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سر سخن

علوم  عرصه هاِی  در  است  نشریه ای  اندیشه«،  »سپهِر  نشریه ِی 

انسانی و اجتماعی و فرهنگ.

بنیاِن نشريه بر پاسداری از آزادِی بی حصرواستثناِی انديشه و بيان 

از  است  متفاوت  )که  بی حصرواستثنا  آزادِی  در  است.  نهاده شده 

آزادِی بی قيدوشرط؛ که می دانيم آزادی هم قيد دارد و هم شرط( 

»بی حصر« به معناِی حق آدميان است در ورود به همه ِی عرصه هاِی 

هستی و فکر و کندوکاو در آن و »بی استثنا« به  اين معناست که 

هيچ انسانی را نبايد در بياِن نظر و انديشه ِی خود بازداشت.

همه ِی  دیدگاه هاِی  و  نظرها  برای  باشیم  دریچه ای  می خواهیم 

را  اجتماعی و فرهنگ  و  انسانی  آنانی که رشد و شکوفایِی علوم 

برای امروز و فرداِی ایران بایسته می دانند. 

می خواهیم دریچه ای باشیم برای گفت وگو میان نظریه پردازان و 

صاحب نظران و کارشناسان و کاردانان ایرانی.

و  مشکل ها  بی شمار  بیاِن  برای  باشیم  دریچه ای  می خواهیم 

و  میهن مان  اجتماعی-سیاسی-اقتصادی-فرهنگی  معضل هاِی 

چاره اندیشی  برای آنها.

می خواهیم دریچه ای باشیم گشوده بر بی کران سپهِر اندیشه.



شیوه ِی نگارِش خط فارسی در نشریه ِی
«سپهِر اندیشه» 

دسِت کم  فارسی  خط  موضوِع  درباره ِی  بحث  معاصر  دوراِن  در 

خان   ملکم  و  آخوندزاده  بحث های  با  که  دارد  ساله  صدوبیست  پیشینه ای 

با  تا سالیان دراز  و  فارسی شروع شد  تغییر خط  برای  و...  و مستشارالدوله 

جدل ها و فرازونشیب های فراوان ادامه یافت. در پهنه ِی اصالح خط فارسی 

نخستین  فارسی،  خط  نگارِش  دادِن  سروسامان  برای  قاعده هایی  تدوین  و 

کس استاد بهمنیار، استاد دانشگاه تهران، بود که در خطابه ی ورودیه اش به 

در  بهمنیار نخست  استاد  مقاله ِی مفصل  کرد.  اشاره  آن  به  اول  فرهنگستان 

»نامه فرهنگستان« و سپس در مقدمه ی »لغت نامه دهخدا« به چاپ رسید. 

در سال های بعد شخصیت های علمِی عرصه ِی زبان فارسی  نظیر دکتر پرویز 

کتاب های  در  فارسی  نگارش خط  شیوه ِی  برای  )ایجاد شورایی  خانلری  ناتل 

)کتاِب  سلطانی  ادیب  میرشمس الدین  دکتر  و  خود(  وزارت  زمان  در  درسی 

»درآمدی بر چگونگی شیوه خط فارسی«( و دکتر جعفر شعار )کتاِب »فرهنگ 

برای  مستقل  جمعِی  کوشِش  نخستین  اما،  پرداختند.  امر  این  به  امالیی«( 

بررسی و سروسامان دادن به وضعیت پراکنده ِی شیوه ِی نگارش خط فارسی و 

قاعده مند کردن آن )تاحدامکان( با تشکیل »شوراِی بازنگرِی در شیوه ِی نگارِش 

خِط فارسی« )به دبیری کاظم کردوانی و متشکل از کریم امامی، محمدرضا 

باطنی، علی محمد حق شناس، احمد شاملو، مصطفی عاصی، ایرج کابلی، کاظم 

کردوانی، هوشنگ گلشیری( شکل گرفت که نخستین جلسه ی آن در تاریخ 31 

نگارش  در شیوه ِی  امروز  که  تغییرهایی  از  بسیاری  برگذار شد.  مرداد 1371 



خط فارسی مشاهده می شود )مانند موضوِع بی فاصله نویسی، احیاِی نشانه ِی 

اضافه و واردکردن آن در زنجیره ِی خط فارسی، بحِث »ِی میانجی«، نوِع تازه ی 

نگارش واژه های مرکب و ضمیرهای ملکی و مفعولی و صرف فعل ها و ... ( 

ریشه در بحث ها و پیش نهادهای این شورا و بازتاب های آن در نشریه ها و 

نشرها و محفل های روشنفکری آن زماِن ایران دارد.

یک سال پس از تشکیل »شورای بازنگری«، در سال 1372 »فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی« کمیسیونی خاص برای بررسِی این موضوع تشکیل داد و حاصِل 

کاِر کمیسیوِن فرهنگستان و شورای آن نیز تاکنون »رسم الخط فرهنگستان« 

و کتاب »فرهنگ امالیی خط فارسی« )به سرپرستِی علی اشرف صادقی و زهرا 

زندی مقدم( است.

اندیشه«  »سپهِر  نشریه ِی  در  فارسی  خط  نگارش  شیوه ِی  می کوشیم 

تاحدامکان یک دست باشد. اساِس کار ما سه مرجع است: مصوبه هاِی »شوراِی 

بازنگری در شیوه ِی نگارِش خِط فارسی«، فرهنگ بزرگ سخن، »فرهنگ امالیی 

انتشارات  از   - مقدم  زندی  زهرا  و  صادقی  علی اشرف  )دکتر  فارسی«  خط 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی( 

درخصوِص جمعِ اسم ها تاآنجاکه امکان دارد اسم ها با دو عالمِت »ها« و 

»ان« )عالمت هاِی جمعِ زبان فارسی( جمع بسته می شوند و از جمع های سالم 

و مکسِر عربی پرهیز می کنیم.

پیوسته نویسی  و  به جاِی جدانویسی  )مرکب(  ترکیبی  واژه های  نگارش  در 

)سرهم( شیوه ِی بی فاصله نویسی را انتخاب کرده ایم. شیوه ِی بی فاصله نویسِی 

آشکار  و  مطلب  خوانِش  کردن  آسان تر  و  درستی  بر  افزون  مرکب  واژه هاِی 

ساختن امکان هاِی بی شماِر زبان فارسی در واژه سازی در عرصه ِی واژه سازِی 

و  انسانی  علوم  و  فلسفه  پهنه هاِی  خاِص   )term/terme( دانش واژه هاِی 

اجتماعی  بسیار کارساز و یاری دهنده است. 
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درباره ِی این شماره سخِن سردبیر

نشریه ِی  نخستین شماره ِی  قرن جدید  و  بهار  نخستین روزهای  با  همراه 

»سپهِر اندیشه« را پیِش رو دارید. 

»سپهِر اندیشه« نشریه ای است در عرصه هاِی علوم انسانی و اجتماعی و 

فرهنگ و می خواهد دریچه ای باشد برای همه ِی آنانی که رشد و شکوفایِی 

بایسته  ایران  فرداِی  و  امروز  برای  را  فرهنگ  و  اجتماعی  و  انسانی  علوم 

می دانند.

بخش اول این شماره را به مناسبت نخستین سال گرِد حرکت بزرگ اعتراضِی 

آبان 98 اختصاص داده ایم به »حرکت ها و جنبش هاِی  اجتماعی در ایران«. در 

بخش دوم، »در قلمرِو اندیشه«، به موضوع هاِی گوناگونی پرداخته شده است. 

و در بخش سوم »نقِد کتاب« آمده است.

ترتیب مقاله ها در بخِش نخست براساس نوعی پیوستگِی موضوعی است 

و در بخِش »قلمرِو اندیشه«، به علِت گوناگونِی موضوع ها، براساِس حرف هاِی 

الفبایِی ناِم نویسندگان.

در بخِش »حرکت ها و جنبش های اجتماعی«:          

فرهاد خسروخاور و سعید پیوندی و محسن متقی در مقاله ِی مشترک خود 

اجتماعی«  در جنبش هاِی  و سویه هاِی سوبِژکتیو  » جامعه شناسی  عنواِن  با 

معتقدند که »در باره ِی سوژه و ذهنیّت )subjéctivité( در نوشته ها و آثار 

فلسفی وجود دارد اما، به کارگیری چنین مفهوم هایی در حوزه ِی جامعه شناسی 
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بیش تِر  اجتماعی کم تر متداول است.  جامعه شناسِی جنبش هاِی  و مخصوصاً 

جامعه شناسان پرداختن به ذهنیّت فرد و دغدغه هاِی وجودی او را به حوزه هاِی 

فلسفه، روانشناسی و یا روان شناسی اجتماعی واگذاشته اند و به نقش ذهنیّت 

اجتماعی توجه چندانی  در سویه ای فردی و جمعی آن در فهم جنبش هاِی 

می دهند:  توضیح  چنین  را  خود  نوشته ِی  هسته ِی  براین اساس  و  نمی کنند.« 

»این نوشته با طرح مفهوم هایی مانند ذهنیت، سوژه پیدایی یا ذهنیّت سازی 

inter-( میان ذهنیّت   ،)désubjectivation( subjectivation(، سوژه زدایی   (

را  خود  هدف   )   intersubjectivation( میان ذهنیّت سازی   )subjectivité

طرِح چشم انداِز تازه ای برای فهم جنبش هاِی اجتماعی، روندهاِی ادغام افراد 

در آن و نیز رابطه ِی افراد با جنبش و نمادهای آن )ازجمله رهبرِی جنبش از 

دیِد ذهنیتی( می داند.«  

کاظم کردوانی در مقاله ِی »خیزِش بزرِگ آبان 98: نمادی از جهت تاریخی 

ایران« در پنج عنوان به بررسی این حرکت بزرگ اعتراضی  حرکت جامعه ِی 

حرکت  میان  جامعه شناختی  معناِی  تفاوِت  طرح  با  نخست  است.  پرداخته 

اجتماعی و جنبش اجتماعی معتقد است که  حرکت بزرگ اعتراضِی آبان 98 

را نمی توان »جنبِش اجتماعی« دانست )که به معناِی نادیده انگاشتن جای گاه 

و اهمیت تاریخی آن نیست( و سپس اهمیِت بررسِی حرکت ها و جنبش هاِی 

اجتماعی را مطرح کرده است. در ارزیابی از خیزش آبان 98 نخست ترکیب یا 

بافِت آن )حاشیه نشینان، جوانان، زنان( را بررسی کرده و آن گاه به علت هاِی 

سرخوردگی  نسبی،  محرومیت  )فقر،  بزرگ  اجتماعی  حرکت  این  سربرآوردن 

این  زاویه ِی دیگری  از  پرداخته است. سپس  تحقیر(  اجتماعی، طرِد  فردی و 

کنِش جمعِی بزرگ را سنجیده است: چگونگِی بسیِج مردم و نه چرایی آن را و 

»تکه«هایی که در یک روند شکل گرفتند. بروز جلوه ای از سربرآوردِن »سوژه« 

بخش دیگری از این تحلیل است. در پایان با اشاره به حرکت هاِی اعتراضی 

که  است  معتقد   )98 آبان  خیزش  تا   78 تیرماه  دانشجویی  جنبش  )از  ایران 

به مرور نوعی رفتار و سلوک در تجربه و عمِل اجتماعِی بخش هاِی فزاینده ِی 

جامعه شکل گرفته و بازتولید می شود که تجسِم یک تغییِر اجتماعی بزرگ و 

دربردارنده  ِی جهت تاریخِی حرکت جامعه است.
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درباره ِى این شماره، سخِن سردبیر

حرکت   به  نگاهی  نمایش:  و  »خشم  مقاله ِی  در  محمودیان  محمدرفیع 

هاِی اعتراضِی چند سال اخیر« در توضیح مقاله ِی خود می نویسد: حرکت هاِی 

اعتراضِی جدید در ایران و جهان بیش ازآنکه بر مبنای بود، یا آنچه که هستند، 

بررسی و تبیین شوند بر مبناِی نبود، یا فقدان آنچه که باید در آنها وجود داشته 

این حرکت ها دارای هدفی مشخص نیستند،  تبیین شده اند.  باشد، بررسی و 

تداوم، سازمان دهی و رهبری مشخصی ندارند و ایدئولوژی مشخصی بر آنها 

نظریه ِی  است.  شده  نوشته  امر  این  توضیح  برای  نوشته  این  نیست.  حاکم 

اعتراضی  حرکت هاِی  اخیر  اعتراضِی  حرکت هاِی  که  است  این  آن  در  مطرح 

توده هاِی مردم ازسرِخشم به ناعدالتی آشکاری است که در جامعه شکل گرفته 

و بر آنها تحمیل می شود. توده ها برای آشکارسازی ونمایِش خشِم خویش و 

می دهند.  سازمان  را  اعتراضی  حرکت هاِی  جامعه  در  خود  حضوِر  و  باورها 

هدف  به  و  معینی  سیاسی  برنامٔه  راستاِی  در  نه  آنها  اعتراضی  حرکت هاِی 

برپایی نظمی نو که در راستاِی نمایشی انجام می گیرد که قرار است وجود، 

حضور اجتماعی، سرزندگی و فردیت آنها را بازنماید.

آصف بیات چکیده ِی مقاله ِی خود را با عنواِن »سیاسِت جوانی یا شیوه ِی 

سیاست ورزِی جوانان« چنین بیان می کند: آیا همان گونه که ما قائل به وجود 

هستیم،  تهی دستان  سیاست  یا  کارگر  طبقه ِی  سیاست  جنسیتی،  سیاسِت 

مقوله ای به عنواِن "سیاست جوانان" وجود دارد؛ و اگر چنین است، ویژگی ها 

و شکل هاِی بروز آن چگونه اند؟ به هرحال، اهمیت سیاست جوانان، درصورت 

وجوِد چنین پدیده ای در چیست؟ اگرچه برخی به جوانان به عنوان یک مقوله ِی 

تلقی می کنند، من  تنها یک ابداع  را  یا آن  هدف مند نگاهی تردیدآمیز دارند 

درک  در  باشد  کمکی  شاید  که  می کنم  پیش نهاد  تحلیلی  نگاهی  این جا  در 

این  در  خود.  به  مشخص  سیاست هاِی  با  مفید  مقوله ِی  به عنوانِ   جوانان  از 

راستا "سیاست جوانان" از زاویه ِی مناقشه ها و گفت وگوها درباره ِی مطالبه ِی 

جوانان یا پشتیبانی از آنان پرداخته خواهد شد اما،  این سیاستی است برخاسته 

از جای  گاه جوانان در شکل هاِی طبقاتی، جنسیتی، نژادی، جنسی و یا دیگر 

ساختارهای اجتماعی.

جواد موسوی خوزستانی در توضیح مقاله ِی خود »چالِش بزرِگ گفتمان 
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دایره ای  در  دارد  سعی  حاضر  مقاله  می گوید:  سبز«  جنبش  خشونت پرهیِز 

جنبش  بر  را  سیاسی  گفتمان هاِی  تأثیر  و  زبان  نقش  صرفاً  بسیارمحدود، 

چشم  عجالتاً  دیگر،  مؤثر  مؤلفه های  به  پرداختن  از  و  کند  سبز جست وجو 

و  سبز  عمل  میان  که  است  این  مقاله  نگارنده ِی  پیش فرِض  چراکه  بپوشد. 

تندوتیزشان،  و  سرخ  زباِن  با  جنبش  این  جواِن  عمدتاً  فعاالِن  مسالمت جوِی 

گسست و دوگانگی وجود دارد. یکی از پی آمدهای این گسست، شکل گرفتن 

»تصوری کالمی« از چشم اندازهاِی بلندپروازانه و مبالغه آمیز برای جنبش هاِی 

پس  باشد  نزدیک  واقعیت  به  فرضیه  این  اگر  ماست.   سرزمین  مطالباتِی 

بلندپروازانه برای  افق هاِی  این پرسش خطر کرد که ترسیم  می توان به طرح 

جنبش هاِی مطالبه محور، که خواست هاشان معموالً تحقِق موردهایی مشخص 

و محدود است )»رأی من کو« در جنبِش سبز؛ یا خواسِت »تغییِر قانون هاِی 

تبعیض آمیز« در جنبش زنان( آیا »انتظارهاِی حداکثری« را در میان کنش گران 

مدنی تعمیم نمی دهد؟ و این انتظارهاِی حداکثری )به مثل فروپاشاندِن قهری ِ 

سامان اجتماعی یا نظام سیاسی( در مواجهه با دستاوردهاِی معموالً کوچِک 

این جنبش ها، باعث نومیدی اغلِب کنش گران مدنی نخواهد شد؟ این نوشته ِی 

است.  گرفته  سامان  کلیدی  پرسش  به همین  پاسخ  در جست وجوی  مختصر 

نگارنده ِی مقاله بر این گمان است که عامل شتاب دهنده ِی گسست بین زبان 

بنیادهاِی  زورمندی  غالب،  در وجه  پابه کاِر جنبش سبز،  کنش گراِن  زندگِی  و 

حافظه جمعی و تاریخِی ما ایرانیان، و به ویژه عمل کرِد مؤثِر بُن مایه هاِی زبان 

فارسی است.«

و  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشگاه  پیشین  استاد  ایزدی،  کاظم 

پژوهشگر و مدیِر پیشیِن »مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه 

تهران«، در مقاله ِی »حاشیه نشینی در ایران و تحوِل آن« به  طور مشروح به 

چگونگِی شکل گیری این پدیده در رژیم پیشین  و مطالعه هاِی انجام شده و 

روند آن از آن زمان، پس از انقالب تا امروز پرداخته است. با ذکر این موضوع 

که »در ایران، مهاجرت از روستا به شهر از دهه  1320 با متمرکز کردن امور 

اداری- سیاسی در تهران و چند شهر ُعمده ِی کشور، افزایش خدمات آموزشی، 

اجتماعی، بهداشتی و درمانی در این شهرها، توسعه یِ  راه های تدارکاتی و...
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این پدیده  ایزدی در سرفصل  هاِی زیر به بررسی و تشریح  آغاز شد«، کاظم 

پرداخته است: 

و  حاشیه نشینی  درباره یِ   شده  انجام  وتحقیق هاِی  مطالعه ها   *

حاشیه نشینان شهری پیش از سال 135۷ )با زیرعنوان هاِی: پروژه ِی مؤسسه 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران / تعریف حاشیه نشیِن شهری 

بر  تعمقی   / اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسه  کارشناسان  دیدگاِه  از 

نمونه هایی از یافته هاِی مطالعه ها و بررسی هاِی انجام شده توسط کارشناسان 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران(، 

تحوِل  رونِد  زیرعنوان هاِی:  )با  انقالب135۷  از  پس  -حاشیه نشینِی   *

برخورداری  برای  شهری  حاشیه نشینان  تالش های   / شهری  حاشیه نشینان 

 / به کجا  از کجا   - / مقصد حاشیه نشین شهری در سطح  از خدمات  شهری 

از نگاِه مسئولین جمهوری اسالمی / تعداد و پراکنش  تعریف حاشیه نشینی 

حاشیه نشینان شهری  پس از  انقالب 1357(، 

* نگاهی گذرا به کُنش و اندرکُنش حاشیه   نشینان و شهروندان

* نقش سیاسی واجتماعِی حاشیه نشینان در جامعه.

در بخِش »در قلمروِ  اندیشه«: 

خود  نظر  چکیده ِی  پرولتری  انقالب  افسانۀ  مقاله ِی  در  اعتمادی  ناصر 

می شد  انگاشته  عمل  نظریۀ  زمانی  که  مارکسیسم  می کند:  بیان  چنین  را 

انفعال نظریۀ  انفعال بدل شده است. هستۀ این  مدت هاست که به توجیه 

مبناهایی  بر  آغاز  از  و  است  انتظار  نظریه  نوعی  که  است  پرولتری  انقالب 

انتظار منفعالنه میسر نیست  از این  سست استوار بوده است. بیرون آمدن 

اگر سوسیالیسم یا رهایی را جزئی از تاریخ طوالنی دموکراسی و رونِد بی پایان 

عرفی شدن قدرت و سیاست در نظر نگیریم.  

مهرداد درویش پور در مقاله ِی خود با عنواِن »قدرت و رابطه هاِی قومی 

بررسی  به  میان برشی«  ازمنظِر  سوئد  در  تبعیض  و  هم پیوستگی  )اتنیکی( 

موقعیت مهاجران و چالش های هم پیوستگی در سوئد می پردازد. و با »با 
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بررسی نقش قدرت در رابطه هاِی اتنیکی )قومی( به این که چگونه این مفهوم 

پرداخته  بازآفرینی می شود«  و  اجتماعی، حفظ  هم چون یک ساختمان بندِی 

و با »بررسی مهاجرت، سیاست هم پیوستگی، حاشیه نشینی و طرد اجتماعی، 

و  پسااستعماری  گفتمان  و  ساختاری  تبعیض  مبتذل،  و  عامیانه  ناسیونالیسم 

دوگانه سازی "ما" و "آنها" به چالش نگرش هاِی رایج که دشواری های مهاجران 

را بیش تر با "تفاوت فرهنگی" آنها توضیح می دهد می پردازد.« در این مقاله 

»تئوری هاِی رابطه هاِی قومی هم چون جلوه ای از سلسله مراتب و نابرابری هاِی 

اجتماعی در پرتوی سیاست چند فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این 

زاویه سیاست هاِی پناهنده پذیری و دربرگیرندگی )ادغام( بازبینی شده اند.« و 

با »نقد گفتمان امنیت گرایی در برخورد به مهاجران و پناه جویان و با تأکید بر 

ضرورت سیاست ضد تبعیض، راه حل نوین و متفاوتی را برای غلبه بر شکاف 

اتنیکی و رویارویی با رشد چشم گیر خارجی ستیزی ارائه می کند.«

با عنواِن »پاندمی و ِپی آمدهاِی اجتماعی،  اسفندیار طبری مقاله ِی خود 

اقتصادی، سیاسِی آن« را به بررسی و واکاوی علت ها و پی آمدهاِی این پدیده  

اختصاص داده است. با اشاره به این که »پاندمی باعث ایجاد ترس های اساسی 

و پایه ای شده است. یک ترس به خود ویروس مربوط می شود: بیماری ، مرگ 

، سقوط سیستم بهداشتی.  دوم پیامدهای اقتصادی که در برخی موارد نابود 

کننده است. سوم راه مبارزه با ویروس که به محدودیت آزادی های دمکراتیک 

انجامیده و در کشورهای دیکتاتوری به این نوع رژیم ها امکان سرکوب بیشتری 

را می دهد.« معتقد است که »به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های این بحران، 

ما اکنون می توانیم درک کنیم که نقش تمدن در مدیریت این بحران چیست. 

متبلور  رسانی شفاف  اطالع  یک سیستم  و  سالم  گفتمانی  در  را  تمدن خود 

می سازد. چنین امری به دلیل شناخت ناکافی از این ویروس و سرعت پخش و 

سعود منحنی های عفونت اهمیت اساسی دارد« و » بحران کرونا بحران ایده ِی 

تسلط انسان بر طبیعت است، استفاده ِی بی رویه و خارج از اندازه و بدون 

معیار های اخالقی از طبیعت است. این ویروس برخالف ویروس سارس ریشه 

در فقر و گرسنگی ندارد بلکه اگر داده های امروز را بپذیریم ناشی از رفاه و 

انگیزه ِی تنوع در تغذیه و سودجویی های اقتصادی است.«
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اسفندیار طبری سپس در چهار سرفصِل »ترس از پاندمی«، »سوژه، طبیعت، 

فناوری«، »همبستگی و حاکمیت ملی«، »تدبیرهاِی بهداشتی« به جنبه هاِی 

گوگونان این پدیده و پی آمدهاِی آن پرداخته و در نتیجه گیری خود می گوید: 

»نولیبرالسیم باید در دیدگاه داروینیسم بیولوژیک خود تجدید نظر کند. بنابر 

چنین دیدگاهی هر کسی که قوی تر است، باقی می ماند. هر کس که ضعیف 

است و با سیاست اقتصادی آنان مخالف است، شایسته مرگ است. قرارداد 

و  شهروندان  بین  قراردادی  شده،  یاد  کشور های  در  به ویژه  حاکم  اجتماعی 

چنین  براساس  است.  شهروندان  و  نولیبرالیسم  بین  بلکه  نیست  حکومت 

مردم  رفاه  و  و سالمتی  بهداشت  تأمیین  برای  اجتماعی  اقدام  هر  قراردادی 

نیست. شیوه ِی  باشد درغیراین صورت عملی  فایده آور  اقتصادی  نظر  از  باید 

شیوه  همان  با  مقایسه  قابل  پاندمی  علیه  راست  نولیبرالیسم  این  مبارزه 

بحران اقتصادی سال 2008 میالدی است که به ویژه در این کشورها با کاهش 

هزینه های اجتماعی به دنبال نجات سرمایه داران ورشکسته بودند. یعنی دزدی 

ویران  و صرفه جویی های  مالیاتی  مختلف  به شکل هاِی  اجتماعی  طبقات  از 

کننده به ویژه در بخش های درمانی و واگذاری آن به سرمایه داران ورشکسته. 

این شیوه ِی لیبرالی حکومت نیست بلکه تاحدزیادی شباهت به یک سیستم 

این  از کم ترین پی آمدهاِی ممکن  این یکی   یا نوفئودال دارد. شاید  فئودالی 

بحران باشد که پایداری و توسعه سیستم اجتماعی تنها با رشد اقتصادی ممکن 

نیست بلکه بیمه درمانی برای همه و رشِد سامان بهداشتی امری بسیار حیاتی 

برای این جامعه ها است.«

بهزاد کشاورزی در مقاله ِی »دو خطاِی بزرِگ تاریخِی عباس میرزا که هرگز 

جبران نشد!« ضمِن برشمردن خدمات عباس میرزا به کشور )نخستین گام هاِی 

به  چاپ خانه  دستگاه  کردن  وارد  آبله،  واکسن  رواج  مملکت،  مدرنیزاسیون 

کشور( از دو خطاِی بزرگ تاریخی عباس میرزا سخن می گوید و به توضیح 

خطاِی  دو  و  است  روس  و  ایران  جنگ هاِی  مقاله  موضوِع  می پردازد.  آن ها 

آذر ماه  سال 1182ش/دسامبر  از  »این جنگ ها در دو مرحله  عباس میرزا: 

1803م تا بهمن 1207ش /فوریۀ 1828م  طول کشید. مرحله ِی اول جنگ ها 

در 12 مهرماه 1192ش/4 اکتبر 1813م با شکست فاحش ایران به اتمام رسید. 
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سرزمین های  که  شد  منتهی   گلستان  قرارداد  بستن  به  شکست  این  نتیجه ِی 

نیز ده  منتزع کرد. مرحله ِی دوم جنگ ها  آن  پیکِر  از  را  ما  از کشور  بزرگی 

با   )1826 ژوئیۀ  1205ش/28  مرداد   6 تاریخ  )در  فوق  قرارداد  از  پس  سال 

حمله ِی ایران– بدون اعالن جنگ – به سرزمین های تازه تصرف شده ِی روسیه 

انعقاد قرارداد ترکمنچای و  با  شروع و در 1 اسفند 1206/ 21 فوریۀ 1828 

ایالت  دو  گلستان(  عهدنامۀ  در  شده  جدا  سرزمین های  بر  )عالوه  واگذاری 

وسیع ایران به روس ها به پایان رسید.« و سپس این چنین هدِف مقاله توضیح 

میرزا  عباس  پی درپِی  ناکاِم و شکست های  داده می شود: »همین جنگ های 

با روسیه، موجِب دو خطاِی بزرِگ تاریخی او شد که در سرنوشت کشور ما 

نتیجه ِی شومی به بارآورد. آن دوخطا یکی درخواست وی از مالیاِن سرشناِس 

شیعه جهت صدور احکام جهاد و »تهیه و انتشاررسالۀ جهادیه« بود و دیگری 

پادشادهی  برای تضمین  انگلیس  ابرقدرت روس و  از دو  درخواست حمایت 

خود و فرزندان اش بود. اقدام اولی پاِی روحانیان شیعه را به کشور ما باز کرد 

و درخواست دومی او، دو کشوِر روس و انگلیس را حاکم بر سرنوشت کشور 

ما ساخت. هدِف این مقاله روشن ساختن نتیجه هاِی این دو خطا می باشد.«

نقِد کتاب آخرین بخش نشریه است که در آن جواد موسوی خوزستانی 

جدیِد  جنبش هاِی  علمداری:  کاظم  تازه  ِی  کتاِب  »کلیدواژه  ِی  مقاله ِی  در 

اجتماعی، فناورِی نوین و مراوده هاِی انسانی« به نقِد کتاب کاظم علمداری، 

»جنبش هاِی اجتماعی نوین و جامعه مدنی« می پردازد و می گوید:

»در واقع هدِف اصلِی کتاب »جنبش هاِی اجتماعی جدید و جامعه مدنی« 

که در 4 فصل و 160 صفحه تنظیم شده و در خرداد ماه 1399 در تهران منتشر 

ارزیابی ِی نقش تکنولوژی  جدید ارتباطی و اطالعاتی در  شده است مشخصاً 

جنبش های  به طورمشخص،  و  فرهنگی،  اجتماعی،  مدنی،  کنش های  عرصه ِی 

نوین اجتماعی است... کتاب تازه چاِپ کاظم علمداری »جنبش هاِی اجتماعی 

رابطه ِی  امروز  آغاز می شود: »در جهان  این گفته  با  نوین و جامعه مدنی« 

دارد«...  وجود  اینترنتی  شبکه هاِی  و  اجتماعی  جنبش هاِی  میان  تنگاتنگی 

این موضوع را به دگرگونی در حوزه ِی  علمداری در صفحه هاِی دیگر کتاب 

نهادهای رسمی قدرت نیز بسط می دهد: »قدرت تکنولوژی اینترنتی در برقراری 
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درباره ِى این شماره، سخِن سردبیر

کنش و واکنش هاِی جمعی محلی، ملی و بین المللی به ایجاد بلوک هاِی قدرت 

اجتماعی جدید در برابر قدرت انحصاری نهادهاِی رسمی سیاسی، اجتماعی، 

قدرت هاِی  به طوری که  است.  انجامیده  رسانه ای  و  هنری  دینی،  اقتصادی، 

رسمی را به شدت به چالش کشیده است... در این گزارش اگر بخواهیم جنبه ِی 

دیگر فناوری نوین را هم در نظر بگیریم می بایست به جنبه ی هژمونیک آن 

پنهان ـ در بطِن  نیز اشاره کنیم. منظور جنبه و ظرفیِت »نهفته« ـ نه لزوماً 

فناوری نوین است که می تواند آن را حتا به ابزار کنترل شهروندان تبدیل کند... 

از آن که در اختیار کوشندگان  فناوری اطالعات که به قوِل علمداری »بیش تر 

مدنی باشد در اختیار دولت هایی است که غالباً مخالف فعالیت هاِی مستقل 

مدنی مردم اند« طبعاً می تواند به ابزاری هوش مند و کارآمد در دست دولت ها 

و نیروهای امنیتی برای مدیریت، کنترل و مقابله با خیزش هاِی مردمی قرار 

تکنولوژی علیه  این  از  استفاده  اعتبار: »فراگیری در شیوه هاِی  این  به  گیرد. 

اجتماعی  علوم  پژوهش گراِن  که  است  تجربه هایی  از  بخشی  نیز  مخالفان 

بسیار مهم  توجه می کنند... موضوع  آن  به  تحلیل های خود  و  در مطالعات 

دیگری که نویسنده ِی کتاب بر آن انگشِت تأکید می گذارد، داشتن هدف و 

برنامه در استفاده از فناوری های نوین ارتباطی است... یکی دیگر از نکته هاِی 

بر  افزون  اجتماعی،  مبارزات  در  دیجیتال  فناوری  به کارگیری  مثبت  و  مهم 

نکته های باال، تأثیر نیرومند این فناوری در ایجاد تحول در ساختار فرم مبارزه 

و جهت بخشی به رفتار شهرونداِن ناراضی از وضع موجود است.«



و  حرکت ها 
جنبش هاِی 
در  اجتماعی 

یران ا
)۹۸ باِن  آ )به مناسبِت   



سوبِژکتیو سویه هاِی  و   جامعه شناسی 
اجتماعی جنبش هاِی  در 

فرهاد خسرو خاور*، سعید پیوندی**، محسن متقی***

چکیده

و  نوشته ها  در   )subjéctivité( ذهنیّت  و  سوژه  باره ی  در  پرسش 

حوزه ِی  در  مفهوم هایی  چنین  به کارگیری  اما،  دارد  وجود  فلسفی  آثار 

جامعه شناسی و مخصوصاً جامعه شناسی جنبش هاِی اجتماعی کم تر متداول 

است. بیش تر جامعه شناسان پرداختن به ذهنیّت فرد و دغدغه های وجودی 

او را به حوزه هاِی فلسفه، روانشناسی یا روان شناسِی اجتماعی واگذاشته اند 

جنبش های  فهم  در  آن  جمعی  و  فردی  سویه ای  در  ذهنیّت  نقش  به  و 

مانند  مفهوم هایی  طرح  با  نوشته  این  نمی کنند.  چندانی  توجه ِی  اجتماعی 

سوژه زدایی                   ،)  subjectivation  ( ذهنیّت سازی  یا  سوژه پیدایی  ذهنیت، 

)désubjectivation  (،میان ذهنیّت )inter-subjectivité ( میان ذهنیّت سازی 

برای فهم  تازه ای  را طرِح چشم انداز  ) intersubjectivation  ( هدف خود 

جنبش های اجتماعی، روندهاِی ادغام افراد در آن و نیز رابطه ِی افراد با جنبش 

و نمادهای آن )از جمله رهبری جنبش از دید ذهنیتی( می داند.  
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پیش گفتار 

می دهد  نشان  اجتماعی  جنبش هاِی  پیرامون  اصلی  نظریه هاِی  بررسی 

به سراغ تحلیل های عینی  این پدیده بیش تر  برای بررسی  که جامعه شناسان 

می روند و سویه ِی ذهنیتی )سوبژکتیویته یا ذهنیت سازی( رابطه ِی کنش گران با 

جنبش هاِی اجتماعی  به ویژه در ایران کم تر مورد توجه قرار می گیرد. فرضیه ِی 

ما این است که کاربست مفهوم هایی مانند بازی گر)کنش گر( ، سوژه، رابطه ِی 

میان ذهنیتِی کنش گران و نیر امر ذهنیتی یا ذهنیت سازی )سوبژکتیواسیون( 

جنبش هاِی  درون  از  و  بهتر  درک  به  )ِدسوبژکتیواسیون(  زدایی  سوژه  و 

سوبژکتیواسیون  یا  و  سوبژکتیویته  سوژه،  به  توجه  می کند.  کمک  اجتماعی 

به معناِی کنارگذاشتن و یا کم توجهی به سویه های عینی یک جنبش اجتماعی 

نیست. هیچ تحلیل جامعه  شناختی نمی تواند داده ها و زمینه هاِی عینی یک 

جنبش اجتماعی یا دیگر پدیده ها را نادیده انگارد. اما هم زمان این دغدغه ِی 

جنبش  درِک  و  تحلیل  در  ذهنیتی  سویه ِی  ادغام  به  مربوط  جامعه شناسانه 

اجتماعی با همان ره یافت نظری و روش شناسانه ِی روان شناسی و روان کاوی 

صورت نمی گیرد. پرداختن به موضوع ذهنیت یا سوبژکتیویته و به ویژه بُعد 

پویاِی آن در ذهنیت سازی )سوبژکتیواسیون( در این بحث تنها در چهارچوب 

انتزاعی نخواهد بود و تالش خواهد شد با نشان دادن مصداق هاِی آن به ویژه 

در جنبش هاِی اجتماعِی معاصر این مفهوم بهتر درک شود.  

جامعه شناسی متقدم و جنبش هاِی اجتماعی 

جنبش های اجتماعی از دوران پس از جنگ جهانی دوم به حوزه ِی مستقل 

جدید  جنبش هاِی  رونِق  می رسد  به نظر  شد.  تبدیل  جامعه شناسی  مطالعات 

اجتماعی در شکل گیری این گرایش نقش مهمی ایفا کرده است. این چرخش 

آثار  در  پیش تر  اجتماعی  جنبش هاِی  موضوِع  که  نیست  به این معنا  مهم 

اجتماعی مطرح  نوظهور  علوم  و  جامعه شناسی  پیش قراوالن  و  اندیش مندان 

نبوده است. مارکس و انگلس هر دو توجه ِی ویژه ای به جنبش اجتماعی قرن 

گروه های  شرکت  با  توده ای  حرکت هاِی  که  بودند  آن  بر  و  داشتند  نوزدهم 

تهی دست جامعه و کسانی که زیر سلطه استثمار سرمایه قرار دارند نیروی 
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جامعه شناسى و سویه هاِى سوبِژکتیو در جنبش هاِى اجتماعى

به رغِم  انگلس  و  مارکس  را تشکیل می دهند.  به جلو  اصلی تحوالت جامعه 

اشاره ِی فراوان به جنبش های انقالبی و تأثیر آن ها به عنوان اصلی ترین بازیگران 

و  نمی کنند  مطرح  آن ها  درباره ِی  خاصی  نظریه ِی  اجتماعی  دگرگونی هاِی 

توجه ِی آنها به نیروهاِی شرکت کننده در جنبش های انقالبی هم بیش تر به 

وابستگی طبقاتی افراد و هدف های این حرکت ها مربوط است )1393(. آنچه 

برای مارکس از اهمیت برخوردار است نقش جنبش هاِی اجتماعی توده ای در 

دگرگون کردن ساختارهاِی اجتماعی و تحول تاریخ است. از نظر او تاریخ دارای 

سمت و سویی و غایتی است که جنبش های اجتماعی رسیدن به آن را ممکن 

می سازند  چراکه اقتصاد سرمایه داری در پایان خود با بحرانی مواجه خواهد 

شد که نابودی آن را در پی خواهد آورد]1].

اجتماعی  پدیده ِی  به عنوان  اجتماعی  جنبش های  به  نیز  ِوِبر  و  دورکیم   

پرداخته اند. اما، جنبش هاِی اجتماعی هیچ گاه به موضوع مهم کار آنها تبدیل 

نشد و یا تالش خاصی برای مفهوم سازی و به وجود آوردن یک دستگاِه مفهومی 

مفهوِم  نگرفت.  صورت  اجتماعی  جنبش های  تحلیل  و  بهتر  درک  هدف  با 

ازجمله  دورکیم]2]  نوشته های  در   )effervescence collective( غلیانِ جمعی 

برای درک و تحلیِل جنبش هاِی اجتماعی به کار گرفته شده است.  آنچه در 

کار دورکیم تازگی دارد توجه به حرکِت جمعی یا توده ای )ازجمله در مراسم 

مارسل  بعدها  است]3].  جامعه شناسانه  موضوعی  به عنوان  مذهبی(  آئین  و 

موس]4] همین زمینه ِی کاری را )آئین های مذهبی( برای درک معنای مشارکت 

در مراسم دینِی جمعی و تأثیر آن بر روی افراد و نیز رابطه ِی آنها با رفتاِر 

جمعی در درون ادیان ِپی می گیرد. برای ماکس وبر]5] هم معنای کنِش جمعی 

1-  مارکس، کارل 1393. نبردهای طبقاتی در فرانسه )ترجمه باقر پرهام(. تهران:مرکز.

2- Durkheim, Émile )1991(. Les forme élémentaires de la vie religieuse. Le système to-

témique en Australie. Paris : Le Livre de poche [1ère éd. : 1912[

3-?  Thiec, Y. J. & Tréanton, J. R.  )1983(. La foule comme objet de “science”. Revue française 

de sociologie, 24.

4- Mauss, Marcel & Hubert, Henri )1993(. Esquisse d’une théorie générale de la magie, In 

Sociologie et anthropologie, Paris : PUF.

5-  Weber, Max )1965(. Essai sur quelques catégories de la sociologie compréhensive «, dans 

Essais sur la théorie de la science. Paris : Plon.
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نزد افراد دارای اهمیت است. او به نوِع برداشت و تفسیر افراد از یک کنش 

برای درک رابطه میان فرد و حرکت جمعی نیز توجه می کند. 

پیش گاماِن  آثار  و  نظریه ها  در  پراکنده  عنصرهاِی  می رسد  به نظر 

جامعه شناسی زمینه را برای ادغاِم نوشته های گوناگون جنبش های اجتماعی 

در بحث هاِی جامعه شناسی به عنوان یک پدیده ِی مستقل که می تواند موضوع 

کار نظری و میدانی جامعه شناسی قرار بگیرند فراهم آورد. هدف این نوشته 

اجتماعی  جنبش هاِی  پدیده ِی  به  برخورد  تحوالت  اصلی  مرحله هاِی  بررسی 

بازخوانِی  بیش تر  نوشته  این  نیست. هدف  اجتماعی  جنبش هاِی  موضوِع  و 

اجتماعی  جنبش هاِی  تحلیِل  و  درک  برای  که  است  ره یافت هایی  انتقادِی 

و  عنصرها  که چه  است  آن  بر سر  بحث  برده می شوند.  به کار  کنش گران  و 

عامل هایی در جنبش های اجتماعی و به چه دلیل مورد توجه اصحاب علوم 

اجتماعی قرار گرفتند )بازی گران، کنِش جمعی، نقش آنها در تحوالت...(.

پیدایی نخستین نظریه هاِی جنبش هاِی اجتماعی  

گوستاو لُوبُن]6] یکی از نخستین اندیش مندانی است که در قرن نوزدهم 

بیش ازآنکه  او  داد.  قرار  خود  کار  موضوِع  را  توده ای  و  جمعی  حرکت های 

معناِی اجتماعی اعتراض ها و جنبش ها را مورد توجه قرار دهد به شکل گیری 

رفتار جمعی در حرکت هاِی توده ای و چگونگی به وجود آمدن این یا آن رفتاِر 

او  کتاب  می پردازد.   )Emotion( عاطفی  سویه ِی  به  ویژه  باتوجه ِی  گروهی 

اصلی ترین  شد،  منتشر   1895 سال  در  که  توده ها"]7]  "روان شناسی  عنوان  با 

ویژگی هاِی  از  لوبن  می کند.  منعکس  را  جمعی  رفتارهای  درباره ِی  تزهایش 

نقش  عمل،  اصالِت  نیز  و  )جمع(  توده  با  فرد  رابطه  آن،  و شکل هاِی  توده 

کنش و جای گاِه هیجان ها و احساسات و رابطه هاِی نه چندان عقالنی در میان 

توده سخن می گوید و بر این باور است که هر جمعی را نمی توان یک توده 

متفاوت  بسیار  افراد  او وجود  نظر  از  کرد.   تلقی  آن  روانشناسی  معنای  در 

6- . گوستاو لوبن )Gustave Le Bon( )1841-1931( ابتدا در حوزه ِی پزشکی و بیولوژی و سپس به حوزه ِی 

مطالعات اجتماعی روان شناسی سیاسی توده ها روی آورد. 

7-  Le Bon, Gustave., 2002, Psychologie des foules, Paris, Presses universitaires de France, 

)1ère éd. 1895(
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در کنار یک دیگر مانند سلول هاِی پیوسته ِی یک بدن می مانند و توده داراِی 

خصلت واگیر است که به نوعی توسط رهبران هیپنوتیزم می شوند. او تصمیم 

آگاهانه و  را یک انتخاب عامدانه و  برای شرکت در یک حرکت جمعی  افراد 

نشانه ِی داشتن هدف هاِی مشترک می داند. لوبن به روح و وجدان جدیدی 

به یک دیگر  افراد  نزدیک شدن  که در جریان کنش جمعی شکل می گیرد و 

را درپی می آورد نیز اشاره می کند. نوشته های لوبن توجه ِی ویژه ای به نقِش 

لیدرشیب )رهبری( در به وجود آوردن نزدیکی و انسجاِم روانی، همبستگی و 

وحدِت جمع دارد که سبب نزدیک شدن افراد به یک دیگر و انسجام، وفاق، 

همبستگی، وحدت ذهنی و نمادین میان آنها می شود. دیگر پژوهشگرانی که 

به بررسی جنبش هاِی پوپولیستی و فاشیستی پرداختند از نظریه های لوبن 

استفاده کردند .

به نظر می رسد رشد جنبش های کارگری و سایر حرکت های های مطالباتی 

در جامعه های صنعتی نقش مهمی در تالش برای نظریه پردازی درباره ِی رفتار 

جمعی ایفا می کند. هم زمان ما شاهد کارهای نظری و مفهومی کمی پیرامون 

جنبش های اجتماعی در جامعه هایی از آسیا و خاورمیانه که درگیر این حرکت ها 

نظریه پردازی  با  ما هنوز  که  نظری می توان گفت  دیدگاِه  از  بودند هستیم. 

پیرامون  بحث ها  بیش تِر  بلکه  نداریم  اجتماعی سروکار  درباره ِی جنبش های 

نوپدیِد  روان شناسِی  و  می گیرد  انجام  توده ای  حرکت هاِی  یا  و  جمعی  رفتار 

نیمه ِی اول قرن بیستم نقش مهمی در رونِق این بحث ها ایفا می کند. 

دوران مفهوم سازی درباره ِی جنبش هاِی اجتماعی

بازخوانی کارهای نظری درباره ِی جنبش های ِ اجتماعی نشان می دهد که 

تاریخ پیدایی این شاخه ِی نوپدیِد جامعه شناسی به دوران پس از جنگ دوم 

نقشی  نگاه  از  اجتماعی  جنبش هاِی  دوران  این  در  می شود.  مربوط  جهانی 

که در دگرگون کردن جوامع انسانی دارند مورد توجه قرار گرفتند. از دهه ِی 

زنان،  جنبش  سوم،  جهان  ضداستعماری  جنبش های  به این سو  میالدی  پنجاه 

و  ضدوابستگی  های  جنبش  برابر،  حقوق  کسب  برای  رنگین پوستان  جنبش 

ضددیکتاتوری هاِی نظامی به ویژه در امریکای التین به زمینه های مطالعاتی 
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شکل گیری  به  ما  دوران  این  در  شدند.  تبدیل  جامعه شناسی  برای  مهمی 

جنبش های متفاوت و جدیدی سروکار داریم که از جنِس جنبش هاِی اجتماعِی 

فراگیِر )انقالب هاِی دگرگون ساز( شناخته شده مانند انقالب کارگری در روسیه، 

انقالب چین  یا انقالب کوبا که هدف تغییر بنیادی نظم سیاسی را در برابر 

خود قرار داده بودند نیستند. این جنبش های نو به بخشی از جامعه )گروه های 

اقلیت، زنان( تعلق داشتند و یا خواست های آنها را مطرح می کردند. این نو 

بودن همچنین به موضوع هایی مانند صلح، مبارزه با سالح هسته ای، برابرِی 

جنسیتی، مبارزه برای محیط زیست مربوط می شد که پیش تر کم تر در کانون 

پروژه هاِی  اجتماعی قرار داشت. درحقیقت مطالبه ها و  توجه ِی جنبش هاِی 

از   1960 دهه ِی  از  پس  پُرجوش وخروش  دوران  متن  در  دوران  این  نوظهور 

جنبش های  گسترش  بودند.  شده  برخوردار  روزافزونی  اهمیت  و  برجستگی 

اجتماعی در چهار گوشه ِی جهان به همراِه تنوع موضوع هایی که در دستورکار 

این حرکت ها قرار داشتند سبب شد جامعه شناسی بسیار بیش  از گذشته به 

جنبش های اجتماعی توجه کند.

یکی از مهم ترین نظریه پردازان جنبش هاِی اجتماعی چارلز تیلی]8] بود که 

کارگری  اجتماعی  جنبش هاِی  تحلیل  به  تاریخی  ره یافِت  و  دید  از  توانست 

دست زند. مطالعه ِی موردی او درباره ِی جامعه فرانسه و جنبش های اعتراضی 

و مطالباتی کارگری به ویژه اعتصاب هاِی کارگری از سال 1890 تا 1968، 100 

آثار  از  یکی  اعتراضی  حرکت  هزار   18 روِی  بر  تحلیلی  کار  اعتصاب،  هزار 

اعتصاب  »زوال  مقاله ِی  است.  اجتماعی  جنبش های  درباره ِی  اولیه  کالسیک 

خشونت آمیز در فرانسه در دوره ِی 1890 تا 1935« به نقش موثر سندیکاها 

کتاب  می پردازد.  آنها  شدن  عقالنی  و  اعتراضی  حرکت هاِی  سازمان یابی  در 

»اعتصاب هاِی در فرانسه« 1830 تا 1968]9]  که در سال 1974 چاپ شد، به 

اعتراضی  جنبش های  با  دولت  برخورِد  نوع  نیز  و  حزب ها  سندیکاها،  نقش 

می پردازد. کتاب »قرن شورشیان« )1975( )به اتفاق همسرش لویز و برادرش 

آلمان  و  ایتالیا  فرانسه،  شرایط  میان  تطبیقی  است  مطالعه ای  هم  ریچارد( 

  Charles Tilly )2008-1929( 8- . چارلز تيلي

) 1968-1830 ,Strikes in France( . -9
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برای  کنش گران  که  قالب هایی  و  اجتماعی  جنبش های  شکل هاِی  تنوع  و 

حرکت های اعتراضی و طرح خواست های خود به وجود می آورند. کتاب »از 

دوران  اجتماعِی  جنبش هاِی  به  است  سیاسی  نگاهی  انقالب«]10]  تا  بسيج 

معاصر و نقشی که آنها در دگرگون کردن نظم سیاسی ایفا کرده اند. 

تیلی در تحلیل جنبش های اجتماعی به موضوع بسيج منابع توجه می کند 

و اینکه چگونه در هر جامعه ای ابزار و ظرف های نهادینه شده، "قانونی" و 

یا رایج برای بیان مطالبات جمعی وجود دارد. او شکل گیری و تحول جنبش 

نهادينه شده  قالب هاِی  و  ابزار  این  نبوِد  یا  و  وجود  با  رابطه  در  ازجمله  را 

هر  که  )کنش هایی  جمعی«  کنِش  »مجموعه ِی  مفهوم  او  نظر  از  داند.  می 

جامعه  هر  )کانتکس(  زمینه ِی  باتوجه به  می کند(  انتخاب  می تواند  جنبشی 

از  یکی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  آن  سنت های  و  تاریجی  تجربه های  و 

کنش  و  منابع  و  امکانات  بسیج  میان  رابطه  تیلی  نظریه ِی  اصلی  بخش های 

جمعی است. او به دو الگوی تحلیلی توجه می کند : نخست الگوِی سياسی 

یا  و  تعامل  در  چالشگران  و  مدعیان  حکومت،  مردم،  گروه های  آن  در  که 

در ستیز با یک دیگر به جنبش اجتماعی شکل و معنا می دهند. الگوِی دوِم 

تحلیلِی بسيج است که به سازمان دهی و به کارگیرِی هوشمندانه منابع و پیدا 

کردن راه کارهای عملی و عمل گرایانه مربوط می شود. او نوِع برخورد با جنبش 

و درک از آن، به مثابه ِی تهديد  یا فرصت در جامعه، ازسوی نهادهای رسمی 

را در سرنوشت و شیوه ِی عمل جنبش هاِی اجتماعی مهم می داند. دولت ها 

راه  باشند،  پذیر  انتقاد  توانند  می  خود  هوشمندی  و  سیاسی  ماهیت  بنابر 

تسهیل دگرگونی هاِی اجتماعی ازطریق جنبش های اجتماعی را برگزینند و یا 

را در بن بست قرار دهند.  اعتراض هاِی جمعی جامعه  انحراف و سرکوب  با 

مفهوم »ساخِت فرصت هاِی سياسی« توسط جنبش های اجتماعی نزد تیلی به 

همین رابطه ِی جنبش هاِی اجتماعی با نهادهای رسمی مربوط می شود. 

From Mobilization to Revolution, Reading, Mass., Addison-  ,)1978(  .Tilly, Charles  -10

.Wesley

 Boulder, Colorado, USA, Paradigm ,2004–1768  ,Social Movements .)2004(  .Tilly, Charles

.Publishers
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تیلی تفاوت زیادی میان شورش عمومی و جنبش اجتماعی می بیند و بر هر 

حرکت جمعی نام جنبش اجتماعی نمی گذارد.   

جنبش هاِی جدید اجتماعی و مفهوم هاِی نو

به این سو  میالدی  شصت  دهه ِی  از  شد  گفته  نیز  پیش تر  همان گونه که 

جامعه های توسعه یافته ِی صنعتی شاهد ظهور جنبش هاِی اجتماعی بودند که 

در مقایسه با گذشته دارای ویژگی هاِی جدیدی بود. بازی گران این جنبش ها 

تغییر  و  دگرگون ساز  با هدف های  توده های گسترده  مانند دهه های گذشته 

رادیکال نظم اجتماعی نبودند. از این دهه به بعد جوانان، زنان، و اقليت هاِی 

و  مطالبه ها  که  گذاشتند  گام  اجتماعی  منازعات  میدان  به  نژادي-قومی 

خواست هاِی آنان را نمی شد براساِس شکاف های سياسی – اجتماعی کالسيک 

جامعه های  از  بسیاری  در  اجتماعی  جدید  جنبش هاِی  ظهور  نمود.  تبيين 

توسعه یافته به معنای پایان جنبش های کالسیک نبود. در حقیقت ما با نوعی 

سروکار  جهان  گوشه ِی  چهار  در  اجتماعی  جنبش های  شکل هاِی  هم زیستی 

روش هاِی  و  مفهوم ها  با  بود  ناچار  جامعه شناسی  هم  به همین دلیل  داریم. 

جنبش ها  این  تحلیل  و  درک  سراغ  به  نوینی  مفهومی  دستگاه هاِی  و  جدید 

را  اجتماعی  کنش  در  بدیعی  شکل هاِی  جدید  جنبش های  هم زمان  برود. 

جای گزین شکل هاِی سنتی که بیش تر با مشارکت و رهبری حزب هاِی سیاسی و 

سازمان هاِی مدنِی شناخته شده )اتحادیه های کارگری و دانشجویی، تشکل های 

زنان...( شکل می گرفتند، کردند. در بخش مطالباتی نیز این جنبش ها پارادایم 

سنتی دگرگونی انقالبی و فراگیر نظم اجتماعی موجود و تغییر نظام سیاسی 

را کنار گذاشتند و بیش تر روی کردی اصالحی به جامعه ِی موجود را در پیش 

گرفتند.

جدید  نسل  اجتماعی  جنبش هاِی  پروژه ِی  و  نوع  در  مهم  چرخش  این 

بازگو کننده ِی نوعی پختگی جامعه ِی سرمایه داری هم بود که برای اجتناب 

از تنش ها و بحران هاِی شدید سیاسی و اجتماعی دست به برخی اصالحات 

رفاهی زده بود و توجه ِی بیشتری به عدالت توزیعی داشت. هم زمان ناکامی 

دست  انقالب  به  اجتماعی  وضعیِت  کردن  دگرگون  برای  که  جامعه هایی 
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از  نتیجه گیری رساند که بسیاری  این  زده بودند حرکت های اجتماعی را به 

اشکال سلطه مستقل از نظم سیاسی عمومی جامعه و یا "تضاد اصلی" که در 

چهارچوب اقتصاد سرمایه داری تعریف می شد وجود دارند. به سخن دیگر 

اول قرن  نیمه  و  نوزدهم  »استثمار« در قرن  و  »بهره کشی«  پاردایم مسلط 

بیستم جای خود را به پارادایم »شکل هاِی سلطه« داد و این چرخش پارادیمی 

نوعی وجدان یا هوشیارِی جدیِد جمعی برای تغییر اوضاع  هم به وجود آورد. 

این شرایط جدید و روِح زمانه ِی دهه ِی شصت و هفتاد میالدی ضرورت تدوين 

نظريه های نوينی برای فهم پديده هاِی اجتماعی نوپدید را به میدان می کشید 

که در جنبش هاِی اجتماعی تبلور می یافتند. 

پیدایش جنبش هاِی جدید اجتماعی ازجمله مربوط می شد به دگرگونی هاِی 

ساختاری در جامعه هاِی صنعتی و گذار به آنچه که در زبان جامعه شناسی 

پویا  و  پرتحرک  دوران  این  می شود.  مربوط  گرفته،  نام  پساصنعتی  جامعه ِی 

همراه است با شتاب گرفتن دگرگونی های اقتصادی و متحول شدن بخش های 

گوناگون صنعتی، کاهش مرکزیت نظم اقتصادی به شکل گذشته، کاسته شدن 

گروه های  و  متوسط  طبقات  یافتن  اهمیت  کارگران،  نقش  و  وزن  از  نسبی 

های  گروه   به میدان آمدن  و  اجتماعی  مشارکت  شدن  متنوع  کرده،  تحصیل 

جدید. تضاد میان نوع مدیریت جامعه و سیاست های دولت در بخش های 

نظم  بی واسطه ِی  نماینده ِی  به عنوان  دولت  به  گذشته  نگاِه  جاِی  گوناگون 

سرمایه داری را گرفت. در آنچه به خوِد جنبش های اجتماعی مربوط می شد ما 

شاهد بروز شکل هاِی جدید مبارزه اعتصاِب نشسته، فعالیت هاِی هنری، جمع 

کردن امضا، بسیج شخصیت های مدنی و فرهنگی به راه انداختن کارناوال...( 

هستیم. بازی گران جدیدی مانند زنان، جوانان، اقلیت های قومی و فرهنگی... 

