید آید )ترنر و کیلیان، 1394(.

امید در آن احساس  به هنگام بودن در جایی که پیش تر فقدان  امید و حس  انگیختگی 
میشد، معموال متعاقب دورانی پدید می آید که در آن وضعیت و دستاوردهای گروهی از مردم 
افزایش است،  به  این است که گروه هایی که رفاه شان رو  بر  روبه بهبود گذاشته است. فرض 
بیش تر احتمال دارد که هوادار جنبش شوند، و گروه هایی که رفاه شان رو به کاهش گذاشته 
با وجود احساس ناامیدی نسبت به وضع موجود احتمال اندکی در این زمینه برای آنان وجود 
دارد. جنبش قدرت سیاه پوستان زمانی شکوفا شد که رفاه و نظر مساعد دولت فدرال امید آنان 
را افزایش داد و هنگامی رو به زوال نهاد که ترکیب رکود اقتصادی و همدلی کمتر دولت فدرال 
از امید آنان کاست. از این جهت امید منبع دائمی و مؤثری برای مقابله جنبش ها با موانع و 

مخالفت ها است.

 

فراهم  را  کنش  زمینه  مستقیما  تنها  نه  بودن  هنگام  به  و  امکان پذیری  و  امید  احساس 
می آورد بلکه به پدید آمدن حس مشروعیت که مطابق آن تصور می شود جنبش راه درستی در 
پیش گرفته نیز کمک می کند. مصاف موفقیت آمیز با مخالفت ها نه تنها از طریق امکان پذیر 
نشان دادن تالش ها باعث پدید آمدن کنش می شود بلکه هم چنین نیازمند ایمان به حقانیت 
و مشروعیت جنبش است. گرایش روانی همگانی وجود دارد که بر اساس آن تصور می شود 
کسب موفقیت آمیز به معنای درستی و مشروعیت است و آنچه ناکام میماند احساس می شود 
و  )ترنر  نامیده  اند  عادالنه«  »جهان  فرض  را  آن  روانشناسان  که  مسئله ای  است،  نادرست  که 

کیلیان، 1394(.

امید منبع مشروعیتبخش جنبش
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دگرگونی های  که  همان گونه  نهایت،  در 
مجدد  ارزیابی  سمت  به  را  مردم  عینی  نهادی 
نیز  نخبگان  می دهند،  سوق  خود  وضعیت 
می توانند در این ارزیابی مجدد تاثیرگذار باشند 
و در نتیجه به تحریک این انگیزش های توده ای 
توجه  مورد  اغلب  که  روندی  کنند؛  کمک 
گرفته  قرار  اجتماعی  علوم  نظریه پردازان حوزه 
است. بی تردید منفعت طبقه حاکم معموال در 
حفظ وضع موجود و تداوم فرمانبرداری طبقات 
اما  دارد،  قرار  موجود  وضع  درون  در  پایین 
ممکن  سریع  نهادی  دگرگونی های  و  تغییرات 
متفاوت  شکلی  به  را  نخبگان  گروه های  است 
متأثر سازد، قدرت بخش هایی از طبقه حاکم را 
تحلیل برد و قدرت بخش های دیگر را افزایش 
نیز  نخبگان  خود  درون  در  که  گونه ای  به  دهد 
ناهمگنی  و  اختالف  این  آید.  پدید  شکاف 
هنجارهای  اقتدار  و  آنان  اقتدار  می تواند 
نابود  آنها حمایت می کنند،  از  که  را  نهادی ای 
این وضعیت  رقابت های متعاقب  اگر در  سازد. 
خواندن  حق  به  طریق  از  نخبگان  از  برخی 
آنان  حمایت  کسب  دنبال  به  فقرا  نارضایتی 
باشند، امیدهای طبقات پایین برای تغییر قوت 
خواهد گرفت و مشروعیت نهادهایی که بر آنان 
ستم روا می دارند بیش از پیش تضعیف خواهد 

شد )فاکس پایون و کلوارد، 1394(.

در  هویت  و  ایدئولوژی  نقش های  از  یکی 
امید  تقویت  و  ایجاد  اجتماعی  جنبش های 
به  اعضا  می شود  موجب  گروهی  هویت  است. 
خود افتخار کنند ،آنان قادر خواهند بود خود 
باشند  داشته  نفس  به  اعتماد  و  نشان دهند  را 
وضعیت  می توانند  کنند  احساس  که  جایی  تا 

  جنبش های اجتماعی در تاریخ 
بشریت، پدیده های نوینی هستند  که 

بیشتر بعد از گسترش صنایع و پیدایش 
طبقات اجتماعی، رو به شکل گیری 

گذاشته اند؛ زیرا این انقالب صنعتی بود که 
موجب شد وضعیت طبقاتی موجود به 

گونه ای ژرف دگرگون شود.

  مانوئل کاستلز: در آغاز تعدادی 
اندک بودند، صد ها تن به آنها پیوستند، 
سپس شبکهای از هزاران تن ایجاد شد و 

آنگاه میلیونها تن با صداها و تمنای 
درونیشان برای امید از آنها حمایت کردند.

  به نظر جاسپر، برخی از واکنش ها 
به ما کمک می کند تا علت پیوستن فرد به 
اعتراضات گروهی و جنبش ها را توضیح 

دهیم و برخی دیگر، واکنش های احساسی 
هستند که در خالل فعالیت اعتراضی تولید 

می شود. اما در هر حال هردو این 
احساسات در شکل گیری و ادامه یا افول 
جنبش ها اثر دارند و امید شامل هر دو 

گروه احساسات می شود.

  هویت گروهی موجب می شود 
اعضا به خود افتخار کنند ،آنان قادر 

خواهند بود خود را نشان دهند و اعتماد به 
نفس داشته باشند تا جایی که احساس 

کنند می توانند وضعیت غیرقابل قبولی را 
با کنش جمعی تغییر دهند.

نخبگان امیدبخش در جنبشها

هویت امیدبخش در  جنبش
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غیرقابل قبولی را با کنش جمعی تغییر دهند. در واقع هویت با تقویت حس غرور و استقالل 
گروهی موجبات امید بیش تر را فراهم می آورد. »والبرت« به این نکته پی برد که اعتراض جمعی 
در کلینیک های روانی نسبت به زندان هاکمتر رواج دارد. او بخشی از این تفاوت را ناشی از این 
واقعیت دانست که ابعادی در تبهکار بودن وجود دارد که فرد می تواند به آن افتخار کند، حال 
آن که بیمار روانی بودن تقریبا هیچ جنبه قابل افتخاری ندارد. یکی از مضامین مهم جنبش 
قدرتمند سیاه پوستان در دهه1970 شعار »سیاه پوست زیبا« بود. جنبش با جایگزینی واژه ی 
سیاه Black به جای کاکاسیاه Negro و دیگر اقدامات در پی مبارزه با عزت نفس پایین نژادی 
برابر رهبران  و تمکین در  بر خود  را می شد در مرجح دانستن روشن پوستان  آن  نمود  بود که 

سفیدپوست دید )ترنر و کیلیان، 1394(.

امید با تقویت حس امکان پذیری این ادراک را دربر می گیرد که امکان کنش در حال حاضر 
بیش تر از گذشته یا آینده می باشد. به دلیل اینکه هدف جنبش های اجتماعی، بر خالف دیگر 
ادراک  این  است،  پایدار  اجتماعی  تغییر  ایجاد  کودتا(،  یا  )مثل شورش  رفتار جمعی  اشکال 
که احتمال اصالح وضعیت وجود دارد، ضرورتا دست کم تصویری اولیه از مجموعه ای عملی 
از ترتیبات جایگزین را شامل می شود. پیش بینی حمایت و مخالفت این اطمینان را به وجود 
می آورد که منبع حمایتی بالقوه و قابل توجهی وجود دارد که همراه با پیشرفت مبارزه می توان 
آن را بسیج کرد. به همین نحو، امکانات و منابع بسیار ملموس تر و قابل اطمینان تر و هم چنین 
هوادارانی مورد نیاز است که بتوانند روند مداوم طرفداری متعهد به جنبش را تأمین کنند )ترنر 

و کیلیان،1394(.

این  بر  مبتنی  اساس  در  آنان  کنش  اما  می کنند  عمل  محاسبه  پایه  بر  اندازه ای  تا  مردم 
به معنای  این  و  باشند  به هدف خود موفق  راه رسیدن  احساس مبهم است که می توانند در 
برای  انتخاب شده  زمان  جنبش  فعاالن  دید  از  به عالوه  است.  جنبش  حامیان  جمعی  امید 
در  جمعی  رفتار  آن که  دلیل  به  اما  است.  مناسب  دیگر  زمان  هر  از  بیش  جمعی  کنش  آغاز 
جنبش اجتماعی می بایست برای ماه ها یا سال ها به طول بیانجامد، همراه با پیشرفت امور، 
درک موجود از امکان پذیری و به هنگام بودن به شکلی گسترده تر و پیوسته تر نسبت به دیگر 
اشکال رفتار جمعی مورد سنجش و بازبینی قرار می گیرد و فرصت بیش تری برای محاسبه و 
بـرنامهریزی ایجاد می کند. در واقع تقویت منابع و فرصت ها امید جمعی را افزایش می دهد. 
به هر حال موفقیت های چشمگیر و شکست های مأیوس کننده جنبش، امکان ارزیابی عینی 
از منابع و ظرفیت های بالفعل و هم چنین امید طرفداران جنبش را فراهم می کنند. به عالوه 
همراه با انباشت تجربه و پدید آمدن تمرکز ساختاری، عقاید و استراتژی های مردم ادراکات و 
هنجارهای مربوط به وضعیت پیش روی خود را به صورت جمعی بسط می دهند و به این وسیله 
صورت  به  را  خود  تلقیات  و  احساسات  این  سپس  و  می افزایند  خود  جمعی  و  فردی  امید  بر 

جمعی تبدیل به کنش می کنند.

امید حداکثر در شرایط بهینه
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جنبش های  عصر  پایان  ایده   1968 سال  منازعات  مقابل  در  گرفته  صورت  واکنش های 
عصر  تدریج  به  و  ترتیب  این  به  ساخت.  بارور  را  جدید  جنبش های  آغاز  و  قدیم  اجتماعی 
جنبش های اجتماعی»قدیم« یا انقالب های بزرگ با هدف به قدرت رساندن کارگران و دیگر 

گروه های تحت استثمار سپری شد. 

اغلب جنبش های اجتماعی قدیم معادل انقالب فرض می شوند. زمانی بیش ترین احتمال 
وقوع انقالب وجود دارد که پس ازیک دوره طوالنی از رشد اقتصادی و اجتماعی چشمگیر، 
دوره کوتاهی از پسرفت شدید پدید آید. ترس ذهنی مردم در آن زمان از این است که شالوده 
اساسی که با تالش بسیار به دست آمده، به طور کامل از دست برود، لذا روحیه آنان انقالبی 
می کند  تایید  را  نظر  این  روسیه  انقالب  ویژه  به  انقالب ها  از  آمده  دست  به  شواهد  می شود. 

)دیویس،1394(.

استقالل،  به  معطوف  اجتماعی  »نوین«  جنبش های  که  باورند  این  بر  ناظران  بسیاری   
بر جای جنبش های قدیمی هستند. نقد جامعه پساصنعتی در حال نشستن  و  ابرازی  خود 
آلن تورن یکی از تحلیل گران جنبش های کارگری در اروپای غربی و امریکای التین برخی از 
تأثیرگذارترین ایده ها را در این مسیر فرمول بندی کرد. تورن قبل از پایان سال 1968 بیانیه 
عمده ای با عنوان »جنبش ماه مه یا کمونیسم اتوپیایی« منتشر کرد. وی اعالم کرد که مبارزات 
آزادی بخش ملی در مقابل دولت های مسلط جهان سر تسلیم فرود آورد، حال آن که جنگ سرد 
مبارزه آشکار بین سرمایه داری و سوسیالیسم را به بن بست کشانده است. وی در ادامه افزود 
که "قدرت خالص حکومت ها، شرکت ها، و رسانه های جمعی با ایجاد یکنواختی خفقان آور به 
دشمنی برای خالقیت و تغییر درآمده است" )به نقل از تیلی، 1389: 140(. بنا به گفته تورن 
نوع جدیدی از جنبش های اجتماعی باعث به وجود آمدن امیدی برای در هم شکستن فضای 
خفقان آور دیوان ساالری شده است. وی نتیجه گرفت که وظیفه مهم آشکار سازی این مطلب 
است که "چه نیروها و تعارضات اجتماعی قرار است در این نوع جدید از جامعه عمل نمایند، 
یافت.  آگاهی  آن  مشکالت  و  ماهیت  از  نمی توان  که  است  جوان  چندان  هنوز  که  جامعه ای 
این مبارزه طبقاتی جدید بین سلطه یابی از طریق دستگاه کنترل و کسانی که تغییر را تجربه 
می کنند ... آن را نه به عنوان لحظه پیوندگاه یک بحران بلکه به صورت آغاز مبارزاتی جدید در 
می آورد که همانند جنبش کارگران در زمان صنعتی شدن سرمایه دارانه برای جامعه ما بنیادین 

و دیر پا است" )همان(.

 جنبش های اجتماعی جدید حاصل نزدیک به یک قرن تغییرات در سرشت جنبش های 
اجتماعی درقرن بیستم هستند که عبارت  اند از: 

عادی سازی )برخی از( روابط میان سازمان دهندگان جنبش های اجتماعی و    ●
مقامات محلی به ویژه پلیس مسئول نظم عمومی و کنترل اجتماعات،

● تکامل یافتن پویش ها، اقدامات جنبش های اجتماعی و تجلیات آنها متناسب با 

امید در جنبشهای قدیم و جدید



42
پائیز و زمستان 1398

تغییر ابزار ارتباطات،
● اتخاذ پویش های جنبش های اجتماعی از سوی مخالفان جنبش های رادیکال و 

اصالح طلبانه ،
تجلیات  و  چنته ها  اجتماعی،  جنبش های  پویش های  مالحظه  قابل  اقتباس   ●
محدوده  از  خارج  کشورهایی  در  ملی  و  محلی  سیاسی  فرهنگ  سوی  از  جنبش ها 

جنبش های اجتماعی اولیه )تیلی، 1389(.
از نظر زمینه های اجتماعی، جنبش های قدیم همانند لیبرالیسم، سوسیالیسم. فاشیسم 
با بروز مدرنیته در مقابل جنبش های جدید نظیر محیط زیست، سبز، صلح و امثالهم با پیدایش 
خورد  هم  به  سنتی  جامعه  معادالت  مدرنیته،  ظهور  با  زیرا  نموده اند؛  نما  و  نشو  فرامدرنیته، 
آغاز فرامدرنیته، مطالبات جدیدی رو  با  تبع آن جنبش های قدیم روی داد و همین طور  به  و 
به تکوین گذاشت که بیش تر منبعث از گسترش آموزش عالی و افزایش انسان اختیارگراست 
)امیرکواسمی، 1388(. کرگ کلهون نتیجه می گیرد که "ما باید این احتمال را در نظر گیریم 
که گسترش جنبش های اجتماعی جدید برای مدرنیته امری طبیعی است و به تبیین خاصی 
نیاز ندارد زیرا مدرنیته مخالفت های موجود میان چپ و راست، امر فرهنگی و امر اجتماعی، 
را  ما  ذهن  از  عمده ای  بخش  که  را  ابـزاری  و  زیبایی پرستانه  و  خصوصی،  امر  و  عمومی  امر 
به مقدمات مورد اشاره جنبش های  با توجه  ریزد" )همان: 142(.  به هم می  سازمان می داد 
قدیم و جدید از نظر منشأ تئوریک، تاریخی، قلمرو جغرافیایی، نوع مطالبات، نهادینه شدن، 
سازماندهی، دیدگاه های اجتماعی- اقتصادی و بسیاری وجوه دیگر تفاوت دارند. اما آنچه به 
بحث ما بیش تر مرتبط است تفاوت های این دو در نگرش به امید است. مهم ترین تفاوت های 

امید در جنبش های قدیم و جدید به قرار زیر هستند:

و  مشترک  »اعتقادات  آرمانی(:  )غیر  هویتی  امید   – )آرمانی(  ایدئولوژیک  امید   .1
»اعتقادات  قدیم  جنبش های  در  جنبش هااست.  مشترک  ویژگی های  از  یکی  همبستگی« 
مشترک« را ایدئولوژی ها ایجاد می کردند. بلومر از صاحب نظران برجسته در زمینه جنبش های 
اجتماعی، هویت identity را جـایگزین عقیده Idea کـرد. به این ترتیب از نظر او ایدئولوژی 
جنبش های  در  را  نقش  همین  هویت  و  بود  قدیم  جنبش های  در  مشترک  اعتقادات  مبنای 
جدید عهده دار شد. الرنا و همکاران در کتاب از ایدئولوژی تا هویت در باره تفاوت ایدئولوژی 
و هویت و فرایند تغییر ماهیت بنیان های نظری جنبش های اجتماعی از قدیم تا جدید بحث 
می کنند.«دوتراسی« که اولین بار واژه ایدئولوژی را به کار برد تصورش از ایدئولوژی در حوزه 
سیاست و جامعه کامال شبیه علم در حوزه علوم دقیقه بود. مارکس و انگلس، اگرچه مفهوم 
ایدئولوژی را دگرگون و تا حد زیادی بسط دادند اما در عین حال، ایدئولوژی به عنوان چارچوب 
از کارکرد های مهم  نظری صلب و سخت، به صورت غیرقابل تغییر و آرمانی حفظ شد. یکی 
ایدئولوژی ها ترسیم جامعه آرمانی بود که امید دست یابی به آن به حامیان جنبش وعده داده 
یعنی  بود  آرمانی  نیز  قدیم  جنبش های  در  گرفته  شکل  جمعی  امید  اساس  این  بر  می شد. 
وضعیتی در نهایت مطلوبیت که با موفقیت نهایی جنبش محقق می شد. بر این اساس امید در 

(. به گفته ی کاستلز، هویت، فرایند  Larana et. al.,1994 جنبش های قدیم امید آرمانی بود )
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از ویژگی های فرهنگی است. هویت  یا گروهی  برپایه یک ویژگی فرهنگی  ساخته شدن معنا 
بر خالف ایدئولوژی مفهومی ایستا و ثابت نیست و به گذشته، حال و آینده تعلق دارد.هویت 
سرشار از معنا است. نسبی بودن و پویایی هویت، بر معنا و مصداق امید جمعی در جنبش های 
"جنگ قدرت بنیادین عبارت است  اجتماعی جدید نیز اثر گذارده است. کاستلز معتقد است
از نبرد برای ساخت معنا در ذهن مردم، از این رو جنبش های اجتماعی به طور مداوم در تالش 
برای ساختن معنا در قالب هویت خود هستند و در همین مسیر مفهوم و معنای امید جمعی 
خود را نیز که منبعث از هویت پویا است درمعرض دگرگونی قرار می دهند تا در حد فاصل وضع 

موجود و وضعیت آرمانی حرکت کنند" )کاستلز، 1394: 13(. 

موضوع  قدیم  جنبش های  در  آرمانی  امید  تفسیر:  غیرقابل  امید   - تفسیر  قابل  امید   .2
مباحث گسترده درباره معانی واقعی و تفسیر آنها بود. 

که  نمی کاهد  واقعیت  این  را  کمونیست  مانیفست  و  جدید  عهد  کتاب  الهام بخش  ارزش 
بـا  و  بردگی گرفتند  بـه  را  انسان  ها  میلیون  و شورمندی اخالقی،  با جدیت  و  کسانی صادق 
شکنجه و گرسنگی دادن آنها را کشتند، در حالی که برای توجیه اعمال خود عباراتی را از این 

یا آن متن بازمی خواندند.

"ارزش الهام بخش عهد جدید و مانیفست کمونیست با توجه به این واقعیت که میلیون ها 
تن از مردم به دست کسانی برده یا شکنجه شدند یا تا سرحد مرگ گرسنگی کشیدند که صادق 
و از لحاظ اخالقی سخت کوش بودند، کسانی که برای توجیه اعمالشان تکه هایی از فالن یا 
بهمان متن را می خواندند، کاهش نمی یابد. خاطرات سیاه چال های تفتیش عقاید و اتاق های 
بازجویی کا.گ.ب، خاطرات حرص ستمگرانه و نخوت روحانیان مسیحی و افراد طبقه ی جدید 

امید  دارد.  وجود  امید  و  دانش  میان  تفاوتی  اما  می کند .  روی گردان  تاریخ  یا  خدا  خواست 
غالبا شکل پیش بینی کاذب به خود می گیرد، همان گونه که در هر دو سند کتاب عهد جدید 
برای  تنها اساس  به عدالت اجتماعی،  امید  و مانیفست حزب کمونیست چنین شد. گرچه، 
زندگی ارزشمند انسانی است اما اختالف بر سر تفسیر عدالت بارها به بی عدالتی منجر شده 

.)Rorty, 1999: 204( "است

به  امید  اگرچه  دارند،  ملموسی  و  مشخص  اهداف  آن که  دلیل  به  جدید  جنبش های  اما 
وضعیتی بهتر را پرورش می دهند اما در همان حال وضعیت بهتر را در چارچوب کامال عینی و 
تا حد زیادی غیرقابل تفسیر ترسیم می کنند. جنبش دانشجویی و بعد از آن جنبش هایی چون 
سبز، محیط زیست، صلح، خلع سالح هسته ای، زنان و غیره عموما تالش می کنند با هدف 
گذاری های محدود، امید به موفقیت جنبش در ایجاد زندگی بهتر را با عبارات صریح، روشن و 

شفاف توضیح دهند.

3. امید تاریخی – امید غیرتاریخی: امید در جنبش های قدیم عمومًا تاریخی بود، وعده های 
مسیری  پایان  در  و  بوده  حرکت  در  آنها  سوی  به  بشریت  دور  گذشته  های  از  که  آخرالزمانی 

دانستن  و  فهمیدن  مدعیان  به  قدرت  انتقال  از  را  ما  واقع  در  باید  نظام کمونیستی،  در  حاکم 
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که زمان رسیدن به آن نامعلوم است محقق می شود. ریچارد رورتی در مورد »پیش گویی های 
ناکامیاب، امیدهای شکوه مند« با اشاره به پیش گویی در مورد بازگشت مسیح که همراه است 
با جهانی از عشق و عدالت و افول نظام سرمایه داری که به پیروزی طبقه ی کارگر و برقراری 
تفسیرهای  غالبا  ناکامیاب  می گوید:"پیش گویی های  چنین  می شود،  منجر  و عدالت  برابری 
الهام بخش پرارزشی دربر دارد. برای مثال اگر دو نمونه کتاب عهد جدید و مانیفست کمونیست 
را در شرف وقوع بیاوریم، می بینیم که در هر دو مورد مولفان پیش گوییهای خود  را در نظر 
تاریخ  نیروهایی که مسیر  برتر در مورد  برپایه دانش و شناخت  می پنداشتند؛ پیشگویی هایی 
مضحکی  ناموفقیت  تاکنون  پیشگویی ها،  این  از  مجموعه  دو  هر  می کنند.  تعیین  را  بشر 
 Ibid.:( است"  شده  تمسخر  برای  موضوعی  ودانش،  شناخت  مورد  در  مدعا  هردو  داشته اند. 
201(. گرچه تا کنون مسیح بازنگشته و سرمایه داری هم فرونپاشیده است، اما "به مرور ایام، 
هـر دو متن نیروی الـهام بخش بیش تـری را فـراهم آورده است. چرا کـه هرکدام سند بنیادینی 
برای جنبشی اجتماعی است که برای آزادی و برابری انسانی کار سترگی انجام داده  است. 
از خود  و  دلیر  زنان  و  مردان  از  الهام بخش شماری هم توان  است  دو سند می توانسته  ... هر 
گذشته ای باشد تا جان و مال خود را برای جلوگیری از رنج دیرپا و بیهوده ی نسل های آینده، 
به خطر اندازند. ممکن است تاکنون شمار شهیدان سوسیالیست به اندازه شهیدان مسیحی 

.)Ibid.: 203( "بوده باشد

اما در جنبش های اجتماعی جدید فعاالن در جنبش به آینده ای دور و تاریخی دل نمی بندند 
بلکه آنها امید به وضعیتی بهتر از وضع موجود در آینده ای نه چندان دور و در حوزه ای محدود 
دارند. بنابراین اگر چه ممکن است در سپهر جنبش های اجتماعی جدید جامعه ای عاری از 
و دموکراتیک وضعیت مطلوب  پاسخگو  یا دولتی کامال  یا محیط زیستی کامال سالم  خشونت 
نهایی است اما آنها در فرایندی تدریجی ،آرام و پیوسته به حل نسبی و تدریجی این مشکالت 
امید دارند و به قول رورتی میان شناخت و امید قایل به تفاوت هستند. بنابراین، امید غالبا 

شکل پیش بینی نادرست به خود نمی گیرد. 

جدید  جامعه ای  وعده  بیش  و  کم  قدیم،  جنبش های  نامحدود:  امید   - محدود  امید   -4
و ایده آل را می دادند که همه زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با وضعیت 
کنونی تفاوت های اساسی داشت. به عنوان مثال، سوسیالیسم در پی جامعه ای بی طبقه بود 
در  می داد  وعده  لیبرالیسم،  بود.  سوسیالیستی  اقتصاد  و  اجتماع  فرهنگ،  و  هنر  آن  در  که 
جامعه ایده آل همه حوزه های زندگی انسان تابع این قاعده کلی است که هرکس آزاد است تا 
جایی که آزادی دیگران را تحدید نکند. در نتیجه امید در جنبش های قدیم محدود به یک حوزه 
خاص نمی شد و امید جمعی همه ابعاد زندگی مردم را دربر می گرفت. در مقابل، جنبش های 
جدید اغلب فاقد هر نوع الگوی اجتماعی اقتصادی کالن در همه عرصه های زندگی هستند 
و امید فعاالن و جنبش اصالح و بهبود در حوزه های محدود و خاص از جمله اقتصاد، محیط 
زیست، زنان، کودکان، و امثال آن است )امیرکواسمی، 1388(. در این مورد هابرماس معتقد 
است که معارضه ها و رویارویی جدید از طریق معظالت مربوط به توزیع برانگیخته نمی شود، 

.)Habermas, 1981( ی زندگی است بلکه دغدغه ی این معارضه ها اصول شیوه 

ًً
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5- امید انگیزه ساز – امید هدف ساز: اغلب 
تمایز بین هدف و انگیزه در جنبش ها به سادگی 
امکان پذیر نیست. در جنبش های قدیم امید به 
باشد  هدف  آن که  از  بیش تر  بهتر  دنیای  ایجاد 
بر  بود.در عین حال هدف  انگیزه ساز  و  محرک 
اساس ناامیدی از وضع موجود پی ریزی می شد 
و  موجود  وضع  انحالل  و  نابودی  هدف  یعنی 
نظام مستقر قرار داده می شد. بنابراین به دلیل 
ترسیم جامعه مطلوب به شکلی ایده آل،آرمانی 
به  کنونی  وضعیت  تغییر  به  امید  تاریخی  و 
به  بود.اما  انگیزه ساز  بیش تر  مطلوب  وضعیت 
باید  با توصیفاتی ملموس و عینی  ناچار هدف 
اکتبر  انقالب  در  مثال  برای  می شد.  تعیین 
سوسیالیستی  نظام  ایجاد  از  بود  عبارت  امید 
اما هدف سقوط تزار بود، یا در انقالب اسالمی 
ایران امید به تأسیس جامعه ای آزاد، مستقل و 

عادالنه بود اما هدف سقوط نظام پهلوی.

اما در جنبش های جدید از آنجا که وضعیت 
مطلوب به شکلی محدود، عینی و در دسترس 
به  دست یابی  می شود،  تعیین  غیرتاریخی  و 
چنین وضعیتی هم انگیزه ساز است و هم هدف 
فمینیستی  جنبش های  در  مثال  برای  ساز. 
رفع تبعیض های جنسیتی و ایجاد جامعه ای با 
حقوق برابر زنان و مردان برای فعاالن فمینیست 

هم هدف است و هم انگیزه.

ایران  در  ناامیدی  و  امید  دیالکتیک 
امروز 

ویژه  به  ایران  در  امید  درباره  مطالعات 
اگر  است.  محدود  بسیار  میدانی  مطالعات 
روند  نشان دهنده  محدود  مطالعات  همین  چه 
زندگی  شرایط  در  بهبود  و  اصالح  از  ناامیدی 
از  این اساس شواهد روشنی  بر  آینده است.  و 
تقویت سویه ناامیدی را در مطالعات، پیمایش ها 

  واکنش های صورت گرفته در 
مقابل منازعات سال 1986 ایده پایان 

عصر جنبش های اجتماعی قدیم و آغاز 
جنبش های جدید را بارور ساخت. به این 

ترتیب و به تدریج عصر جنبش های 
اجتماعی«قدیم« یا انقالب های بزرگ با 
هدف به قدرت رساندن کارگران و دیگر 

گروه های تحت استثمار سپری شد.

 رورتی: ارزش الهام بخش کتاب 
عهد جدید و مانیفست کمونیست را این 
واقعیت نمی کاهد که کسانی صادق و با 
جدیت و شورمندی اخالقی، میلیون ها 

انسان را به بردگی گرفتند و با شکنجه و 
گرسنگی دادن آنها را کشتند، در حالی که 

برای توجیه اعمال خود عباراتی را از این 
یا آن متن بازمی خواندند.

  ناامیدی از اصالح وضع موجود و 
امید به امکان ایجاد دنیای بهتر، دیالکتیک 
امید و ناامیدی را در جنبش های اجتماعی 

تشکیل می دهند.

 در حالی که در جنبش های قدیم 
ناامیدی از وضع موجود وزن و اهمیت 

بیش تری در مقایسه با امید به وضع 
مطلوب داشت در جنبش های جدید امید 
به امکان پذیری وضع مطلوب در مقایسه 

با ناامیدی از وضعیت موجود از وزن 
بیش تری برخوردار بود.
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و نظر سنجی ها می توان نشان داد. در همان حال سویه های امید را در کنش های اعتراضی 
و وضعیت جنبشی جامعه ایران می توان یافت. در ادامه شواهد پژوهشی در این زمینه مورد 

بررسی قرار می گیرد.

بخش  بـا  ارتباط  در  آرزومندی  های  ظرفیت  تمرکز  چنان چه  آپادورای،  دیدگاه  براساس 
سیاسی جامعه باشد، می توان به آن امید سیاسی گفت. بخش سیاسی تجلی آن در دستگاه 
نظام  را  سیاسی  بخش  این  مختلف  اجزای   .)139۴ )نش،  است  جامعه  بر  حاکم  سیاسی 
سیاسی، سیاست گذاری های نظام و مردمان جامعه نیز دانسته  اند )آلموند و وربا، 1963(. از 
این رو چنان چه تمرکز بر وجود ظرفیت های مطلوب پیشرفت در بخش سیاسی جامعه باشد، 
خوش بینی به آینده جنبه سیاسی خواهد داشت.اغلب امید سیاسی را در پیوند با مشروعیت 
سیاسی  نظام  از  است  عبارت  مشروع  حاکمیت  اساس  این  بر  می دهند.  توضیح  سیاسی 
ی اعمال حاکمیت آن مورد تأیید و رضایت مردم باشد.  قانونمند، هنجارمندی که نوع و شیوه 
شده  گفته  عالوه  به   .)139۴ )نش،  باشد  داشته  هم  اقتدار  قدرت،  بر  عالوه  وبر  تعبیر  به  و 
حاکمیت مشروع باید از توانمندی سیاسی و سیاست گذاری های مثبت برخوردار باشد، حقوق 
شهروندی را رعایت کند و نهادها و سازمان های سیاسی کارا داشته باشد. چنان چه خوش بینی 
به آینده نتیجه باور به وجود امکانات و ظرفیت های مطلوب پیشرفت در بخش سیاسی جامعه 
باشد، می توان از گونه ای امید سیاسی سخن گفت؛ یعنی چنان چه افراد در نتیجه باور به وجود 
آزادی بیان، آزادی عقاید، نهادهای سیاسی کارا و ... به آینده زیستن در جامعه و پیشرفت آن 
خوش بین باشند، امید سیاسی دارند، در غیر این صورت ، بـرای مثال، بـهدلیل اعتقاد به فساد

نخبگان سیاسی، نداشتن آزادی بیان، عقاید و ... دچار یأس می شوند. 

در موج سوم پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان )1395(نظر جامعه آماری )جمعیت 
15 سال و بیش تر( در باره وضعیت آینده سیاسی در 5 سال آینده سئوال شده است نتایج در 

جدول زیر آمده است:
جدول شماره 1 - توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ به وضع سیاسی در 5 سال آینده

منبع: پیمایش ارزش ها و نگرش ها )1395(

مطابق نتایج این پیمایش 46.4 درصد پاسخ دهندگان انتظار داشته  اند وضعیت سیاسی 

امید سیاسی
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در 5 سال آینده بهتر شود اما مابقی)53.6 درصد( معتقد بودند به روال کنونی ادامه مییابد 
یا بدتر می شود. با بررسی ویژگی  های جمعیتی پاسخ دهندگان مالحظه می شود با تغییر محل 
بر  روستاها  و  استان ها  مراکز  از  غیر  شهرهایی  به  استان ها  مراکز  از  دهندگان  پاسخ  سکونت 
نسبت جمعیت خوش بین به آینده افزوده می شود. هم چنین مردان در مقایسه با زنان نسبت 
خوش بینی  میزان  بـر  افزایش سن پاسخدهندگان  بـا  هستند.  تر  خوشبین  سیاسی  آینده  به 
به  تا 29 سال  مثال در حالی که 43.3 درصد جوانان 15  برای  افزوده شده است.  نیز  آنان 
آینده خوش بین هستند در میان جمعیت سالمند 50 سال به باال 49.6 درصد آینده سیاسی 
سواد  حسب  بر  دهندگان  پاسخ  فراوانی  توزیع  بررسی  می کنند.  پیش بینی  را  خوش بینانه ای 
نیز نشان می دهد افراد بی سواد در مقایسه با با سوادان خوش بین تر هستند. به عالوه مطابق 
انتظار افراد بیکار در مقایسه با شاغالن و دیگر گروه های شغلی امید سیاسی کمتری به آینده 

داشته  اند. 
جدول شماره 2- توزیع فراوانی نسبی پاسخ به وضعیت سیاسی 5 سال آینده بر حسب 

متغیرهای زمینه ای - اجتماعی

منبع: پیمایش ارزش ها و نگرش ها )1395(
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بی تفاوتی  با  آن  رابطه  و  سیاسی  امید  درباره   )1397( همکاران  و  جهانگیری  پژوهش 
است.  ایران  در  امید سیاسی  درباره  مطالعات  معدود  از  یکی  دانشجویان  میان  در  اجتماعی 
یافته های این مطالعه نشان می دهد که بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان در حد متوسط روبه 
باال و امید سیاسی در سطح متوسطی است. نتیجه این پژوهش در مورد سطح متوسط رو به باال 
از بی تفاوتی اجتماعی، هم سو با نتیجه تحقیق نواح و همکاران )1393( هم چنین صداقتی فرد 
)139۲( است. هم چنین نتایج پژوهش بیانگر این بود که میزان امید سیاسی دانشجویان در 
حد متوسط قرار داشته است که با توجه به مختصات امید و شرایط شکل گیری و کاهش آن، 
وضعیتی نامطلوب دارد؛ زیرا امید سیاسی با توجه به اینکه از منظر جامعه شناختی حد اتصال 
میان نگرش ذهنی و جهت گیری افـراد بـه جامعه و حوزه سیاسی است، وجـود سطح متوسطی 
از آن نگران کننده به نظر می رسد. نبود سطح مطلوبی از امید سیاسی، نشان دهنده بدبینی 

افراد به نظام سیاسی - اجتماعی است.

مشروعیت  به  اعتقاد  میان  منفی  رابطه ای  تأیید  با  همکاران)1397(  و  جهانگیری  اگرچه 
حکومت و بی تفاوتی اجتماعی، نتیجه گرفته  اند در جامعه ای که اعضای آن از ساختار حکومت 
دارای  را  آن  نخبگان  نیز  و  صحیح  و  قانون مدارانه  را  حاکمیت  اعمال  شیوه  و  هستند  ناراضی 
صالحیت نمی دانند، هر گونه مشارکت سیاسی و اجتماعی را بی نتیجه و خالی از هرگونه فایده 
سیاسی  ناامیدی  از  حاصل  نتایج  جنبشی  شرایط  در  اما  می کنند؛  تلقی  نتیجه بخش  اثری  و 
واکنش های اعتراضی خواهد بود. خطای این محققان آن است که تصور می کنند امید به آینده 
منحصر به امید به نظام سیاسی مستقر است و لذا نتیجه می گیرند الزمه زندگی مفید و مؤثر و 
رضایت مند، نبود بدبینی افراد نسبت به نظام اجتماعی - سیاسی است، درحالیکه خوش بینی 
به امکان تحقق آینده ای بهتر است که به اهتمام به مسئله امید سیاسی و ایجاد سطح مناسبی 
از آن، منجر می شود. بنابراین شهروندان ناامید از نظام های سیاسی مستقر با انتخاب گزینه های 
این  از مهم ترین  پر می کنند. یکی  ناتیو  را با امید به آلتر  ناامیدی اول  آلترناتیو، خالء حاصل از 
آلترناتیوها جنبش اجتماعی است. از سوی دیگر به نظر  می رسد بسته به عوامل ناامیدی نیز 
شاهد دو واکنش جنبش و تالش برای تغییر از یک سو و بیتفاوتی و انفعال از سوی دیگر هستیم. 
در این زمینه نواح و همکاران )1393( پژوهشی را با عنوان »بررسی عوامل مؤثر بر بی تفاوتی 
این  اهداف  داده  اند.  انجام  باالی شهر دزفول(«  به  )مورد مطالعه: جوانان 18 سال  اجتماعی 
پژوهش، بررسی میزان شیوع و عوامل مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی و سنجش همبستگی آن با 
متغیرهای زمینه ای سن و جنس و ده متغیر مستقل، به منظور تعیین میزان اثرگذاری هریک از 
آنها بر بی تفاوتی اجتماعی است. با توجه به یافته ها بین متغیرهای مستقل پایگاه اجتماعی - 
اقتصادی، احساس از خودبیگانگی، همدلی، عزت نفس، رضایت از زندگی، احساس امنیت، 
اجتماعی، همبستگی  و سرمایه  اجتماعی  فردگرایی، همبستگی  نسبی،  احساس محرومیت 
متغیره  چند  رگرسیون  تحلیل  نتایج  به  توجه  با  دارد.  وجود  اجتماعی  بی تفاوتی  با  معناداری 
مشخص شد که 30 درصد از تغییرات بی تفاوتی اجتماعی در میان شهروندان دزفولی به ترتیب 
با چهار متغیر سرمایه اجتماعی، احساس همدلی، احساس از خودبیگانگی، و پایگاه اجتماعی 
- اقتصادی، تبیین می شود. هم چنین محسنی تبریزی و همکاران )1390(، در پژوهشی درباره 
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بی تفاوتی اجتماعی در ایران )مورد پژوهش: شهروندان تهرانی( به بررسی چگونگی پدیده یادشده 
در جامعه آماری پرداختند و نشان دادند که بی تفاوتی اجتماعی شهروندان در سطح متوسط 
اجتماعی،  اثربخشی  اجتماعی،  اعتماد  میان متغیرهای بی هنجاری،  و  دارد  قرار  باالیی  به  رو 
رضایت اجتماعی، محرومیت نسبی، فردگرایی، تحلیل هزینه پاداش و التزام مدنی با بی تفاوتی 
اجتماعی رابطه معناداری است. در مقایسه با یافته های مورد اشاره افشانی و همکاران )1395(، 
در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید به آینده در میان دانشجویان 
آینده دریافتند که بین  به  با امید  با هدف بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی  دانشگاه یزد« 
امید به آینده زنان و مردان، هم چنین بین امید به آینده بر حسب متغیرهای رشته تحصیلی و 
مقطع تحصیلی تفاوت معناداری دیده نمی شود، اما بین سرمایه اجتماعی و امید به آینده در 
دانشجویان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. هم چنین بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و 
امید به آینده می توان رابطه مثبت و معناداری مشاهده کرد. بنابر این احتماال می توان نتایج 
پژوهش های مورد اشاره را چنین ارزیابی کرد که در صورت ناامیدی از وضع موجود اگر عواملی 
مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و امثال آن نیز کاهش یابد افراد منفعل می شوند اما اگر 
به هر دلیل به رغم ناامیدی از بهبود وضع موجود توسط نظام مستقر افراد از سرمایه اجتماعی و 
اعتماد اجتماعی برخوردار باشند احتماال منفعل نشده و بر عکس برای بهبود وضع شان تالش 
می کنند. جنبش های اجتماعی اغلب چنین کارکردی دارند یعنی قادرند سرمایه اجتماعی افقی 
را تقویت کرده و پیوندهای حمایت کننده ای را بین افراد ایجاد نمایند. بی تفاوتی اجتماعی نتیجه 
افول روحیه جمع گرایی و رشد نوعی فردگرایی فایده گرایانه است که اختالل در انسجام و نظم 
اخالقی جامعه را به دنبال خواهد داشت؛ در این باره حتی کسانی مانند دورکیم، در صورتی از 
فردگرایی جامعه مدرن دفاع کرده  اند که در چهار چوبی اخالقی و اجتماعی قرار بگیرد )سیدمن، 
1386(. در مقابل جنبش اجتماعی، فردگرایی خودخواهانه را تضعیف و روحیه جمع گرایی را 
تقویت می کند و به این ترتیب اغلب وقوع جنبش های اجتماعی را راه رهایی جامعه از بی تفاوتی 

و تقویت مشارکت عمومی دانسته  اند.

از منظر آسیب شناختی و دیدگاهی جامعه شناختی باید گفت وجود جمعیتی بی تفاوت 
تهدیدی جدی برای جامعه است؛ زیرا اساس هر نظم اجتماعی را عاطفه و تفاوتمندی تشکیل 
جنبش های  در  که  است  نهفته  جمع  با  عاطفی  ارتباط  و  وابستگی  در  آن  ریشه  که  می دهد 
اجتماعی ممکن می گردد )محسنی تبریزی و همکاران، 1390(؛ به عبارت دیگر فردی که به 
جامعه به طور عام و نظام سیاسی اجتماعی به طور خاص احساس خصومت می کند یا دلسرد 
و بی اعتنا شده و از مشارکت اجتماعی کناره گیری می کند و به صف افرادی کامال بی تفاوت 
بپیوندد )راش، 1381( یا در کوران فعالیت و تحرک جنبش های اجتماعی قرار میگیرد و امید 
را در سویه نظمی ایده آل و مطلوب جست وجو می کند. مشارکت اجتماعی، التزام مدنی و... 
برای افرادی که در نتیجه یک ارزیابی منفی در جامعه زیستی، شانس چندانی برای ترقی و 
شان قائل نباشند، توجیه مفیدی ندارد؛ازاین رو یأس سیاسی در انتخاب  بهبود آینده زندگی 
رفتار بی تفاوتی و اجتناب از مشارکت اجتماعی مؤثر است. اما با وقوع جنبش های اجتماعی 

امید سیاسی تقویت و مانع بی تفاوتی و انفعال می شود.



50
پائیز و زمستان 1398

امید اجتماعی- فرهنگی

توجه کرده  آینده  به  آن  به جهت گیری  به فرهنگ  متفاوت  رویکردی  آپادورای در  آرجون 
است. او معتقد است فرهنگ عالوه بر ابعاد گذشته محوری هم چون میراث، سنت و عادت ها، 
میان  در  آرزومندی(  )ظرفیت  پیشرفت  تصور  آپادورای  نظر  از  دارد.  نیز  محوری  آینده  ابعاد 
را  شرایط  پیشرفت  و  وجود  اظهار  بتوانند  افراد  که  است  وابسته  شرایطی  به  جامعه،  اعضای 
شناسایی کنند. به تعبیر او زمانی که شرایط شناسایی به وجود می آید ظرفیت آرزومندی ارتقا 
می یابد، شرایط شناسایی یعنی وضعیتی که گروه های مختلف خواسته ها، هویت و موقعیت 
اجتماعی شان و ... به رسمیت شناخته می شود و در این شرایط امید شکل می گیرد. ظرفیت 
تغییر  برای  تالش  منظور  به  جامعه  فرودست  طبقات  برای  منبعی  آپادورای  نظر  از  آرزومندی 
که  می گیرد  شکل  زمانی  یأس  و  ناامیدی  او،  دیدگاه  به  توجه  با  بنابراین،  است؛  شرایطشان 
شرایط شناسایی برای اعضا امکان پذیر نباشد )Apadurai, 2007: 448(. در این معنی امید 
جز در نتیجه باور به وجود ظرفیت های مطلوب پیشرفت در جامعه شکل نمی گیرد. برای روشن 
گویایی  بسیار  مثال  همکاران)1389(  و  اکبریان  مطالعه  آپادورای  نظر  پشتیبان  ایده  شدن 
است. این محقق نشان داد امید به داشتن یک زندگی نسبتًا مطلوب ده سال بعد پیش بینی 
کننده ی مصرف مـواد مخدر در بیکاران است و امید بـه زنـدگی عامل محافظ در برابر مصرف 

این مواد شناخته می شود.

در پیمایش ارزش ها و نگرش ها )1395( میزان امید پاسخ دهندگان به وضعیت اجتماعی 
بهتر در 5 سال آینده با سئوال درباره انتظار آنها از وضعیت جرایم در 5 سال آینده سئوال شده 
است. بر اساس نتایج منتشر شده 78.9 درصد پاسخ دهندگان 15 سال به باال معتقد بودند 
در 5 سال آینده وضعیت جرایم فرقی نخواهد کرد یا بدتر خواهد شد و تنها 21.2 درصد از آنها 

معتقد بودند جرایم در 5 سال آینده کمتر خواهد شد.

جدول شماره 3، توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ به جرایم در 5 سال آینده

منبع: پیمایش ارزش ها و نگرش ها)1395(

بررسی نظر پاسخ دهندگان بر حسب محل سکونت نشان داد از مرکز به پیرامون)مرکز استان 
به روستاهای استان( از نسبت جمعیت ناامید نسبت به بهبود وضعیت جرم کاسته می شود.
تفاوت  مقایسه  نیست.  مالحظه  قابل  چندان  ها  تفاوت  می شود  مالحظه  که  همان طور  البته 
تر از زنان هستند.همچنین افراد  نظر زنان و مردان نشان می دهد مردان در مجموع خوش بین 
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با سن باالتر از 50 سال در مقایسه با جوانان)15 تا 29 سال( و میان ساالن )30 تا 49 سال( 
نسبت به احتمال کاهش جرم در آینده خوش بین تر هستند. این خوش بینی نسبت به آینده 
در میان افراد باسواد بیش تر از افراد بی سواد گزارش شده است. هم چنین سهم خانه دارها که 
با دیگر گروه های  یابد، در مقایسه  افزایش  آینده جرایم  احتمال کمتری می دهند در 5 سال 

شغلی کمتر است.

جدول شماره 4، توزیع فراوانی نسبی پاسخ به وضعیت جرایم در 5 سال آینده بر حسب 
متغیرهای زمینه ای – اجتماعی

منبع: پیمایش ارزش ها و نگرش ها )1395(

شورای  توسط  کشور  اجتماعی  سرمایه  سنجش  عنوان  تحت  که  مشابهی  مطالعه  در 
اجتماعی کشور در سال 1394 انجام شد و در آن نظر پاسخ دهندگان 18 سال به باال درباره 
وضعیت جرم و جنایت در آینده سئوال شد نتایج نشان داد پاسخ دهندگان نظرات به مراتب 
ناامیدانه تری در مقایسه با مطالعه پیشین در این باره دارند. بر این اساس از نظر 77.4 درصد 
پاسخ دهندگان در آینده وضعیت جرم و جنایت یا به همین ترتیب کنونی است یا بدتر می شود. 
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در این مطالعه شهری ها در مقایسه با روستائیان،زنان در مقایسه با مردان، جوانان در مقایسه 
با میان ساالن و سالمندان،دارندگان تحصیالت عالی در مقایسه با دیگر گروه های تحصیلی و 
محصالن و بیکاران در مقایسه با گروه های با فعالیت های دیگر )شاغل، خانه دار، بازنشسته( 

نسبت به وضعیت جرم و جنایت در آینده دیدگاه ناامیدانه تری داشتند.

جدول شماره5- توزیع فراوانی نسبی پاسخ به وضعیت جرم و جنایت در آینده

بدتر 
می شود

فرقی 
نمی کند

بهتر 
می شود

سطح پاسخ معتبر
معناداری

آماره

47.629.822.6کل

محل 
سکونت

48.530.321.2140430.0000.05شهر

45.428.625.9روستا

46.430.423.2140430.020.02مردجنس

48.829.122.0زن

18 تا سن
۲9سال

49.830.419.8140430.0000.05

30 تا 5۴ 
سال

48.328.822.9

55سال به 
باال

41.431.627.0

41.429.828.7140130.0000.05بی سوادسواد

44.629.625.8ابتدایی

47.129.023.9متوسطه

49.330.020.7دیپلم

50.130.119.8عالی

وضع 
فعالیت

48.429.422.2139570.0000.04شاغل

48.731.120.2بیکار

47.928.823.3خانه دار

47.631.920.5محصل

41.931.526.6بازنشسته

34.633.731.7سایر

منبع:شورای اجتماعی کشور )1394(
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نابرابری  به  نسبت  دهندگان  پاسخ  نظر  کشور)1384(  وزارت  اشاره  مورد  مطالعه  در 
اجتماعی در آینده سئوال شد و نتایج نشان داد 76.1 درصد از جمعیت پاسخ دهنده معتقدند 
در آینده وضعیت اجتماعی فرقی نمی کند یا حتی بدتر می شود. بر اساس این مطالعه ملی 
و  میان ساالن  با  مقایسه  در  سال(   29 تا   18( جوانان  روستائیان،  با  مقایسه  در  شهرنشین ها 
و کمتر(،  )دیپلم  با دیگر گروه های تحصیلی  مقایسه  با تحصیالت عالی در  افراد  سالمندان، 
محصالن و بیکاران در مقایسه با گروه های فعالیت دیگر معتقدند نابرابری اجتماعی در آینده 

به همین وضع کنونی باقی می ماند یا بدتر می شود.

جدول شماره 6- توزیع فراوانی نسبی پاسخ به وضعیت نابرابری اجتماعی در آینده

بدتر 
می شود

فرقی 
نمی کند

بهتر 
می شود

پاسخ 
معتبر

سطح 
معناداری

آماره

36.040.123.9کل

محل 
سکونت

38.638.822.6140320.0000.09شهر

29.843.227.1روستا

-36.339.524.2140320.35مردجنس

35.640.723.7زن

1837.342.120.6140320.0000.05 تا ۲9سالسن

3036.939.024.1 تا 5۴ سال

5530.839.729.5سال به باال

28.140.331.7140020.0000.07بی سوادسواد

32.740.726.7ابتدایی

34.341.324.4متوسطه

36.940.322.8دیپلم

40.538.920.6عالی

وضع 
فعالیت

37.339.023.7139460.0000.04شاغل

38.140.521.4بیکار

33.741.225.1خانه دار

36.743.220.2محصل

35.836.128.1بازنشسته

33.735.630.7سایر

منبع:شورای اجتماعی کشور )1394(
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امید اقتصادی

وضعیت  درباره  باال  به  سال   18 جمعیت  دیدگاه  درباره  کشور)1394(  وزارت  مطالعه  در 
در  اقتصادی  وضعیت  بهبود  انتظار  درصد(  چهارم)24.4  یک  به  نزدیک  آینده  در  اقتصادی 
آینده را داشتند و مابقی)75.6 درصد( انتظار داشتند وضع به همین نحو کنونی باقی بماند 
یا بدتر شود. شهری ها در مقایسه با ورستائیان، زنان در مقایسه با مردان، جوانان در مقایسه 
با میان ساالن و سالمندان، دارندگان تحصیالت عالی در مقایسه با دیگر گروه های تحصیلی و 
بیکاران و دانش آموزان در مقایسه با دیگر گروه های شغلی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی 

در آینده ناامید تر بودند.
جدول شماره7- توزیع فراوانی نسبی پاسخ به وضعیت اقتصادی در آینده

آمارهسطح معناداریپاسخ معتبربهتر می شودفرقی نمی کندبدتر می شود

46.628.924.4کل

محل سکونت
47.928.423.7شهر

140350.0000.04
43.630.226.2روستا

جنس
45.928.925.2مرد

140350.06-
47.429.023.6زن

سن

18 تا 
۲949.129.721.1سال

140350.0000.06 30 تا 5۴ 
47.328.524.2سال

55سال به 
40.128.731.3باال

سواد

38.829.132.1بی سواد

140060.0000.05

44.329.726.0ابتدایی

46.129.224.6متوسطه

48.428.523.1دیپلم

49.128.922.0عالی

وضع فعالیت

47.028.624.4شاغل

139490.0000.04

47.830.122.1بیکار

46.628.824.6خانه دار

48.529.921.6محصل

42.027.830.2بازنشسته

38.832.029.1سایر

منبع:شورای اجتماعی کشور،1394
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در همین مطالعه دیدگاه پاسخ دهندگان درباره وضعیت فقر و نابرابری در آینده سئوال شد 
که نتایج مشابهی را نشان داد. با این تفاوت که سهم جمعیت ناامید از بهبود اوضاع و فقر و 
نابرابری به مراتب بیش تر شد. بر این اساس کمتر از یک چهارم)21.0 درصد( پاسخ دهندگان 
نابرابری بهتر می شود و مابقی )79 درصد( پاسخ دادند که  معتقد بودند در آینده وضع فقر و 

وضعیت فقر و نابرابری در آینده به همین ترتیب کنونی خواهد ماند یا بدتر خواهد شد.
جدول شماره 8- توزیع فراوانی نسبی پاسخ به وضعیت فقر و نداری در آینده

بدتر 
می شود

فرقی 
نمی کند

بهتر 
می شود

سطح پاسخ معتبر
معناداری

آماره

53.825.221.0کل
محل 

سکونت
55.124.820.2140730.0000.04شهر

50.726.323.0روستا
-53.625.720.7140730.35مردجنس

54.024.721.3زن
18 تا سن

۲9سال
56.526.117.4140730.0000.06

30 تا 5۴ 
سال

54.524.321.2

55سال به 
باال

46.626.327.1

46.725.927.4140430.0000.06بی سوادسواد
49.426.624.0ابتدایی
54.125.020.9متوسطه

55.924.319.8دیپلم
56.425.318.3عالی

وضع 
فعالیت

54.825.220.013980.0000.05شاغل
56.924.218.9بیکار

53.024.822.2خانه دار
54.528.017.5محصل

46.726.127.2بازنشسته
44.730.125.2سایر

منبع:شورای اجتماعی کشور )1394(

بررسی نظر پاسخ دهندگان 15 ساله و باالتربه سئوال در باره وضعیت فقر و نابرابری در 5 
سال آینده در پیمایش ارزش ها و نگرش ها نیز حکایت از سهم باالی افراد ناامید دارد. بر اساس 
این مطالعه فقط 8/5 درصد پاسخ دهندگان معتقد بودند وضعیت فقر و نابرابری در 5 سال 
آینده بهتر خواهد شد و مابقی یعنی 15.6 درصد معتقد بودند وضعیت فقر و نابرابری فرقی 
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نخواهد کرد و 76 درصد تصریح کرده   اند که وضع فقر و نابرابری بدتر خواهد شد.
جدول شماره9- توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ به وضعیت فقر و نابرابری در 5 سال آینده 

منبع: پیمایش ارزش ها و نگرش ها )1395(

بررسی نظرات پاسخ دهندگان بر حسب ویژگی های اقتصادی – اجتماعی نشان می دهد 
در  زنان  نشینان،  روستا  و  استان  مرکز  شهر  ساکنان  با  مقایسه  در  کوچک  شهرهای  ساکنان 
مقایسه با مردان، جمعیت میان سال در مقایسه با جوانان و سالمندان، بی سوادان در مقایسه با 
دیگر  گروه های تحصیلی و خانه داران در مقایسه با دیگر گروه های فعالیتی نسبت به بهبود فقر 

و نابرابری در 5 سال آینده ناامید تر هستند.
جدول شماره 10- توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخ به وضعیت فقر و نابرابری در 

5 سال آینده بر حسب متغیرهای زمینه ای – اجتماعی

منبع: پیمایش ارزش ها و نگرش ها )1395(
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بحث و نتیجه گیری

و  امید فردی، جمعی  و کارکرد  به طور مستقیم و غیرمستقیم درباره نقش  صاحب نظران 
اجتماعی در جنبش ها بحث کرده  اند. در تعریف امید می شود گفت که "یک توانمندی باورپذیر 
است برای درک گذرگاه هایی به سوی اهداف مطلوب که فرد را برمی انگیزد تا از طریق تصمیم 
ناامیدی از اصالح وضع موجود و )Snyder, 2002: 249( "ها استفاده کـند فعال از ایـن گذرگاه 

امید به امکان ایجاد دنیای بهتر، دیالکتیک امید و ناامیدی را در جنبش هـای اجتماعی تشکیل 
لحاظ  به  و  از جنبش است  و حمایت خارج  منابع  نیازمند  به لحاظ عینی جنبش  می دهند. 
به نفس وجود داشته باشد.اگرچه  امید و اعتماد  بالقوه جنبش  باید در بین هواداران  ذهنی 
امید و یأس ملموس نیستند، با این حال وضعیت های ذهنی نیرومندی می باشند. اکثر شواهد 
در دسترس نشان می دهند یأس و ناامیدی نسبت به امکان پذیری تغییر، مانع از شکل گیری 
جنبش ها می شوند؛ حال آن که امید درها را به سوی شکل گیری جنبش می گشاید. بنابراین، 
امید یکی از منابع جنبش ها برای بسیج است. فرض "جهان عادالنه" به معنای آن است که 
مخالفان،  با  آن  مواجهه ی  در  و  می بخشد  مشروعیت  جنبش  به  مطلوب تر  وضعیتی  به  امید 

نیروی روانی الزم را به فعاالن جنبش می دهد.

نخبگان حامی جنبش با ترسیم چشم اندازهایی از آینده مطلوب و دردسترس، موجبات 
امید  رابطه  فراهم می آورد.  از وضع موجود را  ناراضی  های  گـروه  فعال شـدن  و  تـر  بیش  امید 
و  فعالیت  موجب  بیش تر  امید  و  می کند  تقویت  را  امید  جنبش،  است،  سویه  دو  جنبش ها  و 
تحرک بیش تر جنبش می شود. امید با تقویت حس امکان پذیری این ادراک را دربر می گیرد که 
امکان کنش در حال حاضر بیش تر از گذشته یا آینده می باشد. به این ترتیب رابطه مثبتی بین 
میزان امید و میزان تحرک جنبش است. با پدید آمدن جنبش های جدید و تمایزات دوگونه از 
جنبش ها، قدیم و جدید، وزن امید و ناامیدی در این دو بیش تر مورد توجه قرار گرفت. در واقع 
در حالی که در جنبش های قدیم ناامیدی از وضع موجود وزن و اهمیت بیش تری در مقایسه 
در  امکان پذیری وضع مطلوب  به  امید  به وضع مطلوب داشت در جنبش های جدید  امید  با 
مقایسه با ناامیدی از وضعیت موجود از وزن بیش تری برخوردار بود. از این گذشته، برخالف 
بود، در  انگیزه ساز  تنها  و  نامحدود  تفسیر،  قابل  آرمانی،  تاریخی،  امید  جنبش های قدیم که 
جنبش های جدید امید غیرتاریخی، دردسترس، غیرقابل تفسیر و شفاف و هم انگیزه ساز و هم 

هدف ساز است.

جامعه ایران در حال جابه جایی امید در ظرف های اجتماعی است. ظروف سرریز از امید 
می شوند.  پرتر  و  پرتر  امید  از  خالی  ظروف  مقابل  در  و  یافته  اند  کاهش  تدریج  به  گذشته  در 
شواهد نشان می دهد جامعه ایران نسبت به ظرفیت ساختارهای موجود برای بهبود وضعیت 
در آینده به سرعت ناامید می شود و لذا سویه امید خود را به عناصر دیگری جهت داده است. 
هرقدر این سویه به داخل کشور میل کند امکان بیش تری برای تحرک جنبش های اجتماعی 
قرار  جنبشی  جوامع  ردیف  در  را  ایران  جامعه  تا  شده  موجب  ویژگی  همین  می شود.  فراهم 
دهیم. در جامعه جنبشی ناامیدی به بی تفاوتی منجر نمی شود بلکه راه های نرفته با چشم انداز 
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مثبت نسبت به احتمال بهبود وضعیت در آینده، پیش رو قرار می گیرند. جنبش های اجتماعی 
بستر جلب و جذب نیروهای آزاد شده برای مشارکت در کنش های اعتراضی هستند. چرخه 
اعتراضات از 1388 تا 1398 نشان می دهد ظرفیت های جدی برای وقوع کنش های اعتراضی 
در جامعه ایران وجود دارد. آن چه مهم است ماهیت و استراتژی و مشی جنبش هایی است که 
در آینده سر بر خواهند آورد و تالش خواهند کرد تا ظروف خود را از امید نیروهای ناراضی و 
فعال پر کنند. وجود نیروهای حاضر در کنش های اعتراضی را می توان به منزله تقویت گرایش 
به امید در جامعه ایران قلمداد کرد و در پس دیالکتیک امید و ناامیدی منتظر شکل گیری یک 

هژمونی بود که در قالب جنبش های اجتماعی آینده جامعه ایران را رقم خواهد زد. 
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زهرا توحیدی*

نگاهی به رخدادهای آبان ماه از دریچه ی نظریات جنبش های اجتماعی

جنبش یا ناجنبش 

اشاره

رخدادهای آبان ماه 1398 و شکل گیری اعتراضاتی فراگیر 
در شهرهای مختلف کشور چه از جهت ریشه ها و دالیل وقوع، 
و  باشد  به دنبال داشته  پیامدهایی که می تواند  از جهت  چه 
چه خود اعتراضات به مثابه یک پدیده ی اجتماعی- سیاسی، 
است.  نظری  چهارچوب بندی  و  مطالعه  پژوهش،  نیازمند 
رخدادها  این  بارز  وجه  اعتراضی  جمعی  کنش  که  آن جا  از 
جنبش های  نظریات  به  دانشوران  توجه  اول  وهله ی  در  بود، 
اجتماعی جلب می شود.آیا نظریاتی که در مورد جنبش های 
اجتماعی تدوین شده است، این قابلیت و ظرفیت را دارد که 

این اعتراضات  را تحلیل و تبیین کند؟

* دانش آموخته رشته علوم سیاسی و پژوهشگر موضوع »کنش سیاسی تهی دستان شهری«

1398
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مقدمه

به سیاق هر رخداد اجتماعی و سیاسی دیگر، گفت وگو و تحلیل پیرامون اعتراضات آبان ماه 
1398 در میان گروه ها و افراد مختلف شکل گرفته است. به نظر بسیاری از شاهدان و حتی 
تحلیل گران، ناآرامی  های شهرهای ایران، در پی فشارهای اقتصادی امری قابل پیش بینی و 
قابل  و  بدیهی  پدیده ی  این  می توان  دشواری  به  حال  این  با  است.  می رسیده  به نظر  بدیهی 
انتظار را توصیف کرد و سنخ و تیپلوژی آن را تعیین و چشم اندازهای آن را ترسیم یا تصور کرد.

های میدانی اندکی برای تفسیر و تحلیل نظری اعتراضات  دراین وضع، با این توجه که یافته 
با این آگاهی که تحلیلی جامع، نیازمند داشتن فاصله ی بیشتر  آبان ماه در دسترس است و 
زمانی از این وقایع است، در این سطور تالش می کنم که با نزدیک شدن به این وقایع و بررسی 

آن در محمل نظریات مرتبط، دست کم مقدمه ای برای تحلیل های بعدی فراهم آورم .