به میدان آمدند و ارزش هایی مانند صلح، محیط زیست و برابری جنسیتی یا 

نژادی به مطالبه هاِی جنبش های اجتماعی تبدیل شد. جدید بودن جنبش های 

موضوع ها  هم  می شد،  مربوط  جدید  کنش گری  شکل هاِی  به  هم  اجتماعی 

دربرمی گرفت.  را  جنبش ها  این  بازی گران  هم  و  جنبش ها  این  پروژه های  و 

آوردند،  اجتماعی  صحنه ِی  به  را  جدیدی  بازی گران  فمنیستی  جنبش های 

و  بودند  نو  جنسیتی  برابری  و  زنان  حقوق  زمینه ِی  در  آنها  مطالبه هاِی 
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شکل هایی هم که برای طرح و پیش برد خواسته ها انتخاب می شدند با گذشته 

متفاوت بودند. جنبش های فمینستی آسیب ها، شکل هاِی تبعض و مسائلی را 

در زمینه ِی نابرابری هاِی جنسیتی به میان کشیدند که در گذشته سابقه نداشت 

و برای بسیاری هم آشکار نبود. در شکل سنتی نگاه به پدیده ِی سلطه برمبناِی 

ثروت و امکان هاِی اقتصادی دگرگونی اساسی به وجود آمد. 

آلن توِرن، جامعه شناس سرشناِس فرانسوی باوجود دلبستگی اولیه ِی خود 

سیاسی  تشکل هاِی  سنتی ضدسرمایه دارِی  و خواست هاِی  کارگری  جنبش  به 

چپ به بررسی جنبش های جدید روی آورد]11]. از نظر آلن تورن جنبش هاِی 

اجتماعی کنش همراه با کشمکش بازی گران یا گروه های اجتماعی است که 

برای دست یافتن به منابع موجود در جامعه مبارزه می کنند )تورن 1988(. 

به گفته ِی او چرخشی در وضعیت جامعه پیش آمده است و مسئله ِی امروِز 

فروکاسته نمی شود.  پایین  یا  باال  طبقات  به  تعلق  تنها  اجتماعی  جنبش هاِی 

مسئله ِی جامعه ِی کنونی بودن در دروِن جامعه )اقتصاد، بازار کار، برخورداری 

از امکانات رفاهی( و یا در حاشیه ماندن و طرد شدن از آن است. کسانی که 

جایی در جامعه نمی یابند، خود را بخشی از جامعه نمی دانند و به حاشیه 

رانده شده اند. این گروه های حاشیه ای و یا طردشده می خواهند مانند دیگران 

در درون جامعه باشند. این تحلیل بدان معناست که موضوِع اصلی پیش از آنکه 

زیرورو کردن نظم کنونی و به وجود آوردن نظم جدید متفاوت و جای گزین 

باشد در نظر گرفتن خواست ها و اصالح جامعه در راستای ادغام گروه هایی 

است که خود را طردشده از جامعه می دانند. بخش اصلی دیدگاه هاِی تورن 

او  برای  می پردازد.  تاریخیت  و  کنش  به مفهوِم  اجتماعی  جنبش های  برروی 

نقطه ِی آغازیِن درِک جنبش اجتماعی پرداختن به مفهوِم کنش جمعي است 

منابع  الگوهای فرهنگی درون جامعه تالش می کند  از  پذیرفتن  تاثیر  با  که 

موجود در جامعه را به گونه ای دیگر تقسیم کند. ازنظر او جنبش های اجتماعی 

در بطن زندگی جامعه وجود دارند و شکل می گیرند و تاریخیت آنها هم به 

همین واقعیت اساسی بازمی گردد. »تاریخیت« از نظر تورن ره یافتی است که 

11- Touraine, Alain. )1966(. Sociologie de l'action. Paris : Seuil.

Touraine, Alain. )1978(, La voix et le regard, Paris, Éditions du Seuil
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از شناخت فرایندهای اجتماعی حاصل می شود. او به عنوان مثال آگاهی در 

مورِد نابرابری در دسترسی به امکانات آموزشی در امریکا را مطرح می کند که 

ظهور جنبش حقوق مدنی دراین جامعه را درِپی آورد. 

از بخش هاِی اصلی دیدگاه هاِی تورن درباره ِی جنبش های اجتماعی  یکی 

نوِع تعریفی است که او از این پدیده ِی اجتماعی مطرح می کند. از نظر او 

جنبش های اجتماعی دارای سه اصل یا ویژگی هستند که آنها را نسبت به سایر 

حرکت های جمعی در جامعه متمایز می کند. اصل نخست به هویت جنبش 

مربوط می شود و این موضوع اساسی که جنبش از چه افرادی تشکیل شده 

است و یا سخن گو و و مدافع منافع و خواست های چه گروه و یا گروه هایی 

است.

بازمی گردد.  اجتماعی  جنبش  مخاطب  به  که  است  مخالفت  اصل   دوم   

افراد خاصی شکل  نیرو و  با  یا تضاد آشکار  جنبش  اجتماعی در مخالفت و 

می گیرد و رویارویی با آنها به جنبش معنا می بخشد. برای مثال جنبش های 

فمیننیستی قانون ها، کارکردهای نهادی و یا فرهنگ و ارزش های موجود در 

بازتولیِد  عامل  را  مذهبی  نهادهای  و  رسانه ها  یا  و  کار  بازار  آموزشی،  نظام 

به  کارکردها  و  گرایش ها  این  با  مخالفت  و  می دانند  جنسیتی  نابرابری های 

و  مخالف اند  موجود  با وضع   آنها   اجتماعی سمت وسو می دهد.  این جنبش 

هدف هایِ  خود را با ادامه ِی وضعیِت ناعادالنه ِی موجود در تعارض  می بينند. 

تورن  ازنظر  اجتماعی  جنبش هاِی  بازشناسِی  در  )عمومیت(  سوم  اصل   

به  نام  برخی ارزش ها و  این که جنبش  اجتماعی   آنها برمی گردد و  به پروژه ِی 

خواست های برتر و مطلوب تر یا آرمان هایی به میدان می آیند و موفق به بسیج 

گروه های بزرگ اجتماعی می شوند در راستاِی تغییِر آنچه نامطلوب است و 

بهبود وضعیت کنونی. اصل سوم تاحدودی سمت وسو و محتواِی مطالبه هاِی 

و  جنبش ها  دسته بندِی  در  تورن  می دهد.  نشان  را  اجتماعی  جنبش هاِی 

کنش هاِی جمعِی بزرگ در جامعه به سه گروه جنبش هاِی تاريخی، جنبش های 

تاريخی  او جنبش هاِی  ازنظر  اشاره می کند.  اجتماعی و جنبش هاِی فرهنگي 

جنبش هایی هستند که درخصوِص پروژه ِی کالن اجتماعی، نظم سیاسی کلی 
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با دولت و حاکميت سياسی در تضاد باشند. این تضادها سبب می شوند آنها 

جنبش هاِی  بکشند.  پرسش  به  را  دولت  و  سیاسی  نظم  مشروعیت  و  اعتبار 

درجامعه  اجتماعی  رابطه هاِی  شکل گيرِی  فراينِد  بر  تورن  ازنظر  اجتماعی 

به ويژه درارتباط با سازوکار جامعه مدنی و مدرنيته تکيه می کنند. سمت گیرِی 

دگرگون  و  جامعه  در  فکری  و  فرهنگی  تاثیر  بر  بیش تر  فرهنگی  یک جنبش 

کردن فضا را برای حضور اعضای يک حوزه ِی فرهنگی در جامعه است. نقِش 

گرایش هاِی فکری در جامعه در شکل دادن به جنبش های فرهنگی از اهمیت 

فراوان برخوردار است.

در کنار تورن ما با جامعه شناسان دیگری مانند ملوچی]12]، مک آدامز]13]، 

نیز سروکار داریم که تالش کرده اند  یا جمیز یاسپرز]15]  ترو]14]، هابر ماس و 

از ورودی های گوناگون به موضوع جنبش هاِی اجتماعی بپردازند. برای مثال 

به  شد  منتشر   1994 سال  در  که  در حرکت«  »قدرت  کتاب  در  ترو  سیدنی 

ریشه های فرهنگی، سازمانی و فردی جنبش هاِی اجتماعی اشاره می کند و بر 

آن است که جنبش هاِی اجتماعی نوعی فرصت برای دگرگونی در جامعه ها 

هستند. او با تحلیل تجربه ِی جنبش های پرقدرت اجتماعی به این ساختارهای 

مناسبی که سرنوشت جنبش ها را رقم می زنند می پردازد. از نظر او ساختارهاِی 

مساعد به نقش نخبگان، سازمان های سیاسی و نوع برخورد حکومت بستگی 

12- Melucci, Alberto. )1980(, » The new social movements : a theoretical approach «, Social 

Science Information, 19, p. 199-226.

Melucci, Alberto. )1988(, » Getting involved : Identity and mobilization in social move-

ments «, in B. Klandermans, S. Tarrow et H. Kriesi )dir.(, International Social Movement 

Research, vol. 1, Greenwich, Conn., JAI Press, p. 329-348

Mellucci, Alberto. )1985(. "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements", Social 

Research, Winter Vol. 52: 789-817.

13- McAdams, P. Dan. )1979(. The Dynamics of Social Movements, Cambridge, Mass.: Win-

throp

14-  Tarrow, Sidney. )1998(. Power in Movement, New York, Cambridge University Press. 

2nd ed.

15- Jasper, Johns. )1997(. The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in 

Social Movements. Chicago:  University of Chicago Press

Jasper, Johns. )2006(. Getting Your Way. Chicago: University of Chicago Press.
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دارند. 

جنبش های  که  است  فرانسوی  جامعه شناسان  جمله  از  دوبه]16]  فرانسوا 

اجتماعی  اقتصادی،  تحوالت  و  تغییر  باتوجه به  را  اخیر  دهه های  اجتماعی 

معاصر  تحول هاِی  او  ازنظر  می دهد.  قرار  توجه  مورد  جامعه ها  سیاسی  و 

روشن  برای  نویسنده  اند.  درپی آورده  را  ها  دولت-ملّت  تضعیف  زمینه ساز 

کردن برهان خود به سه گروه از جامعه ها اشاره می کند که در آنها جنبش هاِی 

اجتماعی رخ داده است.

گروه نخست جامعه هایی که در برنامه ِی انقالب شکست خورد و انبوهی 

از فقیران و بیچارگان و طبقاِت متوسِط ضعیف شده و نخبگان فاسد و اقتدارگرا 

از دل جنبش های بنیادگرا سربرآوردند و در مذهب پاسخی برای ازبین رفتن 

هبستگی اجتماعی و مرحمی بر دردهای انسانی این جامعه ها یافتند. 

گروه دوم جامعه های اروپایی که در آن جنبش های پوپولیستی، ملی گرایانه 

و  ضدخارجی رشد کرده اند. 

آنها  در  که  هستند  سابق  شوروی  به  وابسته  جامعه هاِی  سوم  گروه 

جنبش های ملی جدایی طلبانِه خشونت بار که خواستار حاکمیت خود بودند 

شکل گرفتند. در برخی از این جامعه ها ما شاهد نوعی جنبش ملی-کمونیستی 

هم بودیم. 

سوبژکتیوته و جنبِش اجتماعی

 هربرت بلومر]Herbert Blumer(  [17( یکی از نخستین کسانی است که به 

سویه ِی سوبژکتیو در تحلیل جامعه شناسانه ِی حرکت هاِی جمعی و جنبش هاِی 

اجتماعی می پردازد. او از چهره هاِی اصلی نسل دوم مکتب شیکاکو است و 

16-  Dubet, François  )2002(. Le déclin de l’institution. Paris: Seuil. 

هم چنین نگاه کنید به مقاله ِی نویسنده با عنواِن درک فرد بر پایه دیالوگ )رابطه با دیگری( 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dialogique

17- Blumer, Herbert.)1951(. Collective Behavior, in, Park )R(, dir., Outline of the Principals 

of Sociology. New York: Barnes & Noble. 1939.-p.p. 221-280.



سپهر اندیشه۳۲

شماره 1  . فروردین 1400

ادامه دهنده ِی راه کسانی مانند زیمل، توماس، پارک و یا ژرژ هربرت مید]18] 

که توجه ِی خاصی به دنیای ذهنی و سوبژکتیویته ِی افراد در رابطه ها و کنش 

کسانی  با  خود  فکری  و  پژوهشی  فعالیت های  در  بلومر  داشتند.  اجتماعی 

مانند گافمن و هوارد بیکر که توجه ِی خاصی به روش های کیفی و توجه به 

معناِی پدیده ها برای افراد هم هم کاری کرد. یکی از بخش هاِی نظری مهم آثار 

بلومر نقد گرایش هاِی رفتارگرایانه در کنش اجتماعی )تقلیل روان شناسانه( و یا 

کارکردگرایی است که ازنظر او نوعی درِک تقلیلی در جامعه شناسانه ای است 

که با اهمیت دادن به ساختارها )طبقه، سازمان ها، گروه هاِی بزرگ( نقش فرد 

و خالقیت او را به حاشیه می راند. یکی دیگر از ویژگی هاِی اصلی کار نظری 

بلومر درباره ِی کنِش جمعی تاثیر پذیری او از فلسفه ِی پراگماتیسم آمریکایی 

بود. او با برداشت اجتماعی از این فلسفه تالش کرد نگاهی کیفی و از دیدگاِه 

خوِد کنش گران به حرکت های جمعی داشته باشد. بلومر در خوانِش خود از 

حرکت های جمعی بیش تر به رابطه ِی فرد با گروه و نیز جامعه می پردازد و 

با طرِح نظریه ِی کنِش متقابِل نمادین به ویژه نقش نمادها و یا درِک نمادین 

)سمبلیک( از پدیده ها و روی دادها را به بحث نظری خود پیوند می زند. او 

فرایند شکل گیری و گسترش حرکت جمعی را باتوجه ِی ویژه به نقش نمادهاِی 

معنادار برای گروه ها و تحول آنها در طول جنبش را مورد بررسی و تجریه 

خودبه خودِی  کنش  از  جمعی  کنِش  شکل هاِی  به  بلومر  داد.  قرار  تحلیل  و 

تا کنش جمعی سازمان یافته )حزب ها  ناگهانی(  )ترس جمعی، کنش  توده ای 

و سازمان هاِی مدنی و صنفی( و جنبش هاِی اجتماعی )کنش جمعی آگاهانه 

این  او  باهدف به وجود آوردن نوعی نظم اجتماعی جدید( می پردازد. تالش 

پایداری  و  جنس  برپایه ِی  جمعی  کنش هاِی  از  گونه شناسی  نوعی  که  است 

آنها در زمان و رابطه ِی کنش گران با یک دیگر بوجود آورد. برای او جنبش هاِی 

اجتماعِی عام که شامل حرکت دامنه دار، بلندمدت و فراگیر می شوند )جنبش 

18-   برای اطالعات بیشتر در مورد بحث های مکتب شیکاگو و به ویژه ژرژ هربرت مید درباره ِی رفتار و 

حرکت های جمعی نگاه کنید به 

Le Saout, Didier, » Les théories des mouvements sociaux. Structures, actions et organisa-

tions : les analyses de la protestation en perspective «, Insaniyat / 145-163 ,1999 | 8 ,إنسانيات 

Cefai, Daniel. )2009(. Comment se mobilise-t-on ? Montréal : Les Presses de l'Université 

de Montréal
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شامل   خاص  اجتماعِی  جنبش هاِی  از  باید  را  کارگری(  جنبش  زنان،  جوانان، 

حرکت هاِی اجتماعی با هدف، رهبری و اعضاِی کم و بیش مشخص که به نوعی 

آگاهی )خودآگاهی( دست یافته اند جدا کرد. در این گونه شناسی او جنبش هاِی 

اجتماعِی نمایشی شامل جنبش هاِی نمادین )سمبلیک( هستند و  بیش ترین 

یا  و  مدگرایی  یا  مذهبی  )جنبش های  هستند  نارضایتی  نمادین  بیاِن  حالِت 

هنری( را از دو گونه ِی پیشین جدا می کند. آنچه در نظریه بلومر بیش تر در 

رابطه با سوبژکتیویته ِی فرد است به پویایِی درونی مربوط می شود. او به سه 

وجه پویایی کنش اجتماعی )رابطه فرد با جمع( توجه می کند :

حرکت  یا  مشارکت  که  است  معنایی  براساِس  افراد  کنش   -  

اجتماعی برای آنها دارد )درک و برداشت فردی و معنایی که فرد 

به کنش می دهد(

-  این معنا در رونِد کنش متقابل با دیگران شکل می گیرد

  - معنا در روندهاِی تجربه ِی اجتماعی و جمعی تفسیر می شوند 

و می توانند تحول یابند.   

این سه وجه تجربه ِی فردی را در رابطه با دیالکتیک درهم تنیده ِی کنِش 

متقابل، گروه ها و جامعه می بیند. کنش جمعی با درک و انتظارهاِی مشترک 

معنا پیدا می کند و دادِن معناِی جمعی به پدیده ها نوعی افِق مشترک میان 

اجتماعی  جنبش هاِی  درموقعیِت  تاریجی  حافظه ِی  می آورد.  به وجود  افراد 

بازسازی می شود و خوانش جدیدی از آن به وجود می آید که میان افراد نوعی 

همگرایی و وحدت به وجود می آورد. 

ورود سوبژکتیویته به بحث هاِی جامعه شناسِی جنبش هاِی اجتماعی

سویه ِی ذهنیت و پویایی رابطه ِی ذهنیتی میان کنش گران ازطریق کارهای 

جامعه  بحث های  به  دیگر  کسان  یا  و  بلومر  مید،  وبر،  زیمل،  کسانی چون 

شناسی راه یافت. هم زمان دیدگاه هاِی کسانی مانند بلومر در جامعه  شناسی 

آمریکای شمالی و یا کاستوریادیس )Castoriadis( در فرانسه به ندرت مورد 

توجه ِی جامعه  شناسانی قرار گرفت که در دهه های بعدی بر روی موضوع 

جنبش هاِی اجتماعی کار کردند. 
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سویه هاِی عینی و ذهنیتی و رابطه ِی آن ها در درک و تحلیل پدیده هاِی 

اجتماعی در سنت جامعه شناسی که از حوزه ِی مربوط به جنبش های اجتماعی 

بسیار فراتر می رود از پایان قرن نوزدهم به این سو موضوع بحث و جدل های 

بوده  آکادمیک  دنیای  در  مهمی  بسیار  روش شناسانه ِی  و  شناسانه  معرفت 

است. بحث بر سر رابطه میان عامل ها و داده هاِی عینی و قابل مشاهده و 

عامل هاِی ذهنیتی است که در نگاِه نخست شاید دیده نمی شود. رابطه ای که 

یک فرد با خود، با دیگر شرکت کنندگان و یا رهبری جنبش اجتماعی و یا  و 

هدف های آن دارد تنها مسئله هاِی عینی را دربرنمی گیرد و شامل چیزهایی 

می گذرد.  افراد  میان  ذهنیتی  رابطه  یا  و  افراد  ذهنیت  در  که  می شود  هم 

رابطه ِی توده هاِی مردم در چین با مائو، با کاسترو یا چه گورا در کوبا و یا با 

آیت الله خمینی در ایران در جریان انقالب 1357 نمونه های این رابطه هاِی 

نقش  کریسماتیک  چهره های  است.  جنبش  فره مند  رهبری  با  ژرف  عاطفی 

تخیل  نوعی  و  می کنند  ایفا  دنیا  سراسر  در  اجتماعی  جنبش های  در  مهمی 

جمعی از رهبری و ویژگی های او در کنش متقابل شکل می گیرد.

 دورکیم از چهره های اصلی نسل نخست جامعه شناسان دانشگاهی بر آن 

بود که برای بررسی یک پدیده ِی اجتماعی باید به عامل هایی پرداخت که پیش 

از وقوِع پدیده در درون جامعه و ساختارهای آن وجود دارند. این ره یافت 

اتفاق هایی که  برای خود کنش و تجربه زندگی کردن یک جنبش و  اصالتی 

در فراینِد تجربه ِی زندگی اجتماعی و جمعی روی می دهد قائل نیست و به 

عوامل بیرونی برای تبین یک پدیده مراجعه می کند. برای مثال برای بررسی 

اجتماعی و رابطه هاِی  نابرابری هاِی  مانند  به عامل هایی  یک جنبش کارگری 

سلطه یا استثمار توجه می کند بدون آنکه به نوع ذهنیت افراد به این مسئله 

و یا معنایی که کنش کران به جنبش می دهند توجه شود. گویی جنبش های 

اجتماعی پدیده های بدون سوژه هستند و یا افرادی که به جنبش می پیوندند 

به گونه ای منفل و یک سویه جذب یک حرکت جمعی می شوند بدون هیچ 

فعالیت ذهنیتی. از نظر ما این خوانش از جنبش های اجتماعی به معنای نگاه 

به این پدیده پیچیده از بیرون و از منظر عامل هاِی بیرونی است. هم زمان 

پویایی درونی و میان ذهنیتی جنبش اجتماعی، خالقیت جمعی که در جریان 
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چنین  تحلیل  و  درک  در  جایی  می گیرند  شکل  اجتماعی  کنش  و  تجربه ها 

دیدگاه های پیدا نمی کنند.

 شاید این پرسش مطرح شود که چرا باید به موضوع ذهنیت در جنبش های 

اجتماعی پرداخت و این توجه چه کمکی به درک ژرف تر جنبش های اجتماعی 

می کند. در این جا موضوع بر سِر فراتر رفتن از عامل هاِی عینی است و توجه به 

سویه هایی است که مانند کوه یخی که در آب شناور است قابل رؤیت نیستند. 

پدیده هاِی اجتماعی همواره دارای سویه ِی ذهنیتی )سوبژکتیو( هستند که به 

معناها و نمادها برمی گردد و به میانجی رابطه ای تبدیل می شوند  که افراد 

با جمع و یا با حرکت جمعی در جنبش ها پیدا می کنند. افراد فقط به خاطر 

موقعیت اجتماعی خودشان )برای مثال فقیر بودن( به یک جنبش نمی پیوندند 

و یا ویژگی مشترک افرادی که در یک جنبش شرکت می کنند فقط کارگر یا 

فقیر بودن، دانشجو و یا زن بودن نیست. چیزی در وراِی موقعیت عینی هم 

سبب می شود افراد از نظر ذهنیتی به حضور خود در جنبش اجتماعی معنا 

دهند و یا این مشارکت برای آنها دارای معنا و ارزش شود. 

اگر بخواهیم به طور همه جانبه تر وارد این بحث شویم شاید باید از تعریِف 

واژه ِی سوژه )شناسا( آغاز کنیم. ترجمه ِی واژه ِی سوژه )Sujet( به فارسی آسان 

انسانی غرب است. سوژه فرد نیست ولی  نیست، چون خاست گاهش علوم 

خویشتِن  که  است  فردی  واقع  در  سوژه  است.  آن  اساسی  سویه ِی  فردیت 

خود را می سازد و در جریان این خودسازی است که در حوزه هاِی گوناگون 

"خودمختار" می شود. این خودمختاری ازیک سو به معنی فردبنیادی است]19]. 

سوژه در بطن جامعه و گروه اجتماعی که به آن تعلق دارد با جامعه سازگار 

می شود و با هنجارهای آن خو می گیرد. ولی همین جامعه ای که در شکل دادن 

که  غربی  از جامعه های  بسیاری  در  ولی  است  فردبنیادی  بیشتر  آن  فرانسوی  به معنای  19-  خودمختاری 

نینجامیده و  به فردبنیادی  نبوده، خودمختاری  از مذهب همراه  افراد  بریده شدن  با  سکوالرشدن مذهب 

تنها دین از سیاست به ناِم خود دین جدا شده است. بر عکس، در فرانسه جداشدن دین از سیاست به نام 

خودبنیادی فرد صورت گرفته و نه به نام خوِد دین. این دو الگو در جامعه های غربی همواره در کنار ی کدیگر 

وجود داشته اند. در مدل فرانسوی، خودمختاری را در گسست با دین تعریف می کنند. در الگوی جامعه های 

دیگر مانند آلمان، انگلیس و آمریکا، خودمختاری در روند سکوالر شدن دین و گاه در قالب آن شکل گرفته 

است. در ایران امروز، این الگوی دوم است که در حوزه های گوناگون جامعه مشاهده می شود ) نگاه کنید 

به مصاحبه ِی محسن متقی با فرهاد خسروخاور(.
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هویت سوژه ها مشارکت می کند خود هم تاحدودی محصول کنش متقابل و 

تخیل جمعی آنهاست. به سخن دیگر نوعی رابطه ِی متقابل و دیالکتیکی میان 

افراد جامعه و ساختارها وجود دارد و ذهنیت افراد از طریق معنابخشی به 

پدیده ها نوعی اصالت نهادگزارانه دارد. همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد این 

برخورد به معنای فروکاستن همه ِی پدیده ها و واقعیت ها به وجه ذهنیتی و 

نادیده انگاشتن اهمیت و جای گاه عامل هاِی عینی و ساختاری نیست.

ازطرف دیگر معنای ذهنیت یا سوبژکتیویته تفاوت اساسی دارد با مفهوم 

ذهن و یا ذهنی. ذهنیت دارای سویه ِی اجتماعی است و رابطه ای تنگاتنگ 

جنبش هاِی  در  درحقیقت  دارد.  میان-ذهنیتی  امر  و  اجتماعی  تجربه ِی  با 

اجتماعی این رابطه ِی میان ذهنیتی به گونه ای بدیع و غیرقابلِ پیش بینی آشکار 

می شود درحالی که کنش گران از پیش آگاهی چندانی از آن نداشتند در فرایند 

اجتماعی به ساخت و پرداخت آن دست زده اند.

 ،)Subjectivity( ذهنیّت  چون  مفهوم هایی  از  پیشینی  تعریف  ارائه ِی 

ذهنیّت سازی یا سوژه پیدایی )Subjectivation( کار آسانی نیست. برساختِن 

واژه ِی »ذهنیت سازی« با اضافه کردِن معادِل پسونِد -tion  در زبان فارسی 

)اغلب از فعل هاِی ساختن و سازندگی( در واژه ِی ذهنیت نشانگر پویایی و 

در  و مشارکت  اجتماعی  زندگی  در جریاِن  افراد  رونِد ساخته شدن ذهنیِت 

سازوکارهاِی اجتماع و نقِش زمان در شکل گیری و تحوِل چنین روندی است. 

می توان گفت که سوبژکتیواسیون روند تبدیل شدن سوژه ِی فردی به سوژه ِی 

اجتماعی است و سوژه با بیرون آمدن از خود و رابطه با دیگری وارد جامعه 

می شود و ذهنیّت خود را در جغرافیاِی جامعه خود می سازد.

اگر به بحث اصلی مقاله برگردیم، جنبش هاِی اجتماعی زمینه ِی مناسبی برای 

فرد فراهم می آورد تا بسیاری از توانایی هاِی بالقوه خود را بالفعل سازد. در 

روندهاِی شکل گیری یک جنبش اجتماعی، برای بسیاری از کنش گران انگیزه ِی 

اصلی پیوستن به حرکت جمعی اعتراض به نداشتن منزلت، امکان هاِی انسانی 

رابطه هاِی  وجود  و  حاکم  نظام  ازسوی  آنها  به رسمیت نشناختن  یا  و  زندگی 

سلطه جویانه در جامعه است.
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تالش ما در این نوشته چگونگی گذار از سوژه ِی فلسفی به سوژه ِی جمعی 

در جنبش هاِی اجتماعی است و اینکه چگونه قرائت خاصی از سنت فلسفی 

علوم  نظریه پردازی  حوزه ِی  به  را  فلسفه  مفهوم هاِی  از  برخی  انتقال  امکان 

دنیای مدرن که  به شرایط  از سوژه  نوع درک  این  اجتماعی ممکن می کند. 

آن را دوران پیدایِش سوژه، فرد، خودبنیادی و خودآئینی او نام داده اند هم 

مربوط می شود. درحقیقت کنار رفتن مرجعیّت های دینی و فراانسانی و ظهور 

نظام هاِی مبتنی بر اراده ِی انسان و منشأ قانون بودن او زمینه ِی اجتماعی و 

فرهنگی پیدایش سوژه ها در درون جامعه و در نهادها و حرکت هاِی جمعی 

را فراهم کرده اند. مهم ترین اصل گذار از جهان گذشته به دنیای مدرن گذار 

از دیگرساالری به خودساالری است که نماد اصلی آن استقالل و رهایی فرد از 

بسیاری از قانون هاِی فراانسانی است.]20]. 

20- Khosrokhavar, Farhad )2001(. L’instance du sacré, Essai de fondation des sciences so-

ciales. Paris : CERF

در میان جامعه شناسان معاصر فرهاد خسروخاور با انتشار کتاب خود در زیر عنوان "رکن قدسیّت: جستاری 

با تکیه بر میراث کانت کمکی  تا با طرح خودشناسی فلسفی  در باب تأسیس علوم اجتماعی" تالش کرده 

دیدگاه  تا  است  کوشیده  فلسفی-جامعه شناسانه  اثر  در  او  کند.  ذهنیت  پدیده ِی  فهم  برای  ناچیز  هرچند 

خود را درباره ِی انسان و رابطه ِی او با خود، دیگری، ما و شما روشن کند. درون مایه ِی اصلی کتاب طرحی 

نوع  از  پدیدارشناسی  و مخصوصاً  فلسفه مدرن  بر دست آوردهاِی  باتکیه  که  است  فلسفی  از خودشناسی 

هوسرلی طرحی جامع برای چنین خودشناسی را بنا کند. کتاب با این کلمه ها آغاز می شود" آدمی پیش از 

آنکه با دیگری گفت وگو کند با خویشتن سخن می گوید. خود ماهیّت این گفت و شنود درونی است". این 

کتاب هدف خود را روشن کردن معنی این گزاره می داند. به همین دلیل انسان پیش از آنکه وارد گفتگو 

با دیگری شود نخست با خود گفتگو می کند. اما خود تک و تنها و دور افتاده در این جهان نیست بلکه با 

بیرون آمدن از الک درونی وارد رابطه با دیگری، جهان و قدسیّت می شود که چهار رکن اساسی خودشناسی 

هستند. 

پرداختن به مدعیات فرهاد خسرو خاور در این نوشته ممکن نیست تنها اشاره ای کوتاه به این چهار ساحت 

خود شناسی فلسفی کنیم که او من، تو، ما و شما نامیده است. من همان بعدی است که تقلیل ناپذیر به 

هر نوع عینّی یابی است که می توان آنرا ذهنیّت است. من نوعی در خود بودن، کنار کشیدن از جهان و در 

خود فرو رفتن و نفی بیرون و نوعی در خود ماندن است. این بخش از خود در تنش با سه بخش دیگر است 

که نشان گشایش به بیرون و پذیرش دیگری و غیریّت است که در شکل رابطه با دیگری )تو(، با جهان)ما( 

و قدسیّت)شما( معنی می یابد. 

تو گشودگی بر روی دیگری است که در شکل رابطه میان-ذهنیّتی با دیگری نمایان می شود و زمینه خروج 

من از دتیای درونی است. 

اّما ما رابطه با جهان و گذار از میان-ذهنیّت به بوم-ذهنیّت است و با ما گشودگی من با جهان آغاز می 

شود. با شما من وارد رابطه با قدیّست می شود که خسرو خاور نام آن را سپند-ذهنیّت نهاده است و چنین 

گشایشی  و روی آوری خود به قدسیّت با مقوله شما انجام می پذیرد. شما مستقل از بودن و نبودن خدا« 
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 درکناِر سوژه پیدایی )سوبژکتیواسیون( یا فرایند سوژه شدن، باید از روند دیگری 

هم سخن گفت که در زبان جامعه شناسی به آن سوژه زدایی )دسوبژکتیواسیون  

نتیجه ِی  )دسوبژکتیواسیون(  سوژه زدایی  می شود.  گفته   )Désubjectivtion

سرخوردگی سوژه در پِی شکست و ناکامی جنبش های اجتماعی است. این بدان 

معناست که سوژه پیدایی )سوبژکتیواسیون( و سوژه زدایی )دسوبژکتیواسیون( 

پدیده های ایستا نیستند. این فرایندها به کنش گران امکان می دهند با درگیر 

جریان  در  و  کنند  آگاهی  کسِب  مشارکت  و  جامعه  روی دادهای  در  شدن 

پویایِی ذهنیتی و میان ذهنیتی )رابطه با دیگری( تبدیل به کنش گری شوند که 

می داند برای چه اعتراض می کند و تصمیم بگیرد در این یا آن حرکت مشارکت 

کند. فعالیت ذهنیتی در روند سوژه زدایی وارد پویایی منفی می شود چرا که 

در  است. سوژه  یا شکست خورده  و  بحران دچار شده  به  اجتماعی  جنبش 

فرایند بحران جنبش دچار یأس و سرخوردگی می شود و پویایِی مثبت اولیه 

که زمینه ساز سوبژکتیواسیون بود جاِی خود را به پویایِی منفی می دهد. این 

سیر نزولی جنبش و نبودن افق روشن برای آینده و فرسایستی شدن مشارکت 

در جنبش به روان شناسی سرخوردگی دامن می زند که زمینه ساز سوژه زدایی 

می شود. نوع کنش و رابطه ِی افراد با جنبش سبز در دوره هاِی گوناگون تحول 

آن از مرحله هاِی نخستین و سیر صعودی آن تا افت و شکست بحران به روشنی 

گذار از سوژه پیدایی به سوژه زدایی را نشان می دهد. همین پدیده را می توان 

کرامت  از  دفاع  برای  اولیه  شوروشوق  چگونه  که  دید  هم  سبز  جنبش  در 

انسانی و تقاضای به حساب آوردن رأی شوروشوق تازه ای آفرید و جمعیّت 

چند میلیونی در خیابان ها خواستار به رسمیت شناختن حقوق دمکراتیک خود 

در  میان ذهنیتی سبب شد  رابطه ِی  نیز  و  ذهنیتی  پویایی  انتخابات شد.  در 

زمان کوتاهی جنبش دارای نمادها، شعارها نوع کنش هایی شود که به جمع 

و خواسته های آنها معنا می بخشید. این پویایی درون جنبش بود که در زمان 

کوتاهی افراد توانستند نوعی هویت جدید و تخیل اجتماعی را خلق کنند. اما 

با سرکوب جنبش و حصر رهبران روند ناامیدی و سرخوردگی ژرف در میان 

، وجود یا هستی متعالی در شکل نوعی قدسیّت وجود دارد. شما از آنجا که مکان امر قدسی در خود است 

من را به سوی نوعی مدنیّت با همنوع خود می برد. امر قدسی به من رجوع می کند تا زمینه گشودگی من 

به دیگری و حضور در اجتماع را فراهم آورد که شرط آدمیّت است.
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کنش گران رواج یافت. به سخن دیگر سوبژکتیواسیون زمینه تحول غیر-سوژه را 

به سوژه را ممکن می کند اما، دسوبژکتیواسیون راه را برای ضد-سوژه شدن 

فراهم می کند و در شکل هاِی افراطی آن باعث نابودی فرد می شود.]21]. 

پویایِی ذهنیتِی جمعی و جنبش هاِی اجتماعی 

ازجمله  آنچه درباره ِی سوژه، ذهنیت )سوژگی( و سوژه پیدایی گفته شد 

این روندهاست که در طول زمان شکل می گیرد.  بر سویه ِی اجتماعی  ناظر 

حدودی  تا  اند  کرده  تالش  جامعه شناسان  از  برخی  شد  اشاره  همان گونه که 

به روند پیدایی و ظهور سوژه را در جنبش هاِی اجتماعی بپردازند. آلن تورن 

تحوالت  بررسی  به  میالدی   70 دهه  سال های  از همان  او  دیگر هم کاران  و 

جامعه هاِی مدرن پرداخته و از ظهور جنبش هاِی تازه اجتماعی خبر دادند که 

بر بستر جامعه ِی پساصنعتی ظهور می یابد. نوع ذهنیت جدید کنش گران و 

رابطه ای که با موضوع هاِی جنبش هاِی اجتماعی برقرار می کنند مصداق های 

این سوژه پیدایی به شمار می روند. اما، این تحلیل ها با وجود پرداختن به سوژه 

و نقش آن در شکل گیری بازی گران جنبش هاِی اجتماعی کمتر بحث ذهنیت 

را به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار دادند.

می شود  مربوط  سوبژکتیواسیون  روندهای  به  که  سویه ای  به  پرداختن 

به معنای توجه به رابطه ِی ذهنیتی افراد با جنبش و نیز چیزهایی است که در 

میان شرکت کنندگان به امر و یا حس مشترک تبدیل می شود. نوع مشارکت، 

اعتماد جمعی میان شرکت کنندگان، برخورد اغراق آمیز با خبرها و روی دادها 

قدسی  رابطه ِی  نوعی  شکل گیری  و  اجتماعی  حرکت های  غلیان  دوران  در 

به شمار  سوژه پیدایی  روندهای  مصداق های  جنبش  هدف هاِی  و  پروژه  با 

می روند. به عبارت دیگر تخیل جمعی که جنبش اجتماعی را شکل می دهد و 

آن را به پیش می برد با سوبژکتیویته ِی افراد و رابطه ِی ذهنیتی و نمادینی که 

21-Wieviork, Michel. )2012(. Du concept de sujet à celui de subjectivation/désubjectivation, 

Fondation maison des sciences de l’homme, N° 16.

Martucccceli, Danilo. )2002(. Grammaire de l’individu. Paris : Folio.

Martucceli, Danilo. )2017(. La condition sociale moderne. L’avenire d’une inquiétude. Paris : 

folio.
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افراد با جنبش پیدا می کنند ارتباط دارد.  

را  این نوشته مورد بحث هستند  پدیده هاِی ذهنیتی که در  مصداق هاِی 

جنبش هاِی  یا  و  )انقالب(  کالن  و  فراگیر  اجتماعی  جنبش هاِی  در  می توان 

انقالبی  فضاِی  در  دید.  زیست(  محیط  دانشجویان،  )زنان،  دیگر  اجتماعی 

منفعل سلطه  پذیرش  و  روزمره  زندگی  از  نوعی گسست  به جنبش  پیوستن 

است. بسیاری از افراد می کوشند تا با مشارکت در جنبش به فردیّت و ذهنیِت 

خود معنی تازه ای دهند، بر ترس گذشته غلبه کنند، از الک درونی خود بدر 

آیند و هم وارد رابطه با دیگری گردند که مانند آنها دست به اعتراض علیه 

فضایی  در  را  افراد خود  که  است  روندی  چنین  در  است.  زده  موجود  نظم 

متفاوتی می یابند، درباره ِی هدف ها و مطالبه هاِی جنبش با دیگران وارد بحث 

و دادوستد فکری می شوند، شهامت اجتماعی جدیدی پیدا می کنند و احساس 

تعلق مشترک به جمع دارای هدف در آنها تقویت می شود. برای نمونه در 

انقالب ایران شاهد بودیم که چگونه کم تر از چند ماه جزیره ِی آرامش تبدیل 

به منبع آتش افزایی شد که نظام حاکم را از بین برد و کسانی که در سکوت 

که  شدند  تبدیل  انقالبی  به  کوتاهی  زمان  در  می بردند  سر  به  آرامش  یا  و 

برای تحقق خواست های خود حاضر به از خودگذشتگی بودند. گویی هویت 

جدیدی ظهور کرده است. البته چنین روند سوژه پیدایی در وضعیتی که جنبش 

اجتماعی به هدف هاِی خود دست نیافته و یا شکست خورده و یا دچار بحران 

است می توان به روند سوژه زدایی اشاره کرد. 

گسست از روزمره گی و جنش اجتماعی

از  گسست  نوعی  می توان  را  یک جامعه  یک فضای  در  اجتماعی  جنبش 

روزمره گی و یا زندگی عادی و تکراری هم دانست. درحقیقت فرد با مشارکت 

در جنبش اجتماعی با آنچه واقعیت های عادی زندگی او را تشکیل می داده 

و پیش تر درباره ِی آنها چندوچون نمی کرده را به پرسش می کشد و علیه آن 

روی  ذهنیتی  پویایی  جریان  در  روزمره گی  از  گسست  این  می کند.  شورش 

می دهد که آنچه به زندگی عادی و روزمره بازمی گردد برای افراد تحمل ناپذیر 

می شود. اگر افراد برای مثال با فقر یا با تبعیض خو گرفته بودند و بخشی از 
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واقعیت هاِی پذیرفته شده و درونی شده آنها هم تبدیل شده بود به ناگهان 

از نوعی هوشیاری جدید برخوردار می شوند که ادامه ِی تحمل این زندگی و 

یا رنج های آن را ناممکن و ناپذیرفتنی می کند. این گذار از تحمل و زندگی 

و  سبک  به  زندگی  دیگر  آن  در  که  موقعیتی  به  روزمره  پدیده هایی  کردن 

سیاق گذشته غیرقابل تحمل می شود با روندهای ذهنیتی و میان ذهنیتی ممکن 

می شود. افراد در کنش متقابل با یک دیگر علیه این روزمره گی طغیان می کنند 

و این گسست، مبارزه علیه آنچه غیرقابل تحمل شده و رفتن به سوِی شرایط 

جدیدی که نباید شبیه گذشته باشد به موضوعی تبدیل می شود که به افراد در 

روندهای میان ذهنیتی نوعی انسجام و هویت جمعی می بخشد.

جنبش هاِی  همه ِی  در  می توان  را  روزمره گی  از  گسست  این  شکل هاِی 

اجتماعی مشاهده کرد. جنبش علیه نژادپرستی و برای برابری نژادی در امریکا 

زیستن  ادامه ِی  که  بیاورد  خیابان  به  را  اجتماعی  گروه هاِی  توانست  زمانی 

جدایی  بود.  شده  غیرقابل تحمل  کسانی  برای  نژادی  نابرابری های  و  تبعیض 

نژادی در جامعه ِی امریکا از دهه هاِی پیشین گاه حتا به شکل هاِی خشن تر 

وجود داشت  اما زمانی رسید که چیزی که در روزمره ِی افراد به امر عادی تبدیل 

شده بود به امر غیرقابل تحمل تبدیل شد. این تحمل ناپذیر شدن هنجارها و 

واقعیت هاِی روزمره ِی نژادپرستانه هم رنگین پوستانی را در بر می گرفت که 

رنج تبعیض، نابرابری و تحقیر فراگیر را به طور روزمره در همه ِی عرصه هاِی 

زندگی خود تجربه می کردند  می کردند و هم گروه هایی گروه هایی از سفید 

پوستانی که خواهان پایان بخشیدن به این رنج و بی عدالتی ضدانسانی بودند 

این دگرگونی ذهنیتی و شکل گیری هوشیاری  تحمیل می شد.  دیگران  به  که 

جدید جمعی از طریق پویایی ذهنیتی، بازاندیشی درباره ِی وضعیِت زندگی 

تقسیم  و  جمعی  و  فردی  ذهنیتی  پویایی  این  بدون  می کند.  ظهور  عادی 

جمعی  هوشیاری  نه  ذهنیتی(  میان  )امر  تحمل ناپذیرشده  مشترک  درد  این 

جدیدی به وجود می آید و نه انگاره ای اجتماعی که در آن آنچه مورد اعتراض 

است مشروعیت خود را از دست داده و نوع متفاوتی از زندگی اجتماعی به 

خواست عمومی تبدیل شده است. مشروعیت زدایی از موقعیت روزمره امر 

ذهنیتی است و پیوستن افراد به جنبش هم بدون گذار از روندهای ذهنیتی 
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و میان ذهنیتی قابل تصور نیست. 

همین مثال را هم در مورد جنبش اجتماعی سال 1357 می توان زد. بسیاری 

از واقعیت هایی که در جریان جنبش به صورت اموری منفی جلوه گر شدند 

)مانند وابستگی به غرب، نبودن آزادی انتقاد، فساد حکومتی...( در سال هاِی 

از زندگی روزمره مردم را تشکیل  پیش از 1357 هم وجود داشت و بخشی 

به پدیده های غیرقابل تحمل شدند و  تبدیل  امور  این  اما، زمانی که  می داد. 

مشروعیت زدایی از حکومت را در پی آوردند جنبش اجتماعی توانست به یک 

حرکت بزرگ و فراگیر تبدیل شود. 

سویه ِی قدسِی جنبش هاِی اجتماعی 

به  که  می گیرد  شکل  هدف هایی  یا  هدف  پیرامون  اجتماعی  جنبش  هر 

هدف های عالی و متعالی برای شرکت کنندگان تبدیل می شود. افراد شرکت 

کننده از طریق سوبژکتیواسیون خود با این هدف هارابطه برقرار می کنند و 

درفرایند میان کنشی )Interaction( با دیگران تقسیم می کنند و آن را به افق 

مشترک جنبش تبدیل می کنند.

پرداختن به موضوع سوژه پیدایی )سوبژکتیواسیون( در جنبش های اجتماعی 

پای بحث دیگری را هم به میان می کشد که می توان از آن به عنوان سویه ِی 

قدسی جنبش هاِی اجتماعی یاد کرد. سویه ِی قدسی در بحث ما رابطه ای با 

دین و دینداری و موضوع قدسیت در وجه مذهبی و الهی آن ندارد. سویه ِی 

قدسی )Sacré / Hieros Sacredُ( نوعی رابطه معنوی ژرف شرکت کنندگان 

در جنبش با هدف ها، خواسته ها و خواست هاِی جنبش اجتماعی را منعکس 

می کند. اگر به تحلیل دورکیمی از غلیان )effervescence/ ( توده ها بازگردیم 

به وجود  در  اجتماعی  جنبش های  در  قدسی  پدیده ِی  که  بگوئیم  می توانیم 

آوردن انسجام گروهی نقش اساسی را ایفا می کند. لوبُن در نوشته های خود 

درباره ِی توده ها و حرکت جمعی از خصلت "واگیر" در حرکت جمعی و نقش 

هیپنوتیک رهبری در شکل دادن به حرکت و انسجام و تعهد فردی و جمعی 

سخن به میان می آورد. از نظر او امر مشارکت در حرکت جمعی میوه ِی یک 

انتخاب آگاهانه است ولی پویایی و انسجام درونی آن در پی میان کنشی که 
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دارای وجه عاطفی مهمی است به وجود می آید. 

نیایش  آئین  و  باورها  دو وجه  به  پدیده ِی قدسی  به  برخورد  در  دورکیم 

)Rite( در هر مذهب برای توضیح نوع وابستگی و تعهد افراد به جمع توجه 

با امر مذهبی است  می کند. باور نوعی رابطه ِی ژرف و پرسش نشدنی فرد 

)باور به ظهور امام دوازدهم، باور به معجزه، باور به شفا گرفتن در مکان های 

و  هستند  باورها  این  بیرونی  نمایش  آئین ها   .)... عاشورا  به  باور  مذهبی، 

نه تنها به آنها معنای جمعی می دهند که به تقویت و تداوم آنها هم یاری 

داد.  انجام  می توان  هم  اجتماعی  جنبش های  در  را  خوانش  این  می رسانند. 

باور به یک حقیقت در طرح یک مطالبه )دمکراسی، برابری جنسیتی، برابری 

...( سبب  اقتصادی یک جامعه  و  استقالل سیاسی  اجتماعی،  نژادی، عدالت 

دسترسی  قابل  آیده ال  یا  حقیقت  به صورت  هدف  و  خواست  این  می شود 

درآید و به وابستگی و تعهد )involvement( فرد در گروه بزرگ معنا دهد. 

همین معناست که فرد را از طریق کار ذهنیتی به مشارکت در حرکت جمعی 

ممکن  را  شرکت کنندگان  میان  رابطه  که  معناست  همین  می کند.  تشویق 

ببینند. باورها و  می کند و سبب می شود آنها افق مشترکی را در برابر خود 

دارای سویه ِی قدسی می شوند چرا  این جا  در  )خواست های جنبش(  معناها 

که اموری فراتر از مسائل عینی و روزمره هستند و شکل متعالی و "مقدس" 

به خود می گیرند. جنبش های اجتماعی از طریق خلق آئین ها و مراسم جمعی 

)جمع شدن در یک محل خاص و نمادین، استفاده از رنگ و یا پوشش خاص، 

راهپیمایی...( زمینه را برای همبستگی میان افراد شکل گیری یا تقویت و تداوم  

باورها و بازنماها )Representation( را فراهم می کنند. 

برای مثال رابطه ِی گروه هاِی شرکت کننده در جنبش اجتماعی دوره 1329-

1332 که موضوع مرکزی آن استقالل از قدرت های استعماری و مالکیت بر 

ثروت های ملی )نفت( بود به امر واالی معنویی تبدیل شد که همه افراد را بر 

سر این هدف "مقدس شده" به یک دیگر پیوند می داد و نوعی انسجام جمعی 

به وجود می آورد. در جنبش بزرگ اجتماعی سال 1357 سه گانه ِی استقالل، 

را  توسعه  و  دمکراسی  که  اسالمی  یک حکومت  توهم  و  اسالم  و  دمکراسی 

قدسی  امر  به  آورد  ارمغان  به  جامعه  برای  خودکفایی  و  استقالل  کنار  در 
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تبدیل شد و همگان از طریق فریاد زدن آن در خیابان ها آن را به مطالبه ِی 

عمومی تبدیل کردند. همین ارزش ها و خواسته ها بودند که به حرکت عظیم 

اجتماعی انسجام و معنا می داد. این روایت را درباره ِی جنبش هاِی فمینیستی 

و معنایی که افراد شرکت کننده به هدف هایی مانند برابری جنسیتی، مبارزه 

کشید.  میان  به  می توان  می دهند هم  و سوءاستفاده جنسی  علیه خشونت 

برای شرکت کنندگان در جنبش این هدف ها حالت "متعالی" و "قدسی" پیدا 

می کنند و سوبژکتیواسیون به ویژه در رابطه با آنها سمت وسو پیدا می کند و 

رابطه ِی میان ذهنیتی ممکن می شود. سویه ِی قدسی هم چنین نقش مهمی در 

ایفا می کند و به    )Eco-sujectivation( پویایی و شکل گیری فضای ذهنیتی

واسطه )میانجی( )Mediation( میان افراد با جنبش اجتماعی تبدیل می شود.  

موضوع سویه ِی قدسی )Hieros( کم تر در بررسی جنبش های اجتماعی 

کم تر مورد توجه قرار گرفته است و این خالء نظری را از جمله شاید بتوان 

به نگاه عینی گرایانه و سکوالر به جنبش های اجتماعی هم نسبت داد. آنچه 

در امر قدسی به معنای دینی از نظر جامعه شناسی مهم است نوع باور و نیز 

نقشی است که این موضوع در انسجام بخشی به جماعت پیرو یک جنبش و 

یا یک دین و یا یک پروژه ِی جمعی دارد. امر قدسی به سیمانی تبدیل می شود 

می دهد.  معنا  آنها  بودن  باهم  به  و  می کند  متصل  یک دیگر  به  را  افراد  که 

آنچه در امر قدسی و رابطه میان فرد و جمع فراتر از محتوای پیام اهمیت 

دارد توجه به عامل هایی است مانند عاطفه، احساسات و هیجانات که بخش 

ناپیدای رابطه میان فرد با گروه و جامعه را مورد توجه قرار می دهد. حسی که 

هر فرد در رابطه با تعلق خود به یک جمع بزرگ با هویت دارد در روندهای 

ذهنیتی و میان ذهنیتی شکل گرفته اند و هدف هاِی جنبش برای کنش گران هم 

عامل هایی  اجتماعی  جنبش هاِی  بررسی  در  می شوند.  قدسی  سویه ِی  دارای 

به راحتی قابل مشاهده اند و می توانند به صورت عینی و حتا با داده های کمی 

مورد بررسی قرار گیرند مانند موقعیت اجتماعی و شغلی افراد، جنسیت یا 

سن شرکت کنندگان، منابعی که افراد برای رسیدن به هدف های خود به کار 

می گیرند، شیوه های مبارزه و یا نوع سازماندهی. در کنار این عامل هاِی عینی 

ناپیدا )در برابر  یا  که دارای اهمیت هستند می توان از عامل هاِی غیرآشکار 



۴۵

شماره 1  . فروردین 1400

جامعه شناسى و سویه هاِى سوبِژکتیو در جنبش هاِى اجتماعى

عامل هاِی قابل مشاهده با ابزار عینی( سخن به میان آورد که به نوعی "روح" 

جنبش به شمار می روند و نقش انسجام بخش را ایفا می کنند. 

جمعی  حافظه  بازسازی  و  گذشته  بازخوانی  با  گاه  اجتماعی  جنبش هاِی 

وقتی  مثال  برای  می بخشند.  معنا  و  قدسِی حرکت جمعی شکل  به سویه ِی 

متعالی  به صورت یک هدف  ایده آل های یک جنبش در گذشته  به  بازگشت 

در جنبش اجتماعی مطرح می شود. در جنبش سبز بازسازی حافظه ِی تاریخی 

بیش تر در رابطه با جنبش ملی شدن نفت بود تا انقالب سال 1357.

بحث پایانی و نتیجه گیری 

و  بررسی  در  )سوبژکتیو(  ذهنیتی  سویه ِی  به  پرداختن  نوشته  این  هدف 

تحلیل جنبش های اجتماعی است.

وارد کردن مفهوم ذهنیت و سوژه پیدایی به بحث به این معناست که عامل 

ذهنیتی در عمل و در نتیجه ِی خود به بخشی از واقعیت جنبش های اجتماعی 

در  مشارکت  با  جنبش  کنش گران  که  رابطه ای  به سخن دیگر  می شود.  تبدیل 

حرکت جمعی، روی کرد و پروژه ِی جنبش اجتماعی دارند  به صورت موضوع 

مهم در مطالعه ِی رابطه ِی افراد و ذهنیت آنها با جنبش اجتماعی درمی آید. 

این ورودی نظری جنبش اجتماعی را برساخت می داند که در جریان عمل و 

تجربه جمعی شکل می گیرد و بر آن نیست که این پدیده مستقل از افرادی 

که در آن شرکت می کنند وجود دارند. توجه به سویه ِی ذهنیتی به معنای کنار 

جنبش های  عینی  سویه ِی  و  عینی  عامل هاِی  راندن  حاشیه  به  یا  و  گذاشتن 

زندگی  عینی  جنبه هاِی  به  توجه  بدون  ذهنیتی  عامل هاِی  نیست.  اجتماعی 

اجتماعی قابل درک نیستند و در خالء اجتماعی به وجود نمی آیند. انگیزه ِی 

است  اجتماعی  جنبش های  از  جنبه هایی  درباره ِی  بحث  کردن  باز  ما  اصلی 

که گاه در بحث های جامعه شناسانه به ویژه در ایران در سایه قرار می گیرند. 

نشده  نوشته  پیش  از  اجتماعی  جنبش هاِی  سرنوشت  شود  می  گفته  این که 

پویایی  نوعی  دارای  اجتماعی  این معناست که جنبش های  به  ازجمله  است 

مربوط  فرایندهایی  و  ذهنیتی  میان کنش های  به  به ویژه  که  هستند  درونی 

در  ذهنیت  نقش  می گیرند.  شکل  اجتماعی  پراتیک  جریان  در  که  می شود 
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جنبش هاِی اجتماعی حاشیه ای و فرعی نیست و اصوالً جامعه شناسی که به 

امر ذهنیت و سوژه توجه می کند تقسیم دوگانه ِی مارکسیستی روبنا و زیر بنا 

را به پرسش می کشد و بیش تر به درهم تنیدگِی سویه هاِی اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی نظر دارد.  

می شوند.  درونی  پویایی  دارای  میان کنش  از طریق  اجتماعی  جنبش هاِی 

میان کنش به خودیِ خود و به گونه ِی مکانیکی شکل نمی گیرد و میانجی ای به ناِم 

میان ذهنیتی این کنش مشترک و جمعی را میسر می کند. روند سوژه پیدایی 

میان ذهنیتی  فرایند  و  میان کنش  با  تنگاتنگ  رابطه ِی  )سوبژکتیواسیون( 

دارد. به عبارت دیگر افراد در درون خود و در انزوا امر سوژه پیدایی را انجام 

نمی دهند. پروژه ها، شعارها و آرمان هایی که در جنبش ها مطرح می شوند 

هم از این صافِی فعالیت هاِی میان ذهنیتی عبور می کنند. به سخن دیگر ما با 

نوعی ایدئولوژِی داغ یا پویا در بطن جنبش سروکار داریم درحالی که نظریه ها 

در  جنبش  ایدئولوژِی  هستند.  سرد  ایدئولوژی  بیش تر  مکتوب  پروژه هاِی  و 

جریاِن کنِش متقابل ساخته و پرداخته و تفسیر و متحول می شود. 

تالش شناخت شناسانه و نظری ما در این بحث ازجمله متوجه ِی خوانش 

جامعه شناسانه از امر قدسی و نقش و جای گاِه آن در حرکت های جمعی و 

جنبش های اجتماعی به معناِی غیرمذهبی آن است. بدون این سویه ِی قدسی 

و رابطه ِی ژرف عاطفی-معنویی که افراد با هدف ها و مطالبات ایده آلیزه شده 

و متعالی جنبش پیدا می کنند نمی توان نوع همبستگی و مشارکت افراد را 

بررسی کرد.   