نیاز است یادآوری کنم که تحلیلی که در ادمه بدان اشاره خواهد شد متکی به مشاهدات 
و جمع آوری روایات مستقیم و غیرمستقیم، در این باره است.

مسئله چیست؟

به  را  جامعه  همواره  اخیر،  دهه  دو   از  کمتر  در  کشور  سیاسی  اقتصاد  و  اقتصاد  ساختار 
لحاظ اقتصادی و معیشتی در شرایط بیم و امید نگاه داشته است. تا جایی که می توان ادعا 
کرد، مهم ترین کنش های جمعی نهادینه ی جامعه ایران، یعنی انتخابات های مختلف طی این 
مدت، به نحوی پاسخی به این ترس ها بوده است. اقبال به گزینه هایی که چشم انداز ثبات، 
حال  این  با  مدعاست.  این  گواه  می کرد  ترسیم  جامعه  برای  را  ایران  بین المللی  مسائل  حل 
نـرفت.   پیش  می کـردند،  پیش بینی  سیاست مدارن  و  داشت  انتظار  جامعه  که  آن گونه  مسیر 
فائق  خود  بین المللی  معارضان  و  داخلی  رقبای  بر  نتوانست  نوعی  به  حاکم  سیاسی  جریان 
آید و این وضعیت به سرعت اوضاع دولت و کشور را در تنگنایی کم سابقه قرار داد. این روند 
که از دی ماه سال 1396 رو  به تزاید گذاشت و تحت تأثیر عوامل و تحرکات سیاسی گروه های 
معارض دولت، اعتراضاتی نسبتًا گسترده در کشور شکل گرفت. موج بعدی اعتراضات در آبان 
ماه جاری، درپی افزایش قیمت بنزین1 بازگشت. گروهی از مردم به خیابان آمدند و اعتراضاتی 
علیه افزایش قیمت و یا _ بنا به روایت هایی از معترضین_ به بهانه ی آن در شهرهای مختلف 
و  شد  مواجه  حاکمیت  سخت  مقاومت  با  و  کشیده  خشونت  به  که  اعتراضاتی  گرفت.  شکل 
هزینه های خارج از پیش بینی جانی و مالی به همراه داشت و در نهایت معترضان را از خیابان 

به خانه ها باز گرداند.

و مهمی  با پرسش های متعدد  این حوادث داریم  از  اندکی که  با وجود فاصله ی  و  اکنون 
تحلیلی مختلف  دریچه های  از  را می توان  ماه گذشته  آبان  اعتراضات  مواجهیم.  آن  درباره ی 
ارزیابی کرد. در این متن اما به اقتضای موضوع مورد واکاویی، درچهارچوب مفهوم »جنبش 

آبان ماه در دسترس است و با این آگاهی که تحلیلی جامع، نیازمند داشتن فاصله
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یک  نتوان  را  مذکور  رخدادهای  نظر  می رسد  به  اگرچه  پرداخت.  خواهیم  آن  به  اجتماعی« 
جنبش اجتماعی محقق شده نامید، اما از ظرفیت های تحلیلی و مفهومی نظریات مرتبط با 

جنبش اجتماعی بهره خواهیم گرفت. 

این  نگارش  فرصت  در  که  بود  برآن  قصد  آبان،  اعتراضات  وقوع  از  پیش  دیگر  سوی  از 
نوشتار، کنش تهی دستان شهری را با اتکا به نظریه »پیشروی آرام افراد معمولی« آصف بیات 
نظر  به  و سریع  اولیه  ارزیابی  اکنون که در  اما  »ناجنبش اجتماعی« تحلیل کنیم.  از منظر  و 
بر  تهی دستان   

ً
احتماال و  برخوردار  را گروه های کم  اعتراضات مذکور  می رسد عاملیت اصلی 

عهده داشته اند، نمی توان به کنش جمعی و اعتراضی آنان بی اعتنا بود. الجرم تالش خواهد 
شد نسبت این کنش با نظریه ی ناجنبش های اجتماعی به صورت اجمالی بررسی شود.

 نظریات جنبش های اجتماعی به ما چه می گویند؟

مفهوم جنبش اجتماعی در دل خود پرسش و پاسخ هایی دارد درباره ی چرایی شکل گیری 
یک کنش جمعِی سازمان یافته و پایدار، ارزش ها و هنجارهای مستتر در آن و یا منتشر شده 
توسط آن، ابزارهای به کارگرفته شده، پیام تولید شده توسط آن، عامالن و حامالن آن، پیامدها 
با  غالب  به طور  تئوری ها  این  است.  کرده  ایجاد  که  تغییراتی  نهایت  در  و  آن  و دستاوردهای 

ارجاع به رخدادهایی در غرب، در دوره های مختلف پرداخته شده است. 

جمعی  کنش های  با  می تواند  باشد،  نشده  تدقیق  چنان چه  اجتماعی  جنبش  مفهوم 
دیگری که عام یا خاص تر از آن است اشتباه گرفته شود. به عالوه این نکته از آن جهت برای 
ما حائز اهمیت است که تئوری های جبنش های اجتماعی بر اساس سیر تحوالت کنش های 
جمعی در کشورهای غربی شکل گرفته و کاربست آن بر تحوالت و رخدادهای از این دست در 

جهان سوم و به ویژه خاورمیانه چالش هایی دارد.

از آنجا که هدف این نوشتار غور در مفهوم جنبش اجتماعی و واکاوی نظری آن نیست، 
تنها در آن حد که در چهارچوب این متن بتوان منظور را منتقل کرد به آن اشاره خواهد شد.

اهداف  براساس  را متفکران مختلف  اجتماعی  به جنبش های  تالش های نظری معطوف 
دسته بندی  اینجا  در  داده اند.  قرار  متفاوتی  دسته بندی های  در  مختلف  تحلیل  و  پژوهشی 
موریس و هرینگ را که مشیرزاده به آن اشاره کرده است و در انطباق با رخدادهای آبان به ما 

کمک می کند، طرح کرده ایم. 

این تقسیم بندی اولیه به دو رویکرد اصلی در نظریه جنبش اجتماعی قائل است: 

»جامعه  و  نسبی«  »محرومیت  و  جمعی«  »رفتار  چون،  کالسیکی  مدل های  نخست؛ 
توده ای« در این دسته بندی قرار می گیرند. وجه اشتراک این مدل ها در تبیین سرچشمه ها، 
به  منتهی  ساختاری  فروپاشی  به  توجه  عطف  باعث  که  است  جنبش ها  پیامدهای  و  تحول 

 



63
پائیز و زمستان 1398

های غیر نهادینه برای تغییر اجتماعی، وضعیت روانی شرکتکنندگان در جنبش ها و  تالش 
نقش باورهای مشترک در هدایت جنبش هاست )مشیرزاده، 1394: 12(.

رویکرد  سه  تأثیر  تحت  اجتماعی  جنبش های  مطالعه  اصلی  جریان   1970 دهه  اوایل  تا 
با وجود تفاوت هایی که  جامعه توده ای، رفتار جمعی و روانشناختی )محرومیت نسبی( بود. 
در مفهوم بندی ها و قالب بندی های نظری این سه رویکرد وجود دارد، وجوه اشتراکی نیز دارد. 
این اشتراک در کانون ُخرد تحلیل و تاکید بر چگونگی ظهور جنبش است و نه در فرآیند تحول 
آن. در واقع، واحد تحلیل هر سه رویکرد فرد است و اختالف نظر بر سر تشخیص ویژگی های 
فردی است. این مدل ها به ظهور جنبش و شرایط الزم برای آن معطوف بوده، به وضعیت ماقبل 
جنبش تمرکز دارند، نه خود جنبش. مروری بر آثار نظریه پردازان آن نشان می دهد که همه آنها 
)نظیر  و غیرکثرت گرا  در جوامع غیرمردم ساالر  اجتماعی  یافتن جنبش های  پی  در  کم وبیش 
جنبش های فاشیستی، کمونیستی و جهان سومی( هستند. در واقع، جنبش اجتماعی را در 

ادامه سنت دورکیمی، پدیده آسیب شناختی تلقی می کنند )همان: 117(.

شد.  بیان  جدید«  اجتماعی  »جنبش  عنوان  تحت  نظریاتی  میالدی،   70 دهه  از  دوم؛ 
اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  در   1970 دهه  اوایل  و   1960 دهه  فراگیر  جنبش های  موج 
الهام بخش این موج جدید از نظریه های جنبش اجتماعی شد. از یک سو نظریه های اجتماعی 
سیاسی ظهور این جنبش ها در جوامع سیاسی کثرت گرا و دمکراتیک و دارای جوامع مدنی با 
انجمن ها و مجامع داوطلبانه بود نه جامعه توده ای که با بحران اقتصادی روبروست. از سویی 
تردید منحرف های اجتماعی بی  گران اصلی در جنبش چپ جدید و سایر جنبش  دیگر، کنش 

این  از  بسیاری  تقاضاهای  و  خواست  نبودند.  بـی ریشه  و  خـردگـریز  تجزیهشده،  نابهنجار،  و 
جنبش ها نیز متفاوت بود و بر اساس هویت ها و اندیشه های جدیدی شکل می گرفتند. در واقع 
این جنبش ها از خواسته های انقالبی و براندازانه بسیار دور بودند اندیشه اصالح ساختاری در 
آنها جایگزین آرمان گرایی انقالبی شده بود و هدف اصلی اغلب آنها بیش از هر چیز دفاع از 
جامعه در مقابل دولت و مداخله گری آن در قلمرو خصوصی و یا اقتصاد بازار بود. در برخی این 
جنبش ها، نوعی ارتباطات فراملی وجود دارد. صاحب نظران این حوزه به امر توجه داشتند که 
چطور شکل های جدید تضاد اجتماعی از فرم هایی که در ارتباط با مسئله طبقه و ملی گرایی 
به  منجر  که  آنچه  که  است  چنین  موضوع  این  به  دیدگاه  است.  متفاوت  می گرفتند،  شکل 
شکل گیری عمل جمعی می شود ریشه در دینامیسم های فرهنگی دارد و در نهایت منجر به 
در  جدید  جنبش های  بر این  عالوه  شود )همان: 119تا125(.  می  ساخت هویتهای جمعی 
ابایی  الگوهای سازمانی سلسله مراتبی و متصلب عمل جمعی  از  یا دست کشیدن  بازآزمایی 
اسکات،  و  شوند )نش  مـی  ادغام  روزمره  زندگی  در  شبکه ای  اشکال  دادن  شکل  با  و  ندارند 

 .)81 :1388

بی تردید در این مجال امکانی برای توضیح نظریات بسیار متنوع جنبش های اجتماعی 
وجود ندارد. اما به نظر می رسد می توان مهم ترین پرسش هایی که این طیف متنوع از نظریات 

تالش می کردند بدان بپردازند را این گونه خالصه کرد:
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اجتماعی  نوین  نظم  و  ایجاد  جدیدی  هنجارهای  و  ارزش ها  اجتماعی  جنبش های  آیا   -
عرضه می کند؟ 

- شیوه های تشکل، سازماندهی و شبکه های ارتباطی آن چگونه است؟

تـوان آن را  نسبت بـه سایر پدیده ها آنی چون توده ها، جمعیت های بی سازمان،  - آیـا می 
شورش و غیره پدیده ای پایدار ارزیابی کرد؟

- و آیا می توان نقشی برای آن به عنوان کارگزار تغییر قائل بود؟

رخدادهای  میان  نسبتی  چه  که  پرداخت  موضوع  این  تحلیلی  و  توضیح  به  باید  حال 
اعتراضی آبان 98، در شهرها و خیابان های ایران با این سواالت وجود دارد.

نگاهی اجمالی به آبانی که سپری شد

با افزایش قیمت بنزین در کشور رخ داد و   شاید پردازش نظری درباره ی اعتراضاتی که 
بر اساس کدام  و  این وقایع را در چهارچوب کدام مفهوم می توان طبقه بندی  این سئوال که 
نظریات می توان ابعاد مختلف آن را تبیین کرد، زود باشد. و برای تحلیل دقیق تر ضروری باشد 
که منتظر بروزهای مجدد، پیامدها و تأثیرات این وقایع باشیم. با این حال این مانع نخواهد 
بود در شرایطی که هنوز دسترسی مستقیم تری به بستر ها و زمینه های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی آن وجود دارد، و می توان روایت های مستقیم معترضین، نیروهای نظامی حکومتی و 

شاهدان شنید و در جریان مستقیم بازنمایی آن قرار گرفت، بدان نپردازیم.

اگرچه  بود.  بزرگ  شهرهای  حاشیه ای  محدوده های  اعتراض،  کانون های  مهم ترین   -
حاشیه های خاموش نیز فراوان بوده اند. 

- بدنه ی اصلی معترضین مردانی جوان و حتی نوجوان بودند. عالوه بر مشاهدات مستقیم 
و روایات متعدد، آمار کشته یا بازداشت شدگان این ادعا را تأیید می کند.

مشاغل  در  اشتغال  یا  بیکاری  می کند،  ادعا  شده  انجام  مصاحبه ها  اساس  بر  نگارنده   -
بی ثبات و یا مبتنی بر حمل ونقل، را باید به ویژگی های فوق افزود.

- شبکه ی ارتباطی معترضین، محلی بوده است.

- ترس جامعه به ویژه حاشیه نشینان از تأثیر ملموس افزایش قیمت بزنین بر همه ی اقالم 
زندگی روزمره 

در ادامه سعی می کنیم بـه سواالتی کـه نظریات جنبش های اجتماعی درباره وقایع مذکور 
از ما می پرسند، پاسخ دهیم. 
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 در بررسی رخدادهای آبان ماه، در این 
زمینه، سوال این است که معترضین 

خواهان تحقق چه نظام ارزشی و کدام نظم 
نوین اجتماعی هستند. و معنایی که

ی آنان است چیست؟ پیونددهنده 

  با وجود همه ی افتراق ها و 
تمایزهایی میان اعتراضات سال های 96 و 

98 وجو دارد، حامل معنای یکسانی 
بوده اند، به نحوی که تا حدودی 

می توانست افراد عادی جامعه، نخبگان 
سیاسی، اقتصادی و حتی بخش هایی از 
حکومت را قانع کند که پیوندهای دی ماه 

96 و آبان 98 را بازشناسایی کنند.

  جانسن هنک تأکید می کند گروه های 
فقیر و حاشیه ای در جوامع غیردمکراتیک 

چون در گروه های سازمان یافته جذب 
نشده اند و نخبگان، منافع خود را نمایندگی 

 می کنند، اعتراض این گروه ها نه از طریق 
گروه های متشکل که از طریق خیابان 

صورت می گیرد.

هنجارهای  و  ها  ارزش  بـه  نخست، 
 98 اعترضات  که  نوینی  نظم  یا  و  جدیدی 
نظریات  در  می کنیم.  توجه  می دهند  ارائه 
بر  تأکید  کالسیک ، در مدل »رفتار جمعی« 
و  است.  فردی  ارزش های  و  هنجارها  نقش 
به یک  اجتماعی  تعریف جنبش  در  تیلی  یا 
مشترک  برنامه  یک  و  وحدت بخش  اعتقاد 
27تا31(.   :1389 )تیلی،  می کند  اشاره 
نوزدهم،  قرن  کارگری  جنبش های  در 
برابری طبقاتی نظم نوینی است که فعاالن 
هم چنین  می کنند.  مبارزه  برایش  جنبش 
ارزش های  گرایانه  بـر  ملی  جنبش های 
و  )نش  بودند  شده  بنا  طلبی  استقالل 
این  در  مقصود   .)80  :1388 اسکات، 
رویکرد، ارزش هایی معین و نسبتًا یک دست 
جنبش های  و  نظریات  در  برعکس  است. 
و  یکپارچگی  مقابل  در  مقاومت  جدید 
همسان سازی اجتماعی و ارزشی است و در 
نتیجه بر برخی تفاوت ها بر اساس هویت ها 
تحمیل  از  گریز  برای  و  می کنند  تأکید 
سوی  از  هنجارهایی  و  ارزش ها  یک جانه ی 
مفرط  »انطباق طلبی«  و  اجتماعی  نظام 
)مشیرزداه:  می گـیرد  صورت  مقاومت  آن، 

.)217 :1394

مشترک  دسته بندی  دو  میان  در  آنچه 
است، داشتن نظام ارزشی و هنجاری است 
تصویر  به  را  جدید  نظم  یک  می تواند  که 
درآورد. چنان چه گاسفیلد تاکید می کند که 
تصویر  و  نظم  این  که  جمعی  کنش های  آن 
اجتماعی  کنش  نباید  نمی دهند،  ارائه  را 
نامید. او هم چنین آگاهی به این ارزش ها و 
عناصر  از  را  ارزشی  نظام  این  بودن  آگاهانه 
)الرنا،  می دانـد  اجتماعی  جنبش  یک  مهم 

.)79 :1387

در  ماه،  آبان  رخدادهای  بررسی  در 
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نوین  نظم  و کدام  ارزشی  نظام  این است که معترضین خواهان تحقق چه  زمینه، سوال  این 
اجتماعی هستند. و معنایی که پیوند دهنده ی آنان است چیست؟ 

در اعتراضات مذکور کمتر شعاری از سوی معترضین شنیده شد، یا مانیفیستی درباره آن 
ارائه نشد. افرادی نبودند که به طور رسمی یا غیررسمی این نقش را برعهده گیرند که خشم و 
اعتراض را به »معنای« معینی ترجمه و بازنمایی کنند. این وضعیت اگرچه خود بیانگر سست 
بودن »معنای وحدت بخش« در اعتراضات است و نشان می دهد که تاکنون ایـن اعتراضات 
هنجارهای خود را نیافته اند، اما این بدان معنا نیست که معترضین به کل، درکی از خواست های 
خود نداشته اند. و نباید به امکان های درونی این اعتراضات، در به کارگیری »معنایی« محدود 
و غیرمصرح و بازنمایی آن به ویژه پس از سرکوب، بی اعتنا بود. این ادعا زمانی ارزش تحلیلی 
وجو   98 و   96 سال های  اعتراضات  میان  تمایزهایی  و  افتراق ها  همه ی  وجود  با  که  می یابد 
تا حدودی می توانست  به نحوی که  بوده اند،  نگارنده_ حامل معنای یکسانی  -به زعم  دارد، 
افراد عادی جامعه، نخبگان سیاسی، اقتصادی و حتی بخش هایی از حکومت را قانع کند که 
پیوندهای دی ماه 96 و آبان 98 را بازشناسایی کنند. در روزهای پس از اعتراضات به کرات در 
میان مصاحبه ها و یادداشت های مرتبط، ارجاع این دو رخداد به یکدیگر و پیوندهای آن دیده 
می شد و حتی شاهد این تحلیل بوده ایم که اعتراضات آبان 98 پیش روی ای بر وقایع دی ماه 
96 قلمداد شد. و در گفت وگوهای روزمره مردم عادی، در اظهارات شاهدان یا خود معترضین 

به نحوی آگاهانه زنجیره ای از اعتراضات تصویر می شدکه از دی ماه 96 آغاز شده است. 

یادآوری این موارد از آن جهت نیست که نگارنده ادله ای برای پیوند این رخداد  ارائه کند، 
توسط  بهنظر می رسد  که  دارد،  معنایی مستتر وجود  که  است  آن  اینجا،  اصلی  ادعای  بلکه 

عامالن، ناظران، تحلیل گران و سیاست مداران درک شده است.

یا در مصاحبه هایی که  و  یا معترضان شنیده  و  از شاهدان عینی  نگارنده  روایت هایی که 
در رسانه ها منتشر شده است، می تواند به صورت مقدماتی نشان دهد مسئله اصلی مسدود 
دیدن مسیرهایی است که می توانست منجر به دست یابی به حداقل های زندگی شود. بنابراین 
می توان چنین استنباط کرد که اعتراضات اگرچه فاقد معنای معینی است که به صورت آگاهانه 
دربردارنده نظم نوینی باشد، اما اقتضائات اولیه زندگی عنصر برانگیزاننده آنان در اعتراضات 
کرده اند.  دریافت  را  مستتر  معنای  این  حاکمان  و  جامعه  مختلف،  گونه های  به  و  است  بوده 
باید در نظر داشت که برخالف جنبش های اجتماعی مورد نظر تحلیل گران، در  این حال  با 
به  مبدل  یعنی  است؛  نیافته  تبلور  سیاست  صورت  به  مستتر،  معنای  این  آبان،  اعتراضات 
خواست و برنامه ای آگاهانه نشده است. به عالوه، »معنا« ارتباط مستقیمی با سازماندهی و 

تشکل جنبش ها خواهد داشت. 

دیگر آن که، شیوه های سازماندهی و تشکل یکی از مهم ترین نقاط افتراق نظریه پردازان 
کالسیک و جدید جنبش اجتماعی است. هم چنین پایداری در بازشناسایی جنبش ها مورد 

توجه ویژه نظریه پردازان کنش های جمعی عنصر تعیین کننده ای بوده است. 
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در طیف متنوع نظریات جنبش اجتماعی، توجه به سطح و اشکالی از سازمان که دست کم 
سازمان دهی  به  که  رویکردهای  حتی  دارد.  وجود  نماید  تضمین  را  جنبش  پایداری  و  پیوند 
از  هستند،  قائل  جهانی(  نظام  تئوری های  افقی)نظیر  و  مراتبی  غیرسلسله  حداقلی، 
شکل  آن  ذیل  شبکه ای  ارتباطات  و  اینترنت  گسترش  تأثیر  تحت  که  شبکه ای  سازمان دهی 
انسجام بخش و بسیج کننده، بهره جسته اند.  به عنوان عنصر  نیز هویت جمعی  و  گرفته اند، 
شده  شناخته  اصول  از  مجموعه ای  عنوان  به  را  »سازمان«  محققان  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
درنظر می گیرند که از طریق آنها منابع هماهنگ و جمع آوری می شود. و با تمرکز بر روی عناصر 
میان  مجازات،  و  تنبیه  و  نظارت  مراتب،  تشکیل دهنده سازمانها، عضویت، قوانین، سلسله 
با واکاوی  آنها  با نظمهای پیشنی تفاوت قائل می شوند.  سازمان های نوظهور و سازمان هایی 
یک مورد خاص از بسیج عمومی در جنبش اشغال2 نشان می دهند که چطور مکانیسم های 
سلسله مراتبی و رهبرمدار حتی در جنبش های به شدت افقی و فاقد سلسله مراتب هم از بین 

.) 2015 , 291-305 :al. .et  Hond نمی روند )

کنش های  نظریهپردازان  ویژه  ها، مـورد تـوجه  جنبش  بازشناسایی  در  پایداری  هم چنین 
میان  مهم  پیوندی  که  گفت  می توان  واقع  در  است.  بوده  کننده ای  تعیین  عنصر  و  جمعی 
سازمان یافتگی )در سطوح و اشکال مختلف آن( و پایداری جنبش ها وجود دارد. به نحوی که 
می توان سازمان را یکی از عوامل تعیین کننده ی پایداری جنبش دانست. تیلی جنبش اجتماعی 
را واجد سه عنصر مهم می داند، که اولین آن تالش عمومی پایدار و سازمان یافته برای طرح 

ادعاهایی در مقابل مقامات هدف است. )ثقفی، 139۴(

از این  با این توضیح نظر می رسد رخدادهای آبان، پدیده ای پراکنده بوده است. منظور 
پراکندگی آن است که در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، معترضین پیوند ارتباطی در 
فراخوان ها، شعارها، مکان ها، استراتژی های مقاومت و ... با یکدگیر نداشته اند. نداشتن رهبر 
یا رهبرانی که بتوانند عامل و نماد انسجام باشند نیز شانس به وجود آمدن تشکل و سازمان دهی 
که  سطح  آن  در  معنا  شد  اشاره  پیشین  بند  در  چنان چه  دیگر  سوی  از  می کرد.  محدودتر  را 
بتواند عنصر هویتی معترضین باشد شکل نگرفته است. تا به تواند میزان و شکلی از انسجام و 
پیوند را ایجاد کند. و در نهایت، قطع اینترنت و عدم بهره گیری معترضین از شبکه های مجازی 
دست کم در روزهای اعتراضات، امکان شکل گیری نوعی از سازمان دهی شبکه ای را نیز منتفی 

کرد. 

با این حال سئوال این است که دست کم سه روز اعتراضات مردم در خیابان های شهرهای 
بر عدم وجود  مبنی  نوشتار  این  ادعای  اگر  داده است؟  در کشور چگونه رخ  بزرگ  و  کوچک 
سازمان و تشکل درست باشد، چگونه می توان تجمع، سرکوب، پراکنده شدن و تجمع مجدد 
و  وسعت  چنین  در  اعتراضات  اینترنت،  شبکه  قطع  وجود  با  می شود  چگونه  داد؟  توضیح  را 

پراکندگی ای ادامه یابد؟

روایت  به  کرد.  جست وجو  محلی  کنش های  به  متکی  مفاهیم  در  باید  را  سئوال  به  پاسخ 
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شاهدان و معترضان، آشنایی اولیه آنان بر اساس آشنایی های محلی بوده است. اصطالح »بچه 
محل« در چند مصاحبه و گفت وگو به صورت های مختلفی به کار برده می شد. هر روز برنامه ی 
کانون های  هم چنین  است.  می شده  اعالم  معترضین  میان  در  چهره  چهره به  صورت  به  فردا 
بزرگ  بوده است. شهرهای  پاتوق های محلی در شهرهای مختلف منطبق  بر  درگیری عمومًا 
چندین نقطه و خیابان به صورت واگرا درگیر اعتراض ها بوده اند؛ شهرهای کوچک و محالت 
حاشیه ای، نقاط درگیر اعتراض محدودتر و چنان چه از برخی روایت ها برمی آید همگرا بوده اند. 
در بخش های بعدی، با استفاده از مفهوم »شبکه انفعالی« آصف بیات، بیش تر به این موضوع 

پرداخته می شود. 

بنابراین ما در آبان ماه با پدیده ای کم نظیر مواجه بودیم که از یک سو فراگیری و پراکندگی 
کم سابقه ای داشته است و سوی دیگر سازمان دهی آن در سطح جغرافیایی کوچک تری نظیر 
محله صورت می گرفته است. هم چنین درباره ی سازماندهی و در پیوند با آن پایداری می توان 
چنین جمع بندی کرد که در این اعتراضات، سازماندهی به اشکال کالسیک تر آن که سلسله 
مراتبی با وظایف معین و عینی است به صورت قوام یافته و فراگیر وجود نداشته است، در نتیجه 
شبکه های فعال محلی که در محدوده های جمعیتی مختلف، ویژگی های متفاوتی داشته اند 
)برای مثال می شود به تفاوت های اعتراضات در ماهشهر، کرمانشاه و شیراز توجه داشت( به 

اشکال مختلفی در ایجاد انسجام تأثیرگذار و پیوند دهنده بوده اند. 

حمل  معترضین  که  معنایی  و  محتوا  در  را  اعتراضات  انسجام  محور  اگر  دیگر،  سوی  از 
می کردند، جست وجو کنیم، چنان چه پیش از این نیز اشاره شد، به دشورای می توان معنای 

مشترِک جمعِی انسجام بخش در فعاالن اعتراضات آبان ماه دید.

در  ماه،  آبان  اعتراضات  پایداری  و  تداوم  اصل  ارزیابی  شد،  اشاره  چنان چه  نهایت،  در 
چهارچوب زمانی متن پیش رو نمی گنجد و قطعا زمان بیش تری باید سپری شود، تا مشخص 
شود معترضین در فرصت های مختلفی که پیش روی خود دارند، چگونه کنشی خواهند داشت. 
چه گروه هایی به آنان می پیوندند و چه گروه هایی از آن فاصله می گیرند. سیاست های کنترل 
نهایت  در  بود.  خواهد  چگونه  آن  به  معترضان  واکنش  و  اعتراضات  برابر  در  حکومت3  مهار  و 

سازمان و شبکه ی خود را چگونه ایجادکرده یا فعال نگاه  می دارند.

مالحظه ی مهم دیگر این است که ادعاهایی از سوی طرف های مختلف اعتراض، مبنی بر 
سازمان دهی )اشکال بروز اعتراض، تصمیم سازی و تصمیم گیری و ...( از سوی منبعی خارج 
از مردم معترض، وجود دارد. این ادعا که صحت سنجی آن بسیار دشوار است، چنان چه تأیید 
تعیین کننده ای،  به صورت  نفوذ  و  در حوزه سازمان دهی  ویژه  به  را  ما  تحلیل  شود، می تواند 

تحت تأثیر قرار دهد. 

پرسش نهایی درباره ی کارگزاری تغییر است. واکاوی نظریات جنبش های اجتماعی یک 
نکته مهم را عیان می کند که از نظر صاحب نظران، جنبش یک وجه اساسی دارد و آن ایجاد 
مدرن  پدیده ای  بـه  را  آن  که  است  مشخصه  همین  واقـع  در  است.  تغییر  جلوگیری  یا  ۴تغییر 
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دیگر  گونه های  تمایز  وجه  کرده،  تبدیل 
دوره  از  پیش  اعتراضی  جمعی  کنش های 
میان  ماهوی  تفاوت  است.گیدنز  مدرن 
جنبش های  عنوان  به  مدرن  جنبش های 
انقالب اجتماعی یعنی معطوف به تغییرات 
فاقد  یعنی  طغیانی  جنبش های  و  مشخص 
تغییر  از  مشخص  فرایندهای  از  تصویری 
جنبش های  تمایز  وجه  منزله  به  اصالح،  و 
قبلی،  دوران  آشوب های  و  مدرن  اجتماعی 

قائل است )مشیرزاده، 1394: 12(.

برای  این مشخصه  به رسمیت شناختن 
مختلف  رویکردهای های  میان  جنبش ها، 
یکسان است. با این تفاوت که در جنبش ها 
ملموس  تغییرات  به  کمتر  متأخر  نظریات  و 
تغییر  آنان  بلکه؛  می شود  تأکید  معین  و 
نگرش  تغییر  یا  و  روزمره  زندگی  بستر  در  را 
هدف گذاری های  از  یکی  این  و  می بینند 
اساسی این جنبش ها قلمداد می شود )الرنا 

.)77 :1387

حوادث  تحلیل  در  نیز  باره  این  در 
نخست  است:  نظر  مورد  نکته  دو   ،98 آبان 
و  شده  تعیین  هدف  و  خواست  اینکه 
وجود  معترضان  میان  در  مشخصی 
معترضین  با  گفت وگو  در  نگارنده  نداشت. 
نکرده  ترک  را  خیابان ها  هنوز  که  زمانی 
اتفاقی  چه  که  سوال  به  پاسخ  در  بودند، 
و  معین  پاسخ  می گردید،  باز  خانه  به  بیفتد 
حضورشان  آنان  نشنید.  چندانی  مشترک 
که  می دانستند  دستاورد  یک  را  درخیابان 
بنابراین  نکرده اند.  همراهی شان  دیگران 
اگر در لحظه ای که قیمت  نمی دانستند که 
خیابان  ترک  به  حاضر  یابد  کاهش  بنزین 

هستند یا نه.

اجتماعی،  شرایط  نمی توان  اینکه  دوم 

  آصف بیات خیابان و فضاهای 
عمومی را عرصه بروز پیش روی آرام و 
البته اعتراضات این گروه ها می داند و از 

این رو، آن را »سیاست خیابانی« می نامد. 
بنابراین »شبکه های انفعالی« که بر 

ساختار روابط محلی استوار است، با 
افزایش قیمت بنزین فعال شده و برای 

دفاع از دستاوردها، مقاومت های پر سرو 
صدای خود را آغاز می کنند.

 کانون های درگیری عمومًا بر 
پاتوق های محلی در شهرهای مختلف 

منطبق بوده است. شهرهای بزرگ چندین 
نقطه و خیابان به صورت واگرا درگیر 

اعتراض ها بوده اند؛ شهرهای کوچک و 
محالت حاشیه ای، نقاط درگیر اعتراض 
محدودتر و چنان چه از برخی روایت ها 

برمی آید همگرا بوده اند.

  »جنبش« نامیدن وقایع آبان ماه، 
دقِت نظرِی کافی را ندارد. نه در 

چهارچوب تئوری های کالسیک الزمات و 
مقدمات پیشینی جنبش دیده می شود و 

نه با اتکا به رویکردهای جدید، نشانه های 
تعیین کننده ای برای جنبشی در حال 

تحقق. شاید پذیرش »ناجنبش سیاسی 
شده ی مردم حاشیه ای«، ما را دچار 

خطای تحلیلی کمتری کند.
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دارند،  کنش شان  از  دیگران  و  خود  که  را  معنایی  و  ادعاها  نیز  و  معترضین  زندگی  و  معیشت 
اعتراضی که  تغییر در بطن زندگی روزمره دانست.  ایجاد  و  تغییر نگرش  در دسته دوم یعنی 
حول محور نیازهای اساسی گروه هایی کم برخوردار شکل می گیرد، بی تردید به تغییرات معین 

و حتی فوری نیازمند است.

با این توصیفات و در حالی که حاکمیت، هیچ سیاست گذاری ای در راستای بهبود وضعیت 
معیشت  آن صورت نداده است، هنوز نمی توان معترضین آبان ماه خیابان های ایران را کارگزاران 

تغییر دانست.

که  هنجارهایی  و  معنا  آبان،  اعتراضی  رخدادهای  می رسد  نظر  به  نهایی  جمع بندی  در 
وضعیت آرمانی آنان را بیان کند، ندارند. اگرچه معنا و ادعایی به صورت مستتر و ضمنی در 

معترضین و بازنمایی از فعالیت شان وجود دارد.

سازماندهی و تشکل با هر کدام از تعاریفی ارائه شد، مهم ترین نداشته ی این اعتراضات 
برای جنبش فراگیر بودن است. نه سازماندهی کالسیک و نه شبکه های ارتباطی مجازی وجود 

دارد و معنای انسجام بخش نیز نتوانست پیوند ایجاد کرده و جانشین سازمان شود.

اما درباره ی پایداری جنبش، هنوز نمی توان آن را پایدار و یا خالف آن دانست. و در نهایت 
 عاملیت تغییر قائل بودن برای این اعتراضات است که چنان چه اشاره شده تاکنون به تغییری 

رخ نموده است. 

در جمع بندی کلی به نظر می رسد شرایط جنبش اجتماعی به مثابه عناصر پیشینی در 
به  پیشینی  صورت  به  شرایط  این  تحقق  اما  است.  نشده  محقق  آبان  اعتراضات  رخدادهای 
چارلز  برخالف  نیست.  یکسان  مختلف  نظریات  در  جنبش  شکل گیری  ضروری  لوازم  عنوان 
تیلی که درِک کنشگران از فعالیِت خود که همان هویت است را بر کنش مقدم می دانست، آلن 
تورن تأکید داشت تشکیالت و هدف معین، تصریحی بر فهم از جنبش است. تورن این درک و 
احساس هویت مشترک توسط کنشگران را اگرچه ضروری ولی پسینی بر جنبش می دانست. 
منازعه  و  آگاهی صورت می گیرد  این  از  پیش  بسیار  تأکید می کند که شکل گیری جنبش  او 
اگر جبنشی  استنباط کرد که  تورن می توان  نظر  این  به  اتکا  با  را می سازد.  است که کنشگر 
را منتفی دانست )ثقفی،  آینده نزدیک  اما نمی تـوان شکل گرفتن آن در  محقق نشده است 

.)1394

سطوری که نگاشته شده بسیار سریع و مختصر به رخدادی زنده پرداخته است. بنابراین به 
هیچ روی ادعای کاربست نظریات مختلف درباره اعتراضات آبان را ندارد؛ بلکه دغدغه ی اصلی 
با  آن است که پرسش هایی را برای شناخت پدیده ای چنین مهم و در جریان، پررنگ نماید. 
این چشم انداز که جست وجوی این پرسش ها بتواند درکی درست تر از آنچه که تجربه می کنیم 
برای تحلیل های امروز و آینده فراهم کند و زمینه ای باشد جهت تمهیدات نظری مرتبط با آن.



71
پائیز و زمستان 1398

برگرفته  غالب  طور  به  اجتماعی  جنبش های  باب  در  شده  طرح  نظریات  گسترده  طیف 
نیست  تکرار  به  نیاز  و  از کنش های جمعی است.  تجربه های غرب  بر اساس  پرداخته شده  و 
که زمینه های تاریخی متفاوت، و تمایزهای ساختاری در اقتصاد، سیاست،جامعه و فرهنگ، 

کاربست چنین نظریاتی را دشوار و گاه حتی بالموضوع می کند.

بیات،  معمولِی« آصف  مردم  آرام  »پیشروی  نظریه  به  اشاره ای مختصر می کنیم  ادامه  در 
جامعه شناسی که مطالعاتی گسترده درباره ی تحوالت خاورمیانه و ایران داشته است. او اگرچه 
»دموکراسی  و  تورن  آلن  هویت«  »سیاست  ویژه  به  اجتماعی،  جدید  جنبش های  نظریات  از 
معانی« آلبرتو ملوچی متأثر است، اما از تعبیر »ناجنبش« استفاده می کند. در واقع بیات بدین 
نکته آگاه است که آن چه او جنبش تهی دستان شهری و پیش  روی آرام مردم معمولی تعریف 

می کند، مصداقی برای مفهوم جنبش اجتماعی آن گونه که در غرب متعارف بوده، نیست.

او تأکید دارد فقرا و فرودستان نمی توانند از پس ایدئولوژیک بودن برآیند. عالیق آنها در 
پاسخ  آنها  فوری  دغدغه های  به  مستقیمًا  که  است  انجمن هایی  و  سازمان ها،  استراتژی ها، 
دهند. برای ایدئولوژیک بودن برخی ظرفیت های خاص )زمان، خطرپذیری و پول( مورد نیاز 
است که محرومان غالبًا از آنها بی بهره اند. از نظر بیات، برای فقرا، فضاهای عمومی و خیابان ها 
زمینه ی  و  فرهنگی  اجتماعی/  بازتولید  و  معاش،  تأمین  برای  ضروری  دارایی های  حکم  در 

مساعدی برای بروز سیاست خیابانی است )بیات، 1390: 21(.

به گفته بیات، ناجنبش های اجتماعی، اشاره به اقدامات جمعی از بازیگران غیرسازمان 
یافته دارد؛ این جنبش ها تجسم شیوه های مشترک رفتارهای شمار زیادی از مردم عادی است 
که جداگانه اعمال می شوند، اما شباهت زیاد و فراگیری وسیع آنها سبب تغییرات اجتماعی 
بزرگ و ریشه ای در جامعه می شود. او رفتار آنها را »سیاست اعتراض« نمی داند، بلکه سیاست 
رفع کمبود است، مبارزه ای برای به دست آوردن نتیجه ی فوری از طریق کنش فردی مستقیم 

)بیات، 1390: 72(.

با توجه به موضوع این نوشتار یعنی کنش اعتراضی آبان 98، آنچه اهمیت ویژه ای دارد، 
می برد.  نام  فرودستان  و  تهی دستان  شدن  سیاسی  عنوان  به  آن  از  او  که  است  وضعیتی 
او می گوید  و سیاسی می زنند.  به حرکت های جمعی  گروه ها، دست  این  آن  در  که  شرایطی 
مادامی که بازیگران پیشرفت های هر روزه ی خود و دستاوردهایشان را که به صورت انباشتی و 
از طریق پیش روی آرام به دست آورده اند، در معرض تهدید می بینند، غالبًا به شیوه ای جمعی 
و پر سروصدا از آن دفاع می کنند. بنابراین مبارزات بازیگران بر علیه مقامات، بر سر به دست 
آوردن نیست بلکه در وهله ی نخست بر سر دفاع از دستاوردهایی است از قبل حاصل شده و 

یا ارتقای آن دستاوردها. 

سازوکار سازمان دهی و کنش جمعی این افراِد جدا از یکدیگر را که به سیاست خیابانی آنها 
شکل می دهد، فعال کردن »شبکه ی انفعالی« است .منظور بیات از این مفهوم، ارتباط آنی 
در میان افراد اتمیزه ای است که با شناسایی تلویحی، هویت مشترک شان شکل می گیرد و به 

از ناجنبش تا جنبش

5
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واسطه ی فضا ی واقعی یا مجاز ی ایجاد می شود. اهمیت این مفهوم در امکان تصور بسیج افراِد 
 از سازماندهی و شبکه ساز ی آگاهانه محروم اند، 

ً
اتمیزه هم چون پیش روندگان آرامی که عمدتا

برا ی کنش جمعی  افراد ممکن است  به معنای آن است که  انفعالی«  نهفته است. »شبکه ی 
فضای  عنوان  به  خیابان  شوند.  بسیج  آگاهانه  یا  فعال  ساختارمنِد  شبکه های  داشتن  بدون 
عمومی از این ویژگی ذاتی برخوردار است که امکان بسیج از طریق ایجاد شبکه های انفعالی 
روبه رو  تهدیدی  با  پیش روندگان  یعنی  منفرد،  فعاالن  که  زمانی  می کند.  فراهم  مردم  برای  را 
می شوند، ممکن است شبکه ی انفعالی آنها به ارتباط فعال و همکاری بدل شود. البته انتقال 

از شبکه ی انفعالی به مقاومت جمعی هرگز از پیش آماده شده نیست )بیات: 1391: 77(.

ویژگی دیگر سیاسی شدن فقرا از نظر بیات، محله ای بودن است. جایی که شبکه انفعالی 
را   98 ماه  آبان  اعتراضات  چگونه  که  اینست  سوال  اکنون  می شود.  فعال  آن  محدوده  در 

درچهارچوب این تئوری ها قابل توضیح است؟ 

به نظر می رسد، طی دو دهه گذشته، تهی دستان و در معنای عام تر فرودستانی که دسترسی 
محدودی به مناسبات قدرت رسمی و غیررسمی داشتند و کمتر می توانستند فرصت های شغلی 
که  گرفتند  پیش  در  را  استراتژی ای  روزمره،  زندگی  ضرورت های  تأمین  برای  کنند،  کسب  را 
مبتنی بر بهره گیری حداکثری از یارانه های سوخت در ایران بوده است. انتخاب مسافرکشی، 

باربری، پیک موتوری و غیره به عنوان شغل نمونه هایی از این دست هستند. 

هم چنین سکونت در مسکن های ارزان قیمت تر در حاشیه ی شهرهای بزرگ پاسخی بود، 
بودند. درحالی که در شهرهای  به بحران مسکن داده  که گروه های کم درآمد و کم برخوادر 
بزرگ کار می کنند، در سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه زندگی می کنند. این استراتژی در 
صورتی می تواند، مشکل مسکن و اشتغال را برای شان حل کند که هزینه ی رفت و آمد با توجه 

به یارانه های بنزین، توجیه پذیر باشد. 

این  دستاوردهای  رفتن  دست  از  معنای  به  بنزین،  قیمت  رفتن  باال  وضعیتی  چنین  در 
گروه های فرودست تلقی می شود. این دستاوردها که با ضرورت های زندگی روزمره آنان گره 
خورده است. در این شرایط است که نمی توانند در مقابل این وضعیت انفعال پیش بگیرند. و 

برای حفظ این دستاوردها فعال می شوند. 

جانسن هنک تأکید می کند گروه های فقیر و حاشیه ای در جوامع غیردمکراتیک چون در 
گروه های سازمان یافته جذب نشده اند و نخبگان، منافع خود را نمایندگی  می کنند، اعتراض 

 ,Johnston ( از طریق خیابان صورت می گیرد  از طریق گروه های متشکل که  نه  این گروه ها 
2014(. بیات نیز خیابان و فضاهای عمومی را عرصه بروز پیش روی آرام و البته اعتراضات این 
گروه ها می داند و از این رو، آن را »سیاست خیابانی« می نامد. بنابراین »شبکه های انفعالی« 
از  دفاع  برای  و  شده  فعال  بنزین  قیمت  افزایش  با  است،  استوار  محلی  روابط  ساختار  بر  که 

دستاوردها، مقاومت های پر سرو صدای خود را آغاز می کنند.
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در توضیحات باال قصد برآن نیست که پیچیدگی های معادالت سیاست داخلی و خارجی 
و  حکومت  ارتباط  اشکال  و  قدرت  مناسبات  و  ایران  اقتصاد  ساختاری  بحران های  ایران، 
نیروهای اجتماعی را نادیده بگریم. بلکه، از یک سو، هدف نشان  دادن ظرفیت های تحلیلی 
است  آن  توضیح  هدف  دیگر،  سوی  از  است؛  خیابانی  سیاست های  و  آرام  پیش روی  تئوری 
یک باره  دارند،  جای  ایران  سیاست  حاشیه  در  که  فرودست،  اجتماعی  چگونه،گروه های  که 

خیابان های شهرهای مختلف را تصرف می کنند.

تئوری  این  تحلیلی یک مالحظه مهم وجود دارد:  این چهاچوب  با  رابطه  این حال در  با 
وجود  با  دهد.  توضیح  بودند،  کشیده  اعتراض  به  که  را  جغرافیایی  گستره ی  آن  نمی تواند 
محله ای بودن و پراکندگی اعتراضات اما این میزان از فراگیری در شهرهای مختلف را نمی تواند 

بی ارتباط به یکدیگر باشد. 

جمع بندی

واقعیت آن است که برای تحلیل نهایی باید به آینده نظر داشت، اما بر اساس آنچه تا کنون 
در  نه  ندارد.  را  کافی  نظرِی  دقِت  ماه،  آبان  وقایع  نامیدن  »جنبش«  است،  پیوسته  وقوع  به 
چهارچوب تئوری های کالسیک الزامات و مقدمات پیشینی جنبش دیده می شود و نه با اتکا 
به رویکردهای جدید، نشانه های تعیین کننده ای برای جنبشی در حال تحقق. بنابراین شاید 
با وجود محدودیت هایی که در توضیح  پذیرش »ناجنبش سیاسی شده ی مردم حاشیه ای«، 
میزان فراگیری و هم زمانی این رخداد دارد، دست کم در کوتاه مدت و تا زمان بروز وقایع مشابِه 
احتمالی، ما را دچار خطای تحلیلی کمتری کند. با این حال و بی تردید اکنون ما در میان یک 
با تجربه ای بینابینی مواجهیم و این  جنبش اجتماعی و ناجنبش فرودستان منفرد پراکنده، 

مهم، ضرورت یک مطالعه ی عمیق و تمهیدات نظری در این باره را یادآوردی می کند. 

مفهوم  دریچه  از  را   98 آبان  رخدادهای  دیگر  فرصتی  در  است  امیدوار  نگارنده  پایان  در 
اکرت  جولیا  توسط  که  تمرینی  جنبش های  مفهوم  نماید.  مطالعه  تمرینی«6   »جنبش های 
پرداخته شده است، به کنشهای جمعی سازماننیافته اشاره دارد که اغلب ریشه در مناطق 
شهری دارند و عموما توسط قشر محروم به وجود می آیند و بر تخصیص و یا بازتوزیع کاالهای 

 :2015 ,Eckert اساسی تمرکز دارند و توجهی به انتقاد از ارزش های مسلط در جامعه ندارند )
. )567-577
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پی نوشت
1. این افزایش به دلیل کسری شدید نقدینگی حاصل از تحریم فروش نفت و خواست حاکمیت به ادامه 
در  نفوذ  ذی  گروه های  به  مقتضی  انقباضی  سیاست های  اعمال  برای  تمایل  عدم  نیز  و  غرب  برابر  در  مقاومت 

حاکمیت، صورت گرفته است.
2 .Occupy Movement

3. این سیاست ها شامل مجموعه طیف گسترده ای از استراتژی ها اعم از سرکوب، اعطای امتیاز، دل جویی 
و غیره می شود

 Movements  Social  of  Handbook  Oxford  The مجموعه ی  پنجم،  فصل  به  بیشتر  مطالعه  برای   .4
مراجعه شود که با دغدغه توضیح سهم جنبشها در تغییرات سیاسی و اجتماعی تدوین یافته و به صورت مبسوط 

به عنصر تغییر و تفاوت ها و تحوالت آن در جنبش ها پرداخته است.
این دو تعبیر در کنار هم  از  بر تهی دستی،  بیات و عام بودن مفهوم فرودستی  با ارجاع به سنت فکری   .5

استفاده می کنیم.

6 .Practice Movements

منابع
بیات، آصف )1390(، زندگی همچون سیاست: چگونه مردم عادی خاورمیانه را تغییر می دهند، ترجمه فاطمه 

صادقی. نشر اینترنتی.
بیات، آصف )1391(، سیاست های خیابانی. تهران: انتشارات شیرازه.

تیلی، چارلز )1389(، جنبش های اجتماعی، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران: دانشگاه امام صادق
ثقفی، مانا )1394(، از کنش جمعی تا جنبش اجتماعی، تهران: گفت وگو شماره 67، تیر ماه 1394

جنبش های اجتماعی نوین، ترجمه سید محمدکمال سروریان، علی صبحدل. تهران:  انریک )1387(،  الرنا، 
پژوهشکده مطالعات راهبردی

1388(، راهنمای جامعه شناسی سیاسی، ترجمه قدیر نصری، محمدعلی قاسمی،  نش،کیت و اسکات، آلن )
تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

درآمدی نظری بر جنبش های اجتماعی،تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقالب  مشیرزاده، حمیرا )1394(، 
اسالمی

Ekcert , Julia  ,(2015)  “Practice Movements  :The  Politics  of  Non-Sovereign 
Power”, in The Oxford Handbook of Social Movements, edited by Della Porta and 
Diani. Oxford: Oxford University Press

Hond, Frank, Frank G.A. de Bakker, Nikolai Smith (2015), “Social Movements 
and Organizational Analysis”, in The Oxford Handbook of Social Movements, ed-
ited by Della Porta and Diani. Oxford: Oxford University Press 

Johnston, Hank (2014), “The Game’s Afoot: Social Movements in Authoritarian 
States”, The Oxford Handbook of Social Movements, edited by Della Porta and Di-
ani. Oxford: Oxford University Press



75
پائیز و زمستان 1398

زهرا حیدرزاده

نسبت فعالیت داوطلبانه و جنبش های اجتامعی

عنان موج به دست اراده دریاست

اشاره

باید  گرفته،  باریدن  ما  روح  و  جان  بر  سنگین  مصائبی  که  روزگاری  در 
زمین  از  را  باری  توان،  و  طاقت  قدر  به  و  ماند  میدان  در  باید  کرد.  کاری 
برداشت، بذری کاشت، آبی بر خاکی افشاند، دلی را آسود و غمی را مرهم 
نهاد. اگر همه به همین اندازه بدانیم و بر پای بمانیم؛ داوطلبانه، چه دل ها 
که آرام خواهند گرفت، چه دشت ها که سبز خواهند شد، چه آبی آسمانی 

خواهیم داشت.



76
پائیز و زمستان 1398

مقدمه 

با  که  بوده اند  گروه  هایی  یا  افراد  نیست.  تازه  و  جدید  امری  انسان دوستانه  فعالیت  های 
انگیزه  ها و نگاه  های متفاوت، به صورت داوطلبانه و اغلب بدون چشم داشت، گاه آشکار و گاه 
ناپیدا به کمک دیگران نیازمند می شتافته اند. اما بحث از فعالیت داوطلبانه و اهمیتش و توجه 

به میزان تأثیر   گذاری آن در علوم اجتماعی، عمری کمتر از سه دهه دارد. 

دیگر  از  داشته اند  جهان  سطح  در  که  شدیدی  تأثیرات  دلیل  به  اجتماعی  جنبش  های 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  اجتماعی  علوم  در  اخیر  دهه  چندین  در  که  هستند  موضوعاتی 
و  داوطلبانه  فعالیت  و  جنبش  ها  این  بین  رابطه  به  اخیر  دهه  های  همین  تا  اما  گرفته اند، 
فعالیت  بین  رابطه  بر  کوتاه  گذری  مقاله  این  در  بود.  نشده  توجهی  داوطلبی  سازمان  های 

داوطلبانه و جنبش  های اجتماعی و حوزه  های مشترک آنان، در ایران خواهیم داشت.

 سازمان  های داوطلبانه   ای که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته   اند، سازمان  هایی هستند 
که در شبکه ملی سمن  ها به ثبت رسیده اند. به این دلیل این گروه انتخاب شده اند که عالوه 
جمعی  فعالیت  و  سازی  شبکه  اهمیت  و  ضرورت  به  سازمانی(  صفت  )به  فـردی  فعالیت  بـر 

)سازمان هایشان( در جهت افزایش تاثیر   گذاری و پرهیز از موازی   کاری هم توجه داشته اند.

توضیح این نکته ضروری است که در اینجا منظور از فعالیت  های داوطلبانه، فعالیت  های 
سازمان  های  به  که  شده  ثبت  غیرانتفاعی  سازمان  های  قالب  در  که  است  جمعی  داوطلبانه 
بنابراین  می شود.  انجام  هستند،  معروف  )سمن(  مردم نهاد  یا سازمان هـای  غیردولتی1 
فعالیت  های داوطلبانه فردی و نیز جمعی در قالب  های سنتی ثبت نشده، با وجود اهمیت و 

تاثیر   گذاریشان، در اینجا مورد نظر نیستند.

سازمان  های داوطلبانه

طی سال  های اخیر، با ایجاد و تشکیل سازمان  های داوطلبانه، مشارکت داوطلبانه در ایران 
با  مقایسه  ایران مشارکت داوطلبانه در  به جمعیت  اگر چه نسبت  بوده است.  به گسترش  رو 
دیگر کشورها هم چنان بسیار اندک است ) فراستخواه، 1398(. البته بخشی از مشارکت  ها در 
قالب آیین  های دینی و سنتی و به اشکال غیررسمی تر و ثبت نشده انجام می شوند یا به صورت 
فردی هستند. برای نمونه می توان به فعالیت  های داوطلبانه مجالس دینی زنانه و مردانه که 
در هیچ کجا ثبت و ضبط نمی شوند اشاره کرد. عواملی چون گسترش مدرنیته، فعال تر شدن 
جامعه مدنی، امکان استفاده از فضاهای اجتماعی مجازی، و تأثیر پذیری  های فرهنگِی بیشتر 
از دیگر کشورها که عمدتا غربی هستند، به رواج فعالیت داوطلبانه در شکل مدرن تر آن و در 
قالب سازمان  های رسمی و ثبت شده، کمک کرده است. البته که باورهای دینی پایه و بنیاد 
این سازمان  ها در  از  زیادی  تعداد  و اشکال  امروزه اهداف  اما  فعالیت هاست،  این  از  بسیاری 
هـا قابـل های مـدرن ایـن نـوع فعالیت   هـای مذهبی سنتی قرار نـدارنـد و در قالب   چارچوب  
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ها، تالش آنها  های داوطلبانه عضو شبکه ملی سمن  دستهبندی هستند. با نگاهی به سازمان  
را حداقل در یافتن ظاهری مدرن)استفاده از فضاهای مجازی مدرن مانند سایت، اینستاگرام، 
کانال و ...( تالش برای شفافیت و حضور در برابر افکار عمومی، فعالیت در حوزه  های تازه که 
پیش از این در حوزه فعالیت  های خیریه  های سنتی نبوده است، مانند آسیب  های اجتماعی، 
بیماری  های تخصصی، کودکان کار و خیابان، زنان، اعتیاد و مسائل مربوط به مردان و زنان 
معتاد و کارتن خواب، کارآفرینی و توانمندسازی، آموزش، ورزش، ساخت مدرسه و کتابخانه و 
... از نمودهای این تغییرات جدی هستند. تعدادی از این سازمان  ها در سال  های اخیر با توجه 
به ضرورت  های پیش آمده به این نتیجه رسیده اند که به فعالیت  های تجمیعی و هم افزایی در 
کنار هم روی آورند. در یکی از این حرکات، 15۴ سمن )سازمان مردم نهاد( در قالب شبکه ملی 
سمن  ها گرد آمده اند تا با هم افزایی به نتیجه بخشی فعالیت هایشان اضاافه کنند و هم چنین 

جایگاه قانونی خود را به عنوان سازمان  های جامعه مدنی استحکام ببخشند. 

آنان در  اخیر  اقدام  و  زلزله  و  مانند سیل  مشارکت سازمان  های داوطلبانه در بحران  هایی 
1398( از نشانه  های رشد  ایجاد تشکل  هایی برای مواجهه با بحران در سیل اخیر)صابر و فالح،

و سازمان یافتگی بیشتر آنان در مقابله و حل بحران هاست.

 نگاهی نظری به فعالیت  های داوطلبانه

"تا مدت  های طوالنی، جامعه شناسان و سیاست گذاران توجهی اندک به مفاهیمی مانند 
سازمان  های  یا  مدنی  جامعه  اجتماعی،  سرمایه  داوطلبانه،  فعالیت  انسان دوستانه،  فعالیت 
غیرانتفاعی داشتند و شاید حتی از این که این اشکال و فعالیت  ها در کل باید چگونه باشند، 
کمتر سوال می کردند. هم چنین به رابطه بین فعالیت داوطلبانه و فعالیت مدنی و جنبش  های 
اجتماعی توجه  نمی شد. تکیه بیشتر اندیشه ورزی و سیاست گذاری مبتنی بر علوم اجتماعی 
جایی دیگر، یعنی بر بازارها و دولت  ها بود. تنها در سال  های اخیر در کارهای آکادمیک بین این 

سه شاخه علوم اجتماعی این ارتباط برقرار شده است. 

نهادهای  تنوع  و  پیچیدگی  تحلیل  اقتصاد،  و  دولت  دنیای  با  مقایسه  در  دلیل  همین  به 
که  است  مأیوس کننده  خیلی  البته  می شد.  شمرده  اهمیت  کم  مدنی  جامعه  و  غیرانتفاعی 
اهمیت نظری چنین موضوعی برای فهم جامعه، و سیاست  های مربوط به آن مانند اشتغال، 
رفاه، بهداشت، آموزش یا توسعه بین المللی مورد کم توجهی قرار داشته است. این تلقی به هر 

.) xiii :2006 ,List  and  Anheier حال طی دو دهه پایانی قرن بیستم تغییر کرد )

اجتماعی  و  اقتصادی  مهم  نیروی  یک  به  تبدیل  داوطلبانه  و  غیرانتفاعی  بخش  امروزه 
شده است. به موازات افزایش اهمیت آنها در اقتصاد، سازمان  های غیرانتفاعی و داوطلبانه در 
سطوح محلی، ملی و بین المللی در سیاست گذاری  های کالن، به رسمیت شناخته شده اند. 
"تحلیل گران سیاسی در سراسر گستره سیاسی تا حدی به دلیل تردیدی که در توانایی دولت در 
حل و فصل مشکالت رفاهی، توسعه ای، و زیست محیطی داشتند، توجه شان به غیرانتفاعی  ها 
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به مثابه مولفه  های میانی و سودبخش بین سیاست گذاری  هایی که اولویت را به بازار می دهند 
و آنها که طرفدار تکیه بر دولت هستند، جلب شد. بعضی دولت  ها به سازمان  های غیرانتفاعی 
و جماعتی به مثابه بدیلی برای خدمات رفاهی که توسط بخش عمومی فراهم می شود، نگاه 

می کنند" ) همان(. 

 در سطح بین المللی، نهادهای بین المللی نیز به دنبال برقرار کردن تعادل بین رویکردهای 
بازار محور و دولت محور به توسعه، و اختصاص مسئولیت بیش تر به سازمان  های غیردولتی که 

اصطالحا به آنها »ان جی او« گفته می شود، هستند.

جامعه مدنی

به آن جامعه مدنی  تعلق دارند که  اقتصاد  و  به فضایی بین دولت  سازمان  های داوطلبی 
را  و دیگران  منافع عمومی خود  آن  در  داوطلبانه  به صورت  می گویند. فضایی که شهروندان 
مانند  هم  مدنی  جامعه  که  گفت  باید  مدنی  جامعه  از  کلی  تعریف  یک  "در  می کنند.  دنبال 
سمن ها مفهوم چالش برانگیزی است. در مورد معنی دقیق آن توافق کمی وجود دارد، زیرا 
هم پوشانی  های زیادی بین مولفه  های مفهومی اصلی آن هست. در یک مفهوم کلی، جامعه 
قرار  خانواده  و  اقتصاد  دولت،  بین  که  رفتارهایی  و  سازمان  ها  نهادها،  از  دسته ای  به  مدنی 
بسیار  انواع  از  داوطلبانه  سازمان  های  شامل  می تواند  تعریف  این  که  می شود.  تعریف  دارد 
متفاوتش باشد؛ نهادهای انسان دوستانه، جنبش  های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ابعاد 
سپهر عمومی، شکل  های سرمایه اجتماعی، مشارکت سیاسی و مسئولیت پذیری اجتماعی و 

ها و الگوهای رفتاری متصل به آنها را در بر بگیرد" )همان(. ارزش  

اگر حضور داوطلبانه شهروندان در جامعه مدنی را یکی از شاخصه  های مهم جامعه مدنی 
بدانیم، بنابراین فعالیت داوطلبانه از اهمیت ویژه ای در مباحث اجتماعی برخوردار است. برای 
شناخت بهتر از این بحث ضروری است بدانیم داوطلب کیست، چه کسانی بیشتر داوطلب 

می شوند و فعالیت داوطلبانه چه ویژگی  هایی دارد؟

داوطلبی چیست

"داوطلبی یک پدیده پیچیده اجتماعی است. تعریف آن بر حسب چشم اندازهای هر رشته 
و نیز بر حسب زمینه  های جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، متفاوت است. در اصل گفته می شود 
 Anheier است" ) علمی  مفهومی  هم  و  عامیانه  مفهومی  هم  داوطلبی  مانند  کلماتی  که 
(. بنابـرایـن مفهوم کار داوطلبی و داوطلب بسته بـه کشورها و تـا حد  496 :2015 ,Scherer  

and

زیادی تاریخ و فرهنگ آنها متفاوت است. "داوطلبی شکل خاصی از فعالیت مدنی است که با 
درجات معنی داری از مشارکت داوطلبانه در بعضی شکل  های جماعتی برای رسیدن به برخی 
اهداف یا دالیل انجام می شود. افراد یا گروه  های وابسته به آن دور هم جمع می شوند، وقت 
می گذارند یا دیگر منابع شان ) منابع مالی یا غیرمالی، پیوندهای اجتماعی، دانش و غیره( را 
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در این زمینه صرف می کنند و در انجام فعالیت، 
یا  انجمن ها،  سازمان ها،  از  حمایت  و  مدیریت 
تالش  یافته،  سازمان  جماعت  های  از  شکلی  هر 
می توان  خالصه  طور  به  )همان(.  می کنند" 
بدون  فعالیتی  عنوان  به  داوطلبانه  کار  که  گفت 
دست مزد مالی یا تعهد قانونی تعریف می شود که 
در اختیار اشخاصی که بیرون از خانواده داوطلب 

زندگی می کنند قرار می گیرد.

چرا  و  هستند  کسانی  چه  داوطلبان 
مردم داوطلب می شوند؟

این  هستند.  جدید  مطالعات  مورد  دراین 
را  فعالیت  نوع  این  که  را  متعددی  علل  مطالعات 
می شود،  آن  انجام  از  مانع  یا  می کند  تسهیل  یا 
سرمایه  عامل  سه  به  اینجا  در  می دهند.  نشان 
اجتماعی،علل اقتصادی-اجتماعی، و وضعیت و 

شخصیت فردی اشاره می شود.

مطالعات  اجتماعی:  اقتصادی-  علل   .۲
متعددی نشان داده است که "عوامل اقتصادی و 
اجتماعی همبستگی مثبتی با وضع و حالت افراد 
برای داوطلب شدن دارد. هم طبقه متوسط و هم 
مدنی  فعالیت  احتمال  تحصیالت  باالتر  سطوح 
می توان  را  رابطه ای  چنین  می دهد.  افزایش  را 
این  تأثیر  البته  کرد.  مشاهده  نیز  باالتر  درآمد  با 
در  می شود.  تعدیل  ساختاری  عوامل  با  متغیرها 

  تا مدت  های طوالنی، جامعه 
شناسان و سیاست گذاران توجهی اندک 

به مفاهیمی مانند فعالیت 
انسان دوستانه، فعالیت داوطلبانه، 
سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی یا 

سازمان  های غیرانتفاعی داشتند. تکیه 
بیشتر اندیشه ورزی و سیاست گذاری 
مبتنی بر علوم اجتماعی جایی دیگر، 

یعنی بر بازارها و دولت  ها بود.

  امروزه بخش غیرانتفاعی و 
داوطلبانه تبدیل به یک نیروی مهم 
اقتصادی و اجتماعی شده است. به 

موازات افزایش اهمیت آنها در اقتصاد، 
سازمان  های غیرانتفاعی و داوطلبانه در 

سطوح محلی، ملی و بین المللی در 
سیاست گذاری  های کالن، به رسمیت 

شناخته شده اند.

  در یک فرهنگ مشارکتی هرچه 
رابطه حکومت  ها با شهروندانشان 

نزدیک تر باشد، میزان فعالیت داوطلبی 
باالتر است.

1. سرمایه اجتماعی: عضویت در گروهها در
  چرایی داوطلب

 مهارت اجتماعی درفرد ایجاد میکند و 
 

به توضیح 

به وسیله ایجاد اعتماد به دیگران بر اساس روابط 
بین شخصی، احتمال پیوستن به فعالیت مدنی را 
در آینده افزایش می دهد.این نظر در پژوهشی در 

تأیید شد  بریتانیا  در  )همان: 501(.در سال 2003، 

شبکههای اجتماعی
مشارکت درفعالیتهای  شدن افرادکمک میکند.

 داوطلبانه
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یک فرا تحلیل) ۲003( که از 15 کشور مختلف دنیا به عمل آمد، مشخص شد مردم کمتر از 
آنچه که پیش بینی شده است، بر حسب زمانی که می گذرانند، پولی که خرج می کنند، رأیی که 
می دهند، و این که تا چه حد حاضرند برای کمک به دیگران ریسک کنند، مشارکت می کنند" 
سازمانی  خروجی  به  مشارکت  میزان  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  بلکه  )همان: ۲-501(؛ 
با  حکومت  ها  رابطه  هرچه  مشارکتی  فرهنگ  یک  در  آنها  نظر  به  دارد.  بستگی  حکومت  نوع 
رابطه  نسبت  مورد  در  است.  باالتر  داوطلبی  فعالیت  میزان  باشد،  نزدیک تر  شهروندانشان 
قابل  ایران،  پذیر، شواهد دوران دولت اصالحات در  با حکومت مشارکت  مشارکت داوطلبانه 
تأثیر جنبش دوم خرداد و دوران اصالحات را بر رشد سازمان  های  ذکر است. مقاله در ادامه 

غیردولتی و فعالیت داوطلبانه در ایران نشان می دهد.

3. وضعیت و حالت شخصی و فردی: انگیزه ها، ارزش ها، هنجارها، گرایش ها، و ویژگی  های 
شخصیتی نقش کلیدی در این زمینه دارند. در پژوهشی که در سال 1993 انجام شده است، 
بین  پژوهش  این  داوطلب می شوند.  مردم  که چرا  است  آوری شده  انگیزه  ها جمع  از  طیفی 
انگیزه  های نوع دوستانه )مانند دلسوزی برای کسانی که نیازمندند(، انگیزه  های ابزاری) مانند 
هـای تکلیفی  به دست آوردن تجربیات جدید و مهارت  های تازه یا خشنودی شخصی(، و انگیزه  
اتفاق  خالء  در  ندرت  به  انگیزه  ها  این  که  البته  شود.  می  قائل  تمایز  دینی(  وظایف  )اخالقی، 
می افتند. در چندین مطالعه میزان مذهبی بودن، برای مثال به عنوان یکی از مهم ترین علل 
در  است.  مختلف  کشورهای  بین  و  کشور  هر  میان  در  داوطلبی  در  اختالف  دهنده  توضیح 
تحقیقی دیگر، ارتباط جدی و مثبت بین مذهبی بودن، جایگاه اجتماعی و داوطلبی نشان 
داده شده است. نیز، این ارتباط هم چون کارکرد اجتماعی شدن تفسیر شده است. کلیساها 
مانند مدارس برداشت  های خاصی را ترویج می کنند از آن جمله لزوم کمک کردن و انجام کار 

خوب برای نسل  های آینده است« )همان، 50۲(.

رابطه بین مذهبی بودن و فعالیت داوطلبانه را می شود در مجالس مذهبی و نیز در برخی 
اشکال مدرن تر فعالیت داوطلبانه در ایران نیز مشاهده کرد.

فعالیت داوطلبانه : اجتماعی یا اجتماعی - سیاسی

تصوری غالب از فعالیت داوطلبانه به عنوان کاری غیرسیاسی وجود دارد. به ویژه در ایران 
با این  به دلیل محدودیت  های سیاسی و نگرانی از عواقب پرداختن به حوزه سیاست بعضی 
نگاه که فعالیت داوطلبانه در سازمان  های خیریه فعالیتی اجتماعی است، بدان روی می آورند. 
انجام  عنوان  به  را  داوطلبانه  "فعالیت  که  دارد  وجود  هم  شناسی  جامعه  حوزه  در  تصور  این 
کار فرهنگی مدنی که بیرون از حوزه سیاست است، می فهمند. ... این دیدگاه کامل نیست 
بیشتر  اجتماعی  عدالت  و  اجتماعی  تغییر  دنبال  به  که  را  داوطلبانه  سازمان  های  برخی  زیرا 
داوطلبانه  کار  دیدن  مدنی  جامعه  پژوهش گران  )همان،500(.  می گیرند"  نادیده  هستند، 
که  حالی  در  داده اند.  قرار  جدی  تردید  مورد  سیاسی  نه  و  اجتماعی  فعالیتی  عنوان  به  را 
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را  از موضوعاتی  "سازمان  های داوطلبانه، بسیاری 
که زمانی شخصی و خصوصی محسوب می شدند، 
سیاسی کرده اند و همراه با جنبش  های اجتماعی 
تکیه  تنها  بنابراین،   ... می آورند.  فشار  دولت  ها  بر 
کردن بر فعالیت  های خدمات رسانی کار داوطلبی، 
و  هرگونه  سیاسی  ابعاد  و  الزامات  گرفتن  نادیده 
هرشکل از فعالیت داوطلبانه است. محققان جامعه 
مدارس  هم چون  را  داوطلبانه  سازمان  های  مدنی، 
فضاهایی  می کنند،  تفسیر  دموکراسی  تـمرین 
مهارت  های  تا  می دهند  اجازه  شهروندان  به  که 
اجتماعی و دموکراتیک را فرا بگیرند. مهارت  هایی 
هم چون  سیاسی  زمینه  های  در  متعاقبا  که 
زمینه  های اجتماعی به کار برده می شوند")همان(. 
شکلی  هر  در  "داوطلبی  گفت  می توان  اینجا  در 
چه  و  باشد  حرفه ای  چه  داوطلبی،  سازمان  از 
غیرحرفه   ای ذاتا فعالیتی سیاسی است. داوطلبی 
آنها  با  غیرسیاسی همبسته  اشکال سازمان  های  و 
تغییرات  خواهان  چه  اگر  هستند،  سیاسی  هم 
این صورت،  در  زیرا  نباشند؛  یا سیاسی  اجتماعی 
اجتماعی  و  سیاسی  موجود  نظم  حفظ  به  آنها 

همراه با مسائلش کمک می کنند" )همان(.

جنبش  های اجتماعی

حرکت  یک  مثابه  به  اجتماعی  جنبش  های 
که  چه  اگر  می شوند.  دیده  سیاسی  موجودیت  و 
رو د روی  اغلب  مطالبه گری  دلیل  ها به  جنبش  
باید  اما  می گیرند  قرار  مستقر  نظم  و  سیاست  ها 
دانست که فعالیت  های داوطلبانه نیز با نیت تغییر 
می رسد  نظر  به  ظالمانه  یا  نادرست  که  آنچه  در 
شکل می گیرند. عالوه بر این، چنان که خواهد آمد 
و  اجتماعی  جنبش  های  بین  زیادی  شباهت  های 

فعالیت  های داوطلبانه وجود دارد. 

اجتماعی  جنبش  نظریه پردازان  تاکنون 
که  هوادارانی  و  فعاالن  به  داشته اند  اندکی  توجه 

  محققان جامعه مدنی، 
سازمان  های داوطلبانه را همچون 
مدارس تمرین دموکراسی تفسیر 

می کنند، فضاهایی که به شهروندان 
اجازه می دهند تا مهارت  های اجتماعی 
و دموکراتیک را فرا بگیرند. مهارت  هایی 

که متعاقبا در زمینه  های سیاسی 
همچون زمینه  های اجتماعی به کار برده 

می شوند.

  فعالیت  های داوطلبانه و 
جنبش  های اجتماعی می توانند زمینه 

ساز یکدیگر باشند یعنی فعالیت 
داوطلبانه یک سازمان زمینه یک جنبش 

را فراهم کند یا یک جنبش زمینه ساز 
ایجاد سازمان  های داوطلبانه شود.

  جنبش اصالحات با گشایش 
جامعه مدنی و تشویق و فراهم کردن 
زمینه برای فعالیت داوطلبانه موجب 

پیدایی تعداد زیادی سازمان  های 
داوطلبانه در شکل  های مدرن تر و 

تخصصی تر شد. خواست 
آزادیخواهانه   ای که پشت جنبش 

اصالحات بود زمینه را برای این تحول 
فراهم کرد.

 با این که میزان فعالیت داوطبانه در 
ایران نسبت به کشورهایی که 

سازمان  های داوطلبی قوی دارند، چندان 
زیاد نیست اما به نظر می رسد طی 

سال  های اخیر در میان جوانان و طبقه 
متوسط روبه گسترش بوده است و به 

جنبش های کوچک تحول خواه نزدیک 
می شوند.
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تعریف  به عنوان داوطلب  نوعًا  این  از  پیش  و کسانی که  را می سازند،  اجتماعی  جنبش  های 
می شدند. عالوه بر آنچه گفته شد، مرزبندی بین اشکال سازمان  های داوطلبانه غیرسیاسی و 
جنبش  های اجتماعی در عمل روشن نیست. به طور کلی هر دوی آنها، صورت  هایی از تعهد 
مدنی را بیان می کنند که یک جنبه سیاسی را در برمی گیرد، هر دوی آنها حاملی هستند برای 
آنها فرصت  هایی  باورها و دغدغه  های اعضایشان و برای  به اشتراک گذاشتن شور و شوق ها، 
و  هنجارها  ارزش ها،  اهداف،  توسعه  برای  داوطلبانه  برهم کنش  های  با  تا  می کنند  فراهم 
مرام  های مشترک فعالیت کنند. هر دو در نظم اجتماعی و سیاسی مداخله می کنند؛ به ویژه با 
هواداری سیاسی زیادی که به وسیله جنبش  های اجتماعی در درون و از طریق همبستگی  های 
اتفاق می افتد. هم چنین مشارکت داوطلبانه در پرداخت  داوطلبانه و سازمان  های مردم نهاد 
که  است  اساسی  غیره،  و  اشخاص  وسیله  به  وقت   گذاری  غیرپولی،  فعالیت  های  پول، 
جنبش  های اجتماعی را قادر می سازد که اهدافشان را مطرح کنند. در نتیجه، این زمینه  های 
)همان:  می کند"  توجیه  داوطلبانه  سازمان  نوعی  مثابه  به  را  اجتماعی  جنبش  های  مشترک 
8(. هم چنین می توان فعالیت  های داوطلبانه معطوف به تغییر را نوعی جنبش محسوب کرد. 

جنبش  هایی اغلب کوچک که زمینه برخی تغییرات را فراهم می کنند.

هستند.  آن  تغییر  یا  وضعیت  یک  تثبیت  دنبال  به  داوطلبانه  سازمان  های  در  داوطلبان 
و اجتماعی است. چنان که  اقتصادی، فرهنگی  این خواست هم حوزه  های  زمینه  بیش ترین 
سازمان  ها  این  از  عده   ای  نظر  مورد  سیاسی  اهداف  داوطلبانه  فعالیت  در  شد  گفته  باال  در 
با  این سازمان  ها  فعالیت  ها غیرسیاسی هستند.  این  که  نیست  بدین معنی  این  اما  نیستند، 
فعالیت هایشان به دنبال تغییر در وضعیت موجود اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هستند و 
به نوعی مانند جنبش  های اجتماعی عمل می کنند. خواست تغییر خود یک خواست سیاسی 
یکدیگر  زمینه ساز  می توانند  اجتماعی  جنبش  های  و  داوطلبانه  فعالیت  های  بنابراین  است. 
جنبش  یک  یا  کند  فراهم  را  جنبش  یک  زمینه  سازمان  یک  داوطلبانه  فعالیت  یعنی  باشند 

زمینه ساز ایجاد سازمان  های داوطلبانه شود.

فعالیت داوطلبانه در ایران و تأثیر جنبش دوم خرداد بر آن

از دیرباز در ایران فعالیت داوطلبانه به ویژه با انگیزه  های دینی و در فضاهای مذهبی رواج 
داشته است. بیش تر این فعالیت  ها به طور فردی یا در قالب گروه  های دوستی و مذهبی، مثال 
در جلسات مذهبی )حیدرزاده، 1379( و به صورت فعالیتی جانبی شکل گرفته اند. اما اشکال 
جدید سازمان  های داوطلبانه، حوزه فعالیت آنها و نیز فعالیت داوطلبانه در شکل  های مدرن تر 
آن، مسئله   ای تازه است و در ایران بیشتر از دوران جنبش دوم خرداد شکل گرفته و توسعه پیدا 
کرده است. اگر چه وقوع انقالب اسالمی باعث حضور بیشتر سازمان  های داوطلبانه با اشکال 
دینی در ایران شد، اما جنبش دوم خرداد بود که به رشد بیشتر و شکل گیری نمونه  های مدرن 

این سازمان  ها کمک کرد.
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رابطه  و  کرد  پیدا  زندگی  و  رشد  برای  فرصت  مدنی  جامعه  که  خاتمی  ریاست  دوران  در 
داوطلبانه  سازمان  های  در  رشدی  چنین  شاهد  شد،  برقرار  مردم  و  حکومت  بین  نزدیک تری 
قابل توجهی  با شتاب گرفتن جنبش دوم خرداد »سازمان  های غیردولتی گسترش  هستیم. 
پیدا کردند. برای مثال گزارش »برنامه توسعه ی سازمان ملل متحد« در مورد ایـران می گوید 
که در سال 1997 میالدی، 15 سازمان غیردولتی زیست محیطی در ایران وجود داشت، اما 
بعد از انتخاب خاتمی در حدود سال 2000، 150 سازمان غیردولتی ثبت شده و ثبت نشده 
در حوزه محیط زیست وجود داشتند. بین سال های 1995 و 2003، افزایش قابل توجهی هم 

. ) 5 :2014 ,Mohebi در حوزه سمن های زنان به وجود آمد )

فعالیت  برای  زمینه  کردن  فراهم  و  تشویق  و  مدنی  جامعه  گشایش  با  اصالحات  جنبش 
و  مدرن تر  شکل  های  در  داوطلبانه  سازمان  های  زیادی  تعداد  پیدایی  موجب  داوطلبانه 
تخصصی تر شد. خواست آزادی خواهانه   ای که پشت جنبش اصالحات بود زمینه را برای این 
تحول فراهم کرد. با نگاهی به سال تأسیس تعداد زیادی از این سازمان  ها و نیز حوزه فعالیتشان 

این فرضیه مورد تأیید قرار می گیرد.

مطالعه سال تأسیس 96 سازمان داوطلبانه از شبکه ملی سمن  ها نشان می دهد که اکثر 
قریب به اتفاق آنها یعنی 86 سمن بعد از سال 76 به ثبت رسیده اند. روند ایجاد و ثبت این 
سازمان  ها اگر چه با موانع ودشواری  هایی همراه بوده است، اما تأسیس و راه اندازی آنها ادامه 
به مسائل فرهنگی، اجتماعی،  و  لزوما دینی و مذهبی نیست  آنها  اغلب  دارد. حوزه فعالیت 
اقتصادی افراد تحت حمایتشان معطوف است. حتی عناوین فعالیت  ها هم تغییر کرده است. 
برای نمونه، اگر در گذشته عنوان ایتام ) که عنوانی مذهبی به شمار می رود( جزو مطرح ترین 
موضوعات فعالیت خیریه   ای بوده، در حال حاضر تبدیل به کودک و مسائل مربوط به او شده 

است.

این تحول در ایران و تحوالت مشابه در کشورهای دیگر نشان می دهد که بین این فعالیت 
داوطلبانه و رابطه مشارکتی حکومت با جامعه )چنان که آمد( ارتباطی جدی وجود دارد. هر چه 
حکومت رابطه نزدیک تر و مشارکت جویانه تری با مردم داشته باشد، میزان مشارکت داوطلبانه 
افراد بیشتر می شود. با نگاهی به فعالیت  های سازمان  های داوطلبانه عضو شبکه ملی سمن  ها 
حوزه  های  در  فعالیت  ها  این  حد  چه  تا  که  کرد  مشاهده  می توان  مشابه  سازمان  های  دیگر  و 
کاهش فقر، فراهم کردن زمینه  های آموزشی، بهداشتی، آسیب  های اجتماعی و حتی مواجهه 

با بحران  های بزرگی مانند سیل و زلزله تأثیرگذار بوده اند.

نتیجه

شهروندان  که  بدانیم  بازار  و  دولت،  بین  فضایی  را  مدنی  جامعه  اگر  کلی  تعریف  یک  در 
با اراده و داوطلبانه در این فضا به عالیق و دغدغه  های جمعی خود می پردازند و به نظارت، 
نقد و تعامل با دیگر حوزه  ها در جهت منافع جامعه مشغول هستند، آنگاه اهمیت این حوزه و 
نهادهای مربوط به آن روشن می شود. در ایران که در دو حوزه دولت و بازار مشکالت تاریخی و 

۲
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پیچیده، کارایی آنها را دچار اختالل کرده است، و در حالی که ساختارها بعضا دچار انحراف و 
کج کارکردی هستند، نقش و اهمیت بخش داوطلبانه بیشتر نمایان می شود. اگر چه نه می توان 
نه امکان پذیر است که بار دیگر بخش  ها را بر دوش جامعه مدنی بگذاریم، اما اگر این بخش 
بتواند نخست به قدرت تاثیر   گذاری خود در تغییرات اجتماعی و سیاسی آگاه شود و سپس از 
ظرفیت خود استفاده حداکثری را ببرد، می تواند با حضور تعداد بیشتری از شهروندان آگاه 
حل  بر  جدی تری  تأثیر  شهروندان،  همه  اجتماعی  مسئولیت  قالب  در  داوطلب  و  مسئول  و 
مشکالت و پیش برد جامعه داشته باشد. حتی می تواند تا حدی بر اصالح بخش  های دولتی و 
بازار نیز تأثیر گذار باشد. جامعه ایران اگر چه سابقه فعالیت  های خیریه با  محور دینی دارد، اما 
در شرایط کنونی در حال تجربه نوعی دیگر از فعالیت داوطلبانه است. با این که میزان فعالیت 
داوطبانه در ایران نسبت به کشورهایی که سازمان  های داوطلبی قوی دارند، چندان زیاد نیست 
اما به نظر می رسد طی سال  های اخیر در میان جوانان و طبقه متوسط رو به گسترش بوده 
است و به جنبش های کوچکی که خواهان تغییراتی هستند نزدیک می شوند. ادامه این روند 

می تواند امید به اصالح و تغییر را افزایش دهد. راه امید در ایران با داوطلبان هموار می شود.
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"مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد"، اوایل دهه شصت

"موسسه مهر آفرین"،1386 
"موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان)محک("1370 

"مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان"، 139۲
"انجمن خیریه بانوان گرگان"،138۲

"موسسه نیکوکاران شریف"،139۲ 
"موسسه طلوع مهر ودوستی"،139۴ 

"موسسه حامی هنرمندان مبتال به سرطان"،1397
"موسسه خیریه بهار خرمشهر"،1381 

" کانون بهار امید و زندگی« ،1395
"کانون توسعه کارآفرینی روستایی اندیشه پویا ) تکرا("،1395 

"موسسه خیریه گل بوته امید"،1396 
"انجمن همیاران سالمت پرور البرز"،1392 

حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی"1380  "انجمن حامی، 
"بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان"،1394 

) هومن("،1397  " موسسه حامی هنرمندان مبتال به سرطان 
"مرکز پیشگیری سرطان نسترن"،1393 

" انجمن کودکان فرشته اند"،1388 
" انجمن خیریه حمایت از زنان سرپرست خانوار )حامیان("،1381

"جمعیت امداد دانشجویی امام علی"،1384 
"انجمن حامیان کودکان کاروخیابان"،1381 

"موسسه طلوع مهر و دوستی"،1394 
"جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران"،1362 

"بنیاد نیکوکاری فردوس"،1386
"موسسه خیریه بیت المهدی )عج("،1384 

"جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی ایران"1381 
"موسسه خیریه بیت المهدی )عج("،1384 

"موسسه خیریه پیوند گل نرگس"،1385 
"انجمن خیریه زنان نیکوکار مهتاب نیک گامان جمشید تهران"،1387 

"موسسه نیکوکاری مهرطه"،1381 
"موسسه خیریه استاد روزبه زنجان"،1378

"بنیاد خیریه و انسان دوستانه بین الملل امداد جهان"،1379

در این مقاله سمن هایی مورد بررسی قرار گرفته اند که عضو شبکه ملی سمن ها هستند:
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 "انجمن خیراندیشان پارسا"،1380 
"موسسه خیریه خادمان حریم والیت"،1376 

 "موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید"،1386 
"موسسه خانه خورشید"،1385 

 1388  "موسسه خیریه ایزد دوستان شمال رشت"،
 1379  "موسسه خیریه یاوران ایتام"،

های مهربان"،1386  "بنیاد نیکوکاری دست 
"موسسه آینده برتر"،1395 

"موسسه خیریه خادمین کتیج"،1386 
"موسسه خیریه سیدالشهدا"،1375 

"خیریه امید فردا"،1385 
"موسسه رویش نهال جوان"،1384 

"شبکه یاری کودکان کار و خیابان"،1382
"موسسه مطالعات و تحقیقات زنان"،1375 

"موسسه خیریه سپاس تهران"،1386 
"بنیاد خیریه سپهر"،1382 

 "موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان)آتنا("،1393 
 "انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده )حامی("،1372 

 "بنیاد توسعه فرهنگی سپهر"،1389
 "موسسه خیریه و عام المنفعه داراالکرام"،1380

"انجمن حمایت از کودکان ونوجوانان توانیاب"،1378
 "موسسه خیریه همیاران توسعه دانش )بنیاد دانش("،1393 

 "انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی )احیاء ارزشها("،1378 
 "انجمن زنان نیکوکار مهتاب خیریه نیک گامان جمشید"،1389 

"موسسه خیریه مهر گیتی تهران"،1390 
"موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی"،1385 

 "موسسه خیریه صدیقین اصفهان"،1391 
"جمعیت خیریه نیک اندیش"،1388 
"موسسه خیریه سیدالشهدا"،1384 

"انجمن ام اس خراسان شمالی"،1384 
"موسسه مهر ماندگار ناصری"،1395 

"بنیاد همدالن کودك و نوجوان"،1392
"جمعیت بیداری، آگاهی و رشد باور"،1395 

"موسسه نذر اشتغال امام حسین"،1391 
"کانون هموفیلی ایران"،1365 

"بنیاد خیریه آالء"،1388 
"مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران"،1385

"موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان"،1387 
"موسسه پیام آوران ساحل امید"،1391 

"بنیاد خیریه موج مهربانی"،1393 
"بنیاد خیریه طباطبایی برای کودکان"،138۲ 
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"بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی"،1396 
"موسسه خیریه اشرف االنبیاء"،1380 

"خیریه اباصالح المهدی"،1379 
"موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر«،1389

"موسسه خیریه همیاري مبتالیان به سرطان مهیار"،1387 
موسسه خیریه روز سوم"،1388 

"انجمن حمایت ازبیماران اسکیزوفرنیا )احبا(«،1380
"موسسه خیریه بهنام دهش پور«،1379

"تولد دوباره"،1384 
"بنیاد نیکوکاری رایحه"،1383 

"بنیاد نیکوکاری شروین روبن زاده"،1385 
"کانون اسالمی انصار"،1357 

"جامعه یاوری فرهنگی"، اوایل دهه شصت
"مؤسسه رحمان )رشد، حمایت، اندیشه(«،1386 

 "مؤسسه خیریه رفاه  کودک”،1376 
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مقصود فراستخواه

نخبگان معمولی و جنبش های کوچک اجتامعی در ایران

و هنوز کوچک زیباست

اشاره

روشنفکران  اصلی  دغدغه ی  همچنان  ایران  نجات  بحث 
عمومی  گرایش  است.  متعهد  و  مسئول  سیاسی  و نیروهای 
دوخته  نگاه های راهبردی بهسوی تعیین تکلیف برای حکومت 
شده و امیدها بر همین اساس شکل گرفته است. تبعات چنین 
نگاهی در سه بحث »حفظ وضع موجود«، »اصالح حکومت« یا 
»تغییر حـکومت« تبلور مـی یابـد و تمامی فعالیت های راهبردی 
اما  می شود.  تدوین  محدوده ها  این  در  سیاسی  جامعه ی  در 
می شود به نجات ایران از این زاویه نگاه کرد که بحث حکومت 
را در درجه ی دوم قرار داد و اولویت را به توانمندسازی جامعه، 

از طریق جامعه ی مدنی بخشید.
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از دو مسیر به سوی آینده کدام بهتر است؟
قابل تصور  راهبرد ملی عمده  باید کرد؟ دست کم دو  ایران چه  آینده  از  برای محافظت   
است: راهبرد نخست، اصالحات اساسی و ساختاری حکومت است و راهبرد دوم نهادسازی، 
ظرفیت سازی و توانمندسازی در خود جامعه. استدالل مسیر نخست این است که اصالحات 
ضعیف در کشور جواب نداده است، ساختار اختیارات و پاسخ گویی حکومتی و قانون اساسی 
و  متعارف  شکل  و  نشود  حل  چندگانه  حاکمیت  مشکل  تا  دارد.  جدی  اصالحات  به  نیاز 
به منزل نخواهد رسید؛  این ملت  بار کج  نیابد  از جمهوریت و دموکراسی استقرار  یک دستی 
سایر کارهای دیگر نیز چندان بازده نخواهد داشت. شاید هم اتالف منابع انسانی و معنوی و 
مادی خواهد بود و دریغ و درد که فرصت های توسعه یک کشور در یک دنیای رقابتی و پرشتاب، 

مدام بر اثر شکاف میان ملت و دولت از دست رفته است و  هم چنان نیز از دست می رود. 
اما راهبرد دوم متضمن ژرف اندیشی، درون نگری و صبوری بیشتری است، به ابتکارات 
عمل  یعنی  می دوزد؛  چشم  کوچک ها«  نهایت  بی  »قانون  و  جامعه  کف  در  معمولی  نخبگان 

توسعه  و  عمومی  خیر  تولید  قصد  به  ازخشونت  به دور  و  هشیارانه  هم کنشی  و  اجتماعی 
ظرفیت های مشارکت اجتماعی خالق و تحول خواهانه و با تمرکز بر منافع ملی کشور در سطوح 
جنبش های کوچک اجتماعی، اجتماعات محلی، سازمان های مردم نهاد، گروه های دوستی، 
همسایگان، فامیل، نهادهای مدنی، فرهنگی، تربیتی و صنوف و حرفه ها، سازمان های کاری، 

فضاهای گفت وگویی، سپهر عمومی و شبکه دانشمندان، متفکران و منتقدین مستقل. 

مسیر دوم، مؤثر تر  و نافذ تر  به نظر می رسد؛ به چند دلیل: نخست، راه اصالحات ساختاری 
متأسفانه با انواع انسدادها و دشواری ها روبه روست، فقط برای مثال می توان در قانون اساسی 
درنگ کرد که بر سر راه یک همه پرسی جدی در این کشور چه پیچ و خم ها و موانع حقوقی و 
 شبیه به محال است. پس چه بسا عمل اصالح در 

ً
آیین نامه ای  وجود دارد، اگر نگوییم عمال
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   برای محافظت از آینده ایران 
دست کم دو راهبرد ملی عمده قابل 

تصور است: راهبرد نخست، اصالحات 
اساسی و ساختارِی حکومت است و 

راهبرد دوم نهادسازی، ظرفیت سازی و 
توانمندسازی در خود جامعه.

   راه نخبگان معمولی و 
جنبش های کوچک اجتماعی متضمن 

ژرف اندیشی، درون نگری و صبوری 
بیشتری است: فعالیت داوطلبانه با 
هدف آیش مجدد خاک کف جامعه، 

بذر افشاندن و آب دادن به آن، کمک 
به توسعه سپهر عمومی و فزونگی 

خیرعمومی، ظرفیت سازی برای 
ابتکارات درون جوش و توانمندسازی 
آهسته و پیوسته در سطح زیرین نظام 

مشارکت اجتماعی.

    فرزندان ما به وضعیتی 
ناخودآگاه از انبوه رسانه های غیر 

رسمی و شبکه های اجتماعی پرتاب 
می شوند و شاهد دوئلی میان 

فیلترینگ بی تدبیر از باال؛ و رشد 
جهشی تب مصرف دیجیتال غیر 

رسمی و نوعا بی رویه ی انواع رسانه های 
نوظهور در پایین هستیم.

این دیار بازهم به چیزی در حد اصقالب )اصالح-
انقالب( یا حتی انقالب سوق پیدا بکند و با نفرت 
و خشونت و هزینه های بسیار قرین بشود، و معلوم 
منطقه ای  و  و  جهانی  شرایط  این  در  که  نیست 
انقالب  نیروی  دوم.  بینجامد،  کجا  به  سرزمینی 
اسالمی را هنوز نمی توان از محاسبات حذف کرد، 
حال  و  حس  این  می کند  ایجاب  سیاسی  اخالق 
از مردم جامعه به همراهی  موجود در دل بخشی 
با حفظ کشور و تحول خواهی در نسل های جدید 
ایرانی متناسب با شرایط دنیای کنونی سوق داده 
آرمان  اصل  میان  مصالحه  یک  به  نیاز  ما  شود، 
انقالب با واقعیت های تدبیر عقالنی و آزادمنشانه 
و  حق  رعایت  و  آن  توسعه  و  پیشرفت  و  کشور 
حقوق گروه های اجتماعی داریم و اصرار به تغییر 
نیروهای  سوی  از  حکومت  ساختار  جانبه ی  یک 
تحول خواه با توجه به مقاومت غیرمسئوالنه ای  که 
قدرت مستقر نشان می دهد و دست به اردوکشی 
از  به واقع  می زند  اجتماعی  وفادار  طیف های  از 
نامطمئن  و  پرریسک  شرایط  در  کردن  بازی  نوع 
موقعیت  این  در  که  نیست  معلوم  و  بود  خواهد 
تا چه  المللی  بین  و منطقه ای  و  خطیِر سرزمینی 
کشور  پایداری  و  ثبات  دربرگیرنده  کار  این  اندازه 
باشد و از رهگذرش منافع ملی و مصالح عمومی 
آینده  سرنوشت  نیست  روا  بشود.  تأمین  مردم 
آویو  به دست سیاست های واشنگتن، تل  را  ایران 
و ریاض یا به دست بازی های غیر مسؤوالنه برخی 
نگون بختی های  از  بسپاریم.  سیاسی  جریان های 
و  سوریه  و  عراق  و  افغانستان  ستمدیده ی  مردم 
امثال آن باید عبرت گرفت. هرگامی که در مسیر 
 به قّوت و استحکام 

ً
دوم به شرح زیر بزنیم مطمئنا

اصالحات  یعنی  اول  مسیر  سالمت  و  مصونیت  و 
در  می رساند  یاری  نیز  ساختاری  اساسی  و  مؤثر 
عین حال که ریسک های آن را نیز تاحدی کنترل 
می کند. یعنی مسیر دوم نیز به نحوی شایسته تر، 

طی مسافت اول را فراهم می آورد.
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در هرحال عجالتا با فرض دشواری های راهبرد اول، در این مقاله بر راهبرد دوم متمرکز 
فعالیت  است؛  اجتماعی  کوچک  جنبش های  و  معمولی  نخبگان  راه  همان  که  می شویم 
به  کمک  آن،  به  دادن  آب  و  افشاندن  بذر  جامعه،  کف  خاک  مجدد  آیش  هدف  با  داوطلبانه 
و  درون جوش  ابتکارات  برای  ظرفیت سازی  خیرعمومی،  فزونگی  و  عمومی  سپهر  توسعه 
توانمندسازی آهسته و پیوسته در سطح زیرین نظام مشارکت اجتماعی است تا از این رهگذر 
جامعه و نهادهای مدنی و َسَمنی و اجتماعی و محلی و حرفه ای  به طور درون زا به درجات عالی 
بلوغ برسد. حتی با هر موقعیت بحرانی نیز اگر خدای نکرده برای کشور پیش بیاید چنان چه 
بیش ترین  از  ملت  باشد،  خودراهبر  و  خودگردان،  خودتنظیم،  روئین تن،  ما  اجتماعی  سطح 
مقدار »تاب آوری« برخوردار خواهد شد و قادر خواهد بود در سخت ترین شرایط نیز خود را به 
نحوی حفظ و اداره بکند و از آینده ی فرزندان خویش در این سرزمین، آگاهانه مراقبت بکند. 

چرا جامعه ی ایران، توده ای  بحرانی شده است؟
مفهومی متعلق به جامعهشناسی است که در پویاییشناسی  بحرانی1،  ِرم  یا بحرانی ج توده 
 اجـتماعـی۲ در مورد آن بحث می شود )Oliver and Teixeira, 1985(. توده ی بحرانی 
یا جثه ی بحرانی به آن مقدار از رشد مواد و مصالح و ظرفیت های یک چیز می گویند که با نیل 
به آن از خود آثار تازه ای  بروز می دهد و این معموال به صورت بحرانی ظاهر می شود؛ به ویژه اگر 
این تغییرات در او به درستی مدیریت نشود یا فرصت ظهور منظمی برای او نباشد. ساختارهای 
موجود از عهده فراهم آوردن این مدیریت ناتوان اند و تغییر این ساختارها بسیار دشوار شده 

است؛ آیا راه حلی معقول تر و ممکن تر  از بازگشت به ظرفیت های خود جامعه هست؟
او  جمعیتی  صفات  در  است،  گشته  دگرگون  به شدت  دهه  چند  این  طی  ایران  جامعه 
نامتجانس است و یکپارچگی چندانی در آن  تغییرات عجیبی روی داده است. این تغییرات 
به صورت »طرحی  ایران،  نتیجه طرح توسعه  نیست، چون مدیریت عقالنی نشده است. در 
چند  و  هفتاد  به  ایران  در  شهرنشینی  مثال،  برای  است.  مانده  بالتکلیف  و  درآمده  ناتمام« 
درصد رسیده است )فقط برای مقایسه، کافی است توجه کنیم که این شاخص هم اکنون در 
افغانستان بیست و چند درصد است(؛ فرایندی که در جوامع اروپایی طی مدت مناسب پیش 
افتاده  اتفاق  دهه  چند  همین  در  وحشتناکی  سریع  تغییرات  صورت  به  ایران  در  است،  رفته 
است، بدون این که مدیریت شهری و اجتماعی کارامد و صحیحی و نیز نهادهای مدنی و حوزه 

عمومی مؤثری داشته باشیم. 

برابر  در سال 75  ُبعد خانوار  است،  زیرورو شده  ایران  در  نهاد مهمی  عنوان  به   خانواده 
حال  در  به شدت  ایرانی  خانواده  است.  رسیده  نیم  و  سه  به  دهه  دو  عرض  در  اما  بود  پنج  با 
تغییر است و ساختار و نقش آن  عوض می شود. دیگر آن ساخت پدرساالر قبلی یا آن کارکرد 
پیشین »اجتماعی سازِی« فرزندان را ندارد. آموزش رسمی و ایدئولوژیک مدارس هم عماًل در 
نقش »اجتماعی سازی« شکست می خورند؛ رسانه های رسمی نیز در انحصار دولت هستند. در 

نتیجه اجتماعی شدن فرزندان با انواع خأل ها مواجه شده است. 
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و  رسمی  غیر  رسانه های  انبوه  از  ناخودآگاه  وضعیتی  بـه  ما  فرزندان  شرایطی  چنین  در 
شبکه های اجتماعی پرتاب می شوند و شاهد دوئلی میان فیلترینگ بی تدبیر از باال؛ و رشد 
پایین  در  نوظهور  رسانه های  انواع  بی رویه ی   

ً
نوعا و  رسمی  غیر  دیجیتال  مصرف  تب  جهشی 

هستیم. آنچه کم داریم فرصت تأمل و باز اندیشی است. طبق آمارهای رسمی گذران اوقات 
فراغت که مرکز آمار ایران منتشر می کند هر ایرانی به طور متوسط روزی ۲ ساعت و 10 دقیقه از 
رسانه استفاده می کند. ما سیاست رضایت بخش، کارآمد، عقالنی، مشروع و توافق شده نداریم. 
به 80درصد گذاشته است.  رو  اکنون  اما  بود  اینترنت ۴درصد  نفوذ  پایان دهه  70 ضریب  در 
در جامعه اقبالی جهش وار به اینترنت هست و قابل درک نیز هست؛ اما سال ها با فیلترینگ 
به عرصه  را  این وضع، جامعه  اینترنت قطع می شود.  حتی کل  کجی می شود،  آنها دهن  به 
کشاکشی از جنگ سرد و نبرد مغلوبه بدل کرده است و شکاف ملت و دولت را به بحرانی ترین 
وجه خود رسانده است. مشروطه انقالب تلگراف ها بود. نهضت ملی پس از آمدن رادیو به ایران 
برپا شد، انقالب 57 روی موج نوار کاست ها سرعت گرفت. اصالح طلبی دهه 70 حاصل رشد 
رسانه های مطبوعاتی بود. تب و تاب های دهه 80 نتیجه رشد اینترنت بود و حاال اعتراضات 

دهه  90 در شبکه های اجتماعی صدا می کند و در هر فرصتی به صورتی سر برمی آورد.

شاخص با سوادی در جمعیت 6 ساله کشور به باالی هشتاد درصد رسیده است. در برخی 
شهرها از نود درصد هم گذشته است. با 1۴ میلیون تحصیل کرده  در سطوح عالیه و 800 هزار 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی و در کنارش هشت تا ده میلیون بی سواد مطلق، جامعه  کج و 
معوج جلو می رود و تغییراتش منسجم نیست. جامعه قطبی و قطب بندی می شود و تحوالتش 
به هیچ وجه همگن نیست. جامعه متشنج است. ما تغییر را مدیریت نمی کنیم. پس دور نیست 
که در موج تغییرات غرق شویم مگر اینکه شرایطی فراهم بشود که خود جامعه به سازمان دهی 

خویش بپردازد. 

باالی  به  سال   15 جمعیت  یونسکو،  اعالم  مطابق  انقالب  وقوع  زمان  و   1979 سال  در 
کشور به طور متوسط ۲.6 کالس درس خوانده بود اما اکنون این رقم در ۲018تا ۲019 به 
حدود 8 کالس رسیده و از آن هم عبور کرده و به سمت 9 و حتی در برخی شهرها 10 رسیده 
است. فاصله ی چندانی با آمریکا که سیزده است نداریم. این تغییرات جهش وار و فریب ناک از 
قابلیت های بالقوه تمدنی ما و میل خانوارهای ایرانی در سرمایه گذاری انسانی برای فرزندان 
خود و افزایش شدید تقاضای اجتماعی برای تحصیالت ناشی شده است و شاهدی بر آن نیز 
و مانند آن توسط  و فرانسه  انگلیسی  زبان  برای فراگیری  و اصرار خانوارها  زائدالوصف  عالقه 
فرزندان شان است. آنها می خواهند بچه های شان به کشورهای مختلف بروند و درس بخوانند 
و با افتخار برگردند و پایگاه اجتماعی خود را ارتقا ببخشند. ولی متأسفانه در ساختار کشور با 
یک نابرابری آموزشی گسترده مواجه هستیم، به طوری که شاخص نابرابری آموزشی در ایران 
توسعه  با  کشورهای  گروه  یعنی  ما  گروه  هم  کشورهای  برای  که  چیزی  است،  درصد   37.3
انسانی متوسط به باال 16.7 درصد است و برای کشورهای اروپایی 8 درصد است. در واقع 
به  رشد  این  ولی  است،  داشته  شتابانی  رشد  جمعیت،  تحصیالت  متوسط  در  هرچند  ایران 
صورت برابر نبود و از حیث برابری فرصت یادگیری در ایران فاصله ی زیادی داریم. این هنوز 
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جدای از موضوع کیفیت آموزش رسمی در ایران است که همه از وضعیت ناکارآمد و پایین آن 
باخبریم. شیوه آموزش رسمی در غالب مدارس کشور متأسفانه مشکل جدی دارد، به دور از 
 آماج مدرک گرایی شده اند. باری اکنون در حقیقت ما بلد 

ً
خالقیت است و دانشگاه ها نیز عمدتا

نیستیم جامعه ای  را اداره بکنیم که در طی چهار دهه، متوسط سال های تحصیل او چهار برابر 
شده است و دیگر مردم چهار دهه پیش نیستند، صفات جمعیتی جامعه واقعا عوض شده است 

و برای اداره ی آن الزم است مدل های ذهنی حکم روایان عوض شود؛ که نمی شود. 

دسترسی  سواد،  برای  دورخیز  سریع،  شهرنشینی  حیث  از  مردمی  کـه  بگیرید  درنظر 
جهش وار به رسانه، پرتاب شدن به دنیایی به شدت جهانی شده و افزایش زیاد و الجرم شاخص 
و  اجتماعی رضایت بخش  نظام مشارکت  اما  رو شده اند،  این  به  رو  آن  از  اجتماعی«،  »تحرک 
مؤثری به صورت نهادینه و مستقر و پایدار و رسمی برای او وجود ندارد. این به معنای فقدان 
بهره وری ملی یا به تعبیر سنتی خودمان کفران نعمت است. اکنون بیش ترین جمعیت کشور در 
گروه سنی 15 تا 65 قرار دارد و این پنجره ی جمعیتی گشوده به روی ما، یک فرصت استثنایی 
است؛ ظرفیت اجتماعی عظیمی برای مشارکت و خالقیت و توسعه فراهم است اما متاسفانه از 

این نیز به نحو مطلوب، عقالنی و ملی استفاده نمی کنیم. 

 80 تا حدود  بـه 75  و  رفته  بـاال  بسیار  انقالب  اوایـل  سـال  از 60  درایـران  عمر  میانگین 
سال رسیده است و رتبه متوسط به باالیی در جهان داریم همان طور که به سبب منابع عظیم، 
در  اما  هستیم  بالقوه  ثروت  حیث  از  درجهان  کشور  سیامین  حداکثر  و  و چندمین  بیست 
شاخص نیک بختی اجتماعی رتبه 108 در بین155 کشور داریم. این بدان معناست که حتی 
ثروت بالقوه موجودمان برای ما خوشبختی نیاورده و به عبارت دیگر مدیریت بهره وری از ثروت 
ملی نداریم و این ثروت به رفاه اجتماعی تبدیل نمی شود. صندوق بین المللی پول با درنظر 
داشتن مؤلفه هایی از جمله رعایت حقوق مالکیت، فقدان فساد، آزادی ابتکارات کسب و کار و 
مخارج دولت، شاخصی برای اقتصاد تعریف می کند که رتبه ایران از 175 کشور 173 است که 
به هیچ وجه برازنده کشوری با سابقه تمدنی کهن نیست. برای تفصیل شاخص های مذکور و 

 .)Schwab, 2019 ( : مقایسه ایران با دیگر کشورهای در حال توسعه بنگرید به

 مجموع آن تغییراتی که در باال شمه ای  از آن برای نمونه و باختصار بیان شد جامعه ما را 
به آستانه ی یک توده بحرانی رسانیده است زیرا صفات جمعیتی عوض شده است ولی اصرار 
بر این است که در محدوده ی یک ایدئولوژی انحصاری دولتی اداره و کنترل شود. برای همین 
است که ما اکنون در ایران با جامعه بی قرار و ناهمگنی روبه رو هستیم که روندهای تغییرات 
در آن به پایداری نرسیده و البته می تواند کل جامعه را چپه کند. محتوای جامعه عوض شده 
ولی شکل آن تغییر نکرده است، به تعبیر فوکویاما، محتوای شهری با ساختارهای روستایی. یا 
اندام در حال رشد با لباس های تنگ مندرس؛ و نتیجه اش  تبدیل یک ملت به روحی سرگردان 
است. مردمی که طبق مطالعات جهانی و نیز پیمایش های ملی این نویسنده، میل به موفقیت 
اجتماعی  امید  فاقد  اما  امیدوارند  که  مردمانی  نمی شوند؛  موفق  ولی  دارند  باالیی  سطح  در 
تأسیس یافته اند، عاقالنی دارند ولی از عقالنیت اجتماعی محروم اند. عجب که به رغم همه 
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این مصائب، زندگی در این سرزمین  هم چنان جریان دارد و مردم  هم چنان می خواهند زندگی 
کنند )فراستخواه، 1398(.

 چرا نظام مشارکت اجتماعی در سطح سازمان های مردم نهاد، یک مسأله است؟
برای اندیشیدن به این پرسش در چند موضوع بهاجمال تأمل می کنیم:

جامعه کوچک نگه داشته شده ی منفعل و کمتر فعال با حاکمیتی بزرگ شده ی بیش فعال 
و بدفعال که ریشه اش  به توسعه نیافتن »ملت-دولت« در ایران برمی گردد. جامعه، حق و حقوق 
و  ندارد  برای سازماندهی اجتماعی   و مشارکت مؤثر  نهادمندی  و  و فرصت الزم سیستماتیک 
حوزه ای  میانی بین حاکمیت و جامعه نتوانسته است توسعه پیدا کند. حاصلش شکاف ملت-

دولت است؛ بارکجی که هیچ گاه به منزل نخواهد رسید.

 
و  بروکراتیک  صورت  به  عمدتا  ما  توسعه ی  دارد.  و  داشت  مشکل  ایران  در  توسعه  مدل 
تکنوکراتیک، دولت محور، دیوانساالر و از باال بوده و هست. این در حالی است که توسعه به 
معنای »افزایش تجمعی قابلیت های انسانی و اجتماعی خود جامعه« از طریق مشارکت شان 
بلوغ می شود. کار  به درجات  منشأ رشد خود جامعه و رسیدن  است. »توسعه اجتماع مدار« 3
 Mansuri( دولت در این میان چیست؟ آزادسازی، قدرت سپاری، توانمندسازی و تسهیل گری

.)and Rao, 2004

در اینجا نیز ما از دموکراسی صوری و آئینی موسم های انتخاباتی و صندوق رأی آن هم با 
همه محدودیت هایی هم چـون نظارت استصوابی تا کنون چندان سودی نبردهایم. دموکراسی 
این در حالی است که   .)Thompson, 2008( نداشتیم و مشارکتی و گفت وگویی۴  اجتماعی 
حتی دموکراسی های بزرگ کالسیک دنیا نیز کم وبیش ریشه ای  در مشارکت اجتماعی داشتند. 
توضیح  توکویل  چنان که  ابتدا  در  نیز  آمریکا  مثل  تنومندی  و  قوی  انتخاباتی  دموکراسی های 
و  دهستان ها  در  اجتماعی  مشارکت  طریق  از  شد،  دیرخوانده  ایران  در  متأسفانه  و  می دهد 
مذاکرات رودررو و تصمیم های آنها برای کنترل ماجراجویان و خشونت طلب ها با توسل به زبان 
حقوقی و سازوکارهای قانونی تأسیس شد و حیات اجتماعی یک ملت را نهادینه کرد )توکویل، 

.)13۴7

نویسنده در مواضع دیگر به نحو مبسوط توضیح داده است برای جوامعی مثل ایران که 
ساختارهای هوشمند و کارامد هنوز توسعه نیافته و تثبیت نشده است، به عامالن انسانی آگاه 
و کنشگر با سطحی از هوش هیجانی خالق نیاز دارد )فراستخواه، 1396(. تحول ساختاری و 
نیز ساختاریابی تکوینی و مجدد جامعه ایران تنها از طریق عملکردهای مبتکرانه ی تکرارشونده 

1.جامعه و دولت

۲.الگوی توسعه ما

3.الگوی دموکراسی ما

۴.دو تایی عاملیت-ساختار در ایران

ً
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و تسّری یابنده ی این کنشگران میسر می شود. کنشگرانی 
که از جنس نخبگان کالسیک شناخته شده ی ایران اعم 
از سنتی و روشنفکری نیستند و می شود آنها را »نخبگان 
نوع  این  عمل  ابتکار  و  ظهور  فضای  نامید.  معمولی« 
مدنی  نهادهای  و  غیردولتی  سازمان های  عمدتا  نخبگان 

است. 

 
سیاق غالب در جامعه ایران جابه جایی رژیم ها یا دست 
به دست شدن جناح ها در یک محدوده ی تعریف شده از 
سیاسی  بزرگ  اعداد  به  جامعه  یعنی  بود.  مستقر،  قدرت 
سطح  آن  در  اینکه  بدون  و  است  شده  سپرده  روبناها  در 
بیفتد.  اتفاقی  اجتماعی  کوچک  اعداد  قانون  در  زیرین، 
و   ) )بازرگان، 13۲8  آن منطق »بـینهایت کوچک ها«  از 

جنبش های کوچک اجتماعی غفلت شده است. 

و  ابزاری  عقالنیت  سیطره ی  شاهد  نیز  اینجا  در 
تعامل گرا هستیم. کنش  و  ارتباطی  بر عقالنیت  اثبات گرا 
جرج  هم چون  شناسانی  جامعه  چنان که  نمادین  متقابل 
هربرت مید شرح داده اند کمک می کند ما در متن عمل 
 Carter and (به اهمیت دیگری تعمیم یافته توجه بکنیم
در  عمیق  عقالنی  مفاهمات  و  تعامالت  و   )Fuller, 2015
سطح زیرین جامعه برسر سبک زندگی و شیوه انجام امور 
و حل مسائل جمعی مان اتفاق بیفتد. عمل مشترک مداوم 
آموزد که بهما الگویی ازعقالنیت را می  درسمن )ان جی او( 
 توسط عقل کل ها هدایت نمی شود و عقل نخبهگرا نیست. 

عقالنیت، فرایندی اجتماعی است که از طریق مشارکت 
عملی مداوم در امور همسایگی، محله، سازمان های کار، 
در  کوچک  سازمان های  و  تیم ها  حرفه ها،  صنوف،  شهر، 
عباس  زمان  از  ما  می شود.  درونی  و  تمرین  محلی  سطح 
میرزا که در پرسش از ژوبر به اهمیت عقل تأکید کرد، عمدتًا 
عقل را از کسانی خاص در باال انتظار داشتیم به جای این 
که در نهادینه شدن عقالنیت اجتماعی ریز ریز خودمان در 
متن زندگی آن را دنبال کنیم. یعنی اینکه مردم از طریق 
تجربه های زیست مشترک به راه حل های عقالنی در حل 

    مجموع تغییرات، 
جامعه ما را به آستانه ی یک 

توده بحرانی رسانیده است زیرا 
صفات جمعیتی عوض شده 
است ولی اصرار بر این است 

که در محدوده ی یک 
ایدئولوژی انحصاری دولتی 

اداره و کنترل شود.

    محتوای جامعه عوض 
شده ولی شکل آن تغییر 

نکرده است، به تعبیر فوکویاما، 
محتوای شهری با ساختارهای 

روستایی. مردمی که میل به 
موفقیت در سطح باالیی دارند 

ولی موفق نمی شوند؛ مردمانی 
که امیدوارند اما فاقد امید 

اجتماعی تأسیس یافته اند، 
عاقالنی دارند ولی از عقالنیت 

اجتماعی محروم اند.

   ما واقعا وقتی هستیم 
که می اندیشیم، وقتی هستیم 

که انتخاب می کنیم و تصمیم 
می گیریم، وقتی هستیم که 

زبان می ورزیم. ما گفت وگو 
می کنیم پس هستیم. من و تو 

و او هستیم و با هم 
می اندیشیم پس همه هستیم.

5.سیطرهی امر سیاسی بر امر اجتماعی

6. دوگانهی عقل بزاری و ارتباطی
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مسائل روزمره خویش التفات می کنند، برای نمونه در می یابند و تجربه می کنند که خشونت 
یک شیوه پایدار و رضایت بخش نیست و اینکه گفت وگو و هم فهمی و اقناع متقابل الزم دارند. 

به طور عمده، یا ذره ذره و اتمیزه بودیم و هرکس به الک خود می رفت و خود و خانواده ی 
تا  و سواری می دادیم.  و موج می شدیم  توده می شدیم  یا یک باره  خود  را سرپانگه می داشت 
ذره هایی پراکنده ایم نمی توانیم به یک همبستگی اجتماعی و پایداری و مصونیت و سالمت 
اجتماعی برسیم و چون توده هیجانی می شویم؛ حس تشخیص را از دست می دهیم، عقل از 
سرمان می پرد و کارهایی در هیأت توده وار خویش از ما سر می زند که هیچ یک به تنهایی چنان 
در  این موضوع  نخستین شارحان  از  یکی  لوبون  انصافا  نمی دارد.  روا  و  نمی پسندد  کارهایی 

 .) Le Bon, 2001 ( ازدحام جماعت: مطالعه در ذهن توده وار« به حساب می آید«
یابی اجتماعی، مدنی و سمنی«  چیزی که نتوانستیم فرصت و توفیق پیدا کنیم »سازمان 
خودگردان  خود-ادارهکننده،  خودتنظیم،  خالق  هوشمند  شبکه  یک  به  جامعه  بود و ارتقای 
میسر  رسیده،  بلوغ  به  و  یافته  توسعه  اجتماعی  مشارکت  نظام  سایه  در  تنها  که  خودراهبر  و 

می شود.

 
درک فلسفی ما از تحول خواهی، بیشتر از نوع تغییر عَرض ها بود؛ نام مان رعیت بود، ملت 
شد، حکومت مان مشروطه شد، انقالب کردیم و شکل حکومت را باز تغییر دادیم و باز  هم چنان 
تغییر َاعراض. اکنون دموکراسی را نیز بیشتر به صورت امری َعَرضی می خواهیم و نه به مثابه 
شیوه ای  از ادراک، نگاه به عالم و آدم و سبکی از زندگی. تنها از رهگذر فرایند درون زایی از تغییر 
نگاه ها به همدیگر، و از طریق کار باهمدیگر در سطوح زیرین اجتماعی است که به فرهنگ 
احترام متقابل، رواداری، رعایت حقوق و آزادی ها، و گفت وگو در سپهر عمومی و هم زیستی 
نمایندگان  انتخاب  و  شهر  در  برپا کردن  انجمن  و  اجتماعی  قراردادهای  سایه  در  صلحآمیز 
خویش و مشارکت مداوم برای اداره محله و شهر و منطقه و کشور نایل می آییم و این نوع تحول، 
تحولی عمیق و پایدار خواهد بود. در این صورت تغییر ما از نوع جمع شدن و به هم انباشتن 

تدریجی »دستاوردهای روزمره ما«5 خواهد بود.

سیستم های ما میل به مستعمره کردن زیست جهان6 داشتند تا تعامل با آن. در نتیجه جهان 
زندگی ما، به صورت »جهانی بیگانه شده«7 درآمده است. اعمال جهان زندگی و سیاست های 
نیست  هم داستان  و  همزمان  حکومت  کمتر  عمومی،  سیاست های  با  آن  در  مردمان  زندگی 
)نمونه اش حضور روزمره چهل میلیون کاربر ایرانی در رسانه ای  که رسما ممنوع است( و این 
و  اعتماد  اجتماعی  سرمایه های  فرسایشدهنده ی  بـزرگترین  نظام،  و  زندگی  میان  بیگانگی 

پیوند و همدلی، و مخرب ترین مانع مشارکت اجتماعی است. 

َ

7. ذرهوارگی-تودهوارگی

8. درک ما از تحولخواهی

9. جهان زندگی و سیستم
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وقتی قدرت به صورت منبع کمیابی در می آید که همه با حرص و ولع و حتی با تخریب 
اسطوره  یک  به  تبدیل  قدرت،  مکان های  تصرف  معنای  به  سیاست  آن اند؛  دنبال  دیگران 
می شود. سیاست یک امر راز آمیزی می شود که می تواند معجزه بکند، قهرمان های سیاسی به 
عرصه می آیند و افسانه ی دولت ساخته می شود. از اسطوره ی سیاست، شاه اسماعیل درآمد و 
نادرشاه و آغامحمدخان و سربداران و میرزاکوچک خان و رضاشاه. کوروش پادشاه بزرگی بود 
اما امروز از او نیز به ناچار اسطوره ای  می سازیم. از اسطوره ی سیاست، خلق قهرمان، کاریزما، 
ما  از  بخشی  برای  نیز اصالحات  اکنون  آمد.  در  منجی گرایی  و  انقالب، کمال گرایی سیاسی 
 هم چنان جعبه اسرار آمیزی برای حل مسائل مان شده است. وقتی قدرت از آسمان به زمین 
بیاید و از کافه های روشنفکری یا محافل نخبه ای  به کف جامعه و محله بیاید، ریزتر بشود و در 
شهر منتشر شود، حتما از او افسانه زدایی می شود. هرکس در مجتمع مسکونی خود می تواند 
برنامه ریزی و رهبری بکند،  هم چنین در محله و در شهر و در صنف و حرفه و در سازمان مردم 
نهاد و در نهادمدنی و در کشور. اداره ی جمعیت کشور به معنای اداره ی سوژه هایی می شود 
نوع  از  و  می شود  فنی  عملی  معنای  به  حکمروایی  و  هستند  ادارهپذیر  اصوال  خودشان  کـه 
خدمت کردن و سرویس دادن به مردمانی بالغ و شهروندانی رشد یافته می شود که خودشان به 
قدرکافی هم به حقوق خود و هم به مسؤولیت هایشان واقفند. حکم روایی مثل سرویس دادن 
توپ به بازیکنان است تا توپ بزنند و ابتکار عمل نشان بدهند. حکومت به معنای مهیاساختن 
زمین مناسبی برای بازی های برد-برِد شهروندان و گروه های اجتماعی و نهادهای اجتماعی و 

سازمان های اقتصادی و حرفه ای  و صنفی و مدنی و سمنی است.
وقتی سیاست اسطوره بشود، هم مبارزان و هم حاکمان هر دو تبدیل به افسانه های خوب 
نقزنی  می شوند. حتی مردم نیز اسطوره می شوند. دوتایی  و بد و قهرمان ها و ضدقهرمان ها 
 و نـقادی نیز از اینجـا شکل مـی گیرد. در نتیجه عمل نـقد مخـدوش می شود. همان طور که 
رو  نقد بکنید، درباره ی مردم قهرمان! هم نمی توانید رودر  را در مأل عام  نمی توانید حاکمان 
بایستید و بگویید که باالی چشم شان ابروست. امروز در پشت سر حاکمان شدید ترین نقدها 
را می کنیم ولی کم تر کسی از ما شهامت دارد در حوزه عمومی داخل کشور این نوع حرف ها 
در پشت  نیز همین طور است  مردم  درباره ی  منتشر کند،  نشان  و  نام  با  و  به صورت دقیق  را 
رویماننمی توانیم بگوییم که  سرشان می گوییم مردم چنین اند و چنان اند ولی به آن فرد رو به 
خود شما نیز این یا آن رفتارتان قابل نقد است. اگر او هم برگردد و »شوخ ما را به روی چشم 
ما بیاورد آزرده خاطر می شویم«. ایرانیان از ۲۴ ساعت خود، 13 ونیم ساعت را برای نگهداری 
شخصی می گذرانند و 1 تا 3 دقیقه هم فعالیت داوطلبانه دارند! طبق یک محاسبه نویسنده، 
نیم در صد و حداکثر در خوش بینانه ترین محاسبات یک وخرده ای  درصد مردم در سمن ها و لو 
به صورت پاره وقت عضوند )فراستخواه، 1395(8 و این شاخص در آمریکا دست کم ۲5 درصد 
است. این است یکی از اسبابی که آنها می توانند ترامپ و پمپئو را هر روز در روزنامه های رسمی 
نقد بکنند. ولی ما نمی توانیم از فرد مسئول اصلی حکومت بپرسیم آقا توضیح بدهید که قانون 
مشارکت اجتماعی ما در کمیسیون امنیت چه کار می کند؟ نمی توانیم به طور جدی پیگیری و 

ً

اسطوره شدن سیاست در ایران  .10
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اقدام کنیم که دیگر به سمن ها نگاه امنیتی نداشته باشند چون اگر مردم در این نهادها نتوانند 
مشارکت بکنند بناگزیر شاید یک روزی مجبور شوند سینه در برابر گلوله ها سپر بکنند. چرا در 
هر ده هزار نفر در فرانسه 150 سمن و در آمریکا 60 سمن هست و در ایران فقط یکی؟ چرا 
اگر محک در سرطان کار نمی کرد و ناتوانی های نظام درمان کشور را جبران نمی کرد حتی او 
نیز مثل فعاالن محیط زیست با انواع موانع دست به گریبان بود و البته که حتی او هم با وجود 

انواع مشکالت کار می کند. 

مشارکت اجتماعی چه مازادی می تواند برای حیات ملت داشته باشد؟

توسط  که  اجتماعی  کوچک  جنبش های  و  نهاد  مردم  در سازمان های  داوطلبانه  فعالیت 
نخبگان معمولی به راه می افتد فضیلت ها و دستاوردهای بسیار و ارزش افزوده ملی دارد. چرا؟

 
ایران یک »جامعه ی معطل« شده است. ظرفیت های بسیاری که رها می شوند. گیفت ها 
و موهبت ها نیز برای او تبدیل به نقمت و تهدید می شود. در ابتدای مقاله دیدیم که سال های 
تحصیل و میانگین سن و ظرفیت های ارتباطی و اطالعات و انباشت تحصیالت در ایران همه 
به  نیز  جمعیتی  فرصت  پنجره  و  کرده  رشد  باالیی  بسیار  حد  در  پیش،  دهه  چهار  به  نسبت 
به توده ای  بحرانی مبدل ساخته است.  را  اما همین ها جامعه ما  روی مان گشوده شده است 
جامعه معطل، سرزمینی از منابع رها شده و ظرفیت های بالصاحب است؛ »بئر معطله و قصر 
مشید«. درویشی نشسته برگنج شدیم و بهره وری انسانی و اجتماعی نداریم. نظام مشارکت 

اجتماعی می تواند ما را از این خسران ملی رهایی بدهد. 

درخت ها  تک  آنجا  و  اینجا  هستند.  درختینگی  مرحله  در  اکنون  داوطلبانه  فعالیت های 
روییده اند در برابر انواع طوفان ها؛ محک، جمعیت امام علی، جمعیت نوبر و ... . این درختان، 
جنگل نمی شوند و اکوسیستم و زیست بوم مشارکت اجتماعی به وجود نمی آورند. ما از حیث 
فعالیت داوطلبانه به مرحله ی رشد و تکثیر و افزونگی بی بازگشت نرسیده ایم. در جریان تولید 
وقتی رشد به مرحله ای  خاص می رسد آن را رشد بی بازگشت9 می نامند که وضعیتی بی بازگشت 

از تولید و توسعه فراهم می کند. 