یکی دیگر از مسئله هایی که در رابطه با ذهنیت و سوژه پیدایی باید مورد 

توجه قرار گیرد نمادها، حافظه ِی جمعی و نوِع بازسازی آن در جریان تجربه ِی 

اجتماعی در دل هر جنبش اجتماعی است. یکی از بخش هاِی اصلی فعالیت 

در حقیقت  است.  نمادها  و  تاریخی  با حافظه ِی  رابطه ِی جدید  به  ذهنیتی 

تجربه های جدید  در  )روی دادها، شخصیت ها(  تاریخی  نمادها و حافظه ِی 

موضوع تفسیر قرار می گیرند و به شکل هاِی منفی یا مثبت بازسازی می شوند. 

برای مثال بازخوانی حرکت 15 خرداد می تواند به گونه های متفاوت در طول 
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زمان مورد تفسیر قرار گیرد و معناِی نمادین آن دگرگون شود. اگر در دوران 

پیش از 1357 تفسیر و تصویری مثبت از این روی داد وجود داشت، انگاره ِی 

جمعِی جدیِد کنش گرانی که برای دگرگون کردن جامعه به میدان می آیند نگاه 

جدیدی از این روی داِد تاریخی در آیینه ِی تجربه ِی جهوری اسالمی ساخته و 

پرداخته می کند. 

* دکتر فرهاد خسروخاور، استاد بازنشسته ِی جامعه شناسی و رئيس مطالعات )Directeur d’étudedes( در 

بر مقاله ها و جستارهاِی علمِی  افزون  پاريس است.   ،)EHESS( »اجتماعي »مدرسه مطالعات عالی علوم 

فراوان به زبان هاِی فرانسه و انگليسی، بيش از 25 کتاب به زبان هاِی فرانسه و انگليسي از فرهاد خسروخاور 

منتشر شده است که ازجمله می توان اين کتاب ها را نام برد:

L’Utopie sacrifiée : Sociologie de la révolution iranienne// L’Islamisme et la mort : le martyre 

révolutionnaire en Iran// Anthropologie de la révolution iranienne : le rêve impossible// 

L’Islam des jeunes// Iran : comment sortir d’une révolution religieuse// L’Instance du sacré 

: essai de fondation des sciences sociales// Les Nouveaux Martyrs d’Allah// L’Islam dans les 

prisons// Quand Al Qaïda parle : témoignages derrière les barreaux// La Radicalisation // 

Inside Jihadism: Understanding Jihadi Movements Worldwide )Yale Cultural Sociology Se-

ries(// Jihadist Ideology, The Anthropological Perspective// The New Arab Revolutions that 

Shook the World// Iran and the Challenges of the 21st Century// Le Jihadisme, )avec David 

Bénichou & Philippe Migaux(// Prisons de France. Violence, radicalisations, déshumanisa-

tion : surveillants et détenus parlent/ Iran, autopsie du chiisme politique.

عمومِی  پهنه ِی  و  تربیتی«  علوم  امعه شناسِی  »ج ر  د فراوان  جستارهاِی  ر  افزون ب وندی  پی سعید  دکتر   **

Revue Pratiques de Formation/« یه ِی  نشر ِی  هیئت تحریه  در  عضویت  و  اعی  اجتم مسئله هاِی 

Analyses«، استاد جامعه شناسی در دانشگاه لوِرن Lorraine )نانسی، فرانسه( است.

مدرِس  و  ِورسای  در  اجتماعی«  »مرکز  در  آموزشی  مدیر  و  است  اس  جامعه شن تقی  م محسن  دکتر   ***

پاریس(.  اجتماعی،  علوم  عالی  مطالعات  درسه  )م ریس  پا در  اجتماعی«  دخالت  »مرکز  در  جامعه شناسی 

محسن متقی افزون بر جستارها و مقاله هاِی فراوان درباره ِی جریان نواندیشِی دینی به زبان هاِی فرانسه و 

فارسی، دو کتاب مشترک به زبان هاِی فرانسه و انگلیسی منتشر کرده است. 



 



 

 خیزِش بزرِگ آبان 98: نمادی از
جهت تاریخی حرکت جامعه ِی ایران

کاظم کردوانی 

درآمد

در آخرین ساعت هاِی پایانِی پنجشنبه 23 آبان 98 دولت به گونه ای ناگهانی 

افزایِش تا سه برابِر قیمِت بنزین )از فرداِی آن روز را( اعالم کرد. به دنباِل این 

و  بزرگی شکل گرفت  اعتراضِی  آبان حرکت  از روز جمعه 24  ناگهانی  اعالم 

یافت.  ادامه  تا دو هفته  اوج خود رسید و  به  در روزهاِی شنبه و یک شنبه 

ایران  جغرافیایی  محدوده ِی  در  که  کوچکی  و  بزرگ  شهرهای  نام هاِی  خوِد 

این اعتراض ها جریان داشت به خودیِ خود گویاِی گستردگی آن بود، ازجمله 

در:  تهران، رشت، تبریز، شیراز، ماهشهر، ارومیه، اصفهان، کرج، ایالم، بوشهر، 

زاهدان،  شاهرود،  زنجان،  بهبهان،  آبادان،  کرمانشاه،  اهواز،  نیشابور،  مشهد، 

فسا، کازرون، قزوین، قم، سنندج، کرمان، رفسنجان، یاسوج، گرگان، خرم آباد، 

مریوان،  بوکان،  شهریار،  یزد،  ساوه،  اراک،  قائم شهر،  بیرجند،  بهشهر،  ساری، 

هشتگرد،  گچساران،  ورامین،  دماوند،  کهنوج،  سیرجان،  بیرجند،   نجف آباد، 

کنگان،  چغادک،  جم،  مشکین دشت،  گلشهر،  فردیس،  فوالدشهر،  عسلویه، 

حسن آباد،  تهرانسر،  پرند،  پردیس،  پاکدشت،  بهارستان،  بومهن،  اسالم شهر، 

گرمسار، رباط کریم، فیروزکوه، سلطان آباد، شهرک اندیشه، شهر قدس، مارلیک، 
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مالرد،  امیدیه، بهبهان، مهدی شهر، داراب، صدرا، کهنوج،  کیان شهر، جوانرود،  

که  بود  تابدانجا  گستردگی  این  داراب.  عسلویه،  عباس آباد،  دورود،  پلدختر، 

سردار جوانی، معاون سیاسی  سپاه پاسداران، اعالم کرد که »اعتراضات از روز 

جمعه به صورت محدود شروع شد و در روزهای شنبه و یک شنبه به صورت 

گسترده و در 29 استان و در صدها شهر ادامه یافت. یکی از این استان ها 

استان اصفهان بود که در 110 نقطه از استان اعتراضات و درگیری ها رخ داد 

و از حیث تجمعات بعد از استان های فارس و تهران رتبه سوم را در کشور در 

اختیار دارد.«]1]  

خودجوِش  حرکِت  بزرگ ترین  افتاد  اتفاق  ایران  در   98 آبان  در  آنچه 

اعتراضی در  دوران معاصر ایران بود. 

در این مقاله به موضوع هاِی زیر پرداخته خواهد شد:

1 – چه نامی می توانیم برای این حرکت بزرگ اجتماعی انتخاب کنیم؟

۲ – اهمیِت بررسِی حرکت ها و جنبش هاِی اجتماعی

3 – ترکیب یا بافِت جمعیتِی خیزِش آبان 98 را چگونه می توان ارزیابی 

کرد؟ 

3/1: حاشیه نشینان

3/۲: جوانان

3/3 زنان

4 – علت هاِی سربرآوردن این حرکت اجتماعی بزرگ

4/1: فقر 

4/۲: محرومیت نسبی، سرخوردگی فردی و اجتماعی، طرد تحقیر

4/3: »تکه«هایی که در یک روند شکل گرفتند، چگونگِی بسیجِ مردم و نه 

چرایی آن )جامعه ِی تکه تکه شده و نه توده وار( 

1- سایت تحلیلی- خبرِی عصر ایران، 8 آذر  1398 به نقل از »تسنیم« تارنماِی نزدیک به سپاه پاسداران
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4/4:  سربرآوردِن »سوژه«

5 – خیزش آبان 98: نمادی از جهِت تاریخِی حرکِت جامعه، شکل گیرِی 

تضاد اصلی

1 – چه نامی می توانیم برای این حرکت بزرگ اجتماعی انتخاب کنیم؟

نمی توان  را   98 آبان  اجتماعِی  بزرگ  حرکت  این  جامعه شناختی  ازمنظِر 

به معناِی واقعِی کلمه »جنبش« نامید که البته به هیچ رو از اهمیت و جای گاِه 

آن نمی کاهد. همواره میان جامعه شناسان و نظریه پردازاِن علوم اجتماعی بر 

سِر تعریِف کُنش هاِی جمعِی اجتماعی به عنواِن »جنبِش اجتماعی« نظرهاِی 

بسیار متفاوت و بحث ها و جدل هاِی فراوانی وجود داشته و دارد. این بحث ها 

نه یک مجادله ِی لغوی که سرشتی جامعه شناختانه دارند که افزون بر ارزیابِی 

علمِی پدیده هاِی اجتماعی بر پی آمدها و انتظارهاِیی که بر آن می رود نظر 

دارند. اما، همان طورکه پیش تر نیز گفته ایم]2] ما در زبان فارسی می توانیم از 

کنش هاِی  بیاِن  صورت بندِی  و  نامیدن  برای  و »جنبش«  واژه ِی »حرکت«  دو 

فرانسه  و  انگلیسی  های  زبان   )برخالِف  کنیم  استفاده  اجتماعی  جمعِی 

  - واحد  یک کلمه ِی  از  »جنبش«  و  »حرکت«  واژه ِی  دو  برای  که  آلمانی  و 

فرانسه و bewegung  در  انگلیسی و mouvement  در  movement  در 

جامعه  مجادله آمیِز  کم تر  و  دقیق تر  تعریف  و  می کنند(  استفاده   - آلمانی 

شناختی ارائه کنیم. به عبارت دیگر هم دقیق تر بحث کنیم  و هم از بسیاری 

مشکل هاِی مجادله آمیزی که اغلب در غرب میان جامعه شناسان در تعریِف 

این  به  توجه  بدون  ایرانیان  از  بسیاری  باشیم.  برکنار  دارد  وجود  »جنبش« 

  )term( »دانش واژه«  دو  این  میان  باید  که  تفاوتی  و  فارسی  زبان  ظرفیِت 

و  انسانی  علوم  بزرگاِن  و  زباِن متخصصان  از  گرته برداری  نوعی  با  بود  قائل 

کُنِش  هر  به   ... و  آمریکا  و  انگلستان  و  فرانسه  نظیر  کشورهایی  اجتماعِی 

جمعِی اجتماعی نام جنبش می نهند. البته این حرکت ها و جنبش ها می توانند 

»آزادی  نشریه ِی  سبز،  جنبش  پیدایِش  اجتماعِی  فرهنگی،  فکری،  بسترهاِی  کردوانی،  کاظم  ازجمله:   -2

اندیشه«، شماره ِی اول، خرداد 94 برابر با ژوئن 2015 
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در شکل هایی چون شورش، قیام، نهضت، انقالب بروز کنند. درنتیجه، در این 

مقاله این دو واژه را با تفاوِت معنایی از نظِر بُعد و گستردگی و هدِف اعالم 

شده و معناِی جامعه شناختی آن ها به کار برده ام.

جنبِش  خاِص  مشخصه هایِ   از   98 آبان  اعتراضی  بزرِگ  حرکِت  ازآنجاکه 

اجتماعی ازجمله هدف معین، رهبری، نوعی سازماندهی و تشکیالت و خواسته   

یا خواسته هاِی معین برخوردار نبود به سختی می توان از آن به عنواِن »جنبش« 

»شورش«  از  اجتماعی  علوم  صاحب نظراِن  و  تحلیل گران  از  کرد.]3]برخی  یاد 

سخن گفته اند. هرچندکه می توان نشانه هایی از یک شورش اجتماعی را در 

چهره ِی حرکت آبان 98 شناسایی کرد، شاید درست تر باشد که از یک حرکِت 

اعتراضی بزرگی سخن بگوییم که به صورِت یک خیزِش اجتماعی متبلور شد.  

۲ – اهمیِت بررسِی حرکت ها و جنبش هاِی اجتماعی

از اهمیِت به خودیِ خودی که بررسی و تحلیل هر واقعه ِی بزرگ  گذشته 

اجتماعی داراست، این اهمیت و ضرورت درخصوِص حرکت ها و جنبش هاِی 

اجتماعی دو چندان می شود. زیرا هر جنبِش بزرِگ اجتماعی در هر جامعه ای 

و در این جا در کشور ما، موقعیت ویژه ای فراهم می کند برای شناخت بیش تر 

آن جامعه. هر حرکت و جنبش اجتماعی بزرگی، آزمایشگاه بزرگی است در 

در  جامعه،  لحظه ِی  آن  در  موجود  شکل گیری هاِی  و  صف بندی ها  شناخت 

یک کالم  در  می کنند؛  آن شرکت  در  که  مردمی  خلقیاِت  و  روحیات  شناخت 

در درِک بهتر ماهیت جامعه و سازه ها و ساختارهایی که اغلب در وضعیت 

عادی قابل رؤیت نیستند. حرکت ها و جنبش هاِی اجتماعی آن گره هاِی موجود 

در جامعه را )خواه اقتصادی خواه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی( به روشنی 

بازمی نمایند که یا به آنها توجه نشده است یا به کلی برخالِف خواسِت مردم در 

آن عرصه ها عمل شده است. این حرکت هاِی بزرگ اجتماعی  مردم و حکومت 

این  به آن ها غفلت شده است.  نگاه  از  توجه می دهند که  به زخم هایی  را 

کارگاه هاِی بزرِگ آسیب شناسِی اجتماعی جا و جهِت راه کارهای چاره جویی ها 

اندیشه«،  »آزادی  نشریه ِی  سبز،  جنبش  پیدایِش  اجتماعِی  فرهنگی،  فکری،  بسترهای  کردوانی،  کاظم   -3

شماره ِی اول، خرداد 94 برابر با ژوئن 2015. هم چنین: کاظم کردوانی، تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران، 

اخبار روز، 2 شهريور 1٣٨٨ برابر با 24 اوت 2009
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اجتماعِی  جنبش هاِی  و  این حرکت ها  می دهند.  نشان  به روشنی  را  ترمیم  و 

به  اعتراض  به شکِل  که  است  سیاسی  مشارکت  نوعی  به یک معنا   اعتراضی 

شرکت نداشتن در مشارکت سیاسی، اجتماعی در تعییِن سرنوشِت خود بروز 

برای  بی بدیل  فرصت هاِی  از  یکی  اعتراضی  بزرگ  حرکت هاِی  این  می کند. 

حکومت هاست در شناخِت معضل ها و گره هاِی رشد و توسعه  و شکوفایی 

کشور و جامعه اما، تجربه نشان داده است که حکومت هاِی ایران )چه در 

گذشته و چه امروز( به جای آن که این موقعیت ها را فرصت بشمارند »تهدید« 

اعتراض ها و  امنیتی کردن  راهی جز  »تهدید«  این  برای »رفعِ«  و  دانسته اند 

سرکوِب گسترده ِی آنها انتخاب نکرده اند.  

3 – ترکیب یا بافِت جمعیتِی خیزِش آبان 98 را چگونه می توان ارزیابی 

کرد؟ 

حاشیه نشینان، جوانان، زنان را می توان سه عنصِر بافت شرکت کنندگان این 

حرکت دانست.

3/1: حاشیه نشینان

در  شرکت کنندگان  جمعیِتی  بافِت  دریافت  برای  معیار  نخستین  شاید 

اعتراض هاِی آبان 98 توجه به جغرافیایی است که این اعتراض ها در آن جریان 

شهرهاِی  و  شهرک ها  در  حاشیه نشین  جمعیِت  پُررنِگ  حضوِر  است.  داشته 

این  جمعیتی  بافِت  اصلِی  شاخص هاِی  از  یکی  بزرگ  شهرهای  و  کوچک 

اعتراض هاست. 

با احتیاِط فراوان به کار  باید  اصطالح هاِی حاشیه نشین و حاشیه نشینی را 

برد. و هم چنین باید از تصوِر قدیمی که حاشیه نشین ها را هم تراِز آلونک نشین 

واقعیت  با  امروز،  ایراِن  در  ما،  گذاشت.  کنار  می دانستند   ... و  غارنشین  و 

جدیدی از »حاشیه نشینی« روبه رو هستیم که با این تصوِر قدیمی بسیار فاصله 

آلونک نشینی  از  نمونه هایی  اینجاوآنجا  می توان  هم  هنوز  هرچندکه  دارد. 

از  و زاغه نشینی را هم دید،  وجه غالِب حاشیه نشینی نیست. حاشیه نشینی 

سال هاِی نخستیِن پس از اصالحات ارضی که سپس به انقالب سفید مشهور 

شد، شکل گرفت و به عنوان  پدیده ای جامعه شناختی مطرح شد که شاید بتوان 
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»ماده   کاربسِت  و  محدوده«]4]  از  »خارج  مردِم  مبارزه ِی  و  درگیری ها  گفت 

100 شهرداری«]5] که همراه بود با تخریِب مسکن هاِی بدون مجوز را نخستین 

بروِز جنبشی دانست که به انقالِب 57 منتهی شد. اما، پس از انقالب است 

گسترده ِی  ندانم کاری هاِی  و  حکومت  عوام فریبانه  برنامه های  به دنبال  که 

سرازیرشدن  و  ده ها  خالی شدن  و  حکومتی  برنامه ریزان  و  دست اندکاران 

کاهِش شدیِد  یا  تعطیلی  و  آن  و حاشیه هاِی  به شهرها  کار  بی کاراِن جویای ِ 

امروزِی  و  جدید  پدیده ِی  با  مصادره شده  بنگاه هاِی  و  کارخانه ها  فعالیِت 

شهرهای  همه ِی  کناِر  در  زیستی  گوناگوِن  محله هاِی  و  شهرک ها  شکل گیرِی 

ایران )از پایتخت تا دیگر شهرهای بزرگ و حتی شهرهای نیمه بزرگ و کوچک( 

روبه رو هستیم که دیگر به تهران و حاشیه هاِی آن خالصه نمی شود بلکه از 

تبریز تا کرمانشاه و از مشهد تا زاهدان و زابل و اصفهان و از رشت تا کرمان 

و اهواز و ... را دربرمی گیرد. 

نمونه ِی کوچکی بیاورم از سیاست هاِی عوام فریبانه  و حاکم شدن معیارهاِی 

ازسوِی  ساختمانی  تخلف هاِی  بررسِی  از  سال  ده  حتی  که  ایدئولوژیک 

شهرداری ها جلوگیری کرد: پس از انقالب و در پِی اظهارنظر شوراِی نگهبان )در 

تاریخ 1362/2/15( مبنی بر اینکه »آرای کمیسیون ماده صد چون مبتنی بر 

حکم حاکم شرع نمیباشد، شرعی نیست و حکم حاکم شرع تعیین شده ازسوِی 

شوراِی عالی قضایی که طبق مقررات قضایی شرعی و قانونی رأی می دهد 

شرعی و قانونی است« امر رسیدگی کمیسیون هاِی ماده 100 به تخلف هاِی 

4- ازجمله می توان منطقه هاِی بسیار وسیعی که از کیلومتِر 18 جاده ِی ساوه، کاروان سرا سنگی، تا کناره هاِی 

برد،  نام  دربرمی گرفت  را  و سیمان شهرری  تهران پارس  و جوادیه ِی  دماوند  تا شمال جاده ِی سابِق  شهرری 

مانند شادشهر، باقرآباد )کهریزک(، دولت خان، اسماعیل آباد، علی آباد، یاخچی آباد، شهر شاهپور، خانی آباد نو، 

نعمت آباد، چشمه علی، جوادیه )تهران پارس(، هاشم آباد، مشیریه، مشیریه )سیمان(

5- مجلس شوراي ملی در نخستین دوره ِی قانون گذاري و در سال 1286 قانون بلدیه را به تصویب رساند. در 

سال 1328 )در تاریخ هاِی 2/30 /28 و 28/5/4( مجلس قانون هاِی دیگری درخصوِص شهرداری و انجمن شهرها 

قانونی شهرداري ها و  پیشین الیحه ِی  قانون هاِی  نیز در تکمیل  تاریخ 1331/5/20  از تصویب گذرانید. در 

این  به  به تصویب رسید.  است  قانوِن فعلی شهرداری ها  پایه ِی  که  قانونی  تاریخ 1334/04/11  در  سرانجام 

قانون در طول سال ها، اصالحیه ها و الحاقیه هاِی بسیاری اضافه شد. ازجمله در تاریخ 1345/11/27 ماده ِی 

100 قانون شهرداري و2 تبصره آن الحاق گردید. در تاریخ 1352/5/17 تبصره ِی 1 ماده ِی 100 قانون شهرداری 

تصویب  از  قانون شهرداری ها   100 ماده ِی  به  تبصره   6 الحاق  قانون   1355/11/24 تاریخ  در  و  اصالح شد 

مجلس گذشت. پس از انقالب »شورای انقالب« در تاریخ 58/6/27 تبصره هاِی دیگری به این قانون اضافه کرد.
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ساختمانی متوقف و پرونده های مربوط به تخلف ساختمانی به دادگستری 

ارسال گردید. در نخستین ماه هاِی سال 1367 »کمیسیون تعزیرات حکومتی« 

با استفاده از اجازه ِی کلِی آیت الله خمینی و براساس آیین نامه ِی نخستوزیر 

تخلف هاِی  به  رسیدگی  کار  و  تشکیل  شهرداری ها  در   1367/3/5 تاریخ  در 

بر  کشور  شهرداری ها  در  حکومتی  تعزیرات  آیین نامه ِی  طبِق  را  ساختمانی 

گردید.  تعطیل  نیز  تعزیرات  کمیسیون هاِی  چندی  از  پس  اما،  گرفت.  عهده 

تاآنکه سرانجام در آخر سال 67 توانستند به نوعی از آیت الله خمینی اجازه 

بگیرند و موفق شدند پس از ده سال ماده ِی صد قانون شهرداری را فعال کنند. 

تدبیِر  در  حکومت  نامتخصصانه ِی  و  متضاد  برنامه هاِی  همه ِی  بر  افزون 

عرصه هاِی  در  بی بنیاد  ایدئولوژیک  سیاست هاِی  پیش گرفتن  و  مملکت داری 

پیش رفت  بزرگ ترین بخت هاِی  ازدست رفتن  داخلی و خارجی که حاصل اش 

کشور بود، پافشاری بر جنگی بی حاصل و نادرست )پس از آزادسازی خرمشهر 

بود  سال  هشت  به مدت  حسین(  صدام  متجاوز  دولت  سپاهیان  دسِت  از 

و  کشور  زیربناهاِی  بزرِگ  آسیب هاِی  و  فراوان  خرابی هاِی  جز  نتیجه ای  که 

بی توجهی به توسعه ِی پایدار و دانش بنیاِد کشور نبود که یکی از پی آمدهاِی 

آن جابه جایِی بزرگ جمعیتی بود که هرگز به وضعیِت نخستین خود برنگشت. 

رشد جهشِی جمعیت ایران

بررسِی  در  اغلب  که  کرد  اشاره  مهمی  بسیار  موضوع  به  باید  هم چنین 

چالش هاِی اجتماعی ایران، و در این جا موضوِع حاشیه نشینی، یا نادیده گرفته 

ایران  جمعیت  جهشِی  رشِد  یعنی  است،  نشده  آن  به  الزم  توجه ی  یا  شده 

است. در آخرین سرشمارِی رسمی ایران پیش از انقالب جمعیت ایران کمی 

بیش از 33 میلیون نفر است و در زماِن انقالب بیش از 35 میلیون نفر اما، در 

یک بازه ِی زمانِی 28 ساله )1357 تا 1385( 35 میلیون نفر به یک جمعیِت 35 

میلیونی اضافه می شود و جمعیت کشور به رقِم باالِی 70 میلیون می رسد تا 

امروز که جمعیت کشور به بیش از 84 میلیون رسیده است.  
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متوسط رشد ساالنه

)درصد( 
جمعیت کشور سال سرشماری

2/7 33،708،744 نفر 1355

 با احتساب 2/7 درصد

 رشد ساالنه رقِم تقریبِی

35،603،589 نفر

1357

3/9 49،445،010 نفر 1365

2/5 55،837،163 نفر 1370

1/5 60،055،488 نفر 1375

1/6 70،495،782 نفر 1385

1/3 75،149،669 نفر 1390

1/24 79،926،270 نفر 1395

84،259،202 نفر
 1399 بهمن ماه )براساس

)درگاه ملی مرکز آمار ایران

منبع: سالنامه آماری کشور 1395 )ص. 129(

یکی از پی آمدهاِی مهم چنین رشد سرسام آور جمعیتی )که تنها براساِس 

یک انتخاِب ایدئولوژیک و سیاسی برای افزدون بر »لشگِر اسالم« و به اصطالح 

برای تغییر و رشِد موازنه ِی نفوذ سیاسی صورت گرفت( که با هیچ سیاسِت 

علمِی رشد اقتصادی موزون و تبییِن برنامه هاِی اشتغال و سازوکارهاِی مناسب 

و  کارخانه ها  بی شماِر  تعطیلِی  با  است  سهل  که  نبود  همراه   ... و  زیربنایی 

کارگاه ها و بیرون راندن کارآفرینان و متخصصان از عرصه هاِی اصلی و کارساز 

اقتصاد کشور و سپردن همه ِی این حوزه ها به دسِت سرسپردگان خود عجین 

و  بی مسکنان  و  بی کاران  خیِل  فزاینده ِی  شدن  افزوده  و  شهرها  رشِد  شد، 

به حاشیه راندگان بود. نتیجه ِی چنین سیاست هایی ازجمله آن چیزی است که 

امروز در کشورمان شاهد آنیم: »باد کردن« شهرها همراه با رشد و شکل گیرِی 

و  بی کاران  از  عظیمی  خیل  با  همراه  شهرک ها  بدون برنامه ریزِی  و  فزاینده 

تبدیل کردن بخش مهمی از مردم به »آدم هاِی مرجوعی«!]6] 

6- براساس اصطالح موجود در عرصه ِی »کاال« و قانون گمرگ و ... از اصطالِح »آدم هاِی مرجوعی« استفاده« 
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درنتیجه، تعریِف »حاشیه نشین و حاشیه نشینی«ِ امروز کشور ما بسیار فراتر 

از آن درِک قدیمی است. امروز »حاشیه نشینی« تنها یک موقعیِت جغرافیایی 

نیست بلکه افزون بر آن یک وضعیِت اجتماعی نیز هست. 

چند تعریف را می توان کناِر هم قرار داد و از مجموعه ِی این تعریف ها این 

پدیده را در ایران امروز تبیین کرد: 

حاشیه نشین کسی است که به علِت مشکل هاِی معیشتی در نظام شهری 

نمی تواند زندگی کند و به حاشیه ِی کالن شهرها پناه می بَرَد.

حاشیه نشین کسی است که به علت بضاعِت کِم مالی نمی تواند خود را با 

ساکنان شهر تطبیق دهد و این ناسازگارِی اجتماعی سبب می شود که از شهر 

رانده می شود و به منطقه هایی می رود که زمینه ِی جذب او وجود دارد.

حاشیه نشین کسی است که از روستا مهاجرت کرده است یا از محرومان 

جامعه ِی شهری است که خارج از برنامه ریزِی رسمی و قانونِی توسعه ِی شهری 

قانونِی شهرها  از محدوده ِی  یا خارج  در منطقه هایی بدون مجوز در درون 

زندگی می کند.

حاشیه نشین کسی است که به صورِت »خیابان خوابی« و »کارتن خوابی« و 

»گورخوابی« در تهران و دیگر شهرهاِی بزرگ ایران زندگی می کند.

حاشیه نشین کسی است که در دِل شهر خارج از آن زندگی می کند. کسی 

اقتصادی و خدمات شهری و هویِت  نظام  از  اما،  دارد  که در شهر سکونت 

شهروندی طرد شده است.

با  آن  یا حاشیه هاِی  از شهر  در منطقه هایی  که  است  حاشیه نشین کسی 

واحدهاِی مسکونِی فرسوده و روبه ویرانی با تجهیزات ناقص زندگی می کند که 

در آن ها فقر و فرهنِگ فقر و گوشه گیری و انزوا غلبه یافته است. 

حاشیه نشین »تهی دست«ی است که نه رسانه و ارگانی دارد که صدای او را 

که  حق مدار  انسان هاِی  نه  شهرک ها  و  شهرها  حاشیه هاِی  ساکن  مردِم  این  حکومت  نگاه  از  که  کرده ام 

»مرجوعی« هستند!
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به گوش مردم و مسئوالن برساند و نه دارای نهادی است که ازطریق آن بتواند 

با دستگاه هاِی حکومتی وارد چانه زنی شود و سهم خود را طلب کند.

تعداد دقیق حاشیه نشینان ایران چه قدر است؟ 

بسیار  است  کاری  امروز  ایراِن  در  حاشیه نشینان  از  دقیق  رقِم  یک  دادن 

نهاد رسمی و دولتِی مشخصی  ناممکن. زیرا یک، هیچ  مشکل و به یک معنا 

به تنهایی در این زمینه مسئولیت ندارد. از وزارت کشور تا نیروی انتظامی و 

تا مخابرات و ... هر یک بخشی از مسئولیت را دراین خصوص به عهده دارند و 

هریک تعبیر و رقِم خود را دارد. دو، تعریِف یگانه ای از پدیده ِی حاشیه نشینی 

در درون دستگاه های حکومتی و دولتی وجود ندارد. سه، بسیاری از حکومتیان 

نگاهی سیاسی در بیاِن واقعیِت حاشیه نشینی در ایران دارند و ذکر رقم واقعِی 

آن را »به مصلحت« نمی دانند. اما، به رغِم این ناروشنایی ها براساِس آمارهاِی 

موجود و گفته هاِی دست اندرکاران حکومتی می توان به رقم تقریبِی آن دست 

یافت. 

به گفته ِی محمد درویش، فعال محیط زیست و عضو هیئت علمِی »مؤسسه 

حاشیه نشین  جمعیِت   1396 ساِل  در  کشور«،  مراتع  و  جنگل ها  تحقیقات 

زمانِی 20 ساله جمعیِت  بازه ِی  در یک  و  است  بوده  نفر  میلیون  کشور 18 

حاشیه نشین ایران 30 برابر )30 برابر و نه 30 درصد!( رشد کرده است!]7] و 

آخوندی، وزیر راه و شهرسازِی وقت، در سال 1395 »جمعیِت بدمسکن در 

بخش هاِی حاشیه ای و بافِت فرسوده ِی کشور را 19 میلیون نفر اعالم کرد«]8] و 

نیز گفت که »در حاشیه تهران بیش از پنج میلیون نفر زندگی می کنند و 40 

درصِد جمعیت مشهد و نیمی از جمعیت بندرعباس نیز حاشیه نشین به شمار 

می روند.«

7- سایت تحلیلی خبری عصر ایران، 26 دی 1396 برابر با 16 ژانویه 2018

8-  ایرنا، 5 اسفند 1395
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کارکرد اجتماعی – سیاسِی این حاشیه نشینان: 

این نیروِی بزرگ و محروِم اجتماعی )یک چهارم کِل جمعیت ایران( همان گونه 

که در شورش دی ماه 96 و خیزش آبان 98 نشان داد در موقعیت هاِی خاِص 

رونِد جامعه می تواند نقش بزرگی در سپهر اجتماعی – سیاسی جامعه  بازی 

کند. در آینده نیز به هم چنین. هم چنین بخشی از آن می تواند دست مایه ِی 

بازی هاِی خطرناک جریان هاِی عوام فریب و عوام زده گردد.

3/۲: جوانان

که  جوانانی  بودند.  جوانان  خیزش  این  در  شرکت کننده  عنصِر  دومین 

بیش تر آنان در همان موقعیِت اقتصادی، اجتماعی حاشیه نشینی قرار داشتند. 

بخشی از آنان نیز هم در شورش دی ماه شرکت کرده بودند و هم در دیگر 

اعتراض هاِی اجتماعی. 

تعداد زیاد جان باختگان جوان در این حرکت بزرگ اجتماعی نیز بر شرکت 

وسیع آنان در این خیزش حکایت می کند. 

 1399 اردی بهشت   31 تاریخ  در  بین الملل«  عفو  »سازمان  که  سندی  در 

برابر با 20 ماه مه 2020 منتشر کرد )با عنوان »مشخصات304 جان باخته در 

جریان سرکوب اعتراضات آبان 1398(، منبع هاِی دیگر این رقم را فراتر از آن 

می دانند، سن 160 نفر آنان به این ترتیب ذکر شده است: 23 نفر زیر هجده 

سال، 13 نفر 18 تا 19 سال، 67 نفر در دهه ِی 20 سالگی، 39 نفر در دهه ِی 

30 سالگی، 10 نفر در دهه ِی 40 سالگی، 6 نفر در دهه ِی 50 سالگی، 2 نفر 

در دهه ِی 60 سالگی. 

باید توجه کرد که سخن از جوانان است و نه دانشجویان. البته به معناِی 

نفی حضوِر دانشجویان به صورِت فردی )و نه در چهارچوب شرکت دانشجویان 

به طوِر مرسوم( در این حرکت اجتماعی نیست.

3/3 زنان:

حضور زنان نیز در این حرکِت اعتراضی چشم گیر بود تاآنجاکه در خبرهاِی 

روزنامه ها و سایت هاِی حکومتی از آنان به عنواِن »لیدر« معترضان نام بردند 
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زنان  برابری طلبانه ِی  و  حق طلبانه  مبارزه های  چهارچوب  در  نه  بازهم  اما، 

که می شناسیم  بلکه به عنوان بخشی از جریاِن عمومِی این خیزش و بیش تر 

به عنواِن عضوی از جامعه ِی بزرِگ حاشیه نشین شده.

4 – علت هاِی سربرآوردن این حرکت اجتماعی بزرگ

در هر جامعه ای نارضایتی وجود دارد اما، هر نارضایتی یی حرکت و جنبش 

اجتماعی به دنبال ندارد. 

پایه هاِی مادی و فکری  افزون بر  اجتماعی  یا جنبش  پیدایش هر حرکت 

خاص  لحظه هاِی  در  می تواند  که  است  وابسته  گوناگونی  عامل هاِی  به  آن 

)به ویژه آن گاه  که با حرکت یا جنبشی خودجوش روبه رو هستیم( مجموعه ِی 

نارضایتی ها و خشم ها و ناهنجاری هاِی اجتماعی را به شکل کنش و واکنش 

بزرگ و گسترده ِی اجتماعی تبدیل کند. 

درحقیقت افزایش ناگهانی بهای بنزین و نوعِ اعالم بسیار تحقیرآمیز آن 

ازسوِی دولت جرقه ای بود که به انبار باروِت خشم مردم محروم و دردها و 

ناکامی ها و خواسته هاِی برآورده نشده ِی انباشته شده ِی آنان زد و به چنین 

حرکت بزرگی منجر گردید. خاصه آنکه دو سالی بیش از شورِش بزرگ دی ماه 

9۶ نگذشته بود و خاطره ِی آن در ذهِن همان مردم زنده بود. شورِش دی ماه 

را ازمنظِر جامعه شناسی می توان یکی از منبع ها و گنجینه هاِی کنِش جمعِی 

خیزِش آبان 98 برشمرد.

نخستین عامل این حرکت را می توان وضع معیشِت مردم و فقری که با آن 

دست  و پنجه نرم می کردند دانست. 

4/1: فقر 

در تعریف فقر، به رغم اختالف نظرهاِی موجود در تعریِف این مفهوم میان 

براساِس سطِح  تنها  را  آن  نمی توان  که  دارد  وجود  اجماع  نوعی  متخصصان، 

تببین کرد. عامل هایی چون آسیب پذیرِی فقیران،  پولی  درآمد و یک متغییِر 

دسترسی داشتن به خدماِت اساسی )نظیِر آب، برق و ...(، سهِم مشارکت در 

اعماِل قدرت سیاسی و ... نیز در تعریِف این مفهوم سهیم هستند. اما، اغلب 
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دو  و  می سنجند.  اساسی  نیازهاِی  برای  پولی  هزینه ِی  براساِس  را  فقر  خط 

مفهوِم فقر مطلق و فقر نسبی را بررسی می کنند.

حسین راغفر، استاد دانشگاه و پژوهش گر عرصه ِی فقر در ایران، معتقد 

است که »در شرایط کنونی 11تعریف از فقر وجود دارد. اما نقطه اشتراک 

تمامی این تعاریف مشقت و سختی معیشت و زندگی افراد فقیر است. منتهی 

در ایران فقر را عمدتاً فقر مطلق اندازه گیری می کنیم. منظور هم سطحی از 

زندگی است که اگر افراد پایین تر از آن قرار داشته باشند سالمتی شان به خطر 

می افتد. این سطح، یک سطح تعریف شده است که ارتباط تنگاتنگی با اقالم 

مشخصی در زندگی روزانه مردم دارد که نوعاً کاالهای اساسی تلقی می شوند. 

منتهی چون درخصوص تعیین و میزان اقالم کاالهای اساسی اختالف نظر وجود 

داشته است، از روش دیگری برای اندازه گیری فقر استفاده می شود که در اینجا 

غذا هست. در واقع مسأله تغذیه، که افراد بدون آن نمی توانند زنده بمانند. 

چرا که ممکن است افرادی خانه نداشته باشند و به اصطالح کارتن خواب باشند 

و دچار محرومیت باشند اما بتوانند زنده بمانند. اما به هر صورت وجه مشترک 

را فقر غذا در نظر گرفته اند و غذا نسبتی می شود از مخارج خانوار ها.«]9] 

هرچند در گزارش هاِی اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس کوشش می شود 

با روش هاِی علمی به محاسبه فقر پرداخته شود )ازجمله در دو گزارشی که در 

آذر ماه 1399 منتشر شد( و به نسبت دارای اعتبار است )به رغِم کمبودها و 

فشارهاِی امنیتی – سیاسی یی که اعمال می شود( اما، از سال ٨٦ تا امروز خط 

فقر رسمی از طرف دولت اعالم نشده است! و رقم هایی که برخی مسئوالن 

حکومتی اینجاوآنجا در این زمینه اعالم می کنند نه دقِت علمی دارند و نه از 

جنبه هاِی تبلیغی خالی اند.

درنتیجه، این موضوع را باید بیش تر ازطریق کاِر کارشناسانه ِی پژوهش گران 

دانشگاهی یا غیِر آن شناخت.

حتی در سال 1387، حسین راغفر با محاسبه ِی چند عامل مهم، اعالم کرد 

،33/6 درصد  که »در سال 83، 29/4 درصد، سال 84، 31/9 درصد، سال 85 

9- اقتصاد آنالین، 1393/9/1
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و سال 86، حداقل 35 درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق به سر 

می بردند.«]10] 

فقر  درخصوِص   ،1393 سال  در  خود،  صحبت  ادامه ِی  در  راغفر  حسین 

اشتغال  که درخصوص بحث  آمار  اخیر مرکز  آمار  مثال  به عنوان   « می گوید: 

منتشر شده، نشان می دهد که تعداد شاغالن کشور در سال1392 برابر است 

با تعداد شاغالن در سال1385 که نخستین سال شروع به کار دولت نهم است، 

یعنی با 700میلیارد دالر درآمدهای حاصل از نفت و گاز که به صورت رسمی 

وارد کشور شده است و بیش از 300-400 میلیارد دالر درآمدهای دیگر دولت 

که رقمی بالغ بر هزار میلیارد دالر می شود یک شغل در کشور ایجاد نشده 

است. آن دولت یک فرصت شغلی اضافه نکرده است. همچنین هیچ توضیح 

روشنی مبنی بر اینکه این درآمدها چگونه توزیع، کجا سرمایه گذاری شده و در 

چه حوزه هایی، ندارد. یعنی هیچ توضیحی وجود ندارد تا بدانیم چه فاجعه یی 

بر سر این منابع عظیم آمده است. منتهی ازسوی دیگر هر روز شاهد بروز 

را  هنگفتی  مبالغ  که  هستیم  گروه هایی  فساد  بر  مبنی  اطالعات  یک سری 

به نحوی از کشور خارج کرده اند. اینها عمالً معنای دیگرش همان سرمایه داری 

خویشاوندی یا قوم و قبیله یی است.«]11] 

نمونه ای از آمارها و بی دقتی هاِی حکومتی که تنها سودای سرپوش گذاشتن 

بر واقعیِت عریانی چون فقر را دارد باید در بیان یکی از معاونان وزارت خانه یی 

این  با  مستقیم  رابطه ِی  وزارت خانه  اش  کاری ِ  حوزه ِی  و  مسئولیت  که  دید 

موضوع دارد: کامل احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی در مصاحبه ای که چهارشنبه ٢٧ دی ماه ٩٦ در »اعتماد« منتشر 

شد، گفته است: »برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار 

داده ایم بدین صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصلضرب 

چیزی  آن  میانگین  که  می آوریم  دست  به  خانواده  هر  خوراکی  هزینه های 

حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.«! گذشته ازاینکه در 

ایران نمی توان از »رقم فقر ملی« سخن گفت )به دلیِل تفاوت آشکاری که میان 

10- همشهری آنالین، 20 اردیبهشت 1387

11- اقتصاد آنالین، 1393/9/1
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تفاوت هاِی موجود  خط فقر در روستا و شهر وجود دارد و هم چنین دیگر 

ازجمله تفاوتی که میان خِط فقر در تهران و زاهدان یا تبریز و سراب موجود 

است( در حالی چنین رقمی ازسوِی یک مقام رسمی به عنوان معیار خِط فقر 

اعالم شده است که در ساِل 1396 »حداقِل  مزد در سال ٩٣٠ هزار تومان است. 

بانک  با نرخ متوسط هزینه خانوار شهری که توسط  پایه مزدی در مقایسه 

نرخ حداقل هزینه  و  اعالم شده  تومان  میلیون و٤٠٠ هزار   ٣ مرکزی حدود 

سبد معیشت برای یک خانواده ٣/٥ نفره که توسط شورای عالی کار برای سال 

جاری 2 میلیون و 489 هزار تومان تعیین شده.«]12] و راغفر به درستی گفته 

است: » این رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی دهد.«]13] 

فقر  وضعیِت  حاشیه نشینان  زندگِی  به ویژه  و  مردم  روزمره ِی  زندگی  اما، 

و فقر مطلق )و حتی خِط گرسنگی را( خیلی روشن تر از هر رقم و عددی 

میدانِی  گزارش هاِی  برخی  در  ازجمله  می توان  را  واقعیت  این  بازمی گوید. 

روزنامه نگاران )به رغِم محدودیت ها و خط هاِی قرمزی که باید رعایت کنند( 

به روشنی دریافت. 

شهرک هاِی  و  شهرها  به  تنها  به مختصر  پدیده  این  بررسِی  در  اینجا  در 

حاشیه ای استان های تهران و البرز پرداخته ایم. پرداختن به جزءبه جزِء وضعیِت 

همه ِی استان ها و شهرهاِی بزرگ ایران بیرون از امکان  این مقاله است )و باید 

آن را در کتابی خاص بررسی کرد(. دو دیگر اینکه به رغم همه ِی تفاوت هایی 

که میان شهرها وجود دارد )چون تفاوت هایی که به روشنی می توان به عنوان 

مثال میان ماهشهر و اصفهان و شیراز و کرمانشاه و تبریز و تهران و ... دید 

و وضعیت خاص هر شهر در نوِع چگونگِی شکل گیرِی این خیزش( عامل هاِی 

مشترکی میان همه ِی آنان موجود بوده است و سه دیگر، دو نمونه ِی استان 

تهران و استان البرز به یک معنا بسیار گویایند زیرا این دو استان دارای کم ترین 

میزان فقر هستند.]14] 

12-  دنیای اقتصاد، 1396/11/2 

13-  همان

آبان 98« )مؤسسه رحمان، خرداد  اعتراضات  به  14-»آتش خاموش، ص. 63. کتاب »آتش خاموش؛ نگاهی 

نفر  چند  هم کارِی  با  که  سال هاست  این  در  منتشرشده  جامعه شناختی  کارهاِی  نادرترین  از  یکی   )1399

درخصوِص یک واقعه ِی بزرگ اجتماعی تهیه شده است. این طرح با مدیریت سعید مدنی، استاد دانشگاه و« 
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در   98 آبان  اعتراضی  بزرگ  حرکِت  از  پس  هفته  یک  ایران«  »روزنامه 

گزارشی با عنوان »یک هفته پس از ناآرامی ها، در حاشه کرج چه می گذرد؟« 

در گزارشی به قلِم گزارش گِر خود، ترانه بنی یعقوب، ازجمله نوشت: 

»تو می توانی ماهی 10 روز کار کنی، یک ماه خرج زندگی بدهی؟ می فهمی 

بی کاری چطور آدم را از پا درمی آورد؟ کاش یک روز مسئوالن طعم این بیکاری 

و نداری را می چشیدند تا درک مان کنند. یک مسئول می تواند یک ماه حقوق 

نگیرد؟ انصاف هم خوب چیزی است.«

هر روز از ساعت 7 صبح تا 5بعدازظهر منتظرند شاید کسی سراغ شان را 

بگیرد و یک روز هم شده سر کار بروند. گاهی روزهای پیاپی بی کارند مثل 

همین هفته که هیچ کس سراغ شان نرفته است. در چهارراه مالرد، نزدیکی کرج 

هستم؛ جایی که هر روز چشم های تعداد زیادی کارگر در انتظار کاری یک 

روزه، به جاده خشک می شود تا بلکه کسی از ماشین پیاده شود. همان طورکه 

تا من را می بینند، با خوشحالی می گویند: »خانم! کارگر می خواهی؟«

با طنز تلخی می گویند دیگر کارگِر فصلی نیستند و به خاطر بی کاری، تبدیل 

بیایی،  ندارد هر وقت  تابستان هم  و  دائمی شده اند. زمستان  کارگرهای  به 

می توانی صدها نفر را اینجا در انتظار کار بیابی؛ در چهارراه مالرد و چهارراه 

اطلس. تعدادشان زیاد است با این همه بارها به من می گویند اگر صبح خیلی 

زود می آمدی، اصالً سر جا خشکت می زد ازبس که تعدادمان زیاد شده. برخی 

تند تند حرف می زنند، برخی در سکوت فقط نگاهم می کنند. می گویند حاضر 

به انجام هرکاری هستند؛ از قبر کندن گرفته تا اسباب کشی و نظافت منزل و 

کارگری ساختمان. فرقی نمی کند مهم این است که دست خالی به خانه نروند.

هر کدام یک کیسه کنارشان گذاشته اند، پسر جوانی پالستیک لباس کارش 

را نشانم می دهد و می گوید: »فکر نکن لباس هایم مرتب است و ریختم به 

استخوان مان  به  کارد  ما  است.  کیسه  توی  اینجا  لباس هایم  نمی خورد.  کارگر 

پژوهش گر ارشد، و هم کارِی محمدامین زندی، اسما صارمی، امیرحسین غالم زاده نطنزی، عطیه ملک زاهدی، 

زهرا موحدی ساوجی، حمیدرضا نظری کرمانی، سپیده یادگار به سرانجام رسیده است. خواندن این کتاِب 

ارزش مند را به عالقه مندان توصیه می کنم.
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رسیده؛ بعد دیدی توی همین تلویزیون وقتی اعتراض کردیم، گفتند اراذل و 

اوباش اعتراض کردند. ما جایی را آتش نزدیم، آتش نمی زنیم اما اعتراض کردیم 

تا کسی باالخره ما را درک کند.« چند روزی بیش تر از اعتراض به گرانی بنزین 

از محل های  نمی گذرد و مالرد، فردیس و دیگر قسمت های شهر کرج یکی 

اعتراض جمعی بود. پسر جوان با تأکید می گوید: »بیش تر آدم هایی که توی 

آتش  را  جایی  آدم ها  این  کنید  باور  فقیرند.  گرفتارند،  بودند  اعتراض ها  این 

نزدند؛ ما اصالً این جور آدم ها را قبول نداریم. مگر ما می توانیم این کارها را 

بکنیم و بعد زن و بچه مان را به امان خدا بگذاریم.«

پسر جوان چند تا از همکارانش را معرفی می کند همان ها که بارها بی کار 

ایالم آمده، آن  از  آقا  با یک دیگر صبح شان را شب کرده اند: »این  امیدوار  و 

آذربایجان شرقی  از  آباد... من خودم  از قوچان، همدان، شیروان، خرم  یکی 

آمده ام. توی شرکت صنعتی صفادشت کار می کردم تحریم که شدیم، بیرونم 

کرده اند.  اخراجم  هست  سالی  سه  بود؛  خانگی  لوازم  شرکت  یک  کردند. 

نیروها را رساندند به 20 نفر و کلی آدم را بیرون کردند. ما هم شدیم این که 

تا600 هزار تومان کرایه  می بینی؛ کارگر کنار خیابان.« هر کدام ماهی 500 

خانه می دهند و همه زن و بچه دارند. بارها می پرسند فکر می کنی چه جوری 

زندگی مان را اداره می کنیم؟«

مردی که از قوچان آمده، دست هایش را تندتند به هم می مالد و این پاوآن پا 

کسی  اما  ایستاده ام  اینجا  است  روز  چهار  می گیرم  شاهد  را  »خدا  می کند: 

سراغم را نگرفته؛ رویم نمی شود این جوری خانه بروم. همین جا از سرما یخ 

بزنم بهتر است بروم به زن و بچه ام بگویم باز دست خالی آمدم. 500 هزار 

تومان کرایه می دهم و نهایت 10 روز در ماه کار می کنم. روزی 50 ،60 یا 

100 هزارتومان دستمزدمان است، بسته به کرم کارفرما. تابستان ها 20 روز در 

ماه کار می کنیم اما زمستان ها وضع همین است که می بینی. هرکار هم بوده، 

کرده ایم. از سگ این طرف و آن طرف کشیدن تا اسباب کشی و قبر کندن و 

جابه جایی مصالح.« مرد دیگر گچ کار است اما مدت هاست کارش کساد شده. 

بی کاری بالی جان شان شده: »این منطقه مالرد و صفادشت را بگرد، ببین چند 

تا آدم بیکار می بینی؟ چند تا جوان بی کار؟ اعتراض هم که بکنیم، می گویند 
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چی  می کنی  درک  اصالً  چی؟  یعنی  کارکردن  ماه  در  روز   10 می دانی  چرا؟ 

می گوییم؟ می دانی این جوری منتظر کار بودن یعنی چی؟« مرد با ناراحتی 

این حرف ها را می زند: »ما بی تخصص هم نیستیم؛ اینجا آرماتوربند داریم، بنا 

داریم... اما وقتی کار تخصصی نیست، راضی می شویم مصالح جابه جا کنیم، 

اسباب کشی کنیم. یک فکری به حال ما بکنند. زن و بچه مان هم جز گریه و 

زاری و دعا  کاری از دست شان برنمی آید. ما نان می خواهیم.«

مرد ایالمی با ناراحتی سر تکان می دهد و دنباله حرف را می گیرد: »بی کاری 

پدر همه را درآورده. زندگی بخورونمیر داریم. پسرها و دخترها نمی توانند 

ازدواج کنند. قشر ضعیف نمی داند چه کار کند. توی شهر خودمان هم کار 

نبود وگرنه می ماندیم. اینجا هم تا برج 11 وضع همین است، زیر فشاریم. 

این همه ثروت داریم توی این کشور چرا باید وضع ما این طور باشد؟ یک نفر 

از همین کارگرهای میدان نرفت توی غارت ها، ما خودمان بعد ازظهرها سنگ 

تهمت  بهش  این طور  نباید  دارد،  آبرو  فقیر  آدم  نمی آمدیم.  بیرون  می زدند 

بزنند.«

اشاره  مغازه  سردر  به  دارد،  آهنگری  مغازه  فردیس  منطقه  در  که  مردی 

می کند و می گوید: »برای همین مغازه فکسنی 100 میلیون جریمه نوشته اند. 

کار هم که نیست؛ می دانم همسایه ما چند ماه است گوشت نخورده رفت 

بچه هایش. من می دانم  برای  برداشت  ماکارونی  و  فروشگاه گوشت  توی  از 

این آدم دزد نیست، مانده چه کار کند. کارش را تأیید نمی کنم اما می گویم 

دزد نیست. منطقه ما ضعیف نشین است.« مرد دیگری که سنگ فروشی دارد 

می گوید: »اینجا همه ضایعات جمع می کنند به سنگ های مغازه من هم رحم 

نبودند.  مردم  زدند  آتش  بانک  که  اینها  اما  می فروشند.  می برند،  نمی کنند. 

جوانی  شاید  حاال  دربیاورند؟  را  بانک  دوربین های  مموری  بلدند  مردم  آخر 

بکند.  را  کارها  این  است  محال  اما  باشد  شکسته  شیشه  تا  دو  هیجانش  از 

مردم فقط آمدند، اعتراض کردند. 70 درصد مردم کرج مهاجرند.50 درصد هم 

بی کار؛ االن توی خانواده خودم چند نفر بی کارباشند، خوب است؟«

گلشهر کرج هم یکی از جاهایی بود که دراعتراض های اخیر شلوغ شد. با 
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یکی از شهروندان کرجی که خودش را دانش آموخته جامعه شناسی معرفی 

می کند، سری می زنیم به 45 متری گلشهر که دست فروشی یکی از شغل های 

اصلی در این منطقه است: »مدتهاست مسئوالن شهری اعالم می کنند ما در 

محالت  این  به  تهران  جمعیت  سرریز  داریم.  حاشیه نشین  میلیون   20 ایران 

ساکنان  و  می شود  احساس  کامالً  محالت  این  در  طبقاتی  اختالف  و  می آید 

این مناطق را پر از خشم و نارضایتی می کند. بی کاری در این مناطق خیلی 

زیاد است همین گلشهر، غروب ها پر از جوان بیکار است. یک بار قدم بزنی 

می فهمی چه خبر است. فکر می کنی این جوان در این شرایط چه می کند؟« 

را  ما  که  است  این  ما  »آرزوی  می گوید:  گلشهر  دستفروش های  از  یکی   ...

ببینند. بتوانیم صدایمان را به گوش همه برسانیم. مسئوالن بتوانند درک مان 

کنند و بدانند ما چه می کشیم و خواسته مان چیست وگرنه ما خواسته دیگری 

نداریم.«]15] 

در  که  مظلومان«  یا  مهاجران  »حاشیه نشینان:  نشسِت  در  اطهاری  کمال 

تهران برگزار  دانشگاه  اجتماعی  علوم  داشکده ی  ایران  جامعه شناسی  انجمن 

شد بیان کرد که »در شهر تهران درمجموع حدود 3 میلیون نفر در تله فضایی 

فقر زندگی می کنند و حدود 3 میلیون نفر هم در اطراف تهران و کرج در 

تله ِی فضایی فقر زندگی می کنند.«]16] 

4/۲ – محرومیت نسبی، سرخوردگی فردی و اجتماعی، طرد تحقیر

در بررسی علت یا علت هاِی سربرآوردن حرکت ها و جنبش هاِی اجتماعی 

تنها نمی توان به وضعیِت معیشتی و طبقاتی شرکت کنندگان بسنده کرد. بلکه 

گاه عامل هایی بیرون از این مقوله بیش از وضعیت اقتصادی در شکل گیری 

یک حرکت یا جنبش اعتراضی مؤثر بوده و هستند. 

فردریش انگلس در نامه ا ی به ژوزف بلوخ )Joseph Bloch( در 21 سپتامبر 

15-  روزنامه ایران ، 9 آذر 1398

16- رویدادهای معماری، 17 آذر 1395، محمدصادق یوسف زاده
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را  موضوع  این  مسئولیت  باید  مارکس  و  من  »تاحدی  می نویسد:   1890[17[

به عهده بگیریم که گاهی جوان ها بیش از آنچه الزم است به جنبه ِی اقتصادی 

اهمیت )بها( می دهند. در برابر مخالفان خود باید بر ]آن] اصِل اساسی که 

نفی می کردند تأکید می کردیم و درنتیجه همیشه نمی توانستیم فرصت کنیم و 

نه وقت آن را داشتیم و نه جایی امکانی پیش می آمد و نه مناسبتی می یافتیم 

را    متقابل سهیم هستند جاِی خودشان  در عمِل  که  عامل هایی  دیگر  به  که 

17- این نامه نخستین بار در سال 1895 در نشریه ِی 

Der Sozialistische Akademiker«, n° 19 منتشرشد

بدهیم.«]18] 

در بررسی خیزش آبان 98 سه عامل مهِم محرومیِت نسبی و سرخوردگِی 

که  زمانی  دانست.  مؤثر  بسیار  باید  نیز  را  تحقیر  طرِد  و  اجتماعی  و  فردی 

انسانی میان موقعیتی که فکر می کند مستحق آن است اما، به دست نمی آورد 

یا دست یافتنی نمی یابد دچار سرخوردگی فردی و اجتماعی می شود و برای 

مقابله با طرِد تحقیِر فردی و اجتماعی برمی خیزد و می توان بخشی از خشونتی 

اجتماعی  و  فردی  سرخوردگِی  از  ناشی  کردیم  مشاهده  خیزش  این  در  که 

با کم ترین میزان فقر  البرز  دانست. همین موضوع که »استان هاِی تهران و 

جزو کانون هاِی اصلی اعتراضات به شمار می رفتند. در مقابل، در مناطقی مثل 

خراسان جنوبی که در ردیف فقیرترین استان های کشور است اعتراضات بسیار 

محدودتر بود«]19] بسیار گویاست.