در نقش ایوان خیلی سر و صدا کرده ایم و  هم چنان می کنیم اما پای بست خانه ما سست ِ
مانده است. مدام شخم سیاست زدیم و خاک این سرزمین را خسته کردیم. این زمین جامعه 
به توسعه پایدار نیاز دارد، الزم است برای خاک جامعه امکان آیش فراهم کنیم. خاک جامعه 
و  به سیاست  با استراحت دادن  و  بهاره  و  پاییزه  تناوب کشت های  با  نیازمند عمِل احیاست. 
پرداختن به عمل مشترک در سطح جنبش های کوچک اجتماعی و با میدان دادن به نخبگان 
کرد.  حرکت  پایداری  سمت  به  و  اجتماعی  زیرساخت های  توسعه  سمت  به  می توان  معمولی 

1. جامعهی معطل مانده

۲. اکوسیستم مشارکت

3. آیشخاکجامعه
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و  سیاسی  برازنده ی  شکل  و  می افتد  اتفاق  نیز  سیاست  پوست اندازی  عمل  صورت  این  در 
حکمروایی نیز طی فرایند استحاله ی درون زا از خاک خود جامعه سربرمی آورد. 

نمی تواند  چندان  تکنوکراتیک  و  بروکراتیک  معنای  به  فنی  تخصص های  و  کارشناسی ها 
به تنهایی موجب پایداری جامعه بشود. دانش مهم تر آن دانشی است که از تجربه های زیسته 
خود مردم ساخته می شود و انباشته می شود. دانش زندگی رضایت بخش اجتماعی و اداره ی 
امور جامعه، بیش از اینکه صرفا یک تخصص رسمی باشد، دانشی ضمنی است و خصیصه ای 
 غیرکالمی دارد. اجازه بدهیم این دانش از رهگذر مشارکت اجتماعی، جمع بشود و انباشته 
بشود و توسعه پیدا بکند. تمام این مطالبات چموش و سرکش اجتماعی می توانند به نهادهای 
واسط اجتماعی10 )در همان فضای میانی بین دولت و جامعه( سرریز شوند. نهادهای مدنی و 
سمنی و محلی حوضچه های آرامشی هستند که خواسته های نامنظم جامعه در آنها تجمیع11 
می شوند و به آرامی تقطیر1۲ می شوند و از صافی می گذرند و به صورت خواسته های منطقی 
اجتماعی و در قالب بسته های فنی سیاستی از طریق گفت وگوها و چانه زنی ها و مذاکرات رو 
در روی نخبگان معمولی با مدیران و کارشناسان دولت، تبدیل به راه حل های کارساز و مؤثر 
می شوند و محنت های اجتماعی را به موقع و قبل از اینکه دیر شود، رفع  و رجوع می کنند و 

همبستگی اجتماعی و مصونیت سرزمینی به ارمغان می آورند. 

 ما نیاز به تخیل اجتماعی داریم ولی این کافی نیست، سازمان اجتماعی نیز الزم داریم. 
ذهن  بشود.  مبدل  کوچک  پایی  و  دست  با  بزرگ  ذهنی  از  کاریکاتوری  به  نباید  ایران  جامعه 
این جامعه در فضای آوانگاردترین دیدگاه های پست مدرن سیر می کند اما زندگی روزمره اش 
 به واقع مدرن نشده و توسعه نیافته است. مشارکت اجتماعی کمک می کند دست و پای ما هم 
با ذهن مان هم افق و هم کردار بشود. ما نیاز به جامعه چند صدایی داریم از طریق زبان بخشی 
به گروه های خاموش اجتماعی. اما این نیزکافی نیست باید به گروه هایی کـه صدایشان را 
آزاد کنیم، ظرفیت سازی  توانمند بسازیم،  را  آنها  نیز بسپاریم،  به رسمیت می شناسیم قدرت 
و بسترسازی بکنیم و از طریق مشارکت اجتماعی به سوی حل مسائل روزمره محله و شهر و 
منطقه و کشورشان گسیل کنیم. همان طور که مردم باید بتوانند حس های خود را بیان بکنند 
باید بتوانند ابتکار عمل هم داشته باشند و مشارکت عملی بورزند. در خطابه های سیاسی نیز 
کافی نیست به حال زار مردم فقط اشک بریزیم باید از آنها مراقبت غمخوارانه ی عملی بکنیم 
و این جز از طریق مشارکت دادن آنها در حل مسائل خودشان و دادن ابتکار عمل به خودشان 

ممکن نمی شود. 

 
وقتی مردم را بسیج سیاسی می کنیم یا آنها را برای میتینگ های حزبی یا تظاهرات مرسوم 
دعوت می کنیم و در موسم های انتخاباتی به سراغ شان می رویم، این نگاهی ابزارانگار به مردمان 

۴. خردملیوخردهمگانی

5. از تخیل اجتماعی تا سازمان اجتماعی، از زبان بخشی تا قدرت بخشی

6. نقشهای بازاندیشانه
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است. مردم وقتی به واقع هستند که در هیأت اجتماعی خود نقش های بازاندیشانه13 مداوم و 
مؤثر داشته باشند. انسان ها نقش های پایه دارند مثال نقش های جنسی و سنی و طبقاتی و 
دینی. مردم نقش های خانوادگی دارند، نقش هـای کارکردی در کسوت دانشآموز و دانشجو 
یا معلم و استاد و کارمند دارند)حتی رأی دادن را در زمان های انتخاباتی به صورت یک نقش 
کارکردی به جا می آورند(. انسان ها حتی گاهی نقش های داغی مثل قهرمان و قدیس نیز بازی 
می کنند. اما همه این نقش ها که برشمردیم هیچ وقت نمی توانند به تنهایی و لزوما مشارکت 
سازمان های  در  داوطلبانه  فعالیت های  با  تنها  بازاندیشانه  نقش های  بکنند،  ایجاد  اجتماعی 

مردم نهاد به عرصه می آیند. این یک رئالیسم عامالنه برای توضیح جامعه ایران است. 

7. تاب آوری سرزمین
 ،Rapidity سخن می رود: سرعت عمل »)R( در مباحث تاب آوری1۴ معموال از چهار »آر
 .Resourcefulness و سرشارشدگی Redundancy افزونگی ،Robustness استحکام
آوری می رسد، در کرمانشاه یک زن  تاب  به  این جامعه  با مشارکت اجتماعی است که خاک 
پیش قدم مواجهه خالق با نخاله های ساختمانی و بازیافت آنها می شود؛ نخاله هایی که خاک را 
خفه می کند. او از ما می خواهد که این نخاله ها را در جاهای دور حومه شهر نریزیم چون این دور، 
مرتبا به ما نزدیک می شود و نفرین زمین ما را می گیرد. مشارکت اجتماعی به ما سرعت می دهد 
با تأخیر دست به گریبان هستند، مشارکت  تا چه حدی  و می دانیم که پروژه های عمرانی ما 
اجتماعی به ما مصونیت و استحکام و صالبت می بخشد چون منشأ شفافیت و پاسخ گویی و 
احساس مسؤلیت جمعی و ترمیم سرمایه های اجتماعی می شود و پایداری ملی ایجاد می کند. 
ایجاد می کند چـون تمرکززدایی موجب تقسیم سطوح  افزونگی  با خود،  مشارکت اجتماعی 
تازه و راهحل های جایگزین و بدیل و متنوع می شود. مشارکت  اختیارات و خلق امکان هـای 
اجتماعی به سرشار شدگی نظام جامعه می انجامد چون آن را توانمند می کند و به آن تحرک و 
ابتکار عمل و خالقیت های درون جوش می دهد. پروژه های ده میلیاردی از این طریق با یک 

میلیارد نیز به اجرا در می آید، کارآفرینی و نوآوری و فرصت سازی و افق گشایی می شود.

نتیجه
دل خوشی های  کرده،  بساط  برایمان  مصرفی  داری  سرمایه  کـه  نمایش«  »جامعه  در  ما 
هستیم.  پس  می کنیم  فالو  هستیم،  پس  می شویم  دیده  آنکه  تصور  به  داریم  وهمناکی 
ترین  بخت  نگون  از  برخی  به استخوان  نابرابر  این دنیای  نیز که کارد  )Debord,1995(. گاهی 
گروه های ما می رسد فکر می کنیم چون سینه سپر گلوله بکنیم آنگاه هستیم. ولی ما واقعا وقتی 
هستیم که می اندیشیم، وقتی هستیم که انتخاب می کنیم و تصمیم می گیریم، وقتی هستیم 
که زبان می ورزیم. ما گفت وگو می کنیم پس هستیم. من و تو و او هستیم و با هم می اندیشیم 
اجتماعی  و مشارکت  ما مشترک می شویم  با دریاست.  اگر  دریاست  پس همه هستیم. قطره 
می کنیم پس هستیم. در این صورت با اطمینان بیشتری می توانیم بگوییم که فرزندان ما نیز 

در آینده و در این سرزمین خواهند بود. ما داوطلبیم پس هستیم.
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پی نوشت
1 .Critical Mass
2 .Social dynamics
3 .Community based development
4 .Deliberative democracy
5 .Aggregation of marginal gains
6 .The life world
7 .Alienated world
8 .https://fa.shafaqna.com/news/299999/
9 .Proliferation
10 .Interfaces/ intemediaries
11 .Aggregate
12 .Distil
13 .Reflective
14.Resilience
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محمدجواد غالمرضا کاشی

امید، روشنفکران و دفاع از جامعه اخالقی

گذر به شاهراه طریقت

اشاره
از  یکی  به  سیاسی  و  اجتماعی  عرصه های  در  امید  فقدان 
ایرانی تبدیل شده  مسائل مهم در میان دانشوران و روشنفکران 
از  گویی  که  می گویند  سخن  امید  فقدان  از  همان طور  است. 
و  عینی  امر  یک  منزله  به  امید  آب می توان سخن گفت.  فقدان 
به  آنگاه، همان طور که فقدان آب  واقع در جهان فرض می شود. 
تشنگی و خشکسالی می انجامد، این فرض وجود دارد که فقدان 
امید نیز در عرصه جامعه و سیاست رکود و رخوت به بار می آورد. 
آنچه اما شگفتی آور است، وجود جنبش های متعدد اجتماعی و 
سیاسی است. همراه با افزایش احساس ناامیدی، صحنه جامعه 
زنان،  جنبش   ظهور  و  رشد  شاهد  روزافزونی  نحو  به  سیاست  و 
فرودستان، اقوام و گروه ها و طبقات اجتماعی دیگر است. معلوم 
تحرک   همه  این  جامعه  چگونه  امید،  فقدان  فضای  در  نیست 

اجتماعی و سیاسی دارد. 
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مقدمه
نسبت  الزامًا  امید،  وجود  و  اجتماعی  جنبش  که  کرد  خواهم  استدالل  یادداشت  این  در 
عّلی با یکدیگر ندارند. مرجع و منشاء ظهور مشترکی هم ندارند. جنبش های اجتماعی حاصل 
واکنش طبیعی جامعه به آالمی است که از آن رنج می برد اما امید به صورت بندی های مفهومی 
و زبانی تعلق دارد که فیلسوفان و روشنفکران و فعاالن سامان دهی می کنند. صورت بندی هایی 
که گاه نسبتی با آالم مردم پیدا نمی کند و بی اثر است و گاه نسبت برقرار می کند و به عمق و 
دوام جنبش های اجتماعی کمک می کنند. مدعای نگارنده عبارت از آن است که روشنفکران 
ایرانی گاهی در جایگاه ایدئولوگ به روایت های لنینیستی از نسبت میان کالم و جنبش باور 
داشته اند و گاه در موضع تقابل با روایت لنینیستی، ناامیدی را تئوریزه کرده اند و یا امیدهای 
نامربوط با آالم عینی مردم ساخته اند و امروز محصول کاشته های خویشتن را می خورند. در این 
از نسبت میان کالم امیدبخش و جنبش های  یادداشت تالش می کنم فهمی غیر لنینیستی 
اجتماعی را مطرح کنم. روایتی که به جای جست وجوی غایات آرمانی حیات سیاسی، به دفاع 

از جامعه به منزله مقاومت در مقابل اراده سیاسی می پردازد. 

سازوکارهای پیشین کالم امیدبخش 
فضای  از  بخشی  می رفته اند.  شمار  به  امیدبخش  کالم های  این،  از  پیش  ایدئولوژی ها 
ناامیدی حاکم بر دنیای امروز نیز، حاصل کاهش نقش ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی ها همه 
و عمل  نظر  میان  نسبت  باب  در  لنین  روایت  از  که  میدان می آمد  به  ایدئولوگ هایی  با همت 
تاثیر پذیرفته بودند. به حسب روایت لنینیستی، امید یک دست ساخته ی روشنفکرانه یا حزب 
پیشتاز است و جنبش و عمل سیاسی با تکیه بر این دست ساخته ها روی می نماید. به این معنا، 
چنان  منشاء  باید  آنها  بنالند،  اجتماعی  جنبش های  وجود  فقدان  از  نمی توانند  روشنفکران 
وضعیتی را در خود بجویند. عمل و جنبش های اجتماعی مؤثر، به شرط اتکاء به نظریه انقالبی 
سامان دهنده و امیدبخش موضوعیت پیدا می کنند. تئوری حامل امید پیشاپیش باید طراحی 
و تدوین شود و مطابق با آن، باید منتظر ظهور جنبش ماند یا برای تولید و خلق آن، آستین باال 
زد. جنبشی که هیچ نیست جز مادیت و عینیت بخشی به گزاره های یک باور امیدبخش. به 
این معنا جنبش اجتماعی اساسًا صورت عینیت یافته یک نظریه انقالبی است )کوالکوفسکی، 
138۴: ۴۲7تا۴60(. نظام های ایدئولوژیک، چند مشخصه اصلی داشتند و این مشخصات، 
که عمومًا متأثر از بنیادهای عصر روشنگری و به خصوص اندیشه های روسو و هگل است، امید 

در ساختار فهم آنها را آشکار می کند:
1. بر درکی تصنعی از جامعه اتکا داشتند. ایدئولوژی ها حتی روایت های چپ، با این انگاره 
تحول  و  انقالب  انگاره   

ً
اساسا برساخته است.  بودند که جامعه یک کلیت  آوا  لیبرالیستی هم 

زیرساختی جامعه نیز جز با باور به برساخته بودن جامعه معنا پیدا نمی کند. ایدئولوگ ها خیال 
انقالبی بودن  نو ساخته شود. معیار  از  و  باید ویران  و  می کردند جامعه بد ساخته شده است 
ایدئولوژی ها در این بود که در نقد و اراده به تغییر خود در جامعه هر چه بیشتر به زوایای پنهان 
و نادیده جامعه نفوذ کنند. رادیکالیسم در کالم، مولد بیشترین امید ایدئولوژیک بود. چرا که 
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این امید را می پرورد که تحول بنیادین جامعه را به نحوی همه جانبه نگرتر مد نظر دارد. 

۲. درکی کلیت یافته از جامعه داشتند. همان طور که متافیزیسین های دنیای قدیم کلیت 
عالم را در یک نام و ساختار مفهومی تجلی می دادند، ایدئولوگ های دنیای جدید نیز جامعه 
را در یک کلیت ساختار یافته مفهومی صورت بندی می کردند. به اعتبار همین کلیت اندیشی، 
امید نیز یک امید کلی و عام و شامل بود و می توانست مسئله های گوناگون را در یک ساختار 
مفهومی و ذیل یک نام امیدبخش مثل سوسیالیسم یا دمکراسی یا حکومت دینی صورت بندی 

کند. 

و  سویه ها  از  همواره  جامعه  می کردند.  قلمداد  بنیادی  تعارض  یک  حاوی  را  جامعه   .3
جوانب  مختلف با تعارضاتی مواجه است. اما ایدئولوگ ها، از میان همه تعارضات، یکی را به 
مثابه تعارض بنیادی و رهایی بخش، بر دیگر تعارضات اولویت می بخشیدند و چنین می نمودند 

که تمرکز بر این تضاد، ما را به سمت حل همه تعارضات جامعه رهنمون خواهد شد. 

۴. بر درکی خوش بینانه از زمان اتکا داشتند. بر این باور بودند که زمان اصواًل به سمت 
تحقق امیدهای بزرگ بشری میل خواهد کرد و اکنون و اینجای هر بازیگر عرصه سیاسی، یک 
این معنا، صورت بندی های  به  امیدهای بزرگ است.  به سمت تحقق  تاریخی  لحظه در تطور 
ایدئولوژیک درکی غایت اندیشانه از جامعه و سیاست داشتند. امیدها همه از سرچشمه غایاتی 
تغذیه می کرد که به فردا نسبت داده می شد. نکته جالب توجه این بود که مسیر عبور به فردای 

امیدبخش نیز از رهگذر عبور از تعارض بنیادین هر عصر اتفاق می افتاد. 

این مشحصات تا وقتی جنبش ها در مرحله یوتوپیک خود به سر می برند، حاوی امید و شور 
عمل است. اما چیزی که دست کم جامعه ما طی چهار دهه اخیر تجربه کرده، عینیت یابی این 
این مشخصات  کالبد عینی شده  مقام  در  اسالمی  نظام سیاسی جمهوری  است.  مشخصات 
ظهور کرد: هیچ وضعیتی در جامعه را طبیعی قلمداد نکرد بلکه بر این تصور بنا شد که می تواند 
با حربه سیاست گذاری، تبلیغات، زور و تهدید و پاداش، همه زوایای حیات سیاسی و اجتماعی 
مردم را با الگوی مطلوب زندگی متشرعانه و معنوی خود بازسازی کند. شخصیت طراز مکتب 
در مقام یک حزب اللهی ساخت، و از همگان خواست تا این چنین ظهور کنند و در مناسبات 
از  اللهی تبعیت کنند. به این معنا  از الگوهای مورد نظر یک سبک زندگی حزب  بینابین نیز 
یک کلیت اندیشی عام نیز تعبیت می کرد. جامعه را همواره عرصه تعارض میان قلمرو مؤمنان 
انقالبی و نیروهای وابسته به بیگانگان تلقی کرد. تعارض میان خط مقاومت و اراده استکبار را 
در کانون قرار داد و همه را بر مبنای نسبتی که با این دوگانه داشتند موضوع قضاوت قرار داد. 
به انحاء مختلف از فردای روشن سخن گفت و اثبات آنکه رنج امروز را باید برای فردای روشن 

تحمل کرد.

آنچه به تجربه ما درآمد، در سایر کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی نیز اتفاق افتاده 
و  بزرگ  دولت های  هیئت  در  روشنگری  عصر  فکر  بنیادهای  از  برآمده  ایدئولوژی های  بود. 
نیرومند ظهور کرد و حاصل آن، دستگاه های تبلیغاتی و اطالعاتی امنیتی پرنفوذ و قدرت در 
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همه ارکان حیات اجتماعی بود. اما آنچه ایران را متمایز 
کرد، تکیه ایدئولوژی ها بر ارزش های دینی است. روایت  
تا  می توانست  دینی  ارزش های  بر  تکیه  با  ایدئولوژیک 
وجدان درونی افراد عامی نیز رسوخ کند و پایه های خود 

را استوار گرداند. 

و  نیستیم  باور  ایدئولوژی  فکری،  حیث  از  امروز  ما 
به عمل  منتهی  ایدئولوژی های  احیای  برای  امکانی هم 
نامقبول  کارنامه  خاطر  به   

ً
صرفا ایدئولوژی ها  نداریم. 

احیا  غیرقابل  خاطر  این  به  بلکه  نامعتبرند،  که  نیست 
شگرفی  تحوالت  نیز  عینی  بستر  در  اساسًا  که  شده اند 
حاصل شده است. ماحصل این تحوالت، نامتمرکز شدن 
عرصه عمومی است. این رویداد، حاصل عوامل گوناگون 
است و مهم ترین آنها، تحوالت ارتباطی و رسانه ای است. 
ظهور رسانه های جدید، اساسًا سازوکارهای یک صدایی 
با  به جامعه  نمی توان  دیگر  و  ریخته اند  در هم  را  جوامع 
یک عقالنیت مستقر یا معتبر اندیشید. هژمونی به معنای 
گرامشی آن، کاماًل از اعتبار ساقط نشده، ولی به مراتب 

کمتر از گذشته توضیح دهنده جهان جدید است. 

دوران یک جامعه و یک عرصه عمومی و استیالی یک 
است.  یافته  پایان  سیاست  عرصه  به  معنابخش  منظومه 
را  مناسبات  ایدئولوژیک  فهم  سازوکارهای  رویداد،  این 
همین  دلیل  به  نومارکسیست ها  است.  کرده  ناممکن 

تغییر،  این  نتیجه  در  متأسفانه  اما  داده اند.  تغییر  را  خود  سیاسی  فهم  سازوکارهای  رویداد، 
اساسًا از نقش آفرینی در عرصه سیاسی بازمانده اند. فهم سیاسی نومارکسیسم بعد از آرنت، به 
سمت سیاست تفاوت میل کرده است. فهمی از سیاست که بر تکینگی شهروندان تاکید دارد و 
کنش سیاسی را به گفت وگوی میان تکینه  ها یا آنچه ژان لوک نانسی از آن با عنوان "در اشتراک 
( یاد می کند. نومارکسیسم پس از دهه هشتاد،  2015 ,Vyrgioti بودن بدون مشترک بودن" )

عماًل گفت وگو، فلسفه، هنر و ادبیات را جانشین کنش سیاسی کرده است. 

سرنوشت فهم ایدئولوژیک از امر سیاسی، الجرم ذهنیت دانشگاهی را بر حیات سیاسی 
حاکم کرده است. روشنفکران مثل استادان دانشگاه، اهل تحلیل و نقداند و حداکثر مشاوران 
احاطه  بوروکراتیک  مقتضیات  را  روشنفکری  فضای  بوروکراتیک.  سیاست های  برای  خوبی 
کرده است. همه به سیاست های خرد عملی برای حل و فصل مشکالت می اندیشند، مشاوره 

می دهند و اظهار نظر علمی می کنند. 

    امید یک دست ساخته ی 
روشنفکرانه یا حزب پیشتاز است و 

جنبش و عمل سیاسی با تکیه بر این 
دست ساخته ها روی می نماید. 

تئوری حامل امید پیشاپیش باید 
طراحی و تدوین شود و مطابق با آن، 

باید منتظر ظهور جنبش ماند یا برای 
تولید و خلق آن، آستین باال زد.

       نظام های ایدئولوژیک، 
چند مشخصه اصلی داشتند و این 

مشخصات، که عمومًا متأثر از 
بنیادهای عصر روشنگری و 

به خصوص اندیشه های روسو و هگل 
است، امید در ساختار فهم آنها را 
آشکار می کند: بر درکی تصنعی از 

جامعه اتکا داشتند؛ درکی 
کلیت یافته از جامعه داشتند؛ جامعه 

را حاوی یک تعارض بنیادی قلمداد 
می کردند و بر درکی خوش بینانه از 

زمان اتکا داشتند. 
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ماحصل سیاست گریزی چپ و اندیشه بوروکراتیک روشنفکران، قطع ارتباط میان سخن و 
واقعیت امر اجتماعی و سیاسی است. دیگر کسی سخنی به زبان نمی آورد که نسبت مؤثری 
در  آکادمیک،  فکر  رویه های  و  مکاتب  تابع  روشنفکران  کند.  پیدا  عملی  منازعات  میدان  با 
اقتصاددان  دیگری  و  است  جامعه شناسی  متخصص  یکی  شده اند.  مختلف  دیسیپلین های 
راه کار  عرضه  به  و  می پردازد  جامعه  آسیب شناسی  به  خود  تخصص  حسب  بر  یک  هر  است. 
همت می گمارد. مباحثی که بی ربط با مسائل عینی جامعه نبودند، اما بیشتر وفادار به رشته 
تخصصی و دیسیپلین های علمی بودند تا برداشتن باری از دوش واقعیت و ایجاد تغییری در 

متن امر واقع. 

نکته جالب توجه آن است که به رغم فاصله گیری روشنفکران از روایت لنینیستی، اما به 
نحو معکوس لنیستی ماندند. به این معنا که به جای تئوریزه کردن سخن معطوف به اعطای 
افق و امید به وضعیت عمومی، به تئوریزه کردن یأس پرداختند و از واقعیت نیز انتظار کشیدند 
که مثل نظرورزی آنها لخت و سرد و بی حرکت ظهور کند. روشنفکران همراه با انقطاع کالمی 
حس  با  واقع،  امر  تحمل ناپذیری  و  سختی  به  نسبت  سیاسی،  و  اجتماعی  واقع  امر  متن  از 
توأم با یأس واکنش نشان دادند. مسدود شدن فرایندهای دمکراتیک شدن و کاستی گرفتن 
موفقیت جنبش های طبقه متوسط شهری، آنها را مایوس کرد و آنها آغاز به تئوریزه کردن یأس 
روانشناختی خود کردند. روایت های یأس برساختند و متناسب با آن، منتظر ماندند تا جامعه 
نیز در الک یأس و سکون فرو رود. اما چنین نشد. صحنه عمومی جامعه ایرانی از دهه نود به 
این سو به سمت ظهور جنبش هایی حرکت کرد که چندان با آنچه روشنفکران می گویند نسبتی 
ندارد. روشنفکران ابتدا در مقابل آنها سکوت کردند اما به تدریج به انکار و نفی این حرکت ها 

پرداختند. 

عبور کالم امیدبخش از افق لنینیستی 
برای در نیافتادن در وادی روایت لنینیستی و یا روایت آکادمیک، باید این نکته را در نظر 
داشت که دیگر میان سخن روشنفکران و جنبش های اجتماعی امروز نسبت عّلی وجود ندارد. 
و جنبش  میان کالم  بودیم، می توانستیم  روبرو  متوسط  با جنبش های طبقه  که  این  از  پیش 
رابطه ای عّلی جست وجو کنیم. می توانستیم سوژه های انقالبی و پرانگیزه ای بیابیم که متأثر از 
کالم ایدئولوژیک، دست از کار و بار و زندگی روزمره خود برداشته بودند و در میدان یک ستیز 
جنبش ها  جهان،  کشورهای  از  دیگر  بسیاری  و  ایران  در  امروز  اما  می شدند.  حاضر  انقالبی 
برخاسته از آالم ناشی از نیازهای اولیه است. به اقشار و طبقاتی مربوط می شود که صرفًا به 
این معنا قادر  به  اعتراض زده اند. کالم  به  اولیه زندگی دست  امکان های  دلیل مسدود شدن 
منظرگاه  و  کالم  به  سخن  گفت،  باید  اینک  کند.  ایفا  را  علت  یک  آفرین  قدرت  نقش  نیست 
روشنفکران و مراجع و منابع فکر ارجاع می شود و جنبش، به زخم و رنج و دردی که مردم در 
متن زندگی خود با آن مواجهند. تصور لنینیستی برآمدن جنبش از درون سخن از همان ابتدا 
از آن، باور به آن است که سخن فارغ دالنه آکادمیک،  نارواتر  نیز چندان قابل دفاع نبود اما 
نقش اثرگذار بر چند و چون واقعیت داشته باشد. سخن می تواند اساسًا منطقی، درون باش 
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و مستقل از حیات واقعی داشته باشد و واقعیت نیز می تواند مستقل از سخن، آبستن آشوب 
دو  این  میان  انقطاع  یا  رابطه  برقراری  امکان های  از  باید  عّلی،  نسبت های  جای  به  باشد. 
ساحت سخن گفت. خاستگاه سخن، منطق و مفاهیم و بنیادهای نظری است، اما خاستگاه 
جنبش ها، رنج و تحقیر و جست وجوی امکان های زندگی است. باید اراده کرد وخواست تا این 

دو با هم نسبتی برقرار کنند و تمهید این برقراری نسبت بسیار دشوار است. 
در ایران، سخن رابطه خود را با جنبش های اجتماعی از دست داده است. به این معنا که 
اگر در کالم از امید سخن می گوید، متن جامعه با آن ارتباطی برقرار نمی کند. اگر از ناامیدی 
هم سخن می گوید، قادر نیست ظهور جنبش های اجتماعی را توضیح دهد. برای احیای امید، 
دوباره باید به نسبت میان سخن و آنچه به نحو زیرپوستی موجبات رنج مردم است اندیشید. 
سخن آکادمیک این استعداد را از نخست نداشته است. ایدئولوژی ها این توان را داشته اند اما 
اینک از دست داده اند وعمرشان سپری شده است. پس چه باید کرد؟ به نظر می رسد کالم 
باید دوباره نقش خود را بازیابی کند. اما چگونه؟ به نظر می رسد بازسازی تئوری مرتبط با امر 
عمومی، از رهگذر شناسایی حفره هایی صورت می بندد که از روایت لنینیستی حادث می شد. 

از جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد: 

بود.  سیاسی  اراده  بسط  برای  جامعه  انکار  و  حذف  همان  جامعه  تصنعی انگاری   .1
جامعه به خودی خود به منزله میدان های متکثر ارتباطات اجتماعی، سنت ها، خالقیت ها و 
آفرینش های اکنونی و تاریخی نفی و انکار می شد و همه چیز به عرصه سلطه ورزی و تحقیر و 

تحمیق خالصه می شد. 

۲. درک کلیت یافته از جامعه همان، تبدیل کردن جامعه به ابژه و شیء در دسترس اراده 
سیاسی بود. در پرتو درک کلیت یافته، جامعه حاوی هویتی با شناسنامه و سرشت خاص می شد 

و این سویه دیگری از انکار جامعه به کثرت های نام ناپذیر آن بود. 

3. جامعه حاوی تعارضات متعدد و در همان حال امکان های متعدد برای عبور از تعارضات 
درونی خود است. اما تکیه بر یک تضاد، و حل همه تعارضات دیگر را به آن تعارض بنیادین 
نسبت دادن، نوعی همدستی ایدئولوگ ها با سرکوب همه مطالبات ریز و درشت جامعه به بهانه 

سمبلیک کردن یک صورت بندی تعارض در عرصه های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بود. 

مبتنی  غایت اندیشی  انقالبی،  نظریه  از  لنینیستی  روایت  وجه  سرکوب گرایانه ترین   .۴
فعال  و  زنده  سوژه های  غایت اندیشی ها،  بر  مبتنی  امیدهای  بود.  زمان  پیش رونده  منطق  بر 
موهوم  غایت مندی  یک  هدف  با  را  گوناگون  منطق های  از  بهره مند  و  بالفعل  موقعیت های  و 

تاریخی سرکوب می کند. 

از  عاری شده  سیاست  می دهد.  روی  جامعه  انکار  با  لنینیستی،  امیدهای  کالم،  یک  در 
منطق حیات اجتماعی نیز امری بی ریشه، گسیخته شده از موقعیت های خاص اینجا و اکنون 
جوامع انسانی است. به یک ساختار قدرتمند دولتی مدد می رساند و سرانجام در خدمت تولید 

سوژه های رام شده و یا گسیخته و ذره شده و پناه برده در پیله منافع خصوصی است. 
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کالم برای احیای امید باید از منطق لنینیستی عبور کند. یا به تعبیری دیگر، درست در 
مقابل آن عمل کند. اگر لنین با غایت مندی های تاریخی و انگاره رادیکال تحول سیاسی، بر 
حیات جامعه خط بطالن کشید، کالم امروز باید بر شعار احیای انتقادی جامعه و فرصت دادن 
به جامعه برای نیرومند شدن در مقابل دست اندازی های اراده سیاسی تکیه کند. خلق کالم 
هـای کالمـی معطوف بـه دفـاع از جامـعه، شامـل دو محـور اساسی است. نخست استراتژی 

دفاعکننده از جامعه و دوم، انگاره کلیت جامعه در راه. 

استراتژی های کالمی
جای  به  که  است  لنینیستی  مابعد  کالم  مشخصات  کالمی،  استراتژی های  از  مقصود 
این  از استراتژی های مهم در  به احیای جامعه می اندیشد. برخی  انحالل جامعه  بسترسازی 

زمینه عبارتند از: 
1. توجه به رنج به جای غایت و آرمان: رنج ها و آالم مردم سوخت نیروبخش و بسیج کننده 
دستگاه های ایدئولوژیک بودند. از مظاهر رنج و آالم مردم شواهدی برای صدق دعاوی انتقادی 
خود نسبت به جامعه می ساختند. از مظاهر رنج، ضرورت حرکت و تغییر به سمت آرمان های 
به یک ضرورت اخالقی  را  امید غایت مندانه  رنج مردم،  الواقع  نتیجه می گرفتند. فی  را  بلند 
تبدیل می کرد. اما آنچه در فضای ایدئولوژی ها کمتر تولید می شد، حس همدردی با مردمان 
(. ایدئولوژی ها به رفع بنیادی آالم می اندیشیدند، اما با حس  2017 ,Worsdale رنج دیده بود )
خیرخواهانه برای رفع آالم مشخص، چندان همدلی نداشتند. رفع و تقلیل رنج مشخص، نه 
تنها تصدیق نمی شد بلکه حتی گاه با آن معارضه نیز می کردند چرا که از تجمیع و تبدیل آالم 
به یک حرکت سیاسی بزرگ ممانعت به عمل می آورد. توجه به آالم مشخص و تالش برای تقلیل 
این  بهره مندند.  آن  از  آن، همان خصیصه طبیعی وجدان اجتماعی است که مردمان عادی 
مردم است.  رنج های  به  التیام بخشی  برای  الگویی  و  اجتماعی  زنده  از حیات  وجدان وجهی 
دستگاه های بسیج کننده ایدئولوژی، این وجدان طبیعی را تخفیف می دادند تا احاله کردن 

آن به تحقق یک آرمان بنیان افکن سیاسی، امکان پذیر شود.

کالم جایگزین باید بنیاد خود را اتفاقًا بر همان احساسات همدردی و انسان دوستانه ای 
آنها  به  بر حسب وجدانی که جامعه  و  بهره مندند  آن  از  به طور متعارف  استوار کند که مردم 
عطا می کند خود را موظف به واکنش می یابند. همدردی های متعارف مردم، به دلیل عوامل 
و  اقتصادی  سازوکارهای  جامعه،  وانهادگی  خود  به  از  سیاست  ممانعت  جمله  از  گوناگون 
مصرف پرستانه دنیای جدید، افول اخالق و ارزش های اجتماعی نوع دوستانه روی می دهد. 
این سنخ از احساسات زندگی روزمره، نه تنها امور را به تحقق غایات تاریخی موکول نمی کند و 
خود را از این حیث مبرا نمی داند بلکه به عکس، خود را مسئول و متولی حل معضالت عینی 
به شمار می آورد قطع نظر از اینکه جریان حرکت تاریخی به کدام سمت در حرکت است. کالم 
جایگزین به بررسی همه عوامل تقلیل دهنده این وجدان متعارف اجتماعی می پردازد و تالش 

می کند هر چه بیشتر این وجدان را تقویت و نیرومند سازد. 

این روایت اگرچه طبقات فرودست حائز اهمیت  اقتصادی: در  از نگرش صرفًا  ۲. پرهیز 
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گوناگون  صور  لنینیستی،  مابعد  نگرش  اما  بسیارند، 
طرد شدگی و سرکوب را مد نظر دارد. هیچ منطقی برای 
ندارد.  مقابل دیگری در دست  یکی در  به  اولویت بخشی 
اولویت گذاری ها برای مبارزه با این صور، تابع مقتضیات 
یک  می شود  سبب  خاص،  تحوالتی  گاه  است.  دورانی 
اما  از الگوهای دیگر مد نظر قرار گیرد  الگوی طرد بیش 
این اولویت گذاری به هیچ روی تابع یک منطق ضروری و 

پیشاتجربی و پیشاتاریخی نیست. 

و  آزادی  آزادی:  به تحقق  از عدالت مشروط  3. دفاع 
مورد  محور  اصلی ترین  سیاسی  استیالی  صور  با  مبارزه 
امیدبخش  و  مؤثر  کالم  از  پسالنینیستی  روایت  در  نظر 
مثابه  به  می توانست  لنینیستی  امیدبخش  کالم  است. 
اصلی ترین دشمن آزادی عمل کند و در نتیجه در تحقق 
این  در  که  است  بدیهی  اما  ماند.  ناکام  نیز  امید  همان 
 قرار نیست آزادی به نسبت میان حکومت 

ً
زمینه نیز صرفا

صور  آزادی،  به  معطوف  کالم  کند.  پیدا  تقلیل  مردم  و 
گوناگون انقیاد را موضوع نقد خود قرار می دهد و از آزادی 

در میدان های گوناگون دفاع می کند. 

۴. دفاع از آزادی مسئوالنه: آزادی مورد نظر، با آزادی 
هیچ  به  آزادی  دارد.  تفاوت هایی  نولیبرالی  و  لیبرالی 
روی به معنای آزادی فردی و همسو با یک جامعه ذره ای 
است  دقیقًا همان چیزی  آزادی  انگاره  این  نیست.  شده 
از  دفاع  برای  و  به خطر می اندازد  را  اجتماعی  که حیات 
جامعه باید به نقد آن پرداخت. آزادی با روایتی اخالقی و 

مسئوالنه معنادار است. دفاع از سوژه مسئول در عرصه اجتماعی و فرهنگی مطمح نظر است. 
سوژه ای که برای پیشبرد اراده اخالقی اش با مانعی روبهرو نیست )منان، 139۴: 173 تا 178(. 

5. توجه به وجه لیبیدویی فرد و جامعه: با این همه روایت پسالنینیستی صرفًا یک روایت 
به یک  را  از جامعه  را نمی پرورد. قصد ندارد دفاع  از حیات فردی و اجتماعی  اخالقی صرف 
آرمان ایدئولوژیک تبدیل کند که قرار است فرد خود را در آن مضمحل کند. این شاخص که 
برگرفته از ایده مارکوزه است، شادی، خوشی و خرسندی درونی را شرط سنجش میزان اعتبار 
لیبیدوی  بر  مبتنی  طبیعت  که  بود  امیدبخش  کالم،  از  لنینیستی  روایت  می داند.  کالم  این 
فردی را سرکوب می کرد. اما روایت پسا لنینیستی از کالم، خرسندی ناشی از حظ لیبیدویی را 

شرط حیات یک جامعه آزاد بر می شمارد )مارکوزه، 1389: ۲51 تا ۲66(.

    دوران یک جامعه و یک 
عرصه عمومی و استیالی یک 

منظومه معنابخش به عرصه 
سیاست پایان یافته است. این 

رویداد، سازوکارهای فهم 
ایدئولوژیک مناسبات را ناممکن 

کرده است. نومارکسیست ها به 
دلیل همین رویداد، سازوکارهای 

فهم سیاسی خود را تغییر داده اند و 
در نتیجه این تغییر، اساسًا از 

نقش آفرینی در عرصه سیاسی 
بازمانده اند.

    ماحصل سیاست گریزی 
چپ و اندیشه بوروکراتیک 

روشنفکران، قطع ارتباط میان 
سخن و واقعیت امر اجتماعی و 

سیاسی است. دیگر کسی سخنی 
به زبان نمی آورد که نسبت مؤثری با 

میدان منازعات عملی پیدا کند. 
روشنفکران تابع مکاتب و رویه های 
فکر آکادمیک، در دیسیپلین های 

مختلف شده اند.
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6. ستیز با متن و حاشیه های اجتماعی: روایت کالمی پسا لنینیستی به جای مرزگذاری های 
حق و باطل در بستر حیات اجتماعی، تالش می کند امکان های ظهور و چهره نشان دادن همه 
گروه های مطرود شده، به حاشیه رانده شده و بی کالم را فراهم کند. زبان گروه های بی زبان 

باشد و شجاعت به صحنه آوردن گروه های به حاشیه رانده شده را. 

و  یکسو  از  ستیزها  و  تعارضات  از  میدانی  جامعه  گفت وگو:  و  ستیز  بسترهای  از  دفاع   .7
میدانی از گفت وگو و تفاهم میان گروه های اجتماعی از سوی دیگر است. کالم پسالنینیستی 
تالش می کند از بسترهای ستیز بسترهای گفت وگوی ثمربخش را تحصیل کند. در بسترهای 
ستیز امکان های شناسایی نیروهای طرد شده و ستمدیده را پی می گیرد و به محض تحصیل 
هدف شناسایی امکان های گفت وگو میان طرفین را تعقیب می کند )بیگی و معینی، 1398(.

جامعه اخالقی در راه )الیوت، 1396(
حیات  متعدد  ساحات  تابع  و  گوناگون  مقاصد  تابع  متکثر،  فوق،  کالمی  استراتژی های 
اجتماعی بود. اما کالم به شرطی تعقیب این استراتژی ها را میسر می کند، که ایده ای از یک 
کلیت اجتماعی نیز مد نظر باشد. این کلیت در اندیشه عصر روشنگری و در روایت لنینیستی 
از کالم، غایات جامعه بود که در بستر تاریخی امکان تحقق آنها وجود داشت. از عدالت پس از 
فروپاشی سرمایه داری دفاع می کرد، از ایده پیشرفت و رفاه به شرط تحقق جامعه سوسیالیستی 
دفاع می کرد. تعلیق امروز به فردای تاریخی و امید بستن به منطق پیش رونده زمان، چیزی بود 

که از آن به مثابه دشمن حیات اجتماعی یاد کردیم. 
 ایده پیشرفت، سوار بر مرکب تحوالت تکنولوژیک پیش می رفت، جامعه مدرن را در عمل 
از دست رفتن اجتماع سیاسی، پشتوانه تحقق دو  با ذره ای شدن و گسیختگی مواجه کرد. 
خواست عدالت و آزادی را ویران کرد. جامعه توسعه یافت و از حیث تکنولوژیک مدرن و مدرن تر 
از منظر فیلسوفانی  یا عادالنه تر دست نیافت. جامعه  اما لزومًا به یک نظم دمکراتیک تر  شد، 
نظیر آگامبن و نانسی، به سطح »درکار« خود تقلیل پیدا کرد و همه چیز تابع مقتضیات تدبیر 
برنامه ریزان و بوروکرات ها شد. جامعه در مسیر پیشرفت، از یکسو دست به گریبان ذره شدن و 

گسیختگی شد و از سوی دیگر، مواجهه با نوعی جهانی شدن بی معنا. 

و  دولت  مستمر  کوبیدن  بود.  چندان  دو  ایران،  نظیر  پیرامونی  کشورهای  برای  ماجرا 
روشنفکران بر ایده پیشرفت، جامعه را دستخوش بیگانگی از خویش کرد. جامعه به دو گروه 
تجددگرایان و سنت گرایان تقسیم شد که به یک اندازه از واقعیت گسیخته جامعه بیگانه بودند. 
که  جامعه ای  کردند.  غفلت  جامعه  موجود  عماًل  زخم  از  تجددگرایان،  اندازه  به  سنت گرایان 
افق  به  بازگشت  از  و در همان حال  ناامیدتر می شد،  به مطلوب های مدرن،  از وصول  روز  هر 
سنت نیز ناامید شده است. حاصل یک قرن منازعه میان سنت گرایان و تجددگرایان، در حال 
حاضر خستگی مفرط هر دو، و سرخوردگی مفرط باورمندان به هر دو است. اینک به منزله یک 
استراتژی مصالحه، باید دفاع از سنت یا تجدد را به منزله دائر مدار حیات سیاسی از میدان 

منازعه یا موضوع گفت وگو برداشت. 
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جامعه گسیخته و از دست رفته، ناامید است. درست 
مثل فردی که روانی گسیخته پیدا کرده است. پیش از هر 
چیز باید به احیای تشخص و کلیت اندیشید. به بازیابی 
جامعه سیاسی. کلیتی که به خودی خود نامی ندارد. نه 
اسالمی است، نه متجدد است، نه ملی است و نه قومی. 
کلیتی که برای نام دار شدن، همگان را فراخوان می کند. 
بازیابی خود از دست رفته که اینک نام مشخصی ندارد. 
حیات  بازگشت  منزله  به  می رسد  نظر  به  خواست  این 
اخالقی به جامعه سیاسی، و به منزله بستری که همگان 
مطلوب  یک  بازجویند،  آن  در  را  مدنی  صمیمیت  دوباره 

امیدبخش است. 

بستر  یک  ندارد،  گذشته  به  ارجاعی  نام،  بی  کلیت 
اعتماد در حال و یک موضوع گفت وگو و جدال در آینده 
است. معطوف به حال است از این حیث که به منزله پیش 
زمینه تولید اعتماد در فراخوان همگان به عرصه سیاست 
وجود  معنای  به  همگان،  فراخوان  نفس  می کند.  عمل 
بستری برای پذیرش عام است و همین پذیرش عام، خود 
همه  برای  گشوده ای  سفره  که  است  نیافته ای  نام  کلیت 
یکدیگر  با  صرفًا  نیست  قرار  که  همگانی  است.  گسترده 
اما در  رقابت می کنند  و  منازعه  و همدلی کنند،  دوستی 

همان حال حرمت سفره گشوده را هم پاس می دارند. 

در همان حال، کلیت بی نام، معطوف به آینده است از 
این حیث که خواهان نام یافتن است. بنابراین در میدان 
برای گفت وگو،  امکان هایی هم  و رقابت،  پرآشوب منازعه 
و  همبستگی  یک  به  می گشاید.  صمیمیت  و  همدلی 
تحصیل  سرعت  به  البته  که  می اندیشد  مشترک  پیمان 

شدنی نیست. خواستی تاریخی و آرمانی است، اما به منزله معیاری برای ارزیابی امروز نباید 
از نظر دور داشته شود. 

نام امنیت اما به معنای بنیادین و  این خواست در ادبیات اندیشه سیاسی می تواند ذیل 
هستی شناختی آن مطرح شود. در ورطه میان جامعه ذره شده و چشم انداز یک جهانی شدن 
بی هویت و معنا امنیت بنیادی یک خواست مطلوب است. تحصیل خود جمعی حاصل رقابت 
و ستیز و دوستی و گفت وگوست و فراهم آوردنده بیشترین حد ممکن امنیت. ذیل حرکت به 
سمت این امنیت از دست رفته است که می توان مطلوب های دوران مدرن را با دغدغه هویت 
و سنت در هم آمیخت. فرایند منازعه و گفت وگو برای تحصیل خود از دست رفته، همان فرایند 

     به رغم فاصله گیری 
روشنفکران از روایت لنینیستی، اما 
به نحو معکوس لنیستی ماندند. به 

این معنا که به جای تئوریزه کردن 
سخن معطوف به اعطای افق و امید 

به وضعیت عمومی، به تئوریزه 
کردن یأس پرداختند و از واقعیت 

نیز انتظار کشیدند که مثل نظرورزی 
آنها لخت و سرد و بی حرکت ظهور 

کند.

    در ایران، سخن رابطه خود 
را با جنبش های اجتماعی از دست 

داده است. اگر روشنفکر از ناامیدی 
هم سخن می گوید، قادر نیست 

ظهور جنبش های اجتماعی را 
توضیح دهد. برای احیای امید، 

دوباره باید به نسبت میان سخن و 
آنچه به نحو  زیرپوستی موجبات رنج 

مردم است اندیشید. سخن 
آکادمیک این استعداد را از نخست 

نداشته است. ایدئولوژی ها این توان 
را داشته اند اما اینک از دست 

داده اند وعمرشان سپری شده 
است.
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تحصیل آزادی و عدالت است و در همان حال پاسداشت میراث فرهنگی، دینی و تاریخی. 

ادبیات معطوف به دوستی، احیای عشق در عرصه عمومی، دگرپذیری و شناسایی غیر، 
الزامًا  که  کلیت  یک  خواست  می شود:  گرفته  کار  به  منظور  یک  با  که  است  مختلفی  عناوین 
انداز  اما می تواند در چشم  نام های آشنای پیشین نظیر ملیت و طبقه محدود نشده است  با 
خود به احیای جهانروای این مفاهیم کمک کند. دوستی، عشق، دگرپذیری، انسان دوستی 

مفاهیمی هستند که عرصه عمومی را از ذخائر موجود در عرصه خصوصی بهره مند می کنند.

گوناگون  اجتماعات  قالب  در  را  رفته  دست  از  اخالقی  کلیت های  می توان  وسیله  این  به 
انسانی مثل طبقه، گروه همدرد، و ملت، احیا کرد. اجتماع عام انسانی وجود ندارد، در همان 
حال هیچ صورت بندی دیگر از احساس ما، ناموجود است و اگر هم هست بسیار ضعیف است. 
به ویژه ملت، که اگر هم با قدرت هست، موجودی خطرناک و فاشیستی است. لیبرالیسم و 
پست مدرنیسم به این فقدان لبخند می زنند و عماًل به موجودیت فاشیستی و نژادپرستانه اش 
انسانی وجاهت  این کلیت های اخالقی است که مصائب  پرتو  در  اما صرفًا  میدان می دهند. 

سیاسی پیدا می کنند و به مسئله عمومی تبدیل می شوند.

 روشنفکری دینی در ایران امروز
ایفا  ما  جمعی  حیات  در  را  نقش  بیشترین  جمعی،  و  تاریخی  میراث  یک  منزله  به  دین 
می کند. نمی توان از احیای کلیت های انسانی و الگوهای پیوند با رنج های بشری سخن گفت، 
بی آنکه از الگوی نقش آفرینی دین سخن به میان آوریم. بی توجهی به قدرت دین، می تواند از 
انعقاد هر صورت بندی مؤثر سخن جلوگیری کند. بنابراین وقتی از جوامع خاورمیانه و جامعه 

ایرانی سخن می رود نباید از نقش دین غفلت کرد. 
دین در مسابقه تولید کلیت  در اجتماعات انسانی در این منطقه از جهان، موفق تر از همه 
عمل کرده است. اما اجتماعاتی که با میانجی نهادهای رسمی دینی تولید شده، خاص گرا و 
بیگانه با جهانروایی دنیای جدید است. این کلیت ها متاسفانه فاقد وجاهت اخالقی بوده اند و 
مبلغ مناسبات توأم با خشونت و حذف غیر. در فقدان اجتماعات اخالقی، متاسفانه روایت های 
خاص گرای دینی، مولد گروه هایی مثل داعش و طالبان بوده اند و ثمری جز سرکوب و خشونت 

به بارنیاورده اند. 

نقش آفرینی  نیز،  جهان  از  ناحیه  این  در  سیاسی  اجتماعات  فروپاشی  اصلی  دلیل  یک 
این  با  تقابل  در  است.  اخالقی  وجاهت  فاقد  انسانی  اجتماعات  تولید  در  دین  قدرتمند 
سیاسی  غیر  شدن،  ذره ای  سمت  به  جامعه  از  مهمی  بخش  اجتماعی،  صورت بندی های 
شدن، مهاجرت، و جست وجوی منافع فردی خویش میل کرده است. همزمان شاهد ظهور 
کلیت های فاشیستی تحت عناوینی مثل ملیت نیز هستیم. این صورت بندی ها، واکنشی به 

قدرت روزافزون هویت جویی های خاص گرای دینی بوده است. 

سخن  تولید  در  می رود  انتظار  دینی  روشنفکران  از  که  است  شرایطی  چنین  در  دقیقًا 
عدالت  و  آزادی  و  جهانروایی  بستر ساز  و  انسانی  رنج های  به  معطوف  اخالقی،  کلیت ساز 
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طی  دینی  روشنفکران  که  نیست  انکار  قابل  بکوشند. 
ذهنیت  جلب  در  موفقیت  حد  بیشترین  اخیر  قرن  یک 
اجتماعی داشته اند. در فرایند سیاسی شدن دین، آنان 
این توانایی را داشتند که تفسیری مقتضی دنیای مدرن 
از دین عرضه کنند. جامعه ای که در بستر مدرنیزاسیون 
درونی  گسیختگی  از  دچار  پهلوی،  پرشتاب  و  آمرانه 
از دست رفته  بر دین تالش کرد خود  اتکاء  با  بود،  شده 
کلیت های  احیای  در  دینی  روشنفکران  کند.  بازیابی  را 
اخالقی و در همان حال پیوند با رنج های عینی و انسانی 

چه نقشی بر عهده دارند؟ 

امروز روشنفکران دینی، نقش مؤثری در سازوکارهای 
عارضه  دو  هر  نظرم  به  نمی کنند.  ایفا  اجتماعی  حیات 
و  اخالقی  کلیت های  تولید  به  توجه  فقدان  الذکر،  فوق 
این  دهنده  توضیح  انسانی،  رنج های  با  نسبت  برقراری 
از  پس  دینی  روشنفکران  خصیصه  این  است.  وضعیت 
انقالب است. اتکاء بیش از حد بر عقالنیت های فردی، 
و  تام  نشینی  عقب  از  دفاع  معنویت،  کردن  خصوصی 
را  روشنفکران  از  سنخ  این  عمومی،  عرصه  از  دین  تمام 
آنها  ساخت.  کلیت ساز  جماعت های  انحالل  مددکار 
مسئله فردیت را در مقابل کلیت های اخالقی مد نظر قرار 
دادند اما در عمل با فردیت های مجرد و انتزاعی سروکار 
داشتند. با افرادی که مسئله اصلی شان عقالنیت و پیوند 
میان عقالنیت و معنویت بود. هیچ اثری از رنج گرسنگی، 
تحقیر شدگی، نادیده گرفته شدگی، داغ های ننگ هویت 

که در عرصه سیاست به وفور تولید می شوند در این ادبیات نیست. روشنفکری دینی در ایران 
را دوباره  و رنج  پیوند میان سخن  و  بازگردد  به احیای کلیت های اخالقی  باید  انقالب  از  پس 

آزمون کند. 

معضل بزرگ پیشاروی روشنفکران دینی باور پذیری کالم آنها در این روزگار است. مخاطب 
به سرعت به هراس خواهد افتاد که آنان قرار است دوباره از دین یک روایت خاص گرا مدعی 
نجات بخشی عام بسازند و بخواهد در عرصه عمومی کسب دوباره وجاهت کنند. گام اول طی 
موفقیت آمیز این طریق آن است که روشنفکران باید بیاموزند، کلیتی که قرار است احیا شود، 
به شرطی اخالقی است که بی نام، گشوده و پذیرنده غیر باشد. این اتفاق روی نخواهد داد 
مگر آنکه پیشاپیش بپذیرند نه دین و نه اجتماع دینی، خود کلیتی دارای کسری و نقص است 

و باید به سمت کلیت های فراتر از خود گشوده بماند. 

   ابعاد نهادی دین، چشمه 
ظهور احساس معنوی را 

می خشکاند و با ارتباطات درونی و 
اگزیستانسیالیستی نسبت میان 

مؤمن و خداوند می ستیزد. در همان 
حال، جست وجوی درونی و 

اگزیستانسیالیستی نسبت میان 
فرد و خداوند بدون هیچ وساطت 

تاریخی و نهادی، به هیچ می انجامد 
و فرد را دستخوش هیچ گرایی و 

انحطاط می کند.

   روشنفکران می توانند میان 
خاموشی و تسلیم از یکسو و آشوب 

و ویرانگری جامعه از سوی دیگر 
بایستند و انرژی های جامعه را به 

سمت افق های مدنی هدایت کنند. 
چنان که جنبش های اجتماعی نیز با 

وساطت معناها و سمبول هایی 
مدنی، ممکن است به سمت 

افق های امیدبخش دمکراسی و 
عدالت و معنویت و امنیت حرکت 

کند.
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امروز پیش از هر چیز باید به یک »کلیت ناموجود و در راه« اندیشید. مدعای نجات بخشی 
توسط یک گروه و یک نظم سخن، در وضعیت امروز جامعه ایرانی ناشنیده باقی خواهد ماند. 
اجتماع  است:  یکدیگر  با  همبسته  گانه  سه  یک  دینی،  روشنفکران  پیشاروی  کلیت  احیای 
مؤمنان، اجتماع ملی و اجتماع عام انسانی. روشنفکران دینی باید از اجتماع مؤمنان، به منزله 
بخش همسو و مددکار اجتماع کلی تر ملی و از اجتماع ملی به منزله بخش همسو و مددکار 
اجتماع کلی تر جهانی سخن بگویند. به تعبیری دیگر، هنگام سخن گفتن از اجتماع مؤمنان، 
باید یادآور کسری آن از اجتماع ملی و هنگام سخن گفتن از اجتماع ملی، یادآور کسری آن از 

اجتماع عام بشری باشند. 

اجتماع مؤمنان، حاصل خوانشی مسئوالنه از دین و منابع دینی است. این خوانش باید 
بتواند اجتماع مؤمنانه را وفادار و مسئول نسبت به حیات عام انسانی بسازد. مدافع آزادی و 
باید  را  توان خود  روایت، همه  این  و زیست صلح آمیز عموم بشری.  انسانی  عدالت مناسبات 
مصروف قدرت بخشی به وجوه عام گرای دینی کند و وجوه خاص گرایانه دینی را تقلیل دهند. 

بی آنکه به امحاء آن بیانجامد و احساس اصالت دینی و تمایز آن را بی معنا کند. 

صور  بنیادگراترین  بخش  تجسم  خود،  تاریخی  و  شده  نهادی  صورت بندی های  در  ادیان 
خود  اقل  به  بشری  صلح  و  امنیت  ایجاد  در  آنها  نقش  امروزند.  دنیای  در  انسانی  اجتماعات 
رسیده است. آمار و ارقام حاکی از الگوهایی از پذیرش و الگوهایی از امتناع از دین در دنیای 
تا اعمال خشونت علیه جهان را هدف  امروز است. گروه هایی گروه گروه به دین می پیوندند 
بگیرند که در آن تحقیر شده اند و گروه گروه از آن می گسلند تا زندگی انسانی و اخالقی در پیش 
بگیرند. دین عمومیت بیشتری پیدا می کند اما در همان حال جهان چهره غیر اخالقی تری به 

خود می گیرد. در چنین شرایطی روشنفکران دینی وظیفه دشواری بر دوش دارند. 

احیای اجتماع مؤمنان به نحو اخالقی مهم ترین وظیفه روشنفکران دینی است. منحصر 
در  اقل خود رسانده است  به  را  دین  ابعاد دگرپذیری  نهادی،  و  مناسکی  ابعاد  به  دین  کردن 
همان حال هم نفی صورت بندی های نهادی و مناسکی و منحصر کردن کالم به ابعاد درونی 
مؤمنانه، به انحالل اجتماعات مؤمنانه کمک کرده است. دو فرایندی که مرتبًا به یکدیگر کمک 
کرده اند و یکدیگر را تغذیه کرده اند. می توان به جای گریز از آن به این یا به عکس، به این هر دو 
مؤلفه اما به نحوی انتقادی و همزمان جدالی اندیشید. می توان نشان داد چگونه ابعاد نهادی 
دین، چشمه ظهور احساس معنوی را می خشکاند و با ارتباطات درونی و اگزیستانسیالیستی 
نسبت میان مؤمن و خداوند می ستیزد. در همان حال، می توان اثبات کرد چگونه جست وجوی 
درونی و اگزیستانسیالیستی نسبت میان فرد و خداوند بدون هیچ وساطت تاریخی و نهادی، به 

هیچ می انجامد و فرد را دستخوش هیچ گرایی و انحطاط می کند. 

و  تولید  در  طبقاتی  و  صنفی  منافع  آفرینی  نقش  اثبات  و  دین،  نهادی  صورت های  نقد 
تکوین آنها، و اثبات تعارض آن با حیات دینی، مانع تکوین بنیادگرایانه اجتماعات دینی است و 
همزمان نقد معنویت های فردی، و عاری از هر گونه اجتماعات دینی، و اثبات هیچ بودگی این 
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روایت ها، نیز مددکار اجتماع در راه دینی خواهد بود. ابداع اجتماعات مؤمنانه در راه، تضمین 
انسانی گشوده  بر سایر جماعت های  به نحوی که  کننده گشودگی اجتماعات مؤمنانه است 

بماند و بستری برای اجتماع ملی در راه فراهم کند. 

روشنفکران دینی، برای تحقق اجتماع مؤمنانه در راه، البته باید الهیات تازه، فهم تازه ای از 
خداوند، فهم تازه ای از کتاب مقدس، بازیابی و نقد دین تاریخی، و درک تازه ای از ایمان را در 
دستور کار خود قرار دهند. روشنفکران دینی، باید به اخالق در معنای سیاسی آن بیاندیشند. 
فهمی از اخالق که مقتضیات اجتماعات انسانی با همه تنوعات و منازعاتشان را منظور نظر 
دارد و آن را به معیار صدق باورهای دینی تبدیل می کند. دید مددکار اجتماع در راه، مددکار 
ملیت در راه، و مددکار اجتماع عام انسانی در راه، تالش فکری کاماًل تازه ای طلب می کند. این 
راهی است که پیش از این تا حدودی توسط سنت روشنفکری دینی پیموده شده است. اقبال، 
بازرگان، شریعتی تا حدود قابل توجهی این مسیر را پی گرفته اند. با بازیابی این میراث و تحول 
آن بر اساس نیازهای امروز می توان نقش روشنفکران دینی را در احیای جامعه در راه احیا کرد. 

سخن آخر
هدف اصلی این یادداشت، طرح بحث پیرامون احیای نقش روشنفکران در حیات جمعی 
بیابند.  نیز  آن  ناظر  صرفًا  را  خود  نباید  اما  نیستند،  اجتماعی  جنبش های  مولد  آنها  است. 
روشنفکران در ساحات زبانی و معنایی جامعه اثرگذارند. می توانند میان خاموشی و تسلیم از 
یکسو و آشوب و ویرانگری جامعه از سوی دیگر بایستند و انرژی های جامعه را به سمت افق های 
مدنی هدایت کنند. جامعه با وساطت معانی کلیت بخش، حیات دارد. چنان که جنبش های 
اجتماعی نیز با وساطت معناها و سمبول هایی مدنی، ممکن است به سمت افق های امیدبخش 

دمکراسی و عدالت و معنویت و امنیت حرکت کند. 
مردم دست کم برای دفاع از امکان های بقاء خود آرام نخواهند نشست. اما مقاومت مردم 
برای بقاء به خودی خود نه حامل امید است و نه هراس. آنچه آن را امیدبخش یا هراس آلود 
می کند، میانجی های معنایی است که به آن روح وجهت و معنا عطا می کند. هراس انگیز بودن 

وضعیت فعلی را باید به ناکارکردی نقش روشنفکران این دیار نسبت داد.
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امیر طیرانی

جنبش مدنی مردم ایران برای رهایی از وابستگی

حرست آگاه است
 از راهی که من پیموده ام

اشاره

در ایران، از زمان برپایی جنبش مشروطه تا کنون، جنبش های 
وقوع  به  منحرف شده ای  یا  و  ناتمام  مترقی  و  مدنی  اجتماعی 
پیوسته که اهداف و خواست های آن نمایانگر آگاهی مدنی ملی 
ایرانیان بوده است. اما جامعه ی سیاسی ایران، این جنبش ها را در 
خاطر نسپارده و شیوه ی مدنی آن را به نحوی آگاهانه، به عنوان 
یک الگو فرار راه خود قرار نداده است. جنبش ترویج کاالی ملی و 
جنبش تأسیس بانک ملی در زمره ی جنبش های استقالل طلب و 
مترقی منبعث از جنبش مشروطه است که درخور جای گرفتن در 

حافظه ی تاریخی ایرانیان است.
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مقدمه
از ابتدای قرن نوزدهم میالدی به این سو درحالی که جهان غرب با تکیه بر دستاوردهای 
انقالب صنعتی با سرعت راه خود را به سوی پیشرفت در تمامی زمینه ها می پیمود. سرزمین ما 

ایران با وضعیتی متفاوت روبه رو بود.
ایران اگر از دوره صفویه به بعد از نظر فکری و فرهنگی با جهان خارج از خود فاصله داشت 
ولی در زمینه سیاسی، به رغم همه نابسامانی های دوران، استقالل خود را حفظ کرده بود و تا 

حدود زیادی از نظر اقتصادی و تأمین مایحتاج خود نیازی به خارج نداشت. 

تأسیس سلسله قاجار و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر نوید بروز زمینه های الزم برای 
احیا و جبران ناکامی های بعد از مرگ نادر را می داد. اما این آرزو به زودی به کابوسی هولناک 
تبدیل گشت. ناآگاهی دومین پادشاه قاجار و اطرافیان فاسد و عقب مانده اش که به جز عباس 
میرزا و تنی چند معدود، از نظر فکری در قرن ها پیش جامانده بود و جز به منافع فردی خود 
نظر نداشتند، موجب شد تا ایران با سرعتی باورنکردنی سیر نزولی و انحطاط را در پیش گیرد. 
جنگ های ایران و روسیه تزاری که به دو عهدنامه ننگین گلستان و ترکمانچای انجامید ایرانیان 
را مجبور ساخت برای مقابله با همسایه شمالی پذیرای نفوذ فرانسه و بریتانیا شوند. در جریان 
تحوالت سیاسی-اقتصادی آن دوره، فرانسویان بنا به دالیل عدیده نتوانستند در ایران از نفوذ 
سیاسی-اقتصادی برخوردار شوند، اما رقابت روسیه و بریتانیا بر سر منافع خود، ایران را در 
عرض نیم قرن به کشوری تبدیل کرد که نه تنها استقالل سیاسی آن از دست  رفته بود، بلکه از 

نظر اقتصادی و اجتماعی رو به قهقرا رفت و فقر، بدبختی و فالکت سراسر کشور را فراگرفت.