در گزارش میدانی یی که »روزنامه ایران« در تاریخ 10 آذر 1398 از قلعه 

حسن خان )شهر قدس( با عنواِن » پای حرف های حاشیه نشینان پایتخت؛ از 

تا اسالمشهر، تهران ما را پس زده است« منتشر کرده است ازجمله  شهریار 

می خوانیم: »یکی دیگر از راننده ها می گوید: »من خودم سه تا بچه لیسانس 

دارم که بیکارند و در خانه نشسته اند. کار نیست. به بچه های ما کار بدهند، 

را  جوانم  بچه  باید خرج  سال سن   70 با  من  چرا  نمی خواهیم.  هیچ  دیگر 

18- KARL MARX—FRIEDRICH ENGELS TEXTES CHOISIS )1875-1894(. Tome III des 

Œuvres choisies de Karl Marx et Friedrich Engels publié en 1970 aux Editions du Progrès, 

Moscou. WWW.MARXISME.FR

19- »آتش خاموش«، ص. 67
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بدهم؟ او االن باید کمک خرج من باشد.«]20] و زنی می گوید: »چند ماه پیش 

مان  خانه  بیایید.  هم  شما  گفت  بود  اینجا  برادر شوهرم  آمده ایم.  تهران  از 

خیابان 17 شهریور بود. آنجا دیگر توان کرایه خانه دادن نداشتیم آمدیم اینجا. 

اینجا هم کرایه ارزان نیست. جنس ها هم مثل تهران است. تهران بهتر بود اما 

دیگر نمی توانستیم بمانیم. آنقدر بچه هایم ناراحت هستند که نگو. به آنجا 

عادت داشتند. جوان های ما همه بی کارند. اگر کار باشد، سرشان گرم می شود. 

پسر خودم فوق لیسانس گرفته اما آن قدر بی کار ماند که آخرش رفت همین جا 

شاگرد آهنگر شد. همش توی خودش است.«]21] 

4/3  »تکه«هایی که در یک روند شکل گرفتند، چگونگِی بسیِج مردم و نه 

چرایی آن )جامعه ِی تکه تکه شده و نه توده وار(: 

          ازمنظِر دیگری نیز می توان به خیزش آبان 98 نگریست. همان طور 

که پیش ازاین اشاره کردیم در هر جامعه ای به اندازه ِی کافی نارضایتی وجود 

دارد که باعث بسیج گروه هایی از مردم شود. موضوِع اصلی به دست آوردن و 

درک عامل هاِی تعیین کننده ِی رشد )یا پس رفتگی( آنهاست. همراه با نظریه ِی 

جنبش هاِی  و  حرکت ها  اگر  گفت  می توان  منابع«  »بسیج  جامعه شناختِی 

نیروها، شکل گیرِی  رابطه ِی  یک  درحاِل شکل گیرِی  روندی  را چون  اجتماعی 

شرکت  اعتراضی  حرکت  این  در  که  اجتماعی یی  گروهاِی  بدانیم،  یک معنا 

نظر  در  گروه هایی  باید  را  آنها  بلکه  شوند  فرض  »داده«   چون  نباید  کردند 

گرفت که »به طور اجتماعی« شکل گرفتند. برخالِف نظر کسانی که جامعه ِی 

فراوان  کوشش هاِی  به رغِم  که  گمان هستم  براین  می دانند  توده وار  را  ایران 

حکومت موفق نشده است از جامعه ِی ایران جامعه ای »توده وار« بسازد. اما، 

جامعه ِی امروز ما جامعه ای است »تکه تکه شده«. در آبان 98 این »تکه«هایی 

خاص  رونِد  یک  در  داشتند  قرار  اجتماعی  مشترِک  کم وبیش  فضاِی  در  که 

به طوِر اجتماعی شکل گرفتند و نارضایتی و خشم خود را در یک خیزش بزرِگ 

همگانی به نمایش گذاشتند. 

20- مریم طالشی، پای حرف های حاشیه نشینان پایتخت؛ از شهریار تا اسالمشهر، تهران ما را پس زده است، 

روزنامه ایران، 10 آذر 1398 

21-  همان
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4/4 – سربرآوردِن »سوژه«

و  حقوق  و  سیاست  در  سپس  و  فلسفه  در  نخست  »سوژه«  مفهوم 

انسان شناسی و عرصه هاِی فرهنگی و سیاسی از دیرباز مطرح بوده و معناهاِی 

گوناگونی به خود گرفته است. در بُعِد جامعه شناختی  با نقِل کالمی از میشل 

وی ویورکا، جامعه شناس فرانسوی، تعریفی مختصر و بسنده )در اینجا( ارائه 

می دهیم: 

»به گفته ِی جامعه شناس آلمانی، هانس یُوآس، سوژه "منِش آفریننده ِی چون 

انسان عمل کردن است"]22] امکاِن پروردِن خود چون فرد، چون موجودی خاص 

توانا به بیاِن انتخاب هایش و درنتیجه مقاومت کردن مقابل منطق هاِی حاکِم 

اقتصادی، جماعتی، فنی، سیاسی و غیِر آن. به عبارت دیگر سوژه پیش از هر 

چیِز دیگر امکاِن پروردِن خود به عنواِن اصِل معناست، قرار دادِن خود است 

درمقاِم موجودی آزاد و ساختِن سیِر زندگِی خود.«]23] 

5 – خیزش آبان 98: نمادی از جهِت تاریخِی حرکِت جامعه، شکل گیرِی 

تضاد اصلی

از جنبش دانشجویِی تیرماه 1378 تا جنبش زنان و تا اعتصاب ها و حرکت هاِی 

اعتراضِی کارگری تا تظاهرات معلمان و بازنشستگان و مال باختگتان تا جنبش 

سبز و مطالبه ِی اصلی »رأی من کو؟« )که فشرده ِی خواست ها و مطالبه هاِی 

و   96 دی ماه  شورش   ... بود(  امروز  به  تا  مشروطیت  انقالب  از  ایران  مردم 

اجتماعی  حرکت  یک  شکل گیری  آرام آراِم  شاهد  ما   98 آبان  خیزش  سرانجام 

بزرگی در بطن جامعه هستیم که در مرکِز تضادهاِی جامعه قرار گرفته است. 

در این روند شاهد هستیم که به مرور نوعی رفتار و سلوک در تجربه و عمِل 

اجتماعِی بخش هاِی فزاینده ِی جامعه شکل گرفته و بازتولید می شود که تنها 

یک کنِش اجتماعی و بسیِج ساده ِی زنان و مردان و جوانان نیست بلکه تجسِم 

یک تغییِر اجتماعی بزرگ و دربردارنده  ِی جهت تاریخِی حرکت جامعه است 

22- Hans Joas, La créativité de l’agir, Paris, Cerf, 1999 )1992(, p.15 

  Die Kreativität des Handelns, Frankfurt, Suhrkamp, 1992       :همین کتاب به زبان اصلی،آلمانی

23- Michel Wieviorka, La violence, Paris, Editions Balland, 2004, p. 286
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و  ابتدایی  بیاِن  ماجرا«  تمامه  دیگه  اصول گرا  »اصالح طلب،  شعاِر  شاید  که 

فشرده ِی آن باشد.  





به نگاهی  نمایش:  و   خشم 
اخیر اعتراضِی چند سال  حرکت هاِی 

محمدرفیع محمودیان*

حرکت هاِی اعتراضِی جدید در ایران و جهان بیش ازآنکه بر مبنای 

بود، یا آنچه که هستند، بررسی و تبیین شوند بر مبناِی نبود، یا فقدان 

تبیین شده اند.  و  بررسی  باشد،  داشته  آنها وجود  در  باید  آنچه که 

سازمان دهی  تداوم،  نیستند،  مشخص  هدفی  دارای  حرکت ها  این 

حاکم  آنها  بر  مشخصی  ایدئولوژی  و  ندارند  مشخصی  رهبری  و 

نیست. این نوشته برای توضیح این امر نوشته شده است. نظریه ِی 

اخیر حرکت هاِی  اعتراضِی  این است که حرکت هاِی  مطرح در آن 

است  آشکاری  ناعدالتی  به  از سر خشم  مردم  توده هاِی  اعتراضی 

که در جامعه شکل گرفته و بر آنها تحمیل می شود. توده ها برای 

آشکارسازی ونمایِش خشِم خویش و باورها و حضوِر خود در جامعه 

حرکت هاِی اعتراضی را سازمان می دهند. حرکت هاِی اعتراضی آنها 

نه در راستاِی برنامٔه سیاسی معینی و به هدف برپایی نظمی نو 

که در راستاِی نمایشی انجام می گیرد که قرار است وجود، حضور 

اجتماعی، سرزندگی و فردیت آنها را بازنماید.
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در یک دهه ٔ اخیر در ایران و تاحدودی در تمامِی جهان وضعیت جدیدی 

مبارزه  و  فعالیت  شکِل  است.  گرفته  شکل  سیاسی  اعتراض هاِی  گسترۀ  در 

بدوِن  و  خودجوش  بیشتر  مبارزه  بود.  پیش تر  که  نیست  چیزی  آن  دیگر 

رهبرِی سازمان هاِی سیاسی  و سیاست مداران رخ می دهد؛ هدف هاِی مبارزه 

بیش تِر اوقات نامشخص و تبیین نیافته هستند و ویژگی هاِی طبقاتِی معینی 

را نمی توان به خواست ها و هویت افراد شرکت کننده در مبارزه نسبت داد. 

وضعیت  مورد  در  ایجابی  گونۀ  به  چیز مشخصی  نمی توان  هنوز  بااین همه 

جدید گفت. فقط در مقام مقایسه با وضعیت پیش تر می توان نکته هایی را 

درباره آن طرح کرد. این نکته ها ولی بیش تر جنبۀ سلبی دارند. به آنچه اشاره 

دارند که پیش تر وجود داشته و اکنون وجود ندارند. این چیزی نیست که از 

نگاِه ناظران و پژوهشگران پنهان مانده باشد. آصف بیات از اصطالِح انقالِب 

بدوِن انقالبیون]1] و جولیا کریستوا از اصطالح انقالبیوِن بدون انقالب]2] برای 

با کاربرد  توصیف وضعیت  بهره جسته اند. هر دو اصطالح در سطح لغوی 

واژٔه »بدون« فقدان را مورد تأیید قرار می دهند و به غیاب آنچه که گویی باید 

وجود داشته باشد اشاره دارند. 

ویژگی هاِی وضعیت جدید 

در شناخت وضعیت جدید می توان از شش نبود/عدم ِوجود سخن گفت:

1- حرکت هاِی اعتراضی جدید خودجوش هستند. در پس زمینه ِی رخدادی، 

اقدامی یا کنشی به راه می افتند. خودجوش تکوین پیدامی کنند، اوج می گیرند و 

زوال می یابند. الگویی را دنبال نمی کنند. هربار از نو شکلی به خود می گیرند، 

به سرعت  اتفاقی هستند.  امری  آنها  تداوم  و  نبوده  سازمان یافته  آنها  پویش 

می توانند در فرایند زندگی روزمره مردم یا در پِی اقدام سرکوب گرایانۀ نظم 

شتاب و توان خود را از دست بدهند و مضمحل گردند. هرچند گاه می توانند 

1-Asef Bayat )2017(, Revolution without Revolutionaries, Stanford University Press, Stan-

ford. 

2- Nouri Gana )2004(, Revolutionaries without a Revolution: The Case of Julia Kristeva, 

College Literature, vol. 31, )4(: 188–202.
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خشم و نمایش: نگاهى به حرکت هاِى اعتراضِى چند سال اخیر

تداومی را ایجاد کنند، ساختاری و ادواتی را برای تضمین تداوم ایجاد نمی کنند 

و نهاد و سنتی را از خود به  جای نمی گذارند. 

است  سازمان دهی  فاقد  خود  نه فقط  جدید  دوران  اعتراِض  یا  مبارزه   -2

بلکه مرتبط با سازمان هاِی سیاسی، از حزب ها گرفته تا اتحادیه هاِی صنفی نیز 

ارتباطی، برنامۀ مدون سیاسی  با شبکه هاِی  نیست. غیاب حزب هاِی سیاسی 

شرکت  نه  است.  محسوس  کامال  اخیر  حرکت هاِی  در  معین  خواست هاِی  و 

التفاوتی به آنها دارند و نه خود حزب ها شوروشوقی  کنندگان در حرکت ها 

برای ایجاد پل ارتباطی با آنها دارند. نوعی از بیگانگی، بی تفاوتی و حتی نگاه 

تحقیرآمیز به یک دیگر  بین آنها وجود دارد. در همین راستا، احزاب عالقه ای 

از  پشتیبانی  یا  حرکتی  به راه اندازی  برای  توانی  عالقه(  درصورِت  گاه  )و  به 

حرکت به راه افتاده ای ندارند و حرکت ها عالقه ای به تالش برای ایجاد حزب ها 

و سازمان های جدید ندارند. شکاف کاملی بین دنیاِی قدیِم تحزب و حرکت 

مبتنی بر خودانگیختگی شکل گرفته است. 

آنها،  در  هستند.  رهبر  فاقد  به طورکلی  جدید  اعتراضی  حرکت هاِی   -٣

شخصیت یا شخصیت هایی که بتوان او/آنها را رهبِر کلی حرکت دانست به 

چشم نمی خورند و حتی گاه از رهبران میدانی نیز نشانی نمی توان جست. 

شرکت کنندگان  مستقیم  به هدایِت  و  خودجوش  ناگهانی،  به گونه ای  حرکت 

به راه می افتد و تکوین می یابد. نگاه شرکت کنندگان متوجٔه شخصیتی محوری 

از  نشانی  باشد. کم تر جایی  او تصمیم گیر و هدایت کنندٔه حرکت  تا  نیست 

حسرت به  وجود رهبری مشخص در صفوف مبارزان و نه تحلیل گران به چشم 

خورده است. بیش تر شکلی از بدگمانی به وجود و نقش رهبران نزد مبارزان 

تکوین و  از  از دوره ای  به این خاطر حرکت ها حتی پس  دیده می شود. شاید 

سازمان هاِی  و  حزب ها  غیاِب  نیافریده اند.  مشخصی  رهبری  باز  شکوفایی 

سیاسی در سازمان دهی مبارزه می تواند تاحدی توضیح دهندٔه فقدان رهبری 

باشد. ولی فقدان رهبری حتی در سطح رقابت کسانی برای رهبری و در میدان 

مبارزه نیز محسوس است. کم تر کسی ادعاِی رهبری مبارزه را طرح می کند. 

کنش گران  و  سیاست مداران  ازسوِی  جدی  تالشی  می رسد  به نظر  حتی  گاه 

حرفه ای سیاسی برای به عهده گرفتن نقش رهبری، به شکِل طرِح ادعای رهبری 
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یا حضور در فرصت هاِی خطیر و میدان اصلی مبارزه نیز انجام نمی گیرد. 

4- فقدان ایدئولوژی در حرکت هاِی جدید محسوس است. نه تنها ایدئولوژی 

سیاسی خاصی بر حرکت حاکم نیست بلکه از رقابت ایدئولوژی ها در صف 

شرکت کنندگان نیز خبر چندانی نیست. در ِپی آمد بحرانی که سوسیالیسم، 

است  مدتی  باورها  این  شده اند،  آن  دچار  لیبرالیسم  و  دموکراسی  سوسیال 

ارزش ها و  داده اند. مجموعۀ  از دست  تأثیرگذاری عمومی  را  توان  دیگر  که 

اعتباری قابل توجه  امروز  خواست هایی که آنها طرح و نمایندگی می کردند 

برابری در  اجتماعی،  آزادی، عدالت  آرمان ها و خواست هایی همانند  ندارد. 

وقانون مداری  اجتماعی  همبستگی  مادی،  بنیادین  امکانات  از  برخورداری 

دیگر شوری نزد توده هاِی مردم برنمی انگیزند. شاید به آن خاطرکه خواست ها 

و آرمان هاِی واالِی ترافرازنده دیگر ابهت و شکوه گذشته را ندارند. ولی فقط 

ایدئولوژی هاِی قدیمی تر دچار بحران نشده اند. ایدئولوژی هاِی جدیدتری هم 

 چون نئولیبرالیسم و اسالم سیاسی نیز امروز عاجز از اِعمال هژمونی )فرهنگی-

اجتماعی  محدودیت هاِی  از  بازار  رهایی  و  انتخاب  آزادی  هستند.  سیاسی( 

ایجاد حکومتی در خدمت تضمین  نئولیبرالیسم و وعدۀ  نظر  َمِد  و سیاسی 

معترض  توده های  برای  الزم  جذابیت  از  نمی رسد  به نظر  انسان ها  رستگاری 

حرکت های  صفوف  در  ایدئولوژیک  بی تفاوتی  از  سنخی  باشند.  برخوردار 

را  خود  اعتراض  می خواهند  بیش تر  انگار  توده ها  می خورد.  به چشم  جدید 

نشان دهند تا در وفاداری به باوری حرکتی انجام دهند. 

نظم  سازمان دهی  زمینۀ  در  معین  و هدفی  خواست  دارای  5- حرکت ها 

سطح  در  را  مشخص  خواست هایی  و  شعارها  نیستند.  سیاسی  و  اجتماعی 

باالترین  علیه  می کنند.  مطرح  سیاسی  کالن  سطِح  در  حتی  گاه  و  ُخرد 

حاکمیت  سرنگونی  خواست  گاه  و  می دهند  شعار  نیز  حکومتی  مقام هاِی 

و  بیشتر سلبی هستند  زمینه ها  این  در  آنها  برداشت  ولی  می زنند.  فریاد  را 

فقط مشخص می سازند که چه وضعیت و عناصری نامطلوب هستند. آنها از 

آرمان ها، افق دید و خواست خود در زمینۀ سازمان دهی زندگی اجتماعی یا 

سازمان دهی نهادهای سیاسی سخنی نمی گویند. خواستی را آنها در آن زمینه 

ندارند پس  ایدئولوژیک  باوری  برد که چون  مطرح نمی کنند. می شود گمان 
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را به صورت  تا آن  نیستند  از وضعیت آرمانی و مطلوب )خود(  دارای درکی 

بُعدی  دارای  مسئله  که  می رسد  به نظر  ولی  سازند.  مطرح  شعار  و  خواست 

مستقل نیز هست، چراکه در حرکت هاِی جدید اصالً سخنی از انتظار از آینده، 

بیش تر  انکار  حرکت  به میان  نمی آید.  سیاسی  و  اجتماعی  خواست هاِی  از 

اعتراضی به وضعیت موجود است تا تالشی در زمینٔه برسازی وضعیتی جدید، 

چه اجتماعی و چه سیاسی. 

خروش  و  خشم  آنهاست.  اعتراضی  وجه  اخیر  حرکت های  بارز  جنبۀ   -6

با  گاه  توده ها  بازمی نمایاند.  را  اعتراضی  روحیۀ  خوبی  به   شرکت کنندگان 

طرح شعارهای رادیکال و گاه با تخریب اموال دولتی خشم خویش را نشان 

می دهند. اعتراض ولی چنان با خشم و حرکت ناگهانی خودجوش آمیخته است 

که به سختی می توان به هدف و خواست آن پی برد. در اینکه اعتراض متوجٔه 

هیچ  ولی  داشت  می توان  شکی  کم تر  است  موجود  ساختارهای  و  وضعیت 

مشخص نیست که اعتراض متوجه چه عوامل مشخصی، چه افراد، ساختارها 

در  می توان  را  موجود  وضعیت  از  وخشم  نارضایتی  است.  یاسیاست هایی 

حرکت هاِی اعتراضی احساس کرد، ولی معلوم نیست تحلیل معترضان چیست، 

نهادهایی  و  عامل ها  چه  شدن  برچیده  خواهان  و  می دانند  چه  را  مشکل 

نشانه  را  گرانی  هم چون  وضعیت،  از  جنبه ای  مستقیم  شعارها  گاه  هستند. 

گرفته "مرگ" بر آن را مطرح می کند ولی هیچ نهاد یا سیاستی را علت و عامل 

آن ندانسته، علیه آن نکته ای مطرح نمی کند. 

بازشناختِن نبود

نبود، نیستی نیست. نشان از آن دارد ولی خوِد آن نیست. نیستی نیست 

تا بتوان از آن نشانی جست. فقدان بیش از آنکه نیستی را تداعی کند سنخی 

با  مقایسه  در  که  دارد  جدید  وضعیتی  از  نشان  می نماید.  باز  را  هستی  از 

وضعیتی پیش تِر موجود ویژگی هایی متفاوت و ناآشنا نشان می دهد. تغییر 

از وضعیتی آشنا به وضعیتی ناآشنا به سان فقدان امور آشنا فهمیده می شود. 

با نیم نگاهی به آموزۀ هگل دربارۀ رابطۀ هستی و نیستی می توان گفت که 
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هستی در هیئِت اولیٔه خود، در داده شدگی محض نیستی است. از خود دارای 

هیچ ویژگی ای نیست. باید آن را با وضعیتی شناخته شده مقایسه کرد تا به 

هستی مندی آن پی برد. این اما نیستی آن را رقم می زند. هستی نیست مندی 

خود را نشان می دهد. برای برگذشتن از این نیستی مندی، از وضعیتی که در 

فقدان تبلور می یابد، باید به شدن، به هستی مندی  نیستی، به آنچه که نیستی 

در پی ایجاب آن، نمایش آن است،  توجه نشان داد. 

در بازی نیستی و هستی، نبودی که در حرکت هاِی اعتراضی موج می زند، 

دو ویژگی ایجابی را می توان جست. یکی واکنش به شرایط برمبناِی داورِی 

اخالقی و دیگری نمایشی ساختن/به نمایش درآوردن واکنش. اولی انگیزه و 

پویایی حرکت را مشخص می کند. آنچه که می توان علت حرکت دانست. امری 

ساختاری. دومی  غایت و سمت و سوی آنرا توضیح می دهد. منظور کنش گران 

و بازیگران را مشخص می سازد. 

نقش خشم

برآشفتگی اخالقی از وضعیتی اجتماعی انسان ها را به واکنش می کشاند. 

مبنای  بر  و  است  قطعی  چنان  گاه،  موقعیت های خطیر،  در  اخالقی  داوری 

هنجارهایی به ظاهر چنان شفاف انجام می گیرد که کسی نیازی به تبیین آن 

و بیان تبیین نمی بیند. در چنین وضعیتی سخنی از آینده و چشم اندازهاِی 

حرکت به میان نمی آیند. مهم بازگرداندن وضعیِت ازجادررفته به موازنٔه سابق، 

به وضعیتی در سازگاری با بنیادی ترین اصل هاِی اخالقی، به مبناِی سنجش ها 

و عادت ها است. خشم اینجا خود توجیه گِر خود است. برون درون را و درون 

برون را بازمی نمایاند. خشم در بیان، در حرکت هاِی نمایشی، در دادوقال، در 

فریاد، خود را توجیه می کند. 

داوری اخالقی برمبناِی ارزش هاِی هنجاری انجام می گیرد. این نکته مورد 

است.]3]در  تیلور  چارلز  و  هابزباوم  مانند  فیلسوفانی  و  تاریخ دانان  تأکیِد 

3-نگاه کنید به:

Charles Taylor )1989(, Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Harvard Univer-

sity Press, Cambridge, Mass. 
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هنجاری  ارزش هایی  با  ما  اجتماعی  زندگی  از  دوره ای  هر  و  جامعه ای  هر 

معین مشخص هستند  موقعیت  هر  در  ارزش ها  این  روبرو هستیم.  معینی 

جامعه شناس  دارد.  وجود  آنها  اعتبار  و  اهمیت  باره  در  توافقی  کم وبیش  و 

آمریکایی تالکوت پارسونز از یک نظاِم یک پارچٔه ارزشی با اجرایی درهم تنیده 

و به هم پیوسته سخن می گوید،]4] ولی هیچ الزم نیست که اجزاء به یک دیگر 

جامعه ای  مدرن  جامعٔه  دهند.  تشکیل  را  یک نظام  و  باشند  چفت وبست 

ناسازگار  چندپاره است. ارزش هاِی هنجاری می توانند اصولی متفاوت و گاه 

با یک دیگر را دربرگیرند. به هررو، ارزش ها جای گاِه مهمی در زندگی اجتماعی 

دارند و براساس آنچه اکسل هونت به ما می گوید زندگی و روابط اجتماعی 

تاحِد معینی بر مبنای آنها سازمان دهی می شوند.]5] ارج گذاری رفتار و اشخاص 

و هم چنین توزیع امکانات بر آن اساس رخ می دهد. جامعه ای که فردیت را 

مهم می شمرد انسان ها را در راستای احراز فردیت پرورش می دهد، عرصه را 

برای شکوفایی فردیت انسان ها آماده می سازد و فردیت یکایک انسان ها را 

به رسمیت می شناسد. به همان سیاق جامعه ای که آموزش مدرن را امری مهم 

می شمارد نه فقط بودجٔه قابل توجهی به آن اختصاص می دهد بلکه همه را 

تشویق به اختصاص زمان، توان و امکانات به آن می کند و برای کسانی که 

در آن زمینه موفقیت هایی به دست آورده اند ارزشی ویژه قائل می شود. این 

ارزش ها ذهنیت، رویکرد و رفتار را متأثر ساخته و گاه آن را به تمامی  شکل 

می دهند. این ولی به معناِی آن نیست که آنها تبیین شده وبه شکلی مشخص 

روزانه  رفتارهای  در  که  شناخته شده هستند. چه بساکه کسی  برای همگان 

نداشته  آن  اهمیت  از  ذهنی خاصی  درک  می شمارد  مهم  را  فردیت خویش 

باشد و به هنگام توضیح مبناهاِی رفتار خویش کوچک ترین اشاره ای به مقولٔه 

فردیت نداشته باشد. ارزش ها بیش از آنکه در گفتار و ذهنیت انسان ها بازتاب 

یابند در رفتار آنها بروز پیدا می کنند. این پژوهش گران هستند که می توانند 

آنها را تبیین کنند و به صورت یک درک تدقیق یافته به ما معرفی  کنند. 

4- Talcott Parsons )1991(, A tentative outline of American values, pp 37-65 in Talcott Par-

sons: Theorist of Modernity,  ed. by R. Robertson & B. Turner,  Sage, London. 

5-Axel Honneth )2015(, Freedom's Right: The Social Foundations of Demcratic Life, Co-

lumbia University Press, New York.  
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قرار  هجوم  مورد  هنجار  سطح  در  یافته  عمومیت  ارزش هاِی  زمانی که 

به  مستقیماً  بلکه  شده   گرفته  نادیده  نه تنها  ارزش ها  زمانی که  می گیرند، 

از  از بی عدالتی،  زبانه می کشد. خشم  چالش خوانده می شوند آن گاه خشم 

جادررفتگی، از توهین و صدمه به آنچه که مهم به شمار می آید. ساختار جهان 

همواره نماد عدالت و سازمان یافتگی نیست ولی به خودی خود نماد بی عدالتی 

ارزش هاِی  و  ساختار  بین  باید شکافی محسوس  نیست.  نیز  ازجادررفتگی  و 

مورِد باوِر انسان ها شکل گیرد تا دریافتی از بی عدالتی و ازجادررفتگی به دست 

آید. باید ارزش ها را مورد تهدید و توهین دید. در این موقعیت خشم زبانه 

می کشد. 

بیان خشم جایی برای بیان گفتاری احساس یا استدالل در مورد وضعیت 

و نقد هدف مند شرایط باقی نمی گذارد. خشم امری حسی عاطفی است و 

و  فوری  بیان  بیش تر  می کند.  پیدا  بروز  رخدادی  یا  وضعیتی  به  واکنش  در 

مستقیم آن برای کنش گر مهم است تا برخوردی عقالیی و حساب شده با عامل 

یا عامل هاِی برانگیزانندٔه آن. آن گاه که مسئلٔه خدشه دارشدن یا صدمه خوردن 

ارزش ها مطرح باشد دیگر جایی برای تأمل، سنجش وضعیت باقی نمی ماند. 

انسان ها دیگر خود را در معرض تهدید می بینند  و به نیروی تهدید کننده 

فرانکفورت،"خوِد"  هری  آمریکایی  فیلسوف  به باور  می دهد.  نشان  واکنش 

است  وفادار  و  باورمند  آنها  به  شخص  که  ارزش هایی  جز  چیزی  را  انسان 

به  دست  و  کرده  تعریف  را  خود  ارزش ها  این  براساس  انسان  نمی سازد.]6] 

کنش می زند. برمبناِی ارزش های مورد باوِر خود، کسی خود را مرد خانواده یا 

زن فمینیست دانسته، الگوی معینی از رفتار را در پیش می گیرد. کار می کند، 

می ترسد  اموری  از  دارد،  را  کسانی  زندگی  دغدغۀ  می برد،  پیش  را  مبارزه ای 

را  بر آن مبناها  امکان زیست  او  از  اگر  یا کسانی دل می بندد.  به چیزها  و 

بازپس ستانند، زیست برای او بی معنی خواهد شد. او دیگر از "خود" بی خود 

شده است و زیستی را در بیگانگی از خود یا که چه بسا در تضاد با خود پیش 

می برد. خشمی  که اینجا، در این موقعیت، شکل می گیرد از درون می جوشد، از 

6-Harry Frankfort )2006(, The Reasons of Love, Princeton Uiversity Press, Princeton. 
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داوری دربارۀخود سرچشمه می گیرد و این نیاز به توضیح را بی مورد می سازد. 

علت و عامل خشم امری درونی و گره خورده به احساسی درونی است. بیان 

با  رابطه  در  و  درون  در  آن  احساس  ولی  رخ می دهد  در حوزۀ عمومی  آن 

احساس و درکی درونی رخ می دهد. 

هیچ ضرورتی  برمی انگیزد.  واکنش  به  را  انسان ها  که  است  عاملی  خشم 

باشد. می تواند شخصی و  امری اجتماعی و عمومی  ندارد که واکنش  وجود 

خصوصی بیان شود. خشمی که اجتماعی است، و در سطحی عمومی احساس 

می شود اعتراض را برمی انگیزد و توده هاِی مردم را به خیابان می آورد. حرکت 

اعتراضی مبتنی بر خشِم ارزش محور حرکتی کور یا بسته درخود نیست. متمرکز 

چالش  به  به ناگهان  ارزش هایی  و  کرده  تغییر  وضعیتی  است.  رخدادی  بر 

خوانده شده اند، نادیده گرفته شده اند یا تحقیر شده اند. نگاه به گذشته ولی 

ازدست رفته،  شرایط  دوبارِه  برقراری  اول  درجٔه  در  دارد.  آینده  به  هم چنین 

ارزش ها جای گاه خود را داشتند  را می جوید. گذشته را  شرایطی که در آن 

درخود و برای ِخود نمی جوید. شاید اصالً برداشتی افسانه ای از گذشته داشته 

باشد. گذشته را برای آنچه در خود داشته، ارج گذارِی نسبِی ارزش ها و موازنه 

به ظاهرِموجود در آن را می جوید. به این خاطر نگاه به آینده ای دارد که وصل 

جز  نمی جوید  را  جدیدی  چیز  آینده  در  مثالی.  گذشته ای  است،  گذشته  به 

ارزش ها  شفاف تر.  و  دقیق تر  این بار  شاید  فقط  ارزش ها،  دوبارٔه  ارج گذارِی 

ثابت نیستند. همواره در حال دگرگونی و تحول هستند. ولی در هر موقعیت 

درک معینی از آنها وجود دارد. این درک مبناِی داوری در مورد تغییِر رخداده 

در وضعیت قرار می گیرد. در حرکت هاِی اعتراضی، مردم به دگرگونی و تحول 

نشان  واکنش  عامل هایی  یا  وضعیتی  به  نمی دهند،  نشان  واکنش  ارزش ها 

می دهند که یا ارزش ها را به چالش می خوانندیا انسان ها را مجبور می کنند 

که آنها را نفی کنند. 

نه درک از ارزش ها و نه خشم از به چالش خوانده شدن آنها اموری هستند 

گذاشته شوند. هر  و گفت وگو  به بحث  در حوزه عمومی  به طورمعمول  که 

تبلور می یابند.  از خود نشان می دهند  انسان ها  که  واکنشی  و  رفتار  دو در 

این واکنش و رفتار است که در حوزۀ عمومی نمود می یابد و درک و خشم 
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را وجهی عینی و آشکار می بخشد. به گاِه فوران خشم، بحث و گفت وگو برای 

ولی  بدیهی  آن  از  بیش  چیز  همه  چراکه  می کند،  جلوه  بی مورد  کنش گران 

هم زمان نامتعین هستند که به بیان در آیند. اعتراض پایاِن سخن، پایاِن بررسی 

و استدالل را اعالم می کند.   

دید.  می شد  به عیان  را  مردم  خشم  ایران   98 آبان  اعتراضی  حرکت  در 

خشِم برانگیخته شده از گران شدن فاحش بهای بنزین جرقۀ آغازین را زد. با 

بندآوردن خیابان ها و جاده ها و آتش زدن جای گاه های سوخت، مردم آن خشم 

اولیه را به نمایش می گذاشتند. ولی خشم و حرکت ناشی از آن به سرعت و در 

بازٔه زمانی چند ساعت تا یک دو روز وجهی تعمیم یافته تر پیدا کرد. شعارهای 

وحرکت های  گرفت  بر  در  را  حاکمیت  تمامی  به تدریج  کنندگان  تظاهرات 

تخریبی شعبه هاِی بانک و ساختمان هاِی دولتی را نشانه گرفت. خشم را دیگر 

می شد در شکل مادی و فراگیر آن در کف خیابان، در شعار و کنش اعتراضی 

مشاهده کرد. حرکت پس از چند روز، بدون آنکه به دستاورد معینی برسد 

یا حد و مرز معینی را پشت سر بگذارد به پایان رسید. حرکت آبان را برخی 

بازتابی یا دُوری جدید از اعتراضی دانسته است که در دی ماه اتفاق افتد. 

دی 96 شاهد حرکتی با تداوم بیش تری بود. شعارها شدت آبان 98 را نداشتند 

و از حرکت تخریبی نشان خاصی وجود نداشت. خودانگیختگی و پویایی که 

نمی توان به طورمشخص آن را تکوینی دانست ویژگی آن بود. پس زمینۀ حرکت 

را می توان بدترشدن شرایط اقتصادی، موج گرانی، نوسان شدید قیمت ارز و 

فروپاشی هر چه بیشتر اعتبار دولت دانست ولی این در هدف یا درکی خاص 

تنها  با وضعیت موجود  در مخالفت  بجز شعارهایی  نبود.  متبلور  از شرایط 

چیزی که به آن وجهی مشخص می بخشد طرح شعارهایی در حسرت دوران 

گذشته، عصر پهلوی، بود. برخی از چشم اندازی سیاسی طرح این گونه شعارها 

کل  برآن اساس  و  دانسته اند  سلطنتی  رژیم  دوباره  استقرار  نشان خواست  را 

حرکت را دارای خواستی معینی پنداشته اند. ولی این ادعا را به سختی می توان 

شکل  مورد  در  مشخصی  خواست  حسرت  جز  شعارها،  در  چراکه  پذیرفت، 

حکومت و ادارۀ جامعه مطرح نمی شد. شعارها نه به آینده که به گذشته نگاه 

داشتند. گذشته نیز بیش تر هم چون موقعیتی دیده می شد که در آن ارزش ها 
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اعتبار خود را داشتند.

سیاسِت نمایشی 

آبان  و  کننده در دو حرکت دی  توده هاِی شرکت  برای  ارزش هاِی مطرح 

باتوجه به خشم آنها بیش از هر چیز به جای گاِه خود آنها در ساختار سیاسی و 

اجتماعی جامعه معطوف بود. برانگیزانندٔه خشم آنها وضعیت کلی اقتصادی 

وضعیت  به  معطوف  و  موقتی  و  ناگهانی  آنها  حرکت  چه،  نبود.  سیاسی  و 

اقدامات و تحول  از  اثر مجموعه ای  ازیک سو در  بود.  ناگهان شکل گرفته  به 

مخارج شان  و  کاهش  ناگهان  درآمدشان  رفته،  بین  از  ثروت شان  از  بخشی 

اطالع  بدون  ناگهانی،  به گونه ای  تحوالت  این  ازسوی دیگر  بود.  یافته  افزایش 

آنها، بدون هیچگونه توجیهی رخ داده بودند. احساس می کردند که به ابژٔه 

محض، به هیچ تبدیل شده اند. کسی آنها را به سان سوژۀ انسانی، کنش گری 

تحویل  می کند،  رفتار  اساس  آن  بر  و  می فهمد  را  خویش  پیرامون  جهان  که 

با پی آمدهاِی گستردٔه وخیم بر سروروی شان  اقدامات  از  نگرفته بود. آواری 

ریخته بودند بدون آنکه اطالعی از آن و توضیحی دربارٔه آن پیش تر به آنها 

داده باشند. مشکل احساس سردرگمی و گیجی نبود که این حس را انسان در 

مقابل بسیاری از حادثه هاِی ناگهانی دارد، مشکل احساس فروکاسته شدن به 

هیچ، به ابژه ای بود که انگار باید پذیرندۀ هر تحولی باشد. این احساس در 

ترکیب با احساس بی عدالتی، با درک از اینکه کسانی دیگر از تحوالت روی داده 

بیش ترین منفعت ها را خواهند برد خشمی شدید را دامن می زد. این پنداشت 

وجود داشت که عمدی در کار بوده و کسانی را می توان مقصر وضعیت پیش 

آمده دانست. خشم توده ها متوجه همین عناصر بود. 

اینجا نظریۀ بازشناسی هونت موضوعیت پیدا می کند.]7]کنش گران خواهان 

بازشناخته شدن خود به سان کنشگر، به سان سوژه،بودند. آنها می خواستند در 

وجود خود، در آن کسی که هستند و در هیئت باورهایی که به آنها اعتقاد 

دارند نقش آفرین و تأثیر گذار باشند و آن هنگام که این از آنها دریغ می شد 

7-Axel Honneth )1996(, The Sruggle for Recognition, Polity Press, Cambridge. 
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پا به صحنه می نهادند تا شکلی دیگری از نقش آفرینی را بجویند. در حرکت 

اعتراضی آنها بازشناسی را می جستند، چه بازشناسی مستقیم به شکل آن که 

دولت در فرایند تقابل و برخورد حضور آنها را در جامعه به رسمیت بشناسد 

و چه غیرمستقیم به آن صورت که سیاست گذاران مجبور شوند روِی آنها به سان 

یک عامل، عنصری سرزنده و دارای وجودی معین و تأثیر پذیر از تحوالت، در 

تصمیم گیری هاِی خود حساب کنند. 

توضیح  یا  را  اعتراضی  حرکت  از  جنبه هایی  بازشناسی  نظریۀ  بااین همه 

دی،  و  آبان  حرکت هاِی  در  نمی دهد.  توضیح  درستی  به شکل  یا  نمی دهد 

وجود  طرح  برای  چیزی  می رسد  به نظر  نمی شد.  مطرح  غایتی  و  خواست 

خوِدحرکت  وراِی  در  را  هدفی  آن  در  کننده  شرکت  توده های  و  نداشت 

جست وجو نمی کردند. کسی خواهان به رسمیت شناخته شدن چیزی یا هویتی 

توان  از  مورد  این  در  نمایشی  سیاست  نظریۀ  بود.  اعتراض  مهم خود  نبود. 

توضیحی بیش تر برخوردار است. این نظریه انسان ها را در زیست اجتماعی 

خود درگیِر نمایِش مداوم می بیند؛ درگیر نمایش به دو صورت جمعی و فردی. 

نمایشی جمعی که باید به صورت نهادی در هماهنگی با یک جمع اجرا شود و 

نمایشی فردی که خود اشخاص، در کناکنش با یکدیگر، برای بازنمایاندن خود 

اجرا می کنند. هر یک از ما باید به سان کارگر یا پزشک، مادر یا فرزند، عاشق و 

ورزشکار نمایشی جمعی مبتنی بر انجام کار، مأموریت یا نقشی را پیش بریم. 

کاری یا مأموریتی را به صورت جمعی پیش ببریم. معاینه ای را در همکاری و 

با هماهنگی بیمار انجام دهیم، ِمهر خود را در خانواده به همسری یا فرزندی 

نشان دهیم، شیفتگی خود را به موضوعی در یک جمع بیان کنیم و بدن خود 

را در مجاورت دیگر بدن ها و در همراهی با آنها به تمامی درگیر کار و امِر 

در دست سازیم. هم زمان هر یک از ما می کوشد تا خود را به سان یک شخص 

معین در فرایند نمایش نهادی متمایز سازد و از خود تأثیری معین نزد دیگران 

به جای نهد. نمایِش خود معطوف به ایجاد جای گاهی معین برای شخص در 

جمعی است که او با آنها به سر می برد. نمایش خود توان و مهارت های فردی 

شخص را در رقم زدن موقعیت خویش به نمایش می گذارد. 

در حرکت اعتراضی، توده های مردم به دنبال نمایش خشم خویش بودند. 
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آمده بودند تا خشم خویش را در فضای عمومی، قرارگرفته رودرروِی قدرت 

دادن  نشان  با  نداشت.  اینجا موضوعیت  نشان دهند. غایت دیگری  سیاسی 

خشم چیزی وراِی آن را نمی جستند، خود نمایش، خود مشارکت در نمایش، 

برای شان مهم بود. آن را به گونه ای نهادی، در چارچوب مراسِم آئینی خاِص 

تاریِخ مدرِن ایران، تظاهرات، پیش می بردند. خشمی را در حرکت اعتراضی 

خشم  بود.  نمایشی  امری  نیز  ریشه  و  اصل  در  که  می گذاشت  به نمایش 

از احساِس به مسخره گرفته شدن، مورد توهین قرار گرفتن  توده های مردم 

تفوق  خود  تصمیم های  با  که حکومت  بود  آن  مردم  درک  می گرفت.  ریشه 

خویش بر آنها را به رخشان کشیده، تحقیرشان کرده و حقارت شان را مسخره 

کرده است. تصمیم های حکومت برای آنها در جنبۀ نمایشی خود حساسیت 

برمی انگیخت. خرابی اوضاع، ناعدالتی ها، سرکوب و نادرستی تصمیم ها همه 

شعارهایشان  در  نیز  همین  برای  دیگر.  یک سوِی  تمسخر  و  تحقیر  یک سو 

می کوشیدند به تالفی، حاکمان را تحقیر و مسخره کنند. جنبۀ دیگر خشم شان 

نه متوجٔه ِصرف نادیده انگاشته شدن که بازداشته شدن از نمایش خود بود. 

هرجاکه خواسته بودند میل، خواست، شور، نارضایتی یا حتی خشنودی خود 

کم تر جایی  بودند.  روبه رو شده  و سرکوب  منع  با مخالفت،  نشان دهند  را 

جنسیت،  نمایش  لذت  بگذارند.  نمایش  به  را  خود  بودند  توانسته  گاهی  و 

گرایش جنسی، عالقۀ فرهنگی و گرایش سیاسی همه از آنها دریغ شده بود. 

نماد بارز منع نمایش برای بسیاری حجاب اجباری بوده و هست. منعی که 

همواره با سرکوب و تحقیر مخالفان و نادیده انگاران همراه بوده است. ولی 

می توان از چند پدیدۀ دیگر همانند منع شادی و تبدیل گردهمایی هاِی مرتبط 

با سال گردهای دینی به مراسم سازمان یافتٔه عزاداری نیز در این رابطه نام برد.

خشم توده ها آن گاه درحِد غلیان برانگیخته شد که دیدند عامالن تمامی 

و  بازی گوشی  از  آکنده  نمایشی  می توانند  سرکوب هاخود  و  محدودیت ها 

فخر را به صحنه برند. رکود اقتصادی، گرانی سرسام آور، سقوط قیمت ارز و 

افزایش بهای ناگهانی بنزین همه برای توده ها ریشه گرفته از بازی گوشی، بازی 

قدرت مندانه با اقتصاد و زندگی مردم و نمایش قدرت خویش سیاست مداران 

در عرصۀ زیست سیاسی و اجتماعی بود. چیزی تصادفی و خودبه خودی رخ 
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نداده بود. کسی اشتباهی تصمیمی نگرفته بود که پی آمدهاِی بدی را به دنبال 

با اقتصاد  داشته باشد. نه. کسانی تصمیم گرفته بودند به شکلی دل بخواهی 

و زندگی هر آن کاری که می خواهند بکنند و سپس در فضای عمومی به آن 

افتخار کنند. خود را تصمیم گیرنده و تعیین کنندٔه قیمت ارز معرفی کنند، 

اقتصاد را به خاطر رهبری و تصمیم های خود در شرایطی مطلوب یا در حرکت 

به سوی شرایطی مطلوب بشمارند، دیگران را دروغ گو و گزافه گو و درنتیجه 

خود را بیان کنندٔه حقیقت اعالم کنند و آینده ای یک سره روشن را نوید دهند. 

حرکت اعتراضی واکنشی بود به گره خوردن ممانعت از برپایی یک صحنۀ 

نمایشی به دایر شدن صحنٔه نمایشی دیگری. گره خوردن امری دیرین با تداومی 

به قدمت دسِت کم چهل ساله با تحولی جدید یا آنچه که جدید احساس می شد. 

بودند و  نمایشی دل خواه خود منع شده  برپایی صحنه های  از  مردمانی که 

برای مشارکت در نمایش هایی خودانگیخته یا دال بر روی کردهایی متفاوت و 

"نابهنجار" تنبیه شده بودند، ناگهان خود را تماشاچی و متأثر ازنمایش هایی 

می دیدند که به سان نمایش از هیچ اعتبار و ابهتی برخوردار نبودند.

تاریخچٔه نمایش سیاسی در ایران معاصر

نمایشی  نمایشی خودانگیخته، صحنه هاِی  برپایی صحنه هاِی  از  ممانعت 

مدرن  تاریخ  در  طوالنی  قدمتی  حاکمیت،  ایدئولوژی  با  متضاد  و  متفاوت 

بیشتر فرهنگی و گرایشی بود  انقالب منعی  از  ایران دارد. منع دوران پیش 

و کم تر به صورت منعی سرکوب گرا احساس می شد. نمایش های سنتی دینی، 

قهوه خانه ای، بازارمحور و خانه محور ممنوع اعالم نمی شدند بلکه با از دست 

دادن جلوه و اعتبار جای گاه خود را در جامعه می باختند. درنیمٔه اول قرن 

رسانه های  از  خود،  سکوالر  نهادهای  با  مدرنیته  انکشاف  سیر  چهاردهم، 

برپای  را  نمایشی  جدیدی  دانشگاه، صحنه های  و  مدرسه  تا  گرفته  همگانی 

می کرد و در این فرایند صحنه های نمایشی سنتی اعتبار و جذابیت خود را از 

دست می دادند. سریال های تلویزیونی مردم را میخ کوب خود ساخته آنها را 

از رفتن به مهمانی هاِی خانوادگی، قهوه خانه و مسجد بازمی داشتند. مدرسه، 
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قرار  مردم  اختیار  در  را  تجربه هاِی جدیدی  و  دانش  فیلم  و  رمان  دانشگاه، 

وازده  و  بی اعتماد  دینی  آموزش های سنتی  و  آئین ها  به  را نسبت  آنها  داده 

می ساخت. داد و ستد و کناکنش در سوپرمارکت، بانک و کارخانه با فضای باز، 

روشن، سازمان یافته و مطبوع به سرعت جاِی دادوستد و کناکنش در دکان ها، 

بیش تر  شهروندان  می گرفت.  را  تاریک  کارگاه های  و  بازار  تنگ  کوچه های 

متمایل به آن شده بودند که در صحنه های نمایشی جدید حضور یابند. ولی 

مشکل آن بود که در نمایش های جدید سازوکاری برای نقش آفرینی و نمایش 

یا سیاهی لشکر  تماشاچی  به  این صحنه ها  در  آنها  نداشت.  آنها وجود  خود 

تلویزیون،  هم چون  جدیدی  نمایشی  صحنه های  در  می شدند.  کاسته  فرو 

دانشگاه و رمان زمینه ای برای نقش آفرینی آنها وجود نداشت. انقالب پنجاه 

و هفت واکنش به آن تحول، به پیدایش صحنه هاِی نمایشی جدید بود. در 

با  تا  می جستند  شرکت  دینی-سیاسی  گردهمایی هاِی  و  اعتصاب  تظاهرات، 

برپایی صحنه های نمایشی جدیدی حضور خود را در هیئت بیان ناخشنودی 

و خشم خود آشکار سازند. 

پس از انقالب، دولت برآمده از شور انقالبی با قدرت تمام وارد عرصه های 

نمایشی شد. خواستی که در انقالب تبلور یافته بود تبدیل به ارادٔه حکومتی کرد 

و در زمینۀ بازسازمان دهی صحنه های نمایشی گام های مهمی برداشت.]8]هر 

حرکتی که نشان از نمایش هاِی ناخواسته داشت سرکوب شد تا روح انقالب 

پاکیزه بماند و شور انقالبی دچار نقصان نشود. گرایش و تحوالت فرهنگی ولی 

سیر دیگری را می پیمودند. آنچه که پیش از انقالب به صورت نوآوری و گرایشی 

جدید وارد جامعه شده بود اکنون گرایشی عمومی بود. در مقابل آن، دولت 

شور انقالبی را قرار می داد. گرایش عمومی را سرکوب و صحنه های نمایشی 

متفاوتی را مقابل آن سامان دهی می کرد. پوشش سنتی، آئین های پُرشور دینی، 

انقالبی، رسانه های همگانی هدایت شده و  فیلم ها و سریال هاِی سیاسی و 

تظاهرات ادواری، همه، راه کردهای جدید نمایشی بودند. این راه کردها ولی 

بیش تر شکل حرکت  نود  دهٔه  در  و  داده  دست  از  را  خود  اعتبار  به تدریج 

8-این مقاله با بررسی مد لباس نکته هاِی جالبی را در این زمینه مطرح می کند:

محمد رضا مریدی و فائزه رهگذر )1395(، تحوالت زیباشناختی مد لباس در ایران پس از انقالب اسالمی، 

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 2، پائیز و زمستان.
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توقف  انقالبی و  بودند. در غیاِب شور  پیدا کرده  آئین نامٔه دولتی  مبنای  بر 

یک سره  نمایش های  اجرای  عرصۀ  دولتی  نمایشی  انقالب، صحنه هاِی  موتور 

ازجادررفته بدون جای گاهی در زندگی مردم شده بودند. دولت دیگر محبور 

بود به اتکاِی ازیک سو زوِر محض و ازسوی دیگر نمایش هایی با نمایی یک سره 

پوشالی صحنه های نمایشی را سامان دهی کند. نمایش های آن برای بسیاری 

می کرد.  جلوه  نفرت برانگیز  و  چندش آور  هم زمان  ولی  جعلی  و  دروغین 

احساس می شد که بی کفایتی، بی برنامگی و سردرگمی خود را حتی در اجرای 

نمایش نشان می داد. دروغ دیگر در همان وهلۀ اول دروغ جلوه می کرد و 

نمی توانست به سان دروغ مخاطبی را فریب دهد. 

کارکرِد اجتماعِی نمایش

خودادغام گرا  در  نمایش  ساخت.  مشخص  را  نکته ای  باید  نمایش  دربارٔه 

است و به هم پیوستگی اجتماعی را دامن می زند. نمایش در مشارکت همگانی 

تردید  بدون  است.  ممکن  امری  در صحنه  حاضر  بازی گران  کنش گری  در  و 

ممکن است کسانی در نمایش نقشی حاشیه ای درحد سیاهی لشکر ایفا کنند، 

در نمایش حضور داشته باشند ولی در فرایند کناکنش شرکت نکنند یا شرکت 

داده نشوند. ولی خشنودی یا توافق حتی ضمنِی )آنها( شرط تداوم نمایش 

است. کوچک ترین ابراز نمایشی خشنودی و مخالفت، سیر نمایش را دگرگون 

به شکلی  یا  شده  نمایش  جذب  به شکلی  به حاشیه رانده شدگان  یا  می سازد. 

شفاف از فرایند نمایش کنار گذاشته شده و حتی از صحنه اخراج می شوند. 

ازآنجاکه نمایش از بخش ها/اپیزودهای مختلف تشکیل شده، چه بساکه کسانی 

که در یک بخش فعال نیستند در بخشی دیگری فعال شوند. ازاین رو همواره 

برای به حاشیه راندگان امید ایفای نقشی فعال وجود دارد. نمایش هم چنین رو 

باتوجه به  بازی گران  برگذار می شود.  )برونی(  تماشاچی  برای  و  تماشاچی  به 

کنش  به  آگاه  آنها  می برند.  پیش  به  را  نمایش  تماشاچیان  واکنش  و  حضور 

لحظٔه  تا  تماشاچی  توجٔه  جلِب  آنها  غایت  می کنند.  بازی گری  خود  نمایشی 

وصل  نقطٔه  هم چنین  که  تالقی  نقطٔه  نه فقط  نمایش  است.  نمایش  پایان 
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بازی گران و تماشاچیان است. هر دو گروه را پیرامون صحنه گردهم می آورد. 

نمایش واکنشی را نزد تماشاچیان دامن می زند و واکنش تماشاچیان بر نمایش 

ایجاد  شور  بازیگران  نزد  آنها  تشویق  و  تماشاچیان  خشنودی  می گذارد.  اثر 

می کند و ناخشنودی و اعتراض آنها به شوق بازی گران لطمه می زند. 

از دست بدهد.  را  ادغام گراِی خود  بیفتدتا کارکرِد  از نصابی  باید  نمایش 

نمایشی فاقد جذابیت، با اجرایی ضعیف و بازی گرانی ناشی و ناوارد می تواند 

تماشاچی را از خود مأیوس سازد. تماشاچی ممکن است دیدن چنین نمایشی 

را اتالف وقت بشمرد و به سراغ نمایشی دیگر در صحنه ای دیگر برود. چون 

تنبهی را جذاب  این سیاست  یا  این کالس درس  این  حزب،  این گردهمایی، 

نیابد، آنرا رها کند و به بدنبال بدیلی برای آنها بگردد. در این وضعیت، نمایش 

بین بازی گران و تماشاچیان تضاد و رویارویی ایجاد نمی کند. تماشاچی هنوز 

می تواند با امید به صحنه یا توان مندی بازیگران بنگرد. در مقایسه، نمایشی 

تضاد و رویارویی ایجاد می کند که انزجار تماشاچی را برانگیزد. چنین نمایشی 

که  است  نمایشی  این  برمی خیزد.  تماشاچیان  داوری  یا  انتظار  با  ستیز  به 

ادعای بازنمایی و بیان واقعیت را دارد ولی به دنبال بیش ترین میزان تأثیر نزد 

تماشاچی می گردد. تماشاچی خود را در معرض فریبی و دروغی می بینند که 

به ابزاری ترین ومبتذل ترین شکل ارائه می شود. این خشم او را برانگیخته، او 

را به میدان اعتراض و برپایی صحنه نمایشی برای نشان دادن خشم خود و 

نقش آفرینی می کشاند. 

نقش نمایش در جهان معاصر

تحوالت  از  و پس زمینه ای  زمینه  در  مبارزٔه سیاسی  به سان گسترۀ  نمایش 

پیدا کرده است. تحوالت گسترده و عمیق  اقتصادی و اجتماعی موضوعیت 

اقتصادی و اجتماعی سیاستی را که می توان آنرا طبقاتی نامید و متمرکز بر 

هدف هایی واال و پروژه هایی کالن بود به حاشیه رانده است و صحنه نمایشی 

عرصۀ  در  است.  داده  انسان هاقرار  سیاسی  کوشش هاِی  و  فعالیت  کانون  را 

جانبه  همه  سلطه ای  بیش ازپیش  سرمایه داری  اجتماعی،  و  اقتصادی  زیست 
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بدیلی  و  امن  حاشیه ای  است.  آورده  به دست  انسان ها  اجتماعی  زیست  بر 

در مقابل آن دیگر وجود ندارد. خانه، وقت آزاد و تفریح، همه، در آن ادغام 

شده اند. گردهمایی هاِی خانوادگی و تفریح شخصی مصرف محور شده اند و 

گردهمایی هاِی  است.  شده  مسلط  مصرف  بُعدهاِی  تمامی   بر  سرمایه داری 

خانوادگی بر محور دیدن فیلم تلویزیون، دنبال کردن اخبار، شنیدن موسیقی 

بازار  به  مراجعه  چارچوب  در  فقط  اینها  امروز  و  می چرخند  غذا  صرف  یا 

)مصرفی( اموری ممکن هستند. شکل دیگری از هم بودگی و یگانگی اجتماعی 

چه برمبناِی سوسیالیسم یا بدیل دیگری مقابل سرمایه داری امروز از موضوعیت 

یا اصالح سرمایه داری هنوز برای گروه هایی ممکن  برخوردار نیست. تعدیل 

تصور  قابل  کسی  برای  امروز  آن  برای  بدیلی  ولی  به شمارمی آید  مطلوب  و 

نیست. در عرصۀ سیاست نیز ما با چنین وضعی روبرو هستیم. دولت اداری 

ملی دارای سلطه ای بی چون وچرا بر تمامِی ُرکن هاِی جامعه است. ادارٔه امور 

جمعی و حتی فردی شهروندان بیش ازپیش به آن سپرده شده است. شهروندان 

و  آموزش  معالجه،  برای  می کنند.  مراجعه  آن  به  مشکلی  کوچک ترین  برای 

روی  آن  گوناگون  نهادهای  به  شهری  زندگی  نظم  و  درمانی  روان  پرورش، 

می آورند. بیش تِر مواقع، این نهادها تنها مرکزهایی هستند که شهروندان به 

آنها اعتماد دارند و دخالت شان در ساماندهی امور را امری مطلوب می دانند. 

در مقابِل دولت اداری ملی امروز بدیلی وجود ندارد. ادارۀ شورایی، داوطلبانه، 

آنارشیستی امور اصالً در مخیله کسی نمی گنجد. 

عرصۀ  در  آزادی،  تجربۀ  بگوییم  دقیق تر  بخواهیم  اگر  یا  آزادی،  امروز 

دیگری، در عرصۀ فردیت، ممکن است. شخص اینک می تواند برای خود کسی 

باشد. راه خود را برود. ذوق و سلیقه خود را داشته باشد. زندگی خود را بکند. 

باشند ولی آن گاه که نوبِت  او بسته  بر  در سپهر زندگی جمعی راه ها شاید 

مصرفی  جامعۀ  است.  گسترده  او  آزادی  دایرۀ  می رسد  انتخاب هاِی شخصی 

و  او می تواند در مصرف خواست هاِی خود  را مادیت می بخشد.  آزادی  این 

هم چنین وجود خویش را متحقق سازد. رشتٔه وصل او به زندگی، چه زندگی 

اندامی  )بیولوژیک( و چه زندگی اجتماعی، جامعۀ مصرفی و کنش مصرفی 

است. مصرف بستر و هم چنین غایت زندگی است. کار انجام می شود تا  درآمد 
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آن صرف مصرف شود، تفریح در سپهر مصرف رخ می دهد و گردهمایی هاِی 

خانوادگی پیرامون محور مصرف می چرخد. برون از مصرف جهانی وجود دارد 

که هرآن می تواند شکلی به خود بگیرد. جهان تأمل در تنهایی، جهان زهد یا 

جهان  این  ولی  شود.  آرمانی  غایت هایی  برای  مبارزه  حماسی  زیست  جهان 

امروز جهانی بی فروغ، بی جنب وجوش و تهی از شور و وجد احساس می شود. 

برای همین انسان ها همواره به مصرف باز می گردند. باز می گردند تا فردیت، 

آزادی، هم بودگی و غایت مندی را احساس کنند.

نیست. در عرصه  نیز  امری خصوصی  نیست.  بسته درخود  امری  فردیت 

عمومی،  فضای  در  باید  اما  این  می شود.  متحقق  کنش  و  گیری ها  تصمیم 

رودرروِی دیگران انجام گیرد تا تعین پیدا کند. فردیت در تمایز، در تکینگی 

مدام  باید  انسان ها  می سازد.  مقایسه  نیازمند  را  آن  این  و  می شود  متحقق 

در فضای عمومی  حضور پیدا کنند و خود را به نمایش بگذارند. عرصه ها را 

یکی به یکی هرچه بیش تر صحنٔه نمایشی سازند و در هر صحنه به شکلی خود 

از فردیت خود نشانی چه برای خود و چه  بتوانند  تا  به نمایش بگذارند  را 

و  بازار  به  به عرصه های عمومی،  به این خاطر مدام  بگذارند.  به جای  دیگران 

فرهنگ مصرفی مراجعه می کنند تا در آن چارچوب، چارچوبی در دسترس و 

شناخته شده برای همگان خود را به نمایش بگذارد.  

شتاب زندگی اجتماعی و فراوانی درگیری ها و دغدغه ها، تنیده دریک دیگر، 

آشنایی  و  انسان ها  میان  کناکنش  میزان  است.  آفریده  اجتماعی  تنگناهای 

یافته است.  با هویت، مقام و و وضعیت یک دیگر، کاهش  با یک دیگر  آنها 

فن آوری های جدید افراد را در دسترسی به امکانات زیست و خوشی خودکفا 

ساخته است. نیاز انسان ها به یک دیگر کاهش یافته است. هر کس به جزیره ای 

درخود تبدیل شده است. بااین همه، هنوز انسان ها باید در کنار یک دیگر و 

در کناکنش با یک دیگر بسیاری از امور زندگی روزمره را پیش برند. کار، زندگی 

مدرن شهری و تفریح مدرن بدون کناکنش با یک دیگر  اموری ناممکن هستند. 

انسان ها باید مدام در همراهی و هماهنگی با یک دیگر زندگی جمعی خود 

را پیش برند. ولی مشکل آن است که در جامعٔه گسترده و چندالیٔه معاصر، 

انسان ها در این سپهرها به شکل انسان هایی بیگانه کنار و رودرروِی یکدیگر 
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قرار می گیرند. کم تر کارکنی همکارانش را به خوبی می شناسد، کم تر کارمندی 

ارباب رجوعش را اصال می شناسد، کم تر شخصی اطالعی از هویت و وضعیت 

یک دیگر  کنار  بزرگ  گردهمایی  یک  در  که  کسانی  و  دارد  همشهریانش 

این همه،  با  دارند.  یک دیگر  با  آشنایی ای  به سختی  می نشینند  یا  می ایستند 

همین انسان ها باید در کنار هم دیگر و گاه با هم کارِی یک دیگر کار، زندگی 

و تفریح کنند. اینجاست که ایفای نقش به عهده گرفته شده در مراسم آئینی و 

نمایش خود اهمیت پیدا می کند. پزشک با ایفای نقش نمایشی خود به سان 

فردی مسلط به کار و حرفۀ خویش می تواند کناکنشی مطلوب، بدون تنش و 

برمبنای اعتماد متقابل، پیش برد. نمایِش خود هم به پزشک و هم چنین بیمار 

کمک می کنند تا فضایی از آزادی را برای خویش فراهم آورند و در حدوحدود 

معینی آن گونه که خود می خواهند خویش را به دیگران معرفی کنند. فاصله 

بین افراد و بیگانگی آنها از یک دیگر به این شکل درنور دیده می شود. اگر در 

نمایش نقش اجرای بهینه مراسم آئینی معاینه و معالجه تضمین می شود، در 

نمایش خود درگیری فعال افراد در مراسم آئینی تضمین می شود. 

جمع بندی: تنگناها، گشایش ها

یا  لرزان  دستان  برافروخته،  چهرۀ  در  است،  نمایشی  احساسی  خشم 

مشت شده و دادوفریاد تجسم یافته و بیان می شود. امری نیز رسانشی هست. 

معطوف به دیگری، به بیان خود برای دیگری است. خشم سیاسی، خشمی 

در  رخداده  تحوالت  و  معینی  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  از  گرفته  ریشه 

حرکت هایی باز نمایشی تر نمود می یابد. حرکت اعتراضی در گسترۀ جامعه،  

اتفاق  نیرو،  تأثیرگذاری و چه برای جذب  پیش چشم همگان حال چه برای 

تظاهرات،  در  و  شده  بیان  نیز  سیاسی  به گونه ای  سیاسی  خشم  می افتد. 

حرکت های تخریبی و شعار تعین می یابد. 

تا چند دهٔه پیش خشم سیاسی در فرایند بروز و بیان به سیادت ایدئولوژی 

برای  می شد  ابزاری  و  آرمان هایی  و  خواست ها  به  می خورد  گره  درمی آمد. 

اخیر،  سال  چند  در  اولیه.  حرکت  و  احساس  از  گسترده تر  بسیار  مبارزه ای 
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خشم و نمایش: نگاهى به حرکت هاِى اعتراضِى چند سال اخیر

در پی آمِد تحوالت اقتصاد و اجتماعی رخداده در جهان، دیگر بدیلی معتبر 

برای نظم مستقر در سطح زندگی اجتماعی باقی نمانده است. سرمایه داری، 

فرهنگ مصرفی و دولت )ملی( اداری سلطه ای بی چون وچرا بر گسترۀ زیست 

ندارد. حتی در خیال  آنها وجود  بدیلی در مقابل  یافته اند.  انسان ها  جمعی 

در  فقط  خودانگیخته  حرکت  و  آزادی  و  نمی گنجد  دیگرگونه  جهانی  کسی 

چارچوب زندگی فردی و در قلمرو فردیت امری ممکن به شمارمی آید. دولت 

نیرویی  به  کارآمدتر، یک پارچه تر و سرزنده  تر ممکن هستند ولی  و نظمی 

بیرونی برای رسیدن به آنها نمی توان دل بست. چنین نیرویی یا وجود ندارد 

یا در صورت وجود باید بیش از آن خیال پرداز یا رادیکال باشد که بتوان به آن 

اعتماد کرد. نیروهای درونی دولت و نظم نیز که اگر می توانستند پیش تر کار 

خود را انجام داده بودند. به این خاطر اکنون خشم سیاسی فقط اعتراض خود 

را به نمایش می گذارد و شرکت کنندگان در مراسم اعتراض عرصه ای، صحنه ای 

برای نمایش خود، نمایش سرزندگی فردی خویش می جویند.

نمایش  یافته اند،  نمایش  شکل  بیش ازپیش  امروز  اعتراضی  حرکت هاِی 

خشم، نمایش ناخشنودی، نمایش کنش گری، نمایِش خود. در خیابان و میدان 

مردمانی به خشم آمده از وضعیت خود جمع می شوند تا حاکمیت و جامعه، 

از  خود،  دیدگاه هاِی  از  از حساسیت هاِی خویش،  خود،  وجوِد  از  را  دیگران 

خشِم خویش مطلع سازند. ولی آنها می دانند که آن دیگری ها به خودی خود به 

آنها توجهی نخواهند داشت. نه آنها را خواهند دید و نه در کناکنش با خشم و 

اعتراض آنها قرار خواهند گرفت. برای همین حرکت خود را نمایشی می سازند. 

کنش هایی  در  را  خویش  اعتراض  می دهند.  پُرابهت تر  و  پرجلوه  شعارهایی 

و  درونی  همبستگی  تا  می رساند  یاری  آنها  به  این  می کشند.  رخ  به  معین 

انسان هایی که  تا  اجازه می دهد  نمایش  را برجسته سازند.  قاطعیت خویش 

در  امکان خودبودگی  و  اجتماعی سرکوب شده  زیست  دیگر  در عرصه هاِی 

فرایند خودنمایی را از دست داده اند بتوانند خودی شوند پیش چشم همگان. 

آنها یا خود صحنه نمایش را برپای می کنند یا درصحنه هاِی پیش تر برپاشده 

)ازسوی دیگران( شرکت می جویند تا در کنار و برای دیگران نه فقط خشم که 

توان مندی، آفرینندگی و بازی گوشی خود را بیان و در آن فرایند تجربه کنند. 
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از  سرکوب،  دستگاه هاِی  اسارت  از  آمدن  برون  برای  می شود  ابزاری  نمایش 

موقعیِت تماشاچِی ِصرف، از موقعیت حسرت، از موقعیت واماندگی  و تبدیل 

خود به ایفاگِر نقش، به کنش گر اجتماعی، به سوژٔه تاریخ.

*محمدرفیع محمودیان مدرس جامعه شناسی در »مدرسه عالی مالردالن« در شهر وسترس سوئد است. یکی 

از حوزه هاِی اصلی  مطالعه و پژوهش او سیاست در دوران جدیِد پسامدرن است. او معتقد به شکل گیری 

سنخ جدیدی از سیاست ورزی، سیاست نمایشی است. سیاست نمایشی را او در تمایز با سیاست طبقاتی 

نه متمرکز بر کوشش هایی هدف مند در راستای اخذ سهم بیش تر در قدرت و امکانات که متمرکز بر برپایی  

صحنه هاِی گوناگون نمایشی در زندگی اجتماعی و ایفای نقش در آن می داند. بخش مهمی از نوشته هاِی 

به واکاوِی کارکرد  او هم چنین عالقمند  دارد.  این سیاست  بررسی جنبه هاِی گوناگون  به  اختصاص  او  اخیر 

دموکراسی، اخالق و ادبیات داستانی در زندگی مدرن است و در این رابطه مقاله هایی نوشته است.       



سیاسِت جوانی یا شیوه ِی سیاست ورزِی جوانان

آصف بیات*

 آیا همان گونه که ما قائل به وجود سیاسِت جنسیتی، سیاست طبقه ِی کارگر 

وجود  جوانان"  "سیاست  به عنواِن  مقوله ای  هستیم،  تهی دستان  سیاست  یا 

دارد؛ و اگر چنین است، ویژگی ها و شکل هاِی بروز آن چگونه اند؟ به هرحال، 

اهمیت سیاست جوانان، درصورت وجوِد چنین پدیده ای در چیست؟ اگرچه 

برخی به جوانان به عنوان یک مقوله ِی هدف مند نگاهی تردیدآمیز دارند یا آن 

را تنها یک ابداع تلقی می کنند، من در این جا نگاهی تحلیلی پیش نهاد می کنم 

که شاید کمکی باشد در درک از جوانان به عنوانِ  مقوله ِی مفید با سیاست هاِی 

و  مناقشه ها  زاویه ِی  از  جوانان"  "سیاست  راستا  این  در  خود.  به  مشخص 

خواهد  پرداخته  آنان  از  پشتیبانی  یا  جوانان  مطالبه ِی  درباره ِی  گفت وگوها 

شد اما،  این سیاستی است برخاسته از جایگاه جوانان در شکل هاِی طبقاتی، 

جنسیتی، نژادی، جنسی و یا دیگر ساختارهای اجتماعی.

منحصراً  که  است  ممکن  جوان  یک فرد  سیاسی  چشم انداز  به طورخالصه، 

هم چنین  بلکه  باشد،  نگرفته  شکل  جوانی اش  به  او  دل مشغولی  به واسطه ِی 

ناشی از جایگاه او به عنوان یک شهروند، تهی دست، جنِس مؤنث، و یا عضوی 

ارائه  این جا  در  که  گزاره هایی  باشد.  گرفته  تأثیر  نیز  جنسی  یک اقلیت  از 

معاصر  در خاورمیانه ِی  زندگی  جوانان  از  من  براساِس مشاهده هاِی  شده اند 

است، آن جاکه خیزش هاِی شکوه مند عرب ها، جوانان را به صف مقدم سیاست 
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کشاند.

درباره ِی  آکادمیک  پژوهشِی  آثار  هم چنین  و  رایج  گفتماِن  یک بررسِی 

جوانان  تعیین کننده ِی  حضور  درباره ِی  شکی  جاِی  هیچ  عربی   انقالب هاِی 

در این رویدادهاِی سرنوشت ساِز سیاسی باقی نمی گذارد. چه بسا هیچ گروه 

دگرگون کننده کسب  رخدادهاِی  این  در  جوانان  به اندازه ِی  دیگری  اجتماعِی 

اعتبار ننمودند – و در هیچ زمان دیگری تاریخ سیاسی خاورمیانه شاهد این همه 

توجه به جوانان نبوده است – چه به مثابه ِی قربانیانی که به لحاظ اقتصادی 

به حاشیه رانده شده یا به عنوان عامل هاِی تحول. نوشته هاِی فراوانی از نقش 

برجسته ِی جوانان و دانشجویان در جنبش هاِی ملی و انقالب هاِی این منطقه 

جوانان  نمونه،  به عنوان  چگونه،  که  می دارند  اظهار  آن ها  می کنند.  حکایت 

خشمگین متحمل باالترین درصد بیکاری در جهان بودند و چگونه آن ها از 

فرمان گزاران منفعل به کنش گراِن فعال تحول پیدا کردند، چگونه خیزش جنبش 

جوانان انقالب را برانگیخت یا این که چگونه جوانان قبطی به بازیگراِن سیاسی 

در پسا-انقالب مصر]1] تحول یافتند. درواقع مفهوِم "انقالب هاِی جوانان" که 

به بهار عربی ارجاع می دهد بی درنگ اشاره دارد به تمایِل مفروِض جوانان به 

سیاست رادیکال.

درحالی که ما قطعاً از شرکت جوانان در سیاست بیش تر آگاهی یافته ایم، 

را  آنها  که  دارند  جوانان  از  بررسی  در  دیرپای  مشکِل  از  نشان  متن ها  اکثر 

1- Haggai Erlich, Youth and Revolution in the Changing Middle East, 1908-1914, London, 

Lynn Rienner publishers, 2015; Edward Sayer and Tarik Yousef, eds., Young Generation 

Awakening: Economics, Society, and Policy on the Eve of the Arab Spring, Oxford Univer-

sity Press, 2016; Raj Desai, Anders Olofsgard and Tarik Yousef, “Days of Rage and Silence: 

Explaining Political Action by Arab Youth”, in  Edward Sayer and Tarik Yousef, eds., Young 

Generation Awakening: Economics, Society, and Policy on the Eve of the Arab Spring, Ox-

ford UP; Nadine Abdalla, “Youth Movements in the Egyptian Transformation: Strategies 

and repertoires of political participation”, Mediterranean Politics, vol. 21, no. 1, 2016; Dina 

Shehata, “Youth Movements and the 25th January Revolution”, in Bahgat Korany and Rabab 

El-Mahdi, Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond, American University in Cairo 

Press, 2012, pp. 105-124; Magdalena Delgado, “Contentious Copts: the Emergence, Success, 

and Decline of the Maspero Youth Movement in Egypt”, in Fawaz Gerges, ed. Contentious 

Politics in the Middle East, Palgrave, 2015.
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به  نسبت  حاشیه ای  حالت وضعیتی  بهترین  در  یا  می بینند  اتفاقی  و  جزئی 

از نوشته ها جوانان را  این دسته  دارند.  هسته ِی اصلِی روایت ها و تحلیل هاٰ 

به عنوان جوانان و به خودیِ خود بررسی نمی کنند، بلکه آنها را بیش تر به عنواِن 

موضوع هاِی سیاست هاِی بحث برانگیز، خیزش، یا فعالیت در دوره هاِی معینی 

یا مکان هایی که در آن ها جوانان نقش کلیدی ایفا کرده اند مورد تحلیل قرار 

می دهند چنان چه ما جوانان را با گروهی متفاوت جایگزین کنیم هیچ تأثیر 

قابل توجهی در بررسی ها و روایت ها آنان به وجود نخواهد آمد. افزون برآن 

در پژوهش هایی که جوانان در آن جایگاهی مهم تری دارند درباره ِی ویژگیِ  

به ندرت  یا  کم  واقعه هایی خیلی  در چنان  مطالبه هاِی جوانان و حضورشان 

به یک گروه سنی   که  تنها هم چون اصطالحی  اغلب جوانان  دیده می شود؛ 

معناهاِی   با  نه یک مقوله ِی مفهومی همراه  و  اطالق می شود  اشاره می شود 

جوانان"  "جنبش های  درباره ِی  نوشته ها  از  بسیاری  واقع،  در  تحلیلی. 

جوانان"  "جنبش های  درباره ِی  نوشته ها  این  هستند.  ماهیتی  چنین  دارای 

به خودیِ خود و خاص آنها نیست، بلکه درباره ِی برخی سازمان های سیاسی، 

در  دمکراتیک مصری  "kefaya"، جنبش  کفایه  مثِل   - یا شبکه هایی  حزب ها 

میانه ِی قرن بیستم – است که در آن جوانان فعال بودند. این گونه برخوردها 

غالب  است  پدیده ای  به نظر می رسد  بلکه  نیست  به خاورمیانه  تنها محدود 

در ادبیات مربوط به جوانان و سیاست به طورکلی. این دسته از پژوهش ها 

درباره ِی جوانان گرایشی به بررسی سیاسِت جوانان به خودیِ خود ندارد، بلکه 

سیاست"  در  "جوانان  بحث هاِی  می پردازد.  سیاست  در  جوانان  مسئله ِی  به 

مسلماً به ما درباره ِی بُعدهاِی توجه ِی جوانان به زندگی اجتماعی یا دخالت 

ویژگی های  درباره ی  لیکن   – می آموزد  بسیار  اجتماعی  زندگِی  این  در  آنان 

مشارکت  چنین  نویدهاِی  یا  مشکل ها  دل مشغولی ها، شکل ها، جهت،   – آن 

سیاسی بسیار کم به ما آگاهی می دهند. ازاین رو ما نیاز به کاوش در "سیاست 

جوانان" داریم.
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در جنبش های تاریخی

"سیاست  آکادمیک  پژوهش هاِی  از  توجهی  قابل  مقدار  در سطح جهانی 

جوانان" را در مرکز توجه خود قرار می دهند. این جا استنباط از سیاست جوانان 

بر مبناِی واقعیت جامعه شناختی باتوجه به موقعیِت گذرای آن ها از کودکی 

برخی  حال آن که  است.  شده  ترسیم  مسئولیت پذیری  و  بلوغ  به  وابستگی  و 

گرایش دارند که در این دسته بندی جوانان را از جنبه ِی عاطفی، بی تجربگی، 

این  اغلِب  در  اما،  کنند  بررسی  جوانان"  "جنگ های  بالقوه ِی  محرک هاِی  و 

شیوه  هاِی  و  خرده فرهنگ ها  خالِق  سازندگاِن  به عنواِن  را  جوانان  پژوهش ها 

جدید زندگی و هم چنین حامالِن ژست ها )حالت ها( و سیاست های انقالبی 

می پندارند]2]. در حقیقت، این جا جوانان درمقاِم کنش گراِن اصلِی جنبش هاِی 

مهم سیاسی در تاریخ به حساب می آیند، از یونان باستان تا انقالب انگلیس، 

از اصالحات پروتستانیسم در اوایل قرن نوزدهم تا رویدادهاِی سرنوشت ساِز 

دهه ِی شصت قرن بیستم. در دوراِن میاِن دو جنگ جهانی، جوانان به عنوان 

یک گروِه اجتماعی متمایز چنان جایگاه مهمی را اشغال کردند که دسته های 

سیاسِی چپ و راست، هر دو، سرمایه گذاری عمده ای در ظرفیِت تحول آفرینِی 

امر زمینه ساِز رشد "جنبش های جوانان" بی شماری  این  انجام دادند.  جوانان 

شد با پیوندهاِی تنگاتنگ به ایدئولوژی هاِی کمونیستی یا فاشیستی]3] ازجمله 

موسولینی که جوانان را به مثابه ِی پیشتازان انقالب فاشیستی قلمداد می کرد]4]. 

و  بدن سازی،  طبیعت،  با  جوانان  ساختن  مرتبط  دیرینه ِی  اندیشه ِی  درواقع، 

خودکاوی، بعد از جنگ جهانی دوم در وزارت خانه های جوانان و ورزش در 

2- مانند

  US Institute of Peace, “Youth Revolt”, a Report,

3- Samuel Kalman, “Faisceau Visions of Physical and Moral Transformation and the Cult of 

Youth in Inter-war France”, European History Quarterly, 2003, vol. 33)3(, 343–366.

4- Luisa Passerini, “Youth as a Metaphor for Social Change: Fascist Italy and America in the 

1950s”, in Giovanni Levi and Jean-Claude Schmitt, eds., A History of Young People in the 

West, Harvard University, 1997, vol. 2.
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اکثر کشورهاِی پسااستعماری مجدداً تجلی نمود تاآن جاکه شکل هاِی متعددی 

از »جنبش هاِی جوانان« از قبیل افسران جوان در مصر و ترک های جوان در 

جمهوری ترکیه به صحنه ِی  سیاسی راه یافتند]5].

دیگری  زمان  از هر  بیش  بیستم  قرن  تاریخی دهه ِی شصت  رخدادهاِی   

جوانان  شورش  داد.  قرار  انقالبی  سیاست هاِی  مقدم  صف  در  را  جوانان 

فضاهاِی  سراسِر  در  که  آن  بیان«  آزادی  »جنبش   و  )کالیفرنیا(  برکلی  در 

دانشگاه های آمریکا گسترش یافت، به همراه شورش جوانان و دانشجویان در 

اروپا، آمریکای التین، آفریقا، و آسیا، و به ویژه اعتصاب هاِی عمومی ماه مه 

1968 در کارخانه ها و دانشگاه ها جوانان را آن گونه جلوه داد که گویا آنان ذاتاً 

دارای منش های انقالبی اند. مفهوم هایی از قبیِل »سرکشی جوانی« و "جنگ 

جوانان" که عمالً آن لحظه هاِی انقالبی را به سرشت جوانی ربط می دهد، در 

خود مفروض دارند ک این امر ناشی از "مرحله ویژه ای" از زندگی، آمیزه ای از 

خودبیگانگی و حضور، یا جنگ نسلی است]6]. درحالی که برخی عنوان کرده اند 

تضاد سنی جایگزین تضاد طبقاتی شده است]7]، دیگران جوانان را به مثابه ِی 

طبقه ی جدید انقالبی انگاشتند که جایگزین پرولتاریا به مثابه ِی عامل دگرگونی 

سیاسی شده است]8]. تصور »جوانان هم چون طبقه« و دانشگاه هم چون سنگِر 

جدیِد سیاسِت انقالبی میان برخی از نظریه پردازان بزرگ اجتماعی نظیِر جروم 

فراند )Jerome Ferrand(، فرد هالیدی )Fred Halliday (، س. رایت میلز 

پُرطنین  (، هربرت مارکوزه )Hebert Marcuse( بسیار   C. Wright Mills(

بود. نزِد جامعه شناس فرانسوی آلن تورن )Alain Touraine( دانشگاه همان 

انقالبی«  »جوانان  فکِر  سرمایه داری]9].  کارخانه ِی  که  است  یافته  جایگاهی 

5- Mayssoun Sukarieh and Stuart Tannock, Youth Rising? London, Routledge, 2015, pp. 

81-82.

6- David Matza, “Subterranean Traditions of Youths”, The Annals of the American Academy 

of Political and Social Sciences� 1961� p. 110� Kenneth Keniston� Youth and Dissent: The Rise 

of a New Opposition, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1972, p. 7

7- Ralf Turner, 1969, p. 398.

8- John and Margaret Rowntree, “Youth as Class”, International Socialist Journal, no. 25, 

Feb 1968.

9- Alain Touraine, “1968”, Le Monde, 1968.
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هم چنین به گفتماِن خیزش هاِی عربی که جوانان به راه انداخته بودند سرایت 

کرد. حتی برخی از ناظران تاآنجا پیش رفتند که از نقِش انقالبِی جوانان در 

برهه هاِی تاریخِی اصلِی خاورمیانه سخن گفتند، حتی پیش از شورِش عرب ها 

)بهاِر عربی(. بر این باور بودند که به عنواِن »گروِه سنِی و عمومِی تحصیل 

کرده« جوانان و دانشجویان وارد صحنه ِی سیاست خواهند شد تا جنبش های 

ناسیونالیستی و مبارزه هاِی آزادی بخش و انقالب ها را، و هم چنین اسالم گرایی 

و لیبرالیسم را، شکل بدهند]10].

نظرهاِیی  تأیید  جوانان  رفتار  )جغرافیایی(  طولِی  بررسِی  با  بااین همِه 

رادیکال« غیرقابِل دفاع است. جوانان خواه در غرب و خواه  چون »جوانان 

در خاورمیانه هم چنین جهت گیری هاِی منفعالنه و محافظه کارانه ای در پیش 

بیستم  قرن   70 و   60 سال هاِی  سیاسِی  جواناِن  که  آگاهیم  به خوبی  گرفتند. 

به  شدند  تبدیل  بیستم  قرن  دهه ی هشتاد  در  بریتانیا،  و  متحده  ایاالت  در 

نوکیسه های فرقه )Yuppies( یا خودشیفتگان و متخصصاِن جواِن محافظه کار 

به سهم خود،  از خرده فرهنگ کارگری هیپی.  – گرایش هایی بسیار متفاوت 

به  از آن که  به خواب زمستانی رفتند پیش  برای چندین دهه  جوانان عرب 

پلیسی  حکومت  دوران  در  تونس  در  جوانان  بپیوندند.   2011 خیزش های 

هیچ گونه  به  تمایلی  خود  از  مصر  در  و  بودند  گرفته  قرار  تنگنا  در  بن علی 

فعالیت مدنی در دهه ِی آخر قرن بیستم نشان ندادند چه رسد به سیاست های 

پیوسته  اسالم گرا  جهادی هاِی  حاشیه ای  جریان هاِی  به  که  آن  مگر  انقالبی، 

باشند. نظرسنجی هاِی گسترده از جوانان عرب در دوره ِی پس از انقالب هاِی 

2011 دال بر افزایش بی تفاوتی و بیزاری از سیاست پس از هیجان سیاسی 

قبلی است که وجه مشخصه ِی  آن خیزش ها بود]11]. درواقع برخی از ناظران 

چنین نتیجه گرفته اند که جوانان عرب اغلب نسبت به سیاست هاِی متداول، 

حزب های سیاسی یا انتخابات بی اعتنایی نشان می دهند، تنها به دلیِل ناامیدی 

10- Haggai Erlich, Youth and Revolution in the Changing Middle East� 1908�1915� London, 

Lynn Rienner publishers, 2015, p. x.

11- به عنوان نمونه 

Friedrich Ebert Stiftung, Youth in the MENA Region: Coping with Uncertainty� a survey, 

Berlin, 2017.
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عمیق شان از بنیادهای رسمی. بااین همه همان جوانان منفعل می توانند در 

موقعیت هاِی سیاسِی مشخص به سیاست روی آورند، مانند دوران خیزش های 

عربی]12]. 

از منفعل به فعال

چرا و چگونه جونان از افراد منفعل به عناصری فعال و یا حتی عامل هاِی 

انقالبی تغییر می کنند؟ به طورمشخص تر، چگونه می توانیم روی آورِی سیاسی 

گسترده جوانان عرب در رخدادهاِی سال 2011  را توضیح بدهیم؟ یک نگاه 

این است که  بی اعتنایی جوانان به سیاست زمانی تغییر می کند که نارضایتی 

آن چنان باال می گیرد که آن ها متوسل به اعمال رادیکال و چشم گیر می شوند که 

با ضربه ِی محسوس بر حکومت و هزینه برای خودشان همراه خواهد بود]13]. 

در این نگاه، ریشه های نارضایتی همواره به یک دسته از بداقبالی ها، و عمدتاً 

غالب،  گفتمان  در  بنابراین،  است.  شده  داده  نسبت  بی کاری،  و  محرومیت 

باالترین نرخ بی کاری جوانان در جهان عرب - 25٪  در قیاس با متوسط آن در 

جهان  14.4 ٪ در پیش از انقالب- ازدواج دیرهنگام )در دهه ِی سوم زندگی( 

و "به انتظار ماندن"، را به دنبال خواهد داشت، که منجر به سرخوردگی و در 

نهایت شورش می شود]14].

مسلماً این گونه روایت ها حاوی نکات بسیار قابل قبولی اند، به ویژه زمانی 

که سردرگمی و انتظار مطرح  می شود که به نظر می رسد در اصل  بیش تر مشکل 

12- Raj Desai, Anders Olofsgard and Tarik Yousef, “Days of Rage and Silence: Explaining 

Political Action by Arab Youth”, in Edward Sayer and Tarik Yousef, eds., Young Generation 

Awakening: Economics� Society� and Policy on the Eve of the Arab Spring� Oxford UP, 2016, 

p. 165.

13- Raj Desai et al, ibid.

14- نگاه کنید به 

Dina Shahata, “Youth Movements and the 25th Jan Revolution”, in Korany and El-Mahdi, 

ibid; 

هم چنین

Edward Sayer and Tarik Yousef ascribe the emergence of the uprisings generally to ‘youth 

exclusion’, see Edward Sayer and Tarik Yousef, eds., Young Generation Awakening: Economics� 

Society, and Policy on the Eve of the Arab Spring, Oxford UP, 2016, pp. 1-2.
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جوانان باشند. لیکن به طورکلی می توان گفت بی کاری و محرومیت اقتصادی و 

اجتماعی تنها گرفتاری جوانان نیستند، بزرگ ساالن هم از این گونه بدبختی ها 

ما  مّدنظر  جوانان  از  نوعی  چه  است،  جوانان  بر  تمرکز  اگر  اما  رنج اند.  در 

هستند – دانشجویان، فارغ التحصیالن، ثروتمند، فقیر، آن ها که با والدین شان 

انتظار نمی رود که  یا جوانان متأهلی که به خود متکی اند؟  زندگی می کنند 

جوانان خانواده هاِی مرفه و برخوردار از مزایا احساس محرومیت اجتماعی و 

اقتصادی بکنند، و قاعدتاً بر اساس این تعریف، نباید برآشفته و سرکش باشند. 

درآمد  که  می دهد  نشان  خاورمیانه ای  جوانان  و  اقتصاد  روی  بر  پژوهش ها 

خانوادگی بزرگ ترین سهم را در موقعیت های آموزشی جوانان، دستاوردها و 

در نهایت درآمد آنان دارد؛ هرچه که خانواده رفاه بیش تری داشته باشد، بخت 

حتی  داشت]15].  برتر خواهند  مزایای  و  بهتر  تحصیلِی  مراتب  برای  بیش تری 

آن دسته از دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان که برخوردار از مزایا نیستند 

)بر اساس نظرسنجی سال 2016،  37٪ جوانان گروه سنی 16 – 30 دانشجو 

بودند]16]( و با والدین شان زندگی می کنند و به آنان وابسته اند ممکن است 

که تجربه سخت بی کاری و یا محرومیت اقتصادی را تجربه نکنند تا زمانی که 

خارج از بازار کار بمانند؛ و این والدین آن ها هستند که به عنوان تأمین کنندگان 

این جوانان فشار محرومیت اقتصادی، اجتماعی را متحمل خواهند شد. درمقاِم 

مثال برخالِف ایاالت متحده و انگلیس که جواناِن مستقل برای گذران زندگی 

بیش تر به خود متکی هستند، در جامعه هاِی عربی این خانواده ها هستند که 

باِر جوانان، گاهی حتی پس از ازدواج، را به دوش می کشند]17]. به عبارت دیگر، 

فشارهای اقتصادی بیش تر به خانواده ها وارد می شود تا به فرزندان شان و در 

15-نگاه کنید به 

Djavad Salehi-Esfahani, “Schooling and Leaning in the MENA: The Roles of the Family and 

the State”, in Edward Sayre and Tarek Yousef, eds, ibid., pp. 44-45.

16- Friedrich Ebert Stiftung, Youth in the MENA Region: Coping with Uncertainty, Berlin, 2017.

17- در سال 2016، 69 درصد جوانان میان 16 تا 30 سال در جهان عرب )بحرین، مصر، اردن، لبنان، مراکش، 

فلسطین، تونس، یمن، و ازجمله پناهندگان سوریه ای( همراِه پدر و مادر خود در یک خانه زندگی می کردند. 

دراین خصوص نگاه کنید به 

Arab Youth Survey 2016 conducted by Friedrich Ebert Stiftung, Berlin

جنبه هایی از همین الگو در کشورهایی چون اسپانیا و یونان که به دنباِل بحران مالی که همراه بوده است با 

بی کارِی جوانان و درنتیجه کم شدن مقرری هاِی خانواده ها دیده شده است.
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نتیجه این والدین هستند که قاعدتاً باید شورش کنند. این امر شاید پاسخی 

باشد بر این که بخش قابل توجهی از پاسخ دهندگان جوان به نظرسنجی )٪71( 

"خوب"  را  خود  اقتصادی  شرایط   ،)MENA( شمالی  آفریقای  و  خاورمیانه 

وابسته  جوانان  این  که  زیرا  نسبی،  اقتصادی  رکود  به رغِم  نمودند،  ارزیابی 

به درآمد خانواده های شان بودند]18]. هرچندکه زوج هایی که عهده دار خانواِر 

خودشان بودند، از وضعیت بِد اقتصادی شکایت داشتند .

یک سال پیش از انقالب مصر، ستون نویس پیش کسوت حسن نافع در متنی 

الیوم« منتشر شد اظهار داشت که فعاالن جدید اجتماعی  که در »المصری 

مورد  توضیح سه  به  او  گذاشته اند]19].  سیاست مصر  به عرصه ِی  پا  مصر  در 

شروع  برای  کردند  رجوع  او  به  باخانوار(  و  )شاغل  جوانان  که  می پردازد 

مبارزات سیاسی جهت تغییر وضع موجود در مصر – برای پشتیبانی از رهبر 

مخالفین محمد برادعی، تأیید گروه هایی که خواهان اصالح قانون اساسی اند، 

و پشتیبانی از آنان برای اعمال فشار بر مجلس جهت انجام اصالحات. حسن 

نافع سپس اشاره می کند که ما با مقوله ِی جدیدی از جوانان روبه رو هستیم 

که در دهه ِی سوم و چهارم زندگی شان هستند و مسئول هسته ی خانوادگی 

خود به عنوان پدر و مادر هستند و هم چنین در بخش خصوصی و عمومی 

وظیفه هاِی کاری دارند. این جوانان گرایشی به انقالب برای واژگونی همه چیز 

ندارند اما، خواهاِن همکاری و تغییر به شیوه ِی مسالمت آمیز و مدیریت شده 

دانشجویاِن  از  متفاوتند  نافع،  حسن  به گفته ِی  جوان،  فعاالِن  این  می باشند. 

این  مصر.  آوریل  ششم  جوانان  جنبش  یا  بیستم  قرن   70 دهه ِی  تندرو ِی 

جوانان تنها به فکر خیر خودشان یا مشکالت خانوادگی خودشان نبودند، بلکه 

از  نگرانی عمیق  با  این جوانان  داشتند.  نظر  در  را  منافع عمومی  هم چنین 

ناکامِی دولت، خواهان چاره اندیشی بودند. آنها دریافته بودند که این اوضاع 

نگران کننده منجر به انفجار می شود، به ویژه زمانی که نه رژیم و نه نیروهای 

پایان  در  نافع  حسن  نیستند.  اصالحات  پیاده کردن  به  قادر  مخالف  متداول 

می گوید: »گمان نمی کنم که به اغراق سخن گفته ام« اگر چنین نتیجه بگیرم 

18-Friedrich Ebert Stiftung, Youth in the MENA Region: Coping with Uncertainty, Berlin 2017.

19- Hasan Nafaa, “Egyptian Youth Knock the Doors of Change”, al�Masry AlYoum� 3 January 2010.
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بیانگر یک نقطه عطف در بسیج  این نسل در صحنه ِی سیاسی   »که برآمدن 

برای تغییر خواهد بود.« 

جوان به چه کسانی اطالق می شود؟ 

مفهومی  جدِی  پرسش هاِی  پیش آمدن  موجب  جالب  مشاهده ِی  این 

درباره ِی معناِی جوانان می شود و تعریف جوانان به عنواِن یک عنصر سیاسی 

با دشواری روبه رو می کند. آیا می توان نسِل 30 – 40 ساله را که متأهل  را 

ایا جوان  است، شاغل است و دارای مسئولیت به عنوان »جوان« تلقی کرد؟ 

تنها یک دسته بندِی سنی است؟ آیا تنها یک سازه ای است که توسط دیگران 

به عنواِن جوانان وجود  پدیده ای  اساساً  این که  یا  است؟  ارائه شده  و  تصویر 

ندارد؟ محفل هاِی سیاست گذاری مانند برنامه ِی توسعه ِی سازمان ملل متحد 

)UNDP( اغلب جوانان را به عنوان گروه هاِی سنِی معین )برخی میان  15تا 

، بعضی ها 15 – 30 سال( تعریف می کنند حال آن که گروه دیگری  25 سال 

از  کاربردپذیری  اگرچه  می گنجانند]20].  تعریف  این  در  هم  را  سالگی   40 تا 

جنبه ِی سیاست گذاری ضروری است، چنین برشمردنی با طیف هاِی گوناگون 

نخواهد  تعجب  جای  درنتیجه،  داشت.  خواهد  دلبخواهی  جنبه ِی  به اجبار 

»یک مرحله ِی  به عنوان  »جوانان«  طبقه بندی  پژوهشگران  از  برخی  که  بود 

را هم چون  آن  و  را  رد می کنند  به طورکلی  از جنبه ای یک نسل  یا  زندگی«  

یک سازه )construction( – یک هویت اجتماعی که دیگران درباره ِی جوانان 

نیست.  ساز  مسئله  کمتر  خود  این  لیکن  می آورند]21].  به حساب  پنداشته اند 

این درست است که پیشکسوتان، دولت، یا اولیاِی اموِر اخالقی پا به میدان 

می گذارند تا پندارهای گوناگونی از جوانان ارائه دهند، برای نمونه، سرکش، 

شجاع، آینده، خطرناک. هرچند این بدان معنی نیست که جوانان فاقد واقعیِت 

خودشان هستند. شاید ما باید در پی این باشیم که ببینیم جوانان خودشان 

چگونه خود را تعریف می کنند، چراکه این به ما کمک خواهد کرد تا آن دسته 

از ویژه گی هاِی آنان را، فراتر از نشانه هاِی بیرونی شان، شناسایی کنیم، تصویری 

20- UNDP, Arab Human Development Report 2016: Youth and the Prospect for Human De�

velopment in a Changing Reality, New York: UNDP, 2016, p. 

Cairo, July 2003 21- نگاه کنید به مصاحبه هاِی من
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که جوانان خود از خود و از رفتارشان دارند. منکر توانایی جوانان در تعریف 

واقعیت خودشان شدن یا نادیده انگاشتن جایگاه متناقض آنان در ساختارهای 

اجتماعی می تواند منجر به آن چنان نتیجه گیری هاِی نادرستی شود که بوردیو 

می گوید: جوانان »چیزی جز یک حرف نخواهند بود.«

 پیش ازاین چنین گفته بودم که »جوانان« به معناِی افراد جوان بخشاً مربوط 

است به یک مرحله ِی خاص از زندگی و درنتیجه یک جایگاه خاص در ساختار 

اجتماعی، جایی که افراد میان دنیای کودکی )زمان آسیب پذیری، معصومیت 

و نیازمند مراقب بودن( و بزرگ سالی و عرصه ِی کار و مسئولیت پذیری است 

نقب می زند. از جنبه ِی نظری هر جوانی یک زندگی نسبِی خودمختار، نوعی 

»عدم مسئولیت ساختاری« را تجربه می کند، مرحله ای که فرد ذاتاً نه چندان 

وابسته به دیگران است مانند پدر و مادر و نه اینکه مسئول دیگران است، 

مثل خانواده یا فرزندان خود. به نظر می رسد این امر هم سو است با ادراک 

از جوانان مصری که در مصاحبه های من با آنان به طورعموم خود را کم تجربه 

نقش  همگانی  آموزش  معاصر  عصِر  در  می کردند]22].  برآورد  کم مسئولیت  و 

به درازا کشاندن دورانی داشته است که  تعیین کننده ای در تولید جوانان و 

»جوان  به معناِی  »جوانان«  می کنند.  فعالیت  و  سپری  جوان  به عنوان  افراد 

رفتار کردن« بیان کننده ی یک نوع خوی گرِی بوردویویی است - مجموعه ای 

از تمایل هاِی ذهنی و شناختاری،  شکل هایی از بودن و رفتار کردن و حس 

sociolagical( عدم   ( با موقعیت جامعه شناسیک  دارد  که هم خوانی  کردن 

مسئولیِت ساختاری. و بدین گونه است که جوانان »جوانی« را تجربه می کنند.

گستره ِی  در  و  است  این  از  پیچیده تر  جوانان  زندگی  واقعیت  التبه 

تقسیم بندی هاِی فرهنگی، طبقاتی، و جنسیتی می تواند متفاوت باشد. برای 

نمونه، بسیاری از نوجوانان در خانواده هاِی فقیر ممکن است که برا ی گذران 

زندگی به عوِض مدرسه رفتن مجبور شوند به دنباِل کار بگردند؛ دختران ممکن 

است به ازدواِج زودرس تن بدهند و درنتیجه عهده دار وظیفه هاِی همسری 

در  کنند؛ دختران مجرد حتی  تجربه  را  اینکه جوانی  به جاِی  مادری شوند  و 

22- نگاه کنید به 

Ebert Stiftung, Youth in the MENA Region: Coping with Uncertainty, Berlin 2017.
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به  تا  می شوند  مسئولیت هایی  برخی  عهده دار  اغلب  متوسط  خانواده هاِی 

هم چنین  رسانند.  یاری  بچه ها  نگهداری  یا  تمیزکاری،  آشپزی،  در  مادرشان 

امکان دارد به نظر رسد که زوج های جوان گویا از دنیای جوانی به بزرگ سالی 

گذر کرده اند )در سال 2016، 33 درصد جوانان عرب یا ازدواج کرده یا طالق 

گرفته، و 15 درصد »جوانان« در مصر خود را بزرگ سال در نظر می گرفتند(]23]. 

که  جوانانی  برمی آید  چنین  که  شویم  متذکر  به طورجنبی  که  است  جالب 

جوانی را در دوران جوانی تجربه نکرده اند ممکن است خواهان »تجربه«ِی 

آن سال ها پس از گذار به زندگِی بزرگ سالی باشند. یک زن 40 ساله از لبنان 

اخیراً اظهار داشت که او خواهان ازدواج و مسئولیت پذیری در این سن نیست 

زیراکه او جوانی اش را در »جنگ های داخلی از دست داده است« و »اکنون 

زنان  گرایِش  که  می رسد  به نظر  درحقیقت،  کند.«  تجربه اش  که  خواهد  می 

سی وچند ساله ِی شاغل یا غیرِشاغل این است که خواهان ازدواج نیستند بلکه 

مایل اند زندگی مستقلی داشته باشند، درحالی که ما ازجمله به مردان جوانی 

برخورد می کنیم که شاغل اند و صاحب درآمد اما، مجردند و با والدین خود 

زندگی می کنند. 

ما چگونه باید این زیرمجموعه های جوانان را برآورد کنیم؟ آیا آنان جوان 

تنها معیار سن و پیری است؟  اگر هستند، چه سبب آن می شود؟  نیستند؟ 

اگر چنین است، پس چه امری جایگاه و موقعیِت آنان را در ساختار اجتماعی 

این پرسش ها برمی گردد به دلیلی که ما می کوشیم  تعیین می کند؟ مناسبت 

که  است  این  اگر هدف  کنیم.  را در وحله ِی نخست مفهوم سازی  »جوانان« 

گروه های جوانان را باتوجه به نیازها و توان مندی هاِی خاِص آنان شناسایی کنیم 

تا سیاست هایی برای پاسخ به این نیازها و توان مندی ها طراحی کنیم، پس باید 

دیِد  در  را  آنها  و  بشناسیم  به رسمیت  را  زیرمجموعه هایی  ویژگی هاِی چنین 

همگان قرار دهیم. باوجوِداین، همان طورکه این مقاله در نظر دارد، چنان چه 

هدف این است که درک کنیم جوانان چه نوع سیاستی درپیش می گیرند، ما 

23- جزئیات بیش تر در: 

Asef Bayat, “Muslim Youth and the Claims of Youthfulness”, in Linda Herrera and Asef 

Bayat, Being Young and Muslim: Cultural Politics in the Global South and North� Oxford 

University Press, 2103. 
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باید بر جایگاه و موقعیِت آنان در ساختار اجتماعی تمرکز کنیم تا معین شود 

که آیا آنها به گونه ای داراِی خوی گری هاِی )habitus( جوانی اند یا اینکه چون 

بزرگ ساالن رفتار می کنند، در خوِد سِن جوانی شان. 

سیاسِت جوانان 

اگر ما »جوانان« را این گونه بپنداریم، دراین صورت سیاسِت جوانان شکل 

ارائه می شود درک خواهد شد.  و  به طور متداول مشاهده  ازآنچه  متفاوتی 

بود،  نخواهد  دانشجویان«  »سیاست  با  یک سان  جوانان  سیاست  بدین معنا 

آموزشی  های  سیاست  و  تحصیلی  هزینه ی  دانشجویان،  حقوِق  شامِل  که 

اثِر فضاِی محیِط دانشگاهی شکل گرفته  است، و همچنین مجادالتی که بر 

است. برنامه هاِی آموزشی بالقوه می تواند آگاهِی منتقدانه را به عنوان مثال 

نکوهیده  سرمایه گذاری هاِی  یا  بپروراند  استعمار  یا  نژادپرستی  به  نسبت 

پایان  برای  مبارزه  موجِب  بالقوه  می تواند  معینی  کشورهاِی  در  دانشگاه 

دادن به این سرمایه گذاری گردد، همه ِی این ها را محیط هاِی دانشگاهی که 

باعِث گردهم آیی دانشجویان برای هم یارِی جمعی می شود تسهیل می کنند. 

که  آنهایی  یا   2010 سال  در  اسپانیا  دانشگاه های  در  دانشجویان  تظاهرات 

دولتی  بودجه ِی  درخصوِص  شیلی  در   )Camila Valljo( ولهو  کامیال  توسط 

سال  در  آموزش  تجاری سازی  به  دادن  پایان  و  پرورش  و  آموزش  زمینه ِی  در 

211 هدایت شدند، درک من ازآن چه به عنواِن »جنبش دانشجویی« نام می برم 

روشن می کند. ازسوی دیگر سیاست جوانان متفاوت است از »شاخه ِی جوانان« 

سازمان ها یا جنبش هاِی سیاسی مختلف، چه فاشیستی، بعثی، یا چپی. برعکس، 

جوانی  مدعِی  از  است  عبارت  اساساً  کلمه  واقعِی  به معناِی  جوانان  سیاسِت 

شدن یا اعاده ِی جوانی نمودن است، بیانگِر چالِش جمعی که هدف اصلی آن 

دفاع و گسترِش خوی گرِی جوانی است – مجموعه ای از ترتیب ها، اسلوب هاِی 

بودن، خود را حس کردن، »خود را رفتار کردن«  حس و رفتار کردن )برای 

مثال درخواست بیشتر خودمختاری، فردیت، سهولت تحرک، ایمنی در گذار به 

دنیای بزرگ ساالن( که براساِس واقعیت جامعه شناختی جوان بودن شکل گرفته 

است. مخالفت یا محدود کردن این خوی گری می تواند موجِب دامن زدن به 

اعتراض جوانان شود.
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واقعیت  است.  پیچیده تر  البته  واقعی  زندگی  مفهومی،  دقِت  این  به رغِم 

این است که بیش تِر جوانان دانشجو هستند و بیش تر ِدانشجویان جوان اند و 

تقریباً همگی درعین حال شهروندانی هستند که دل مشغولی هاِی گسترده تری 

ناشی  که  دربرمی گیرد  را  چالش هایی  جوانان  سیاست  به عبارت دیگر  دارند. 

که  است  شهروند  و  دانشجو  جوان،  به عنواِن  آنان  چندگانه ِی  جایگاه هاِی  از 

درنتیجه،  می گذرد.  هویت ها  دیگر  و  نژادی  جنسیتی،  طبقاتی،  صافِی  از 

ازطریق  جوانی شان  خاِص  خواست هاِی  پی گیِر  اغلب  جوانان  باوجوداینکه 

سیاست های فرهنگی هستند )برای نمونه، سبک زندگی که جوانان ایرانی در 

دهه 90 قرن بیستم دنبال کردند(، آنها ممکن است خواسته هاِی جوانی شان 

را با دیگر دلمشغولی های شان در جایگاِه دانشجو و شهروند درآمیزند تا علیه 

فساد، سرکوب سیاسی یا محرومیت شهری بسیج کنند، همان گونه که ما شاهد 

آن در زماِن خیزش عربی و بعِد آن بودیم. بااین حال، جوانان در درگیری شان 

از  توجهی  قابل  یک مقداِر  خود  با  اغلب  گسترده تر،  سیاسِی  مبارزه هاِی  در 

دیوارنگاری هاِی  در  اغلب  که  می آورند  جوانی  حساسیت هاِی  و  سلیقه ها 

حضور  ِصرِف  می شود.  دیده  جوانی  انرژی  و  سرگرمی ها  آمیزگاری،  سیاسی، 

جواناِن متعهد به انظباط سیاسی و اخالقی، لزوماً از آن ها پیش گامان جنبش 

جوانان نمی سازد، زیراکه جوانان )به عنوان یک طبقه بندی سنی( قادر نیستند 

یک چالش همگانی علیه اقتدار سیاسی و اخالقی سازمان دهند بی آنکه ابتدا 

تبدیل شوند به جوانان درمقاِم یک  مقوله اجتماعی، یعنی به کنش گر تحول 

یابند. جوانان به عنوان یک گروه اجتماعی، به عنواِن کنش گراِن جمعی، اساساً 

»افراِد  که  است  مدرن  شهرهای  در  شهری اند.  اساساً  و  مدرن  یک پدیده ِی 

جوان« ازطریِق تجربه و رشِد آگاهِی معینی درباره ِی خودشان به عنوان جوان 

شهری،  محیط های  در  رایج  همگانی،  آموزِش  می شوند.  تبدیل  »جوانان«  به 

یک عامل کلیدی است در ایجاد و تداوِم دوره ِی جوانی و درعین حال جایگاه 

شهرها  می دهد.  پرورش  را  منتقدانه  آگاهِی  احتماالً  که  آن ها،  انتظارات  و 

به عنواِن مکان هاِی تنوع و خالقیت و گمنامی، امکان هایی برای جوانان فراهم 

می آورد برای کاوِش گزینه ها و الگوها و انتخاب هاِی بدیل و برخورداری از 

مکان هایی جهت بیاِن هویت فردی و هم چنین هویِت جمعی. وسایل ارتباِط 
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مجموعه های  خرید،  مرکزهاِی  عمومی،  پارک های  شهری،  فضاهای  جمعی، 

و  شکل گیری  برای  هایی  عرصه  محله ها  خیابان هاِی  گوشه هاِی  فرهنگی، 

پیوندهاِی  و  ازطریِق شبکه ها  افراد  ابراِز هویت هاِی جمعی عرضه می کنند. 

آگاهانه ای مانند مدرسه ها، جمع هاِی گوشه هاِی خیابان ها، گروه های هم طراز، 

هرچندکه  کنند.  هویت سازی  و  برقرار  پیوند  می توانند  جوانان،  مجله هاِی 

هویت ها اغلب ازطریِق »شبکه های غیرفعال« یعنی ارتباطات فی البداهه میاِن 

که   می گیرد  مشترک شان صورت  وجوه  پذیرش ضمنی  براساس  پراکنده  افراِد 

این خود مستقیماً  ازطریق دقت در فضای عمومی یا غیرمستقیم به وسیله ی 

وسائل ارتباط جمعی عملی می شود]24]. جوانان، به عنوان کنش گراِن حاضر در 

فضاهاِی  عمومی، جنبه هاِی مشترک شان را بادقت در نمادهای همگن شان، 

جیِن  شلواِر  تی شرت،  بر  مختلف،  سبک های  با  حکاکی ها،  نمونه،  برای 

مختلف،  ورزشی  بازی های  در  )حضور  فعالیت  شیوه های  موها،  سبِک  آبی، 

)ورزش گاه ها،  مکان ها  و  خیابان ها(  در  پرسه زدن  یا  موسیقی  فروشگاه های 

مسیرهای راه پیمایی، کناِر خیابان ها( شناسایی می کنند. 

اینکه آیا جوان ها تنها براساس غریزه های جوانی شان عمل می کنند یا اینکه 

به ساختارهاِی گسترده و متغیر – طبقه، جنسیت، نژاد، یا سن – واکنش نشان 

می دهند، به مقداِر زیادی بحث شده است اما، رفتاِر سیاسی جوانان را نمی توان 

ساختارهاِی  و  جوانان  کُنِش   )interplay( میان کُنش  گرفتن  نظر  در  بدون 

اجتماعی وساطت شده توسط فرهنگ سیاسی و فرصت هاِی سیاسی درک کرد. 

سبک  برسِر  مطالبه  به شکِل  و  فرهنگی  سطح  در  اساساً  جوانان  مطالبه هاِی 

زندگی مفصل بندی شده است. اما، جوانان اغلب هم در سیاست های فرهنگی 

شرکت می کنند و هم در رقابت هاِی گسترده ِی سیاسی. ازاین رو، جوانان برای 

مطالبه هاِی  از  باید  اغلب  کنند،  عمل  دگرگون ساز  کنشگران  به عنواِن  آن که 

بر خواست هاِی گسترده تر شهروندی تکیه  به جوانان فراتر بروند و  منحصر 

کنند. چنین بود رفتار جوانان عرب که نقش اسا سی در خیزش هاِی ساِل 2011 

24- برای دیدن جزئیاِت »شبکه هاِی غیرفعال« رجوع کنید به   

Bayat, Street Politics: Poor Peoples Movements in Iran, New York: Columbia University Press, 

1997, chapter1 

هم چنین فصل سوم این کتاب.
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داشتند و فصل جدیدی در تاریخ خاورمیانه گشودند. 