رقابت شانه به شانه روس ها و انگلیسی ها، موجب شد تا ایران برخالف بسیاری از کشورهای 
آن دوران به مستعمره کامل یکی از آن دو استعمارگر درنیاید، و نیمه مستعمره شود.

وضعیت و سرنوشت کشورهای نیمه مستعمره نظیر ایران از این  قرار بود که تنها زیان های 
استعمار هم چون غارت منابع مادی، نابودی اقتصاد ملی و تبدیل آنها به بازار مصرف تولیدات 
استعمارگران نصیب آن ها می شد و از ایجاد یا بهبود زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی نظیر 
توسعه راه یا نظام اداری و ...، چنان که در هندوستان تحت سلطه بریتانیا انجام شد، برخوردار 
ایران  اقتصادی  اوضاع  بر  مستعمره  نیمه  وضعیت  این  تأثیر  بیان  در  طبری  احسان  نشوند. 
نویسد: "ورشکست پیشه وران شهر و ده تشدید شد. زیرا کاالهای پیشه وری و کارگاهی که  می 
در قسمت عمده منسوجات و قماش بود تاب رقابت کاالی صنعتی اروپا مانند ماهوت و غیره 
را که ارزان تر و گاه دارای مختصات بهتر کاالیی بود نمی آورد ....استعمار و استبداد عماًل از 
تراکم سرمایه داخلی و از انتقال آن به مجرای صنعت جلوگیری به عمل آوردند و این سرمایه 
عرصه  به  یا  بمانند  باقی  بازرگانی  و  رباخواری  مانند  سنتی  عرصه های  در  یا  که  واداشتند  را 

بازی با زمین و مستغالت منتقل شوند" )طبری، 1360: 102تا104(. ملک داری و سفته 

فرهنگی، در زمینه  و  اجتماعی  سیاسی،  زمینه  به جز  ایران  در  بریتانیا  و  روسیه  رقابت 
اقتصادی نمود بسیار داشت رقابت دو کشور در ایران سبب شد تا آن ها امتیازهای متعددی 
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  جنگ های ایران و روسیه 
تزاری که به دو عهدنامه گلستان و 

ترکمانچای انجامید ایرانیان را 
مجبور ساخت برای مقابله با 
همسایه شمالی پذیرای نفوذ 

فرانسه و بریتانیا شوند. فرانسویان 
بنا به دالیل عدیده نتوانستند در 
ایران از نفوذ سیاسی-اقتصادی 

برخوردار شوند، اما رقابت روسیه و 
بریتانیا ایران را به کشوری تبدیل 

کرد که استقالل سیاسی را از دست 
داد و به لحاظ اقتصادی به قهقرا 

رفت.

 وضعیت نیمه مستعمره با 
همراهی استبداد داخلی، در 

سال های پیش از انقالب 
مشروطیت، موجب از میان رفتن 

تولیدات کشاورزی و کاالهای 
نیمه صنعتی ایران هم چون 

منسوجات شد. این وضعیت نمود 
خود را آشکارا در وضعیت تراز 
بازرگانی ایران و روسیه و نیز با 

بریتانیا نشان داد.

  ملکزاده: جنبش اقتصادی 
خودکفایی در ایران ابتدا در اصفهان 

و با تأسیس دو انجمن ترقی و 
انجمن اسالمی و سپس تأسیس 
شرکت اسالمیه از به هم پیوستن 

این دو انجمن شروع و ادامه یافت، 
که درباره هرکدام از آن ها توضیح 

داده می شود.

ایران ازجمله زغال  از معادن گوناگون  درزمینه بهره برداری 
در  و  بانک  تأسیس  و...  منگنز  سرب،  نفت،  آهن،  سنگ، 
دست گرفتن زمام امور مالی و پولی ایران و سلطه بر تجارت 
ایران از طریق ایجاد شرکت های بازرگانی و تجاری به دست 
آورند. عالوه بر آن تبدیل ایران به بازار کاالی مصرفی خود و 
نیز استفاده از نیروی کار ارزان کارگران ایرانی از جنبه های 

دیگر این سلطه بالمنازع بود. 

برای  کشور  دو  تالش های  و  مستعمره  نیمه  وضعیت 
استبداد  همراهی  با  که  ایران  بیشتر  هرچه  غارت  و  نفوذ 
انقالب  از  پیش  سال های  در  می گرفت  انجام  داخلی 
و  کشاورزی  تولیدات  رفتن  میان  از  موجب  مشروطیت 
این  شد.  منسوجات  ایران هم چون  نیمه صنعتی  کاالهای 
وضعیت نمود خود را آشکارا در وضعیت تراز بازرگانی ایران 
»ه.و.مک  گزارش  به  داد.  نشان  بریتانیا  با  نیز  و  روسیه  و 
)1279ه.ش(  میالدی   1900 سال  در  ایران  تجارت  لین« 
نوشته  به  بود.  مواجه  استرلینگ  لیره  2میلیون  کسری  با 
طبق  خارجی،  ممالک  با  ایران  تجارت  کل  "امروزه  وی: 
لیره   8000000 از  متجاوز  ساالنه  ایران  گمرکی  آمارهای 
آن  از  لیره   5000000 بر  بالغ   آن  از  که  است  استرلینگ 
از آن صادرات است" )عیسوی،  لیره  واردات و 3000000 
1362: 206(. این روند کاهش صادرات و افزایش واردات 
بود  آغازشده  از سال های 1850میالدی )1230ه.ش(  که 
حکایت  معناداری  تغییرات  از  خود  شصت ساله  مسیر  در 
می کرد و نشان گر افزایش صادرات مواد خام و چند محصول 
خاص کشاورزی و کاهش تولیدات داخلی بود. به این معنا 
که در طول این سال ها صادرات ابریشم و تولیدات ابریشمی 
در  درصد   5 به   1850 سال  در  صادرات  کل  درصد   38 از 
1911میالدی )1290ه.ش( و منسوجات پنبه ای و پشمی 
عوض  در  و  بود  کاهش یافته  درصد  یک  به  درصد   23 از 
صادرات پنبه خام از یک درصد در سال 1850 به 19 درصد 
 7 نبود  دست  در  آن  از   1850 سال  در  آماری  که  تریاک  و 

درصد کل صادرات را تشکیل می داد )همان(.

در دوره سی ساله 1880  مورخ روس  نوشته یک  به  بنا 
تا 1909 میالدی ارزش صادرات روسیه به ایران به بیش از 

هفت برابر رسید ) گوکاسف به نقل از عیسوی 222(.
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مهدی ملک زاده اوضاع اقتصادی ایران و مردم را در دوره قاجاریه چنین به تصویر کشیده 
است: "پس  از آن که کشورهای اروپا رو به ترقی گذاشت، علم و صنعت فزونی یافت .... دول 
اروپا به خیال به دست آوردن بازارهای خارجی برای فروش امتعه خود افتادند،کشور ایران به 
دام اقتصادی غرب افتاد، بازارهای ایران مملو از محصوالت خارجی شد و صنایع داخلی رو به 
نقصان گذارد و تعادل صادرات و واردات که اساس زندگانی اقتصادی ملت است از میان رفت و 
رغبت مردم ایران به امتعه خارجی به جایی رسید که فرش ایران .... جای خود را به قالی های 
ماشینی اروپا داد و بزرگان ایران پارچه های نفیس از قبیل زری و حریر ایران را کنار گذارده و 
... عمارات سلطنتی  استعمال می کردند  و  اروپایی خریداری  ماشینی  پارچه های  آن  به جای 
اروپایی شده  امتعه غیرضروری  و  اجناس  از  موزه ای  بزرگان هریک  و  و خانه های شاهزادگان 
ادامه تشریح وضعیت کشور درباره وضعیت مردم  ..." )ملک زاده،1383: 135(. وی در  بود 
زمان  در  که  اروپایی  مورخین  از  یکی  که  بود  به جایی رسیده  "فقر عمومی  نویسد:  عادی می 
ناصرالدین شاه در ایران می زیسته چنین می نویسد:ایرانی ای که در خانه اش چند ظرف مسی 

و یک قطعه قالی یافت شود در نزد مردم ثروتمند محسوب می شود" )همان (.

قراردادهای اقتصادی که عمدتًا به تجار و اتباع دولت های روس و انگلیس تعلق داشت و 
دخالت های سیاسی و اقتصادی دو کشور مزبور که بر تمامی ارکان ایران و ایرانی سایه گسترده 
بود و زندگی کلیه اتباع مردم را تحت تأثیر خود قرار داده بود، به تدریج واکنش هایی را در میان 
روشنفکران، علما و بازرگانان و سایر اقشار مردم ایران برانگیخت. نخستین گام مقاومت مردمی 
به  تنباکو  امتیاز  اعطای  جریان  در  کشور  منابع  غارت  و  بیگانه  کشورهای  استیالی  برابر  در 
کمپانی تالبوت در سال های 1269تا1271 ه.ش برداشته شد.اعتراض تجار و بازرگانان ایرانی 
به قرارداد رژی هنگامی که با حمایت مردم، علما و روشنفکران همراه شد ناصرالدین شاه قاجار 

را وادار به فسخ قرارداد کرد. 

الغای قرارداد رژی گرچه پیروزی بزرگی محسوب می شد ولی از آنجا که هنوز استبداد بر 
سرکار بود و هنوز دو دولت روسیه و بریتانیا بر شاه و دربار و اطرافیان فاسد وی سلطه داشتند 

در سیر وقایع و روند امور کشور تغییری ایجاد نکرد.

ناصرالدین شاه و پس از وی مظفرالدین شاه برای تأمین مخارج معمول و یا هزینه سفر به 
اروپا دست به سوی بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی دراز کرده، در قبال دریافت وام از آنها 

امتیازات گوناگون اقتصادی و مالی به کشورهای روس و انگلیس واگذار می کردند. 

حساسیت  به  به تدریج  علما  و  روشنفکران  بازرگانان،  تجار،  تا  شد  موجب  وضعیت  این 
وضعیت کشور پی برده، درصدد چاره برآیند.

جنبش ترویج کاالی ملی
طور  به  ناصرالدین شاه،  دوران  در  منسوجات  به ویژه  مختلف،  کاالهای  واردات  افزایش 
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طبیعی عالوه بر ضربه زدن به تولید ملی و تنزل اقتصاد ملی و خروج ساالنه میلیون ها تومان 
ثروت ملی، موجب تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن کارگران و افالس و ورشکستگی صاحبان 

کارخانه ها و کارگاه های تولیدی می شد. 
به نوشته ملک زاده :"شهر اصفهان کـه بزرگ ترین مرکز صنعتی ایران بود و بیش از نیمی از 
احتیاجات کشور را تأمین می کرد بیش از سایر شهرها از این بدبختی ورشکستگی برخوردار شد 
و فقر و پریشانی بیش از سایر شهرها دامن گیر آن شهر بزرگ تاریخی شد و اطفال صنعتگران 

در کوچه و بازار شعاری می خواندند که ما برای نمونه یکی از آن ها را در اینجا نقل می کنیم:

هرکه کارش بود بافندگی     مردنش بهتر بود از زندگی" )ملک زاده، 1383: 136(

گسترش این وضعیت به تدریج تجار، بازرگانان، علما و روشنفکران را به این فکر انداخت که 
باید برای مقابله با این موج ویرانگر چاره ای اندیشید. این دغدغه ها بعد از چندی موجب به راه 

افتادن جنبشی مردمی شد.

این جنبش که جرقه نخست آن در اصفهان زده شد در مدت زمان کوتاهی به سراسر ایران 
گسترش یافت. وجوه مشخصه این جنبش هم از جهت سراسری بودن آن و هم از نظر اهداف 

ملی و نیز از جهت همراهی و مشارکت اقشار گوناگون مردم با بانیان آن است.

و  ترقی  انجمن  دو  تأسیس  با  و  اصفهان  در  ابتدا  ایران  در  خودکفایی  اقتصادی  جنبش 
انجمن اسالمی و سپس تأسیس شرکت اسالمیه از به هم پیوستن این دو انجمن شروع و ادامه 

یافت، که درباره هرکدام از آن ها توضیح داده می شود.

انجمن ترقی
 انجمن ترقی در سال 1315 ه.ق ) 1907میالدی تا1279ه.ش( در اصفهان تأسیس شد. 
بنا بر اشتباهی که منشا آن مشخص نیست از آن در بسیاری از نوشته ها به »انجمن شرقی« 
نام برده شده است. در حالی که مجداالسالم کرمانی که از جمله موسسان آن انجمن از آن به 
انجمن ترقی یاد کرده است.) مجداالسالم، 1350تا311( از جمله مؤسسین و بانیان »انجمن 
تـرقی«، احمد مجداالسالم کرمانی، میرزا نصرالله بهشتی معروف به ملک المتکلمین و میرزا 
تأسیس آن می نویسد:  از  و هدف  چگونگی  درباره  مجداالسالم  بودند.  جناب زاده  علی  سید 
رفع  را  انجمن  آن  و مقصد  دادم  ترقی تشکیل  اسم  بـه  انجمنی  بودم  اصفهان  در  کـه  "ایامی 
این  را به عضویت  از معاریف قوم و دانشمندان مملکت  نفر  از خارج قراردادم و چند  احتیاج 

زدیم" ) همان، 311تا312(. انجمن دعوت نموده در این موضوع حرف می 
اعضا تشکیل جلسه می داد.  از  یکی  روزهای چهارشنبه هر هفته در منزل  ترقی  انجمن 
اعضای آن ده نفر بودند که به جز سه نفری که در باال نامبرده شدند نام های آقاسیدجمال الدین 

واعظ از روحانیون مبارز و بنام انقالب مشروطیت و میرزا محمدعلی علم شناخته شده است. 

بنا به نوشته مجداالسالم اعضای انجمن با مشاهده وابستگی روزافزون کشور به فکر چاره 
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برآمده و راه چاره را در توسعه و رونق صنایع داخلی تشخیص دادند. آن ها در گام نخست صنعت 
وابستگی  بر قطع  نگاه آن ها عالوه  از  به کارگاه های موجود  انتخاب کردند. کمک  را  نساجی 
نـویسد:  کشور به خارجیان سبب حل مشکل بیکاری مردم می شد. مجداالسالم دراین باره می 
"بعد از چندین ماه مباحثه و مشاوره باالخره این طور قراردادیم ...نسبت به منسوجات که در 
هستند  و  است  جمع تر  بالنسبه  آن  اسباب  خراسان  وخاک  کاشان  و  یزد  و  کرمان  و  اصفهان 
نموده  تشویق  را  و ممکن است همان ها  را می گذرانند  پارچه معاش خود  از نسج  که  مردمی 
به کار  را هم  بیکارهای مملکت  از  پیدا شود و جماعتی  تا وسعتی در کار آن ها  و سرمایه داد 

واداشت" )همان 312(.

اعضای انجمن ترقی برای جمع آوری سرمایه و نیز تشویق مردم به مصرف اجناس داخلی 
جذب  و  جلب  برای  تبلیغی  فعالیت  دوم  و  تجار  با  مذاکره  نخست  گرفتند  پیش  در  را  راه  دو 
گروه های خاص هم چون علما و نیز عامه مردم به همکاری و خرید اجناس. بنابراین عده ای 
روحانیون  بر عهده گرفتند.  با همکاران خودرا  ارتباط داشتند مسئولیت گفت وگو  تجار  با  که 
عضو انجمن نیز هم از طریق ارتباط با علمای بزرگ شهر آن ها را از نیات و اهداف خودآگاه 
و همکاری آن ها را جلب کردند و هم به همراه سایر وعاظ و اهل منبر بر سر منابر به تشویق 
مردم به همکاری با اهداف انجمن همت گماشتند. ازجمله کسانی که در این راه تالش زیادی 
به خرج دادند یکی میرزا نصرالله خان بهشتی یا همان ملک المتکلمین واعظ شهیر انقالب 

مشروطیت و دیگری سید جمال واعظ اصفهانی بودند. 

مجداالسالم دراین باره می نـویسد:"در انجمن متعهد شدیم یک دسته که اهل منبر بودند 
قرار شد در ماه مبارک رمضان در منبر مردم را به استعمال امتعه داخلی ترغیب کنند و دسته 
دیگر مأمور شدند که با تجار مذاکره نموده آن ها را به جمع کردن سرمایه و تشکیل شرکت وطنیه 

تشویق نمایند ...انصافا ملک المتکلمین در باب خیلی زحمت کشید" )همان: 313(.

انجمن اسالمی
در  انجمنی که  از  اما  ترقی اطالعات حداقلی در دست است  انجمن  باب  درحالی که در 
نام  اسالمی  انجمن  انجمن،  این  است.  کمتر  آن هم  از  اطالعات  گردید  تشکیل  دوره  همین 

داشت و با همان هدف انجمن ترقی تأسیس و شروع به فعالیت کرد.
صاحب  حسین  کاکو  به  معروف  کازرونی  محمدحسین  حاج  انجمن  این  مؤسس   
تجارتخانه ای در بوشهر بود و آن طور که در منابع آمده است ملک المتکلمین نیز در راه ایجاد آن 
نقش داشت و برای ترویج پارچه های وطنی تأسیس شده بود ) ابراهیم صفایی، 1363: 342(.

شرکت اسالمیه اصفهان
1316ه.ق  در  را  اسالمیه  شرکت  تأسیس  زمینه  فوق الذکر،  انجمن  دو  تأسیس 
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  مؤسسان شرکت اسالمیه 
اهداف خود اینگونه مکتوب کردند: 
این شرکت به کلی از دادوستد متاع 

خارجه ممنوع است. فقط هم 
خود را صرف ترقی متاع داخله و 
آوردن چرخ اسباب و کارخانجات 

مفیده خواهد نمود و ]برای[ حمل 
متاع خارجه برحسب اقتضا و 

به موقع خود درکشیدن راه شوسه 
و آهن اقدام خواهد کرد.

  احمد کسروی: توانگران که 
پول هایی می پرداختند به جای 

خود، کم چیزان از همبازی 
نمی ایستادند.طلبه ها نشست برپا 

کرده وپول از میان خود گردآورده 
می فرستادند و گفته می شد 

کسانی کتاب های خود را فروخته 
و پول بسیجیده اند. شاگردان 

دبستان ها همین کار را می کردند. 
زنان گفت وگو از فروش گوشواره و 

گردنبند به میان آوردند.

  به رغم استقبال و حمایت و 
مشارکت اقشار مختلف مردم 

امکان تأسیس بانک ملی میسر 
نگشت. کارشکنی های دولت های 

بریتانیا و روسیه تزاری، منافع 
شخصی سیاستمداران و متنفذین 

داخلی و وجود اهداف و 
انگیزه های سیاسی، از جمله 

دالیل به انجام نرسیدن جنبش 
تأسیس بانک ملی بود.

ریاست  آورد.  فراهم  اصفهان  در  1277ه.ش(  )1908میالدی، 
آن بر عهده حاج محمدحسین کازرونی گذاشته شد و چهار نفر 
از تجار اصفهانی به نام های حاجی میرزا محمد مشکی، حاجی 
محمدکاظم  حاج  و  نقشینه  اسدالله  میرزا  حاج  محمدجعفر، 
تعیین  مرکزی  شرکت  امنای  هیئت  اعضای  به عنوان  مثقالی 
که  بود  تومان  هزار   500 اسالمیه  شرکت  اولیه  سرمایه  شدند. 
کوتاهی  مدت  در  بود.  تقسیم شده  ده تومانی  سهم  هزار   50 در 
هزار   150 شده  منتشر  سهام  از  یک سوم  به  نزدیک  فروش  با 
تومان سرمایه در شرکت گرد آمد. مؤسسان شرکت اهداف خود 
منتشر  را در جزوه ای  و شیوه شرکت  و مشی  تأسیس شرکت  از 
کردند در فصل بیست ویک کتابچه نظامنامه شرکت درباره هدف 
شده بـود: "این شرکت به کلی از دادوستد  از تأسیس آن نوشته 
متاع  ترقی  صرف  را  خود  هم  فقط  است.  ممنوع  خارجه  متاع 
نمود  مفیده خواهد  کارخانجات  و  اسباب  آوردن چرخ  و  داخله 
وحمل متاع خارجه ... برحسب اقتضا و به موقع خود درکشیدن 
نظامنامه شرکت  و  اقدام خواهد کرد" )کتابچه  و آهن  راه شوسه 
از  نقل  به   ،49 شماره  ثریا  نشریه  از  نقل  به  اصفهان  اسالمیه 
کارمندان  و  کارکنان  هم چنین  نظامنامه  آن  در   .)101 اشرف 
شرکت از راس تا ذیل موظف بودند از منسوجات داخلی استفاده 

کنند. )همان(.
و  نکرد  اصفهان  به  محدود  را  خود  فعالیت  اسالمیه  شرکت 
به سرعت دفاتر خود را در هیجده شهر کشور دایر کرد . مسئولیت 
تاجر  امینالضرب  محمدحسین  به حاج  تهران  شرکت در  دفتر 
معروف گذاشته شد. ریاست دفتر در اصفهان نیز بر عهده حاج 

میرزا اسدالله نقشینه قرار داده شد.

به همان شیوه  دیگر  فعالیت ها در شهرهای  برای گسترش 
آن  به  منبر  اهل  و  وعاظ  طرف،  یک  از  شد.  عمل  اصفهان 
شهرها اعزام شدند تا با کمک اهل منبر آن مناطق استفاده از 
منسوجات ایرانی را تبلیغ کنند و از سوی دیگر با انتشار مقاالت 
در نشریات سراسری در داخل و نیز نشریاتی که در خارج منتشر 
و در داخل نیز توزیع می شد هم چون حبل المتین، ثریا، حکمت، 
پرورش و... و هم چنین در نشریات محلی به تبلیغ فعالیت خود 
پرداختند. سید جمال الدین واعظ از سوی شرکت برای تبلیغ به 
شیراز فرستاده شد. مجداالسالم کرمانی در سفرنامه کالت خود 
نویسد: "بعد از ترویج امر در  اشاره ای به این مأموریت دارد و می 
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این  از  هم  آنجا  در  که  کردیم  شیراز  مسافرت  به  مأمور  انجمن  در  را  جمال  سید  آقا  اصفهان 
کار شروع شود. او هم رفت و در آنجا خوب مقدماتی ترتیب داد و خیلی هم زحمت کشید" 

)مجداالسالم کرمانی، 1350: 314(.

سید جمال در شیراز در کنار تبلیغ بر فراز منبر در خصوص ترویج کاالهای وطنی، کتابی 
هم در این خصوص به نام »لباس التقوی« تألیف و منتشر ساخت. کتاب لباس التقوی در سال 
به  برای تشویق مردم  آن کتاب  و منتشر شد. در  از سوی شرکت اسالمیه چاپ  1318 ه.ق، 
خرید منسوجات داخلی ازجمله چنین آمده بود: "بر مسلمانان الزم است که لباس ذلت تولید 

خارج از تن بیرون کنند و لباس عزت ساخت داخل را بر تن کنند".

التقوی[ را یک  التجار به روزنامه تربیت آمده است :"این کتاب ]لباس   در تلگراف ادیب 
هزار جلد طبع نموده اند که مجانی به اهل وطن تقسیم شود. تمام مطالب آن راجع به شرکت 

اسالمیه است .11 شهر رجب 1318" )روزنامه تربیت شماره 854، 6شعبان 1318(.

به سرعت  خارجی  منسوجات  ممنوعیت  فکر  اسالمیه،  شرکت  اعضای  تبلیغی  فعالیت  با 
خود  فعالیت های  دامنه  درباره  مجداالسالم  گرفت.  قرار  عموم  اقبال  مورد  و  یافت  گسترش 
مقاالت  تحریر  صرف  نداشتم  درس  دیگر  که  را  تعطیل  ایام  روز  و  شب  هم  بنده  نویسد:"  می 
می نمودم و اقال پانصد ورقه مقاله نوشته به جراید مطبعه در مصر و کلکته از قبیل ثریا و پرورش 
ایران،  مثل  فرستادم  تهران  مطبعه  جراید  به  هم  ...گاهی  فرستادم  حبل المتین  و  حکمت  و 
اطالع، تربیت و روزنامه ادب ...در تبریز هم روزنامه کمال منتشر بود و می توانم بگویم یک ثلث 
مندرجات این جراید اهمیت مرقومات بنده را راجع به شرکت اسالمیه و ترقیب در ترویج امتعه 

وطنیه بود" )مجداالسالم کرمانی، 1350: 314(.

فعالیت توضیحی و تالش برای آگاهی اقشار مختلف سبب استقبال از شرکت اسالمیه در 
اصفهان و در شهرهای دیگر شد در اصفهان مراجع تراز اول شهر هم به این نهضت پیوستند 
و عماًل از آن حمایت کردند به نوشته مجداالسالم: "در ظرف دو سه ماه هم شرکت منعقد به 
اسم شرکت اسالمیه و هم امتعه جات اصفهان شیوع پیدا کرد و تا حدی باال گرفت که بسیاری 
از علمای بزرگ اصفهان مثل مرحوم »ثقه االسالم حاج شیخ محمدعلی« و جناب ثقه االسالم 
آقای »حاجی شیخ نورالله« تمام ملبوس خود را حتی عمامه از پارچه های اصفهان قراردادند" 
جمله  از  بود  زیاد  بسیار  نهضت  این  با  علما  کرمانی، 1350: 313(. همراهی  )مجداالسالم 
حاج آقا نورالله اصفهانی در بیانیه ای در رابطه با تحریم کاالی خارجی و استفاده از کاالهای 
داخلی خطاب به مردم نوشت: "ما نماز نمی خوانیم، بر مرده ای که کفنش خارجی باشد. در 
آن اسراف شود  استفاده نمی کنیم. در میهمانی هایی که در  ایرانی  از کاغذ غیر  نامه هایمان 
احترام  کند  استفاده  هرکس  و  نمی کنیم  استفاده  خارجی  پارچه های  از  نمی کنیم.  شرکت 

نمی کنیم و معتادان را خوار می شماریم و به خانه هایشان نمی رویم".

یزد،  بوشهر، شیراز، قمشه، کرمان،  اسالمیه در شهرهای  اشرف شرکت  احمد  نوشته  به 
بارفروش)بابل(،  قزوین،  رشت،  )اراک(،  سلطان آباد  کاشان،  قم،  تهران،  سمنان،  مشهد، 
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اشرف )بهشهر امروزی( تبریز، همدان، سنندج نمایندگی داشت. شرکت اسالمیه در اردستان 
کارگاه های تولید منسوجات دایر کرد که گرچه میزان تولید آن چشمگیر نبود ولی از کیفیت 
و  چشمگیر  شروع  آنکه  با  اسالمیه  شرکت   .)102  :1359 )اشرف،  بود  برخوردار  خوبی 
موفقیت آمیزی داشت ولی بعد از مدتی فعالیت آن رو به کاهش گذاشت و پس از چندی عماًل 

تعطیل شد.

بانک ملی
در  اجتماعی  اقتصادی  فعالیتهای  از  حمایت  برای  بانک  تأسیس  در راه  تالش  نخستین 
پیشنهاد مکتوب  با  امین الضرب  از سوی حاج محمدحسین  سال 1296 ه.ق )1258ه.ش( 
وی به ناصرالدین شاه صورت گرفت )نصیری، 1383: 65(. اما این پیشنهاد صورت عمل به 
خود نگرفت و عماًل تا سال ها بعد از استقرار مشروطه زمام امورمالی ایران در دست دو بانک 
شاهنشاهی ایران که توسط انگلیسی ها تأسیس و اداره می شد و عماًل به مثابه بانک مرکزی، 
زمام تصمیم گیری های اقتصادی و مالی کشور را در دست داشت و رقیب آن بانک استقراضی 

روس قرار داشت.
عملکرد این دو بانک در به نابودی کشاندن اقتصاد ایران تا بدان حد بود که یک ماه پس از 
تأسیس مجلس شورای ملی، نمایندگان منتخب در نخستین فعالیت های قانون گزاری خود به 
بحث و مخالفت با آن پرداختند. نمایندگان مجلس شورای ملی در جریان بررسی درخواست 
استقراض  مضار  پیرامون  گفت وگو  با  خارجی،  کشورهای  از  دولت  وام  دریافت  باره  در  دولت 
از بیگانگان، به بحث تأسیس بانک ملی پرداخته و قانون تأسیس بانک ملی ایران را تصویب 

کردند.

روز 17 آبان 1285حاج مخبرالسلطنه هدایت در مجلس شورای ملی حضور یافت و نامه ای 
از طرف میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم تسلیم مجلس کرد. در آن نامه نوشته شده 
بود :"شما ]هدایت[ به مجلس بروید و از طرف دولت بگویید که دولت 20کرور تومان مقروض 
است و با دولت روس و انگلیس مذاکره کرده که از آنها پنج کرور تومان قرض بگیرد ... دولت 
و  رای  فقط محتاج  و  داده اند  بانک شاهنشاهی  به  را  پرداخت قرض  انگلیس دستور  و  روس 

اجازه مجلس است" ) ضرغام بروجنی، 1350: 3(.

طرح این پیشنهاد مخالفت برخی نمایندگان را به دنبال داشت. حاج محمد معین بوشهری 
طی نطق مفصلی اخذ وام بدون روشن شدن محل مصرف آن را با استدالل رد کرد و نمایندگان 
تجار و اصناف نیز از او حمایت کردند. هدایت در جلسه بعد برای کسب موافقت مجلس مبلغ 
سر  بر  بحث  کردند.  رد  هم  را  مبلغ  این  گرفتن  مجلسیان  ولی  داد  کاهش  کرور  دو  به  را  وام 
حل مشکل مالی و نیازهای دولت در جلسات روزهای بعد مجلس نیز ادامه یافت ) کاتوزیان، 
1379: 352(. در یکی از جلسات بار دیگر ناصرالملک وزیر مالیه درباره نیازهای فوری دولت 
به دریافت وام تأکید کرد ولی تجار به رهبری حاج محمد معین به مخالفت ادامه دادند و در 

در  اجتماعی  اقتصادی  فعالیتهای  از  راه تأسیس بانک برای حمایت 
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میانه بحث بر سر استقراض وکال بحث تأسیس بانک ملی را پیش کشیدند. 

بانک ملی در  تأسیس  لزوم  روزنامه حبل المتین درباره  تاریخ 17 رجب،  این، در  پیش  از 
مقاله ای مفصل ضرورت تأسیس بانک را یادآور شده بود. در آن مقاله آمده بود: "افتتاح بنک 
قرار می گیرد  احتیاط  که سرمایه طرف  قلیل وجهی  با  و  است  در کمال سهولت  دولت  برای 
عرابه به گردش می آید و چون تمام دخل دولت داخل و خارج از آن بنک خواهد شد عظمت و 
اعتبار آن را کافی است لزوم و ضرورت این بنک برای ملت و دولت و مملکت ایران نه به اندازه ای 
تا 17رجب  ) حبل المتین سال چهاردهم شماره 6  بگنجد"  اخبار  آن در یک  است که شرح 
هم چون  بزرگی  تجار  با  دراین باره  که  بود  پیشنهادشده  دولت  به  مقاله  آن  در  1324ه.ق(. 
امین الضرب و ارباب جمشید و معاون التجار و ... گفت وگو کند. در نگاه مویداالسالم تمام امور 
اقتصادی دولت از راه ایجاد بانک می گذشت. و با تأسیس آن می توان چرخ اقتصاد کشور را 
در  که  بود  دولتی  مرکزی  بانک  تأسیس یک  بود  مقاله  نویسنده  نظر  در  آنچه  انداخت.  راه  به 
حقیقت وظایف سازمان برنامه  و بودجه، بانک مرکزی و بخشی از وظایف وزارت های اقتصادی 

را عهده دار بود.

در جلسه نهایی که مجلسیان در باره تأسیس بانک مذاکره می کردند ناصرالملک وزیر مالیه 
با مشاهده مخالفت مجلسیان گفت:"من شخصًا اصراری در استقراض از خارجه ندارم ولی 
توانم شرح دهم" ) کاتوزیان، 1379: 359( در پاسخ  ضرورت و احتیاج به قدری است که نمی 
به این موضع علما و تجار پیشنهاد کمک به دولت را مطرح کردند:"حاج امین الضرب در جواب 
کنیم.  تقدیم  و  تهیه  دولت  برای  پول  کرور  دو  دیگر  روز  چند  تا  حاضریم  ما  که  داشت  اظهار 
به قدر  ما  که  داشتند  اظهار  طباطبایی   ] محمد  ]سید  و  ]نوری[  الله  فضل  شیخ  حاج  آقایان 
میسور حاضریم برای کمک دادن به بانک وجهی داده و از طهران و والیات تقاضا کنیم وجوهی 

آوری نموده به بانک ملی بدهند و مجلس خاتمه یافت" )همان(. جمع 

ملی  بانک  تأسیس  پیشنهاد  ارائه  به  سرانجام  دولت  و  مجلس  نمایندگان  گفت وگوهای 
تصویب  از  ه.ش   1285 آذر   5 جلسه  در  آن  تأسیس  قانون  و  شد  منتهی  نمایندگان  سوی  از 
مجلس  از  خارج  در  بود  جریان  در  مجلس  مذاکرات  که  حال  همان  در  گذشت.  نمایندگان 
اقشار مختلف مردم نیز بیکار ننشستند. به نوشته هاشم محیط مافی به جز نمایندگان مخالف 
استقراض، مردم نیز از این نظر حمایت کردند:"عموم اهالی حتی مخدرات محترمه به صدا 
)محیط  نشود"  اجانب قرض  از  که  داده  دولت  به  مجانا  مال خود  از  ما حاضریم  که  درآمدند 

مافی، 1363: 202(.

تجار برای گرفتن بهانه از دولت در اصرار بر استقراض از بانک استقراضی، مبالغی را برای 
رفع نیازهای عاجل دولت جمع آوری نمودند. از سوی دیگر اعالنی برای جمع آوری کمک های 
مردمی تهیه و منتشر شد. متن اعالمیه چنین بود:"هریک از ابنای وطن عزیز که مایل هستند 
ادارات مقرره ذیل وجه سرمایه  ثابت بگذارند در  و  باقی  نام نیک خود را در صفحه روزگار  که 
اشتراکی خود را برده تحویل دهند و قبض موقتی که طبع شده به مهر و امضای صاحب اداره 
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اسهام  ورقه  داده  بانک  به  را  موقتی  قبوضات  این  شد  حاضر  بانک  اسهام  پس ازآنکه  بگیرند. 
دریافت خواهد داشت" )حبل المتین شماره 21، 21 ذی القعده 1324ه.ق(.

با انتشار این اعالن استقبال پرشوری از سوی مردم در خرید سهام برای تأسیس بانک ملی 
به عمل آمد. به نوشته کاتوزیان: "در همین ایام که مذاکرات بانک در میان بود اتحادیه طالب 
مردم را به مسجد و مدرسه سپه ساالر قدیم) میرزا محمدخان( دعوت نموده هریک به فراخور 
خود از یک تومان تا ده تومان باکمال عسرتی که داشتند تهیه نمودند ...حتی پاره ای از حضار 
از طرف خانواده خود زینت آالت زنانه را برای فروش و تأدیه وجه به بانک آورده و در آن مجلس 
 .)360  :1379 )کاتوزیان،  گردید"  حاضر  نقدًا  تومان  هزار  پنج  قریب  خطابه ها  ختم  از  پس 
نویسد:"توانگران  می  ملی  بانک  تأسیس  از  مردم  مشارکت  و  استقبال  درباره  کسروی  احمد 
که پول هایی می پرداختند به جای خود، کم چیزان از همبازی نمی ایستادند.طلبه ها نشست 
برپا کرده و پول از میان خود گردآورده می فرستادند و گفته می شد کسانی کتاب های خود را 
فروخته و پول بسیجیده اند. شاگردان دبستان ها همین کار را می کردند. زنان گفت وگو از فروش 
گوشواره و گردنبند به میان آوردند. روزی در پای منبر سیدجمال واعظ در مسجد میرزاموسی 
از خارجه قرض می کند مگر ما مرده ایم ؟ من  ایران چرا  پاخاسته چنین گفت:دولت  به  زنی 
یک زن رختشوی هستم. به سهم خود یک تومان می دهم دیگر زن ها نیزحاضرند" )کسروی، 

.)231 :1384

نویسد:"برای همبازی شهرهای  کسروی هم چنین درباره همراهی مردم سایر شهرها می 
دیگر بازرگانان بنیادگزار به تلگراف خانه رفتند و بازرگانان آنها را به تلگراف خانه خواستند و با 
کسروی  )همان(.  شنیدند"  همراهی  نوید  همگی  از  و  کردند  وگـو  گفت  جداگانه  هردسته ای 
نویسد:"حاج شیخ فضل الله دویست تومان به گردن گرفت. درباره همراهی روحانیان نیز می 
با توده نموده وپنج  ابوالقاسم امام جمعه ...نامه ای به مجلس نوشت وهمراهی  حاجی میرزا 

هزار تومان به گردن گرفت" )همان(.

حبل المتین برای ترغیب مردم به خرید سهام بانک در مقاله مفصلی ضمن برشمردن منافع 
ملی و میهنی این اقدام، به افزایش بهای سهام آن اشاره کرده بود : "شرکت درین بنک ملی هم 
صواب است و هم خرما.عنقریب سهام بنک به درجه ترقی نماید که مورث تحیر عالمیان گردد" 

)حبل المتین، شماره 21(.

به جز تهرانی ها مردم شهرستان ها نیز ضمن استقبال از اقدام اهالی تهران خود نیز به حمایت 
و مشارکت در این امر به پا خاستند. در تبریز تجار به دعوت انجمن ملی تبریز در منزل حاج مهدی 
کوزه کنانی تاجر سرشناس شهر عده ای از علما و تجار روز سیزدهم شوال گردهم آمده و حمایت 

خود را با ارسال تلگرافی به علمای تهران اعالم داشتند )روزنامه انجمن تبریز، شماره 14(.

آوازه مشارکت مردم و به ویژه بانوان در این امر ملی به سرعت در سراسر نقاط کشور پیچید. 
و  منابر  در  را منعکس ساخت:"در طهران  گونه خبر مشارکـت مردم  این  تبریز  انجمن  روزنامه 
را  و مخلفات خود  و فرش  لباس  ما  که  اظهار کردند  آمده  فریاد  به  بیوه زنان  و  مساجد مردان 
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فروخته بالعوض به دولت داده راضی نخواهیم شد که دوباره از خارج قرض کنند" )روزنامه 
انجمن تبریز، شماره 13: 23(. در شماره 38 روزنامه انجمن تبریز مقاله ای که از بندر انزلی 
تأسیس  با  خارجی  دولت های  مخالفت  موضوع  به  نامه  نویسنده  رسید.  چاپ  به  بود  رسیده 
بانک ملی و همیاری و همکاری مردم در این خصوص پرداخته و اهمیت تأسیس بانک را برای 
خوانندگان شرح داده بود. در این مقاله ازجمله آمده بود :" مدیر محترم جریده ملی در نمره 
امیدواری  مایه  بود  درج  باهره  دارالخالفه   

ً
خصوصا ایران  غیور  زنان  غیرت  از  شرحی   ...  18

شد. ...اجانب بر اینکه زن های غیور ایران آالت طال و نقره و زینت های بی مصرف را به سکه 
رسانیده و بر بانک ملی شرکت نمایند ابدًا رضایت ندارند زیرا می خواهند هفت قران ما را به پنج 
تومان بفروشند فروختن سهل است همان وجه ها توپ کروب شده به سینه ایران راست شود... 
خانه برانداز  شروطات  از  را  دولت  احتیاجات،  از  را  ملت  بانک  دارد  مصرف  چه  بانک  نگویند 
باشد" )روزنامه انجمن تبریز،  بی نیاز می کند. مهیاکردن نواقصات به دستیاری بانک ملی می 
18ذی حجه 1324، سال اول، شماره 38(. دریکی از جلسات انجمن تبریز، تلگرافات متعددی 
که از شهرهای دیگر و ازجمله خوی در باب امتنان از تشکیل بانک ملی ارسال شده بود، قرائت 

شد )روزنامه انجمن تبریز، سال اول، شماره 30: 69(.

باب  این  در  دیگران  تشویق  و  بانک  سهام  خرید  در  مشارکت  بانک،  تأسیس  از  استقبال 
از کشور و حتی زردشتیان ساکن  ایرانیان خارج  بلکه  نبود  ایرانیان در داخل  فقط مخصوص 
هندوستان نیز در این امر شرکت کرده بودند. به نوشته حبل المتین عمده التجار رستم وکیل 
تجارتخانه جمشیدیان در بمبئی ازجمله کسانی بود که سهام بانک را خریده بود. سکینه بیگم، 
بیگم سلطان و سیده سلطان دختران مؤیداالسالم نیز یک صد سهم خریده بودند )حبل المتین، 
نویسد:"گذشته از شهرهای ایران، از قفقاز و هندوستان و  شماره 21(. در این باره کسروی می 

استانبول ایرانیان همراهی نشان دادند" )کسروی، 1384: 231(.

در شماره 67 نامه احمد تبریزی مقیم بغداد به انجمن ملی تبریز درباره اهمیت تأسیس 
نباید دور داشت که ترقی مشروطیت وابسته به ترقی  بانک ملی چنین آمده است : "از نظر 
بانک محترم ملی است ... ای ملت خواهان، هرچه این اساس ترقی کند مشروطیت محکم تر 
خواهد شد ... غیرت کنید همت کنید خزانه مشروطیت را معمور و دشمنانش را مقهور کنید 
.... دو سال نخواهد گذشت که اسهام آن یک بر سه ترقی خواهد کرد. بانک محترم شکوفه ای 
است که از نهال برومند مشروطیت روییده شده" )روزنامه انجمن تبریز، سال اول، شماره 67(.

به رغم استقبال و حمایت و مشارکت اقشار مختلف مردم امکان تأسیس بانک ملی میسر 
از آن به کارشکنی های دولت های بریتانیا  نگشت. دالیل این عدم توفیق متعدد بود. بخشی 
و روسیه تزاری بازمی گشت و برخی دیگر به سیاستمداران و متنفذین داخلی مربوط می شد 
و  اهداف  نیز  برخی  مخالفت  علت  می دید.  لطمه  بانک  تأسیس  با  آن ها  شخصی  منافع  که 
انگیزه های سیاسی بود. به نوشته آدمیت از قول نصرالله تقوی نماینده تهران:"آن اشخاصی که 
می خواهند دست قدرتی در مالیه داشته باشند مانع شدند ...محض اینکه بسط ید خودشان 
نویسد: "این  در مالیه کم نشود". وی هم چنین به نقل از یکی دیگر از نمایندگان مجلس می 
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مطلب را فهماندند که تأسیس بانک موجب ترقی مشروطیت می شود" ) آدمیت: 79(.

قانون  با  شاهنشاهی  بانک  و  روس  استقراضی  بانک  مخالفت های  به  هم چنین  آدمیت 
نویسد: "وزیرمختار انگلیس درباره تعارض برخی مواد  تأسیس بانک ملی اشاره می کند و می 
هشدار  و  کرد  مذاکره  مجلس  رئیس  با  شاهنشاهی  بانک  امتیازنامه  با  ملی  بانک  اساسنامه 
داد:»اگر جناح ناسیونالیست پارلمان بخواهد روش خصمانه ای نسبت به منافع اروپاییان در 
ایران  افزود : »صالح  و  آمد«  به وجود خواهد  انگلیس  ناخوشایندی در  بگیرد احساس  پیش 
این است که از ابراز سیاست ضدغربی پرهیز جوید«" )همان، به نقل از: اسناد وزارت خارجه 

انگلیس، از اسپرینگ رایس به سر ادوارد گری، مورخ 18مه 1907(

مالی  امور  زمام  تشکیل شد  ایران  ملی  بانک  که  بعد  بیست سال  از  بیش  تا  ترتیب  بدین 
ایران در دست بانک شاهنشاهی ایران که فقط نام ایران را بر خود داشت و اداره آن در دست 

انگلیسی ها بود باقی ماند.

 به رغم عدم موفقیت شرکت اسالمیه و بانک ملی، که یکی چند سال بعد از تأسیس منحل 
ملی  اقدامات  این  از  در حمایت  مردمی  ولی جنبش  نیافت  نیز  تأسیس  دیگری مجال  و  شد 
اکنون بعد از گذشت بیش از یک قرن هنوز به عنوان شاهدی بر بینش و آگاهی مردم از منافع 
ملی و مشارکت فعاالنه آن ها برای استقالل، سربلندی و حفاظت از منافع ملی به شمار می رود.

منابع
آدمیت، فریدون )بی تا(، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران. تهران: انتشارات روشنگران
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فردوسی
ملک زاده، مهدی )1383(، تاریخ انقالب مشروطیت ایران. تهران: انتشارات سخن

نصیری، محمد )1383(، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران. تهران: انتشارات بانک ملی ایران
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نرگس سوری*

جدال امید سکوالر و امید الهیاتی در مرشوطیت ایران

دیده ی انتظار را دام امید کرده ایم

اشاره

امید انفعالی، امیدواری به زمان است. زمان و آینده در عداد عوامل اصلی 
چنین امیدی قرار می گیرند. انتظار وقوع حادثه در زمان حال نیست، بلکه حادثه 
باید یک لحظه دیگر، یک روز دیگر یا یک سال دیگر اتفاق بیفتد. و حتی در دنیای 
دیگر، زیرا چه بسا پوچ است اگر خیال کنیم امید در این دنیا نیز بارور می شود. 
پشت چنین باوری، بت پرستی "آینده"، "تاریخ" و "اخالف" و آیندگان قرار دارد؛ 
که با انقالب فرانسه و مردانی چون روبسپیر که آینده را چون بتی می پرستید، آغاز 
می شود. روبسپیر می گفت: من کاری نمی کنم، من شکیبا و بی مقاومت می مانم. 
آن  به  به رسیدن  قادر  که من  را  آنچه  آینده  اما  ناتوانم؛  و  نیستم  زیرا من چیزی 

نیستم، بارور خواهد ساخت.

اریش فروم

* دانشجوی دکتری توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزه جامعه شناسی تاریخی
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مقدمه
و  رخدادها  محرکه  نیروی  مثابه  به  می تواند  مختلفی  علل  تاریخی  تحوالت  سیر  در 
دگردیسی ها مؤثر واقع شود. رویکردهای جامعه شناختی هر یک بسته به منطق نظری آنها بر 
علت یا علل مؤثر مشخصی در تحلیل وقایع اجتماعی-تاریخی تأکید دارند. رویکرد تفهمی، 
ایده ها را به عنوان نیروی محرکه ای قلمداد می کند که می تواند دگرگونی های منحصر به فردی 
متناسب با صورت بندی خود در واقعیت به وجود آورد. بینش ایده آلیستی، تاریخ را سیر تطور 
ایده ها در نظر می گیرد و سرمنشأ تحول را در »آگاهی« جست وجو می کند. این آگاهی به نحو 
خودبنیادی، فارغ از هر تعین و ضرورتی می تواند به طور مستقل به تغییر در وجود منجر شود 
و از این جهت مارکس فلسفه ایده آلیستی آلمان را فلسفه ای خودکفا می نامد. از نظر او فلسفه 
ایده آلیستی دقیقًا به همین اعتبار دچار نوعی توهم است زیرا قائل به خودگردانی و خودسامانی 
ماتریالیستی  رویکرد  که  حالی  در  می داند.  تئوریک«  »مبارزه  یکسره  را  تاریخ  و  است  ایده ها 
و  می اندیشند  آنان  آنچه  نه  می دهد  واقعی قرار  حیات  در  واقعی  انسان های  را  تحلیل  سرآغاز 
که  مابعدالطبیعه  و  مذهب  اخالق،  اساس  این  بر  1373: 48 و 68(  می کنند )مارکس، تصور 
در فلسفه ی هگل و در نزد هگلی های چپ، ماهیتی مستقل به خود می گرفت، در ماتریالیسم 
تاریخی مارکس استقالل خویش را از دست می دهند؛ نه اخالق و نه مذهب امری خودبسنده 
و فی نفسه نیست بلکه متناسب با مناسبات مادی تغییر می کنند. به زعم مارکس انسان ها با 
برخالف  می دهند. بنابراین  تغییر  را  خود  تفکر  و  واقعی  جهان  مادی  مناسبات  و  تولید  تکامل 
وجود  این  بلکه  نیست  وجود  تعیین کننده ی  شعور  و  ایده  آلمانی،  ایده آلیسم  اصلی  جان مایه 
نشاند  آن  واقعی  بستر  در  را  ایده  باید  می شود. بنابراین  محسوب  شعور  تعیین کننده  که  است 
)همان:  و تحلیل کرد. انتزاعات فسلفی که از تاریخ جدا شده باشد فاقد هرگونه ارزشی است

.)47
ماتریالیستی  رویکرد  با  به جدال  وبر شناخته می شود  ماکس  با چهره  که  تفهمی  رویکرد 
می نشیند. البته نه به معنای نفی تام و تمام آن و به تبع قرار گرفتن در موضع نوعی ایده آلیسم 
 
ً
قاعدتا تجربی  پژوهش  یک  که  دارد  مختلفی  مؤثر  علت های  پدیده  یک  وبر  زعم  به  افراطی. 
نمی تواند بررسی تمامی آن علل را وجهه همت خود قرار دهد چرا که در دام کلی گویی های 
بی معنا خواهد افتاد. او درک ماتریالیستی از تاریخ را -که تفسیر اقتصادی را به مثابه قانونی 
جهانی در نظر می گیرد- به عنوان تفسیری جزمی که اشکاالت منطقی متوجه آن است، مورد 
نقد قرار می دهد. وبر تفسیر تک علیتی و یک جانبه وقایع با مقوله ی اقتصاد را جامع و کافی 
نمی داند و تقلیل گرایی معرفت شناختی را -که به حذف پدیده ها تحت عنوان تصادفی بودن 

منجر می شود- نقص این نوع تفسیر می داند )وبر، 1392: 116و 124-125(.

تاریخی  دگرگونی های  مؤثر  علت  یک  مادی  مناسبات  و  تولید  شیوه  اگر  اساس  این  بر 
محسوب می شود، ایده ها نیز نقش و تأثیر جدی در فراز و فرودهای اجتماعی دارند. نقش هیچ 
یک از این علل را نمی توان انکار کرد و از این جهت ماتریالیسم و ایده آلیسم افراطی هر دو به 

یک میزان دچار تقلیل گرایی نظری هستند.

با در نظر داشتن این مقدمه نظری اینک می توان به مسئله امید و پیوند آن با امر واقع و به 
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صورت مشخص تر جنبش های اجتماعی پرداخت. امید امری مربوط به ساحت ایده ها است 
»رویکرد  ذیل  می آورد  میان  به  سخن  اجتماعی  واقعیت  تغییر  بر  امید  تأثیر  از  که  رویکردی  و 
تفهمی« قرار می گیرد. چنان چه وبر در اخالق پروتستان و روح سرمایه داری سعی دارد نشان 
دهد چگونه ایده ها به نیروهای مؤثر تاریخی تبدیل شده انـد )وبر، 1391: 89 (. اگر امید طبق 
تعریف اریک فروم، آمادگی داشتن برای امری که هنوز تولد نیافته، در نظر گرفته شود آنگاه 
امیدواری یک محرکه روانشناختی مهم در جهت تهییج افراد برای ایجاد وضعیت اجتماعی-
سیاسی محسوب می شود که هنوز به منصه ظهور نرسیده است. امید، چشم انداز نوینی برای 
هستی ترسیم می کند و انسان امیدوار کسی است که هر لحظه آمادگی دارد تا به تولد این امر 
جدید یاری رساند. این امر جدید در مناسبات انسانی می تواند حرکت در جهت تغییر شرایط 

اجتماعی به واسطه جنبش و انقالبی اعتراضی باشد )فروم، 1385: 22-26(.

نیروی محرکه ی  تنها  نمی تواند  انگاره ذهنی  به عنوان یک  امید  وبر،  طبق منطق نظری 
آن  از  وبر  آنچه  و  افراد  برانگیختن  در  را  آن  تأثیر  نمی توان  اما  باشد  اجتماعی  جنبش  یک 
تحت عنوان انگیزه کنش یاد می کند، انکار کرد. چنان چه »امیِد الهیاتی« یک نیروی محرکه 
جنبش های موعودگرایانه در طول تاریخ و نیز جنبش آزادی بخش آمریکای التین بوده است. 
بارز  نمونه  یک  انگلیس  استعمار  برابر  در  سودان  در  المهدی  احمد  محمد  اعتراضی  جنبش 
جنبش سیاسی است که »امیِد موعودگرایانه« بنیان آن را تشکیل می دهد. مشابهتًا در تجربه 
ژان  گوتیه رز،  گوستاو  مانند  چهره هایی  واسطه  به  که  رهایی بخشی  الهیات  التین،  آمریکای 
لوئیس سگوندو و هوگو آسمان تئوریزه شده بود، نقش محوری در پیشبرد جنبش اعتراضی 
داشت. این الهیات رهایی بخش مبتنی بر نوعی امید الهیاتی بود که امر قدسی را به منظور 
الهیات  در  زنده  خدای  که  نحوی  به  می کرد؛  احضار  اجتماعی-سیاسی  حیات  دگرگونی 
مسیحی در جایگاه منجی ستمدیدگان ظاهر می شود. باید توجه داشت در چهارچوب تحلیل 
پدیدآیی  در  را  اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  نقش علل ساختاری  جامعه شناختی می توان 
نتیجه  قرار داد؛ در  بررسی  الهیاتی مورد  با ماهیت  یا جنبش هایی  جنبش های موعودگرایانه 
تأکید بر عنصر ذهنی امید و پیوند آن با نیروهای اجتماعی تنها توجه به یک علت مؤثر پدیدآیی 

این جنبش هاست. 

تاریخی خاص جامعه  به تجربه  بر آن است مسئله امید، معطوف  در نوشتار حاضر سعی 
ایران یعنی جنبش مشروطیت مورد بررسی قرار گیرد. در دوره مشروطه، جامعه ایران خیزشی 
در جهت تغییر ساختار سیاسی برداشت. این جنبش که سرآغاز آن با حرکتی اعتراضی برای 
در  سیاست  و  قدرت  مناسبات  دگرگونی  سمت  به  نهایت  در  بود  همراه  عدالت خانه  تشکیل 

ساختار استبدادی سوق داده شد. 

پیوستگی کنشگران  داشتند،  نقش  در سربرآوردن مشروطه  که  از علل ساختاری  جدای 
مختلف از اقشار و اصناف متفاوت به مثابه نیرویی اجتماعی در به سرانجام رساندن این جنبش 
وارد جنبش  ایدئولوژی ، اهداف و چشم اندازهای یکسانی  با  این کنشگران  واقع شدند.  مؤثر 
نشدند بلکه بعضًا در تعارض با یکدیگر قرار داشتند. روشنفکران، علما، تجار، اصناف و زنان 



133
پائیز و زمستان 1398

توسط  قند  تجار  زدن  حد  با  که  پیوستند  اعتراضی  جریان  به  متفاوتی  نگرش  افق  با  یک  هر 
عالءالدوله آغاز شد. اگرچه طی فرایند اعتراض و تحصن همگونی هایی در اهداف کنشگران 
باقی  انتها  تا  ایدئولوژیک چنان چه سرنوشت مشروطه نشان می دهد  اما تضادهای  آمد  پدید 

ماند. 

افق  هریک  که  دارد  وجود  ایران  مشروطیت  در  امید  جریان ساز  و  اصلی  صورت بندی  دو 
سیاسی-اجتماعی متفاوتی را ترسیم می کردند. این دو چشم انداز امید، خواهان تحقق حیات 
اجتماعی متفاوتی بودند و نظام سیاسی ایده آل شان ماهیت متمایزی با یکدیگر داشت. این 
دو صورت بندی از امید را می توان امید سکوالر و امید الهیاتی دانست. چشم انداز امید سکوالر 
تحت تأثیر تجربه تاریخ اروپا سعی داشت نوعی عصر روشنگری را در جامعه ایران رقم بزند و 
حیات انسانی را یکسره به اراده و خرد انسانی واگذار کند. در مقابل، چشم انداز امید الهیاتی 
با جانمایه ای موعودگرایانه حتی استقرار مشروطه را حاصل توجه ویژه منجی موعود قلمداد 
سعی  نهادند،  اعتراضی  حرکت  در  گام  امید  افِق  دو  این  با  که  اجتماعی  نیروهای  می کرد. 
داشتند در جدال سیاسی مشروطه ایده آل های خود را واقعیت ببخشند. چنان چه در مجلس 
اول این جدال نظری به پیامدهای عینی در واقعیت انجامید. این دو چشم انداز نمایندگانی 
در بین روشنفکران و علما داشتند که بازنمایی آن را می توان در مکتوبات و رساالت آنها یافت. 
این نوشتار سعی دارد امید سکوالر و امید الهیاتی را با تکیه بر دو چهره مهمی که این دو را 
نمانیدگی می کنند یعنی میرزا فتحعلی آخوندزاده و آخوند خراسانی مورد بررسی قرار دهد. 
بر این مبنا در وهله اول سعی خواهد شد نخست صورت بندی از این دو چشم انداز امید ارائه 
شود، پس آنگاه در وهله دوم سعی خواهد شد رد پای این دو افق بر واقعیت و آنچه در جنبش 

مشروطه تجسم یافت ، مورد توجه قرار گیرد.

امید سکوالر
آنها  از  برخی  نمی گیرند.  قرار  طیف  یک  در  فکری  لحاظ  به  مشروطه  عصر  روشنفکران   
مانند میرزا یوسف خان مستشارالدوله پروژه این همانی مذهب و سیاست مدرن و مشروع سازی 
دینی مشروطه را دنبال می کردند. در برابر، روشنفکرانی مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده پروژه 
جریان  بودند.  خواستار  را  سکوالر  لیبرالیسم  نوعی  تحقق  و  مدرن  سیاست  از  مذهب زدایی 
فراهم  تمهیداتی  داشت  سعی  غرب  سیویلیزاسیون  تجربه  تأثیر  تحت  مشروطه  روشنفکری 
آورد تا جامعه ایران بتواند از بحران عقب ماندگی گذر کند. با این وجود، هر یک استراتژی و 
مشی مختلفی را برگزیدند که الگوی خاصی از ترقی و پیشرفت را تئوریزه می کرد. آنان وضعیت 
نابسامان و آشفته ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران را مالحظه می کردند و درصدد 
بودند راهی به خروج از این وضعیت بگشایند. چنان چه رساالت این روشنفکران مورد توجه قرار 
گیرد، مشاهده می شود معضل عقب ماندگی و استبداد سیاسی یک مسئله اساسی برای آنها 

است که بر آنند راه برون رفتی برای آن طرح کنند.
آخوندزاده در آثار خود تصویری از ایران استبدادزده، خرافی، ناآگاه، نامتمدن، بی ثبات، 
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نابرابر و منحط ارائه می دهد که از سیر تکاملی بشریت عقب مانده است. مسئله برای او مشابه 
رهایی  به  راهی  وضعیت  این  در  می توان  چگونه  که  است  این  خود  معاصر  روشنفکران  دیگر 
جست؟ او سعی دارد از دل ناامیدی تودرتو روزنه ای به سوی امید باز کند. امید به اینکه جامعه 
ایران به ایده آلی مشابه آنچه در غرب تجسم پیدا کرده دست یابد. اما چگونه می توان در شرایط 
بن بست سیاسی-اجتماعی از امید به دگرگونی سخن به میان آورد و کدام امید پتانسیل ایجاد 
تغییر را دارد؟ آخوندزاده امید رهایی بخش خود را از تجربه غرب استنتاج می کند و آن امید 

سکوالر است. 

تأکید  این مسئله  بر  اروپا  در  روشنگری  و عصر  دینی  رفرم  تجربه  به  استناد  با  آخوندزاده 
از عقاید خرافی  آنها  رهایی  در  را می بایست  پیشرفت جوامع غربی  و  ترقی  ریشه  که  می کند 
دینی و تکیه بر عقل و خرد جست وجو کرد. این در حالی است که اگر جامعه ای مانند اسپانیا 
دچار انحطاط شده دلیل اصلی آن سیطره عقاید دینی و مذهب منحط بر مناسبات اجتماعی 
از میان برداشتن  به واسطه  تنها  آزادی و ترقی  به  او صراحتًا اعالم می کند راه رسیدن  است. 
امر  محوریت  با  الهیات  سیطره  تحت  زندگی  از  می بایست  است.  میسر  دینی  عقاید  اساس 
استعالیی خدا گسست و یکسره آن را بـه اراده و خرد خودبنیاد انسانی واگذار کرد )آخوندزاده: 

ی دینی و استبدادی آن رهایی یافت  توان از اسارت در چهره  9(. تنها با تکیه بر علم و دانش می                      
و خود این امر منوط به پیشبرد پروژه پروتستانتیسم است که از نظر آخوندزاده معنایی مترادف 

با دین زدایی دارد. او در مکتوبات خطاب به مردم ایران تصریح می کند:

"اگر این حالت یعنی اتفاق به تو میسر می شد، برای خود فکری می کردی و خود را از قیود 
عقاید پوچ و از ظلم دیسپوت نجات می دادی. چه فایده ای حالت برای تو میسر نمی شود، مگر 
با علم؛ و علم حاصل نمی گردد مگر با پروقِر؛ و پروقِر صورت نمی بندد مگر با لیبرال بودن؛ و 

لیبرال بودن نمی شود مگر با رستن از قید عقاید" )همان: 56(.

به  تمامی  و  تام  فراخوان  تأثیر گفتمان خردمحور عصر روشنگری غرب،  آخوندزاده تحت 
عقل گرایی رادیکال می دهد. به زعم او باید عقِل بشری را از اسارت هر آنچه تا کنون آن را به بند 
کشیده نجات داد به نحوی که در ساحت حیات انسانی چیزی جز عقل حاکم نباشد. او در آثار 
خود به فیلسوفان عصر روشنگری مانند ولتر، منتسکیو و روسو ارجاع می دهد و تأکید می کند 
این فیلسوفان با شورش در برابر نفوذ کلیسا و پاپ و نیز مذهب کاتولیک، اروپا را از انحطاط 
قرون وسطایی نجات دادند. رفرم دینی و چرخش از کاتولیسیم به پروتستانتیسم در غرب به 
میانجی گذر به عصر روشنگری واقع شد )آخوندزاده: 211 تا 212(. چنان چه پروتستانتیسم 
اساسًا معنایی جز عقل گرایی و رهایی از وجوه تعبدی دین را ندارد. بنابراین مشابهتًا اگر جامعه 
ایران سعی داشته باشد از اسارت قرون وسطایی که بدان دچار است رهایی یابد این امر جز با 

مدار قرار دادن عقل و گسست از باورداشت های خرافی میسر نیست. 