* دکتر آصف بیات استاد جامعه شناسی و مسائل خاورمیانه در دانشگاه ایلینویز )Illinois( است. پیش از 

پیوستن به دانشگاه ایلینویز آصف بیات چندین سال در دانشگاه آمریکایی قاهره تدریس کرده است و رئیس 

استادِی  کرسِی  است. هم چنین  بوده   )ISIM( مدرن«  دنیای  در  اسالم  مطالعه ِی  برای  بین المللی  »انستیتو 

»جامعه و فرهنگ در خاورمیانه ِی مدرن« را در دانشگاه لیدن )هلند( داشته است. آصف بیات در عرصه ِی 

کارهاِی پژوهشی خود ازجمله این کتاب ها را منتشر کرده است: 

 Cultural Politics in the Global South and North )ed. with Linda Herrera( )Oxford University

 ,Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam )Oxford University Press ;)2010 ,Press

 Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East )Stanford University ;)2013

 2nd edition(, Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab .2013 ,Press

 21st Century )ed. and Global Middle East: Into the ,)2017 ,Spring )Stanford University Press

.)2021 ,With Linda Herrera( )University of California Press



چالِش بزرِگ گفتمان خشونت پرهیِز جنبش سبز

جواد موسوی خوزستانی* 

»آهای آیندگان؛ شما که از دل توفانی بیرون می جهید که 

ما را بلعیده است؛ وقتی از ضعف هاِی ما حرف می زنید 

یادتان باشد از زمانه ِی سخت ما هم چیزی بگویید.«

برتولت برشت  

پدیدارِی جنبش سبز در سال هاِی پایانِی دهه ِی هشتاد خورشیدی، گفتمان 

روشنفکرِی  جریاِن  و  آکادمیک  محدوده ِی  و  مرز  از  را  خشونت پرهیزی 

اصالح طلب، به دایره ِی وسیع افکار عمومی سوق داد.]1]  تا به امروز نیز در 

برخی تفسیرها، این گفتمان به عنوان گفتمانی موجه و جاافتاده در حافظه ِی 

جمعی مردم ایران معرفی می شود. بخش بزرگی از این مفسرها، بازتاب عملی 

)نمونه ِی  سبز  جنبش  گستردگِی  و  ظهور  به  را  گفتمان  این  جمعِی  پذیرِش 

من  جنبش:»رأی  این  محوری  شعار  و  خشونت پرهیز(  جنبش  از  برجسته ای 

1- نقطه عزیمت حرکت رشدیابنده ی گفتمان خشونت پرهیزی را می توان انتخابات سال 1376 مفروض گرفت. 

انتخاب سیدمحمد خاتمی و دامنه ِی این انتخاب که با بروِز ناگهانی و باورنکردنِی گفتمان هاِی خشونت پرهیز 

و اصالح طلبانه همراه بود در تاریِخ معاصِر ایران، نمونه است و بی بدیل. 
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کو«؛ ارجاع می دهند.]2]  به رغم این تفسیرهاِی خوش بینانه و پایبندِی اغلب 

نظریه پردازاِن جنبش سبز به اصِل خشونت پرهیزی، به ویژه پای فشردِن رهبراِن 

قالب  در  که  ـ  مطالبه ها؛  تحقِق  مسالمت آمیِز  راه بردهاِی  بر  جنبش  این 

می رسد  به نظر  ـ  است  منعکس  صلح آمیز  اعتراض هاِی  و  منشورها  بیانیه ها، 

سبز،  جنبش  بدنه ِی  در  حتا  نوپدید  گفتماِن  این  مفهومی  ویژگی هاِی  که 

آن طورکه باید، شناخته شده نبود و طبعاً مورد توافق و اجماع وسیع هم قرار 

نداشت چه برسد در حافظه ِی جمعِی ایرانی ها.  به همین دلیل، خرده گفتارهاِی 

بروز  به مجرد  و  ـ  نه چندان طوالنی  زمانی  در مدت  تازه یاِب خشونت پرهیز، 

و  شعارهاِی حماسی  به  را  خود  جاِی  ـ  خیابان  در کف  سرکوب  و  خشونت 

گفتارهاِی انقالبی )برساخته هاِی زبان فارسی( وانهادند. در واقع گفتمان هاِی 

خشونت پرهیز در این امتحاِن سرنوشت ساز )در این چالش بزرگ( نتوانستند از 

زیِر وزنه ِی سنگیِن تاریخ و سنت و فرهنِگ دیرپای استبدادِی کشورمان پیروز 

بیرون بیایند؛ درنتیجه بارِدگر به آن بخش از بن مایه هاِی زبان فارسی دست 

یازیدند که در گفتمان هاِی تاریخی ما ریشه دوانده اند. ازاین رو مقاله حاضر 

گفتمان هاِی  تأثیر  و  زبان  نقش  صرفاً  بسیارمحدود،  دایره ای  در  دارد  سعی 

به مؤلفه های مؤثر  پرداختن  از  و  کند  بر جنبش سبز جست وجو  را  سیاسی 

که  است  این  مقاله  نگارنده ِی  پیش فرِض  چراکه  بپوشد.  چشم  عجالتاً  دیگر، 

میان عمل سبز و مسالمت جوِی فعاالِن عمدتاً جواِن این جنبش با زباِن سرخ و 

تندوتیزشان، گسست و دوگانگی وجود دارد. یکی از پی آمدهای این گسست، 

شکل گرفتن »تصوری کالمی« از چشم اندازهاِی بلندپروازانه و مبالغه آمیز برای 

جنبش هاِی مطالباتِی سرزمین ماست.  اگر این فرضیه به واقعیت نزدیک باشد 

پس می توان به طرح این پرسش خطر کرد که ترسیم افق هاِی بلندپروازانه برای 

جنبش هاِی مطالبه محور، که خواست هاشان معموالً تحقِق موردهایی مشخص 

و محدود است )»رأی من کو« در جنبِش سبز؛ یا خواسِت »تغییِر قانون هاِی 

تبعیض آمیز« در جنبش زنان( آیا »انتظارهاِی حداکثری« را در میان کنش گران 

مدنی تعمیم نمی دهد؟ و این انتظارهاِی حداکثری )به مثل فروپاشاندِن قهری ِ 

2- شعاِر بی همتا و خشونت پرهیِز »رأی من کو« در واقع عصاره ِی یک سده کوشش و مبارزه ِی مردم ایران 

برای بازپس گرفتن سرنوشِت خود به دسِت خود می باشد. بررسِی زبان شناختِی گفتمان هاِی درون جنبش سبز 

بدون وارسِی جنبه هاِی گوناگوِن این شعاِر بسیار اساسی و کلیدی، طبعاً با کمبود مهمی روبه رو خواهد شد. 
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سامان اجتماعی یا نظام سیاسی( در مواجهه با دستاوردهاِی معموالً کوچِک 

این جنبش ها، باعث نومیدی اغلِب کنش گران مدنی نخواهد شد؟ این نوشته ِی 

است.  گرفته  سامان  کلیدی  پرسش  به همین  پاسخ  در جست وجوی  مختصر 

نگارنده ِی مقاله بر این گمان است که عامل شتاب دهنده ِی گسست بین زبان 

بنیادهاِی  پابه کاِر جنبش سبز، در وجه غالب، زورمندی  زندگِی کنش گراِن  و 

حافظه جمعی و تاریخِی ما ایرانیان، و به ویژه عمل کرِد مؤثِر بُن مایه هاِی زبان 

فارسی است.

زبان فارسی و چالِش دوراِن گذار

الیه هاِی  و  رابطه ها  از  آمیزه ای  تاریخی مان  هویت  هم چون  ما  زبان 

کارکردهاِی  با  البته  و  ناگزیر؛  گسست هاِی  فراوان،  ناخالصی هاِی  تودرتو، 

متفاوت در دوره هاِی مختلِف تاریخی همراه بوده است! بااین حال از 1299 

خورشیدی و ظهوِر ملی گرایی نوین تا امروز، زبان فارسی نسبت به سده هاِی 

درنتیجه،  است.  کرده  پیدا  و هویت زایی ِی مشخص تری  گذشته، صورت بندی 

و  زبانی مشکالت  نظاِم  این  در  )هژمونیک(  برتر  گفتمان هاِی  برساخته شدِن 

گسست هاِی کم تری را نسبت به دوره هاِی قبل تجربه کرده است. اگرچه در 

سده هاِی پیش، این فرآیند ـ در مقایسه با دوره ی مدرن ـ گرفتاری بیش تری 

در  اغتشاش  و  پیاپی  گسست هاِی  فراوان،  بسط هاِی  و  قبض   با  و  داشت 

کارکردها دست به گریبان بود بااین حال، تالش برای ایجاد زبان و گفتمان هاِی 

هژمونیک در جهاِن پیشامدرن ـ تا آغاز دوره ِی تدارِک انقالب مشروطه ـ هرگز 

و در هیچ دوره ای متوقف نشده است. با هر چرخش بزرگ و برآمدِن سلسله ِی 

در  اما  کارکرد  تغییر  و  انشقاق  با  فرآیند، هرچند  این  پادشاهی،  از  جدیدی 

مسیر غیرخطی اش، افتان و خیزان پیش رفته است.

برای نمونه صفویان هم چون سلسله های پیش از خود، برای تثبیت نظم 

سیاسی دینِی مورد نظرشان، نظام زبان و ادبیات فارسی را بارِدگر با دوگانه ِی 

»ما« و »آن ها«ـ  البته با هدفی تازهـ  بازآفرینی کردند. جان مایه ِی نظام زبانی/

و  شهود  عوالم  به  ـ  باال  به  رو  و  اسطوره مزاج  نگرش هاِی  از  تازه،  گفتمانِی 

اشراق ـ سیراب می شد و از فضاِی سنتی مذهبی و اجتماعی آن دوره رمق و 
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رونق می گرفت. آن نظِم درحاِل شکل گیری، ساختار ویژه ای )ساختاری موّجِد 

که  می کرد  حمل  خود  با  سنت  جهان  در  را  غیرهم فکر(  نیروهاِی  دگرسازی 

و  تهاجمی   درون مایه ِی  به یاری  و  ـ  صفویان  حکمرانی  دستگاه  پشتیبانی  با 

تجویزگرش ـ می توانست زبان هاِی گونه گون سرزمین مان را به حاشیه براند و 

هم هنگام، خرده گفتارهایی را که در بافت توبرتوی خوِد زبان فارسی ساخته 

برپایه ِی  بار  این  نیز  »هویت«مان  دهد.   قرار  تأثیر  تحت  به تدریج  می شد 

دوگانه ِی قهرآمیز »ما شیعیان« در مقابل »آن سنی ها« شکل و قوام گرفت. 

پس از تثبیت سلسله صفوی و روی کارآمدن شاه عباس اول، این دوگانه انگارِی 

قهرآمیز که اقلیت های قومی و پیرواِن دیانت های غیراسالمی را نیز در معرِض 

حذِف کامل قرار داده بود، از مرزهای ایران فراتر رفت و عثمانی ها را هم ـ 

به عنواِن »دیگری« و دشمن ـ شامل شد. به احتمال در جبهه ِی مقابل )دولت 

عثمانی( نیز رخدادها تفاوت معناداری با رخدادهاِی ایران نداشته است.

در واقع با برآمدِن سلسله ِی صفویان، نظاِم سخن و برساخته هایش )ازجمله 

فرمانروایی،  کسب  و  معنا  تولید  برای  سیاسی(،  دینی  کالِن  گفتمان هاِی 

به تدریج برساختِن کدواژه ها، طرزها، عبارت ها، سبک ها، آرایه هاِی مفهومی، 

و گزاره هایی برگرفته از فراسوِی واقعیت را آغاز کردند که آرام آرام به جهاِن 

زبانی ما ایرانیان رخنه کرد. از پی آمدهاِی این رخنه، تهی شدن تدریجِی زبان 

و ادبیات فارسی از حماسه و تغزل و هزلیات بود. شاید وجود کلیم کاشانی 

و  تهی شدن  این  روزگار،  آن  بُعدهاِی جهان  در  ایران  واپسین شاعر  به عنوان 

انحطاط را بیش تر به چشم مان بیاورد.]3]  به عبارت دیگر این نظام زبان شناختی 

که خود تحت تأثیر گفتمان های هژمونیک قرار داشت و هم هنگام، رویکردهای 

گفتمانی/معرفتی ِی تازه را می بایست بَرسازد و حمایت کند در سال هاِی پایانی 

حکومت شاه عباس صفوی به بعد در زیرالیه هاِی نظاِم زبان شناختِی سرزمین 

3- محمدرضا شفیعی کدکنی نقش زبان، آرایه های زبانی، رمزها و کدواژه ها را در انحطاط یا اعتالی عرفان و 

هنر، بسیار مهم و تعیین کننده می بیند: »..همان طور که انحطاط در هنرها از انحطاط در مجموعه ی زبان 

و رمز و تخیل آن هنرها آغاز می شود، انحطاط در تصوف و عرفان نیز مالزم با انحطاط در این عناصر است. 

عرفان درخشاِن امثال بایزید و خرقانی و بوسعید تا مولوی، اعتدالی است از اوج تخیل و رمز و زبان. و از 

سویی دیگر تصوف منحط دوره های بعد از تیموری، به ویژه تصوِف مشایخ هند، انحطاط اش برخاسته از زبان 

مبتذل، تکراری، کلیشه ای و تخیل منحِط این تصوف است.« منطق الطیر عطار نیشابوری؛ صص 9 و 10؛ به 

تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن. چاپ هفتم 1389.
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بسط  ـ  پارسی  شاعرمزاج  و  ادبی  زبان  چه  و  دیوانی،دینی   زبان  چه  ـ  ما 

و  تاب آوری  با  اهلیت کسب کرد؛ و طی سه سده،  اندک اندک حِق  و  یافت 

پشت ِسرگذاردن پی آمدهاِی سهمگیِن ناشی از دوره هاِی گسست؛ سرانجام بر 

ساختارهاِی معرفت و فرهنگ سرزمینی مان، جای گاِه مسلط )هژمونیک( به 

دست آورد. درنتیجه می بینیم که اغلِب گفتمان هاِی کالِن تاریخ معاصر ایران 

ـ حتا پس از دوره ِی تجدد گرایی آمرانه ی رضاشاهی ـ انسجام معنایی و هویت 

خود را غالباً بر محور مدعاهاِی استعالیی  و بر پایه ِی دو قطِب متضاد: »قطب 

کافرکیش«  ]آریایِی] مسلمان/ قطب منفی: آن دیگراِن  ایرانی های  ما  مثبت: 

سامان داده اند.]4]   

از  پیش  سده ها  که  هنجارگذار(  و  دوقطبی  )تقابل  دوبُنی  معادله ِی  این 

ظهور صفویان، در گستره ِی اسطوره هاِی ایرانی )اسطوره هاِی دینی و باستانی( 

که  است  بوده  دست مایه هایی  و  عامل ها  از  یکی  درواقع  می شد  بازآفرینی 

حداقل در دو سده ِی اخیر به رهبران سیاسی و دینی ما امکان داده تا »حقانیِت« 

اثبات نمایند. زیرا می دانیم که یکی از  نظاِم قدرِت خود را به مخاطب شان 

جنبه هاِی رازآلوِد تداوم تاریخی گفتمان هاِی بلندپروازانه و آخرالزمانی، تبلیغ 

)افراسیاب( در مقابل »خیر مطلق«  و ترویج مداوم اسطوره ِی »شر مطلق« 

قصدناشده ِی  و  غیرمستقیم  نتیجه هاِی  از  یکی  طبعاً  است.  بوده  )سیاوش( 

دیو/فرشته(؛  ــ  )کُفر/ایمان  اسطوره پردازی  این  گوناگوِن  شکل هاِی  تداوم 

سرکوب بی رحمانه ِی رقیبان، نفِی خشونت باِر تفاوت ها و دگراندیشی ها بوده 

بر  این گفتماِن قطبی گرا، رهبران ما خیلی آسان تر  اثربخشِی  به اعتباِر  است. 

مخاطب شان اثر می گذاشتند؛ و آیین واره هاِی ذهنی او را با ارزش هاِی دوبُنی 

که  است  موفقیت آمیز  پردازِش  این  معبِر  از  می کردند.  پردازش   )Binary(

آن ها به چیرگی و تحکیم »رژیم حقیقِت« مورد نظرشان بر کیان جامعه یاری 

می رساندند/ می رسانند.  نه تنها نظام سیاسی بلکه هر نظاِم قدرت به گفته ِی 

4- رویکرِد ناسیونالیستی که سعی داشت ساکنان خطه ی ایران را نژادی واحد ـ »آریایی« ـ معرفی کند اگرچه 

ابتدا خواسِت بخشی از اندیشه گراِن مشروطه خواه )از جمله بخشی از روشنفکراِن »حلقه ی برلین«( بود ولی 

در دوره ی حکمرانِی رضاشاه پهلوی عمالً جان گرفت و در فرهنگ رسمِی کشور، جای داده شد. این نژادگرایی 

زیر تأثیر افکار نژادپرستانه ی بخشی از ناسیونالیست های اروپا ـ به خصوص آلمان ـ قرار داشت که هم هنگام 

در مقابل دیگر هویت های ایرانی ـ از جمله عرب ها، ترک ها، کردها و بلوچ ها ـ تبلیغ می شد. 
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ازاین طریق  و  درآورد  کنترل  به  را  »زبان«  عرصه ِی  که  می کند  بوردیو، تالش 

گردش معنا در پهنه ِی جامعه را مدیریت کند. به این اعتبار، یکی از رمزهای 

کسب اقتدار و مشروعیت، استفاده از ـ و اتکا به ـ نظامی زبان شناختی است.

به نوبه یِ خود،  ایرانی،  مخاطب  ذهِن  و  زبان  قطبی شدِن  ازسوی دگر  اما، 

و  طبیعی  موضوعی  به  را  »ملت/دولت«  میان  تاریخی  عمیق  نه تنها شکاف 

زبان  خوِد  قطبی شده ِی  ساختارهاِی  تصلّب  به  بلکه  کرده  تبدیل  عادت شده 

است.  کرده  فراوانی  کمک  نیز  آن  از  برآمده  سیاسی  گفتمان هاِی  و  فارسی 

به همین دلیل شاید بتوان بااحتیاط ادعا کرد که بخِش قابل مالحظه ای از تاریِخ 

در  )ذخیره شده  شنیداری  و  نوشتاری  در حوزه ِی  فارسی  زبان  معاصر حیات 

حافظه ِی جمعی ما ایرانیان(، به ویژه از سال های 1299خورشیدی به این سو، در 

وجه غالب، زبانی سرشار از مفهوم ها و کدواژه هاِی غایت گرا و »دیگری ساز/

دیگری ستیز«، بوده است. بازتاب این ثنویت گرایی در زبان را شاید بتوان در 

فضاِی  در  که  مکتوباتی  و  نشریه ها  بر  مسلط  تقابل جویانه ِی  واژگاِن  نظاِم 

در  گویی که  کرد.  مشاهده  منتشر می شدند هم   1332 تا  سال های1320  باِز 

دین باور و سکوالر؛  تاریخ نگاران، سیاست ورزاِن  از  بزرگی  ما، بخش  سرزمین 

و نویسنده گاِن منتقد ـ چه دولتی و چه مستقل از دولت ـ نظرهاِی خود را 

به قول معروف »با پُتک می نویسند« نه با قلم!  اگر چنین تفسیر و برداشتی 

به واقعیت نزدیک باشد فهم این موضوع نیز سهل تر خواهد شد که چرا این 

نیز  اکنون  و  می رسد،  خود  اوج  1360به  دهه ِی  سال هاِی  در  تقابلی،  مسیر 

حجم وسیعی از فضای مجازی )توئیتر، تلگرام، واتس آپ و جز آن( را در اختیار 

خود دارد.  انگار که هرچه از دوران میانه به دوران معاصر )مدرن( نزدیک تر 

سلطه طلب،  گفتمان هاِی  حذفِی  کارکردهاِی  و  تهاجمی  بن مایه هاِی  شده ایم 

توسعه و شتاب بیش تری پیدا کرده اند. 

و  مدرن  جنبش  مشاهده ِی  با  ایرانی  شهروند  پیشینه ای،  چنین  با  ای بسا 

در  نامنتظر  گسستی  و  چالش  با  به یک باره  سبز،  جنبش  به  موسوم  نوپدید 

اجتماعی ِی  کنش  تولِد  است:  شده  روبه رو  اجتماعی،  عمل  و  گفتار  حوزه ِی 

و  جامعه محوری،  ملی(،  )وفاق  همزیستی  ارزش هاِی  به  آمیخته  نوپدیدی 

کدواژه هاِی  از  گفتارهایی سرشار  و  زبان  آن،  مقابل  در  و  تفاوت ها؛  پذیرِش 
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تفاوت هراسی، دولت محوری )اقتدارگرا( و آخرالزمانی.]5]    

به همین قیاس شاید بتوان عامل این گسست را با تسامح، در این صورت بندی 

خروج  عزم  که  )جنبشی  سبز  جنبش  سازمان دهنده گان  که:  کرد  عرضه  هم 

را داشت( هنگامی که مشاهده  تاریخ  گام نهادن در فضای  تقدیرگرایی و  از 

کردند این جنبش نورسیده در تنگنای حذف و سرکوب قرار گرفته است ناگهان 

سرشِت  با  متناسب  تازه ای  و  نو  واژگاِن  نظاِم  محتاِج  به طورعاجل،  را  خود 

شاید  تا  پرداختند  جست وجو  به  درنتیجه  یافتند.  جنبش شان  خشونت پرهیِز 

از این رهگذر بتوانند در عیِن ایستادگی و مقاومِت مدنی در مقابل سرکوب، 

از چرخِش زباِن خشونت پرهیز به سمت زباِن رسمی و مسلط )خشونت گرا 

و دوقطبی(، جلوگیری کنند. اما، به دلیل هایی این تالش و کندوکاو مسئوالنه 

ناکام ماند.

برخی دلیل هاِی ناکامی

حیاتی  جست وجوِی  این  ماندِن  ناکام  در  که  دلیل هایی  انبوه  میان  از 

فعاالِن  اغلِب  آگاهِی  بودِن  محدود  به  باید  نخست  باشد،  مؤثر  می توانسته 

پابه کاِر جنبش سبز از تهی بودن توبره ِی علمِی زبان فارسی از کدها، سبک ها؛ 

کم توجهِی  دوم؛  مورد  کرد.  اشاره  واژه های خشونت پرهیز  به کارگیری  طرِز  و 

کنشگراِن سبز از مقاومت سرسختانه ِی این زبان در مقابل تغییر است زیرا اگر 

الگوهاِی مفهوم ساز و قاعده هاِی گرامرِی عمیِق ناظر بر ساختار این زبان را 

در روند تاریخ معاصر بررسیم به احتمال متوجه می شویم که این ساخت هاِی 

زبانی، در همبستگی و همراهی شان با نوزایی ِی ساختارهاِی معرفت و فرهنگ 

ـ و نه تنها فرهنِگ »بیگانه« ـ  چقدر انعطاف ناپذیرند تاجایی که این ساخت هاِی 

قوام یافته، گاه حتا واژه های نو را آشکارا پس می زنند، گاه بلوکه می کنند، و 

درنهایت اجازه نمی دهند کدواژه ها، آرایه ها و مفهوم هاِی تازه به سهولت در 

5- در خالل سال های 1388 و 1389 نوع خاصی از رفتار مسالمت آمیز فعاالن جنبش سبز به منصه ظهور 

رسیده که در تاریخ معاصر ایران، کم تر دیده شده است از جمله صحنه هاِی متعددی توسط شهروندخبرنگارها 

ثبت شده است که نشان می دهد برخی زنان و مردان مسالمت جوِی جنبش سبز حتا خود را سپر بالی مأموران 

از  مانع آن شدند که مأموران مورد ضرب و شتم تظاهرکنندگاِن خشمگین  ضدشورش کرده اند و شجاعانه 

سرکوب قرار گیرند.
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جهاِن زبان و ذائقه و فرهنگ ایرانی، حق اهلیت کسب کنند.]6]  ازاین رو تغییر 

قاعده ها، الگوهاِی مفهوم ساز، ترکیب هاِی دستوری، طرزها و ژرف ساخت هاِی 

رمزآلود زبان سرزمینی مان در یک بازه ِی زمانی کوتاه )کوششی که برای اصالح 

به طور   1376 سال  خورشیدی  هفتاد  دهه ی  از  سیاسی  گفتمان های  و  زبان 

جدی در ایران آغاز شده بود(،]7]  به سادگی امکان پذیر نیست. زیرا این الگوها 

یکایک  تاریخِی  و  ناخودآگاِه جمعی  در  سده ها  کهن سال طی  قاعده های  و 

ما ایرانیان رسوب کرده و از آن جا ریشه می گیرد و بالعکس!  به خصوص اگر 

به این نکته هم توجه کنیم که از نیمه ِی سده دهم هجری قمری تا دوره ِی 

معاصر ـ حدود چهارصدسال ـ بافت و بنیاِد عمدتاً اساطیری و دینی ِی بخِش 

تصویرهاِی  معموالً  حاکم،  سیاسی دینِی  گفتمان های  و  فارسی  زبان  غالِب 

بازآفرینی  تکرار و  را در ذهن و ضمیرمان  کدگذاری شده ِی جهان اسطوره ها 

که  گفتمان هایی  و  زبانی  الگوهای  پردازِش  و  بازآفرینی  یعنی  است.  کرده 

بخشی از هدف شان آرمانی کردِن گذشته و جاانداختن نگرشی ایدئولوژیک از 

واقعیت اجتماعی در ذهن مخاطب است؛ گفتمان هایی که به گوهر، شهودی 

و فراتاریخی اند و سرشارند از رازپردازی ها و خیال واره هاِی جذاب و جازم که 

به ویژه در کارزارهاِی انقالبی و مقدس )فروپاشاندِن »قهری«ِی نظم اجتماعی(، 

با سوارشدن بر ناخودآگاِه جمعی مان در پهنه ِی افکارعمومی فعال می شوند. 

جمعی مان ،  ناخودآگاِه  بر  آن  انکارناپذیِر  تأثیِر  و  میراث،  این  باتوجه به 

به احتمال برای برخی صاحب نظران قابل پیش بینی بوده که فضای استعاری 

انتخابات ریاست جمهوری که تا روز رأی گیری 22 خرداد 1388برقرار بود )و 

حدود دو سه ماه به درازا کشید(، پایدار نخواهد ماند. در آن چندماه شاهد 

6- ـ روشن است که نمی توان ذهن و فرهنِگ استبدادی حاکمان را که دیرگاهی ست بر جامعه چیره شده 

اثِر رشِد تاریخی جامعه و ساختارهاِی آن در »الگوهاِی  است در این حکم نادیده گرفت. ضمن این که به 

برخی  دراین زمینه  که  است  کافی  کرد.  توجه  می بایست  مهم،  فاکتور  یک  عنوان  به  نیز  زبان  مفهوم ساِز« 

توانایی هاِی زبان فارسِی امروز را با دوراِن قاجاری مقایسه کنیم.

7- با پایان جنِگ هشت ساله و آغاز دهه ی هفتاد خورشیدی، جنبشی خودجوش برای اصالح زبان فارسی 

در جامعه ی ما شکل گرفت که از تأثیرگذارترین پایه های این حرکِت تاریخ ساز می توان به: نگارش و انتشار 

نمونه های متعدِد فرهنگ نامه نویسی )فرهنِگ لغاِت فارسی به فارسی؛ و انگلیسی به فارسی(؛ نهضِت ترجمه؛ 

نشر و نگارِش دائره المعارف های گوناگون؛ انتشار ماهنامه ها و فصل نامه های مستقل؛ و در حوزه ی سیاست 

نیز به نقش مؤثِر روزنامه های اصالح طلب، اشاره کرد.  
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امن،  به نسبت  و  بانشاط  فضایی  در  غیررسمی  خرده گفتمان هاِی  که  بودیم 

و  تغییر  به  نسبت  مردم  و  داشتند؛  مسالمت آمیز  رقابتی  رسمی،  گفتمان  با 

جانِب حکومت(، خوشبین  از  عمیق  اصالحاِت  )پذیرِش  موجود  اصالِح وضع 

نظام سیاسی  بافِت سخِت  به  توجه  با  استعاری،  این فضای  اما  بودند.  شده 

و مقاومت اش در مقابل تغییر، خواهی نخواهی می بایست به روال عادی و 

موقعیت سابق اش باز می گشت که بالخره هم بازگشت. درنتیجه، مواجهه ِی 

خورد.  رقم  دیگر  به گونه ای  خشونت پرهیز،  پاره گفتارهاِی  با  رسمی  گفتمان 

خرده گفتارهاِی  جامعه،  سیاسی  فضاِی  شتاب آلوِد  چرخش  با  به این ترتیب که 

شدند.  روبه رو  مسلط  گفتماِن  سخت افزارِی  بخش  با  ناگهان  مسالمت جو 

جواناِن تحول خواه ـ بدنه ِی جنبش سبز ـ نیز که در مبارزات به دور از خشونت 

سال 1388 و با نخستین راهپیمایی میلیونی مردم در 25خرداد ـ معروف به 

راهپیمایی سکوت ـ فعال شده بودند به یک باره خود را مقابل قدرت برهنه ِی 

آمدند.  گرفتار  سیاسی امنیتی  مانع هاِی  تنگناِی  در  و  دیدند  رسمی  گفتمان 

احتماالً  پُرالتهاب،  و  اندک  چنین  فرصتی  در  و  نامنتظر،  چنین  موقعیتی  در 

این نیروها تجربه، امید و ظرفیت چندانی برای دگرگونی و اصالح پیکربندِی 

گفتمان ها را در قلمرو امکانات خود نیافتند.

دلیل دوم: دومین دلیل ناکامی، شاید وجود »اراده گرایِی« قصدناشده در 

ماه هاِی  در  باشد.  جوانان(  و  دانشجویان  )به ویژه  سبز  جنبش  بدنه ِی  رفتار 

پایانی سال 1388 اغلب جوانانی که با آن ها صحبت می شد به این مسئله ِی 

عامه ِی  آرزومند  ذهن  و  ذائقه  به  آن چه  که:  می دادند  بها  کم  واقعاً  خطیر 

مردم، معنا و جهت داده، لزوماً شعارها و پاره گفتارهاِی تازه یاِب جنبش سبز 

و نیز منشورها و بیانیه هاِی فکرشده ِی سازمان دهندگان و راهبران این جنبش 

جدید  اجتماعی  جنبش هاِی  کنشگران  خشونت پرهیز  گفتارهاِی  حتا  نیست؛ 

به ویژه جنبِش متأخر و مسالمت جوِی زنان )که حضور »جدی شان« در عرصه 

سیاسِت امروز ایران از »یک دهه« تجاوز نمی کرد( هم به سادگی نمی تواند 

آرزومند  توده هاِی  تاریخی  حافظه ِی  و  زبان  نوشدِن  برای  استواری  مبناِی 

فاضله/ )مدینه ِی  آرمان شهری  خیاالِت  و  رهایی  آرزوِی  بلکه  آید  به حساب 

از  ژرف ساخت هاِی  در  پنهان  بازتولیدِی  قدرت  همان  ریشه اش  مدینة  النبی( 
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پیش موجوِد فرهنگی )زبانی، نمادین، و دینی( در سرزمین ماست؛ زیرا چیرگی 

بلندمدت نظام نمادین و گفتمان هاِی کالن مقیاِس حاکم بر نگرش و معرفِت 

به ویژه در  تاریخ بسیار طوالنی است که  از ما مردم، عصاره ِی  بخش بزرگی 

زیربناِی پُرالیه ِی زبان فارسی ـ و در فرهنگ و حافظه ی قومی ما  ـ رسوب کرده 

و بنابراین نمی توان یک شبه و تنها به یارِی اراده ِی معطوف به تغییِر گروهی 

تغییری چنین  ندارد که تحول و  زیروزبر کرد. گفتن  را  از تحول خواهان، آن 

بنیادین، محتاِج توافِق آگاهانه و وسیع روشنفکران، متخصصان، کنشگران و 

نیز  عمل  در  و  است؛  بلندمدت  برنامه ریزِی  مستلزم  است؛  جامعه  نخبگاِن 

محتاِج کار دسته جمعی، پیوسته و هدف مند است.

جوانان  دهد  نشان  که  نیست  دسترس  در  هم  سندی  و  مکتوب  وانگهی 

دموکراسی خواه بر تأثیِر عمیق سلسله مراتب قدرت و نقشی که گفتماِن زبانی 

در تحکیم این نظم و آرایِش ِهرمی بازی می کند تأمل کرده باشند. یا به این 

موضوع  عنایت کرده باشند که حتا در کارنامه ِی »نقد ادبِی« معاصر ایران و 

نیز در گفتمان نیروهاِی تندرو  و  انقالبی سرزمین مان پاره گفتارهاِی رفرم و 

اعتدال، نفوذ و اعتبار چندانی نداشته و طی نود سال اخیر، به هزارویک دلیل، 

گفتمان اعتدالی و خشونت پرهیز، هرگز نتوانسته در این نظم گفتمانی، حِق 

اهلیت کسب کند و در صدر نشیند.]8]  هم ازاین روست که به نظر می رسد 

به  نسبت  حساسیت  نداشتِن  به ویژه  موضوع ها،  این  به  کم توجهی  نتیجه ِی 

خطری که از بابت »نبوِد نهادهای مردمِی ناظر بر عملکرِد دولت«، معترضان 

را تهدید می کند؛ در نهایت باعث شد که مؤلفه ها و نیروهاِی قدرت منِد نهفته 

استعارِی  و  ناپایدار  فضاِی  خاتمه ِی  به محِض  حاکم  تاریخِی  گفتمان هاِی  در 

چندماهه تا برگزاری انتخابات، دست به کار شدند و با بهره گیری از قهِر دولتی، 

نمونه  برای  نیست  سرکوب دولتی  لزوماً  استمرار می بخشد  را  تفاوت گریز  و  زبان خشونت گستر  آن چه   -8

هیچ گونه سرکوب و محدودیت دولتی ـ توسط دولت دکتر مصدق ـ بر مکتوبات و نشریات سال های1320 تا 

1332 اعمال نمی شد بااین حال، این زبان )تقابلی/ دیگری ستیز( به وسیله ی بخش بزرگی از سیاسی نویس ها؛  

انقالبی های مذهبی/غیرمذهبی؛  نظریه پردازها؛  بیانیه نویسان؛ و منتقدان ـ حتا برخی منتقدان ادبی ـ مدام 

فردی  نگاه  از  و  هشتادساله  فاصله ای  با  می شد.  بازآفرینی  دوره،  آن  مطبوعات  فضای  و  افکارعمومی  در 

پرخاش جوِی گروه هاِی سیاسِی  زباِن حذفی  و  بین  منازعه های آن دوره، چه بسا »مشابهت« هایی  از  بیرون 

متخاصم؛ حتا بین زبان تند و آتشی مزاج احمدکسروی با دشمنان قسم خورده اش ـ از جمله فداییان اسالم ـ 

بتوان پیدا کرد.  
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چالِش بزرِگ گفتمان خشونت پرهیِز جنبش سبز

گفتمان هاِی مدنی را به حوزه ِی مقاومت راندند و آن ها را حاشیه ای کردند.]9]

حاشیه نشینِی اجباری و تنگناِی به وجود آمده، که صد البته دلیل هایی فراتر 

از حوزه ِی گفتمانی هم دارد]10]  در نهایت به آن جا سوق یافت که مجموعه ِی 

پاره گفتارهاِی نوپدیِد پرهیز از خشونت، برای صیانت از نفس و حفظ بقاء، 

به جاِی توسل به آینده )بسط ظرفیت هاِی زبان و گفتمان های شان(، به گذشته 

از  که  کردند  رجعت  گذشته ای  به  یعنی  بطلبند.  یاری  آن  از  و  کنند  رجوع 

از نیروهای  از آن فاصله می گرفتند. به عبارت دیگر آن بخش  قضا می بایست 

پابه کاِر جنبش سبز که در کف خیابان فعال بودند به دلیل تحقیر، سرکوب و 

در تنگنا قرارگرفتن، ناگزیر شدند به بنیادهاِی اسطوره ای -  حماسی زبان فارسی 

گردند.  باز  انقالب57(  آغازین  سال های  دوقطبی  گفتمان هاِی  به  )به ویژه 

حتا  که  گرفت  بی محابا صورت  و  هیجانی  پُرشتاب،  به حدی  اما  رجعت  این 

عرصه ِی  بر  ـ  سبزها  خود  توسط  ـ  بارِدگر  نیز   1357 سال  قهرآمیز  شعارهاِی 

عمومی مسلط شد: »مرگ بر...«، یا »می کشم، می کشم، آن که برادرم کشت« 

به لحاظ  که  ازاین دست  نمونه وار  برخوردهاِی  و  نقدها  فراوان شعارها،  و   ...

داشت.  تطابق  رسمی  گفتمان هاِی  و  شعارها  با  تاریخی،  سوگیرِی  و  ارزشی 

درواقع از این مقطع به بعد بود که پاره گفتارهاِی خشونت پرهیز )به ویژه در 

کِف خیابان ها(، ناخواسته در بافِت گفتمان هاِی تقابلی و رسمی قرار گرفتند و 

صف آرایی  پلیس  نیروی  مقابل  در  تیز  و  تند  شعارهای  با  »جلیقه زردها«  اگر  فرانسه  در  نمونه  برای   -9

مدنی  نهادهای  همراه  به  دولت  عملکرد  بر  ناظر  )نهادهای  جامعه  دموکراتیک  ساختار  وجود  می کنند،  

قدرتمند و جاافتاده در آن کشور(، مانع از برخورد بی واسطه و خشِن پلیس نسبت به جلیقه زردها می شوند. 

درحالی که سیستم دموکراتیک و نهادهای مدنی از این دست )به عنوان »واسطه بین مردم و دولت«( در 

جامعه ی درحال گذار ما وجود ندارد تا بتواند از برخوردهای مستقیم، خشن ـ و تالفی جویانه ی ـ نیروهای 

امنیتی و پلیس نسبت به معترضان، جلوگیرد؛ و اگر سرکوب اتفاق افتاد، از حاکمیت، حساب کشی بکند. در 

چنین شرایطی است که به کارگیری زبان قهرآمیز و شعارهای تند و انقالبی از سوی معترضان در کشوری که 

نهادهای ناظر بر عملکرد دولت و پلیس وجود ندارد، باعث افزایش باورنکردنِی خشونت و سرکوب  ـ و گاه 

حتا انتقام جویی های شخصی ـ از سوی نیروهای امنیتی  می گردد. 

10- گفتن ندارد که جنبش سبز فراتر از محدوده ِی »گفتمان« قرار می گیرد و به ناگزیر در مناسبات طبقاتی 

و عینی؛ و نیز در رابطه هاِی متقابل )هم افقی میان خود و هم عمودی با نظام حاکم(، عمل کرده است. 

به  ایران  مردم  جمعی  روان  ژرِف  الیه های  واکنش  را  سبز  جنبش  اجتماعی،  روان کاوان  برخی  ضمن این که 

ناراستی ها، تبعیض ها، ناامیدی از آینده، و تحقیر و سرکوب آرزوها تفسیرکرده اند؛ در عین حال که گروهی از 

جامعه شناسان نیز انباشت فرهنگی و فرآیند محتوم دگرگونی »انتظارات نسلی« ناشی از آن را )که می تواند 

در واکنش به »پس افتادگی فرهنگی« هم باشد( در برآمِد جنبش سبز، دخیل و مؤثر  دانسته اند. 
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درنتیجه بخش بزرگی از این کنش گراِن کف خیابانی مجبور شدند که در زمین 

بازی آن ها فعالیت شان را ادامه دهند. حامالن گفتمان هاِی رسمی نیز از این 

»فرصت طالیی« کمال استفاده را بردند زیرا چرخش و فاصله گرفتِن اجباری از 

مسیر گفتارهاِی خشونت پرهیز، مشروعیت نسبی برای توجیه و پذیرش قهر 

دولتی را در بخش هایی از جامعه و سیستم سیاسی فراهم آورده بود.

*نویسنده و روزنامه نگار



تحوِل آن و  یران  ا در  حاشیه نشینی 

کاظم ایزدی*

1-مقدمه

پدیده ِی حاشیه نشینی در اروپا از قرن 16 و از نوزایی، توسعه یِ  صنعت، 

و  بهداشتی-رفاهی  آموزشی،  خدمات  گسترش  اقتصادی،  رفاه  ُمدرنیزاسیون، 

مانند آن در شهر، به ویژه مرکزهاِی صنعتی آغاز شد. به تدریج  گسترش یافت. 

عده ای از روستاییان، به ویژه جوانان و کسانی که در اثر مکانیزه و ُمدرنیزه 

شدن کشاورزی بیکار شدند، از وضعیت خانوادگی - قبیله ای ، محیط بسته 

به شهر، علی الخصوص  یا...  بهتر بودند و  به تنگ آمده، طالب زندگی  روستا 

نداشتن  به دلیل  مهاجران  این  از  بخشی  کردند)1(.  مهاجرت  بزرگ  شهرهای 

دانش و مهارت های الزم، کار پیدانکردن در بخش صنعت یا خدمات یا...قادر 

نشدند در اقتصاد شهری جذب شوند. امکان مالی الزم را هم نداشتند تا در 

کالبد شهر ساکن شوند. به ناچار در خارج از محدوده ِی  رسمی شهر یا حتا در 

داخل آن زمینی را تصرف کرده و معموالً به طور غیرقانونی سرپناهی ساختند 

و در آن ساکن شدند. برای امرار معاش به کارهای خدماتی یدِی سطح پایین، 

تکدی گری یا قاچاق و امثالهم روی آورند.

با متمرکز کردن امور  از دهه  1320  از روستا به شهر  ایران، مهاجرت  در 

اداری- سیاسی در تهران و چند شهر ُعمده ِی کشور، افزایش خدمات آموزشی، 
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تدارکاتی  های  راه  توسعه یِ   شهرها،  این  در  درمانی  و  بهداشتی  اجتماعی، 

و...آغاز شد. ولی به علت وضعیت نامناسب اقتصادی و ُعمران شهری روند 

برنامه هاِی  اجرای  و   1340-30 دهه  از  نفت  بهای  افزایش  با  بود.  مالیم  آن 

زیربنایی، توسعه اقتصادی، اصالحات ارضی و در نتیجه کاهش نقش کشاورزی 

در  جوان  یا  و  خوش نشین  به ویژه  روستاییان،  مهاجرت  ملی،  اقتصاد  در 

جست وجوِی کار به شهرهای مهم، مانند تهران روند شتابانی به خود گرفت. 

حاشیه نشینی هم باب شد. آلونک هاِی بهجت آباد نمونه  یِ  حاشیه  نشینی این 

پایین بودن سطح  امکان ها و  نابرابری  به تدریج  از مهاجرت هاست)2(.  دوره 

زندگی در روستا نسبت به شهر، به ویژه  تهران و چند شهر بزرگ دیگر فزونی 

مهاجران  این  از  بخشی  کرد.  تشدید  را  به شهر  روستاییان  مهاجرت  و  یافت 

به علت های گوناگون- به بعضی از آنها اشاره شد- در حاشیه یا حتا در داخل 

را  به نحوی رضایت مالک  یا  قانونی شهر قطعه زمینی را غصب  محدوده ِی 

کسب کردند. سرپناهی محقر با مصالح ساختمانی ارزان مانند حصیر، خشت، 

حلب و مانند آن برای خود بنا کردند و در آن ساکن شدند. در نتیجه در حاشیه 

یا درون شهر محله  حاشیه نشینان شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت. با 

برداشتن   میان  از  با هدف  )سالها ی1341-40(  ارضی  اصالحات  ناقص  اجرای 

ایل ها  کردن  یک جا نشین  برای  دولت  سیاست هاِی  رعیتی،   – ارباب  نظام 

وعشایر کوچ رو، دیگر برنامه های انقالب سفید شاه و ملت و برنامه ریزی های؛ 

عمرانی و توسعه ِی صنعتی دستوری  از باال، مهاجرِت روستانشینان به شهرها 

آموزشی،  افزایش خدمات عمومی،  رُشد سرمایه  داری،  بخشید.  باز شتاب  را 

بهداشتی- درمانی و رفاه اجتماعی در تهران و برخی دیگر از کالن شهرهای 

کشور از یک سو، تشکیل شرکت هاِی کشت و صنعت، سهامی زراعی با هدف 

افزایش بهره وری از زمین از طریق یک پارچه، مکانیزه و ُمدرنیزه کردن کشت 

و زرع، بدون حل مسائل مالی و مهارتی کشاورزان و مشکل ُخرده مالکی روند 

برنامه هاِی  نوع  این  پی آمد  گرفت.  شتاب  بازهم  شهر  به  روستایی  مهاجرت 

فرمایشی، از باال و بدون مطالعه ِی علمی و زمینه سنجی هاِی الزم مهاجرت ماالً 

حاشیه نشینی شهری را بازهم گسترش داد. به صورت ُدمل چرکینی در حومه   ِی 

بندرعباس،  همدان،  کرمانشاه،  مشهد،  اصفهان،  تهران،  مانند  بزرگ  شهرهای 
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حاشیه نشینى در ایران و تحوِل آن

حلبی  مهرآباد،  فرودگاه   جنوب  آلونک هاِی  و..درآورد.  شیراز  اهواز،  کرمان، 

رودکی شمالی  خیابان  آلونک هاِی  یا  آبان  نهم  کوی  آهن،  راه  منطقه یِ   آباد 

2(؛ نمونه  ِی دیگر را محمد  )ایضاً  برنامه ها هستند  این  از پی آمدهاِی  تهران 

در  زاغه نشینی  محله یِ    دو  او  می دهد.  به دست  کاتوزیان  علی)همایون( 

شیراز- محل برگزاری جشن هاِی ساالنه هنر- را به تصویر می کشد. می گوید در 

شیراز، سوای محله هاِی متعدد فقیرنشین، دو حلبی آباد بزرگ وجود داشت 

که از انظار عمومی پنهان بود و زیر مراقبت ساواک قرارداشت. این آلونک ها 

این محله ِی بزرگ حمام  بود. در  از تکه  های حلبی ساخته شده  به طورکامل 

عمومی، به طریق اولی خصوصی وجود نداشت)3(.

برخی کالن شهرهای کشور  و  پایتخت  در  ایجاد و گسترش حاشیه نشینی 

ضروری  را   آن  عامل هاِی  و  علت ها  شناخت  پدیده  این  تحقیق  و  مطالعه 

گردانید و به مطالعه و پژوهش هایی منجر شد. در ادامه نگاهی  به بخشی 

از این ها می اندازیم.

و  حاشیه نشینی  درباره یِ   شده  انجام  وتحقیق هاِی  ۲-مطالعه ها 

حاشیه نشینان شهری پیش از سال 135۷

شهرهای  کالن  پیرامون  در  آن  پراکنش  و  شهری  حاشیه نشینی  گسترش  با 

کشور، به ویژه پایتخت کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و دیگر تصمیم سازان 

و چاره اندیشی  پدیده  این  فکِر شناخت علمی  به  را  برنامه ریزان مملکتی  و 

و  مطالعه   )1346-41( سوم  عمرانی  پنج ساله ِی  برنامه یِ   در  لذا  انداخت. 

بررسی حاشیه نشینی در کالن شهرهای کشور منظور شد و به  تصویب رسید. 

با تأسیس وزارت آبادانی و مسکن )سال1342(  اجرای این طرح و حل معضل 

نوپا  محول  این وزارت  به  حاشیه نشینی شهری و سامان دهی حاشیه نشینان 

انجام  از  پس  مسکن  و  آبادانی  وزارت   .)2 وایضاً  عمرانی  )برنامه هاِی  شد 

مطالعه ِی موردی در سطح توصیفی و آماری، طرح سامان دهی حاشیه نشینان 

ساخت  و  طراحی   1344 سال  در  نتیجه،  در  نمود.  تصویب  را  تهران   شهر 

3400 واحد مسکونی در کوی نهم آبان در جنوب تهران را به اجرا در آمد. 
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زیر ساخت هاِی  و  مسکونی  واحد هاِی  این   ساخت و ساز  1346کار  سال  در 

شهرک کوی  نهم آبان پایان یافت. برپایه  ضابطه هایی به حاشیه نشینان بهجت 

از کارکنان  راه آهن، مهرآباد جنوبی، رودکی شمالی و عده ای  اسیرآباد  آباد، 

جزء دولت واگذار شد. فکر کردند معضل حاشیه نشینان شهر تهران حل شد. 

اما، چون علت هاِی مهاجرت این روستاییان مورد بررسی علمی قرار نگرفته، 

خواست ها، کسب وکار، منابع درآمدی، ویژگی هاِی فرهنگی-سنتی شان به طور  

ژرف شناخته، مقررات و چارچوب هاِی قانونی الزم برای ساکن کردن آنان در 

آن مکان  ُمدون نشده بود و... دیری نپایید که بخشی از این نومالکان  واحد  

تحویل گرفته را فروختند و به مکانی دیگر نقل مکان کردند و چه بسا دو باره 

حاشیه نشین شدند.

برای روشن شدن مطلب، مشخصه هاِی شغلی حاشیه نشینان اسیرآباد راه 

آهن در سال 1345 را  اندکی می شکافیم. مطالعه و بررسی نشان می دهد که 

62 درصد از این افراد خود را  کارگر ساده )رفتگر، حمامی، سریدار، شب گرد 

اتومبیل،  صاف کار  نیمه ماهر)شاگرد  کارگر  درصد  و..(،12  دوره گرد  محله، 

حلیم پز یا شاگرد راننده و..(، 14در صد کارگر ماهر)صاف کار اتومبیل، مسگر، 

یا فروشنده ِی  پیشه ور  را کاسب،  بقیه خود  باالخره  و  و..(  لحاف دوز  خراط، 

این  بین  در  که  می دهد  نشان  بررسی  همین  کردند.  اعالم  غیره  و  دوره گرد 

و  فسادها  سایر  و  ُمخدر  مواد  مافیای  تبه کار،  گروه های  حاشیه نشینان 

ناهنجاری های اجتماعی نقش پر رنگی داشت )ایضاً 2(.

متفاوت  ویژگی هاِی  با  حاشیه نشینان  این  کردن  زیست  باهم  به هر حال، 

با کارکنان دولت در کوی نهم آبان مشکل حاشیه نشینی در تهران حل نشد 

در  و  یافت  گسترش  باز هم  تهران  پیرامون شهر  محله هاِی حاشیه نشینی    .

برخی شهرهاِی عمده ِی دیگر ، به ویژه گردش گرپذیر محله حاشیه نشین ایحاد و 

به تدریج بزرگ شده و به صورت معضل اجتماعی آن دوران در آمد.

1-۲- پروژه ِی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

در نتیجه در سال 1349 مدیریت بهداشت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه 
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و بودجه از مؤسسه مطالعات و  تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران خواست 

این پدیده را در شهرهای بزرگ )100هزار نفری و بیش تر( مورد      مطالعه و 

بررسی قرار دهد. بخش مطالعات و تحقیقات جامعه شناسی شهری مؤسسه 

گرفت.  مشخصه ِی شخصی حاشیه نشینان، وضعیت  عهده  به  را   مهم   این 

محله  هاِی حاشیه نشین   بافت  ، علت هاِی حاشیه نشینی،  -اقتصادی  اجتماعی 

شهری و نکته هاِی دیگر مطرح شده در پروژه  توافقی را  در14 شهر ُعمده ِی 

کشور نظیر   تهران، مشهد، تبریز، همدان، کرمانشاه، بندرعباس، اهواز، کرمان 

و  حاشیه نشینان  به  مربوط  میدانی  بررسی ها ِی  و  مطالعه ها  نمود.  آغاز  و.. 

تا سال  بوشهر و همدان  اهواز،  کرمانشاه،  تهران،  حاشیه نشینی در شهرهای 

1353انجام، یافته ها پردازش، تجزیه و تحلیل شد و گزارش نهایِی وضع موجود 

به علت هاِی  )4(. ولی  تحویل گردید  کارفرما  به  این شهرها  در  حاشیه نشینی 

سیاسی گروه مطالعاتِی مؤسسه از ادامه مطالعه و بررسی این پدیده در دیگر 

شهرهاِی مورد توافق منع و ادامه  کار متوقف شد.

مؤسسه  مطالعاتی  گروه  آماری  جامعه ِی  ابتدا  نوشته،  این  ادامه ِی  در 

از  نمونه هایی  به  سپس  می شود.  تعریف  اجتماعی  تحقیقات  و  مطالعات 

یافته هاِی این مطالعه ها و بررسی هاِی انجام شده نگاهی می اندازیم.

مؤسسه  کارشناسان  دیدگاِه  از  شهری  حاشیه نشیِن  1-1-۲-تعریف 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی

اقتصادی  زندگی  در محدوده ِی  که  فردی ست  اولیه. حاشیه نشین  تعریف 

واجتماعی شهر زندگی می کند ولی در نظام اقتصادی شهر جذب نشده است. 

محل  تصرف  و  دارد  و...سکونت  چادر  کپر،  آلونک،  زاغه،  در  که  فردی ست 

سکونت اش غصبی ست)5(.

بعداً این تعریف اصالح و تکمیل شد و کیفیت و نوع مسکن )زاغه، آلونک، 

مالک  متصرفی  زمین  حقوقی   وضع  گرفتن  نظر  در  بدون  و...(،  چادر  کپر، 

تشخیص قرار گرفت. بنابراین حاشیه نشین فردی ست که معموالً در حاشیه یِ  

شهر و در قلمرو نظام اقتصادی و اجتماعی شهر زندگی می کند ولِی جذب 
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به عنوان شهروند رسمی و مشروع جامعه  شهری  نتیجه  در  است.  آن نشده 

پذیرفته نمی شود؛ و در حاشیه ِی خدمات عمومی و زیر بنایی شهرقرار دارد 

)ایضاً 5(.

دانشگاه های  )استاد  بنوعزیزی  علی  طرح  ِتحقیقی  این  چهارچوب  در 

امریکای شمالی( در سال 1353مطالعه  آلونک نشین هاِی خیابان  ادوارد براون 

می گوید:  شهری  حاشیه نشین  توصیف  در  او  گرفت.  به عهده  را  تهران  شهر 

آنچه حاشیه نشینان را از دیگر تهی دستان شهری متمایز می کند بیش تر وضع 

سکونت نابسامان و پرتراکم آنان است. این مهاجران تهی دست غالباً در زمین 

متروکه ِی متصرفی، گاه در حاشیه و گاه در بطن شهر آلونک هاِی خود را با 

استفاده از مصالح ساختمانی کم دوام چون خشت و گل، حصیر، پیت حلبی، 

چادر و نایلون در مدتی کوتاه )و درصورت لزوم حتا یک شبه( برپا می کنند. 

زندگی خانه بدوشی خود را تداوم می بخشند. او اضافه می کند، در اوائل دهه 

1350 حاشیه نشین تنها از نظر وضع و نیاز مبرم اقتصادی، اجتماعی، رفاهی 

و بهداشتی مطرح بوده و هنوز کسی به نیروی سیاسی بالقوه این گروه چند 

صد و بعد چند میلیون نفری در جامعه  شهری ایران به خوبی  پی  نبرده بود 

)ایضاً 5(.

اصالحات  می گوید،  حاشیه نشینی  درباره ِی  کاتوزیان  محمدعلی)همایون( 

از میان برداشتن نظام ارباب و رعیتی انجام شد، بسیاری از  ارضی که برای 

کرد.  شهر  روانه ِی  را  کشاورزی  امکان هاِی  فاقد  یا  مانده  بی زمین  کشاورزان 

ازسوی دیگر، گروه زیادی از عشایر که بر اثر سیاست هاِی یک جا نشین کردن 

دولت ساکن روستا شده بودند در اثر مشکل هاِی اقتصادی به شهرهاِی به ویژه 

بزرگ مهاجرت کردند. حضور جمعیت گسترده ِی مهاجران روستایی وعشایری 

بی جاومکان که به امید کار و زندگی بهتر به شهرها آمدند به تدریج موجب 

شکل گیرِی پدیده  ِی حاشیه  نشینی شهری و ایجاد زاغه نشین ها ی حلبی آباد، 

حصیرآباد و نظایر آن شدند )6(.
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بررسی هاِی  و  مطالعه ها  یافته هاِی  از  نمونه هایی  بر  تعمقی   -۲-1-۲

انجام شده توسط کارشناسان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی 

دانشگاه تهران

انجام  و  پرسش نامه  مستقیم،  مشاهده ِی  روش  با  تحقیق  و  مطالعه  این 

از  درصد   90 حدود  که  می دهد  یافته    ها   نشان  شد.  انجام  منظم  مصاحبه 

رؤساِی خانوار مورد بررسی  منشاء روستایی داشتند و در روستا متولد شده 

مختلف  الیه هاِی  از  درصدشان   72 از  بیش  مهاجرت  از  پیش  شغل  بودند. 

دهقانی بود: 59 درصد ُخرده مالک و کشاورز سهم بر، 13درصد خوش نشین. 

برخی دیگر با کارگری ساده، بنایی، نجاری، بقالی، چوپانی و نظایر آن امرار 

این حاشیه نشین ها نشان می دهد که  معاش می کردند. نگاهی به شغل هاِی 

به علت نداشتن مهارت هاِی الزم در کارهاِی  یدی شهری مانند کارگری  اکثراً 

با  یا  و...فعالیت  سیار  فروشی  خرده  شهری،  ساخت وسازهاِی  و  ساختمان 

تکدی گری و زباله گردی امرار معاش می کردند یا در زمینه هاِی خالف قانون 

مانند قاچاق، خرید و فروش مواد ُمخدر اشتغال داشتند یا بیکار و یا معتاد 

بودند.