امید  از  افقی  و  شکند  هم  در  را  ایران  بحران زده  جامعه  سرسختی  دارد  سعی  آخوندزاده 
سکوالر را ترسیم کند که در آن انسانی ایرانی می تواند با تکیه بر اراده، عقل و علم خود حیات 
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اجتماعی نوینی را ایجاد کند. این امید جوهره ای ماورائی 
تحقق  در  را  قدسی  امری  هیچ گونه  و  ندارد  آن جهانی  و 
انسان  آزاد  اراده  این  نمی کند.  احضار  خویش  ایده آل 
است که می تواند رخوت و جمود کنونی را بشکافد و نظام 
سیاسی-اجتماعی برابر و عادالنه ای را پدید آورد. به همین 
دلیل او به ستیز با هرگونه امید الهیاتی برمی خیزد و در آثار 
خود نقدهای تندی به آموزه های دینی شیعی وارد می کند. 
مردم  الهیاتی  امید  در  را  ایران  جامعه  ناامیدی های  او 
آنها را چشم  الهیاتی که همواره  جست وجو می کند. امید 
یا دستیابی  امر واقع  اراده خدا در  انتظار منجی، مداخله 
نگه می دارد، سبب مردم می شود هرگز  آن جهانی  به خیر 
با اتکاء به اراده ی خویش حرکتی در جهت تغییر وضعیت 
ممکن  بحرانی  وضعیت  از  گذار  بنابراین  نکنند.  موجود 
نخواهد بود مگر اینکه امید سکوالر جایگزین امید الهیاتی 
تا  شود  ناامید  الهیاتی،  امیِد  از  ایرانی  انسان  باید  شود. 
پدید  شرایط  دگرگونی  امکان  سکوالر  امید  سربرآوردن  با 
موجب  که  است  چیزی  همان  دقیقاً  الهیاتی  امید  آید. 
افتادن در دام تقدیرگرایی شده  و  امر واقع  از  غفلت مردم 
است. به همین دلیل او به نقد مظاهر امید الهیاتی به ویژه 
طریق  بدین  می کند  سعی  و  می پردازد  موعودگرایانه  امید 
به  دینی  وسطای  قرون  از  را  ایران  جامعه  گذر  تمهیدات 

عصر روشنگری فراهم آورد.

از  را  موعودگرایی  مسئله  و  غیبت  آموزه  آخوندزاده، 
مسئله  می داند.  خرافی  امری  را  آن  و  می کند  انکار  بنیاد 
غیبت  آموزه  از  دموکراتیک  قرائتی  که  نیست  این  او  برای 
ارائه دهد تا بدین واسطه موجبات سازگاری آن با سیاست 
خرافه زدایی  و  تقدس زدایی  او  بلکه  آورد؛  فراهم  را  مدرن 
در  او  لحن  است.  خواستار  را  اجتماعی  امر  ساحت  از 
»مکتوبات« وقتی از آموزه غیبت بحث می کند، غیرعقالنی 
آخوندزاده  نظر  از  است.  شیعی  اعتقاد  چنین  برشمردن 
ناآگاهی  دلیل  به  دینی  معجزات  دیگر  و  منجی  به  اعتقاد 

96-63(. غفلت از علوم جدید سبب می شود دنیا یکسره سرشار از افسون،  است )آخوندزاده،
خواهد  کند  پیدا  دست  علمی  آگاهی  به  فرد  چنان چه  که  حالی  در  آید  نظر  به  افسانه  و  راز 
او  جهت  این  از  است.  انسان  سیطره  در  بلکه  ماورائی  نیروهای  سیطره  در  نه  جهان  دانست 
و  عدل  از  سرشار  جهانی  فرارسیدن  نوید  خارق العاده ای  نحو  به  که  را  موعودگرایی  به  اعتقاد 

  الهیات رهایی بخش مبتنی 
بر نوعی امید الهیاتی بود که امر 

قدسی را به منظور دگرگونی 
حیات اجتماعی-سیاسی احضار 
می کرد؛ به نحوی که خداِی زنده 

در الهیات مسیحی در جایگاه 
منجی ستمدیدگان ظاهر می شود.

   طبق منطق نظری وبر، 
امید به عنوان یک انگاره ذهنی 

نمی تواند تنها نیروی محرکه ی 
یک جنبش اجتماعی باشد اما 

نمی توان تأثیر آن را در برانگیختن 
افراد و آنچه وبر از آن تحت عنوان 
انگیزه کنش یاد می کند، انکار کرد.

   دو صورت بندی اصلی و 
جریان ساز امید در مشروطیت 
ایران وجود دارد که هریک افق 
سیاسی-اجتماعی متفاوتی را 

ترسیم می کردند: چشم انداز امید 
سکوالر سعی داشت تطابق عصر 

روشنگری حیات انسانی را 
یکسره به اراده و خرد انسانی 

واگذار کند. در مقابل، چشم انداز 
امید الهیاتی با جانمایه ای 

موعودگرایانه حتی استقرار 
مشروطه را حاصل توجه ویژه 
منجی موعود قلمداد می کرد.
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رهایی را به بشریت می دهد، امیدی غیرعقالنی تلقی می کند )آخوندزاده، 97(. او با نقد امید 
اتوپیایی شیعه که در آموزه ظهور منجی تجسم یافته است سعی دارد نوعی امیِد رئال و ممکن 
را جایگزین آن کند؛ امیدی که در حیطه ارادی انسان قابل تحقق باشد و فرد را به انتظار امر 

ناممکن ننشاند.

به  دستیابی  که  آن جهانی  باور  هرگونه  دارد  غیبت  آموزه  به  که  نقدی  مشابه  آخوندزاده 
برمی شمرد.  غیرعقالنی  می دهد،  حواله  کنونی  دنیای  از  غیر  جهانی  به  را  سعادت  و  خیر 
تخدیری  عاملی  را  بدان  باور  و  این جهانی  ترقی  و  پیشرفت  به  توجه  مانع  را  آخرت گرایی  او 
و  این جهانی  امید  نادیده انگاری  امید آن جهانی ماحصلی جز  او  قلمداد می کند. در نگرش 
رئال را ندارد )آخوندزاده: 68 تا 75(. چنان چه وضعیت منحط جامعه ایران نتیجه همین امید 
غیرعقالنی است. او در مقابل مناسک و شعائر دینی همین موضع را اعالم می دارد و بر این 

باور است مناسک مذهبی جز به تباهی زندگی این جهانی بشر نمی انجامد.

آخوندزاده در برابر امید الهیاتی موعودگرایانه که خصلتی اتوپیایی، آن جهانی و آینده محور 
دارد از امید سکوالر دفاع می کند که خصلتی انسان محور، عقل گرا، این جهانی، اکنون محور 
امر ماورائی دیگری نیست  یا هر گونه  امید سکوالر، خدا  و واقع گرا دارد. سوژه تحقق بخش 
بلکه انسان و اراده ی اوست. این امید نه در جهانی دیگر بلکه در حیات کنونی بشر محقق 
هر  بلکه  ندارد  جبرگرایانه  مبنایی  امید  این  زیرا  نیست  دور  آینده ی  بر  مبتنی  و  شد  خواهد 
لحظه انسان اراده کند، می تواند امکانیت پیدا کند. از سوی دیگر این امید خصلتی اتوپیایی 
و  ترسیم  را  مشخصی  سیاسی-اجتماعی  چشم انداز  او  است.  واقع گرایانه  کاماًل  بلکه  ندارد 
و  استبدادی  نظام  تغییر  او  ایده آل  می کند.  تجویز  آن  به  رسیدن  برای  عینی  استراتژی های 
استقرار نظام دموکراتیک عرفی است که در آن امر دینی و سیاسی از یکدیگر تفکیک شده 
تأسیس  یعنی  تأکید دارد  آن  بر  امر  این  به  برای دستیابی  او  باشد. استراتژی های عینی که 
تأسیس  مذهب(  کردن  عرفی سازی  معنای  )به  پروتستانیسم  پروژه ی  پیشبرد  مکاتب، 
فراموش خانه، تغییر خط الرسم فارسی همگی معطوف به امر واقع و نه هیچ گونه امر ماورائی 

است )آخوندزاده: 15 و 188 تا 193(.

آخوندزاده در رساالت خود نخست سعی دارد رشته برخی امیدهای به زعم خود کاذب 
از امید  آنها  ناامید کردن مردم است. می بایست  از قضا  او  اولین گام برای  بنابراین  و  ببرد  را 
نخستین  ناامیدی  این  و  شوند  ناامید  است،  کشیده  بند  به  را  اراده شان  و  عقل  که  الهیاتی 
گام امیدوار شدن است. امید سکوالر پیوند فرد با امید الهیاتی را می گسلد تا سوژگی را به او 
بازگرداند. با این وجود، آخوندزاده به تحقق چشم انداز امید سکوالر در جامعه ایران چندان 
امیدی ندارد و ناامیدی او ریشه در واقع گرایی اش دارد. این افق امید در جامعه ای می تواند 
تحقق پیدا کند که حداقل بخشی جدی از افراد آن آگاه و تحصیل کرده باشند در حالی که 
از سوی  ایران بی سواد هستند.  اکثریت مردم  تأکید می کند  همان گونه که آخوندزاده مکررًا 
دیگر نهاد دین و روحانیت در برابر چنین چشم انداز امیدی به شدت مقاومت می کرد و با حربه 
تکفیر روشنفکران را به حاشیه تغییرات اجتماعی می راند. به همین دلیل آخوندزاده در مقدمه 
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کتاب مکتوبات کمال الدوله تأکید می کند این رساله تنها در 
اختیار افرادی قرار گیرد که صاحب دانش و معرفت هستند 
و مطلقًا انتشار عمومی پیدا نکند. زیرا او کاماًل آگاه است که 
جامعه ایران عصر مشروطه چنین نگرشی را برنمی تابد و نه 
تنها نهاد روحانیت که مردم نیز او را تکفیر خواهند کرد. اما 
نیروهای اجتماعی سکوالر در جریان جنبش مشروطه برای 
در  توانستند  و حتی  ننشستند  پای  از  اهداف خود  پیشبرد 
مجلس اول حضور پیدا کند و برخی تغییرات را در ساختار 

سیاسی ایران پدید آورند )آخوندزاده: 7 تا 8(.

امید الهیاتی 
علماء یکی از آن نیروهای اجتماعی بودند که به جریان 
اعتراضی عدالت خواهی و سپس مشروطه خواهی پیوستند. 
طیف  یک  در  نیز  علما  مشروطه،  روشنفکری  جریان  مشابه 
نمی گیرند.  قرار  فکری-سیاسی  گرایش های  لحاظ  به 
تجددگرای  برخی  و  رادیکال  سنت گرای  آنان  از  برخی 
اعتراض  اول  مرحله  در  آنچه  بودند.  سکوالر  برخی  و  دینی 
و تحصن نوعی همگونی در هدف را بین علمای سنت گرا و 
تجددگرا پدید آورد تالش برای استقرار عدالت خانه بود؛ آن 
هم عدالتخانه ای که قرار بود بیش از هر چیز مجری احکام 
شرع باشد. چنان چه این مسئله در نامه ی مشترکی که شیخ 
فضل الله نوری، طباطبایی و بهبهانی خطاب به مظفرالدین 
شاه نگاشتند، تجسم یافته است )ترکمان، 1362: 129 تا 
متمم  تدوین  با  خصوصًا  و  مشروطه  استقرار  از  بعد   .)131
قانون اساسی بین علما تعارض و اختالف پدید آمد. بعضی 
از آنها در جایگاه اپوزیسیون مشروطه مستقر قرار گرفتند و 
بعضی به حمایت تام و تمام از آن برخاستند. علمای موسوم 
و  مشروطه  مشروعیت  از  دینی  ادبیاتی  با  مشروطه خواه  به 

دینی بودن آن دفاع می کردند. این علما از همان ابتدا با چشم انداز امید الهیاتی از استقرار 
نوعی مشروطه ی دینی در جامعه ایران حمایت می کردند. آنان به عنوان یک نیروی اجتماعی 

مؤثر با خود پتانسیل امید الهیاتی را به حرکت اعتراضی مشروطه آوردند. 
علمای  جریان  شاخص  چهره  یک  نجف  مراجع  از  یکی  عنوان  به  خراسانی  آخوند 
مشروطه خواه است که در سراسر جنبش اعتراضی و نیز بعد از استقرار مشروطه و تا براندازی 
آن، با احضار امید الهیاتی سعی دارد از استقرار ایده آلی تحت عنوان مشروطه ی دینی دفاع 
امداد غیبی منجِی  به نحوی که  به جنبِش اعتراضی پیوست  امیدی موعودگرایانه  با  او  کند. 

  آخوندزاده با استناد به 
تجربه رفرم دینی و عصر 

روشنگری در اروپا بر این مسئله 
تأکید می کند که ریشه ترقی و 

پیشرفت جوامع غربی را 
می بایست در رهایی آنها از عقاید 

خرافی دینی و تکیه بر عقل و 
خرد جست وجو کرد.

  آخوند زاده معتقد بود که 
غفلت از علوم جدید سبب 

می شود دنیا یکسره سرشار از 
افسون، راز و افسانه به نظر آید، 

در حالی که چنان چه فرد به 
آگاهی علمی دست پیدا کند 
خواهد دانست جهان نه در 

سیطره نیروهای ماورائی بلکه در 
سیطره انسان است.

  نیروهای اجتماعی 
سکوالر در جریان جنبش 

مشروطه برای پیشبرد اهداف 
خود از پای ننشستند و حتی 

توانستند در مجلس اول حضور 
پیدا کند و برخی تغییرات را در 

ساختار سیاسی ایران پدید آورند.
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موعود شیعه را یک عامل استقرار مشروطه می دانست. او مشروطه را سازوکاری تلقی می کرد 
که به تحقق امید اتوپیایی شیعه یاری می رساند و از این جهت گاه از آن تحت عنوان »مشروِع 
که  علمایی  اعتراضی  جریان  برابر  در  مشروطه خواه  علمای  دیگر  و  او  می کند.  یاد  مقدس« 
مشروطه را با تکیه بر مذهب تکفیر می کردند، مشروع سازی دینی آن را وجهه همت خود قرار 
دادند. به همین دلیل آنان سعی داشتند نوعی الهیات سیاسی را تئوریزه کنند که بر مبنای 
امید  آنچه  با  که  حکومتی  می شد.  گرفته  نظر  در  شیعی  حکومت  ایده آل  شکل  مشروطه  آن 
از  نکته  این  نزدیکی داشت.  قرابت  را می داد،  آن  تحقق  اتوپیایی شیعه در عصر ظهور وعده 
پیام تبریکی که آخوند خراسانی به مناسبت تشکیل مجلس اول خطاب به نمایندگان ارسال 
 تأکید می کند به یمن توجه و عنایت ویژه 

ً
می کند، قابل برداشت است. او در این پیام صراحتا

امام زمان، مشروطه در جامعه ایـران امکان استقرار یافت و از استبداد پیشین رهایی پیدا کرد
)أخوندخراسانی،1385: 168(.

علمای مشروطه خواه بر این باور بودند استقرار مشروطه در ایران نه تنها با دیانت شیعی 
سازگار است بلکه مقوم بنیان آن محسوب می شود. از طرف دیگر آنان مشروطه را راه برون رفتی 
عدالت  اجرای  مملکت،  انتظام  که  می دانستند  اجتماعی  آشفتگی های  و  استبداد  بحران  از 
و کاهش ظلم را به دنبال خواهد آورد. از این جهت آنها برای گذر از ناامیدی  و بن بست های 
سیاسی، مدام امید الهیاتی را احضار می کنند تا بدین طریق موانع دینی تحقق مشروطه را نیز 
از میان بردارند. در مکاتباتی که آخوند خراسانی طی مشروطه اول با مجلس و دیگر کنش گران 
سیاسی دارد مکررًا بر این مسئله تأکید می شود که هرگونه مخالفت با مشروطه به مثابه محاربه 
قانون  مجلس،  با  مساعدت  و  همراهی  دیگر  سوی  از  است.  شریعت  صاحب  یا  زمان  امام  با 
و دیانت شیعی است او  بـا  و مساعدت  بودن  امام زمان  به مثابه در رکاب  و مشروطه  اساسی 

)همان: 172 تا 174(. او از دل آموزه غیبت و باور به منجی موعود نوعی امید زنده و پویا را 
استنتاج می کند. به نحوی که اگرچه منجی موعود در غیبت به سر می برد اما قادر به دخل و 
تصرف در ساحت بشری است. او می تواند با عنایت غیبی حرکت اعتراضی را که در راستای 
دین است به ثمر برساند. او موجود حاضر اما غایبی است که تمام شئونات زندگی انسان شیعی 
می بایست در جهت طرح اتوپیایی او تنظیم شود زیرا در غیر این صورت در جایگاه محارب او 
تا آنجا پیش می رود که تقویت مجلس را تکلیفی شرعی قلمداد می کند که  او  قرار می گیرد. 
علمایی مانند او تحت اشاره باطنی امام زمان بدان اقدام می کنند. او طی تلگرافی خطاب به 

مجلس اول در جهت تأیید اساس و بنیان آن تصریح می کند:

"مکرر نوشته شده است که مجلس محترم ملی که اساسش به جهت رفع تعدیات استبداد 
و اعانه ی مظلومین است اعانت و همراهی از آن بر همه الزم است و مخل و مفسد و موهن به 

مخالف و محاد با امام عصر عجل الله فرجه است" )همان: 189(.

این تلقی از آموزه غیبت آشکارا فاصله گرفتن از قرائت منفعلی است که امید موعودگرایانه 
را یکسره به آینده دور و نامعلوم حواله می دهد؛ یعنی منجی که در انتهای تاریخ و به تعبیری 
موعود  تلقی،  این  در  می آورد.  پدید  واقع  امر  در  شگرفی  دگردیسی  و  آمد  خواهد  آخرالزمان 
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شیعی در مناسبات کنونی تغییری پدید نمی آورد و بنابراین 
آینده  به  مربوط  امری  شیعی  ایده آل  جامعه  تحقق  به  امید 
غیبت  آموزه  خراسانی  آخوند  نگرش  در  اما  ناپیداست. 
تغییر ماهیت می دهد به گونه ای که منجی موعود هر لحظه 
می تواند وضعیت سیاسی-اجتماعی موجود را تغییر دهد و 
این مداخله به تعبیر او امداد غیبی و به صورت پنهانی است. 
ایران  جامعه  سیاسی  ساختار  تغییر  که  می شود  این  نتیجه 
عنایت  و  نظارت  تحت  امری  به  مشروطه  به  استبدادی  از 
امام زمان تعبیر می گردد. این امید موعودگرایانه دو صورت 
پیدا می کند: از یک سو منجی را به مثابه ابر انسانی شگرف 
اراده  به  اتکاء  با  انسان شیعی می تواند  نظر می گیرد که  در 
مطلق او به تغییر موقعیت خود امید داشته باشد و از سوی 
دیگر به این انسان شیعی توان سوژگی می بخشد زیرا به او 
نوید می دهد حرکت اعتراضی اش به سرانجام خواهد رسید 

چراکه امداد غیبی منجی موعود آنان را مساعدت می کند.

آخوند خراسانی تنها در مرحله استقرار مشروطه نیست 
که به امید اتوپیایی شیعی برای ایجاد تغییر در واقعیت تکیه 
می کند بلکه این امر در مرحله تثبیت مشروطه، زوال و احیای 
از برپایی مشروطه دو سال نگذشته  مجدد آن رخ می دهد. 
بود که اختالف دربار و مجلس به اوج رسید و از طرف دیگر 
هم گرایی  زدند.  تجمع  و  تحصن  به  دست  مخالف  علمای 
نیروهای استبدادی، مذهبی و استعماری سرانجام به بسته 
شدن مجلس و دوره استبداد صغیر منجر شد. در این زمان 
مراجع نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی حکم جهاد علیه 
کرمانی،  االسالم  )ناظم  داشتند  اعالم  استبدادی  حکومت 

1390: 910-909(. آنچه مجددًا دستاویز مقابله با بحران استبداد صغیر قرار می گیرد امید 
موعودگرایانه و فراخوان به حضور تمام عیار منجی در عرصه حیات سیاسی است. این مسئله 

در فتوای تاریخی مراجع نجف علیه محمد علیشاه تجسم یافته است:

"به عموم ملت ایران، حکم خدا را اعالم می داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و 
دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات، و دادن مالیات به گماشتگان او از 
اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزله ی جهاد در رکاب امام زمان 
ی خذالن و محاربه با آن حضرت است"  ارواحنا فداه و سر موئی مخالفت و مسامحه به منزله 

)آخوند خراسانی، 1385: 210(.

تا  می شود  فراخوانده  دیگر  بار  موعود  منجی  غایِب  حضوِر  می گردد  مالحظه  چنان چه 

  آخوند خراسانی به عنوان 
یکی از مراجع نجف یک چهره 

شاخص جریان علمای 
مشروطه خواه است که در 

سراسر جنبش اعتراضی و نیز 
بعد از استقرار مشروطه و تا 
براندازی آن، با احضار امید 

الهیاتی سعی دارد از استقرار 
ایده آلی تحت عنوان مشروطه ی 

دینی دفاع کند.

  علمای مشروطه خواه با 
ادبیاتی دینی از مشروعیت 

مشروطه و دینی بودن آن دفاع 
می کردند. این علما از همان ابتدا 

با چشم انداز امید الهیاتی از 
استقرار نوعی مشروطه ی دینی 

در جامعه ایران حمایت 
می کردند. آنان به عنوان یک 

نیروی اجتماعی مؤثر با خود 
پتانسیل امید الهیاتی را به 
حرکت اعتراضی مشروطه 

آوردند.
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یک  داخلی  جنگ  طی  تبریز  مجاهدان  گردد.  احیا  دیگر  بار  مشروطه،  و  سرکوب  استبداد 
ترسیم  آنها  برای  نجف  مراجع  که  الهیاتی  امید  چشم انداز  بر  تکیه  با  صغیر  استبداد  ساله  ی 
می نمودند در برابر نیروهای دولتی سرکوب گر ایستادگی می کردند. فتوای جهاد مراجع نجف 
مبنی بر تکفیر نظام استبدادی و تأکید بر تکلیف شرعی برای احیای مجدد مشروطه منجر به 
شکل گیری نوعی رادیکالیسم سیاسی-مذهبی شد که در نهایت با هم گرایی مجاهدان داخلی 

و نیروهای سیاسی خارجی به مشروطه دوم ختم گردید. 

آخوند خراسانی خوانشی اکنون محور از امید موعودگرایانه شیعی ارائه می دهد که بر مبنای 
آن امر قدسی در زمان حال حضور می یابد و بنابراین چهره ای مداخله گر پیدا می کند. این امیِد 
اکنون محور از انفعال و رخوتی که امید آینده محور شیعی متضمن آن بود، فراروی می کند و 
بدل به پشتوانه ای برای تغییر و مقاومت در برابر واقعیت می شود. اما آیا در امید الهیاتی که 
آخوند خراسانی از آن سخن به میان می آورد سوژه تغییر منجی است یا مردم؟ در پاسخ باید 
گفت موضع او در این زمینه بین سوژگی منجی و مردم در نوسان است. او از یک سو از مداخله 
مخفی و پنهان امام زمان در امور سیاسی و اجتماعی سخن می گوید و از سوی دیگر با ارائه 
باید  آن مردم می داند.  از  را یکسره  از موعودگرایی، حکومت در عصر غیبت  نوگرایانه  قرائتی 
توجه داشت یکی از نقدهایی که علمای مخالف به مشروطه وارد می دانستند، مسئله غاصب 
در  اساس  این  بر   .)184 : بود )زرگرنژاد، 1377 اشکال حکومت در عصر غیبت  تمامی  بودن 
تلقی شیعه حکومت امری مربوط به حیطه ارادی امام معصوم است و هرگونه دخل و تصرف در 
آن غصب مقام والیت محسوب می شود. آخوند خراسانی در برابر این موضع حاکمیت استبداد 
را در تعارض با دیانت شیعی برمی شمرد و تصریح می کند فعال مایشاء پنداشتن فرد غیرمعصوم 
بدعت در دین است. بر این اساس حکومت مشروطه به ایده آل حکومت اتوپیایی شیعه در عصر 
حضور قرابت بیشتری دارد تا استبداد مطلقه فردی. بر این مبنا او از واگذاری اداره حکومت 
در عصر غیبت به مردم و نمایندگان مجلس سخن به میان می آورد. او با تکیه بر این استدالل 
دینی، عنایت و همراهی امام زمان با مشروطه نسبت به استبداد را بدیهی می انگارد و هرگونه 
تعلیل در امورات آن را جراحت بر قلب منجی تلقی می کند. او در تلگرافی که خطاب به عشایر و 
مجاهدان ایران در دوره استبداد صغیر نگاشته بر این مسئله اذعان می کند که آنان می بایست 
در برابر استبداد مقاومت کنند و بار دیگر مشروطه را مستقر سازند تا بدین واسطه بر جراحاتی 
کـه از این وقایع بر وجود امام زمان وارد شده، مرهم بگذارند )ناظم االسالم کرمانی، 1390: 

.)893

آخوند خراسانی با تکفیر دینی استبداد راه را برای استقرار مشروطه باز می کند و به همین 
نسبت راه را برای واگذاری عرصه سیاسی-اجتماعی به اراده انسانی و در نتیجه عرفی سازی 
سوی  به  راهی  او  موعودگرایانه  الهیاتِی  امیِد  دل  از  که  اینجاست  می سازد.  هموار  سیاست 
حکومت  با  اساسًا  موعود  منجی  او  نگرش  در  که  است  این  مسئله  می شود.  باز  سکوالر  امید 
خودکامه  استبداد  با  تا  دارد  بیشتری  مساعدت  سپرده  مردم  به  را  امور  زمام  که  دموکراتیکی 
از  امر قدسی استنتاج می کند.  از دل  را  امر عرفی  نوعی عرفی گرایی قدسی است که  این  و 
این جهت مشاهده می شود امید الهیاتی آخوند خراسانی به امید سکوالر آخوندزاده نزدیک 
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به  فراخوان  با  آخوندزاده  داشت  توجه  باید  زیرا  می شود 
و  گرداند  باز  او  به  را  انسان  سوژگی  دارد  سعی  سکوالر  امید 
ادبیاتی  با  را  انسان شیعی   آخوند خراسانی سوژگی 

ً
مشابهتا

و  استراتژی ها  می کند.  استنتاج  غیبت  آموزه  از  دینی  درون 
عرفی  آن  ماحصل  اما  هستند  متفاوت  چه  اگر  چشم اندازها 
شدن ساحت امر سیاسی و واگذاری آن به اراده مردم است. 
اما باید در نظر داشت علمای مشروطه خواه بر مسئله نیابت 
فقها در امور حسبیه تأکید دارند. به همین دلیل اذن شرعی 
آنان را الزمه ورود مردم به سیاست می دانند. به همین دلیل 
آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف با ماده پیشنهادی شیخ 
فضل الله مبنی بر تشکیل انجمن نظار فقها موافقت داشتند 
 .)13-15 : 1374 می کوشیدند )حائری،  آن  تحقق  برای  و 
راهی  خراسانی  آخوند  الهیاتی  امید  اگرچه  جهت  همین  به 
از  عناصری  هم چنان  اما  می گشاید  سکوالر  امید  سوی  به 
آخوندزاده  نگرش  با  تبع  به  و  دارد  خود  در  را  قدسی  امر 
با  خراسانی  آخوند  وجود  این  با  می کند.  پیدا  متمایزی  مرز 
بازاندیشی در آموزه غیبت و امید اتوپیایی شیعی نوعی امید 
را تئوریزه می کند که اکنون محور، انسان گرا و به تبع اراده گرا 
است. این امر بسیار حائز اهمیت است زیرا آشکارا از قرائت 
رایج موعودگرایی فاصله می گیرد و امیدی زنده و پویا را ترسیم 
دگرگون  را  کنونی  واقع  امر  لحظه  هر  می تواند  که  می کند 

منفعل  امیدی  کردن  تئوریزه  و  آینده  بت انگاری  از  فرم  اریک  تعبیر  به  او  این جهت  از  سازد. 
اجتناب می کند و از امیدی سخن می گوید که دگرگونی سرگذشت مردم را به خود آنان واگذار 
کرده است. این بدان معناست که انسان شیعی نمی بایست به انتظار گذر زمان بنشیند تا طرح 
اتوپیایی با گذر زمان و با اراده منجی ابرانسان تحقق پیدا کند بلکه او می تواند هر لحظه که 

اراده کند طرح ایده آل خویش را بر واقعیت بیافکند.

خاتمه
جنبش مشروطه را نمی توان ماحصل یک جریان فکری یا سیاسی دانست. همانطور که 
پیشتر گفته شد نیروهای اجتماعی مختلفی با ایدئولوژی های متفاوت در این حرکت اعتراضی 
الهیاتی در جریان جنبش  امید  و  امید سکوالر  نوشتار دو چشم انداز  این  در  شرکت داشتند. 
مشروطه توضیح داده شد. اکنون در ساحت امر واقع باید توجه داشت این دو چشم انداز به 
آوردند.  به دنبال  ایران  تأثیراتی در مشروطیت  فراخور نیروهای اجتماعی که حامل آن بودند 
مشروطه ای که در سال 1324 در جامعه ایران استقرار پیدا کرد و متمم قانون اساسی که در 
سال 1325 تدوین شد تجسمی از ایده آل های امید سکوالر بود. مشروطه نظام عرفی بود که 

  آخوند خراسانی با تکفیر 
دینی استبداد راه را برای استقرار 

مشروطه باز می کند و به همین 
نسبت راه را برای واگذاری عرصه 

سیاسی-اجتماعی به اراده انسانی 
و در نتیجه عرفی سازی سیاست 

هموار می سازد. اینجاست که از دل 
امیِد الهیاتِی موعودگرایانه او راهی 
به سوی امید سکوالر باز می شود.

  مشروطه ای که در سال 
1324 در جامعه ایران استقرار پیدا 

کرد و متمم قانون اساسی که در 
سال 1325 تدوین شد تجسمی از 
ایده آل های امید سکوالر بود. اما با 

تدوین متمم قانون اساسی ستیز 
چشم انداز امید سکوالر و امید 

الهیاتی آغاز شد.
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قرار  مجلس  نمایندگان  دست  در  امر  زمام  و  نداشت  آن  در  تصرفی  و  دخل  هیچ گونه  مذهب 
گرفت و حقوقی مانند آزادی، برابری، تشکیل اجتماعات برای ملت به رسمیت شناخته شد. 
اما با تدوین متمم قانون اساسی ستیز چشم انداز امید سکوالر و امید الهیاتی آغاز شد. اصولی 
در  و  اعالم شد  دیانت شیعی  با  برابری مخالف  و  آزادی  انتخاب وکال، تشکیل مجلس،  مانند 
بر  شد.  منجر  آن  اولیه  ماهیت  تغییر  به  که  شدند  خواستار  را  مشروطه  مشروع سازی  نتیجه 
ثانویه ای متشکل از علما تشکیل شد که به بازاندیشی در متمم قانون  این اساس کمیسیون 
اساسی پرداخت و در نتیجه آن مفادی به متمم اضافه شد که به در هم آمیختگی سیاست و 
دین انجامید. باید توجه داشت اگرچه چشم انداز امید الهیاتی علمای جریان مشروطه خواه 
با علمایی مخالف مشروطه تفاوت هایی دارد اما همه آنها در یک خواست مشترک بودند و آن 
مشروطه ی  کردند  تصریح  بارها  نجف  مراجع  دلیل  همین  به  بود.  دینی  مشروطه ای  استقرار 
دینی هرگز به گرایشات سکوالر میدان نخواهد داد. از این جهت در جریان تثبیت مشروطه، 
امید سکوالر به واسطه امید الهیاتی تا حدی سرکوب شد. اما این بدان معنا نبود که مشروطه 
ایران  مشروطیت  گفت  می توان  بلکه  شد  پالوده  سکوالر  امید  پیامدهای  و  تأثیرات  از  یکسره 

تجسم پارادوکسیکالی از امید سکوالر و امید الهیاتی به نحو توأمانی بود.
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مقاالت فارسی :جلد 2 مقالت فلسفی از میرزا فتحعلی آخوندزاده به کوشش ح. صدیق

آخوندزاده، میرزا فتحعلی )1351( مقاالت به اهتمام علی اصغر حقدار
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حسن بیگی؛ تصحیح: حسین حسینی فرید. تهران: انتشارات کوشش

وبر، ماکس )1391(، اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری 
کاشانی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

وبر، ماکس )1392(، روش شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نش مرکز
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مینو مرتاضی *

بود و منود جنبش زنان در ایران

در صدف خویش گهر ساخنت

اشاره

به شکلی غیرحرفه ای،  انقالب  از  زنان پس  اولین سرود جنبش 
با کاستی و با بهرهگیری از ترانهای مشهور از »جون بائز« خوانندهای

اعتراضی خرداد ماه سال 138۴مقابل  درتـجمع    
»جمع

دانشگاه تهران سر داده شد. جمع هم اندیش زنان تشکل غیرنهادمند 
و مستقل زنان بود که در سال 138۲ پس از بردن جایزه صلح نوبل 
قالب  در  زنان  متکثر  و  متفاوت  نحله های  از  عبادی  شیرین  توسط 
اولین  برای  که  بودند  کسانی  زنان  این  میان  در  شد.  ساخته  فوروم 
بار به صدای بلند در میان جمع آواز می خواندند. اما به هرحال این 
سرود نه هم چون تولیدی حرفه ای و هنری بلکه حاصل تالش گروهی 
از زنان برای داشتن »سرودی از آن خود« در آمد.در سال 1385 در 
پی پیشنهاد تدوین منشور زنان در جمع هم اندیشی، پس از دو سال 
پی گیری و اخذ آرای گروه های مختلف زنان در سال 1386 تدوین و 

به جامعه عرضه شد.

* کارشناس ارشد مطالعات زنان، از کنشگران پر سابقه جنبش برابری حقوق زنان ایران

که در موسیقی دورهی اعتراض درامریکا تأثیرگذار بود، توسط
زنـان« همانـدیشی 
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مقدمه
انسان از زمانی که از وضعیت جانوری خمیده و سر به زیر گذر کرد و توانست روی دوپای 
خود بایستد و از دست هایش برای گرفتن اشیاء و تغییر دادن آنها همان گونه که خود می خواهد 
به موجود پیچیده ای تبدیل شده؛ رؤیای موجودی کامل تر شدن و  امروز که  تا  استفاده کند 
همراه و حمل کرده است. امید در زندگی روز مره آدمیان  خود  با  را  امید ساخت زندگی بهتر 
جاری است. زندگی همه انسان ها احاطه شده است از آرزوها و رؤیاهایی که بعضی از آنها از 
کهنگی بوی نای گرفته اند و بعضی دیگر مفری فراهم می کنند تا در الک خود فرو برویم؛ حتی 
ممکن است به رؤیای غنیمتی باارزش در دست طراران مبدل شود. اما بخشی از این تخیالت 
بد  پذیرای شرایط   

ً
آن نمی شود که صرفا به  راضی  دارد؛  برانگیزاننده  روزانه حالت  رؤیاهای  و 

موجود باشد، تن به انزوا و چشم پوشی از وضع موجود نمی دهد. همین قسمت از رؤیاها است 
که امید را در مرکز هستی خود دارد؛ رؤیایی که قابل تعلیم و تسری است. این امکان وجود دارد 
که آن را از رؤیاهای کنترل نشده و سوء استفاده های حیله گرانه اش رهایی بخشید و تقویتش 

 .)Bloch, 1995: 4 ( کرد تا در مسیر عینیت یابی و شدن قرار گیرد

چارچوب نظری
با در نظر داشتن تعریف ارنست بلوخ از امید، درمواجهه با جنبش زنان ایران، با جنبش 
پرشوری مواجه خواهیم شد که کنشگران آن، امیدوارانه تالش می کنند تا از طریق کوشش های 
جمعی مبتنی بر فهم و مطالبات مشترک به جهانی بهتر و ایمن ازخشونت برای زنان و در نهایت 

. برای انسان ها دست یابند:جهان بهتری ممکن است
مساله این است که چگونه می شود این نوع از امیدورزی را که معطوف به آینده بهتر است، 
آموخت. تا حدود زیادی این به ماهیت امید بازمی گردد که اهل انصراف و جا زدن نیست، در 
از »ترس«  بنابراین،  دارد.  پیروزی  به  وافری  و میل  بیزار است  از شکست خوردن  عین حال، 
برتر است، چون نه مانند »ترس« منفعل است و نه در وضعیت بیهودگی و نیستی به استیصال 
و انسان امیدوار را به جای آنکه مثل حس  گرائیده است. احساس امید از خود فراتر می رود 
ترس در خودش محدود سازد، او را از طریق ارتباطش با دیگران گسترش می بخشد. کارکرد 
حس امید انسان ها را به صورت فعالی در شرایط "شدن" قرار می دهد، شرایطی که آنها خود 
جزیی از آن هستند. این شرایط، آن زندگی »سگی« را که انسان ها در آن قرار داده شده اند، 
 .)Ibid.:3 ( نمی پذیرد و امید آنها را مجاب  می کند تا در جهت تغییر وضعیت موجود اقدام کنند

جنبش زنان به مثابه امید در حال شدن
جنسیتی  برابری  گفتمان   زائیده  این که  به دلیل  ایران  زنان  جنبش  امروزه  بی شک 
گفتمان  ایران  زنان  جنبش  می شود.  محسوب  ایران  در  اجتماعی  جنبش  منتشرترین  است 
اتوپیایی  عناصر  تبارشناسی  از  و  تاریخ  طول  در  زنان  زیسته  تجارب  متن  از  را  برابری خواهی 
فمینیزم1،  اصطالح  است.  کرده  اخذ  ایران  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگ  در  مطرح  ایده های 



145
پائیز و زمستان 1398

به طور  برای زنان ایرانی واژه نوینی است . زیرا فمنیسم۲ 
کلی زائیده دوران صنعتی در اروپاست. فمنیسم اروپایی 
مرحله  سه  زنان،  زمان  مقاله  در  کریستوا  جولیا  بقول 
عمده را در مسیر تحول خویش پشتسر گذاشته است: 
تالش های  گویای  که مشخصا  زنانه،  برابری طلبی   .1 
در  که  تحولی  متن اند.  به  حاشیه  از  آمدن  جهت  زنان 
برابری جنسیتی در  از خواست های  آن فمینیسم  مسیر 
جنسی  و  اجتماعی  حقوقی،اقتصادی،  سیستم های 
بـه  برابری  جهت  پی گیر  مبارزات  در  که  است؛ ۲. زنانی 
به سان  خویش  متفاوت  هویت  و  تفاوت  درک  ضرورت 
بحث  بر  تمرکز  3. با  یافته اند؛  دست  جامعه  در  زن  یک 
آزادی و استقالل عمیق درونی  نیاز  به  تفاوت های بدنی 
و برونی خود در مقام یک زن پی می برد. درمرحله بعدی 
با تن دادن به هویت های مختلف زن، به نوعی متاروایت 
از جنسیت دست می یابد. روایتی که بر دوگانگی زن/مرد 
ابژه  به منزله  و برتری جسم مرد در مقام سوژه و تن زن 
پایه گذاری گشته است. در این مرحله زن به معانی نوینی 
از جنسیت و پلورالیسم جنسیتی، جنسی و یک تنوع در 
جهان زنانه و خواسته هایش، بنا به تعلقات محلی و ملی 
و منطقه ای دست می یابد و هم خویش و هم جهانش را 

.)Kristeva, 1981: 18-20( متحول می سازد
مکتب  سوم  نسل  اندیشمندان  از  کلنر،  داگالس 
نقد  مقابل  در  "بلوخ،  که  است  معتقد  فرانکفورت، 
 منفی و سلبی، از ما مصرانه 

ً
ایدئولوژی به گونه ای صرفا

یا  دست ساخته ها  در  پیش رونده   بالقوه  محتویات  به  بکنیم  دقیقی  توجه  که  می خواهد 
ایدئولوژی ها  بلوخ،  نظر  از  نفی می شوند.  و  طرد  ایدئولوژی ِصرف،  به عنوان  پدیده هایی که 
ساحتی »پیش نگرانه« دربر دارند که گفتمان ها، انگاره ها و تصویرهای آن، انگاره هایی اوتوپیایی 
زینتی«  صرفًا  »عناصر  با  اتوپیایی  عناصر  حال،  این  با  می کنند.  خلق  را  بهتری  جهانی  از 
هم زیستی دارنـد )Kellner: 3-4(. از این رو، می توان گفت که جنبش زنان اعتبار کارکردی 
در جریان جنبش های  و  فهم مشترک  و  درد  از  که  ایده ها  زینتی حاشیه  از عناصر  نه  را  خود 
نوگرایانه اجتماعی- سیاسی و در مبارزه با تبعیض ها و خشونت های جنسیتی علیه زنان کسب 
هم شامل ترس هایش است و هم شامل همه آن چیزهایی  آینده ی این جنبش،  کرده است. 
که به آنها امید دارد، محتوا و کارکرد امید به طور مداوم به تجربه درمی آید و زمانی که جوامع 
 .)Bloch,1995: 4( یافته ای گسترش می یابد به صورت تشدید  به پا می خیزند  سرکوب شده 
از بخش  در مرحله عبور  ایران  زنان  برابری حقوقی جنسیتی جنبش  نگارنده گفتمان  به نظر 
پی  در  آورده  به دست  که  موفقیت هایی  با  جنبش  این   . است  کریستوا  بندی  تقسیم  نخست 

 امروزه جنبش زنان ایران 
به دلیل این که زائیده گفتمان  

برابری جنسیتی است 
منتشرترین جنبش اجتماعی 

در ایران محسوب می شود. 
جنبش زنان ایران گفتمان 

برابری خواهی را از متن تجارب 
زیسته زنان در طول تاریخ و از 

تبارشناسی عناصر اتوپیایی 
ایده های مطرح در فرهنگ 

اجتماعی و سیاسی ایران اخذ 
کرده است.

  جنبش زنان ایران در 
مرحله نخست جنبشی 

خودجوش باساختاری افقی و 
سیال است که بر پایه رفتار و 
کنش جمعی پایدار و تاریخی 

زنان ایرانی شکل گرفته است و 
ادبیات مقاومت و سبک زندگی 

خاص خود را دارد.

ً
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ساختن امکانی برای  شکل گیری هستی اجتماعی معطوف به برابری و دموکراسی در جامعه 
باردار است:  را  آن نشده«  »آن چیزی که هنوز  ایـران  زنان  از دیدگاه فلسفی، جنبش  است. 
آن جنبش اجتماعی که هستی اجتماعی توسعه یافته فاقد تبعیضات جنسیتی را با پذیرش 
تفاوت های جنسی در بطن خود می پرواراند، یا آن طور که بلوخ آرزو داشت امید به امکان یک 

زندگی بدون سرکوب و برده سازی دیگری را هدف کوشش های خود قرار می دهد. 

جنبشی خودجوش باساختاری افقی و سیال است  جنبش زنان ایران در مرحله نخست 
که بر پایه رفتار و کنش جمعی پایدار و تاریخی زنان ایرانی شکل گرفته است و ادبیات مقاومت 
این طرف،  به  از مشروطه  ایران،  در  زنان  فعاالن جنبش  دارد.  را  زندگی خاص خود  سبک  و 
طی دهه های متوالی، انواع محافل مخفی و آشکار زنانه و کنش های اعتراضی دسته جمعی 
و  تبعیض  انواع اشکال  امحا  را در جهت  نافرمانی مدنی  و شیوه های  و سایر اشکال  خیابانی 
از آن بهره برده اند. در این راه هزینه های سیاسی و اجتماعی  خشونت علیه زنان بپا کرده و 

سنگینی برای فعالیت های برابری خواهانه خود متحمل شده و پرداخته اند.

جنبش زنان ایرانی در مرحله نخست، سه ویژگی مهم جنبش های اجتماعی فراگیر را درون 
فرصت هایی  از  بهره گیری   .3 و  نهادمند  غیر  جمعی  کنش   .۲ جمعی،  مطالبه  دارد.1.  خود 
در  زنان  جنبش  یکم،  ویژگی  داشتن  درنظر  با  می آفرینند.  اجتماعی  سیاسی  رخداد های  که 
وهله نخست توانسته است مطالبه برابری خواهی را به طور جدی در قالب مطالبه جمعی در 
اذهان زنان تحصیل کرده ساکن شهرهای بزرگ و شهر های کوچک وارد و نهادینه کند. ویژگی 
خود  مطالبات  به  دست یابی  برای  ایران  زنان  جنبش  کنشگران  که  می شود  آشکار  آن جا  دوم 
یا تولید کارزارهای  از طریق تشکیل نهاد های مخفی و آشکار، هم اندیشی ها و هم گرایی ها و 
)کمپین های( کوتاه مدت، اقدام به عمل جمعی کرده اند. زیرا تا وقتی مطالبه ای در یک عمل 
جمعی غیرنهادمند ظهور و بروز پیدا نکند نمی تواند درقاب جنبش اجتماعی جای گیرد. عمل 
جمعی غیرنهادمند و سازمان نیافته از ویژگی های مهم جنبش های اجتماعی است. در جنبش 
نهاد هایی مثل حزب و سندیکا  ایران عمل جمعی هم چون عمل جمعی  زنان  برابری خواهی 
و  فرماندهی  موقعیت  افراد عضو  به  که  باشد  مرام نامه هایی  و  بر اساس نامه  مبتنی  که  نیست 
در جنبش زنان هیچ قرارداد و سهمی بین افراد شرکت کننده رد و بدل  فرمانبری می بخشد. 
نمی شود. جنبش های اجتماعی به رغم خودجوشی، در خالء جوانه نمی زنند؛ بلکه معمواًل در 
پی وقوع یک رخداد اجتماعی- سیاسی شکل می گیرند و یا به جلو حرکت می کنند. از این رو، 
آغـازکننده است.  از رخداد های  بهره گیری  اجتماعی  اهمیت جنبش های  پر  ویژگی  سومین 
رخداد آغازکننده  موتور محرک جنبش اجتماعی است. اسملسر آن را رخداد تکان دهنده ای که 
با درگیرکردن افکار عمومی، به جامعه ی نسبتًا بی تفاوت در قبال نارسایی ها، شوک وارد می کند 
تعریف می کـند )اسملسر،  این طریق واکنش های زنجیره ای و گسترده را در پی می آورد  از  و 
1380(. مهم ترین رخداد آغازکننده و تغییردهنده در یک صد سال اخیر ایران انقالب مشروطه 

بود .

بنا بر نظر بلوخ ما نمی توانیم به پیش حرکت کنیم و تغییری بنیادی در روابط اجتماعی 
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تاریخ  از  دقیق  و  درست  برداشتی  آنکه  مگر  نماییم  ایجاد 
و  ناتوانی ها  به  نسبت  بشود  که  نحوی  به  باشیم،  داشته 
شکست هایمان در به واقعیت کشاندن امیدهایمان آگاهی 
تبارشناسی  طریق  این آگاهی، از  کنار  در  و  نماییم  پیدا 
همه وقایع و روابطی که در زندگی هر روزه مان رخ می دهد 
سوی  به  روشنایی  و  آگاهی  در  که  برسیم  توانایی  این  به 
این  بر   .)Zipes, 2019: 180( برداریم  گام  بهتر  آینده ای 
مبنا، جنبش زنان ایران اگرچه گذشته گرا نیست، اما نیاز 
دارد که از طریق آگاهی از گذشته تاریخی خویش به سوی 
مهم ترین  که  گفت  می توان  جرأت  به  بردارد.  گام  آینده 
اخیر  سال  یک صد  در  تغییردهنده  و  آغاز کننده  رخـداد 

ایران انقالب مشروطه بود.

جنبش زنان ایران در آینه تاریخ
نخستین  از   1۲85 سال  در  ایران  مشروطه  جنبش 
جوامع  سیاسی و اجتماعی در  گرای  توسعه  جنبش های 
شرقی در آغاز قرن بیستم میالدی بود. هدف این جنبش 
محدود کردن شیوه سنتی حکومت، نفی استبداد سیاسی 
و حکومت قانون بود؛ همان شیوه ای که در آن شاه در زمین 
بدون هیچ محدودیت و ممنوعیتی بر رعایایش فرمانروایی 

می کرد. این جنبش مقدمه ای شد بر شیوه حکومت مشروطه که در آن مردم به عنوان جانشینان 
خداوند بر زمین حاکمیت می یافتند و نمایندگان آنان قوانین و بودجه ها و قراردادهای خارجی 
و وزرای دولت را تصویب و تأیید و یا رد می کردند )ابراهامیان، 1376(. به گواهی تاریخ، زنان 
در فرایند  شکل گیری و در متن جنبش انقالبی مشروطه و نیز در فرایند  شکل گیری و در متن 
جنبش انقالبی مردم در سال 1357 نقش موثر و غیرقابل انکار داشتند. اما با پیروزی انقالب 
در  زنان،  گرچه  بازماندند.  قانون  پرتو  در  عادالنه  زندگی  اتوپیای  در  حضور  از  زنان  مشروطه 
نخستین نظام نامه انتخابات مجلس شورای ملی، در کنار گروه هایی چون دیوانگان، و دزدان 
و قاتالن و اشخاص کمتر از ۲0 سال از حق رأی محروم شدند، اما از هر رخداد آغاز کننده ای 
با  تا در جامعه  از مشروطه استفاده می کردند  بزرگ پس  و  هم چون جنبش های ملی کوچک 
طرح مطالبات برابری خواهانه در آموزش و پرورش و دیگر مشارکت های اجتماعی و سیاسی 

حضور فعال داشته باشند.
استبداد  عمال  با  مبارزه  به  دلیری  و  رشادت  با  روشنفکر  زنان  مشروطه،  جنبش  در 
مافی،  نظام  ملکزاده، آدمیت،  کسروی،  مانند  مشروطیت  بزرگ  نویسندگان  برخاستند. 
های زنان در انقالب مشروطیت یاد  ناظماالسالم کرمانی، دولت آبادی و در آثار خود از تشکل 
نقش  شهرها  دیگر  و  تهران  در  شمسی   1۲8۴ و   1۲85 بست نشینی های  در  زنان  می کنند: 

  فعاالن جنبش زنان در 
ایران، از مشروطه به این طرف، 

طی دهه های متوالی، انواع 
محافل مخفی و آشکار زنانه و 

کنش های اعتراضی دسته جمعی 
خیابانی و سایر اشکال و 

شیوه های نافرمانی مدنی را در 
جهت امحای انواع اشکال 

تبعیض و خشونت علیه زنان بپا 
کرده و از آن بهره برده اند.

  جنبش زنان ایرانی در 
مرحله نخست، سه ویژگی مهم 
جنبش های اجتماعی فراگیر را 
درون خود دارد: مطالبه جمعی، 

کنش جمعی غیر نهادمند و 
بهره گیری از فرصت هایی که 

رخداد های سیاسی، اجتماعی 
می آفرینند.
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محـروم شدن آنـان از حق رأی نیز اشتیاق آنها را به فعالیت  داشتند. اعالم مشروطیت و حتی
 سیاسی کـم نکرد و آنان ده ها مدرسه و انجمن مخصوص به خود را در این زمان ایجاد کردند. 
دست  در  آنها  از  اطالعاتی  انجمن ها  این  از  بسیاری  کردن  عمل  مخفی  دلیل  به  که  هرچند 
نیست. در جریان شکل گیری جنبش مشروطه، زنان به تأسیس انجمن هایی اقدام کردند که 
نیمه سری و سری محسوب می شد. تا پیش از جنبش مشروطه فعالیت ها و حضور زنان بیشتر 
در چارچوب دفاع از تمامیت ارضی و حفظ سرزمین صورت می گرفت و بحثی از حقوق و برابری 
تنها  از جنبش مشروطه خواهی  تا پیش  ایرانی  زنان  نبود. قلمرو حضور  و مرد در اجتماع  زن 
در محدوده خانه و حضور در میان خانوادگی معنا می یافت. به گفته ی ساناساریان، "انقالب 
مشروطه 1۲85 فرصت ایده آلی برای زنان فراهم کرد تا محیط تنگ خانگی را ترک کنند و به 
خیابان ها بیایند. در مراحل اولیه انقالب مشروطه، در اواخر دهه 1۲70 و اوایل 1۲80، زنان 
متأثر از رهبران مذهبی بودند. شورش نان نمونه ای از آن بود. تعداد زیادی زنان  فعال اغلب
رفتار  هر  یا  ملی  شعارهای  سردادن  با  تظاهرات  در  شرکت  برای  روحانیون  حمایت  واسطه  به 
دیگری که تا ان روز غیر زنانه تلقی می شد، احساس آزادی می کردند. بعدها به ویژه پس از سال 
1۲85، حرکت زنان محسوس تر و مستقل تر شد. زنان انجمن ها و دوره های خاص خودشان را 
برپا کردند" )ساناساریان، 138۴: 38تا39(. زنان از طریق انجمن های نیمه سری و غیرعلنی 
انقالب مشروطه سازمان  از  علیه دولت های خارجی در حمایت  را  قهرآمیز خود  فعالیت های 
انجمن های زنان اعالمیه هایی در سراسر شهر  اواخر دسامبر 1911،  برای مثال، "در  دادند. 
زنند.  اقدامی مؤثرتر دست  به  اتمام حجت روسیه،  برابر  از مردم خواستند در  و  پخش کردند 
اماکن  این  از صاحبان  و  رفتند  قهوه خانه ها  به  اروپایی  دولت های  از  انتقام  گرفتن  برای  زنان 
خواستند که مصرف شکر اروپایی را متوقف سازند یا قهوه خانه ها را ببندند" )آفاری، 1377: 
به  ایران که در فاصله سال های 1907 و 1911  زنان  انجمن های  از  به "شماری  آفاری   .)60
آزادی  انجمن  چون  انجمن هایی  دارد؛  ۲1(. اشاره  )همان:  گماردند"  همت  مهمی  اقدامات 
ایران،  خواتین  انجمن  وطن،  مخدرات  انجمن  نسوان،  انجمن  نسوان،  غیبی  اتحادیه زنان، 
خواتین  هیئت  شورای خواتین،  همت  انجمن  نسوان،  اتحادیه  ایران،  خواتین  خیریه  شرکت 
مرکزی )همان(. ساناساریان به نقل از بدرالملوک بامداد برخی فعالیت های ثبت شده را مطرح 
می کند: "روزی در جریان شکنجه و آزار مشروطه خواهان در یکی از محالت تهران یک مالی 
هوادار دربار که علیه مشروطه خواهان سخن می گفت با شلیک یک زن که سالح را زیر چادرش 
از  همچنین  شد.  کشته  جمعیت  توسط  بالفاصله  نیز  زن  البته  شد.  کشته  بود  کرده  مخفی 
آذربایجان گزارش شد که در نبرد بین موافقان و مخالفان مشروطه جسد بیش از ۲0  استان 
زن ملبس به لباس مردانه پیدا شده است" )سانساریان، 138۴: ۴0(. نیز از مورگان شوستر 
نقل می کند که حدود 300 تن ضعیفه که بیرون از خانه ها و حرم خود ملبس با ردای ساده و 
به طور مستقیم بطرف مجلس  بودند  تپانچه  به  و مسلح  توری سفید  روبنده های  و  سیاهرنگ 
رفتند و خواهان دیدار با رئیس مجلس شدند. و وقتی درون مجلس شدند. هفت تیرهاشان را 
بیرون آوردند و روبنده هاشان را پاره کردند و شجاعانه تصمیم خود را مبنی بر کشتن شوهران 
و پسرانشان در صورت تزلزل و تـردید نمایندگان مجلس در انجام وظایفشان در حراست از 
مثل  ایرانی،  زنان  گوناگون  فعالیت های  )همان(.  کردند  اعالم  کشور  ارضی  تمامیت  و  آزادی 
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وقت  امورخارجه  وزیر  گری«  ادوارد  »ِسر  به  تلگرام 
انگلیس، برای بازگرداندن نظم به ایران، فروش زینت آالت 
و جواهرات خود برای حمایت از دولت برای تأسیس بانک 
ملی و تحریم کاالهای خارجی مثل منسوجات انگلیس. 
اقدامات خود  برگزاری میتینگ های بزرگ  با  ایرانی  زنان 
از نظر ساناساریان، بنا بر  را برای مردم توضیح می داند. 
شواهد، روشن است که زنان در انقالب مشروطه فعاالنه 
قدرت های  علیه  روحانیت  تشویق  با  و  داشتند  مشارکت 
خارجی به مبارزه برخاستند. آنها توانستند سازمان های 
کنند.  عمل  مستقل تر  و  دهند  تشکیل  را  خود  خاص 
درحقیقت جنبش ملی زنان یک “خرده جنبش” بود که 
و هدف آن استقالل  با جنبش عمومی همکاری می کرد 

ایران و اجرای قانون اساسی بود.

بیرون  خانه هایشان  از  را  ایرانی  زنان  ملی گرایی 
کشید . در پی رخداد آغاز کننده ای چون جنبش نوگرای 
خویش  مشارکت  و  نفوذ  قلمرو  گرفتند  یاد  آنها  مشروطه 
ساناساریان  سازند.  خارج  اندرونی  و  خانه  محدوده  از  را 
را  ما  ملک زاده  مشروطه  انقالب  تاریخ  کتاب  از  نقل  به 
از  شده  پی گیری  اهداف  که  می دهد  توجه  نکته  این  به 
سوی زنان با عرف و روال آن دوره تناقضی نداشت. آنان 
با اصناف و روحانیون و روشنفکران که طرفدار مشروطه 
ایران بودند جبهه واحدی داشتند.  از  و اخراج بیگانگان 
اما آن زمان طرح هر گونه حقی برای زنان مورد استقبال 

قرار نمی گرفت. از نظر ساناساریان، با این حال، نوعی پیوند بین جنبش ملی و جنبش حقوق 
در  زنان  نقش  از  مناسبی  و  توصیف دقیق  بیات  این خصوص منگول  در  و  زنان وجود داشت 
مبارزات مشروطه ایران به دست داده است: "به نظر می رسد مشارکت زنان در وقایع سیاسی 
1۲8۴تا1۲90 خودجوش و فاقد هرگونه حرکتی سازمان دهی شده توسط خودشان بود. چرا 
که سازمان دهی و فعالیت سیاسی زنان پیشینه ای تاریخی و سنتی اجتماعی نداشت که بتواند 
الهام بخش و راهنمای زنان باشد. با توجه به چنین بافتی؛ نقش زنان در آن دوره به روشنی نه 
تنها بیانگر احساس ملی جدیدی است که به یک باره بر آنان مستولی شد و آنان را به حرکت 
شدن  شناخته  به رسمیت  برای  نیرومند  و  جدید  تمایلی  بازتاب  حال  عین  در  بلکه  واداشت، 
است" )همان: ۴3(. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد زنان ایرانی شرکت کننده در مراحل 
روشنفکران  زمره  در  پدرانشان  که  بودند  کسانی  از  مشروطه خواهی  یا  زنان  جنبش  نخست 
ملی گرا بودند، مثل »صدیقه دولت آبادی« مدیر مسئول روزنامه »زبان زنان« که خود بنیان گذار 
در  که  وطنخواه«  »نسوان  جمعیت  از  اسکندری«  »محترم  یا  بود؛  وطن«  مخدرات  »انجمن 

  زنان در بست نشینی های 
1285 و 1284 شمسی در تهران 

و دیگر شهرها نقش داشتند. 
اعالم مشروطیت و حتی محروم 
شدن آنان از حق رأی نیز اشتیاق 
آنها را به فعالیت سیاسی کم نکرد 

و آنان ده ها مدرسه و انجمن 
مخصوص به خود را در این زمان 
ایجاد کردند. هرچند که به دلیل 
مخفی عمل کردن بسیاری از این 

انجمن ها اطالعاتی از آنها در 
دست نیست.

 مبارزه با رژیم شاه، به دلیل 
اتحاد شاه با امریکا جبهه  

اندیشه های مبارزاتی چپ و ضد 
امپریالیستی را تقویت کرد و با 

کانونی شدن مبارزه با رژیم 
پهلوی در مسیر مبارزات 

ضدامپریالیستی )ضداستعماری( 
و ضداستثماری، بحث حقوق 

برابر زنان به حاشیه رفت.
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خانواده مشروطه خواه بزرگ شده بود.

پس از مشروطه و در دوران حکومت پهلوی اول مطالبات حق خواهانه زنان توسط مردان 
شد. مثل پیشنهاد وکیلالرعایا، نماینده همدان  نواندیش و زنان وابسته به آنان پی گیری مـی 
که می پرسد به چه دلیل زنان باید از حق رأی محروم باشند. می پرسد که آیا آنها آدم نیستند یا 
مستحق حقوقی مانند حقوقی که مردان دارند نیستند. در پاسخ به او ، شیخ اسدالله می گوید 
ما نباید این مساله را مورد بحث قرار دهیم چرا که امری دون شأن یک مجلس اسالمی است 
آنان توانایی و استعداد شرکت در  به  اما دلیل محروم شدن زنان آن است که خدای متعال  و 
امور سیاسی و پذیرش نمایندگی یک ملت را نداده است. آنان جنس ضعیف هستند و همانند 
بلکه  پایمال شود،  نباید  زنان  این حال حقوق  با  نیستند؛  توانایی قضاوت برخوردار  از  مردان 
باید همان گونه که خدای متعال در قرآن می فرماید، مردان از حق زنان پاسداری کنند )همان: 
که در جنبش مشروطه، مردان  با این وجود، واقعیت های مورد توجه و تأکید این است   .)۴5
روشنفکر به این حقیقت دست یافته بودند که هرگونه تغییر اجتماعی بدون تغییر وضعیت زنان 
ممکن و مقدور نخواهد بود. از این رو، بسیاری از مردان روشنفکر و به ویژه فعاالن سوسیالیست 
در جنبش مشروطه در صدد احقاق حقوق زنان بودند؛ چنان که، فرقه دموکرات درسال 13۲۴ 
طرح اعطای حق رأی به زنان را داد. مشاوران مصدق نیز با این استدالل که در قانون اساسی 
همه شهروندان برابرند، در جریان اصالح قانون انتخابات پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان را 
دادند، که مخالفت علما و طالب و اصناف روبرو شد و آنها اعتراض کردند که در شرع اسالم 
حق رأی فقط به مردان داده شده است )مذاکرات مجلس، مجلس هفدهم، 16 بهمن 1331(. 
نیز تأکید کرد که دولت باید حتمًا از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند،  آیت الله کاشانی
چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان، یعنی خانه داری و پرورش فرزند، 
133۲(. در عین حال، در دوران  آنگونه که در گفتمان سنت پذیرفته است بپردازند )کاشانی، 
حکومت پهلوی جنبش زنان ایران به رغم امتیازات اهدایی رژیم و دربار به زنان، از جمله اهدای 
حق رأی و اجباری کردن آموزش و تحصیالت برای دختران و فراهم کردن امکان حضور زنان در 
اجتماع، گفتمان برابری خواهی حقوق زنان کم رنگ می شود و زنان به گفتمان ضداستعماری 

و رهایی بخش ملی روی می آورند .

چپ  مبارزاتی  اندیشه های  جبهه   امریکا  با  شاه  اتحاد  دلیل  به  شاه،  رژیم  با  مبارزه 
مبارزات  مسیر  در  پهلوی  رژیم  با  مبارزه  شدن  کانونی  با  و  کرد  تقویت  را  امپریالیستی  ضد  و 
ضدامپریالیستی )ضداستعماری( و ضداستثماری، بحث حقوق برابری زنان به حاشیه رفت. 
زنان با پیوستن به گفتمان انقالبی و مبارزات مسلحانه علیه رژیم سلطنتی حضور خود را در 
و  نام   با  ایران  اپوزیسیون  سیاسی  نیروهای  و  روشنفکران  عموم  فکر  کردند.  پررنگ تر  جامعه 
حضور زنان چریک مانند اشرف دهقان، محبوبه متحدین، لیال زمردیان و فاطمه امینی آشنا 
شد و آنها را ارج می نهاد که در کنار مردان چریک در  شکل گیری و خیزش های استقالل طلبانه 
و عدالت خواهانه در مبارزه با نظام سلطه و استعمار و استبداد و استثمار جان خود را از دست 
داده بودند. نقطه فراز و اوج حضور زنان در برچیدن بساط سلطنت هزاران ساله و  شکل گیری 
به منزله رخداد آغاز کننده نقطه عطفی در  انقالب  پارلمانی در کشور بود.  جمهوری و نظام 
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در  نحوه حضورشان  و  ایرانی  زنان  و جهان  زیست  نحوه 
جامعه بود.

جنبش زنان در عصر پساانقالبی

خود  بی وقفه  و  آگاهانه  حضور  سبب  به  نخبه  زنان 
وساطت  به  توانستند  سیاسی  تغییرات  و  تحوالت  در 
در  حضور  )هم چون  کننده  آغاز  سیاسی  رخدادهای 
یا  انقالب یا در نهضت های ملی انقالبی و غیرانقالبی ( 
اقتصادی )وجود فقرفراگیر( و یا اجتماعی )مقاومت های 
فرهنگ سنتی( گرد هم  برابر خشونت های  در  همگانی 
تحقق  جهت  اعتراضی  و  جمعی  عملی  و  شوند  جمع 
و  اسالمی  انقالب  دهند.  انجام  مشترک شان  مطالبه 
آغاز کننده مهمی  بالفاصله جنگ تحمیلی رخدادهای 
و  میدان  به  زنان  توده های  دسته جمعی  کوچ  که  بودند 
حضور  همین  ساختند.  ممکن  را  عمومی  عرصه های 
از  پس  زنان  حقوقی  برابری خواهی  گفتمان  شد  سبب 
طور  به  دولتی  و  رسمی  گفتمان های  قالب  از  انقالب 
متن جامعه شود. شورای  وارد  خود جوش خارج شده، 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  زنان  اجتماعی  فرهنگی 
صفحه ای   800 نمای  کار  فراقوه ای  مرکز  یک  عنوان  به 
ارائه  را  انقالب  از  پس  زنان  درباره  قانونی  پیشرفت های 
آمار  اساس  بر  نیز  و  گزارش  این  اساس  بر  است.  کرده 

برابر  دو  تقریبًا  دختر  دانشجویان  تعداد  گذشته  سال  بیست  در  اخیر،  دهه  دو  در  شده  ارائه 
به  در سال 1355  دانشگاه  از ۲۲3  دانشگاه های کشور  تعداد  بی سابقه  افزایش  شده است. 
و تعداد دانش آموختگان دانشگاهی  آمار عنوان شده  نیز در  دانشگاه در سال 1395   ۲6۴0
زن از 6 درصد در سال 1355 به ۴۴ درصد در سال 1395 رسیده است. در سال 1395 تعداد 
305 تشکل و 3۴07 کانون فرهنگی در دانشگاه های کشور فعالیت داشته اند، در این زمینه 
فعاالن  از  عظیمی  بخش  است.  رسیده  مورد   5086 تعداد  به  نیز  دانشجویی  نشریات  تعداد 
برابری تعداد زنان  این دوره، رشد، 16  این تشکل ها و نشریات دختران دانشجو هستند. در 
عضو هیأت علمی دانشگاه ها نسبت به قبل از انقالب اسالمی را شاهد بوده ایم، به طوری که 
در سال 1357 سهم زنان هیأت علمی 1/۴ درصد بوده و در سال 1396 به ۲۴ درصد رسیده 
است. در حال حاضر، زنان ۲0درصد از اساتید دانشگاه ها را تشکیل می دهند، به طوری که 7 
هزار نفر از اساتید دانشگاه ها زن هستند، در حالی که پیش از انقالب تنها 1/۴درصد اساتید 
دانشگاه ها زن بوده اند. نسبت دانشجویان زن در تمام مقاطع تحصیلی، طی سال های 85-

 انقالب اسالمی و بالفاصله 
جنگ تحمیلی رخدادهای آغاز 

کننده مهمی بودند که کوچ 
دسته جمعی توده های زنان به 
میدان و عرصه های عمومی را 
ممکن ساختند. همین حضور 

سبب شد گفتمان برابری خواهی 
حقوقی زنان پس از انقالب از 

قالب گفتمان های رسمی و 
دولتی به طور خود جوش خارج 

شده، وارد متن جامعه شود.

 کثرت حضور زنان در 
نهادهای مدنی هم چون محیط 
زیست و دفاع از حقوق کودکان 

کار و خیابان و دفاع از حقوق 
کودکان و انجمن های منع 

خشونت علیه زندانیان و زنان و 
... موجب افزایش بالقوه 

کنشگران مدنی زن در نهادهای 
غیردولتی شده است.
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1355، از ۲9 درصد به 53 درصد به نفع زنان افزایش داشته است.این گزارش ها و گزارش های 
مشابه بیانگر حضور جدی زنان در ارکان و سطوح مدیریتی و اجرایی و خدماتی در عرصه های 
گوناگون جامعه است . در پرتو چنین حضوری، جمع های گوناگون زنان در ایران توانسته اند 
برای پی گیری مطالبات خود، حول محور گفتمان ضدخشونت، ضدتبعیض و برابری خواهی، 
یک »ما«ی جمعی، در حین استقالل از سایر جنبش ها، شکل دهند. همین کلید واژه »ما« 
شورش های زنانه متمایز می سازد. »ما«ی شکل گرفته در  از  است که ماهیت جنبش زنان را 
جنبش زنان مبتنی برمطالبات مشترک به عالوه فهم مشترک از وضعیت های اجتماعی موافق 
ازفرصت بدست آمده در  کمک می کند تا  و مخالف پیش روست. این فهم به شرکت کنندگان 
یک وضعیت و لحظه ی تاریخی معین بهره بگیرند و گردهم بیایند و عمل جمعی را به منزله 
و  فرصت ها  است  قادر  که  فهیم  »ما«یی  دهند.  انجام  مشترک  تحقق هدف  جهت  امکان  یک 
رخدادهای تأثیر گذار بر پیش برد مطالبات زنان را شناسایی کند و آنها را در ابعاد و ساحت های 
پیچیده تر سیاسی اجتماعی و اقتصادی پی بگیرد. بهانه ها یا رخدادهای آغازکننده در جوامع 
در حال توسعه و از جمله در کشور ما به تناسب اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 
امکان پیشبرد مطالبات زنان را فراهم کرده است. دو انقالب بزرگ در فاصله کمتر از هفتاد سال 
و وقوع ده ها جنبش ملی ریز و درشت و جنگ و جنبش اصالحات و جنبش سبز، هر یک به 
را برای پیش برد گفتمان برابری  سهم خود به منزله رخداد آغازکننده، فرصت های  گرانقدری 
حقوقی زنان پیش روی آنان گشودند. جالب این جاست که حتی جناح اصول گرا که سعی در به 
حاشیه راندن زنان و طرح مسائل زنان در حوزه خانواده دارد، برای داشتن تریبون و نمایندگانی 
بین زنان موافق حضور زنان در مجلس و در سطوح وزارت و مدیریت های عالی در جامعه است. 
در پرتو این رخدادهای عدالت خواهانه و معنادار است که زنان قادر می شوند قوانین خانواده 
و نابرابری فرصت های انتخاباتی و عدم آزادی انتخاب سبک زندگی و خشونت های فرهنگی 
جا خوش کرده در ساختار اجتماعی را به چالش بگیرند. فعاالن جنبش زنان نیک در یافته اند 
فرصت بودن هم زمان در کنار همدیگر می تواند فهم مشترک از موانع و فرصت ها را تقویت نماید. 
آن جنبش اجتماعی که در آن، فهم مشترک ولو در حداقل ها شکل نگیرد و »ما«ی جمعی را 
نسازد، هیچ امکانی برای عمل جمعی و مدنی )غیر نهادمند( نخواهد داشت. هرچند در ایران 
به رسمیت  حاکمان و حتی فعاالن حزبی مرزهای استقالل جنبش زنان را چندان  رسانه ها و 
نمی شناسند و ناآگاهانه هر زنی که پستی درقوای سه گانه دارد را به عنوان فعال جنبش زنان 
»برابری خواهی« در  بر دال  تمرکز  با  ایران  زنان  برابری خواهی حقوق  اما جنبش  می خوانند، 

گفتمان حقوق زنان توانسته استقالل خود را از قدرت و رویکرد حاکم حفظ کند.

حکومت نسبت به واژه برابری جنسیتی حساسیت نشان می دهد و این واژگان را برنمی تابد 
ها و در تضاد قرار دادن واژه برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی از  و سعی دارد در بازی با واژه 
پذیرش گفتمان برابری جنسیتی سر باز زند. فهم مشترک موجود در جنبش زنان ایران جهت 
مطالبات زنان  حفظ استقالل جنبش مانع از این شده تا زنان در نقش بازیگران عرصه سیاست
را دست مایه زد و بندهای سیاسی کنند. جنبش زنان به رغم سرکوب ها و موانعی که حکومت بر 
آن روا می دارد، به  دلیل ماهیت مدنی و پابندی کنشگرانش به کنش و اخالق مدنی، توانسته 
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مطالبات زنان را به طور جدی وارد زیست سیاسی جامعه و گفتمان دموکراسی خواهی بگرداند و 
آن را عمومی کند. کثرت حضور زنان در نهادهای مدنی هم چون محیط زیست و دفاع از حقوق 
کودکان کار و خیابان و دفاع از حقوق کودکان و انجمن های منع خشونت علیه زندانیان و زنان 
و ... موجب افزایش بالقوه کنشگران مدنی زن در نهادهای غیردولتی شده است . کنشگرانی 
که خواهی نخواهی در مقام عوامل مؤثردر توزیع قدرت عمل خواهند کرد. از این رو، می توان 
جنبش  جنبش زنان ایران را جنبشی مؤثر در مسیر تغییرات سیاسی اجتماعی به شمار آورد. 
زنان ایران به دلیل ماهیت سکوالر خود جنبشی است که در پی خلق فضاهای کثرت گرایانه و 

دموکراتیک در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی است.
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طاهر اکوانیان، شهاب اکوانیان

نگاهی نه چندان امیدوارانه به امید

بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟*

اشاره

نوشته پیش رو در پی فهم رابطه ای است میان جامعه، سیاست و هنر در تاریخ معاصر 
ایران. به صورت دقیق تر، در پی فهم نسبتی است میان جنبش های اجتماعی معاصر و 
فضاهایی که در همان محدوده زمانی جنبش ها، در هنر خلق شده است. در خصوص 
هنر، تأکید بیشتر بر ادبیات و در درجه اول شعر بوده است، چراکه ادبیات تنها شکل 
تولید فرهنگی است که تمام و کمال به زبان متکی است و جز کلمه چیزی ندارد و اتفاقًا 
همین باعث می شود که بیشترین تقاطع را با سیاست داشته باشد. سیاستورزی هـم 
درنهایت شکلی از بالغت است و تا کلمه ای در کار نباشد و روایتی شکل نگیرد رخنه به 
قلب و جان مردمان هم ممکن نخواهد بود. در این رهگذر تعریفی از جنبش ارائه می شود 
و در ادامه نگاهی کلی به چند فراز تاریخ معاصر از جمله مشروطیت، جنبش های سی و 
چهل، انقالب پنجاه و هفت، خرداد هفتاد و شش و جنبش هشتاد و هشت و آنچه تا به 
امروز ادامه داشته است خواهیم داشت. هم چنین سعی داشته ایم تا حد امکان، آنچه 
نام امید بر خود گرفته را هم به پرسش بکشیم و امید را در مقام خیر اعلی قرار ندهیم. 
هرچند هر جنبشی به معنای امید بستن یا امید داشتن به حل تضادها است؛ گاهی 
امید زیاد از حِد حاصل از یقین به حقانیت یک چیز، که نگاهی تک بعدی به امور را به 
وجود آورده، سبب شده امکانات واقعی پیش روی یک جنبش را نیز به درستی تشخیص 

ندهیم و در مواجهه با شرایط واقعی خیلی زود دچار یأس شویم.

* بندی از شعر قصه ی شهر سنگستان؛ اخوان ثالث
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مقدمه
و همبستگی  اعتقادات مشترك  بر  مبتنی  اجتماعی شبکه های غیر رسمی   جنبش های 
است که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعه آمیز بسیج 
می شوند )دالپورتا و دیانی، 138۴ :33(. گـذشته از این تعریف عام می توان گفت، هر جنبش 
اجتماعی صحنه ی مواجهه با دیگری است. ما به یک باره با فوران فضایی که پیش از آن هیچ گاه 
به این شکل ندیده ایم مواجهیم؛ مواجهه ای، هم با دیگرِی خود و هم با خوِد دیگری. لحظات 
جنبشی را بیش از هر چیز می توان با برافتادن حجاب از رخ ها، فراتر رفتن از ترس ها و مواجهه 
بی واسطه با هستی تاریخی و فرهنگی افراد دخیل در جنبش به یاد آورد. "هر چیز متجانس و 
نامتجانس، هر جنبه کهنه و نو، هر پدیده همخوان و ناهمخوان با دیگری، هر رفتار و کردار و 
پندار و گفتار نهادی شده و ناهم زمان، در این فضای تصویری فراگیر، با شتاب های گوناگون 
در برابر چشم حاضر می شوند" ) مختاری 17:1393(. صحنه، صحنه ی نبرد امیدها و اراده ها 
است. امیدهایی که در نبود اراده، گاه به راحتی می توانند نقش بر آب شوند و اراده هایی که 
گاه توان غلبه بر همه چیز را دارند. در اینجا اما می توان پرسید رابطه امید و ناامیدی با اراده 
برای پذیرفتن جهان و یا شوریدن بر آن چیست؟ شجاعت مواجهه با واقعیت چه نسبتی به این 

امید و اراده دارد؟

انقالب ایران و امید
بلوِغ  همین  سبب  به  و  دارند  تعیین کننده ای  نقش  ملت ها  بلوغ  در  جنبشی  تجربه های 
جنبشی،  مبارزات  در  تاریخی  سنت  دارای  کشورهای  که  است  دیگری  با  مواجهه  از  حاصل 
صاحب جوامع مدنی زنده و پویاتری نیز هستند. در این معنا انقالب پنجاه وهفت را می توان 
آورد.  به حساب  دیگری شان  و  خود  با  ایران  مردم  مواجهه  صحنه  مهم ترین  و  بزرگ ترین 
ناامیدی پس از آن  و  انقالب  از  از امیدهای پیش  این زمان سرشار  نوشته های روشنفکران در 
در  خوانده...  تاریخ ها  در  نه  و  بودم  خواب دیده  به  نه  که  دیدم  را  خروشانی  "جمعیت  است: 
چشم های این هزاران چهره انقالب جز عزم، عزمی عظیم برای گرفتن تمام سربازخانه ها، برای 
پایین آوردن تمام پرچم های قلدری و برای تسخیر کلیه زندان های شاه و امپریالیسم ندیدم..." 

)براهنی، 1358: 1۲1(.
این ها بخشی از جمالتی است که رضا براهنی در بحبوحه همان روز بیست و دوم بهمن 
جمعیت  خیل  به  را  خود  بازگشته،  وطن  به  تبعید  از  تازه  که  او  می نویسد.  پنجاه وهفت  سال 
ایران  همیشه  در  اما  امید  دارد. عمر  آینده  برای  فراوانی  امیدهای  آن ها  با  و همراه  می رساند 
کوتاه است. دو روز بعد از آن و در بیست و چهارم بهمن، وضع تا حدودی عوض شده و لحن 

براهنی نیز:

حقوق  از  محروم  مردمان  دانشجویان،  زنان،  سربازان،  دهقانان،  کارگران،  مردم،  "ملت، 
ادامه  را  انقالب  تاریخ،  آسیای  زیرین  سنگ های  ای  آزادی ها!  ابتدایی ترین  و  دمکراتیک 
دهید!... برای زنده ماندن، برای زندگی افتخارآمیز، برای پیش رفتن و تمام پشت سرها را پشت 

سر گذاشتن، تنها یک راه هست؛ آن ادامه انقالب است" )همان: 136(.
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یک هفته بعد و در اول اسفند سال پنجاه وهفت، به 
نظر می رسد چندان نشانی از امید بر جای نمانده:

سلطنت  و  کرده اند  انقالب  ایران  مردم  که  "حاال 
تقلید  از  که  نیست  آن  بهتر  آیا  شده،  برچیده  بساطش 
از ساخت ها و بافت های آن به کلی اجتناب شود و آزادی 
کامل، متساوی و واقعی بین تمام گروه ها، اعم از اکثریت 
و اقلیت برقرار شود؟ مگر حصول این آزادی و دمکراسی 
یکی از هدف های اصلی انقالب نبوده است؟" )همان: 

)190

شد،  معلوم  نیز  براهنی  بر  آن  از  بعد  که  همان گونه 
باشد  سرنگون شده  که  نبود  هرم  رأس  در  تنها  استبداد 
معاصر  تاریخ  در  اگر چه  بود.  برپا  که  بود  بلکه کل هرم 
مردمی،  تشکل های  از  نمونه هایی  به  می توان  ایران 
صنفی، دینی، گروه های هنری، ادبی و فرهنگی اشاره 
سیاست  از  بخش هایی  بر  هم  تأثیرهایی  گاه  که  کرد 
گذاشته اما به هدف اصلی که همانا دگرگونی اجتماعی 
و ساختاری باشد نیانجامیده است. نخستین جرقه های 
که  می شود  مرتبط  جنبشی  به  ایران  در  مدنی  جامعه 
جنبش های  شد.  ختم  مشروطه  انقالب  به  ادامه  در 

که  شعفی  و  شور  و  امیدها  علی رغم  مشروطه،  همانند  درست  نیز  مشروطه  از  بعد  اجتماعی 
به همراه آوردند خیلی زود به ورطه یأس درغلتیدند. انگار سنگ بنای اولیه با این قرار و مدار 
در  نرسد.  مردم  انتظار  مورد  و  نتیجه دلخواه  به  این جغرافیا هیچ جنبشی  در  که  نهاده شده 
ادامه اما یک قاعده کلی همیشه وجود داشته و آن هم اینکه از دل این شکست ها و ناکامی های 
به  تا  برمی آورد. خصلت موج گونگی جنبش های اجتماعی معاصر  امیدهایی سر  همیشگی، 
امروز شاید ریشه در طوفانی بودن آن ها داشته باشد. به یک باره سر می رسند، فواره می کنند 
و ناگهان خاموش می شوند. اگرچه در ابتدا موج هایی سنگین با خود می آورند و به هر طرف 
می کوبند اما در ادامه آن چیزی که بر جا می ماند، زمین سفتی نیست که بشود بر آن پایه و بعد 
بنای مستحکمی ساخت. اگر در همان زمان اوج هم به بار نشسته اند، مثل جنبش مشروطه و 
انقالب 57، معلوم نیست پیامدشان دلخواه همه بازیگران باشد و اگر هم به جایی نرسیدند که 
زود فراموش می شوند و سنگرهای فتح شده را هم از دست می دهند )ملی شدن نفت و جنبش 
سبز(. آنکه به سرانجام می رسد به نظر شکست خورده می آید و آنکه شکست می خورد، بعد از 
شوک اولیه و گوشه گیری، پیروزمندانه در عرصه های دیگری سربلند می کند. شکوفایی هنر 
باشد، همواره در  امید نسبتی داشته  و  با فتح  آنکه  از  ایران، بیش  تاریخ معاصر  ادبیات در  و 

پیوندی تنگاتنگ با شکست و یأس بوده است.

 شاعران و نویسندگان در 
کنار جنبش ها و به عنوان 

کارگزاران فرهنگی، تا حدود 
زیادی توانستند بر تضاد 

شکل گرفته در دوره های مختلف 
معاصر تأثیرگذار باشند. تشکیل 

کانون نویسندگان، برپایی 
جلسات مختلف ادبی و اجتماعی 

و راه اندازی نشریات مختلف 
ازجمله کنش های مؤثر در 

جنبش های اجتماعی معاصر 
بود.

 نویسندگان و شاعران یا به 
عبارتی روشنفکران، عرصه های 

مختلفی را در دست گرفتند و 
آن ها را از دست حاکمان خارج 

کردند.
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کامران تلطف در کتاب »سیاست نوشتار«- پژوهشی در شعر و داستان معاصر- کوشیده 
نهادن  هم  کنار  با  و  کند  تحلیل  را  معاصر  دوران  ادبی  آثار  نو،  تاریخ نگاری  دیدگاه  از  است 
شیوه های متداول ساختارگرایی به دیدگاه جدیدی از نظریه ادبی دست یابد."به نظر من و بر 
اساس یافته های پژوهش، تاریخ ادبیات فارسی نوین، نه یک زنجیره به هم پیوسته و نه یک کل 
منسجم، بلکه مجموعه ای از جنبش های ادبی دوره ای یا فصلی جدا از هم است که بر مبنای 
شکل گرفته اند"  و  شده  جدا  یکدیگر  از  مختلف  دوران های  در  ارائه شده  ایدئولوژی  در  تغییر 
توصیف گر  می تواند  حدی  تا  معاصر  ادبیات  تاریخ  از  برداشت  این  مقدمه(.   :139۴ )تلطف، 
»صدسال  کتاب  در  عابدینی  میر  حسن  باشند.  نیز  ایران  معاصر  سیاسی-اجتماعی  تاریخ 
و دوره های مختلف  اعتقاد دارد  به یک تقسیم بندی سیاسی  تا حدودی  داستان نویسی« هم 

داستان نویسی را مطابق با مقاطع مهم تاریخ معاصر قرار داده است:

»از نخستین تالش ها حدود 1۲7۴ تا 13۲0؛ از 13۲0 تا 133۲؛ از 13۴0 تا 1357؛ از 
1357 تا 1370«

مشهورترین رویدادهای تاریخی ایران – که در تحوالت فرهنگی و روشنفکری مؤثر بوده اند 
به عنوان مبنای بررسی در هر دوره اختیار شده است. این تقسیم بندی نشان می دهد که به 
هر صورت که بخواهیم نگاه کنیم، ادبیات مدرن در کشور ما باسیاست گره خورده است و جدا 
باشد. تاریخی  و غیر  بیهوده  بررسی یکی بی دیگری، شاید کاری  و  یکدیگر  از  این دو   کردن 
 هم زمان یا قبل و بعد از موج های جنبش در جامعه، ما همواره شاهد ظهور جنبش های ادبی 
جدید و عرض اندام شاعران و نویسندگان نوپرداز نیز هستیم. اگرچه ترجمه و تألیف کتاب هایی 
از قبیل »روش به کار بردن عقل دکارت«، یا طرح پاره ای از آرای نیوتون در »فلک السعاده« 
اعتضادالسلطنه یا بیان ترس خورده آرای داروین در کتاب »جانورنامه« میرزا تقی خان انصاری 
ازجمله  نمی توان  را  مشروطه  از  پیش  سال های  در  چند  جزواتی  نشر  همین طور  و  کاشانی 
عواملی در درجه اول تأثیرگذاری بر روند امور به حساب آورد، اما در اثرگذاری شان در میان افراد 

تأثیرگذار جنبش در سال های سیاه ناصری نمی توان شک کرد. 

زیادی  حدود  تا  فرهنگی،  کارگزاران  به عنوان  و  جنبش ها  کنار  در  نویسندگان  و  شاعران 
کانون  تشکیل  باشند.  تأثیرگذار  معاصر  مختلف  دوره های  در  شکل گرفته  تضاد  بر  توانستند 
ازجمله  مختلف  نشریات  راه اندازی  و  اجتماعی  و  ادبی  مختلف  جلسات  برپایی  نویسندگان، 
کنش های مؤثر در جنبش های اجتماعی معاصر بود. از مشروطه تا انقالب 57، شعر شاعران 
برپایی راهپیمایی ها،  به  بازتاب داشت و کمک فراوانی  در روزنامه ها و میز خطابه های زیادی 
اعتصابات و اعتراضات کرد. نویسندگان و شاعران یا به عبارتی روشنفکران، عرصه های مختلفی 
را در دست گرفتند و آن ها را از دست حاکمان خارج کردند. در این دوره زمانی کشاکش غریب 
و پردامنه ای در جریان بود. از یک سو نویسندگان و روشنفکران با قالب ها و مفاهیم جدید به 
تقابل با گفتمان حاکم می پرداختند و از سویی هم قدرتمندان در مقاطعی به شدیدترین شیوه 
آنان را از سر راه برمی داشتند. اگر سرکوب و حذف شدت می گرفت، باقی ماندگان می ماندند 
با مضامین  آثار جدید حتی  و خلق  تألیف  تزریق می کردند.  به جامعه  دِر دیگری  از  را  امید  و 
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یأس آلود و نومیدانه، این مژده را می داد که حیات ادبی 
نشده  کامل  انسداد  دچار  اجتماعی  حیات  مثل  هنوز 
روشن  فردای  انتظار  به  می شود  آن  رهگذر  از  و  است 
تاریخ  در  مختلف  حکومت های  دیگر  سوی  از  نشست. 
سیاسی  خیزش های  که  بودند  آن  بر  نیز  ایران  معاصر 
به هر  از بستر جامعه شکل می گیرند  را که  و اجتماعی 
را  آن  موجی،  شیوع  از  قبل  گاه  و  کنند  کنترل  روشی 
به دلیل  آقاخان کرمانی  میرزا  نطفه خفه می کردند.  در 
کرده  نقد  را  ناصرالدین شاه  آن  در  که  رساله ای  نوشتن 
سال ها  از  پس  و  شد  استانبول  به  فرار  به  مجبور  بود 
قساوت  با  آمد  تبریز  به  زیادی  فریب های  و  وعده  با  که 
المتکلمین  ملک  و  صوراسرافیل  می رسد.  قتل  به  تمام 
به شیوه ای  قیام  و در فاصله دو  هم در فرصتی مناسب 
فجیع ترین  به  شاه  محمدعلی  عوامل  توسط  وحشیانه، 
هم  مشروطه  شاعران  هم عصر  می شوند.  کشته  شکل 
اگرچه درک و دریافت تمام و کمالی از جنبش نداشتند 
و  سپه  سردار  ظهور  با  بودند.  آن  یاری گران  اغلب  اما 
شکست و فراموشی اکثر آرمان های مشروطیت، هرکدام 
از آن ها عاقبت یا به شکلی تراژیک ترک حیات گفتند یا 
مانند بهار مجبور به سوختن و ساختن شدند. »بهار« که 
فرهنگ  و  مشروطیت  انقالب  پرورده  هنرمندی  و  ادیب 
آزادی خواه  همواره  زندگی اش  در  بود،  آن  مردم گرای 
که  مهارتی  و  هوشیاری  با  اما  ماند  باقی  ایران دوست  و 
از تصفیه های  نهاد  نام  را هنر زندگی کردن  آن  می توان 

رضاشاهی جان به دربرد. »ملک الشعرا در اشعارش از رنجبران و فقرا نام می برد درعین حال در 
زندگی سیاسی همواره به جناح قوام السلطنه وفادار ماند که زندگی اشرافی داشتند« )سپانلو، 
1377(. با همه این احوال نمی توان حضور مستمر بهار را از مقوله سازش و تسلیم دانست. 
از سویی دیگر عارف قزوینی سال های آخر عمر خود را در تبعید و فقر  سپری کرد و در همین 
دوران برخی از شعرهای مهم خود را نوشت. میرزاده عشقی نیز با گلوله مأموران نظمیه ترور شد 

و فرخی یزدی که تا آخر عمر از مواضعش کوتاه نیامد، در زندان دست از جان شست.

اما در دوران نیما و بعد از او، شاید شاخص ترین تبلور شکست و یأس در ادبیات معاصر ایران 
را بتوان در همان جریان معروف به »شعر شکست« پی گرفت. بازنمایی فضای یأس آلود بعد از 
کودتا در وجه نمادین و با زبانی در خدمت بیان تراژدی شکست، ویژگی شعر بعد از کودتا بود. 
»م. امید« که در اشعارش نومیدی در اوج بود، از دل همین مرثیه ها، ماندگارترین اشعار نیمایی 
را خلق کرد و با کالمی تأثیرگذار و سوزناک در مجموعه های بعد از کودتا، امید را به شعر برگرداند. 

 میرزا آقاخان کرمانی به 
دلیل نوشتن رساله ای که در آن 
ناصرالدین شاه را نقد کرده بود 

مجبور به فرار به استانبول شد و 
پس از سال ها که با وعده و 

فریب های زیادی به تبریز آمد با 
قساوت تمام به قتل می رسد. 

صوراسرافیل و ملک المتکلمین 
هم در فرصتی مناسب و در 
فاصله دو قیام به شیوه ای 

وحشیانه، توسط عوامل 
محمدعلی شاه به فجیع ترین 

شکل کشته می شوند.

 با ظهور سردار سپه و 
شکست و فراموشی اکثر 

آرمان های مشروطیت، هرکدام از 
شاعران هم عصر و 

یاری گر مشروطه عاقبت یا به 
شکلی تراژیک ترک حیات گفتند 
یا مانند بهار مجبور به سوختن 

و ساختن شدند.
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کار  به  نو  شعر  در  اختناق،  نماد  به عنوان  شب،  کلیدواژه ی 
گرفته شد. نیما یوشیج به حضور شب در زندگی گواهی داد. 
»هست شب یک شب دم کرده و خاك/ رنگ رخ باخته است« 
هم  رمانتیک  نادرپور  حتی   .)5۲8:1387 یوشیج،  )نیما 
می سراید: »اندام من اندام شمعی واژگون است/ کز جنگ با 
 شب پای تا سر غرق خون است...« )نادرپور،۲7۴:1381(.
من  تنها  می دهد:»  امید  شب  دل  در  شاهرودی  اسماعیل 
خواهم  و  شکست ها\...  و  یأس ها  نشینی  چله  و  ام  مانده 
دنیای  و  اکنون/  فاصله  در  که  را/  پیمود\تنگه وحشت زایی 
و  شاعران  اینکه  با  )شاهرودی،۴7:13۴6(.  فرداست« 
به  اغلب  و  فرورفتند  خود  الک  به  کودتا  از  بعد  نویسندگان 
ناامید  و  گوشه گیری ها  این  اما  بردند  پناه  دیگری  عوالم 
آنکه  از  بیش  که  شد  آثاری  شکل گیری  به  منجر  سرایی ها 
گرمایی  از  باشد  موجود  زده  زمستان  فضای  محصول 
مرگ  به  باور  و  مرداد   ۲8 کودتای  می دهد.  خبر  امیدبخش 
را  شعری   13۴8 تا   133۴ سال های  فاصله ی  در  قهرمانان 
محتوا  و  ساختار  در  ولی  می زد  دامن  نومیدی  به  که  آفرید 
شاملو  شد.  فارسی  مدرن  شعر  برای  تکیه گاهی  به  تبدیل 
را  باصالبت و امید می سراید »روزی ما دوباره کبوترهایمان 
پیدا خواهیم کرد\و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت 
... . اخوان نومیدانه شعر می گوید، اما مگر آدم نومید حتا 
هنرمندانه  چنین  شعری  می تواند  بسراید  نامیدی  از  اگر 
چه  امیدی؟...  چه  بد/  بد  »بده...  بگوید:  نویدبخش  و 
پاکت  آواز  این  من  می خوانی/  خوب  جان  کرک  ایمانی؟/ 
سوخته ات  بال های  بوی  چو  خراب آباد/  غمگین  این  در  را 

پرواز خواهم داد...« )اخوان ثالث، 67:1375(. زمستان نماد این جریان است که درنهایت 
این  از دل همین شکست. شعر در  بود  اما سکوی پرشی  یأس و دلسردی سروده شده است 
دوره بازارگرمی داشت و شاعران هرکدام بهترین آثارشان را در این برهه زمانی سرودند. اغراق 
نیست اگر بگوییم جنبش های چریکی و مسلحانه از این اشعار بهره می گرفتند و خود را گرم 
به  را می دهند.  پیروزی  و بشارت  امید اجتماعی هم می پردازند  به  می کردند. شاعران کم کم 

اعتقاد شفیعی کدکنی شعر فارسی پس از وقایع کودتای سال 1332 در دو خط افتاد:

- خطی که از آن ذهن های »امیدوار« بود.

 در دوران نیما و بعد از او، 
شاید شاخص ترین تبلور 
شکست و یأس در ادبیات 

معاصر ایران را بتوان در همان 
جریان معروف به »شعر 

شکست« پی گرفت.

  »م. امید« که در اشعارش 
نومیدی در اوج بود، از دل 

همین مرثیه ها، ماندگارترین 
اشعار نیمایی را خلق کرد و با 

کالمی تأثیرگذار و سوزناک در 
مجموعه های بعد از کودتا، 

امید را به شعر برگرداند.

  به اعتقاد شفیعی کدکنی 
شعر فارسی پس از وقایع 

کودتای سال 1٣٣2 در دو خط 
افتاد:خطی که از آن ذهن های 

»امیدوار« بود. خطی که به 
ذهن های »مأیوس« تعلق 

داشت.
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- خطی که به ذهن های »مأیوس« تعلق داشت. )شفیعی کدکنی، 1380( 

در موج جدید، شاخه ی اجتماعی به دلیل وجود سانسور، ویژگی خون و فریاد خود را کنار 
نهاد و شاعران به میکده ها، تنهایی، افکار مرده، تخیل و تریاک پناه بردند. تمجید از مرگ و 

نوعی سکوت و طغیان وحشت بار علیه »شب« گلوی شعر فارسی را گرفت.

او در ادامه می گوید که شعر نو در این دوره در رشد بود و با نام بردن از شاعران مطرح معاصر، 
واژه های پربسامد این دوران را این گونه برمی شمارد: "اگر به اشعاری که در طی این سال ها 
و  »زمستان«  از »مرگ«،  آن گفت وگو  در همه ی جوانب  بیاندازیم،  نگاهی  است  سروده شده 
»دیوار« را می یابیم. شعر به تدریج به نوعی سمبولیسم اجتماعی گرایش پیدا می کند" )همان 

.)1380

امید به جنبش در نا امیدی به جنبش
انزوا  به  بیشتری  گرایش  شاعران  هرچه  یعنی  باشد؛  برعکس  می رسد  نظر  به  اما  قضیه 
و کتاب چاپ  امیدوارانه شعر می گویند  اما  پیدا می کنند  تاریک  و  از کلمات مبهم  استفاده  و 
می کنند. بهترین و بیشترین اشعار نوی اخوان و شاملو در این دوره سروده شده است. جوانان 
فضای  از  ناشی  اگرچه  که  می دهند  نشان  شاعران  شعر  به  زیادی  گرایش  زمان  از  برهه  این 
یأس و خفقان حاکم بر جامعه است اما در دل خود نوید جنبشی را می دهد که از بستر این 
به حیطه ای خاص  با پس روی  ادبی  این جنبش  بنابراین می توان گفت  برمی خیزد؛  نومیدی 
و غور در خود توانست سنگرهای جدیدی را برای جوانان تدارک ببیند و آن ها را درصحنه نگه 
دارد. شکست در عرصه سیاست به آفرینش در میدان ادبیات بدل شد و این اگر ناخواسته هم 
باشد تا حدودی مرهمی بود بر زخم های ناشی از سرکوب و خفقان که همه را در الک خود 
فروبرده بود. در جامعه ای که شکل هرمی ساختار قدرت توان تغییر را به جنبش های اجتماعی 
از سنت غنی شعر فارسی،  با پشتوانه ای  برمی خیزد.  از جایی دیگر  تغییر  به  نمی دهد، میل 
شعر که در دوران مشروطه اجتماعی شده بود، با حضور و اثرگذاری نیما بدل به جایگزینی شد 
تا صحنه از امید و حرکت خالی نشود. جنبش ادبی میدان را در دست گرفت و گفتمان رقیب 
را در این عرصه به کناری زد و آن طور که در اشعار و کتب شاعران آن دوره پیداست توانست 
باصالبت اعالم حضور کند. این حضور سراسری در عرصه های گوناگون تأثیر خود را گذاشت 
و شعر شاعران در سطح اجتماع پراکنده شد. چاپ کتاب شاعران گاه به تیراژ اعجاب آوری در 
سال های قبل از انقالب رسید و در چند نوبت هم تجدید چاپ می شد. کتاب های شعر شفیعی 
نشابور  باغ های  درکوچه  می رسید)  دوم  چاپ  به  1 ماهه  نسخه،  هزار   50 شمارگان  با  کدکنی 
1357، تیراژ 50 هزار نسخه(. هر چه حکومت سعی می کرد جریان شعری را غیرسیاسی کند 
اما شاعری مثل سیاوش کسرایی به درجه ای از محبوبیت رسیده بود که سفیر امریکا در ایران، 
در گزارش خود به وزارت خارجه کشورش، از او و میزان محبوبیتش می نویسد و این محبوبیت را 
از دالیلی که می تواند بنیان های حکومت پهلوی را تهدید کند، برمی شمارد. ) یزدان سلحشور، 
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روزنامه ایران شماره 6666 پنجشنبه ۲3آذر1396 صفحه 10( شب های شعر گوته در تاریخ 
فرهنگ و ادب ایران جایگاهی ویژه دارد. هیچ همایشی نه پیش از آن ده شب و نه پس ازآن – تا 
امروز- نویسندگان، شاعران، مترجمان، پژوهشگران، و هنرمندان ایران را این گونه بی واسطه 
تهییج گروه های  بر  انکار نشدنی  تأثیراتی  این عوامل  نیاورده است.  در حضور مردم گرد هم 

زیادی از جوانان مشتاق به ادبیات در به ثمر رساندن انقالب 57 داشت.

دوم خرداد 76 و تحوالت فرهنگی
اگر مجاز به پرشی بیست ساله باشیم باید گفت دوم خرداد 76 جدی ترین تحول و جنبش 
در ایران پس از جنگ تا سال 88 بود. دوره ای که تغییرات ایدئولوژیک بنیادینی در کل جامعه 
رخ داده بود و آرمان خواهی انقالبی و دهه شصتی به چشم بسیاری، اگرنه شوخی که اشتباه 
می آمد. در دهه شصت جوانانی که سوژه های انقالب و کلیدی ترین فعاالن عرصه جنگ بودند 
مصادر سیاسی و قضایی را اشغال کردند، اما بعد از سال 76 جوانان در عرصه فرهنگ فعال 
را  خرداد  دوم  تجسمی.  هنرهای  تئاتر،  سینما،  فلسفه،  ادبیات،  نشریات،  روزنامه ها،  شدند: 
یکی از نقاط عطف سیاسی و تا حدی اقتصادی جامعه ایران دانسته اند، اما چه بسا تحوالت 
عرصه فرهنگ که اینجا علوم انسانی را هم باید بخشی از آن به حساب آورد، به نسبت میانگین 
از سال  بود.  اقتصاد  و  از سیاست  و جدی تر  ریشه ای تر  اخیر  تغییر طی دهه های  ضرباهنگ 
بر ویرانه های دستاوردهای  به نظر می آمد نسلی  به بعد به طرز عجیبی همه چیز نو شد؛   76
نسل قبل ایستاده و حاال که به این بام رسیده می خواهد نردبان را با لگدی بیاندازد و ماشین 
تاریخ را از نو راه بیندازد. نوعی نگاه تحقیرآمیز به گذشته رواج یافت و گسست ازآنچه داشتیم و 
کرده بودند فضیلت تلقی شد و پایان تأثیرپذیری از پدران اعالم شد. بی دلیل نیست که ارتباط 
بسیار سست تر  قبل  نسل های  با  کارکردند  به  که حوالی سال 76 شروع  آنان  داستان  و  شعر 
است تا مثاًل ارتباط کار نسل دهه چهل با شعر نیما. چنین ایده ها و صداهایی، براثر تصادفی 
تاریخی، فضا و امکان رشد یافتند و فرصتی استثنایی برایشان مهیا شد تا صدایشان را به گوش 
برسانند. همین شد که برای نخستین بار در تاریخ فرهنگ ایران نسلی شروع به ترجمه کرد که 
نه زبان مبدأ را درست وحسابی می دانست و نه دانش چندانی از زبان فارسی داشت. شاید برای 
نخستین بار نسلی شروع به شعر نوشتن کرد که بسیاری از چهره هایش، شعر کهن فارسی را 
حتی از رو نمی توانستند بخوانند؛ فیلم ساختن و جشنواره رفتن و جایزه بردن آنان که الفبای 
فیلم سازی را نمی دانستند بدل شد به روند روزمره در سینما. کسانی داستان نوشتند و منتشر 
بااین همه  کردند که حجم نوشته هاشان به حجم خوانده هاشان از ادبیات جهان پهلو می زد. 
جامعه  این نسل را پذیرفت و به او فضا داد و دستاوردهایش مخاطب پیدا کرد. جمعیت بسیار 
هم  و  برمی آمد  نسل  این  کمیت  دل  از  هم  که  را  عظیمی  انرژی  سال ها،  آن  در  ایران  جوان 
نتیجه سال ها سرکوب انباشته شده بود، به ناگاه در عرصه فرهنگ آزاد کرد و این عرصه را تمام 
و کمال به دست گرفت. آنان که تا قبل از این سال ها برو بیایی داشتند و عزت و احترامشان 
بی حدوحصر می نمود، ناگاه نماد تحجر شدند و سوژه سرزنش این نسل که بی تاب رفتن بود. 
از سوی دیگر، کارگزاران مطبوعات نیز فضا را برای این نسل عاصی که ناگهان خیلی چیزها 
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به  آنچه  هر  تقریبًا  و  گذاشتند  باز  بود  عوض شده  برایش 
انرژی  می رسد  نظر  به  می کرد.  منتشر  می آمد  قلمش 
سیاسی که زلزله خرداد 76 در بخش ساکت شده جامعه 

تبعات تا  بود  مهار  برای  نو  تـرفندهایی  کـرد، محتاج  آزاد 
مهار  داران  زمام  گفت  می توان  باشد.  نداشته  مهارناپذیر 
انرژی  راندن  دادند:  انجام  هوشمندانه  بسیار  را  نیرو  این 
فرهنگ،  ساحت  به  موجود  وضع  تغییر  به  میل  و  جوانان 
سپردن سکان فرهنگ به دست آنان تا انرژی معطوف به 
تغییرشان را در آن عرصه فرافکنی و تخلیه کنند و سیاست 
تمام هم  و غمشان نباشد. پس در فاصله 76 تا 88، حضور 
جوانان در جامعه ایران با سیطره فرهنگی آنان  همراه شد. 
نسل های  از  سریع تر  بسیار  جوان  نویسندگان  و  شاعران 
از  بیشتر  بسیار  را  خود  و  می کردند  منتشر  کتاب  پیشین 
گذشتگان محق و آگاه می دانستند. این اوضاع تا سال 88 
از  تازه ای  بار دیگر ورق برگشت و مرحله  ادامه داشت که 

حضور جوانان در عرصه عمومی شکل گرفت.
هشتادوهشت  خصوص  در  قضاوتمان  اینکه  از  فارغ 
باشد،  چه  داد  دست  از  یا  کرد  فتح  که  سنگرهایی  و 
می توان گفت آنچه بعد از آن و تا به امروز، به صورت های 
یافت،  قوام  و  کرد  در عرصه های مختلف رشد  و  گوناگون 
از  یکی  شاید  بود.  افراطی  فردگرایی  از  جدیدی  شکل 
بعد  اول  سال های  ترس خورده  فضای  بتوان  را  آن  دالیل 
از هشتادوهشت به حساب آورد که به نوعی سبب به قهقرا 
رفتن امکانات مادی ادبیات نیز شد. فشار از باال روزبه روز 
بیشتر شد و خزیدن به الک خود و پناه بردن به زیرزمین و 
اتکا به حلقه معدودی از دوستان و خوانندگان، گشودگی 
از  تنها  انسان  کرد.  محدودتر  و  محدود  را  جامعه  بطن  به 
از هر چیز می ترسد؛ ترس است که در  خوِد ترس بیشتر 
تنهایی امن و حراست شده اش در تک تک سلول ها رخنه 

می کند و نفس او را بند می آورد. چیزی است شبیه به تفاوت وضعیت جنگی و جنگ واقعی در 
دنیای امروز: هراس از وقوع جنگ کمتر از جنگ واقعی فلج کننده و اضطراب آور نیست. امروزه 
مردم از هرچه بالقوه ترسناک است می گریزند و هر بار یک قدم بیشتر به الک خود فرو می روند 
تا جایی که تنها می مانند و با ترسی کشنده و دائمی دست  و پنجه نرم می کنند. دیگر موردی که 
در مدت ده سال گذشته بیشترین تأثیر را بر حوزه های مختلف ازجمله سیاست و ادبیات داشته 
برای  جدید  مجازی  شبکه های  غیرقابل انکار  مواهب  باوجود  است.  جدید  مجازی  فضاهای 
با سانسور و همین طور  این مواهب می توان به قدرت مقابله  جوامعی همچون ما که ازجمله 

  هرچه شاعران گرایش 
بیشتری به انزوا و استفاده از 

کلمات مبهم و تاریک پیدا 
می کنند اما امیدوارانه شعر 

می گویند و کتاب چاپ می کنند. 
بهترین و بیشترین اشعار نوی 

اخوان و شاملو در این دوره 
سروده شده است.

   شب های شعر گوته در 
تاریخ فرهنگ و ادب ایران 
جایگاهی ویژه دارد. هیچ 

همایشی نه پیش از آن ده شب و 
نه پس ازآن، تا امروز، نویسندگان، 
شاعران، مترجمان، پژوهشگران، 

و هنرمندان ایران را این گونه 
بی واسطه در حضور مردم گرد 

هم نیاورده است.

   دوم خرداد ۷6 جدی ترین 
تحول و جنبش در ایران پس از 

جنگ تا سال 88 بود. دوره ای که 
تغییرات ایدئولوژیک بنیادینی در 

کل جامعه رخ داده بود و 
آرمان خواهی انقالبی و دهه 

شصتی به چشم بسیاری، اگرنه 
شوخی که اشتباه می آمد.
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پژواک یافتن صدای بی صدایان اشاره کرد، از مضار آن نیز 
در این حوزه ها نباید غافل شد. ازجمله این مضار می توان 
ترغیب  و  تهییج  از  حاصل  توده ای  فضای  گسترش  به 
میان  که  شومی  بعضًا  همکاری  و  کرد  اشاره  سیاست  در 
سیاستمداران و سلبریتی ها در جریان است. شکل گیری 
معروِف  لیست  در  آن  متأخرتر  نمونه  در  که  امید  گفتمان 
امید به ثمر نشست و بدل به مثالی کالسیک از گاوبندی 
چند جناح سیاسی سابقًا برخوردار و اخیرًا کمتر برخوردار 
در  بررسید.  زاویه  همین  از  بتوان  حدودی  تا  شاید  را  شد 
این میان ادبیات هم از این آسیب مبرا نبوده؛ رواج کوتاه 
نویسی و کوتاه خوانی و کم حوصلگی را می توان از عوارض 
همین رسانه های جدید به حساب آورد. زمان خواندن هر 
متن روزبه روز به زمان دیدن یک تصویر نزدیک تر می شود. 
نفس توانایی خواندن دارد محدود می شود و ما روزبه روز، 
نگاه  به متن  داریم  انگار  بخوانیم  را  اینکه متن ها  از  بیش 
می کنیم. شاعر و نویسنده ما در سکوت پذیرفته که تعداد 
مخاطبان با تعداد فالورهایش برابر است که شعر نوعی از 
تا همان ها  نوشتار است که برای دوستان نوشته می شود 
آن  زوال  نشانه  و  ادبیات  سم  بزنند.  را  حرفش  و  بخوانند 
نویسنده ای،  و  شاعر  هر  آثار  مخاطبان  که  است  همین 
اهالی  و  منتقدان  و  باشند  دیگر  نویسندگان  و  شاعران 
بی واسطه  شاعر  و  نویسنده  که  کسانی  یعنی  مطبوعات؛ 
آن ها را می شناسد. حمله های هیستریک به توده که کار 
خالق ادبیات جدی را درک نمی کند، حتی اگر با واقعیت 
تطبیق کند، واجد هیچ حقیقتی نیست و بیش از هر چیز 

نشانه زوال و انحطاط نویسنده یا شاعر است تا بالهت دیگران.

سیاسی  کنش  نیست.  نیازی  فیزیکی  فعالیت  به  نوشتار  بالقوه  توان  کردن  بالفعل  برای 
نویسنده در وضعیت ما در بهترین شکل از طریق خلق رمان و شعری نو رخ می دهد که خطابی 
جهان شمول داشته باشد؛ اثری که بتواند منطق ادراک و احساس خوانندگانش را به لرزه درآورد. 
ما به ادبیات سکون و درنگ محتاجیم نه ادبیات سرعت و ایجاز )احمدی آریان، 1393: 63(. 
ادبیات اگر قرار است حرفی برای گفتن داشته باشد، با همین اصرار بر ایستادن و تند نرفتن و 
نگریستن است که صدایش را به گوش خواهد رساند. نویسنده ای که در کنج خانه اش کتاب 
می خواند و فکر می کند و تالش می کند راهی نو بیابد و اثری بیافریند که حادثه ای در ادبیات 
باشد، بس سیاسی تر وجدی تر و چه بسا شجاع تر از نویسنده ای است که مثل هنرپیشه ها چپ 
مهیج  سخنرانی های  و  می شود  حاضر  فرهنگی  گوناگون  محافل  و  بزرگداشت ها  در  راست  و 

  آنچه بعد از 88 و تا به 
امروز، به صورت های گوناگون و 
در عرصه های مختلف رشد کرد 

و قوام یافت، شکل جدیدی از 
فردگرایی افراطی بود. شاید یکی 

از دالیل آن را بتوان فضای 
ترس خورده سال های اول بعد از 
هشتادوهشت به حساب آورد که 

به نوعی سبب به قهقرا رفتن 
امکانات مادی ادبیات نیز شد.

  آینده چیزی است که قابل 
حدس و گمان باشد و به نوعی 
بتوان آن را پیش بینی کرد و با 
برنامه ها، تجویزها و غیره به 
سراغ آن رفت. اما آینده ای نیز 

وجود دارد که همواره در راه 
است و ارجاع آن به کسی است 

که می آید؛ با حضوری کامال 
نامنتظر. امیدی اگر باشد، شاید 

باید معطوف به این آینده باشد و 
نه چیزی که قابل پیش بینی 

باشد.
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می کند یا در میدان های مختلف شهر حاضر می شود و مردم را ترغیب به رأی دادن به این و آن 
می کند. تئودور آدورنو می گـوید هـدف از انقالب، الغای تـرس است. تنها راه غلبه بـر تـرس 
برای یک نویسنده، نوشتن کتابی است که بر ترس فائق آید؛ هرگونه نمایش شجاعت از جانب 

کسی که از عهده نوشتن چنین اثری برنمی آید جز اقرار به شکست نیست. 

در پایان باید تفاوتی قائل شویم میان آنچه بدان آینده می گوییم و آنچه می آید. امر حاضر 
در آینده، آنی است که فردا یا بعدتر یا قرن آینده رخ خواهد داد. آینده چیزی است که قابل 
حدس و گمان باشد و به نوعی بتوان آن را پیش بینی کرد و با برنامه ها، تجویزها و غیره به سراغ 
ای نیز وجـود دارد کـه همواره در راه است و ارجاع آن بـه کسی است کـه  آن رفـت. امـا آینده 
نه  و  آینده باشد  نامنتظر. امیدی اگر باشد، شاید باید معطوف بهاین  با حضوری کامال  میآید؛ 
چیزی که قابل پیش بینی باشد. دیگری ای که بدون آنکه انتظارش را داشته باشیم از راه برسد. 
"اگر آینده ای دیگر در ورای این آینده ای که قابل گمان است در میان باشد، چیزی است که 
در راه است؛ آمدن دیگری. آن هم درست وقتی از فهم حضورش کامال ناتوان هستیم". )ژاک 

دریدا، مصاحبه(

منابع
 احمدی آریان، امیر )1393(، شعارنویسی بر دیوار کاغذی. تهران: نشر چشمه

تلطف، کامران )1394(، سیاست نوشتار، پژوهشی در شعر و داستان معاصر. تهران: نامک
دالپورتا، دوناتال و دیانی، ماریو )1384(، مقدمه ای بر جنبش های اجتماعی، ترجمه ی محمدتقی دلفروز. تهران: 

انتشارات کویر
رضا براهنی، رضا )1358(، در انقالب ایران چه شده است و چه خواهد شد. تهران: کتاب زمان 

سپانلو، محمدعلی )1377(، چهار شاعر آزادی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه
شفیعی کدکنی، محمدرضا )1380(، ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت. تهران: انتشارات سخن

مختاری محمد )1393(، چشم مرکب. تهران: توس
میرعابدینی حسین )1387(، صد سال داستان نویسی. تهران: نشر چشمه
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فاطمه صادقی

آرکیولوژِی اندیشه ی تأسیسی در ایران 

در ُحکِم قانون 

اشاره

به  متعلق  فرمانبران  و  حاکمان  میان  تمایز  و  حکم راندن 
قلمرویی است که ماقبل قلمرو سیاسی است و آن چه قلمرو 
این  می کند  متمایز  خانوار  »اقتصادی«  قلمرو  از  را  سیاسی 
و  برابری  اصل  بر  است  مبتنی  )پولیس(  دولت شهر  که  است 

میان حاکمان و فرمانبران تفاوتی را قائل نیست.

هانا آرنت، کتاب میان گذشته و آینده
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طرح مسئله
اندیشه ی تأسیسی1 بخش مهمی از سیاست و اندیشه ی سیاسی امروز را تشکیل می دهد. 
در این اندیشه، پرسش از حاکمیت، قانون، حق و سیاست محوری است. البته همان طور که 
قانون به طور تاریخی در گرِو حکم بوده، اندیشه ی تأسیسی و رویه های تدوین قانون اساسی 

 تحت سیطره ی رویه های حقوقی/فقهی بوده اند. 
ً
نیز عمدتا

نشأت  مدنی۲  حقوق  مکتب  آرای  از  است  ترکیبی   
ً
عمدتا ایران  در  مدرن  حقوقی  دانش 

گرفته از آرای حقوقی در جوامعی که عمدتًا متأثر از حقوق رومی بودند، آرای فقهی و تا حدی 
مکتب حقوق عرفی3. سیطره ی تفکر حقوقی بر اندیشه و رویه ی تأسیسی، تبعات ناگواری برای 
این اندیشه به همراه آورده است. زیرا مناسبات حقوقی/ فقهی عمدتًا مناسباتی ُحکمی اند. 
غلبه ی فکر حقوقی/فقهی بر اندیشه ی تأسیسی و به ویژه قانون اساسی منجر به آن شده که 
هم تدوین و هم تفسیر قانون اساسی در ذیل حاکمیت قرار گیرد. در حالی که امر تأسیس و 

رویه ی تأسیسی با سرنوشت همگانی مربوط و لذا ذاتًا سیاسی است. 
توجه به ُبعد ایجابی و تأسیسی جنبش های مردمی از اهمیت برخوردار است، به ویژه از 
آن رو که تجربه ی انقالبات و جنبش های اجتماعی معاصر، از جمله جنبش زنان، بهار عربی 
و جنبش هایی از این دست نشان می دهد که به رغم بسیج اجتماعی فراگیر و پویایی فراوانی 
که برای تغییر در آنها وجود دارد، دست آخر در ایجاد تغییرات ملموس در ساخت سیاسی و 
اند. بیشتر آنها یا نتوانستند از سد حاکمیت موجود بگذرند  بهخصوص قانون اساسی ناتوان بوده 
جنبش ها  که  شدند  منجر  جدیدی  حاکمانه ی  تقنینِی  ساختارهای  شکل گیری  به  خود  یا 
بهای  رغم  به  مصر،  عربی  بهار  در  مثال،  برای  نشستند.  ِگل  به  و  شده  متوقف  آنها  پشت  در 
سنگینی که مصریان برای تغییر رژیم پرداختند، قانون اساسی پس از انقالب باز هم وضعیت 
اضطراری را که از دهه ی 1960 در این کشور برقرار بود، از نو قانونی کرد. این شکست حاکی 
شود، صرف  از این است که انرژی ای که در این تجارب صرف بسیج اجتماعی برای تغییر می 
حداقل  به  دموکراتیک  مشارکت  ظرفیت  جدید  ساختارهای  در  نتیجه  در  نمی شود.  تأسیس 
می رسد. بر اساس همین روند قوانین اساسی نیز غالبًا به شکلی ناپخته و در فرایندی شتابزده، 
و  تدوین می شوند که درک  و حقوق دانانی  با کمک وکال   

ً
و عمدتا و غیرشفاف  غیردموکراتیک 

بازتولید همان ساختارهای  نتیجه،  دارند.  از سیاست  غالبًا غیردموکراتیکی  و  تصور جاافتاده 
حقوقی و قانونی ای است که موجِد فاجعه بود. 

پرسش این است که: چگونه و طی چه فرایندی اندیشه ی تأسیسی به گروگان حاکمیت 
درمی آید؟ و چرا پرسش از قانون اساسی، پرسشی در اصل سیاسی است نه حقوقی؟ چرا برای 
احیای اندیشه ی تأسیسی و قانون اساسی، حاکمیت، مهم ترین مفهوم است؟چگونه می توان 
تأسیس را از گرو حاکمیت بیرون آورد و به پساحاکمیت پیوند زد؟ اهمیِت قدرِت مؤسس برای 
اندیشه ی تأسیسی و رهایی آن از گرِو حاکمیت چیست؟ رابطه ی میان حاکمیت و حق چیست؟ 

 با تأسیس در تعارض است؟ 
ً
آیا حاکمیت ذاتا

از ضرورت های  و تجارب سیاسی یکی  بر اساس مفاهیم  بازنگری تدوین قوانین اساسی 
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با   
ً
عمدتا موارد  بسیاری  در  اساسی  قانون  تدوین  رویه ی  و  تأسیسی  فکر  است.  روند  این 

واسطه ی  اساسی  قوانین  دیگر،  تعبیر  به  است.  بوده  همراه  حاکمیت  به  مشروعیت دادن 
قانونی کردن قدرت قاهره ی شخصی و فرامین و تصمیمات او برای اجتناب از جنگ داخلی 
ادامه ی  واقع  در  مدنی  وضع  بلکه  است،  نشده  ایجاد  مدنی  وضعیت  کار  این  با  اما  بوده اند. 
وضعیت جنگی از نوعی دیگر بوده است. آزادکردن اندیشه ی تأسیسی از استعماِر حقوق و فقه 
گامی نخست برای رهایی سیاست از حاکمیت و تأسیس از حکم است. اندیشه ی تأسیسی نیاز 
دارد تا پیوند خود را با حاکمیت قطع کرده و به جای اتکا بر حقوق و فقه به نقد مناسبات قدرت 

بپردازد. این امر مستلزم رویکردی جدید به قانون اساسی نیز هست. 
در ایران، تدوین قانون اساسی و خود این سند از تقدس برخوردار است؛ هرچند که در 
عمل این سند نافذ نیست. از این رو کمتر مجالی برای تفکر انتقادی پیرامون قانون اساسی 
تنها  نه  قانون اساسی  تدوین  رویکرد غالب،  این اساس  بر  یافته ایم.  آن  به  روندهای منتهی  و 
الزمه ی تشکیل و تثبیت دولت محسوب می شود، بلکه ضامن دستیابی به حقوق دموکراتیک 
راهکار  مهم ترین  به  قدسی  عناصر  زدودن  و  قانون  عرفی کردن  منوال،  همین  به  هست.  هم 
برای ایجاد قانون اساسی دموکراتیک مورد تأکید بوده است. اما در این رویکرد کمتر به تاریخ 
تدوین قوانین اساسی و شکست آنها در تضمین حقوق توجه شده است. هم چنان که تجارب 
گوناگون چه در ایران و چه دیگر نقاط نشان می دهد، قانون اساسی عرفی نیز تضمینی برای 
الگوی  غالبًا  هابز  لویاتان  حکومت،  و  قانون  به  غالب  رویکرد  در  نیست.  آن  دموکراتیک بودن 
در ذیل  را  آحاد مردم  اجتماعی،  قرارداد  ایده آِل دولتی عرفی محسوب می شود که طی یک 

یک حاکمیت قدرقدرِت عرفی به یکدیگر پیوند می دهد. اما، لویاتان هابز نه آنقدرها که به نظر 
می رسد عرفی است و نه دموکراتیک. بدن لویاتان دربرگیرنده ی همه ی مردم نیست، بلکه تنها 
برگزیدگان را دربرمی گیرد. مابقی کسانی اند که حاکم حق کشتن آنها را دارد. هم چنین قرارداد 
اجتماعی هابزی، قراردادی جنسی/ طبقاتی/نژادی است و تنها افراد و نژادهای خاصی را در 

بر می گیرد.
انسانی  را  دولت  حاکمیت  بنیاد  و  منشأ  می کوشد  هابز  هرچند  دریدا  نظر  به  هم چنین 
نخست،  است:  وصل  الهیات  به  دوگانه  ناف  بند  یک  طریق  از  لویاتان  اما  کند،  انسان مدار  و 
را  خدا  که  حاکمیت  قدرت  دیگر،  سوی  از  و  است  خدا  از  تقلید  واقع  در  که  دولت  آفرینش 
به نظر دریدا نمی توان گفت مفهوم مدرن  این رو  از  او را می گیرد.  نمایندگی می کند و جای 
حاکمیت از الهیات رسته است، زیرا حاکمیِت مدرن از مبنای الهیاتی و دینی عمیقی برخوردار 
است )Derrida, 2009: 53(. موضع دریدا در مورد مبنای الهیاتِی حاکمیت مدرن به موضع 

اشمیت نزدیک است که حاکمیت مدرن را صورِت عرفِی الهیات سیاسی مسیحی می داند.
اندیشه ی تأسیسی اتخاذ رویکردی انتقادی به رویه ی تأسیسی رایج را در دستور کار قرار 
تثبیِت حاکمیت   و  تحکیم  در  آنها  نقش  از منظر  را  اساسی  قانون  تدوین  روندهای  و  می دهد 
چگونه  که:  نیست  این  تاسیسی  اندیشه  در  اصلی  پرسش  اساس،  این  بر  می کند.  بررسی 
است  این  بلکه  کند؟  تضمین  را  مردم  دموکراتیک  حقوق  که  شود  تدوین  اساسی ای  قانون 
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از  را  خود  پیوند  می تواند  چطور  تأسیسی  رویه ی  که: 
حکم  پیوند  در  اساسی  قوانین  نقش  بگسلد؟  حاکمیت 
رویه  این  برای  است؟  کدام  حاکمیت  تحکیم  و  قانون  و 
چه جایگزین هایی متصور است؟ چگونه می توان قدرت 

مؤسس را به افقی برای تقنین بدل کرد؟
قانون  در  مثال  )برای  فرودستان  تأسیس گرایی 
اساسی روژاوا(، و نیز اداره ی شورایی و جمعی متکی بر 
قدرِت مؤسس اما بدون یک قانون اساسی مدون )متکی 
بر تصمیماِت جمعی در شوراها و جوامع محلی( از جمله 
حاکمیت محور اند.  اساسی  قوانین  برای  بدیل هایی  
مؤسس،  قدرِت  که  است  این  اینجا  در  اصلی  دغدغه ی 
را  زمینه ای  و  افق  و  است  اساسی  قانون  ماقبل  قدرتی 
باشد؛  نظر  مورد  باید  قانونگذاری  در  که  می دهد  شکل 
زیادی  حد  تا  ایران  در  قانونگذاری  تجارب  در  که  امری 

نادیده گرفته شده است. 

دژ قانون
مردی روستایی از روستا به شهر می آید و قصد ورود 
است  ایستاده  دربانی  قانون  جلوی  اما  دارد  به قانون را 
دربان  اجازه ی  منتظر  مرد  می گیرد.  را  مرد  جلوی  و 
می ماند، اما دربان به او اجازه ی ورود نمی دهد. روزی از 
دربان می پرسد آیا امکان دارد که هرگز بتواند وارد شود. 
دربان پاسخ می دهد: »ممکن است، اما فعاًل خیر.« مرد 
تکرار  با  نمی دهد.  راه  را  او  دربان  اما  می ماند،  منتظر 
اتاق  به  اتاق  هر  از  می گوید  مرد  به  دربان  مرد،  تقاضای 
دیگر دربان هایی دم هر در ایستاده اند، هر یک نیرومندتر 
است  هولناک  قدری  به  سوم  دربان  چهره ی  دیگری.  از 
که او خودش هم تاب دیدنش را ندارد. مرد سالیان آزگار 
مدت  این  در  می ماند.  ورود  اجازه ی  منتظر  در  پشت 
می دهد.  دربان  به  رشوه  عنوان  به  را  دارایی اش  همه ی 
دربان همه را می پذیرد ولی با گرفتن هر پیشکش بی آنکه 
به مرد اجازه ی ورود بدهد، می گوید: »این را فقط از این 
فروگذار  از تالشی  که  نکنی  جهت می گیرم که احساس 
مرگش  به  چیزی  دیگر  و  می شود  پیر  مرد  کرده ای«. 