سرپناه و محیط زیست. مطالعه  ِی مسکن حاشیه نشینان، مثالً حومه ِی تهران 

10درصد  چادر،  13درصد  آلونک،  سرپناه شان  درصد   74 که  می دهد  نشان 

اتاقک  2تا3 متر مربعی در کوره هاِی آچرپزی متروکه، 4/2 درصد زاغه و مانند 

آن بود. این سکونت گاه ها از نظر بافت کالبدی و معماری شهر بی شکل و فاقد 

خیابان بندی منظم بودند. از خدمات و تسهیالت زیربنایی، رفاهی، بهداشتی 

و حتا حمام محروم بودند و عموماً از خدمات و تسهیالِت بهداشتی-درمانی، 

با  سرپناه شان  نوردهی  می کردند.  استفاده  شهر  اجتماعی-رفاهی  و  آموزشی 

استاندارد هاِی شهری فاصله داشته و معموالً  فاقد هوای کافی بود )ایضاً 2(.

از محروم ترین و  در یک نگاهِ کلی می توان گفت که حاشیه نشینان شهری 

تهی دست ترین الیه  هاِی جامعه  شهری محسوب می شوند. چون قادر نبودند 

در اقتصاد شهری جایی برای خود پیدا کنند و در بطن شهر سکونت نمایند، به 

کارهایی مانند رفتگری، دست فروشی، آب حوض کشی، باربری، شب گردی روی 
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می آوردند و یا کارهای فراقانونی مانند تبه کاری، دزدی، ایجاد باندهاِی خرید 

و فروش مواد ُمَخدر و سایر ناهنجاری های اجتماعی مبادرت می ورزند و از 

این راه امرار معاش می کنند.

3-حاشیه نشینِی پس از انقالب135۷

1-3-رونِد تحوِل حاشیه نشینان شهری

مهاجرت  روند   1357 انقالب   به  منتهی  مردمی  مبارزه ِی  دوره ِی  در 

روستاییان، به ویژه جوان به شهرهای بزرگ خصوصاً  به سرعت شتاب گرفت. 

اخبار و  مبارزه و کسب  برای مشارکت در  از جوانان روستایی  زیادی  شمار 

اطالعات از روند آن و در یک کالم در جّو انقالبی، در متن انقالب بودن و از 

مانند  پُرخبر  بزرِگ تصمیم ساز و  به شهرهای  برخوردار شدن،  مزیت های آن 

تهران روانه شدند. با پیروزی انقالب، شعاِر حمایت از طبقه ی مستضعف و 

محروِم جامعه در صدر برنامه هاِی تصمیم سازان قرار گرفت؛ آیت الله خمینی 

رهبر انقالب چند روز پس از پیروزی انقالب و به دست گرفتن قدرت دستور 

داد تمام دارایی های منقول و غیرمنقول سلسله  ِی پهلوی و کارگردانان اصلی 

آن به نفع مستضعفان، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره شود. در فرمانی 

فقرا  برای  و  بماند  باقی  بی سرپناه  نباید  هیچ کس  کشور  "در  گفت:  دیگری 

مهدی  شیخ  1357به  اسفند   9 در  6(؛  )ایضاً  تأمین شود"  مجانی  برق  و  آب 

کروبی فرمان داد برای رسیدگی و سامان دهی به امور خاندان شهدا، جانبازان، 

فقرا  و محرومان بنیاد مستضعفین را تأسیس نماید. به هادی خسروشاهی 

و نیز شیخ حسن کروبی )7( فرمان داد به خانه سازی برای خانواده ِی شهدا، 

محرومان و نیازمندان بپردازند تا هیچ کس بی سرپناه نماند. قوانین و مقرراِت 

ساخت و سازهای شهری هم طاغوتی اعالم و لغو شدند. محله  هاِی حاشیه نشیِن 

شهری و آلونک هاِی ساخته شده در داخل یا حاشیه ِی شهرها از خدمات عمومی 

برخوردار شدند. برخی افراد حریص، فرصت طلب یا عالقمند  به     خدمت به  قشر 

محروم جامعه، با استفاده از خالء قدرت با تهیه یا تصرف زمین های موات و 

بایر- داخل یا خارج از محدوده ی قانونی شهر، به ویژه تهران - به ساخت و ساز 
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خانه ِی ارزان قیمت گلی-آجری روی آوردند. با شرایط قابل قبولی به متقاضیان 

مسکن که بخش ُعمده ای از آنان مهاجران روستایی یاحتا افغانی بودند تحویل 

دادند )ایضاً 6(. محله های فقیرنشین در شهرری، نظام آباد، مهرآباد جنوبی، 

خاک سفید یا شهرک هاِی مامازن، قیام، کیان شهر، رجائی شهر از این نمونه ها 

هستند. ماالً محدوده ِی قانونی شهر تهران و  برخی کالن شهر دیگر تغییر کرد 

و بخشی از حاشیه نشین ها هم شهرنشین شدند.

بی مناسبت نیست گفته شود که در ّجو انقالبی و در وضعیت بی قانونی 

هدف  با  غیررسمی،  یا  رسمی  سیاسی،  گروه هاِی  از  بخشی  انقالب  اوایل 

محرومیت زدایی و سامان دادن به محله هاِی فقیرنشین شهری و حاشیه  نشینی، 

خانه هاِی  شخصی  به ابتکار  شدند؛  فعال  استان ها  مرکز  و  تهران  در  اکثراً 

مصادره ای را با شرایط بسیار ساده به برخی از متقاضیان تحویل می دادند. 

این نوع فعالیت ها و برنامه هاِی ناسنجیده و بدون پشتوانه ِی علمی مهاجرت 

روستاییان به شهرها، به ویژه تهران و مرکز استان هاِی بزرگ و ماالً حاشیه نشینی 

را به سرعت شتاب بخشید. برای نمونه، برطبق فرمان آیت الله خمینی شیخ 

حسن کروبی دفتر خانه سازی ایجاد کرد. دفتر کروبی گزارش می کند که فقط 

در تهران تا آبان 1358هزارها خانواده ِی شهید، مجروح، محروم و مستضعف 

اسکان داده شدند و بیش از 1500 قطعه زمین با شرایط ساده )5 سال اقامت 

در تهران یا کارمند ثابت مؤسسه یا کارخانه ای بودن، نداشتن خانه یا  زمین 

و سپردن تعهد مبنی بر شروع به ساخت خانه در مدت 3 ماه( به متقاضیان 

 250 ارزش  به  خانه  ساخت  برای  داد  قرار  پنج   58 ماه  مهر  در  شد؛  واگذار 

میلیون تومان با چند شرکت منعقد شد؛ هر پیمانکار موظف بود بین 250 

تا 300 واحد مسکونی بسازد. در جاِی دیگر اعالم کرد حدود 100هزار قطعه 

زمین و 2500 خانه تا سال 1359به متقاضیان واجد شرایط در تهران تحویل 

داده خواهد شد؛ دویست میلیون تومان هم وام خانه سازی به افراد نیازمند 

پرداخت نمود )ایضاً 7(. این اقدام ها در وضعیتی اتفاق می افتاد که وزارت 

مسکن وشهرسازی و شهرداری ها ِی دولت مهدی بازرگان نیز کوشش می کردند 

تا مستضعفان بی سرپناه نمانند)8(.

مریدان  از  هادی خسروشاهی  الله  آیت  خانه سازی  طرح  دیگر،  نمونه ِی 
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رهبر انقالب است. او به دستور آیت الله خمینی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

را تأسیس و فعالیت خود را باز در تهران آغاز نمود. با استفاده از فتوای آیت 

الله خمینی مبنی بر این که مالک زمین موات خداست و هرکس آن را آباد 

و  بی صاحب  شهری  بایر  و  موات  زمین های   )7 )ایضاً  است  آن  کند صاحب 

مصادره ای را تصرف کرد و برنامه ِی خانه سازی را به اجرا گذارد. این بنیاد در 

19 اردیبهشت 1358 از قول آیت الله خسرو شاهی اعالم کرد که پیش از فرا 

رسیدن زمستان همه ِی فقرا و مستصعفان باید صاحب خانه شوند )ایضاً 7(. 

مهندس مصطفی کتیرائی نخستین وزیر آبادانی ومسکن دولت موقت بازرگان 

اظهار می دارد: "پی آمد این اظهارنظر سیل جمعیت از روستاها و شهرستانها 

روانه تهران شده و در زاغه ها و حلبی آبادهاِی اطراف تهران به امید خانه دار 

شدن ساکن شدند" )ایضاً 8(.

شهید،  بنیاد  تشکیل  با  1359نیز  دهه ِی  اوایل  و   1358 سال  اواخر  در 

جهاد  بسیج،  سازمان  پاسداران،  سپاِه  ایجاد  انقالب،  کمیته هاِی  شکل گیری 

سازندگی و دیگر سازمان ها یا نهادها شمار دیگری از روستاییان برای کار و یا 

خانه دار شدن به شهرهای بزرگ و به ویژه تهران مهاجرت کردند.

ایران و عراق) در 31 شهریور  1359تا 26 تیر ماه  با آغاز جنگ 8 ساله 

روستاها،  ساکنان  از  دیگری  بخش  انسانی  نیروی  به  جبهه ها  نیاز  و   )1367

به ویژه جوان برای رفتن به جبهه ها خانه، کاشانه و کار خود را ترک کردند و به 

جبهه رفتند. اغلب قریب به اتفاق آنان که توانستند برگردند نیز پس از بازگشت 

پیرامونش  یا در  از کالن شهرها  یا معلول- در یکی  - چه سالم، چه مجروح 

ساکن شدند. خانواده ِی خود را هم کوچ دادند و به شهر آوردند. عده ِی زیادی 

از ساکنان مناطق جنگی هم مجبور شدند موقتاً خانه و کاشانه ِی خود را رها 

کرده و به شهری دور از منطقه ِی جنگی مانند تهران، مازندران ،گیالن، همدان 

و...کوچ کنند، کوچی که برای بخشی از این آوارگان دیگر باز نگشتی نداشت. 

توزیع مواد غذایی، پرداخت نقدی و تحویل کاالهای ضروری به روستاییان در 

قالب طرح رجایی )نخست وزیر وقت(، اجرای طرح ها و برنامه هاِی دستورِی  

گروهی-جناحی،  رقابت هاِی  در  انقالبی  اصطالح  به  و  فردمحور  نسنجیده  ِی 

عالوه بر نابود کردن صنعت کشاورزی و صنایع دستی روستایی، شمار دیگری 
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از روستاییان را به شهرها روانه و لذا حاشیه نشینی را متورم تر کرد)9(.

چاره اندیشی هاِی مقطعی در چهارچوب برنامه  هاِی ُعمرانِی جهاد سازندگی، 

آبادانی  سازمان بسیج مردمی، گروه هاِی سیاسی و غیره در جهت توسعه و 

روستاها و ارایه ِی خدمات بهداشتی، آموزشی، عمرانی و..به روستانشینان و 

و  کرده  ایجاد  کار  نتوانسته  و  نشد  واقع  مؤثر  آنان هم  زندگی  ارتقاء سطح 

به  نیازهاِی اصلی این طبقه ِی زحمت کش و محروم پاسخ مثبت داده و به 

زندگی شان سر و سامان، سطح و کیفیت زندگی در روستا را ارتقاء دهد و آنان 

را در روستا ماندگار نماید. بلکه مهاجرت و ترک روستا را شتاب بخشید.

تبدیل روستاهاِی بزرگ به شهر- به علت رسیدن به حد نصاب قانونی )5000 

هزارنفر جمعیت(، اعمال نفوذ یا قرار گرفتن روستا در بطن شهر- پیشروی و 

بزرگ شدن محدوده ِی شهر نیز در گسترش جمعیت حاشیه نشین شهری مؤثر 

بوده است. چراکه برخی از روستاهاِی شهر شده به علت هایی مانند فقر مالی 

و امکان تخطی از قانون، ضابطه ها و مقررات شهرسازی و معماری شهر را به 

اجرا نگذارده و بافت روستایی خود را حفظ کرده اند.

درمان  بهداشت،  وزیر  معاونت  ازجمله   مقام ها  از  برخی  به همین علت 
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و آموزش پزشکی )10( یا مدیر کل امور اجتماعی استاندای کردستان )11( 

ناکارآمد را هم  جزو حاشیه نشینان به حساب  بافت های فرسوده و  ساکنان 

آوردند.

از  ُعمده ی گسترش شدید حاشیه نشینی پس  توان علت های  بنابراین می 

شهرنشینی،  رُشد  شهر،  جاذبه ِی  قوه ِی  کرد:  مورد خالصه  چند  در  را  انقالب 

کم آبی  بیکاری،  فقر مالی،  روستاها،  در  زندگی  کیفیت  و  سطح  بودن  پائین 

از  آن  پی آمدهاِی  و  عارضه ها  و  انقالب  پدیده ِی  روستا،  ترک  به  اجبار  و 

جمله شعار ها و تبلیغ ها در حمایت از فقرا و محرومان، فعالیت به اصطالح 

یکدیگر، جنگ  با  رقابت  در  گروه های سیاسی- حتا  برخی  زدایِی  محرومیت 

ایران و عراق، عارضه ها و پی آمدهاِی مترتب برآن، رُشد سطح دانش و شناخت 

و  آن  کاهش  هدف  با  مهاجرت  و  فقرشان  بهتر  درک  و  روستاییان  عمومی 

نیل به  زندگی مناسب، نداشتن مهارت شغلی مورد نیاز اقتصاد شهری، تمرکز 

خدمات رفاهی،آموزشی، بهداشتی -درمانی و مانند آن به ویژه در کالن شهرها، 

مهاجرپذیر  بزرِگ  از شهرهاِی  بعضی  و  تهران  در  ارزان قیمت  خانه ِی  کمبود 

کشور، نیاز به  زندگی در محیطی دور از مقررات حکومتی، اجرای سیاست هاِی 

به شهر ،  روستاها  شدن  تبدیل  حاکمیت،  رابطه محوِر  و  نسنجیده  و  نادرست 

بدون تغییر بافت خانه هایشان و انطباق آن بامقررات و ضابطه هاِی معماری 

شهر، گسترش فقر در جامعه  ، فشار صاحبخانه ها برای افزایش اجاره بها، نقِل 

مکان برخی از شهرنشینان فقیر به حاشیه ِی شهر و... )ایضاً 10(

در نتیجه، عمالً برخی از روستاها خالی از سکنه یا میرا شدند )ایضا10ً(. 

جمعیت حاشیه نشین در تهران و مرکز استان های دیگر شدیداً فزونی یافته و 

به مرور به شهرهای متوسط حتا کوچک نیر سرایت کرده است. از اندکی بیش 

 19 به  مسئول  دست اندرکاِر  مقام هاِی  به گفته ِی   1355 سال  از10450خانوار 

میلیون نفر در سال  1397) نزدیک به یک چهارم جمعیِت کمی بیش از هشتاد 

میلیون نفری کشور( افزایش یافته است )ایضاً 10(.

- تالش های حاشیه نشینان شهری برای برخورداری از خدمات  شهری.

 ساکنان محله هاِی حاشیه نشینی، از جمله تهران، برای استفاده از خدمات 
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آموزشی-  خدمات  عمومی،  حمام  دولتی،  برق  کشی،  لوله  آب  مانند  شهری 

رفاهی و سایر نیازهای اولیه ابتدا کتباً از مقام های مسئول در خواست کردند، 

دادند  انتشار  نوشتند، در روزنامه ها  به مقامات ذی ربط  نامه هاِی سرگشاده 

نگرفتند.  و....نتیجه ای 

اعتراض  به  آنگاه 

آوردند.  روی  خیابانی 

زنان  تحصن  و  اعتراض 

شهرک  کرج،  زورآباد 

مهدیه در جنوب تهران، 

شهرک فردیس در کرج، 

شهر  حومه ِی  زورآباد 

این  از  بابا نظر( مشهد نمونه هایی  اراک و کوی طالب )کوی شهید  صنعتی 

اعتراض ها هستند )ایضاً 6(. هنگامی که این تالش ها، اعتراض ها و تحصن ها 

آب  اصلی  لوله یِ   از   آوردند؛  روی  غیرقانونی  کارهای  به  نداد  نتیجه ای  هم 

شهری یا کابل برق دولتی انشعاب گرفتند و به  برخی دیگر از نیازهای اولیه 

دست یافتند.

حاکمیت به جاِی برآوردن خواست به حق این قشِر فقیر، محروم و مستأصِل 

 59 اواخر   ( گرفت  تصمیم  مملکتی  میانگین  از  فراتر  بسیار  بیکاری  نرخ  با 

و  ضابطه ها  و  کند.  مقابله  حاشیه نشینی  پدیده ِی  با   )1360 دهه ِی  اوایل  و 

مقررات حکومتی در شهرسازی و معماری شهر را در سراسر کشور حاکم نماید. 

لذا تخریب سرپناِه محقر این طبقه ِی محروم در دستور کار قرار گرفت. ابتدا 

دیگری. هربارکه  و سپس کالن شهرهای  تهران  تخریب سرپناه حاشیه نشینان 

مأموران تخریب با مقاومت و اعتراِض، گاهاً همراه با ُخشونت حاشیه نشینان 

نمی داد  نتیجه  آنان هم  ذی ربط مواجه می شدند و خشونت، ضرب و شتم 

عقب نشینی  کرده و کار را موقتاً تعطیل می نمودند. برطبق آمارهای رسمی 

این کُنش واکُنش ها تا سال ها ِی میانی دهه 1370 ادامه داشته بود. در اینجا  

تنها به چند نمونه ِی آن بسنده می کنیم. سپاه پاسدارن به همراه نیروی ویژه ِی 

تخریب شهرداری تهران حداقل 6 بار به حاشیه نشینان حومه ِی تهران، از جمله 
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شهرک  قیام،  شهرک  مامازن،  شهرک  مدیریت،  پل  باقرآباد،  آلونک نشین هاِی 

و  برده  یورش  آباد، خاک سفید  نظام  مرغی،  قلعه  قلعه حسن خان،  کارون، 

آلونک ها را تخریب کردند و معترضان را زندانی. حاشیه  نشینان بی  سرپناه شده 

هم به دوراز چشم مأموران دوباره آنها را ساختند )12(. 

سال  تا  حاشیه  نشینان شهری  و  دولتی  مأموران  میان  واکُنش ها  کُنش  این 

1373چندین بار اتفاق افتاد. برای نمونه، در مشهد در روز 9 خرداد  1371 

مأموران مجهز به بولدوزر به قصد تخریب سرپناه ساکنان کوی طالب مشهد 

وارد عمل شدند. با مقاومت حاشیه نشین هاِی معترض برخورد کردند. زد و خورد 

شدیدی بین آنان در گرفت. دامنه ِی این درگیری به شهر مشهد کشیده شد. 

معترضان یک پاسگاه را موقتاً تصرف کردند و به  تخریب و غارت سازمان هاِی 

دولتی و چند بانک روی آوردند. نخستین بحران گسترده ِی اجتماعی- اقتصادی 

اثر  در  نتیجه  در  شد.   زده  دامن   1357 انقالب  از  پس  نفری  هزار  چندین 

دخالت نیروهای سپاه پاسداران و تیراندازی ها دو پسر بچه کشته، 6  مأمور 

پلیس زخمی، سیصد نفر دستگیر و زندانی  و 4 نفر از معترضان به دار آویخته 

شدند )ایضاً 12(.

این دستگیری ها و به زندان انداختن ها هم کارساز نشد. ماالً نظام حاکم 

سیاست مدارا و چشم پوشی منفعالنه یا اقدام هاِی سلبی در جهت اخراج و 

به اصطالح پاک سازی برخی از این محله ها را برگزید. استفاده ِی بدون مجوز 

انگاشته  نادیده  از خدمات شهری هم  پاره ای  و  برق  آب،  از  آلونک نشین ها 

شد. به نظر می رسد که حاکمیت به  بهره برداری سیاسی از این نیروی عظیم 

تهران،  در  به سرعت  حاشیه نشینی شهری  مانع  این  برداشتن  با  نمود.  اکتفا 

شهرک هاِی پیرامون آن، مرکز استان ها و سپس حاشیه ِی شهرهاِی میانی و حتا 

کوچک ایجاد شد یا گسترش یافته است.

این رویه تا نیمه سال 1393، یعنی 35 سال پس از انقالب اسالمی، ادامه 

داشته بود. رژیم ظاهراً حامی فقرا، محرومان و مستضعفان این جمعیت عظیم 

ایرانی فقیر  به  نان شب محتاج و مستأصل را حتا به عنوان شهروند به رسمیت 

نشناخته بود )ایضاً 12(. اتخاذ  این سیاست ها نه تنها مهاجرِت روستاییان به 



۱۳۷

شماره 1  . فروردین 1400

حاشیه نشینى در ایران و تحوِل آن

شهرها را کاهش نداد بلکه حاشیه نشینی شهری را  شدیداً گسترش داد و به 

صورت ُدمل چرکینی در کل کشور درآورد.

گرفت  تصمیم  روحانی  حسن  1393دولت  سال  ماه  شهریور  در  باالخره 

ملی  سند  ماالً  بیاندازد.  عظیم  جمعیت  این  اسفبار  زندگی  به  نیم نگاهی 

راهبردی احیاء، به سازی، نوسازی وتوان مندسازِی بافت هاِی فرسوده و ناکارآمد 

شهری را به تصویب رساند )13( .

۲-3-مقصد حاشیه نشین شهری در سطح - از کجا به کجا 

 معموالً نظام حمایتی و عامل هاِی متعددی از جمله زبان  و یا مذهب 

مشترک، امکان کاریابی، وجود قوم و خویش، دوست، فاصله از روستای مبدأ و 

مانند آن در تعیین مقصد مهاجران روستایی و ماالً حاشیه نشینی شهری، به ویژه 

پس از انقالب نقش پررنگی دارند. بررسی مهاجرت هاِی داخلی مرکز آمار ایران 

، که با بهره گیری از داده های سرشماری های 1375-1385 انجام شد )ایضاً 13( 

ضمن تأیید گفته ِی باال  مبین آن است که در این  مقطع آماری بیش از دو سوم 

مهاجرت ها  )66 درصد( درون استانی بوده است. مهاجران در مرکز استان خود 

یا یکی از شهرهای آن ساکن شدند. تعمقی در موازنه ِی جمعیتی استان هاِی 

کشور نشان می دهد که10 استان تهران، قم، قزوین، اصفهان، بوشهر، گیالن، 

مازندران، گلستان، خراسان رضوی وسمنان مثبت و استان هاِی کرمان، خراسان 

جنوبی، ایالم، زنجان، چهارمحال وبختیاری و کهکیلویه وبویراحمد اندکی منفی 

است وموازنه ِی جمعیتی استان های فارس، آذربایجان غربی، قزوین و هرمزگان 

نزدیک صفر است. یعنی تعداد مهاجران خارج شده از این استان ها در این 

بررسی  جمله  از  استان.  به  واردشدگان  با  بوده  برابر  تقریباً  ساله  ده  مقطع 

حاشیه نشینان شهر اهواز نشان می دهد که 91 درصد حاشیه نشینان حصیرآباد 

یا شیلنگ آباد عرب زبان و بومی هستند )ایضاً 13(. طبیعی به نظر می رسد که 

برای نمونه روستایی کُرد که قصد مهاجرت دارد مرکز استان یا شهر کرد نشیِن 

دیگر آن را انتخاب نمایند؛ روستایی آذری زبان شهری را انتخاب کند که حداقل 

از نظر زبان گفتاری دشواری نداشته باشد.
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۲-3-تعریف حاشیه نشینی از نگاِه مسئولین جمهوری اسالمی

پس از تصویب سند ملی راهبردی ستاد ملی توان مندسازی سکونت گاه هاِی 

نمود:  تعریف  گونه  این  را  حاشیه نشینی  شهرسازی  و  راه  وزارت  غیررسمی 

"بافت هایی هستند که عمدتاً مهاجران روستایی و تهی دستان شهری را در خود 

از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه  جای داده اند و بدون مجوز و خارج 

شهری )طرح های جامع و تفصیلی( در داخل یا در خارج از محدوده ِی قانونی 

شهرها به وجود آمده اند، عمدتاً فاقد سند مالکیت اند و از نظر ویژگی هاِی 

کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و زیرساخت هاِی 

شهری شدیداً دچار کمبود هستند")14(.

در گفت وگوی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کردستان به نکته ِی جالبی 

برمی خوریم. او می گوید 30 در صد از جمعیت شهرنشین کشور حاشیه نشین 

است و در محالتی با بافت فرسوده، تاریخی و نا کارآمد زندگی می کند. همو 

اضافه می نماید که در سال 1390بر اساس مصوبه دولت چند روستای بزرگ 

این استان، بدون مطالعه و کاِر کارشناسی به شهر تبدیل شدند. این تصمیم 

تبعات بدی داشته و حاشیه نشینی شهری در این استان را گسترش داد )ایضاً 

.)11

از این تعریف می توان استنتاج کرد که بافت برخی از محله هاِی حاشیه نشین 

آلونک،کپر، چادر یا زاغه یا حلبی نیست. بلکه بافت روستایی دارند، فرسوده 

و ناکارآمدند. به بیان دیگر، احتماالً واحدهایی هستند که پس از تبدیل شدن 

به شهر بافت روستایی خود را حفظ کردند ؛ ضابطه ها و مقررات شهرسازی 

بهره  قانونی شهرشدن  امتیازهاِی  از  را رعایت نکردند. فقط  و معماری شهر 

می برند و بس.

3-3 - تعداد و پراکنش حاشیه نشینان شهری  پس از  انقالب 135۷

حاشیه نشینان  وضعیت  از  جانبه ای  همه  و  جامع   ، دقیق  علمِی  سند 

شهری کشور وجود ندارد یا قابل دستیابی نیست. مقام هاِی رسمی آمارهاِی 
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متفاوتی را بیان کردند. در سال1393 پس از تصویب سند ملی راهبردی مراکز 

بهداشت استان ها و شهرستان هاِی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

قانونی  محدوده ِی  از  خارج  یا  درون  در  غیررسمی  سکونت گاه هاِی  کشور 

برخی شهرها را با روش سرشماری شناسایی کردند )ایضاً 10(. معاونت وزیر 

ایران  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 8 بهمن 1394 اعالم کرد که در 

برطبق مطالعه و  بررسی هاِی انجام شده با روش سرشماری 700 سکونت گاه 

شهرسازی  ضابطه هاِی  رعایت  و  ساخت  مجوز  بدون  و  غیرمجاز  غیررسمی، 

 10 ایران  در  برآوردها  خوش بینانه ترین  در  می کند،  اضافه  او  شد.  شناسایی 

وزیر کشور  دیگر،  سوی  از  )ایضا10ً(.   دارد  وجود  حاشیه نشین  نفر  میلیون 

ساکن  نفر  11میلیون  را  کشور  حاشیه نشین شهری  95 جمعیت   در خرداد  

کولبری،  فقر،  بی سوادی،  یا  کم سوادی  افزود:  و  نمود  اعالم  محله   2700 در 

تکدی گری، زباله گردی، قاچاق و اعتیاد، جرائم ُخرد و کالن و بیکاری گسترده 

از ویژگی هاِی اصلی این جمعیت حاشیه نشینان است)ایضاً 13(. قائم مقام او 

در امور اجتماعی و فرهنگی در آبان  همان سال ضمن تأیید آمار باال اضافه 

کرد که حدود 8 تا 9میلیون نفر هم در بافت هاِی فرسوده و ناکارآمد زندگی 

تیر  می کنند )15(.  ازسوی دیگر، آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در15 

ماه سال 1396 در زاهدان اظهار داشت، جمعیت شهرنشین کشور حدود 59 

میلیون نفر و جمعیت حاشیه نشین و بد مسکن حدود 19 میلیون نفر است. 

به نظر او مسئله ِی حاشیه نشینی یک مسئله ِی ملی است و نوعی هم گرایی 

دارد  وجود  محلی  سازمان هاِی  و  ها  وزارتخانه  همه ِی  در  همراهی  و  افقی 

در چهار  نیز  بهزیستی کشور  سازمان  درمان  و  پیشگیری  معاون   .)15 )ایضاً 

ساکن  نفر،  میلیون  نوزده  را حدود  تعداد حاشیه نشینان شهری  مرداد 1397 

در300 محله درحاشیه ِی شهرهای به ویژه بزرگ کشور بیان کرد؛ همو می گوید 

که در سال هاِی گذشته جمعیت حاشیه نشین شهری کشور فاقد آمار بوده و 

حاشیه نشین در خدمات عمومی و رفاه اجتماعی شهر حق وحقوقی نداشته و 

به رسمیت شناخته نمی شده است )ایضاً 10(. مدیرکل امور  اجتماعی استانداری 

استان کردستان در20 شهریور 1398 اظهار داشت که هم اکنون 30 درصد از 

جمعیِت 54 میلیون نفر شهرنشین کشور، یعنی 190560000نفر، حاشیه نشین 
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استان کردستان  او نسبت حاشیه نشین شهری در   .)11 تلقی می شوند)ایضاً 

دیماه  در  داند)16(. همو  می  نفر  میلیون   1/6 از  بیش  یعنی  درصد،   50 را 

بر اساس آمارهاِی موجود  ایرنا  اظهار داشت،  با خبرنگار  1398در گفت وگو 

از کل 3000 محله ی حاشیه نشین کشور، 51 محله ِی حاشیه  نشین متعلق به 

استان کردستان است )در سنندج، بانه، سقز، بیجار مریوان، دیواندره، قروه و 

تعریف  این محله هاِی مسکونی  برای  زیر ساختی  او هیچ  نظر  به  کامیاران(. 

هیچ گونه  که  دارند  وجود  ساخت و سازهایی  محله ها  این  در  است.   نشده 

سنخیتی با ساخت وسازهای داخل شهر ندارند)ایضاً 11(

چند  و  می سازد  روشن  را  نکنه  دو  مسئول  مقام هاِی  متفاوت   آمارهای   

ابهام دارد. 1 – رُشد شتابان.  جمعیِت حاشیه نشینان شهرِی کمتر از یک درصد 

)10450خانوار( کشور در سال 1355 )17(، بنا به گفته ِی مسئوالن  رژیم به 

19میلیون نفر افزایش یافته است؛ 2- پدیده  ِی حاشیه نشینی دیگر منحصر به 

بلکه در شهرهاِی متوسط،  پایتخت و چند کالن شهر دیگر کشور نمی شود. 

حتا کوچک نیز محله یا محله هاِی حاشیه نشینی ایجاد شده و در حال گسترش 

است. 3- با استثنا کردن تهران و شهرهاِی اقماری آن، به نظر می رسد، پراکنش 

جمعیت حاشیه نشین شهری با وزن، موقعیت و میزان رُشد و توسعه یافتگی و 

امکان کاریابی و اشتغال در شهر مقصد نسبتاً تناسب دارد- موضوعی که نیاز 

به پژوهش علمی دارد. شواهد و قرائن نشان می دهد که در این تصمیم گیری 

مذهبی،  زبانی،  -قبیله ای،  طایفه ای  فرعی،  فرهنگ  حمایتِی  نظام  معموالً 

پُررنگی دارد. پدیده ای که در محله هاِی  یا هم والیتی بودن نقش  دوستی و 

حاشیه نشین شهری به وضوح مشاهده می شود. مثالٌ محله ِی کردها، محله ی 

ترک ها و غیره. در نتیجه فرهنگ فرعی-سنتی در بین بخشی از حاشیه نشینان 

دیگر  و  سنت  فرهنگ،  در  می تواند  که  پدیده ای  است.  ماندگار  و  برجسته 

هنجارها و ارزش هاِی شهر مقصد تأثیر گذارند و ملقمه  ای به وجود آورد.

در اغلب این آمارها جمعیت حاشیه نشین شهری حدود 19 میلیون نفر ذکر 

شد. نظربه این که آماری ازسوی مرکز آمار ایران، مرجع آماری کشور، نداریم. 

این آمار دقیق باشد یا برآوردی از حاشیه نشینان کشور را نشان دهد  به هرحال 

بیانگر آن است که  میلیون ها نفر از ساکنان کشور ثروتمنِدمان زیر خط فقر 
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و  آلوده  کثیف،  محله هاِی  در  غیرانسانی  و  تأسف بار  وضعیت  در  و  مطلق 

ماندن  زنده  برای  آموزشی  و  رفاهی-بهداشتی  امکانات  داشتن حداقل  بدون 

مبارزه می کنند؛ در سرپناه محقری که با استفاده از مصالح ارزان قیمت قابل 

دستیابی مانند خشت، چوب، سنگ، حلب، نی و پوشال، کارتن هاِی مقوایی، 

چادر و..ساختند و در آن  زندگی می کنند. برای به دست آوردن لقمه ای نان 

و زنده ماندن به هر کار قانونی و غیرقانونی دست می زنند؛ به خرده فروشی، 

تکدی گری، کولبری، زباله گردی، تن فروشی، بچه فروشی، قاچاق مواد ُمَخدر یا 

هر کار دیگری مبادرت می ورزند؛ کودکان در سن مدرسه خود را به جای درس 

خواندن به کار یا گدایی  وامی دارند؛ صدقه ها را با اشتیاق می پذیرند. شاید 

هم بخشی از این تهی دستان از بنیادهایی مانند بنیاد شهید، کمیته امداد امام 

یا  و  نیازمند  تهی دست،  گروه هاِی  دیگر  و چون  یا...صدقه می گیرند  خمینی 

مذهبی-سنتی، به عنوان اُمت همیشه در صحنه ی رژیم ِحاکم گوش به فرمان 

هستند.

4 – نگاهی گذرا به کُنش و اندرکُنش حاشیه   نشینان و شهروندان

در درازمدت هم جواری حاشیه نشینان، به ویژه جوان با شهروندان و کُنش 

پرورش یافته  کم سواد،  غالباً  تهی دست،  و  فقیر  میان جواِن  اندرکُنش هایی  و 

در  و  فرهنگ  با  شده  اجین  ای،  قبیله  روستایی-  سنت هاِی  و  فرهنگ  در 

ساکن  مرفه،   به ویژه  مقصد،  شهر  شهروندان  زبان  با  متفاوت  زبان  مواردی 

حمام  نظیر  بهداشتی  و  آموزشی  امکانات  فاقد  کثیف،  آلوده،   محله ای  در 

و کانال فاضالب )معموالً فاضالب را در کوچه ها رها می کنند(، در محیطی 

کم نور و غیراستاندارد می تواند عارضه هاِی ناگواِر دو جانبه ای به همراه داشته 

باشد. از  یک سو، برای حاشیه نشین، به ویژه جوان که حتا امکان مدرسه رفتن 

نداشته، با مشاهده  ِی مکرر سطح و کیفیت زندگی خوب شهرنشینان مرفه و 

مقایسه ِی آن با زندگی ُمحقر و فالکت بار خودشان می تواند برایش دردآور 

را  زبان مردم شهر مقصد  است  در مواردی تحمل ناپذیر شود. ممکن  و حتا 

تحقیر شود و  از شهروندان  از سوی بعضی  کند؛  نفهمد، احساس بی هویتی 
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بداند،  شده  تعیین  پیش  از  سرنوشت  معلول  را  وضعیتش  نتواند  یا  نخواهد 

تفاوت  احتماالً  این صورت  در  بگذرد.  کنارش  از  و  نماید  تلقی  الهی  مشیّت 

و  تحقیرها  ناروا،  تبعیض هایِ   اجحاف ها،  فسادها،  دزدی ها،   زندگی،  سطح 

مانند آن را واضح تر می بیند و با فقر، فالکت و معضل  هاِی خودشان مقایسه 

می کند. انباشت این دردها و گرفتاری ها در زمان می تواند پی آمدهاِی ناگواری 

داشته باشد. خصوصاً در شرایطی که قوانین و دیگر عامل هاِی انتظام اجتماعی 

به نوعی مجاز  آن ها  از  تخطی  روابطی  در سیستم  و  نمی شوند  گرفته  جدی 

تلقی می شود. جوان حاشیه نشین شهری ممکن است برای ارتقاء سطح زندگی 

اجتماعی -اقتصادی و چیرگی بر بی هویتی خودش در شهر مقصد دست به 

هر کاری بزند؛ مثالً در گروه ضربت و سرکوب ژریم قراربگیرد و کسب هویت 

کند؛ هنجارها و ارزش هاِی مسلط جامعه ِی شهری ،که در مواردی با ارزش هاِی 

خودش ناسازگار است را نادیده انگارد؛ احساس ناامنی، سرافکندگی، بیگانگی، 

گُم گشتگی نماید؛ تغییر ذهنیت مذهبی بدهد؛ دست به خشونت و بزهکاری 

بزند؛ به  سرقت، آدم کشی،  قاچاق، تن فروشی ، بچه فروشی و یا دیگر کارهاِی 

خالف قانون دست بزند یا خودکشی کند.

داشته  پی  در  واکنش هایی  متقابالٌ  می تواند  کُنش ها  این  دیگر،  جانب  از 

یا جوان  برای نمونه، ممکن است در نوجوان  باشند. دریک نگاه کلی و گذرا 

او خودکامگی،  به  بگذارد.  منفی  تأثیر  ناموفق  یا  ناراضی  به ویژه  شهرنشین، 

کارهای  دیگر  و  قاچاق  بزه کاری،  نگری،  مادی  طلبی،  فرصت  بی بند و باری، 

خالف قانون و ضد هنجارها و ارزش هاِی 

تغییر  یا  و  کند  ترویج  را  شهر  اجتماعی 

میزان  شهر  در  و  بدهد  مذهبی  ذهنیت 

و  فروشی  بدن  اعضای  تن فروشی،  طالق، 

یا فرزندفروشی و غیره  را تشویق نماید.

5- نقش سیاسی واجتماعِی حاشیه نشینان در جامعه

نفر(،  میلیون  حدود19  گیریم   ( حاشیه نشین  عظیم  جمعیت  این 
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به ویژه  اکثراً ساکن در حاشیه  ِی شهر تهران، حومه ها و شهرهاِی اقماری آن 

)حدود20محله ِی حاشیه نشین-ایضاً 6( و چند شهر بزرگ کشور مانند مشهد، 

اصفهان، تبریز، همدان، سنندج، کرمانشاه، اهواز، کرمان و... با مشخصه هاِی 

گفته شده می تواند در امور سیاسی- اجتماعی کشور هم نقش آفرین باشد. 

نمونه ِی آن در مشارکت گسترده و کارساز حاشیه نشینان در انتخابات ریاست 

جمهوری سال 1392 اتفاق افتاد. حاشیه نشینان هم بسیار عقالنی عمل کردند 

و به  نامزدی که شعار پرداخت رایانه می داد رأی ندادند و با 24 میلیون رأی 

این جمعیِت گرسنه، بی کار  و  ، یعنی حسن روحانی را برگزیدند.  او  رقیب 

نرود  فرو  بیش تر  این که  برای  یا  خود  منافع  حفظ  برای  محتاج  شب  به  نان 

تا دو روزی بیش تر شکم  از گرسنگی نمیرد به هر چیزی چنگ می اندازد  و 

غارت  را  مغازه  یا  بانک  است  ممکن  کند.  سیر  را  فرزندانش  و  زن  و  خود 

هنگامی  آن  بارز  نمونه هاِی  از  غیره.  و  شود  درگیر  دولتی  مأموران  با  کند؛ 

اتفاق افتاد که دولت موقت دستور داد برخی از بندهاِی قانون اساسی پیاده 

لذا  گذارده شود.  اجرا  به  معماری شهر  و  مقررات شهرسازی  و  و ضابطه ها 

تخریب سرپناه حاشیه نشینان تهران و چند کالن شهر دیگر در دستور کار قرار 

گرفت )اواخر سال 1359 و اوایل دهه 1360(. همان طورکه در این نوشته بیان 

چند  حتا  و  پرداختند  زدوخورد  به  مأموران  با  بپاخاستند  حاشیه نشینان  شد، 

دهه1370هنگامی  سال هاِی  در  دیگر  نمونه ِی  ؛  دادند  هم  زندانی  و  کشته 

اتفاق افتاد که حاشیه نشینان تهران و چند شهِر ُعمده ِی کشور برای برخورداری 

از خدمات شهری به اعتراض و تحصن روی آوردند و با مأموران دولتی درگیر  

شدند و دولت را به عقب نشینی وادار کردند؛ نمونه ِی دیگر در اعتراض هاِی 

دهه70 در اراک و اسالمشهر، یا بسیار فراتر و گسترده تر در اعتراض هاِی آبان 

سال 1398 به علت افزایش قیمت بنزین رخ داد )ایضاً 11(.  

این حرکت ها نشان دادند که جمعیت عظیمی هستند،  با  حاشیه نشینان 

فعال  مشارکت  جنگ  و  انقالب  در  که  مستأصل  و  محروم  فقیر،  بیکار، 

انقالب  ثمره ِی  از  ولی  دادند  زیادی  معلول  و  مجروح  کشته،  داشته اند. 

دولت  کشور  وزیر  آن چه  کم وبیش  ویژگی هاِی  با  نبرده اند.  متناسب  نصیب 

بیکاری گسترده، کولبری،  فقر،  مانند بی سوادی،  حسن روحانی تصویر کرده 
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در  و  کالن   و  ُخرد  جرم های  دیگر  و  اعتیاد  قاچاق،  زباله گردی،  تکدی گری، 

وضعیت غیر انسانی زندگی می کنند. همان طورکه گفته شد، بخش ُعمده ای 

از این حاشیه نشینان شهری، به ویژه جوان شغل و درآمد ثابتی ندارند، بیکارند 

و بی پول و از داشتن حداقل ها محروم.  اگر نتوانند یا نخواهند در خدمت 

نوایی برسند و  نان   و  به  یابند،  ارتقاء  به متن  از حاشیه  بگیرند،  ررژیم قرار 

تبعیض هاِی  طبقاتی،  شدید  تفاوت  نمایند،  کسب  منزلت  و  مقام  شخصیت، 

ناروا و فسادهاِی افسارگسیخه را واضح تر  می بینند و دقیق تر لمس می کنند و 

بیش تر رنج می برند. خود را در شهر مقصد غریبه و غیرخودی می دانند. سعی 

می کنند پایگاه طبقاتی خود را که گاهاً حتا در تضاد با ارزش هاِی اجتماعی 

شهر مقصد می باشند حفظ کنند و پایبندشان باشند.

 این نگرش و عملکرد می تواند هنجارها و ارزش های اجتماعی شهِر مقصد 

که در برقراری انتظام اجتماعی نقش پررنگی دارد را به چالش بکشد و حتا 

ناگواری  عوارض  می تواند  درازمدت  در  که  پدیده ای  بدهد.  تغییر  به تدریج 

داشته باشد و در فرهنگ و ارزش هاِی مهم و سودبخش کل سرزمین دگرگونی 

ایجاد نماید. در رُشد و توسعه  یپوسته و پایدار کل جامعه و ُمدرن شدن آن 

اثرهاِی منفی و بازدارنده ای به جا گذارد.

طرح  روشن،  تصمیم  هیچ  حاکم  نظام  که  نمی رسد  نظر  به  متاسفانه 

پژوهشی دقیق و برنامه ِی منتظمی برای سامان دادن به وضع اسف بار این 

جمعیت عظیم ایرانی و جذب ُخرده فرهنگ ها، هنجارها و ارزش هاِی مثبت 

آن ها و تغییر یا حذف ارزش هاِی منفی و باز دارنده ِی رُشد و توسعه ِی جامعه 

داشته باشد.

 بررسی و شناخت علمی و کالبدشکافی دقیق این پدیده و چاره اندیشی 

تعلل  است.  واجبات  واجب  از  علمی  شناخت  پایه ِی  بر  و  منطقی  عقالنی، 

و  عظیم  جمعیت  این  اسفبار  وضع  به  وسامان دهی  رسیدگی  در  بیش تر 

تحمل  آستانه ِی  از  تواند  می  غیرانسانی  فالکت باِر  زندگی  این  از  نجات شان 

صبرشان فراتر رود و پی آمدهاِی جبران ناپذیری بجا گذارند. برای  نمونه، مورد 

ابزارِی جریان هاِی سیاسی داخل یا خارجی قرار بگیرند؛ شورش  بهره بردارِی 
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پايان رسانيد و به عضويت هيئت علمي رشته ِی جامعه شناسي دانشگاه تهران درآمد. حدود دو سال مسئوليت 

ارزش يابي طرِح سوادآموزي تابعي که ازسوِي يونسکو در دو منطقه ِی ايران به آزمايش گذارده شد را به عهده 

مسئول  به عنوان  تدريس  سال ضمن   5 از  بيش  است.  داده  انجام  زمينه  اين  در  پژوهش  چندين  و  داشته 

بخش تحقيقات جامعه شناسِي شهري به کارهاي پژوهشی نيز اشتغال داشته است. دوبار مسئوليِت معاونت 

دانشکده علوم اجتماعي را به عهده گرفت. يک سال در مرکز آموزش تطبيقي دانشگاه شيکاگو به عنوان استاد 

مدعو به تدريس و پژوهش اشتغال داشته است. پس از انقالب سرپرستِي مؤسسه را پذيرفت و شرايط را 

از سال  اخراج شد.  دانشگاه  از  و  ممنوع التدريس  در سال1362  کشيد.  کنار  و  نديد  مناسب  تحقيق  براي 
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را به عهده گرفت و سپس بررسي شبکه ِی شهرهاِي مهم کشور در طرح کالبدي ملي را سرپرستي و هدايت 

کرد. مديريت پروژه ِی  ملي گازرساني به روستاهاِي کل کشور از جمله کارهاي پژوهشِی او در دهه هاِي 

60-1370است.

ترجمه ِی کتاب هاِي روش تحقيق در علوم اجتماعي، تفکر آماري و دمکراسي پساتوتاليتر و انتشار چندين 

مقاله در حوزهاِي تخصصي خود را نيز در کارنامه خود دارد.



ر  د
ِو  قلمر

ندیشه ا



پرولتری انقالب  افسانۀ 
ناصر اعتمادی]1]

کارل لوویت، فیلسوف آلمانی و شاگرد هایدگر، در کتاب تاریخ و رستگاری 

از مارکس به عنوان متفکری یاد کرده که ّشم قّوی تاریخی داشت. او می گفت 

که مارکس کُل مسائل خود را ازجمله در کتاب سرمایه به مسئلۀ واحد تاریخ 

تبدیل کرده است. لوویت از این نیز فراتر می رفت و می گفت : فلسفۀ تاریخ 

آنطور که فیلسوفان روشنگری از زمان ولتر و دیدرو ابداع کردند و با هگل و 

مارکس به اوج رسید، تماماً بر پیش فرض های االهیاتی استوار شده است. برای 

نمونه، تاریخ جهان، نزد هگل همان وعده یا "عدل االهی" Théodicée است 

و مفهوم "حیلۀ عقل" مشیت و رستگاری را در زبانی عرفی بیان می کند، هر 

چند این رستگاری به یاری امید و ایمان فهمیده می شود.

1- ناصر اعتمادی دانش آموختۀ رشته فلسفه در دانشگاه های سوربون و نانتر پاریس است و از رسالۀ دکتری 

خود به سرپرستی اتین بالیبار در سال ٢٠٠١ دفاع کرد. هم زمان با پایان تحصیل ناصر اعتمادی به استخدام 

اواخر  به عنوان روزنامه نگار و پژوهشگر در  را  او  فعالیت حرفه ای خود  بین المللی فرانسه در آمد.  رادیو 

سال های ١٩٩٠ با همکاری با هفته نامۀ Témoignage chrétien  آغاز کرد و تاکنون مقاله هاِی تحلیلی و 

پژوهشی بسیاری در دیگر نشریه ها و رسانه های فرانسوی به چاپ رسانده است.    
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با این مالحظات لوویت می افزود که پرولتاریای مارکس نیز ابزار مشیتی 

است که قرار است از طریق یک انقالب جهانی کارگری غایت تاریخ، یعنی 

رهائی انسان را بر روی زمین متحقق سازد، با این تفاوت که به گمان لوویت 

او  گفتۀ  به  است.  یهودی  االهیات  از  متاثر  عمیقاً  مارکس  پرولترِی"  "انقالب 

پرولتاریاِی مارکس همان "قوم برگزیده" است و "ماتریالیسم تاریخی، تاریخ 

مقدسی است که در زباِن اقتصاد سیاسی روایت شده است." 

 : می گفت  و  می داد  تعمیم  نیز  سرمایه   کتاب  به  را  داوری  این  لوویت 

"آنچه در این اثر به عنوان یک کشف علمی به نظر می آید از سطر اول تا سطر 

آخر آکنده از ایمانی معادشناسانه است.]2]" پرولتاریا در نگاِه مارکس رسالتی 

تاریخی نه فقط برای رهایی خود، بلکه برای نجات کل بشریت دارد. به قول 

خود مارکس پرولتاریا نمی تواند بدون آزاد کردن بشریت، خویش را از زنجیر 

جامعۀ بورژوایی آزاد کند. 

بااین حال، به گواه تاریخ مارکس هرگز برداشتی روشن و یک دست از آنچه 

"انقالب پرولتری" یا کارگری نامیده شد، نپرداخت و دست کم از ١٨٥٠ جدال 

تا  آغاز کرد که  پرولتری"  "انقالب  بر سر مفهوِم  با خود  را  فکری بی وقفه ای 

امروز منشاء بحران های متناوب مارکسیسم بوده است.     

رویداد انقالبی، تحول انقالبی

دو واقعیت  دربرگیرندۀ  نه(  یا  باشد  پرولتری  می خواهد  )حال  انقالب 

تغییرات  رونِد  به مثابٔه  انقالب  و  رویداد  به مثابٔه  انقالب   : است  به هم مرتبط 

و  مستقر  نظم  و  رژیم  ناگهانی  فروپاشی  رویداد  به مثابۀ  انقالب  تاریخی. 

قدرت گیری طبقه یا ائتالفی از طبقه ها است. پیش بینی زمان رویداد انقالب 

ناممکن است. رویداد انقالب، آخرین پرده از رونِد طوالنی تحوالت تاریخی 

 évolutionnisme("است. به تعبیر مارکس، رویداد انقالب "تحولگرایی انقالبی

révolutionnaire(  یا به قول هگل "نتیجۀ انقالبی خاموش و پنهان است."

2- Karl Löwith, Histoire et salut� les présupposées théologiques de la philosophie de l�histoire, 

Paris, Gallimard, 2002, P.70.
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انقالب های انگلستان و فرانسه که گذار از جامعۀ فئودالی به سرمایه داری 

را تسهیل کردند یک شبه روی ندادند. گذار از فئودالیسم به سرمایه داری از 

اواخر قرن شانزدهم یا از دورۀ رُنسانس یا حتی بسیار پیشتر، از زمان پیدایش 

نخستین شهرک هاِی سده های میانه آغاز و عاقبت به جهش کیّفی انقالب در 

لحظه ای معین منجر شد. 

هدف اغلِب انقالب هاِی بورژوایی قرن های شانزده تا هجده میالدی بازگشت 

به نظم عادالنۀ گذشته بود. تنها انقالب فرانسه خود را از این قاعده مستثنی 

و سرآغاز دوره ای جدید برای استقرار "آزادی، برابری و برادری" تعریف کرد. 

بااین حال، حتی انگاره هاِی انقالب فرانسه برگرفته از دورۀ باستان و جمهوری 

رُم بودند. به قول مارکس هنگامی که انسان ها می کوشند وضع موجود را تغییر 

نام هاِی  از  استفاده  با  را  تاریخ  جدید  صحنۀ  دراندازند،  نو  طرحی  و  دهند 

قدیمی و جامه هاِی کهن بازسازی می کنند]3]. بی دلیل نبود که انقالب انگلستان 

هدف خود را احیاِی مسیحیت اولیه اعالم می کرد در حالی که انقالب فرانسه 

در پی احیاِی جمهوری رُم بود و "انقالب" اکتبر ١٩١٧ روسیه نیز می خواست 

مسیر انقالب فرانسه را پی بگیرد.

پایینی ها دیگر نخواهند  انقالب زمانی روی می دهد که   : لنین می گفت 

و باالیی ها دیگر نتوانند به سان گذشته زندگی کنند.]4] انقالب هم زاِد بحراِن 

طبقۀ مسلط و وجود یک جنبش مبارز توده ای است. انقالب کار توده هاست 

جامعه  از  وسیعی  بخش های  که  گفت  آن سخن  وقوع  از  می توان  زمانی  و 

کردن  ساقط  برای  متضاد  گاه  و  متفاوت  منافع  به رغم  اجتماعی  طبقات  و 

اقدام  ثمرۀ  نمی تواند  انقالب  بنابراین،  می پیوندند.  یکدیگر  به  مستقر  رژیم 

یک اقلیت باشد. در چنین صورتی نه با انقالب که با کودتا روبه رو هستیم.  

انقالب زمانی روی می دهد که نظام مستقر فرسوده شده و حقانیت خود 

میّسر  ارعاب  و  خشونت  دائمی  اعمال  بدون  آن  دوام  و  داده  دست  از  را 

نیست. انقالب نتیجۀ ناتوانی نظم مستقر از ارایۀ طرح های جای گزیِن توسعه 

3- Karl Marx, Le Dix�huit brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Flammarion, 2007, p. 118. 

4- Vladimir Ilitch Lénine, La Maladie infantile du communisme� in Œuvres choisies, vol.II, 

Moscou, Editions en langues étranères, 1954, p. 419.
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و برون رفت از بی ثباتی دائمِی وضعیت بحرانی است که خود به وجود آورده 

است. 

انگاره هاِی  میان  جدال  انقالبی  بحران  یک وضعیت  نشانۀ  مهمترین 

کورنلئوس  به قول  که  هنگامی   : است  مسلط  انگاره هاِی  و  اجتماعی  جدید 

کاستوریادیس معناهاِی جدید اجتماعی، معناهاِی منسوخ نظم موجود را به 

چالش می کشند یا با آفریدن قدرتی جدید آنها را نهادینه می سازند]5]. به بیان 

مارکس، "انسان ها تحت شکل هاِی ایدئولوژیک از نبردهاِی خود آگاه می شوند 

و آنها را تا نهایت ِپی می گیرند."  

انقالب با شکاف درونی قدرت یا انفجار اجتماعی و یا هر دو آغاز می شود، 

هرچند هر انفجار اجتماعی لزوماً به انقالب نمی انجامد. بدون آگاهی فردی 

و اجتماعی هیچ انقالبی به نتیجه نمی رسد. آگاهی از ضرورت انقالب زمانی 

را  خود  توهمات  یا  انتظارات  همۀ  مدنی  جامعۀ  اعضای  که  می گیرد  شکل 

از  با سرپیچی  از دست داده و  نسبت به امکان اصالِح درونی نظام مستقر 

امرونهی ها و اجبارهای آن ادامۀ وضع موجود را دشوار می سازند. به بیان دیگر، 

انقالب زمانی روی می دهد که عامل ها و محّرک هاِی ساختاری و "تصادفی" 

انسانی  واقعیت  نماد  گویاترین  انقالب  می کنند.  تالقی  یک دیگر  با  انقالب 

است. یعنی : تلفیقی از ضرورت، آزادی و تصادف است. 

"رهبران"  میل  و  اراده  از  مستقل  معموالً  و  نیست  تدارک  قابل  انقالب 

شکل می گیرد و "رهبران انقالبی" نخستین کسانی هستند که از وقوع انقالب 

غافل گیر می شوند. نخستین وجه مشترک تمام انقالب ها خودانگیختگی آنها 

نهادهاِی  تأسیس  به  )اتونومی(،  به خودفرمانی  توده ها  تمایل خودجوش  و 

دموکراسی مستقیم است. اما، دیگر خصوصیّت انقالب ها انحالل همین نهادها 

و ابتکارها توسط قدرت برآمده از انقالب است. 

انقالب غیرقابل تفکیک از مسئلۀ قدرت سیاسی است. دراین معنا، انقالب، 

به تعبیر آنتونیو نِگری، "قدرت مؤسس" است و وظیفۀ دولت یا قدرت تأسیس 

5- رجوع شود به : 

Cornelius Castoriadis, L�Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1973.
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شده مهار توده ها به عنوان منشاء الیزال قدرت است. ماهیت قدرت و انقالب 

در  که  می زند  رقم  جامعه ای  نوع  بلکه  اعالم شده،  قبل  از  نه هدف هاِی  را 

نوع  به  انقالب  ویژۀ  "خصلت  لوفور  کُلود  به گفتۀ  می دهد.  روی  انقالب  آن 

جامعه ای بستگی دارد که در آن انقالب توسعه می یابد]6]."  

انقالب فی نفسه انقالبی نیست. انقالب وحدت اضداد  یا گرایش هاِی متضاد 

است. انقالب دیالکتیکی است. کشمکش دائمی میان نوآوری و محافظه کاری، 

خیزش و اعتدال، سرسختی و سازش و پیشرفت و ارتجاع است... تغییر انقالبی 

همواره ترکیبی است از تداوم و گسست، از پیش رفت و پس ر فت و از انقالب 

انقالب  رویداد  بدیو  آلن  به تعبیر  رویداد.  به مثابۀ  انقالب  و  روند  به مثابۀ 

گشاینده یا آفرینندۀ احتماالت پنهان و غیرقابل پیش بینی است. بدیو می گوید : 

"یک رویداد سیاسی ]...] گشایشی موضعی به روی احتماالت سیاسی است.]7]" 

درست نظیر عشق که به تعبیر بدیو گویاترین نمونۀ رویداد است زیرا، نتیجۀ 

برخورد تصادفی دو انسان است. 