  در مشروطه نیز »فرمان 
مشروطیت« موجد حکومت قانون 
است. اما قانون اساسی جمهوری 

اسالمی که به فرمان آیت  اهلل 
خمینی شکل گرفت، فرمان 

مشروطیت نیست، بلکه حکمی 
است که به نوبه ی خود اراده و 

تصمیم را قانونی می کند. در 
تجربه ی نخست، حکم موجد 

قانون است؛ اما در تجربه ی دوم، 
حکم موجد تصمیم.

  غلبه ی فکر حقوقی/فقهی 
بر اندیشه ی تأسیسی و به ویژه 

قانون اساسی منجر به آن شده که 
هم تدوین و هم تفسیر قانون 
اساسی در ذیل حاکمیت قرار 

گیرد. در حالی که امر تأسیس و 
رویه ی تأسیسی با سرنوشت 

همگانی مربوط و لذا ذاتًا سیاسی 
است.
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اما  قانون اند،  دنبال  به  او می پرسد: »همه  از  و  فرا می خواند  را  دربان  این هنگام  در  نمانده. 
چرا در همه ی این سال ها هیچ کس جز من به طلب عبور از این در نبوده؟« در بان که می بیند 
مرد در حال مردن است و دارد قوه ی شنوایی اش را از دست می دهد، فریاد می زند: "کسی 
نمی تواند از این در عبور کند چون این در فقط برای تو ساخته شده بود. حاال هم می خواهم 

ببندمش". 
این جمالت بـرگرفته از تمثیل معروف کافکا است در فارسی در جلوی قانون ترجمه شده 
است۴. در این تمثیل، قدرت اسطوره ای قانون همراه با دسترس ناپذیری آن به تصویر کشیده 
شده است. قدرت اسطوره ای قانون در جمله ی مرد به زبان می آید: "همه به دنبال قانون اند". 

مردی از روستا آمده و حاضر است برای دستیابی به قانون از همه چیزش دست بکشد. 
که جلوی هر  متعدد  اتاق های  با  است  قانون هم چون دژی  نمی دهد.  راه  را  او  قانون  اما 
یک نگهبانی ایستاده و کسی توان ورود به آن را ندارد. البته دژ قانون برقرار است، چون کسی 
از آن عبور کند، مجاز نیست. آن  به آن است. دروازه برای آن نیست که کسی  خواهان ورود 

دروازه هست، چون کسی مایل است از آن رد شود. 
در این تمثیل، ورود به قانون ممکن نیست، زیرا هر تالشی برای عبور از دروازه، به معنای 
قانون  از  بخواهد  اگر  است:  روبه رو  دوگانگی  با یک  مرد  بنابراین  است.  به خطرانداختن جان 
تبعیت کند، به قانون راه نخواهد یافت و در پشِت قانون در وضعیتی رقت انگیز خواهد ُمرد. اما 

اگر بخواهد وارد قانون شود، کشته می شود. 
تناقض دیگری هم در کار است: مرد برای رسیدن به قانون چاره ای جز تخطی از دستور 
نگهبان ندارد. یعنی برای دستیابی به قانون باید از قانون تخطی کرد. آیا کافکا قصد دارد بگوید 
هر نوع دستیابی با میل و تخطی همراه است؟ آیا دستیابی به قانون بدون تخطی از قانون و 
توسل به خشونت ممکن نیست؟ آیا عدم توسل به خشونت برای دستیابی به قانون به معنای 
انتظار برای چیزی است که هرگز محقق نخواهد شد؟ یا آنکه آن مرد پیش تر به قانون دست 
یافته، چون در واقع به حکم قانون تن سپرده و در صدد عبور از دروازه بدون رضایت نگهبان بر 
خه )شریعت( است و کافکا قصد دارد بگوید کسی نمی تواند از 

َّ
نیامده؟ آیا آن دژ نمادی از هل

رهگذر ورود به شریعت به رستگاری راه یابد؟

حاکمیت
حاکمیت هم چون هر نوع سلطه ی دیگری انقیادآور است. اما تفاوت آن با دیگر انواع سلطه 
در این است که متضمن اقتدار عالیه برای صدور حکم و برخورداری از حق قانونی برای کشتن 
است. حاکمیت سلطه ی تام بر بدن ها است؛ حاکمیت عبارت است از حق انحصاری بر مرگ. 
هابز، لویاتان/حاکم را غولی تصور می کند که بدن او از مردم ساخته شده است. اما سر 
لویاتان، همان حاکمیت است که در بدن شاه متجسم می شد. در وضع طبیعی همه می توانند 
همه را بکشند، اما با عقد قرارداد، حق کشتن تنها به یک نفر تفویض می شود. همان طور که فوکو 
می گوید، اندیشه ی قرارداد اجتماعی، احیای اندیشه ی رومی و حاکمیت به عنوان مهم ترین 
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میراث آن بود )Foucault, 2003: 35(. بر این اساس، حاکمیت بدیهی تلقی می شود و تاحدی 
مساوی با سیاست. این بداهت، مؤید این گفته ی کالمو و اسکینر است که "حاکمیت تاریخ 
ندارد؛ بلکه خود یک تاریخ است". )Kalmo and Skinner, 2010: 11(. همسانی حاکمیت با 
سیاست چنان بدیهی است که دیگر پرسش هایی از این دست که آیا باید از حاکمیت خالص 
شد و سیاست غیرحاکمانه چگونه سیاستی است، کمتر متصور است. حاکمیت آنقدر عمیق 

در تار و پود اندیشه ی سیاسی تنیده که سیاست بدون آن ناممکن به نظر می رسد. 
اما متفکران دیگر هم چون دریدا5،آرنت، نگری، فوکو و دیگران حاکمیت را هم چون معضل 
و  غاصب  قدرتی  بلکه  نیست،  سیاست  با  مساوی  حاکمیت  آرنت،  برای  جمله  از  می نگرند. 
تهدیدکننده ی حیات سیاسی محسوب می شود. آرنت در جست وجوی اشکال غیرحاکمانه ی 
 Martel, 2010:( .حیات سیاسی است و مقاومت در مقابل حاکمیت را الزمه ی سیاست می داند
9-156(. مطالعه ی آرنت بر روی انقالب ها و فرایندهای تأسیسی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
 از قدرت متمایز می کند. اما به خالف 

ً
او از معدود فالسفه ی سیاسی است که سیاست را کامال

انقالب ها خالصه نمی کند. پرسش  و  یعنی در جنبش ها  را در جامعه ی سیاسی  آن  رایج  روند 
آرنت این است که چطور می توان حیات سیاسی را از هجوم حاکمیت محفوظ داشت و تأسیس 
شامل قانون اساسی در این میان چه نقشی دارند. آرنت این موضوع را نه تنها در کتاب درباره ی 
با دولت  آرنت،  نیز پی می گیرد.  اورشلیم  در  آیشمن  در  از جمله  آثارش  بلکه در سایر  انقالب، 
اسرائیل سرسازگاری نداشت، نه تنها به دلیل ایدئولوژیک  بودن، بلکه به این دلیل که تأسیس را 
در آن نه معطوف به سیاست و حتی »حق« و »عدالت« بلکه معطوف به حاکمیت می دید. به نظر 
 
ً
او در اسرائیل، تأسیس تحت الشعاع نژاد و ایدئولوژی قرار دارد. در کتاب یاد شده مسأله صرفا
بر سر محاکمه ی رئیس اردوگاه های مرگ نیست. بر سر یک دولت نوپا و سازوبرگ های قانونی  و 
حقوقی ای هم هست که در محاکمه ی آیشمن آزمون خود را پس دادند و به نظر او مردود شدند. 

از وضع  برای عبور  به نظر هابز  لویاتان هابز دانست.  به  پاسخی  را می توان  تمثیل کافکا 
طبیعی و ورود به وضع مدنی، عقد قرارداد الزم است. در تمثیل کافکا، مرد روستایی به تصور 
دستیابی به قرارداد و عبور از وضع طبیعی به شهر-مدینه- آمده تا وارد وضع مدنی شود. اما 
در جلوی قانون متوقف شده است. بنا به این تمثیل، لویاتان، خود قانون است و قانون همان 
حاکمیت. تفاوت وضع مدنی با وضع طبیعی در صلح آمیزبودنش نیست، در این است که در 
وضع طبیعی همه حق کشتن دارند، اما در دومی فقط برخی. بنابراین حاکمیت همان وضع 
طبیعی است، اما در شکلی دیگر. رهایی از حکم، مستلزم بازآرایی سیاست نه بر اساس مرگ، 

بلکه بر اساس زندگی است. 

حکم شناسی
آنچه در تمثیل کافکا واضح است، دژ، استحکام، تحکم، مرز، دسترس ناپذیری، تخطی ، 
و کنشی، چنین  و در پس هر عبارت  تمثیل  آنها است. در سرتاسر  و جز  ایست،  ممنوعیت، 
داللتی نهفته است. باید پرسید: قدرِت قاهره ی دژ قانون و همه ی آن روابط تحکم آمیز و آمرانه 
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میان نگهبان و دژ، با مرد که او را به تمکین و عدم تخطی وامی دارد، از کجا ناشی می شود؟ 
آنچه اطاعت و عدم تخطی و سرکوِب میل را موجب می شود، نه سرسپردگی به قانون، بلکه 
حکم مرگ است که با این که هرگز سخنی از آن در بین نیست، اما در هر لحظه و در هر کنشی 

حضور دارد. حاکمیت، نیروی خود را از مرگ می ستاند. 
بر همین اساس، ترجمه ی عبارت نخست انجیل یوحنا به »در آغاز، کلمه/لوگوس بود«، 
ترجمه ای نامعتبر است. آگامبن به درستی خاطر نشان می کند که ترجمه ی معتبر آن جمله 
این است: "در حکم، کلمه بود)Agamben, 2011(. این تعبیر صورت دیگری است از تعبیر: 
»کن فیکون: بشو، پس شد.« »کن فیکون«، الهیاِت حاکمیت است. بر اساس این فرمان ازلی، 
این حکم است که کلمه/ قانون/  بلکه  قانون نیست که متقدم است،  کالم/ لوگوس/ عقل/ 
لوگوس/ عقل را هست می کند و بر آن تقدم دارد. در این معنا حکم قدیمی نیست؛ ازلی است؛ 

نوموِس قانون است. متقدم است. حکم، مقدم بر قانون است. حکم،
بر همین اساس باستان شناسی هم ترجمه ی درستی برای آرکیولوژی نیست؛ آرکیولوژی 
به  می توان  را  آرکیولوژی  پس  است.  حکم  مادی  صورت  ارگ،  است.  ارگ شناسی  همان 

حکم شناسی هم ترجمه کرد. 
اما آرخه چیز دیگری را هم در خود دارد که خود را در کسوت چیزی که ازلی و ابدی است، 
آشکار می کند. آرخه متضمن تقدم و ازلیت است؛ نه آغاز یا دیرین. اغلب ارگ ها قدیمی اند، 
اما قدرت آنها از قدمِت صرف نمی آید. به تعبیر دیگر، کهنگی و عتیقگی آنها نیست که به آنها 
ارگ  یک  کافکایی  عمارت  است.  نهفته  مرگ  بر  احاطه شان  در  آنها  قدرت  می بخشد.  اعتبار 
است. اینجا زور نگهبان نیست که مانع ورود مرد به دژ می شود. اینجا حکم مرگ، مانع تخطی 

است. آرکیولوژی، به معنای شناسایی حاکمیت است.
صادق  )ترجمه ی  قانون  جلوی  در  نه  کافکا،  تمثیل  برای  بهتر  برگرداِن  شاید  رو  این  از 
شده  متوقف  قانون  حکم  به  مرد  آن  می آید  نظر  به  زیرا  باشد.  قانون  پشت  در  بلکه  هدایت(، 
اخالقی  نظر  از  قاعدتًا  را -که  دهاتی  مرد  سیاسی  شجاعت  و  اخالقی  شهامت  آرخه،  است. 
نسبت به آدم شهرنشین دست نخورده تر است- از او می ستاند. دست آخر هم او را به حال خود 

رها می کند تا سرافکنده و شرمسار بمیرد.

تبار حکومت
یکی از معدود آثاری که در زبان فارسی در مورد نحوه ی شکل گیری حکومت و خالفت با 
تمرکز بر صدر اسالم نوشته شده، کتاب تحول درمبانی مشروعیت خالفت، تألیف حاتم قادری 
است. متأسفانه این کتاب چندان مورد توجه قرار نگرفته و دیالوگی با آن برقرار نشده است. اما 
از معدود متون اندیشه ی سیاسی است که به ویژه با تمرکز بر منابع اصلی و دست اول تاریخ 

صدر اسالم، به بررسی مشروعیت حکومت پرداخته است. 
یا جنبشها  افراد  از معدود  و  است  اسالم یک ضرورت  معتقد است: "حکومت در  قادری 
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آن  وجوب  بر  مسلمین  اتفاق  به  قریب  اکثریت  بگذریم  که 
تأکید داشتهاند. حکومت اسالمی با هجرت پیامبر به مدینه 
تأسیس شد" )قادری، 1375: 39(. به نظر قادری "تا هنگام 
و  ی اسالمی را فراگرفت  قتل عثمان و آشوبهایی که جامعه 
ثبت  تواریخ  در  موردی  هیچ  جنگهای داخلی متعاقب آن، 
روا  تردید  در وجوب حکومت  که مسلمین  نگردیده  و ضبط 
داشته باشند...در سالهای پس از قتل عثمان بود که معدود 
آرایی از سوی برخی افراد معتزلی و یا گروههایی از خوارج 
هشام  رسید.  گوش  به  آن  ضرورت  عدم  و  حکومت  نفی  در 
منفرد،  شکل  به  که  هستند  نفری  دو  اصم  ابوبکر  و  فوطی 
آرایشان در نفی حکومت ثبت شده است. این هر دو از وقایع 
منجر به مرگ عثمان و حوادث بعدی متأثر شدند" )همان: 

.)۴0
نویسنده با اتکا بر این فرض که به غیر از معدودی افراد 
وجریانها که از جریان اصلی در تاریخ اسالم خارج اند، حال 
بهسراغ مسأله ی مشروعیت خالفت میرود تا بررسی کند که 
می شوم  یادآور  داشتهاند.  آرائی  چه  باب  این  در  مسلمانان 
که این کتاب در واقع رساله ی دکتری نویسنده است که در 
سال  پانزده  که  زمانی  است؛  شده  دفاع  آن  از   1375 سال 
از انقالب 57 و تأسیس حکومت دینی در ایران می گذشت. 
بر  دوره  آن  مسائل  و  دغدغه ها  و  سال ها  آن  فضای   

ً
طبعا

ناگفته ی کتاب را تشکیل  کتاب سنگینی می کند و پرسش 
مبنای  آیا  از کجاست؟  دینی  می دهد: مشروعیت حکومِت 
پرسش  این  این که  با  انتصاب؟  یا  است  انتخاب  مشروعیت 
یکی از مهم ترین مسائل در ایران از دهه ی 70 به بعد بوده 
است و پاسخ های متعددی هم به آن داده شده، اما رساله ی 
قادری یکی از معدود آثار آن دهه است که به طور نظام مند 

به بررسی این پرسش می پردازد.
با این حال رساله مشخص نمی کند که چنان چه وجوب 
از  ابتدا  همان  از  چرا  بوده،  محرز  مسلمانان  برای  حکومت 
تعابیری  عوض  در  و  نکردهاند  استفاده  »حکومت«  ی  واژه 
را ترجیح داده اند؟  آنها  امامت و جز  امر،  هم چون خالفت، 
حکومت  امروز  آنچه  با  را  تعابیر  این  همه ی  می توان  آیا  و 

می نامیم، یکسان دانست؟ 

  فکر تأسیسی و رویه ی 
تدوین قانون اساسی در 
بسیاری موارد عمدتًا با 

مشروعیت دادن به حاکمیت 
همراه بوده است. به تعبیر 

دیگر، قوانین اساسی 
واسطه ی قانونی کردِن قدرت 
قاهره ی شخصی و فرامین و 
تصمیمات او برای اجتناب از 

جنگ داخلی بوده اند. 
آزادکردن اندیشه ی تأسیسی 
از استعماِر حقوق و فقه گامی 
نخست برای رهایی سیاست 
از حاکمیت و تأسیس از حکم 

است. 

 در ایران، تدوین قانون 
اساسی و خود این سند از 

تقدس برخوردار است؛ 
هرچند که در عمل این سند 

نافذ نیست. از این رو کمتر 
مجالی برای تفکر انتقادی 

پیرامون قانون اساسی و 
روندهای منتهی به آن 

یافته ایم.
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بر اساس گزارش هایی که از سقیفه باقی مانده، تعبیر »حکومت« هرگز مورد اشاره نبوده 
حکومت  معادل  را  آن  نمی توان  رو  هیچ  به  که  می شد  استفاده  »امر«  واژه ی  از  بلکه  است، 
دانست. امر به هر چیزی اطالق می شود؛ کما این که در عربی و حتی فارسی امروز نیز چنین 
معنایی دارد. امر معادل »کار« است و به فعلیت و انجام کار اشاره دارد؛ نه به یک منصب. در 
واقع امر به یک فعل اشاره دارد؛ نه به یک اسم. ظاهرًا در سقیفه مسأله بر سر آن است که چه 
کسی می تواند بهتر از عهده ی انجام این »کار« که هنوز چند و چون آن مشخص نبود، بر بیاید. 
 به برگزاری نماز اطالق می شد؟ و 

ً
حتی مدلول آن »کار« هم روشن نبوده است. آیا امر صرفا

خلیفه ی پیامبر باید به نیابت از او نماز را به پا می داشت؟ یا امور دیگر از جمله جهاد، تشریع، 
رسالت، ارشاد و ... را هم در بر می گرفت؟ در روایات به جامانده از سقیفه هیچ یک از اینها روشن 
 مبهم بوده است؛ شاید حتی عامدانه 

ً
نیست. به نظر می رسد در آن مقطع مدلول »امر« کامال

و نوعًا برای پرهیز از ایجاد این تصور که قرار است منصب جدیدی پس از پیامبر شکل بگیرد.
در مجموع بر اساس گزارش های به جامانده از سقیفه، »امر« به هیچ رو ایجابی نیست. 
یعنی دال بر ایجاد و برپاداشتن چیزی نیست. همین امر در مورد »خلیفه« هم صدق می کند 
 در کدام امور؟ این تعبیر هم حاکی از این 

ً
که باز هم واژه ای مبهم است. جانشینی پیامبر دقیقا

آنکه چیزی تأسیس و منصبی جدید  نه  پیامبر شود؛   جانشین 
ً
بنا است کسی صرفا است که 

برقرار شود.
به همین منوال تعبیر »امارت« که خود از امر گرفته شده و ایجابیت در آن مستتر است، 
متعلق به اعصار بعد است؛ زمانی که امر از فعل به اسم تغییر کرده بود. در هر حال در هیچ یک 

 حاکمیت. 
ً
از گزارش های به جامانده از سقیفه نه سخن از حکومت در میان است و نه طبعا

البته این استدالل، جدید نیست. در اواسط قرن بیستم علی عبدالرازق، در کتاب االسالم 
و اصول الحکم خود که در سال 19۴8 و پس از الغای خالفت در ترکیه نوشت، استدالل کرد 
جامعه  از  دیگری  نوع  تأسیس  بلکه  است؛  نبوده  حکومت  تأسیس  اسالم،  پیامبر  هدف  که 
بوده است. از این رو، به نظر او مسلمانان بهتر است به جای تالش برای احیای خالفت، به 
از آن بگسلند. دعوت عبدالرازق، گوش  و  بنگرند  آن هم چون یک وضعیت اضطراری دائمی 
شنوایی نیافت. خود او تکفیر و برای همیشه از قضاوت منع شد. در واقع از هنگام تألیف آن 

کتاب تا به امروز، تالش برای احیای خالفت، هم چنان ویرانی و تباهی بیشتری به بارآورد. 
هدف عبدالرازق این بود که نشان دهد تالش برای رساندن تبار حکومت به صدر اسالم، 
محکوم به شکست است. اما قادری که سال ها بعد از عبدالرازق به تحقیق در این مورد پرداخته، 
آن را جدی نمی گیرد. با این حال گزارش های به جامانده از سقیفه این نظر را -البته بر اساس 
آرای اهل سنت- تأیید می کنند. برای مثال می توان به گزارش بغدادی از سقیفه اشاره کرد. 
با این که این گزارش نیز بعدها نوشته شده، اما تصویری به مراتب رنگارنگ تر از آن چیزی به 

نمایش می گذارد که امروز در اذهان جا افتاده است )بغدادی، 19۲8: ۲73(.
در گزارش بغدادی به وضوح به اختالف بر سر »امامت« اشاره شده است. عقاید مختلفی 
در مورد امام و صفات او وجود داشته که حاکی از اختالف چشمگیر میان مسلمانان در مورد 
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وجوب امام و شرایط و صفات او است. با این که او به روایت غالب یعنی خلفای راشدین معتقد 
است، اما به کثرت اقوال و عقاید در این زمینه اشاره می کند. 

این رأی  بر  اواًل همگی  اما  امام رأی داده اند،  به وجوب  اکثر فقها  به تصریح بغدادی،  بنا 
اجماع ندارند و در ثانی، در مورد نحوه ی تعیین امام نیز اختالف دارند. او اضافه می کند که از 
بین قدریه، ابوبکر اصم و هشام فوطی به وجوب امامت اعتقاد ندارند. طبِق گزارش او، اصم 
معتقد است اگر مردم دست از ظلم بر می داشتند، از امام بی نیاز می شدند و هشام معتقد است 
وقتی امت حول حقیقت اجماع کنند، در آن صورت نیاز به امام دارند ولی وقتی معصیت کردند 
و دست به تبهکاری زدند و امام را کشتند، بر اهل حق واجب نیست که امامی بر آنها بگمارند 
)همان: ۲ و ۲71(. فوطی معتقد بود که در زمان فتنه، امامت ساقط می شود )همان: ۲7۲(. 
او  کند که رافضیان به امام غایب اعتقاد دارند که  آمیز اضافه می  سپس یعقوبی با لحنی سخره 

فرقه های متعدد آن ها و عقایدشان را بر می شمرد و آنها را باطل می داند. 
تعابیری هم چون حکومت و حاکم در معنای کسی که عهده دار حکومت است،  واقع  در 
دلیل  کند،  تلقی  »دینی«  را  خود  حکومت  یک  این که  یافتند.  راه  اسالمی  ادبیات  به  بعدها 
به  رویکرد  این  واقع،  در  آن در »صدر اسالم« جست وجو شود.  تبار  این که  برای  نیست  کافی 
جست وجوی  برای  خوبی  بهانه ی  دعوی،  آن  برعکس،  است.  یادشده  دعوی  پذیرش  معنای 

خویشاوندی های مدرن و غیرسنتی آن است. 
علی عبدالرازق مورخ نبود. او فقیه و قاضی بود. اما احاطه ی او بر متون فقهی و تاریخی، 
او را به این سمت هدایت کرد که سیر تطور حکومت و حکم را نه در صدر اسالم بلکه در اعصار 
این تطور نقشی  امپریاِل آن، در  و ویژگی  به نظر می رسد گسترش اسالم  باید جست.  بعدی 
کلیدی داشته است. طوری که در ادوار بعد، با فرافکنی رویه ی جاری به گذشته، حکومت جزء 
الینفک رسالت و تشریع تلقی شده است. به اعتقاد او گسترش رویه ی حاکمانه با شکل گیری 
خالفت نسبتی تنگاتنگ داشته و از این  رو تالش برای احیای خالفت به معنای بازگشت به آن 

تاریخ خون آلود است.
ریشه  یک  از  حاکمیت،  و  حکومت  عربی،  زبان  در  دیگر،  زبان های  از  بسیاری  خالف  بر 
می آیند و این موضوع کار پژوهش گر را به مراتب آسان می کند. درحالی که برای مثال در زبان 
انگلیسی، حکومت، معادل government و حاکمیت معادل sovereignty است که هم ریشگی 
Herschaft معادل  و  Regierung معادل حکومت  نیز  آلمانی  آنها را نشان نمی دهد. در زبان 

حاکمیت است که باز از یک ریشه نیستند.
هم ریشگی حکومت و حاکمیت به آن معنا است که میان این دو پیوندهای وثیقی برقرار 
است. البته با عرفی ترشدن حکومت، دامنه ی کاربرد حاکمیت به منظور قدسی کردن آن نیز 
گسترش یافته است. در واقع، این تحول حاکی از آن است که حاکمیت، متافیزیِک حکومت 

است.
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جهان، تجسم عقل یا اراده
اندیشه ی سیاسی شامل  ازلیِت حکم هایی است که  و  نیازمند شناسایی تقدم  آرکیولوژی 
که  است  آن  بر  تصور  دیرینه شناختی،  رویکرد  طبق  بر  برپامی دارند.  را  تأسیسی  اندیشه ی 
صدر اسالم، همان حکم است. اما هم چنان که گذشت، در حکم شناسی، آغاز با ازل متفاوت 
است. هر آغازی آرخه نیست و هر آرخه ای آغاز نیست. آرخه غالبًا شورشی بر ضد آغاز بوده 
و با گسستی اساسی با آن همراه است؛ هر چند خود را هم چون آغاز جلوه می دهد؛ درست 

همان طور که ارگ ها بر ویرانه ی ارگ های پیشین بنا می شوند. 
حکم شناسی، شناسایی آرخه به منزله ی حق به کشتن است. مسأله بر سر پیدایی و تقدم 
حکمی است که در آن، این حق مستتر است. بر این اساس، حاکمیت، حق به کشتن را نه لزوماً 

در صدر اسالم، بلکه باید در چند سده بعدتر جست: در تطور اندیشه ی کالمی. 
نزاع معروف اشاعره و معتزله بر سر حدوث و قدم قرآن، شاید در وهله ی نخست یک نزاع 
فلسفی کالمی به نظر بیاید، اما در واقع، مهم ترین منازعه در تاریخ اندیشه ی سیاسی در اسالم 
است. زیرا منازعه ای بر سر ماهیت عقل، و از این رو بر سر سرنوشت سیاست است. در یک سر 
این نزاع معتزله ی عقل گرا قرار داشتند که معتقد بودند قرآن در مقام کالم خدا -و منبع تشریع 
آنجا که قرآن لوگوس خداوند است، پس قدیم  از  اما  از خداوند صادر شده،  و قانون گذاری- 
است. تالش نظری آنها معطوف به یافتن مبنایی عقالنی برای قانون و خود هستی است. در 
واقع به نظر معتزله در آغاز، کلمه/لوگوس/قانون بود. اما در مقابل، اشاعره معتقد بودند قرآن 
حادث است، زیرا باور به قدمِت قرآن، به معنای هم زمانی میان خدا و لوگوس می شد که شرک 

بهحساب میآمد. 
بر سر ذات خدا  بلکه  نبود.  آن  و ماهیت  قرآن  ِقدِم  و  بر سر حدوث  تنها  یادشده  نزاع  اما 
نیز همین منازعه جریان داشت. معتزله بر این باور بودند که قانون اخالقی از خداوند صادر 
منکر  اشاعره  نیست.  چنین  اشاعره،  نظر  به  اما  است.  آن  به  مقید  خود  نیز  خدا  و  می شود 
و  قاعده  به هیچ  به جهت خدابودن  آنها خداوند  نظر  به  یا عدالت خداوند هستند.  تئودیسه 
قانونی پایبند نیست. زیرا هر نوع قیدی با الوهیت در تعارض است. لذا اراده ی خداوند، حتی 
به  ما  روزمره ی  مکالمات  در  امروزه  که  »انشاءالله«  تعبیر  است.  خیر  عین  نباشد،  اگرعادالنه 
کار می رود، بازتاب همین عقیده است. به باور اشاعره فعل خداوند بر اساس اراده ی او شکل 
می گیرد؛ نه بر اساس عدالت خدا یا قاعده و قانون از پیش موجود. به نظر اشاعره و بر خالف 
معتزله، خوب و بد، هردو از خداوند نشأت می گیرند و منشأ فعل اخالقی نه عقالنیت و عدالت، 
بلکه اراده است. اهمیت مفهوم »قضا« برای اشاعره هم از همین جا است. قضا دارای معانی 
چندگانه و مرتبط است. هم به معنای تقدیر است؛ هم به معنای قضاوت، داوری و حکم و هم 
به معنای سپری شدن و منقضی شدن و گذشتن. در هر حال متضمن نوعی ناعقالنیت، حدوث 
و بی منطقی است. قضا به معنای ُحکمی حادث و الله بختکی )االبختکی( است که منطقی بر 
آن حاکم نیست؛ چه نزد خداوند باشد، چه غیر خدا. قضا با حاکمیت رابطه ی تنگاتنگی دارد. 
با غلبه ی اشاعره، میان عقل و اخالق گسستی بنیادین ایجاد شد. اگر آنچه خدا فرمان 
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می دهد، خیر باشد، صرف نظر از این که فی نفسه خیر و 
عقالنی باشد یا نباشد، در این صورت میان فرمان خدا و 
خیر فاصله ای هست. در این حالت، فرمان خدا، صرف 
دارد.  را  قانون  حکم  آن،  نبودن  یا  عقالنی بودن  از  نظر 
از جمله شهاب الدین َقرافی متکلم اشعری معتقد است 
درجه ی  اساس  بر  تنها  فردی،  ترجیحات  میان  تفاوت 
دیگر،  تعبیر  به  است.  متن  بر  تسلط  بر  آنها  احاطه ی 
هر کس بتواند بر حکم مسلط شود، بر کلمه نیز مسلط 
خواهد شد )Jackson, 1999: 187(. فخرالدین رازی از 
برجسته ترین متکلمان اشعری نیز منکر خیر و شر فی 
و  اعمال  نسبی بودن  به  که  فعال است؛ موضعی 

َ
ا نفسه 

این   .)Ibid. 191( می انجامد  اخالقی  مسئولیت  نفی 
به  و عمل سیاسی  اندیشه  برای  تبعات مهمی  جدایی، 

همراه داشته است.
بشری  قلمرو  و  الوهی  قلمرو  میان  قاعدتًا  این که  با 
مثابه  به  خدا  از  اشاعره  تصور  اما  است،  زیادی  تفاوت 
جهان  بر  خویش  اراده ی  اساس  بر  که  مطلقی  قادر 
به خود گرفت.  زمینی  تدریج صورتی  به  ُحکم می راند، 
البته به نظر می رسد کالم اشعری خود پاسخ به محیط 
بر می آمد؛ یعنی عصر وحشت،  آن  از  بود که  و عصری 
اخالقی  اصول  به  بی اعتنایی  و  خودکامگی  خشونت، 
که به ویژه از زمان خالفت متوکل عباسی به بعد شدت 
خشونِت  و  خونریزی  به  که  خلیفه ای  متوکل،  گرفت. 
مفرط شهره بود، از همان ابتدا به دلیل عدم صالحیتش 
به  بنا  با مخالفت های جدی مواجه شد.  برای خالفت، 
گزارش طبری، نهایتًا او به دستور پسرش منتصر که به 
جای او نشست، قطعه قطعه شد )طبری، 1375:ج1۴، 
خشونتی  و  وحشت  عصر  به  متوکل  خالفت   .)5998

دامن زد که نهایتًا به نابودی کامل آن منجر شد. 
این عصر مصادف بود با اوج گیری کالم اشعری. در 
او  از  که  افعالی  که  مقام حاکمی  در  از خدا  واقع تصور 
صادر می شوند، حادث اند و نامقید به خیر و عدالت، تا 
حد زیادی بازتاب وضعیتی عینی است که در آن حاکم 
به مرگ حکم می راند  اراده ی معطوف  و  بر اساس میل 
می آید  نظر  به  نیست.  مقید  قانونی  و  قاعده  هیچ  به  و 

  تأسیس گرایِی فرودستان 
)برای مثال در قانون اساسی 

روژاوا یا کردستان سوریه(، و نیز 
اداره ی شورایی و جمعِی متکی بر 
قدرِت مؤسس اما بدون یک قانون 

اساسِی مدون )متکی بر 
تصمیماِت جمعی در شوراها و 

جوامع محلی( از جمله بدیل هایی  
برای قوانین اساسی 

حاکمیت محور اند.

  متفکرانی مانند دریدا،آرنت، 
نگری، فوکو و دیگران حاکمیت را 

هم چون معضل می نگرند. از 
جمله برای آرنت، حاکمیت 

مساوی با سیاست نیست، بلکه 
قدرتی غاصب و تهدیدکننده ی 

حیات سیاسی محسوب می شود. 
آرنت در جست وجوی اشکال 
غیرحاکمانه ی حیات سیاسی 

است و مقاومت در مقابل 
حاکمیت را الزمه ی سیاست 

می داند.
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غلبه ی کالم اشعری، تبعات جدی ای برای فرهنگی سیاسی جوامع اسالمی داشته است. کالم 
ی سیاسی مـدرن نـیز نـافـذ بـوده اسـت  اشـعری در شـکل گـیری مفهوم حـاکمیت در انـدیشه 

.) lik-Robson: 2016: 4(
این انتقاد به متکلمان اشعری وارد است که به جای زیرسؤال بردن اصل این مناسبات، خود 
مقهور آن شدند و در صدد توجیه و توشیح آن برآمدند. زان پس این تصور که منشأ قانون، حکم 
و اراده ی فردی است و نه عقل و اصول اخالقی و عدالت، به رویه ی غالب در اندیشه و عمل 

سیاسی در جهان اسالم تبدیل شد. 

لویاتان و بهیموت
دو رویه ی تأسیسی در ایران مدرن هم بازتابی از دو رویکرد کالمی فوق اند. نخست، قانون 
مشروطه و دوم، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. بر اساس فرمان مشروطیت، اراده ی 
تشئیِد  و  ایران  اهالی  قاطبه ی  امنیت  و  رفاهیت  »برای  که  گرفت  تعلق  این  بر  شاه  همایونی 
مبانی دولت، اصالحات مقننه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود.« 
همان طور که نزد معتزله، خداوند منشأ فعل اخالقی است، در مشروطه نیز »فرمان مشروطیت« 
موجد حکومت قانون است. اما قانون اساسی جمهوری اسالمی که به فرمان آیت  الله خمینی 
شکل گرفت، فرمان مشروطیت نیست، بلکه حکمی است که به نوبه ی خود اراده و تصمیم را 
قانونی می کند. در تجربه ی نخست، حکم موجد قانون است؛ اما در تجربه ی دوم، حکم موجد 

تصمیم.
هر  که  دارد  را  شباهت  این  مشروطه  اساسی  قانون  با  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
دو بر حکم حکومتی استوارند. هر دو مسبوق  به یک حکم متقدم اند که به موجب آن تدوین 
قانون ممکن شد6 . تفاوت مهم این دو تجربه از منظر حاکمیت این است که در قانون اساسی 
مشروطه، قدرت شاه با حکم خود او مشروط و مقید می شود، اما در قانون اساسی جمهوری 

اسالمی، حاکم در موضعی درونی- بیرونی نسبت به قانون قرار دارد. 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در همان ماه های اول انقالب تدوین شد و لذا به 
لحاظ زمانی فاصله ی نسبتًا کمی میان انقالب و تدوین قانون اساسی وجود دارد. همین خود، 
یکی از دالیل کم توجهی به آن است. در واقع در ذهنیت غالب، قانون اساسی ادامه ی انقالب 

فرض می شود. اما در واقعیت چنین نیست. قانون اساسی بیش از آنکه ناظر به انقالب باشد، 
های  ناظر به حکومت است. جالب آنکه قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز در بسیاری از اصل 
نادیده  به کل  را  بلکه آن  ندارد،  انقالب اشاره ای  به  تنها  نه  از جمله در اصل ۲  بنیادین خود 

می گیرد7.
حاکمیت، ناخودآگاه قانون اساسی را تشکیل می دهد. هرچند در کل قانون اساسی تعبیر 
»حاکمیت« تنها در 6 مورد به کار رفته که 3 مورد آن در مقدمه است. اما در همه ی این موارد 
تلقی مثبتی از آن وجود دارد و حقی خداداد تصور می شود. تقریبًا همه ی نمایندگان، حتی 
کسانی که با والیت فقیه مخالف اند، از حاکمیت تلقی مثبتی دارند و آن را امری بدیهی تلقی 
می کنند. تعبیر »حاکمیت خدا« در اصل ۲ و اصل 56 قانون اساسی که سکوت و تأیید همگان 

Bie
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را به همراه داشت، شاهدی بر این امر است. بر اساس اصل ۲، جمهوری اسالمی نظامی است 
بر پایه ی خدای یکتا )ال اله اال الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر 
امر او. در مورد دیگر مفاد این بند از قانون اساسی بحث های فراوانی صورت گرفت، اما کسی 

با »حاکمیت خدا« مخالفتی نداشت و تقریبًا صحبتی از آن در بین نیست. 
در اصل 56 نیز »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر 
سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان 
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی 

که در اصول بعد می آید اعمال می کند«.
البته آیت الله خمینی در بهشت زهرا اعالم کرده بود: »من به پشتوانه ی این ملت دولت 
تعیین می کنم... من به واسطه ی این که ملت مرا قبول دارد، دولت تعیین می کنم«. در اصل 
5 والیت فقیه نیز پیش از اصالح و تجدید نظر آن در سال 68 این مضمون وجود داشت: »در 
ایران والیت امر  الله تعالی فرجه، در جمهوری اسالمی  زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل 
که  است  مدبر  و  مدیر،  زمان، شجاع،  به  آگاه  تقوا،  با  و  عادل  فقیه  عهده ی  بر  امت  امامت  و 
اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین 
اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط باال طبق اصل یکصد و 
هفتم عهده دار آن خواهند شد«. اما با تجدید نظر در این اصل، عبارت کلیدی »اکثریت مردم 
او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند« حذف و اصل 5 بدین صورت تغییر کرد: »در زمان 
غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت 
امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، و مدبر است که طبق اصل 

یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد«.
زین پس بر اساس اصول 5 و 110  رأس هـرم از این توانایی برخوردار است کـه در مورد 

استثناء، حکم حکومتی صادر کند. این تصمیمات، حکم ... اند.
یکی از ویژگی های قانون اساسی این است که با استفاده از عبارات حقوقی/فقه جمهوریت 
در آن به تدریج دچار اضمحالل و کاستی می شود. برای نمونه می توان اصول 56 تا 61 را در 

نظر آورد: 
حاکمیِت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی 
در  یا  کند  سلب  انسان  از  را  الهی  حق  این  نمی تواند  هیچ کس  است.  ساخته  حاکم  خویش 
خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول 

بعد می آید اعمال می کند. )اصل 56(
قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که 
زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا 

مستقل از یکدیگرند. )اصل 57(
مردم  منتخب  نمایندگان  از  که  است  اسالمی  مجلس شورای  طریق  از  مقننه  قوه  اعمال 

8
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تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه 
مجریه و قضاییه ابالغ می گردد. )اصل 58(

قوه  اعمال  فرهنگی ممکن است  و  اجتماعی  اقتصادی، سیاسی،  بسیار مهم  در مسائل 
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای 

عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. )اصل 59(
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمًا بر عهده رهبری گذارده شده، از 

طریق رئیس جمهور و وزرا است. )اصل 60(
باید طبق موازین اسالمی  به وسیله دادگاه های دادگستری است که  اعمال قوه قضاییه 
تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه 

حدود الهی بپردازد. )اصل 61(
اصول  در  شده،  تلقی  خداداد  حقی   56 اصل  در  آنچه  می شود،  مشاهده  که  همان طور 
بعدی، زوال یافته و محو شده است. شاید کسی بپرسد: خب، اشکالش چیست؟ باالخره هر 
نظمی به یک چارچوب قانونی احتیاج دارد و اراده ی مردمی هم برای اجرا به یک چارچوب 
که  نهایی شده  اساسی  قانون  توسط مجلس خبرگان  اساسی  قانون   

ً
دارد. ضمنا نیاز  قانونی 

نمایندگانش منتخب مردم بوده اند و محصول نهایی نیز مورد پذیرش مردم قرار گرفته است. بر 
این اساس آنچه آنها بر آن اجماع کرده اند، حجیت دارد. حتی روند بازنگری در قانون اساسی 
نیز که به حکم رهبر صورت گرفت، مورد پذیرش آحاد ملت بود. به قول بهشتی، وقتی مردم 
اولشان،  انتخاب  این  با  »مردم  بپذیرند.  هم  را  آن  لوازم  باید  کردند،  قبول  را  اسالم«  »مکتب 
انتخاب های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده اند... چون ملت ما در طول انقالب و در 
رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسالمی، با این انتخاب، چارچوب نظام 
حکومتی بعدی خودش را معین کرده و در این اصل ]اصل والیت فقیه[ و اصول دیگر این قانون 
اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسالم، در چارچوب قواعد اسالم بر عهده ی یک 
رهبر اسالم و یک رهبر آگاه و اسالم شناس و فقیه همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست« 

)صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی قانون اساسی، 136۴: 380(.
بهشتی مسئولیت کلیه ی تصمیمات مجلس خبرگان بر دوش ملت و به اصطالح »انتخاب 
اولیه ی« آنها می گذارد. در واقع با این سخنان بهشتی قصد دارد بگوید سرنوشت همان سرشت 

است. اگر قانون اساسی این است که هست، دلیل آن را باید در آن حرکت آغازین جست. 
بلکه  نبود.  بین  در  فقیه  والیت  از  سخنی  آغازین  انتخاب  آن  در  که  کرد  اشاره  باید  البته 
این اصل در مجلس خبرگان مطرح شد و بنا بر مشروح مذاکرات، بهشتی خود طراح اصلی 
اینها، پرسش مهم تری هم  اما سوای  بعد(.  به  بود )صورت مشروح مذاکرات: 370  آن اصل 
وجود دارد و آن این که: آیا هر نسلی می تواند برای سرنوشت خود تعیین تکلیف کند یا این که 
گذشتگان می توانند از درون گور برای آیندگان تصمیم بگیرند؟ یا این که تصمیمات یک نسل 

برای نسل های آتی الزم االجرا است؟
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معدود  از  )1305تا1381(،  رحیمی  مصطفی 
حاکمیت  مفهوم  به  تاریخی  برهه ای  در  که  بود  کسانی 
حقوقدان  رحیمی  کرد.  اندیشه  قانون  با  آن  رابطه ی  و 
حقوقی،  صرف  منظر  از  نه  اساسی  قانون  به  اما  بود، 
از  توجه  این  می کرد.  توجه  سیاسی  نقطه نظر  از  بلکه 
از  او  جهت دیگری نیز شایان اهمیت است و آن این که 
بر  را  قانون  اما  داشت،  تعلق  چپ  سنت  به  فکری  نظر 
خالف بسیاری از چپ های آن روزگار و حتی امروز، امری 
او  آثار  بارز  ویژگی  معاصربودن،  نمی کرد.  تلقی  روبنایی 

است.
او در دو رساله به موضوع حکومت و قانون پرداخته 
آنها  نخستین  بعد(.  به   115  :1391 )هاشمی،  است 
اصول  و  ایران  اساسی  قانون  عنوان  با  است  کتابی 
اساسی  قانون  آن  در  که   )13۴7( جمهوری  حکومت 
عنوان  با  رساله ای  دیگری  و  بررسی می کند  را  مشروطه 
با  هم زمان  را  آن  که   )1358( جمهوری  حکومت  اصول 
شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی نوشت و در آن 
به بحث از حاکمیت و جمهوریت پرداخته است. رحیمی 
در بخشی از این کتاب با عنوان »در حکومت جمهوری، 
می نویسد:  است؟«  استوار  پایه ای  چه  بر  حاکمیت 
آنان،  حکومت  که  کنند  گمان  مردم  است  "ممکن 
واقع چنین  مردم است، حال آنکه در  بر  مردم  حکومت 
بر  یا  است  استوار  اجبار  بر  یا  قدرت  اساس  نباشد... 
اعتقاد... اجبار دیگری به نام اجبار روانی نیز هست که 
مردم را به طور غیرمستقیم، مثاًل از راه تبلیغات، وادار به 

قبول قدرت حکومت می کند" )رحیمی، 1358: ۴7(.
و  مذهبی  حاکمیت  نوع  دو  به  را  حاکمیت  رحیمی 
حاکمیت مردمی تقسیم می کند. او آنچه را که »نظریه ی 
مذهبی حاکمیت« می خواند، دارای مراحل تطور سه گانه 
می داند. در مرحله ی نخست، »قدرت حکومت کنندگان 
به  را  قدرت  این  خداوند  و  دارد  الهی  و  دینی  مبنای 
هرچه  مختارند  زمام داران  و  می دهد  بخواهد  کس  هر 
می خواهند بکنند. این نظریه کهنه ترین و نادرست ترین 
نظریه های دینی است.« )همان: ۴8(. در مرحله ی بعد، 
حاکم محدود به حدود دینی است و در مرحله ی سوم، 

 به نظر مصطفی رحیمی، 
تضاد اصلی نه میان اسالمیت و 

جمهوریت، بل میان دو نوع 
حاکمیت است. او نخستین کسی 

بود که در تدوین قانون اساسی به 
تعارض اصلی میان دو نوع 

حاکمیت، یعنی نظریه ی مذهبی 
حاکمیت و نظریه ی حاکمیت 

مردمی، پی برد. در نوع اول 
حاکمیت انتقال پذیر یعنی قابل 

واگذاری و نمایندگی تلقی 
می شود و در دومی خیر.

 قدرت مؤسس، قدرتی پیش 
از قانون اساسی و نمایندگی 

است. در حالی که انقالبات، عمدتًا 
دارای خصلتی سلبی تلقی 

می شوند، قدرت مؤسس، جنبه ی 
ایجابی دارد. در پرتو آن، امکان 

تفسیر دموکراتیک از جنبش 
مردمی هموار می شود.

 قدرت مؤسس به دوراهی 
جنبش مردمی پیش از تثبیت 

قدرت اشاره دارد: راه نخست، راه 
سیاست است؛ بازگشت دوباره و 

چندباره به رخداد آغازین و 
تالش برای رهایی دائمی آن از 

قید تصلب: ارجاع به زندگی. راه 
دوم، بازگشت به وضع طبیعِی 
قانونی یا همان حاکمیت است.
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نه  می شود  داده  حاکمان  به  بشر  افراد  دست  به  و  مردم  وسیله ی  به  حکومت،  الهی  عطیه ی 
مستقیما از جانب خداوند. رحیمی اضافه می کند نظریه ی اخیر زیربنای ایدئولوژیک احزاب 
دموکرات مسیحی را تشکیل می دهد، اما تنها مختص آنها نیست. بلکه به عالم اسالم نیز راه 
یافته است. اشاره ی او به قانون اساسی و به ویژه اصول ۲، 5، و 56 این قانون است که حامل 

همین نظریه ی سوم در مورد حاکمیت است. 
در همین کتاب او به بررسی نوع دیگری از حاکمیت، یعنی حاکمیت ملی می پردازد. در 
این بخش، او نظریه ی روسو یعنی غیرقابل انتقال بودن حاکمیت و رابطه ی آن با جمهوری را 
برجسته می کند. تضاد اصلی، به نظر رحیمی، نه میان اسالمیت و جمهوریت، بل میان دو نوع 

حاکمیت است.
یعنی  اساسی  قانون  تدوین  در  موجود  اصلی  تعارض  به  که  بود  کسی  نخستین  رحیمی 
تعارض میان دو نوع حاکمیت، یعنی نظریه ی مذهبی حاکمیت و نظریه ی حاکمیت مردمی، 
پی برد و به آن عکس العمل نشان داد. به نظر او، در نوع اول حاکمیت انتقال پذیر یعنی قابل 
واگذاری و نمایندگی تلقی می شود و در دومی خیر. این تناقض در اصل ۲ و اصل 56 قانون 
اما در 56 »حقی  تنها مختص خدا دانسته شده،  اساسی وجود دارد. در اصل ۲، حاکمیت 
خداداد« تلقی شده که به انسان عطا شده است. رحیمی حاکمیت مردمی را که اصل زیربنایی 
جمهوری محسوب می شود، انتقال ناپذیر می داند. در واقع دغدغه ی اصلی او نه قانون اساسی، 
بلکه قدرت مؤسس است. برای او قدرت مؤسس، یعنی جمهور، غیرقابل واگذاری است. به این 
اعتبار، نه تنها مجلس خبرگان قانون اساسی بر اساس اصل نمایندگی و با بی اعتنایی به قدرت 
مؤسس شکل گرفته، بلکه خود قانون اساسی که حاکمیت را قابل واگذاری و نمایندگی تلقی 

می کند. این موضع، در زمان خود بسیار بدیع و مترقی بود. 
او در ادامه اشاره می کند که ِاشکال اصلی نظر روسو غیرعملی بودن آن است، چون مردم 
نمی توانند در یک کشور صدها کیلومتر طی کنند تا دور هم جمع شوند و در مورد موضوعی 
نادرستی اصل مطلب نیست" )همان  امر دلیل  این  اما اضافه می کند: "اما  رأی گیری کنند. 
56(. "چه بسا کشورها که ظاهرًا دارای رژیم دموکراسی هستند، مجلسی دارند، رأی می گیرند، 
قوانینی از مجلس می گذرد، اما با مخدوش بودن انتخابات همه ی این اقدامات به صحنه آرایی 
بیهوده ای تبدیل می گردد و سرانجام معلوم می شود که ملت، که باید همه ی قدرت ها ناشی 
"حکومت  می گیرد:  نتیجه  رحیمی   .)57 )همان:  ندارد"  قدرتی  هیچ  عمل  در  باشد،  او  از 

دموکراسی با یک نوع انتخابات تحقق می پذیرد و آن انتخابات دموکراتیک است" )همان(.
و  اساسی  قانون  از  پیش  قدرتی  مؤسس،  قدرت  می کند،  اشاره  رحیمی  که  همان طور 
قدرت  می شوند،  تلقی  سلبی  خصلتی  دارای  عمدتًا  انقالبات،  حالی که  در  است.  نمایندگی 
مردمی  جنبش  از  دموکراتیک  تفسیر  امکان  آن،  پرتو  در  دارد.  ایجابی  جنبه ی  مؤسس، 
هموار می شود، زیرا در مقام نیروی سازنده ی جمهوری، عرصه ی سیاسی را از یک سونگری، 
تفکر  و یک  و مصادره توسط یک گروه  توتالیتاریسم  و بی هدف،  رادیکالیسم کور  ایدئولوژی، 
خاص بیرون آورده، آن را در ظرفی متکثر، چند الیه، چند ُبعدی، چند فکری، چندتباری، و 
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چند ُبنی قرار می دهد. هم چنین مانع از تقلیل جنبش و قدرت آن به یک سند به نام قانون 
اساسی می شود. 

مؤخره
با اشاره به دادگاه شهال جاهد در مورد تفاوت فیلم های خانوادگی و فیلم های  حسام امیری 
"فیلم های  می کند:  اشاره  مرگ  با  زندگی  تقابل  دادگاه، به تقابل دادگاه با خانه و  در  مستند 
تقابل  می کشد.  پیش  را  اساسی تر  تقابل های  های مستند دادگاه، در فیلم  فیلم  با  خانوادگی 
مردساالری.  با  زنانگی  تقابل  قانون.  با  زندگی  تقابل  ُحکم.  با  واقعیت  تقابل  دادگاه.  با  خانه 
در  پیشاپیش  او  می کند.  فرق  دادگاه  جاهِد  با  خانوادگی سرتاپا  صحنه های  جاهِد  ]شهال[ 
فضای عمومی و رسمی )دادگاه نماینده اصلی چنین فضایی است( حقی ندارد و فقط در خانه 

تا حدودی می تواند آرامش داشته باشد" )امیری، 1397(.
از تثبیت قدرت اشاره دارد: راه نخست،  به دوراهی جنبش مردمی پیش  قدرت مؤسس 
راه سیاست است؛ بازگشت دوباره و چندباره به رخداد آغازین و تالش برای رهایی دائمی آن 
از قید تصلب: ارجاع به زندگی. راه دوم، بازگشت به وضع طبیعی قانونی یا همان حاکمیت 
است؛ وضعیتی که در آن حیات، خود به صحنه ی دادگاه برای صدور حکم مرگ بدل می شود 
و همگان باید در آن به جرم خود اعتراف کنند و محکوم شوند؛ حتی اگر آن را مرتکب نشده 

باشند.

پی نوشت
1 .Constitutional Thought
2 .Civil Law
3 .Common Law

Gesetz dem Vor .۴ در انگلیسی Law the Before ترجمه شده است.
از  عاری  که  است  آینده  در  مسیانیک  سیاستی  به  معطوف  «دریدا  می آیِد  که  »دموکراسی ای  ایده ی   .5

حاکمیت باشد. بنگرید به:
James  Martel ” , Can  There  Be  Politics  Without  Sovereignty ? Arendt , Derrida , and 

the Question of Sovereign Inevitability ,“ Law ,Culture ,and the Humanities, 2010 ,(2) 6 ,  
pp  ;160-164. Alext  Thomson ” , Democracy  and  Sovereignty  ,“ in  Claire  Colebrook  (ed.).  
Jacques Derrida , Key Concepts . Routledge , 2014 , pp94-102
Martel, 2014: 9-156 و در مورد حاکمیت و سیاست:  برای تفصیل بیشتر آرای آرنت در مورد حاکمیت بنگرید به: 

فاطمه صادقی، قدرت مؤسس: حاکمیت یا سیاست، نگاه معاصر، 1397
6. فرمان مشروطیت و فرمان آیت الله خمینی برای تدوین قانون اساسی.

7. بر طبق این اصل، جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به:  
یکم- خدای یکتا )ال اله اال الله( و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

دوم- وحی  الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
سوم- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
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چهارم- عدل خدا در خلقت و تشریع.
پنجم- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم.

ششم- کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه  :
- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم الله علیهم اجمعین،

- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها،
- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری،

قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
8. بر اساس اصل 5 »در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسالمی ایران والیت 
امر و امامت امت بر عهده ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، و مدبر است که طبق اصل یکصد و 

هفتم عهده دار آن می گردد« و بر اساس اصل 110، »وظایف و اختیارات رهبر از این قرار است: 
یکم- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

دوم- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
سوم- فرمان همه پرسی.

چهارم- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
پنجم- اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

ششم- نصب و عزل و قبول استعفای :
- فقهای شورای نگهبان.

- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی.

- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
هفتم- حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

هشتم- حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نهم- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن 
شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
دهم- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف 

قانونی، یا رأی مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
یازدهم- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.«

منابع
بغدادی، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر تمیمی )1928(، اصول دین. استانبول

طبری آملی، محمدبن جریر )1375 چاپ 6(، تاریخ الرسل و الملوک )جلد 14(، ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: 
نشر اساطیر

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، )1364(. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی 
مجلس شورای اسالمی

هاشمی، محمدمنصور )1391(، »مصطفی رحیمی: تعهد به تحول«، بخارا، شماره 91، بهمن و اسفند
قادری، حاتم )1375(، تحول در مبانی مشروعیت خالفت. تهران: بنیان

مصطفی رحیمی، )1358( اصول حکومت جمهوری. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر
.vitascope.www//:https :امیری، حسام )1397(، »درباره ی بعضی فیلم های خانوادگی«، در ویتاسکوپ
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Foucault, Michele, (2003), Society Must be Defended, translated by David Macey. New 
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Kalmo, Hent, and Skinner, Quintin (2010) (eds.), Sovereignty in Fragments: The Past, 

Present and the Future of a Contested Concept. Cambridge: Cambridge University Press
Agamben, Giorgio, Archaeology of Commandment 2011, at: https://www.youtube.com/

watch?v=JVV94Fi5ChI
Jackson, Sherman A. (1999), “The Alchemy of Domination? Some Ash’arite Responses

to Mutazilite Ethics”, in International Journal of Middle East Studies. Vol. 31, No. 2 
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حمید احراری

نقدی بر »آرکیولوژی اندیشه تأسیسی در ایران«

دیرینه شناسی ُحکم و حکومت
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فاطمه صادقی

پاسخ به مقاله ی

دیرینه شناسی ُحکم و حکومت، 
نوشته ی حمید احراری

در ابتدا از آقای حمید احراری که مقاله ی »در حکِم قانون« را به دقت خواندند و نکات 
مهمی را یادآور شدند، تشکر می کنم. 

را  آن  من  که  است  بود«  کلمه  حکم  »در  جمله ی  به  مقاله،  به  ایشان  نقد  مهمترین 
الهیات حاکمیت تلقی می کنم. ایشان در پاسخ نوشته اند  arche به معنای حکم نیست، 
بلکه به معنای آغاز، اصل، ریشه، مبدأ و نظایر آنها است. روشن است که همین اختالِف 
فلسفه ی  در  بلکه  الهیات،  در  فقط  نه  می انجامد؛  متخالفی  نتایج  به  کوچک،  ظاهر  به 
بر هستی  مقدم  آن صورت عقل/قانون  در  نه حکم،  باشد  آغاز  آرخه/ارگ  اگر  سیاسی. 
چیزها قرار می گیرد. اما اگر آرخه/ارگ، حکم باشد، در این صورت کلمه/عقل/لوگوس/
قانون در اسارت حکم باقی خواهد ماند. استدالل من این است که این دومی با تجربه ی 
تاریخی ما سازگارتر بوده و لذا برای تغییر در اندیشه ی تأسیسی، نقد این رویکرد اهمیت 

دارد.

در فلسفه ی یونانی پیشاسقراطی، آرخه به اصل آغازینی اشاره دارد که آغازگر جهان 
تالس  مثال  برای  دارد.  مادی  منشأ  آغازین  اصِل  این  فلسفه،  این  در  محسوب می شود. 
 
ً
معتقد بود آب آن ماده ی اصلی یا arche ای است که جهان از آن ایجاد شده است. عجالتا
می توان گفت، عبارِت انجیلی »در آغاز کلمه بود« در واقع چالشی مستقیم با فلسفه ی 

مادی یونانی است و اعالم اینکه منشأ جهان ماده نیست، تجرید است. کلمه است. 

در هر دوی این موارد-تالس و یوحنا- arche به معنای »اصل آغازین« است. پذیرفتنی 
است که بسته به تأکیدی که در کالم صورت می گیرد، آرخه را بتوان بر طیفی قرار داد که 
از »حکم« )بشو! پس شد!( تا »منشأ«، »دیرینه« و نظایر آنها را دربربگیرد. به تعبیر دیگر، 
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ریشه شناسی واژه ضرورتًا به این نتیجه نمی انجامد که arche قطعًا به معنای آغاز و سرمنشأ و 
دیرینه و دارای بار خنثی است. به سه دلیل:

اقتدار  موجِد  خود  نفس  در  که  کنشی  است؛  بنیان گذاری  معنای  به  آغازی  هر  نخست، 
بنیانگذاری  تعبیر  با  این اقتدار  بنیانگذار« و نظایر آن،  »پدران  هم چون  تعابیری  در  است. 
منتقل می شود که درواقع متضمن حقی ویژه برای بنیانگذار است. اگر خدا جهان را آفریده 
باشد، در مقام بنیانگذار صاحب حقوقی می شود که دیگران- خدایان دیگر و مخلوقات- از آن 
به عنوان منشأ جهان سخت  برای ماده- آب، آتش، خاک، و جز آن-  بی بهره اند. در حالیکه 
تعبیر  به  داشت.  اذعان  حیات  در  آن  اهمیت  به  می توان  صرفًا  شد.  متصور  را  حقوقی  بتوان 
دیگر، آغاز خود موجب اقتدار است، هرچند این اقتدار می تواند بالقوه باشد یا بالفعل و به صور 
گوناگون بالفعل شود. لذا این اعالم که: »در آغاز کلمه بود« یک اعالم خنثی نیست؛ بلکه به 
توان  کردن اورشلیم در برابر آتن است. می  معنای جابهجایی کانون اقتدار است، بهمعنای قدعلم 
شکل گیری  از  بود«،  خدا  کلمه  و  بود  خدا  نزد  کلمه  و  آغاز کلمه بود  »در  اینکه  اعالم  گفت: 

اقتداری جدید ما را آگاه می کند؛ از اقتداری تجریدی و خدامدار.  

باستانی  ارگ های  چرا  است.  اقتدار  و  آرخه  درهم تنیدگی  گویای  نیز  واقعی  تجربه ی 
جذابیت دارند؟ آیا صرِف کهنگِی مادِی آنها موجد جذابیت است؟ در این عمارت ها چه چیزی 
نهفته است؟ به نظر می رسد ارگ  از مادیت و کهنگی صرف فراتر می رود و متضمن نوعی اقتدار 
در  شده  ادعا  فتوح  و  فتح  دعاوی  و  سنگ نبشته ها  می گیرد:  خود  به  مادی  صورت  که  است 
آنها، سنگ ها و سازه های سختی که جابهجایی شان مستلزم خشم و خون و زور و غلبه است، 
اقتدار حاکمانه است.  القاگر  آنان همگی  اعماِل سنگ شده ی  و  و صورتک ها  تصاویر شاهان 
آنها قدیمی و دیرینه نیستند؛ بلکه ارواحی اند که امروز را به تسخیر در آورده ند و اکنوِن ما را 
می سازند. نمی توان ارگ ها و بناهای قدرت را بر اساس قدمت و دیرینه شناختی صرف تحلیل 
آنها امروزی اند؛ حی و حاضر. حکم شناسی، شناسایی دیروز و قدیم نیست. شناسایی  کرد. 

امروز و اکنون است. فرق مهم آرکیولوژی و دیرینه شناسی در تصور از زمان است.  

دلیل دوم: معمای این جمله از انجیل یوحنا: »در آغاز کلمه بود« مدت های مدید متألهان 
مسیحی را به خود مشغول کرد. به این دلیل که به نظر می رسید این عبارت انجیلی متضمن 
شرک است. اگر در آغاز کلمه باشد و خدا هم باشد، پس کلمه به اندازه ی خدا قدیم است. این 
همان ایرادی است که غزالی نیز به فالسفه وارد می کند. اگر عقل/کالم/ لوگوس قدیم باشد، 

پس فلسفه مستلزم شرک است. آیا می توان تصور کرد که یوحنا قائل به دوگانگی آغاز بوده؟

ایراِد  از این گزاره، یعنی »در حکم کلمه بود« رافع این  به نظر می رسد ترجمه ی آگامبن 
بنیادین و ترجمه ی مشرکانه از آن است. زیرا اگر در حکم، کلمه باشد، آن وقت قابل فهم است 

که کلمه نزد خدا باشد و کلمه خدا باشد. بدین سان شرک از میان می رود. 

البته با این گام، مشکالت دیگری سر بر آوردند. مهم تر از همه اینکه: چنین خدایی بیش 
از هر چیز به امپراتور رم و نحوه ی حکومت او بر اتباعش شباهت دارد. در تصور حاکمانه از 
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خدا این فهم هم جا می گیرد که شریعت به احکام و فرامین خدایی تبدیل می شوند که هم چون 
امپراتور رم با بی رحمی تمام بر جهان حکم می راند و از خونریزی ابا ندارد. 

این رو  از  انجیلی  از عبارت  و دلیل سوم و شاید مهمترین دلیل اینکه: ترجمه ی آگامبن 
معتبر است که با تاریخ الهیاتی سیاست از جمله در ایران سازگاری تام دارد. در واقع این ترجمه 
نوعی دعوت به ترک الهیات حاکمانه و تاریخ خونبار آن است. تنها با شناسایی و نقد متافیزیِک 
حاکمیت و نقد تبار خونبار آن، امکان رهایی از آن وجود دارد و قطعًا نه با تجاهل نسبت به آن. 
به تعبیر دیگر تا زمانی که تصور از سیاست هم چون حاکمیت غلبه دارد، امکان وجود قانون 
بیرون از حکم، عقل خارج از اراده و تصمیم حاکم، و تأسیس بر اساس رأی عموم و نه اراده ی 

شخصی فرمانروا امکان پذیر نخواهد بود. 
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