تعیین  انقالب  در  درگیر  گرایش های   قدرت  مناسبات  را  انقالب  سویۀ 

می کند. به همین خاطر، شخصیت های تاریخی انقالب گاه نقش های متضاد را 

در دوره های مختلف برعهده می گیرند. به قول پلخانوف شخصیت های تاریخی 

یک افسر  ناپلئون  فرانسه  انقالب  بدون  می شوند.  آفریده  زمانه  نیاز  براساس 

ناشناخته می ماند. اما، بدون یک شخصیت تاریخِی درخور، فرصت انقالب به 

اقدامی کور و سترون و بی سرانجام منتهی می شود.  

تنها  فرانسه  و  انگلستان  انقالب های  مشخصاً  و  بورژوایی  انقالب های 

رسیدند.  خود  اصلی  هدف هاِی  به  چون  بودند،  تاریخ  موفق  انقالب های 

به  مشروط  گفت  روسیه   ١٩١٧ اکتبر  "انقالب"  مورد  در  می توان  را  همین 

اینکه "انقالب روسیه" را نه یک"انقالب پرولتری"، که دراصل یک انقالب اصیل 

بورژوایی بدانیم. همانند انقالب های بزرگ بورژوایی، انقالب اکتبر روسیه نیز 

بقایاِی  کردن  نابود  و  جامعه  کردن  صنعتی   : دنبال کرد  را  اصلی  هدف  دو 

6- Claude Lefort, L�Invention démocratique, Fayard, 1994, p. 188.

7- Alain Badiou, La Philosophie et l�événement, Editions Germina, 2010, p. 20.
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به بردگی مطلق،  به یاری خشونت و فروکاستن طبقۀ کارگر  جامعۀ فئودالی 

شبیه آنچه دولت های مطلقۀ اروپایی در مرحلۀ انباشت اولیه سرمایه کردند. 

مشارکت طبقات فرودست تغییری در اهداف بورژوایی انقالب از جمله 

انقالب اکتبر نمی دهد. در تمام انقالب های بورژوایی، توده های فقیر "گوشِت 

نظامی  نیروهای  با  نبردهای خیابانی و رویارویی  اصلی  یا عامالن  دِم توپ" 

نظم مستقر بودند، نظیر "بی تنبان ها" و "کله گردها"]8] در انقالب های فرانسه 

و انگلستان یا سربازان و کارگران گرسنه در کودتای اکتبر ١٩١٧ حزب بلشویک. 

شکست انقالب های ١٨٤٨ و انقالب پرولتری

و  تجدد  تاریخ  سیاسی  رویداد  مهم ترین  فرانسه  انقالب  مارکس  نگاه  از 

حزب های  برای  حتی  بود.  سوسیالیستی  یا  پرولتری"  "انقالب  نظریۀ  منشاء 

کنگرۀ  که  بود  به حدی  فرانسه  انقالب  اهمیت  مارکس  از  بعد  سوسیالیست 

مؤسس انترناسیونال دوم در صدُمین سالگرد انقالب فرانسه، چهاردهم ژوئیه 

١٨٨٩، در پاریس برگزار شد. مارکس با استناد به انقالب فرانسه، رویدادهای 

انقالبی ١٨٤٨ اروپا را تحلیل می کرد. دلبستگی مارکس جوان به انقالب فرانسه 

و به ویژه به گرایش ژاکوبنی آن به حدی بود که او در ١٨٤٨ در خطابۀ خود 

تبدیل شده  به کمونیست امروز  "ژاکوبن ١٧٨٩  که  لهستان می گفت  دربارۀ 

است" )عین این عبارت را لنین در ١٩٠٣ هنگام تأسیس حزب بلشویک تکرار 

کرد(. مارکس در نوامبر و دسامبر ١٨٤٨ در مقاله هایی در "نشریۀ راین جدید" 

از این نیز فراتر  رفت و با دفاع از "تروریسم انقالبی" ژاکوبن ها آن را "طریقۀ 

توده ای مبارزه با فئودالیسم و استبداد مطلقه"  خواند]9]. 

بااین حال، شکست انقالب هاِی ١٨٤٨ سرآغاز دورۀ تردید مارکس و انگلس 

این  دربارۀ نظریۀ انقالب پرولتری بود )بعدتر سرکوب خونین کمون پاریس 

8- "بی تنبان ها" به مردم پابرهنه و معترض در انقالب کبیر فرانسه گفته می شد : کسانی که به جای شلوارک 

– نماد اعیان و اشراف – شلوارهای راه راه به پا داشتند و جناح رادیکال انقالب را تشکیل می دادند. "کله 

گردها" نامی است که به پوریتان های مدافع پارلمان در نخستین انقالب انگلستان به رهبری "اُلیور کرامول" 

داده می شد.   

9- Karl Marx, Œuvres philosophiques, Alfred Costes, tome III, 1927, pp. 127-166. 
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تردید را جّدی تر کرد(. این دوره که هم زمان بود با شروع مطالعه هاِی منظم 

و  او  روی گردانی  سرآغاز  مدرن،  سرمایه داری  جامعۀ  ساختار  دربارۀ  مارکس 

انگلس از ژاکوبنیسم  و تغییر ارزیابی آنان دربارۀ خود انقالب فرانسه بود.

شکست انقالب های ١٨٤٨ نتیجۀ ضعف سرمایه داری و به تبع ضعف خود 

طبقۀ کارگر بود که در رسیدن به هدف هاِی خود ناگزیر از ائتالف های پیاپی با 

این  بر  بود و در عین حال  آنها  پذیرش هژمونی  طبقات غیرکارگری و بعضاً 

حقیقت صحه می نهاد که "جنبش کارگری" هرگز در واقعیت خود یک جنبش 

خالصاً کارگری نبود. این مالحظات مارکس و انگلس را به این نتیجه نیز رساند 

که موفقیت سیاسی کارگران به درجۀ رشد اقتصادی و سیاسی جامعه، بلوغ و 

آگاهی خود طبقۀ کارگر و دخالت مستقیم آن در نبردهای اجتماعی بستگی 

دارد]10]. 

انگلس در ١٨٩٥ در پیش گفتاری که بر نبرد طبقاتی در فرانسه اثر مارکس 

نوشت و نوعی وصیت نامۀ سیاسی او )و مارکس( به شمارمی رود در بررسی 

شکست انقالب های ١٨٤٨ به خطاهای تئوریک خود و مارکس اشاره می کرد 

و می گفت : "تاریخ خطای ما را نیز برمال کرد و نشان داد که نظرات آن زمان 

ما توهم بود. ]...] امروز شیوۀ مبارزاتی ١٨٤٨ از هر لحاظ غیرقابل به کارگیری 

است و شایسته است که این نکته به طور دقیق تر مورد سنجش و داوری قرار 

بگیرد. ]...] تاریخ خطای ما و همۀ کسانی را که به گونۀ مشابه می اندیشیدند 

اقتصادی  توسعۀ  وضعیت  زمان  آن  در  که  داد  نشان  به روشنی  و  کرد  برمال 

در کل قارۀ اروپا برای حذف تولید سرمایه دارانه بسیار ضعیف و نارس بود. 

نائل نشده و  به هدف خود  پرولتاریا هنوز  ارتش قدرت مند  امروز  اگر   [...[

نمی تواند به پیروزی  سریع دست یابد و ناچار است در نبردی سخت و دشوار 

به آهستگی و موضع به موضع پیش برود، واضح است که دگرگونی اجتماعی 

در ١٨٤٨ آنهم به طور ناگهانی ناممکن بود.]11]"  

آمدن  کار  روی   – یک تجربۀ شکست  از  درس گیری  با  نیز  گرامشی  آنتونیو  مارکس،  جانشینان  میان  10-در 

فاشیسم در ایتالیا – از این نبردهای اجتماعی و طبقاتی به عنوان نبردهای هژمونیک در دل "جامعۀ مدنی" 

یاد کرد و به این ترتیب بستر پی ریزی سوسیالیسم به عنوان دموکراسی رادیکال را فراهم ساخت.  

11- Karl Marx, La lutte de classes en France �1848�1850�� Paris, Editions Sociales, 1968, p. 7-10. 
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با   ١٨٥٠ دهۀ  اوایل  در  انگلس  و  مارکس  فکری  جدال های  مهم  بخش 

پیش گامان  )و  ژاکوبن ها  ادامه دهندگان  که  گرفت  صورت  بالنکیست ها 

انگلس   ١٨٧٠ سپتامبر  در  بودند.  اول  انترناسیونال  درون  در  بلشویسم( 

"ترور  که  می گفت  ژاکوبن ها  ترور  دورۀ  بررسی  در  مارکس  به  نامه ای  در 

بیرحمی های بی فایده ای است که افراد بزدل مرتکب می شوند و می کوشند به 

این وسیله بر ترس خود غلبه کنند. من معتقدم که مسئولیت ترور سال ١٧٩3 

منحصراً متوجۀ بورژوای جبونی بود که نقش میهن دوست را بازی می کرد و 

خرده  بورژوایی که از  ترس تنبانش را خراب کرده بود و یا اوباش بی سروپایی 

که جهت مال اندوزی از ترور بهره می بردند.]12]"

ایدۀ  تازه ای را جای گزین  ١٨٥٠ مارکس تدریجاً مفهوم های  اوایل دهۀ  از 

انقالب پرولتری کرد و در این بین توسعۀ سرمایه داری را شرط اولیۀ گذار به 

سوسیالیسم خواند. نظریۀ رشد نیروهای تولیدی، مارکس را به این نتیجه رساند 

که گذار به سوسیالیسم تنها در کشورهای سرمایه داری پیش رفته امکان پذیر 

است )به این نتیجه گیری انگلس تا آخرین دورۀ زندگی خود به ویژه با پیدایش 

نخستین سازوکارهای دموکراتیک در غرب و رشد و پیش َروی حزب های کارگری 

به یاری همین سازوکارها وفادار ماند(. شاید به همین خاطر مارکس و انگلس 

از همان نخستین سال های ١٨٥٠ به جای بازگشت به زادگاه خود، آلمان، به 

ادامه  انگلستان  نیمه دموکراتیک سرمایه داری  زندگی در جامعۀ پیش رفته و 

دادند و از همکاری با یک روزنامۀ بورژوائی در آمریکا نیز ابایی نداشتند. آنان 

از چارتیست ها دفاع می کردند که انقالبی ترین مطالبۀ سیاسی شان حق رأی و 

مشارکت کارگران در انتخابات عمومی بود و این مطالبه را به سالح مبارزاتی 

خود تبدیل ساخته بودند. 

در همین دوره مارکس به صراحت می گفت که تحمیل انتخابات عمومی به 

طبقات حاکم انگلستان، سوسیالیستی ترین تدبیر در قیاس با همۀ اقدام هایی 

است که تاکنون به نام سوسیالیسم در کل قارۀ اروپا معرفی شده است. او 

در همایش کارگری هشتم سپتامبر ١٨٧٢ در آمستردام و اندکی بعد در الهه 

12- Karl Marx, Friedrich Engels, Correspondances, tome XI, Paris, Messidor/éditions Socia-

les, 1985, p. 90.  
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می گفت که در کشورهای "دموکراتیک" )و منظور مارکس مشخصاً انگلستان، 

دستیابی  و  سوسیالیسم  به  مسالمت آمیز  گذار  امکان  بود(  آمریکا  و  هلند 

برنشتین  ادوارد  است.  بیشتر  به مراتب  خود  بلندمدت  اهداف  به  کارگران 

)کسی که انگلس آگاهانه او را به عنوان وصی خود و مارکس برگزید( نظری 

جز این نداشت هنگامی که می گفت : "هدف نهایی هیچ است و جنبش همه 

چیز" و منظور برنشتاین از "جنبش" مبارزۀ بی وقفه برای بسط دموکراسی و 

حقوق دموکراتیک بود، هرچند به دلیل طرح همین هدف لنین حکم "ارتداد" 

او را صادر کرد. 

"طبقۀ جهان شمول" و "روشنفکران جهان شمول"

 ١٨٧١ در  پاریس  کمون  شکست  هم چنین  و   ١٨٤٨ انقالب های  شکست  

مارکس را نسبت به ظرفیت انقالبی پرولتاریای جوان سدۀ نوزدهم تا حدود 

و  انقالب سوسیالیستی  و  دربارۀ سوسیالیسم  او  کرد. سکوت  محتاط  زیادی 

چگونگی دست یابی به آن مهم ترین بحران فکری وی را در اواخر عمر برمال 

می کند. چرک نویس هایی که حدود پنجاه سال پس از مرگ مارکس تحت عنوان 

فصل ٦ کتاب سرمایه منتشر شدند، نشان می دهند که مارکس سرگرم بازبینی 

نظریۀ ارزش خود و هم چنین نظریۀ پرولتاریای صنعتی و به تبع مفهوم انقالب 

ناتمام به جسم و روح  البته کوه مطالعات و داده های  کارگری بود بی آنکه 

فرسودۀ او مجال این بازاندیشی را بدهند.

از سرمایه  کار  تابعیت  با  که  تأکید می کرد  مارکس  این چرک نویس ها  در 

دیگر فرد کارگر تنها عامل حقیقی فرآیند کامل تولید نیست و "یک نیروی کار 

بیش ازپیش اجتماعاً مرکب" یعنی، "بی شماری از نیروهای کار که در هم کاری 

با یک دیگر کل ماشین تولیدی را تشکیل می دهند و به متنوع ترین شیوه در 

روند آفرینش کاالها یا فرآورده ها مشارکت می ورزند]13]" جای کارگر فردی را 

می گیرد. مارکس این مشارکت جمعی در فرآیند تولید را فقط به کار به عنوان 

13- Karl Marx, Un chapitre inédit du Capital, Paris, Union Générale d’Editions, Coll. 

» 10/18 «, 1971, p. 226. 
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مدیر،  جمعی،  کار  "در   : می گفت  و  نمی کرد  محدود  کارگر  فیزیکی  نیروی 

مهندس، تکنیسین چه به عنوان ناظر چه به عنوان کارگر یدی یا کمکی شرکت 

دارند.]14]" 

پیش تر در گروندریسه نیز مارکس به جاِی کارگر فردی از مفهوم های "کارگر 

کرده  استفاده   )General Intellect( عمومی"  "فکر  یا  زنده"،  "کار  جمعی"، 

بود که عالوه بر کار یدی شامل طیف نسبتاً وسیعی از کارگران فکری از جمله 

به طرز  و  می شدند  تولید  در  فعال  فکری  نیروی  یعنی  مهندسان  و  مدیران 

پیش بینی  را  بیستم  قرن  اواخر  در  غیرماّدی  تولید  و  کار  مفهوم  نبوغ آمیزی 

می کردند.      

مفهوم پرولتاریا به عنوان یگانه عامل تغییر تاریخی که رد پاِی آن را حتی 

در برخی عبارت هاِی مبالغه آمیز جلد یک سرمایه می توان دید، بیشتر محصول 

هگل  حقوق  فلسفۀ  نقد  نظیر  آثاری  در  به ویژه  مارکس  جوانی  دورۀ  تلقی 

 )١٨٤٤( اقتصادی-فلسفی ١٨٤٤، خانوادۀ مقدس  )١٨٤٣(، دست نوشته های 

و ایدئولوژی آلمانی )١٨٤٥( بود. در این دوره که تا نگارش مانیفست حزب 

که  بود  پُرنبوغی  جوان  روشنفکر  مارکس  می یابد،  ادامه   )١٨٤٧( کمونیست 

مباحث  و  بود  شده  فارغ التحصیل  فلسفه  و  حقوق  رشته های  در  به تازگی 

کانت،  باب  در  جوان"  "هگلی های  مجادالت  هم چنین  و  آلمان  ایده آلیسم 

تشکیل  را  او  ذهنی  مشغله های  مهم ترین  فویرباخ  و  هگل  شلینگ،  فیخته، 

می دادند. 

جهان شمول"  "طبقه ای  به عنوان  پرولتاریا  فکر  و  پرولتری"  "انقالب  فکر 

نیست و  وابسته"  "به هیچ طبقه ویژه ای  به تعبیر مارکس  یعنی طبقه ای که 

تاریخاً فراسوی جامعۀ بورژوائی قرار دارد در همین دوره و تحت تاثیر خوانش 

مارکس از پدیده شناسی روح هگل، به ویژه فصل معروف "خدایگان و بنده" و 

هم چنین نقش روشنفکران دولتی در فلسفۀ حقوق هگل ساخته شد. در واقع، 

مارکس نمی توانست نظریۀ پرولتاریا به عنوان "طبقۀ جهان شمول" را بیان کند، 

اگر پیش تر هگل در فلسفۀ حقوق خود در ١٨٢١ از "طبقۀ جهان شمول" یعنی 

14- همان.
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انقالب  از  پس  ُمدرِن  دولت  در  نقش جدید خود  در  دولتی  کارمندان  گروه 

نه صرفاً  کارمندان جدید دولتی  ازنظِر هگل نقش  بود.  نگفته  فرانسه سخن 

در  خود  ادغام  طریق  از  دولتی  روشنفکران  و  بود  روشنفکری  بلکه  اداری، 

دولت، به چنین منزلتی دست می یافتند]15].      

جانشینان مارکس در سوسیال-دموکراسی آلمان اولین کسانی بودند که برای 

با بوروکرات ها،  خود به عنوان روشنفکران جدید طبقۀ کارگر مقامی هم تراز 

کارمندان دولتی و روشنفکران جهان شمول فلسفۀ حقوق هگل قائل شدند. 

آنان در عمل نظریۀ پرولتاریا به عنوان یگانه عامل ذاتاً انقالبی تغییر اجتماعی 

را کنار گذاشتند بی آنکه البته به آن اعتراف کنند. 

 : زایت" می گفت  "نیو  نشریۀ  در  مقاله هایی  در سلسله  کائوتسکی  کارل 

سوسیالیسم سنتز پیشرفته ترین نظریه های فلسفی، تاریخی و اقتصادی است 

که نیازمند دانش و شناخت عمیق علمی است و به همین خاطر، این شناخت 

نه از مبارزات خودجوش کارگران که از ذهن روشنفکران بورژوا – نظیر مارکس 

اثر  از آن در  لنین نیز موافق بود که  این نظر  با  انگلس – بیرون می آید.  و 

معروف خود، چه باید کرد؟ مالت و بنیاد فکری حزب بلشویک به عنوان حزب 

روشنفکران پیشرو طبقۀ کارگر را ساخت. لنین نیز همانند کائوتسکی معتقد 

به  بورژوا ساخته و  توسط روشنفکران  بود که آگاهی سوسیالیستی منحصراً 

درون طبقۀ کارگر از بیرون منتقل می شود، زیرا طبقۀ کارگر تنها قادر به تولید 

آگاهی صنفی )یا تریدیونیستی( است. 

روشنگران  آرمان هاِی  و  اندیشه ها  و  فرانسه  انقالب  میان  همان طورکه 

لنین و کائوتسکی و  نگاه  از  قرن هجدهم مناسباتی مستقیم وجود داشت، 

اغلب رهبران سوسیال-دموکراسی اروپا، انقالب سوسیالیستی تحقق آرمان ها 

و هدف های تاریخی طبقۀ کارگر بود که توسط روشنفکران پیشرو تولید و از 

بیرون به درون طبقۀ کارگر منتقل می شد]16]، با این تفاوت که اگر کائوتسکی 

به تأسی  لنین  می کرد،  پرولتاریا  جانشین  را  توده ای  حزب  استدالل  همین  با 

15- Etienne Balibar, La Philosophie de Marx� Paris, La Découverte, 1993, p. 51.

16- CP. Emmanuel Terray, Procès de la révolution, Odile Jacob, 2019, p.86-87.
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از روشنفکران "پیشرو" را  اقلیتی  از  از کائوتسکی یک فرقۀ منضبط و مرکب 

مارکسیسم  بزرگ  بحران  نخستین  تناقض  این  می ساخت.  پرولتاریا  جایگزین 

به  روسیه  انقالب  شدن  تبدیل  از  پس  به ویژه  شد،  باعث  بیستم  قرن  در  را 

یک استبداد مخوف بوروکراتیک و روی کار آمدن فاشیسم در آلمان و ایتالیا. 

نظریۀ  و  سنتی  نظریۀ  تا  می توان  را  شکست  این  از  سرخوردگی  ردپاِی 

که  یافت  فرانکفورت"  "مکتب  پایه گذار   )١٩٣٧( هورکهایمر  ماکس  انتقادی 

می گفت : "وضعیت پرولتاریا ضامن کسب آگاهی او نیست]...] روشنفکری 

که در رویکردی مذهبی به اعالم خالقیت پرولتاریا بسنده و از تطبیق خویش 

متوجه  می کند،  رضایت  ابراز  پرولتاریا  از  آرمانی  تصویری  ساختن  و  آن  با 

نیست که گریز از اندیشۀ نظری و از مخالفت لحظه ای با توده ها باعث کورتر 

شدن و ضعیف تر شدن همین توده ها می شود.]17]" هورکهایمر و آدورنو این 

سرخوردگی و ناامیدی از نقش تاریخی طبقۀ کارگر و آرمان های روشنگری را 

در اثر معروف خود، دیالکتیک روشنگری، که در تبعید و پس از روی ِکار آمدن 

فاشیسم در آلمان نوشتند، به اوج رساندند. 

گروندریسه فراسوی سرمایه

برخالف مارکس، سن-سیمون می گفت که مهم ترین انقالب دورۀ جدید نه 

انقالب فرانسه که انقالب صنعتی بود. همان طورکه امروز می توان گفت که 

را  ١٩٧٠ کل جهان سرمایه داری  اواخر دهۀ  از  که  انقالب معاصر  مهم ترین 

دگرگون ساخت پیش رفت و کاربست فنون و دانش اطالعاتی در تولید است 

که به قول آندره گُرز با نابود کردن بی وقفۀ میلیون ها شغل واقعیت و مفهوم 

کار را چنان که مارکس بر اساس نظریۀ ارزش خود تعریف کرده بود، دگرگون 

دگردیسی  چنین  که  است  کسی  تنها  مارکس  دست برقضا  اما،  است.  ساخته 

جامعه هاِی  پیشرفته ترین  تنها  نه  که  کرد  پیش بینی  دوره ای  در  آن هم  را 

کاربست  بلکه  داشتند،  فاصله  اطالعاتی  انقالب  با  فرسنگ ها  سرمایه داری 

اتوماتیسم یا نظام ماشینی در تولید در تصور کمتر کسی می گنجید. 

17- Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, Paris, Gallimard, 1996, p. 46.
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قریب یک دهه بعد از شکست انقالب های ١٨٤٨، مارکس در پیش بینی های 

دست نوشته های اقتصادی  خود دربارۀ صنعت بزرگ و تحول نیروی کار در 

١٨٥٨-١٨٥٧ معروف به گروندریسه می نوشت که کاربست فنون علوم طبیعی 

در تولید، کار بی واسطه یا مستقیم را از نظر کّمی و کیّفی کاهش داده و به 

وهله ای جانبی، ولو اجتناب ناپذیر، در فرآیند تولید فرومی کاهد. او تصریح 

: ازآنجاکه "سرمایه ثابت در درون فرآیند تولید به صورت ماشین در  می کرد 

برابر کار قرار می گیرد، وضعی پیش ]می]آید که تمامی فرآیند تولید دیگر تابع 

بلکه بیش تر در حکم کاربرد تکنولوژیکی علوم جلوه  نبوده،  مستقیم کارگر 

]می]کند]18]." مارکس پیش بینی می کرد که کاربست نظام ماشینی که حاصل 

"فقط هنگامی  تولید است  فرآیند  قوانین مکانیکی و شیمیایی در  کاربست 

باالتری رسیده و همۀ علوم در  به مرحلۀ  صورت می گیرد که صنعت بزرگ 

خدمت سرمایه قرار گرفته باشند." این کاربست که چیزی جز جای گزینی کارگر 

توسط ماشین نیست خود کارگر را به گفتۀ مارکس "به تدریج و هرچه بیش تر به 

عملیاتی مکانیکی تبدیل می کند و به جایی می رساند که یک دستگاه مصنوعی 

می تواند جای آن را بگیرد.]19]" 

فعال  تولید  فرآیند  در  دیگر  "کارگر  مارکس،  به گفتۀ  وضعیتی،  چنین  در 

عمده و عامل اصلی" نیست و "همین که کار درشکل مستقیم خویش دیگر 

منشاء اصلی ثروت نباشد، زمان کار هم دیگر معیار ثروت نخواهد بود و نباید 

هم باشد.]20]" به گمان مارکس افزایش سود یا ارزش اضافی ازطریق جای گزین 

کردن کار توسط ماشین، نهایتاً مسیر "تحول آزادانۀ فردیت ها" یعنی خروج از 

تمدن سرمایه را نیز هموار می کند. 

او  نظر  از  چرا  که  ِپی برد  می توان  مارکس  مالحظۀ  همین  با  واقع،  در 

باشد  سرمایه داری  پیش رفتۀ  نظام های  ثمرۀ  می توانست  تنها  سوسیالیسم 

جامعه های  در  سوسیالیسم  ایجاد  برای  تالش  گونه  هر  چراکه  بالعکس  و 

تدین،  احمد  و  پرهام  باقر  ترجمۀ  دوم(،  )جلد  سیاسی  اقتصاد  نقد  مبانی  گروندریسه،  مارکس،  کارل   -18

انتشارات آگاه، ١3٧٥، ص. ٢٦3.

19- همان، ص.٢٦٩.

20- همان، ص.٢٧١
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عقب مانده حاصلی جز فقر و استبداد ندارد. 

جای گزین کردن کار توسط ماشین چنان که مارکس به درستی نتیجه می گرفت 

باعث می شود که رشد نیروهای تولیدی دیگر مشروط به "تملک کار اضافی 

فراهم  را  شرایطی  جایگزینی  این  مارکس،  به گمان  بالعکس،  نباشد.  دیگری" 

می کند که عاقبت "خود تودۀ کارگران مالک کار اضافی خویش باشند. وقتی 

چنین شود – و زمان مازاد بدین سان دیگر وجودی متناقض نباشد – ازیک سو 

ازسوی دیگر  و  شد  خواهد  سنجیده  اجتماعی  فرد  نیازهای  با  الزم  کار  زمان 

تحول نیروی تولید اجتماعی آن قدر سریع می شود که گرچه تولید دیگر ثروت 

همگان  اختیار  در  هم  بیش تری  مازاد  زمان  اما  می آید،  حساب  به  همگان 

خواهد بود. چون ثروت واقعی، نیروی مولد تحول یافتۀ همۀ افراد است. دیگر 

معیار ثروت به هیچ روی زمان کار نیست بلکه زمان مازاد است." به این ترتیب، 

مارکس تأکید می کرد که "کار مستقیم به خودی خود هم دیگر نمی تواند مبنای 

و  نظارتی  به یک فعالیت  بیش تر  لحاظی  به  کار  این گونه  باشد. چون  تولید 

تنظیم کننده تبدیل می شود، ضمن آنکه البته فرآورده هم دیگر فرآوردۀ کار 

مستقیم یک فرد تنها نیست بلکه ترکیب و برآیند فعالیت اجتماعی است که 

حکم تولیدکننده را پیدا می کند.]21]" 

تحوالت نیروی کار از اواخر نیمۀ دوم قرن بیستم دقت و صحت مالحظات 

مارکس را در گروندریسه و در عین حال تفاوت این پیش بینی با خطای راهبردی 

مارکس در کتاب سرمایه در خصوص دوقطبی شدن جامعه سرمایه داری میان 

یک اکثریت فزایندۀ پرولتاریای صنعتی و یک اقلیت کوچک صاحبان سرمایه را 

ثابت کردند. طبقۀ کارگر حتی در اوج خود هرگز برخالف پیش بینی سرمایه 

اکثریت جامعه هاِی سرمایه داری پیش رفته را تشکیل نداد و در بهترین حالت 

از ٤٠ درصد جمعیت فعال فراتر نرفت. این رقم در حال حاضر در کل جهان 

به کمتر از ٢٠ درصد رسیده و در جریان قرن حاضر به کمتر از ٥ درصد کاهش 

خواهد یافت. 

بی دلیل نیست که آندره گُرز در اواخر دهۀ ١٩٧٠ با مالحظۀ دگردیسی های 

21- همان، صص.٢٧٦-٢٧٥.
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در همان  نامید.  پرولتاریا  با  بدرود  را  راه گشای خود  مطالعۀ  مهم ترین  کار 

مارکسیسم  در  خالقی  فکری  جریان  الهام بخش  گروندریسه  کتاب  زمان، 

ایتالیا بود که شاخص ترین نماینده اش، آنتونیو نگری، یک دهه پس از انتشار                     

خوانش سرمایه اثر لوئی آلتوسر )و شاگردانش(، درس گفتارهایی را به دعوت 

آلتوسر، مدیر وقت دانشسرای عالی پاریس )"اِکول نُرمال سوپرییور"( در این 

مارکس  عنوان  با  مجلدی  در  بعداً  و  داد  اختصاص  گروندریسه  به  مؤسسه 

فراسوی مارکس]22] منتشر کرد.

خوانش  مارکس فراسوی مارکس کامل ترین پاسخی بود که تا آن زمان به 

سرمایه داده شده بود : موضع آنتونیو نگری در این پاسخ عبارت از این بود 

که کتاب سرمایه باید در پرتو گروندریسه بازخوانی، تصحیح و تکمیل شود. 

نگری سرمایه را  تنها جزئی، آن هم جزء ناقص ِتحلیل تاریخی مارکس دربارۀ 

جامعۀ سرمایه داری می دانست]23] که به گفتۀ او عمیقاً تحت تاثیر انگاره ها و 

مقوله های اقتصاد سیاسی بورژوائی نوشته شده است. در قیاس با آن نِگری 

گروندریسه را "اوج اندیشۀ انقالبی مارکس" می خواند و می افزود که منظور 

سرمایه"  فراسوی  "گروندریسه  در حقیقت  مارکس"  فراسوی  "مارکس  از  وی 

است. 

ازنگاِه نِگری خصوصیت انقالبی گروندریسه  در قیاس با سرمایه در این 

بود که از مواجهۀ مارکس با نخستین بحران فکری وی پس از تجربۀ شکست 

نتیجه های  و  داوری  این  به  نگری  برمی داشت.  پرده   )١٨٤٨ )انقالب های 

اثر  قدرت مؤسس و  از جمله در کتاب  آثار بعدی  خود  مهم فکری آن در 

مشترک وی با نویسندۀ آمریکایی "مایکل هاردت" به نام "مولتیتود"، جنگ و 

دموکراسی در عصر امپراتوری وفادار ماند. 

"مولتیتود" که معادل روشنی در فرهنگ زبان سیاسی ما ندارد اصطالحی 

است که نِگری از اسپینوزا و به عنوان جای گزین مفهوم "طبقۀ کارگر" وام گرفته، 

هرچند او تصریح کرده که "مولتیتود" )به معنای کثرتی از طبقات اجتماعی( 

22- Antonio Negri, Marx au�delà de Marx� Paris, Editions Christian Bourgois, 1979. 

23- همان، ص.٢٧.
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مفهومی طبقاتی و دربرگیرندۀ بی نهایتی از طبقات اجتماعی است که لزوماً 

و منحصراً براساس تعلقات و ریشه های اقتصادی تعریف نمی  شوند]24].  نِگری 

تصریح می کند که او مفهوم "مولتیتود" را جای گزین طبقۀ کارگر کرده، زیرا در 

دورۀ حاضر "مفهوم طبقۀ کارگر بسیار محدود شده است و برپایه حذف سایر 

طبقات و در تمایز با آنها تعریف می شود.]25]"

که  نیست  به این معنا  جای گزینی  این  که  می کند  تأکید  نگری  بااین حال، 

طبقۀ کارگر صنعتی اهمیّت خود را از دست داده است. به گفتۀ نگری، معنای 

این جای گزینی این است که "در درون مولتیتود کارگران هیچ امتیاز سیاسی 

ویژه ای نسبت به سایر طبقات مّولد ندارند. برخالف مفهوم سنتی طبقۀ کارگر، 

مولتیتود مفهومی باز و منبسط است و کامل ترین تعریف را از پرولتاریا ارائه 

می دهد. یعنی : کلیت افرادی که تحت قانون سرمایه، کار و تولید می کنند.]26]" 

مارکس در  به تعبیر  یا  "سرمایۀ فکری"  بر  که  پساصنعتی"  تولید  "شیوۀ  زیرا، 

گروندریسه  بر "فکر عمومی" استوار شده "قدرت تولیدی کار زنده را به یاری 

همبستگی و هم کاری کارگران افزایش می دهد]27]."   

متأثر از خوانش گروندریسه آنتونیو نِگری همانند آندره گُرز به این نتیجه 

به تبع  ]و  صنعتی  کار  بیستم  قرن  دهه های  آخرین  جریان  "در  که  می رسد 

پرولتاریای سنتی] هژمونی خود را به سود کار غیرماّدی از دست داده" و منظور 

فرآورده های  که  است  تولیدی  فعالیت  از  "صورتی  غیرماّدی"،  "کار  از  نِگری 

غیرماّدی نظیر دانش، اطالعات، ارتباطات، مناسبات یا حتی واکنش های عاطفی 

گروندریسه به عنوان "کار  می آفریند]28]" که نِگری از آن همانند مارکس در 

زنده" یاد می کند. نگری از این نیز فراتر رفته و می گوید که انقالب اطالعاتی 

در تولید باعث شده که از منظر کیّفی کار غیرماّدی با دگرگون کردن شرایط کار 

24- Michael Hardt, Antonio Negri, Multitude, Guerre et démocratie à l�âge de l�Empire� Paris, 

La Découverte, 2004, p.129. 

25- همان. ص.١٣٢.

26- همان، ص.١٣٣.

27- Antonio Negri, Travail vivant contre capital, Editions Sociales, 2018, p. 86-87.

28-Michael Hardt, Antonio Negri, Multitude, op-cit., p.134..
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به "کار هژمونیک" تبدیل شود. به گفتۀ او، در وضعیت جدید، "استثمار دیگر 

به اخذ ارزش اضافی براساس زمان کار فردی یا جمعی محدود نمی شود.]29]" 

استثمار از این پس، به گفتۀ نِگری، کسب ارزش تولید شده برمبنای کار جمعی، 

کار مشترک است. استثمار کسب ارزش مشترک )valeur commune( است 

و  مناسبات  کار غیرماّدی منشاء  از هر زمان هژمونی  "بیش  به همین دلیل  و 

صورت های اجتماعی مشترک است.]30]"

با غلبۀ کار غیرماّدی در  برپایۀ مالحظات مشابه، آندره گُرز می گفت که 

تعریف  سرمایه  در  مارکس  ارزش  نظریۀ  آن طورکه  مجرد،  کار  تولید،  فرآیند 

کرده به عنوان کار قابل اندازه گیری ، کمیّت پذیر، قابل تفکیک از انسان کارگر 

"سومین   : است  برگشت ناپذیر  نابودی  اضمحالل و  درحال  مبادله،  قابل  و 

را  طبقاتی  مرزهای  می برد،  بین  از  را  سنتی  همبستگی های  صنعتی  انقالب 

می گسلد.]31]"  هم  از  را  خانوادگی  و  اجتماعی  پیوندهای  و  می کند  جابه جا 

از محل های کار که  را خارج  نیز بیش ازپیش منابع همبستگی  خود کارگران 

بدل  همبستگی  و  کار  نابودی  و  خودبیگانگی  از  کانون های  به  بیش ازپیش 

شده اند، جست وجو می کنند. به گمان گُرز پایان کار، سرمایه داری معاصر را در 

آستانۀ جامعه یا تمدنی کامالً متفاوت قرار داده است. زیرا، "اقتصاد غیرماّدی 

ناسازگار با قوانین بازار است که دائماً در پی تولید مادی برای دست یابی به 

ارزش کاالیی است. نمی توان اطالعات، مبادلۀ اجتماعی یا فرهنگ را به همان 

شیوه ای تولید کرد که خودرو و صابون تولید می شود.]32]"

دموکراسی رادیکال، میراث گرامشی

و  شوروی  اتحاد  سقوط  به  منتهی  سال های  آخرین  در  یعنی   ١٩٨٥ در 

آرژانتینی  و  بلژیکی  نظریه پرداز  لکلو، دو  ارنستو  و  آن، شانتال موف  اقمار 

29- همان. ص.١٤١.

30- همانجا.

31- André Gorz, Métamorphoses du travail� Richesse du possible� Paris, Galilée, 1988, p. 124.

32- Roger Sue, » Travail et temps libre «, In Cahiers internationaux de sociologie� vol. 99, 

PUF, 1996, p. 411.
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با علم به بن بست های نظریۀ مارکسیستی پرولتاریا از جمله مفهوم "انقالب 

پرولتری" مهم ترین اثر نیمۀ دوم قرن بیستم را در پهنۀ اندیشۀ سیاسی چپ 

پهنۀ  در  تالشی  را  اثر  این  و  خلق  سوسیالیستی  راهبرد  و  هژمونی  باعنوان 

از  یکی  کتاب حول  اصلی  بااین حال، هستۀ  کردند.  تعریف  "پسامارکسیسم" 

اندیشۀ سیاسی مارکسیستی، یعنی  مفهوم هژمونی و  مهم ترین مفهوم هاِی 

به ویژه تلقی گرامشی از آن ساخته شده که به منزلۀ زیرسئوال بردن دریافت 

معادگرایانه از سوسیالیسم و انقالب و به اصطالح نقش بی بدیل پرولتاریا در 

گذار به تمدن جدید است. 

عنوان فرعی اثر به روشنی تصریح می کند که منظور نویسندگان از "راهبرد 

مهم  نوشتۀ  کمتر  در  نیست.  رادیکال"  "دموکراسی  سوسیالیستی" چیزی جز 

از  رفیعی  سطح  چنین  شاهد  می توان  پسامارکسیستی  یا  مارکسیستی  سنت 

خالقیت و نوآوری بود که لکلو و موف با اتکاء به منابع غیرمارکسیستی به ویژه 

اندیشه های پساساختارگرایی )دریدا، لکان، فوکو و البته هایدگر، ویتگنشتاین 

و ...( به آن دست یافتند. آنان  نوشتند که از دهۀ ١٩٧٠ تقریباً تمام مقوله های 

کلیدی مارکسیسم از جمله مفهوم سوسیالیسم، "مرکزیت هستی شناسانۀ طبقۀ 

از  دیگری  نوع  به  سرمایه داری  جامعۀ  انتقال  در  آن  کلیدی  نقش  و  کارگر" 

جامعه زیرسئوال رفته ]33] و آیندۀ سوسیالیسم از این پس به نبردهای بی وقفۀ 

هژمونیک برای فتح حقوق دموکراتیک بستگی دارد. با این جمع بندی لکلو و 

موف بااتکاء به میراث گرامشی به همان نتیجه ای  رسیدند که مارکس و انگلس 

در دومین دورۀ زندگی خود و ادوارد برنشتاین از اواخر سدۀ نوزدهم به آن 

دست یافته بودند. 

33- Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hégémonie et stratégie socialiste� Vers une politique 

démocratique radicale, Paris, Editions Les Solitaires Intempestifs, 2009, p. 38.
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افسانۀ انقالب پرولترى

مایلم سطور باال را با مالحظه ای بسیار کوتاه دربارۀ وضعیت و آیندۀ چپ 

در ایران به پایان برسانم.

نابودی کار و پایان افسانۀ پرولتاریا به عنوان یگانۀ عامل تغییر اجتماعی 

و تغییر تمدن بعضاً نتیجۀ انقالب های بی وقفه در نظام های پیش رفتۀ تولید 

این  ایران  ١٩٧٠ بوده است. در  اواخر دهۀ  از  به ویژه  سرمایه داری در غرب 

نابودی نتیجۀ یک انقالب مذهبی بود. انقالب اسالمی ١٣٥٧ موفق ترین انقالب 

و صعود  شریعت  است.  بوده  گذشته  سدۀ  دو  و ضدکارگری  ضدکمونیستی 

روحانیان در قدرت هم دستاوردهای دهه ها تجددخواهی در ایران را نابود 

کرد و هم مهم ترین سنت چپ خاورمیانه را در اندک زمانی به خونین ترین 

شکل از میان برد، هرچند خیانت و هم سویی حزب توده و اکثریت سازمان 

فدایی با فاشیسم مذهبی و جهالت و انفعال دیگر گروه های چپ در قبال 

هموار  زیادی  تاحدود  را  نابودی  این  مسیر  مذهبی  جدید  دیکتاتوری  خطر 

کردند.    

نیز متالشی کرد.  ایران را به مثابۀ طبقۀ اجتماعی  انقالب اسالمی کارگران 

عنوان  تحت  آن  از  به غلط  )که  عمومی  بی حقی  و  شریعت  از  ملغمه ای 

به تعبیر  یا  تولیدستیز  و  غارتگر  یک نظام  قالب  در  می شود(  یاد  "لیبرالیسم" 

مهرداد وهابی یک "شیوۀ هماهنگی ویرانگر" اقتصاد و جامعه]34] انبوهی از 

فقرای جدید، ولی بدون انسجام، بدون تجربه و حافظۀ تاریخی مبارزاتی و 

بدون حس همبستگی و تعلق طبقاتی تولید کرده که قادر نیستند به تنهایی 

خود را از جهنم جمهوری اسالمی نجات دهند. انتظار انقالب کارگری در چنین 

جامعه ای فقط افسانه نیست. بلکه توجیه نوعی انفعال و بی تفاوتی سیاسی 

است. "طبقۀ کارگر" ایران به عنوان بخش مهمی از نیروی بزرگ فقر در ایران 

انحالل  به منظور  دموکراسی خواهی  همگانی  یک جنبش  در  مشارکت  با  تنها 

34- Mehrdad Vahabi, The Political Economy of Predation� New York, Cambridge University 

Press, 2016. 
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استبداد مذهبی خواهد توانست خود را از وضعیت موجود نجات دهد و به 

رهایی جامعه از بند استبداد دینی یاری برساند.    



قدرت و رابطه هاِی قومی )اتنیکی(
هم پیوستگی و تبعیض در سوئد ازمنظِر میان برشی

مهرداد درویش پور

توضیح:

این نوشته برگرفته از چند فصل کتاب نگارنده یکی به زبان انگلیسی]1] و 

دیگری به سوئدی است که فصل مقدماتی کتابی دانشگاهی است "مهاجرت 

و قومیت نگاهی به جامعه چندفرهنگی سوئد" که در سال 2015 منتشر شد 

نوشته  این  از آن در سال 2021 در دست چاپ است.  تازه ای  ]2] و ویرایش 

بررسی   به  )قومی(  اتنیکی  رابطه هاِی  بررسی  در  قدرت  نقش  از  عزیمت  با 

1- Mehrdad Darvishpour )2013(. The Welfare State’s “Stepchildren” An intersectional per-

spective on ethnic relations and discrimination in Sweden. In E. Brunnberg, E. Cedersund 

)eds(. New tools in welfare research. Århus: NSU Press.

این فصل کتاب پیشتر توسط فاطمه زندی ترجمه شد و در فصل نامه باران به چاپ رسید. 

2- M. Darvishpour & C. Westin )eds.(,)2015( Migration och etnicitet - perspektiv på ett mång�

kulturellt Sverige [Migration and ethnicity - perspectives on a multi-cultural Sweden[,Lund: 

Studentlitteratur
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و  حفظ  اجتماعی،  ساختمان بندِی  یک  هم چون  مفهوم  این  چگونه  این که 

بازآفرینی می شود می پردازد. بحث درباره ِی مهاجرت، سیاست هم پیوستگی، 

حاشیه نشینی و طرد اجتماعی، ناسیونالیسم عامیانه و مبتذل، تبعیض ساختاری 

باالیی  موضوعیت  از  "آنها"  و  "ما"  دوگانه سازی  و  پسااستعماری  گفتمان  و 

برخوردار است. به ویژه آن که در سالیان اخیر شاهد رشد چشم گیر حزب هاِی 

خارجی ستیز و پوپولیسم راست در جهان غرب و ازجمله در سوئد بوده ایم 

انتخابات  در  را  آرا  از 17 درصد  بیش  مثال حزب دمکرات های سوئد  برای   .

پارلمانی سال 2018 به خود اختصاص داد. در این مقاله  تئوری هاِی رابطه هاِی 

قومی را هم چون جلوه ای از سلسله مراتب و نابرابری هاِی اجتماعی در پرتوی 

سیاست چند فرهنگی و طرد اجتماعی بررسی شده و از این زاویه سیاست هاِی 

پناهنده پذیری و دربرگیرندگی )ادغام( بازبینی شده اند. 

مقدمه

امروز 60 میلیون آواره و پناهنده در جهان وجود دارند که در مقایسه با 

سال 2011 میزان 40 درصد افزایش داشته و در مقایسه با سال 2013 بیش از 

8 میلیون نفر به آن افزوده شده است. حدود 40 میلیون از این آوارگان در 

داخل کشورهاِی خود سرگردانند. 20 میلیون به کشورهای دیگر پناه آورده اند. 

از این  میان یک میلیون و هشت هزار نفر تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند. 

86 درصد از این پناهندگان در کشورهاِی درحال توسعه به سرمی برند. در میان 

کشورهاِی پناهنده پذیر در سال 2014 ترکیه با رقم یک میلیون و 600 هزار، 

پاکستان با رقم یک میلیون 500 هزار، لبنان با رقم یک میلیون و 150 هزار و 

ایران با رقم بیش از یک میلیون بیش ترین میزان پناهندگان را در خود جای 

داده اند. درعین حال بیش ترین موج پناهندگان از این کشورها سرازیر شده اند. 

4 میلیون نفر از سوریه، 3 میلیون و 700 هزار نفر از افغانستان، یک میلیون 

نفر از سومالی. 

پناه جویان سوری بیش ترین میزان را تشکیل می دهند. در سوریه از جمعیت 

20 میلیونی آن، 12 میلیون آواره و پناهنده ِی جنگ داخلی اند. از این رقم 8 
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میلیون از خانه و آشیانه ِی خود رانده شده اند و در داخل سوریه به سرمی برند. 

4 میلیون به خارج گریخته اند. تنها یک چهارم از 4 میلیون پناهنده ِی سوری 

پناه جویان  از  توجهی  قابل  بخش  گرفته اند.  پناه  لبنان  در  کشورها  دیگر  به 

نیز به امریکای شمالی، کانادا و استرالیا پناهنده شده اند. به این ترتیب میزان 

را  پناه جویان  کل  درصد  چند  تنها  شده اند  سرازیر  اروپا  به  که  پناهندگانی 

تشکیل می دهند. گرچه آلمان بیش ترین تعداد پناهندگان در کل اروپا را  به 

خود اختصاص داده است که تنها در سال 2015 بیش از 700 هزار نفر پناهنده 

پذیرفت.

اروپای  در  پناهنده  میزان  باالترین  جمعیت  به نسبت  سوئد  دراین میان 

غربی را طی سالیان متمادی به خود اختصاص داد. تنها در سال 2015، سوئد 

با پذیرش 163 هزار نفر پناه جو رکورد پذیرش پناهنده در دهه های اخیر در 

خود سوئد و به نسبت جمعیت در کل اروپا را به دست آورد. تقریبا نیمی از 

این تعداد زیر سن 18 سال بودند و یک چهارم کل آن ها هم کودکان زیر 18 

سال تنها آمده بودند که 87 درصد آنان را پسران و باقی را دختران تشکیل 

می دادند. در میان پناه جویان جوان بیش ترین تعداد افغانستانی تبار بودند که 

از ایران یا از افغانستان مهاجرت کرده اند و پس از آن بیش ترین رقم مربوط به 

پناه جویان جوان از کشورهایی هم چون سوریه، اریتره، سومالی و عراق بود. 

جامعه ِی  شدن  قطبی  فرایند   2015 در  پناه جویی  موج  افزایش  سوئد  در 

سوئد پیرامون سیاست مهاجرت و پناهنده پذیری را دامن زد. ازیک سو بسیاری 

از مردم و نهادهای جامعه ِی مدنی  داوطلبانه در مرکز ایستگاه های قطار جمع 

شده و به  پناه جویان کمک کردند و حتی نخست وزیر و رهبران حزب هاِی 

اصلی بورژوا و سوسیال دمکرات، هر دو، از این که سوئد "قلب خود را بر روی 

پناه جویان می گشاید" و "درِپِی کشیدن دیواری به دور سوئد نیستند" سخن 

گفتند. ازسوی دیگر بسیاری از کمون ها و مقام هاِی اداری و سیاسی و رسانه ها 

مدعی بودند که برای این میزان گسترده ِی پناه جو مسکن و پرسنل کافی برای 

سامان دهِی آن ها وجود ندارد و این خطر وجود دارد که استانداردهای حقوقی 

ازجمله فقر و  پیدا کند و بغرنج چالش هاِی هم پیوستگی  پناه جویان کاهش 

بی کاری و حاشیه نشینی و بزه کاری و جرم  در میان مهاجرتباران بازهم گسترش 
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روزافزون  موج  کردن  متوقف  به منظور  دولت  ازاین رو  هم  یابد.  بیش تری 

پناهندگی به سوئد و خنثی کردن تبلیغات حزب راست خارجی ستیز از اواخر 

سال 2015 سیاست هاِی سخت گیرانه ای اتخاذ کرد و سعی کرد درهای کشور 

را بر روی پناه جویان ببندد. سیاست نسبتا سخاوت مندانه ِی پیشین سوئد در 

زمینه ِی پناه جویی زیِر فشار افکار عمومی، سیاه نمایِی رسانه ها و فشار حزب 

راست خارجی ستیز و هم چنین به علِت بخشی از مشکالت ناشی از روند ادغام 

پناه جویان و نگرانی از پایین آمدن استانداردهای پناه جویی، جای خود را به 

بر آن است که سوئد  به شدت سخت گیرانه سپرد. دولت سوئد  سیاست های 

باشد  داشته  سخاوت مندانه ای  پناهنده پذیرِی  سیاست  نمی تواند  به تنهایی 

درحالی که دیگر کشورهای اروپایی، اکثر کشورهای اروپایی و به ویژه اروپای 

شرقی، سعی می کنند از زیر مسئولیت خود طفره بروند، امری که تاحدودی 

این سیاست سخت گیرانه را توجیه می  کرد.

در  سخت گیری  تا  و  شد  شروع  مرزها  بستن  و  کنترل  از  سیاست ها  این 

این  یافت.  ادامه  به سرمی بردند  سوئد  در  مدت ها  که  پناه جویانی  پذیرفتن 

در  پناه جویان  پذیرش  و  تقاضا  میزان  که  شد  باعث  سخت گیرانه  سیاست 

سال هاِی 2016 و 2017 و تا به امروز به شدت کاهش یابد و بین 20 تا 30  

هزار نفر در سال تا سال 2019 نوسان یابد. در سال 2020 به دلیل کرونا میزان 

متقاضیان پناهندگی به بیش از 10 هزار نفر کاهش یافت.

سال  از  که  "امنیت گرایی"  گفتمان  گسترش  نقش  نمی توان  درعین حال 

برای  تهدیدی  پناه جویی  و  مهاجرت  بنابرآن  و  یافت  شدت  به این سو   2015

این  در  را  می شود  تلقی  اروپایی  کشورهای  دیگر  و  سوئد  ملی  امنیت 

فرهنگ  علیه  تهدیدی  پناه جویان  گفتمان  این  در  گرفت.  نادیده  چرخش ها 

بزه کاری،  گسترش  عامل  و  به شماررفته  جامعه  امکان هاِی  و  ملی  هویت  و 

شدن  سخت گیرانه تر  می شوند.  خوانده  اتنیکی  تنش هاِی  و  حاشیه نشینی 

رسانه ها  در  امنیت گرایی  گفتمان  پیامدهاِی  ازجمله  پناه جویی  سیاست 

و  کودکان  انسانی  حقوق  کردن  قربانی  به  که  است  سیاست مداران  نزد  و 

پناه جویان و افزایش طرز تلقی منفی مردم نسبت به آنان منجر شده است. 

نشان   )  2019 مونسون  و  پور  )درویش  ما  تحقیقات  که  است  درحالی  این 
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می دهد تجربه ِی مسئوالن کشور از پناه جویان به مراتب مثبت تر از آنچه بوده 

که رسانه ها بازتاب داده اند. 

باید این باشد که نمی توان  یک نقطه ِی عزیمت در سیاست هم پیوستگی 

با برچسپ هاِی اجتماعی منفی یا پیش داورِی اتنیکی نخست گروهی از مردم 

را به حاشیه راند، طرد کرد و اعتمادبه نفس شان را درهم شکست و سپس در 

پِی چاره جویی برای جذب و مشارکت آنان برآمد. به جاِی آن باید باتوجه به 

توانایِی پناه جو در بازسازِی خود به رغم آسیب هاِی روانی و دشواری هاِی بسیار 

بر توان مندسازی آنان و بازیابی قدرت و اعتمادبه نفس شان به جاِی "مسئله دار" 

خواندن شان تمرکز کرد تا زمینه ِی پیش رفت و جذب شان در جامعه فراهم شود.

پرسش این جاست آیا به جاِی سخن گفتن درباره ِی نیازها و مشکالت پناه جویان 

که روش تا کنونی روی کرد جامعه به آنان است، نمی بایست میدان داد تا خود 

پناه جویان و مهاجرتباران درباره ِی وضعیت و تجربه شان از رویارویی جامعه با 

آنان سخن بگویند؟ هم چنین پرسش این جاست که تاچه حد سیاست هم یاری 

برای  آنان  با  به هم یاری  را  مهاجران می بایست جاِی خود  و  پناجویان  برای 

افزایش مشارکت شان در جامعه بدهد؟

و  اتنیکی  رابطه هاِی  فهم  در  کلیدی  نقش  قدرت  مفهوم  نوشته  این  در   

هم پیوستگی دارد. هم ازاین رو به جاِی تمرکز بر فرهنگ و تفاوت های فرهنگی 

شده  گذاشته  انگشت  مشارکت  میزان  اهمیت  بر  هم پیوستگی،  توضیح  در 

به جاِی  بر »قدرت، نفود و مشارکت در جامعه«  تاکید  به زبان دیگر  است. 

برجسته کردن تفاوت فرهنگ در فهم روند هم پیوستگی است. به عبارت دیگر 

مورد  فرهنگی  تفاوت  از  برخاسته  "مشکل"  هم چون  به جایِ آن که  مهاجران 

جامعه ِی  "نژادی"  و  قومی  تبعیض  و  نابرابری ها  ازمنظر  گیرند  قرار  بررسی 

اکثریت نگریسته شده اند. درواقع در این نوشته به رابطه هاِی اتنیکی هم چون 

به  را  قومی  اقلیت هاِی  که  فرادست  اکثریت  گروه  بین  قدرت  نابرابر  رابطه 

حاشیه می راند پرداخته شده که مشکالتی از قبیل حاشیه نشینی, میزان جرایم, 

نابرابر قدرت  این رابطه ِی  اقتصادی و نظایر آن پی آمدهاِی  موقعیت دشوار 

هستند. 
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"قربانی  هم چون  پناه جویان  و  مهاجران  به  ساده انگارانه  نگاه  درعین حال   

منفعل" تبعیض هاِی ساختاری، مسئله برانگیز است. باید پرسید چگونه است 

که هزاران مهاجر و ازجمله تعداد زيادی مهاجر ايرانی در مدت نسبتا کوتاهی 

پس از مهاجرت به سوئد به موفقيت هايی در عرصه های مختلف جامعه دست 

مادری  کشور  در  که  می شوند  يافت  نيز  سوئدی هايی  درحالی که  يافته اند، 

اینترسکشینالیتی  نطریه ِی  خورده اند.  شکست  حتی  و  ناموفق  افرادی  خود 

)میان برشی( یاری می رساند که عالوه برمانع هایی که جامعه ِی اکثريت در راه 

رشد اقليت ها ايجاد مي  کند به عامل هایی هم چون جنسيت، سن و مدت زمان 

مهاجرت، پيشينه ِی طبقاتی فرد مهاجر و انگيزه ها و امکان هاِی رشد نيز در 

فرایند هم پیوستگی توجه شود. ناديده گرفتن اين عامل ها و از جمله جنسيت 

در امر هم پيوستگی – آن هم در جامعه ِی مهاجری که زنان در آن در بسياری 

خواهد  منجر  جنسيتی"  نابينايی   " به  هستند-  مردان  از  موفق تر  موارد  از 

شد. مهاجران گروه يک دستی نيستند و تعلق قومی فقط يکی از عامل هاِی 

تعيين کننده هويت و موقعیت آنان است. بررسی مهاجران به عنوان يک مقوله 

)katagori(  و یا يک گروه یک دست بيش ازآن که به فهم مسئله ياری رساند 

منجر به ساده کردن فهم این پیچیدگی می شود. در این مقاله پناه جویان و 

از آنان پرداخته شده و  مهاجران رمانتيزه نشده اند، بلکه به نقد سیاه نمایی 

بر این نکته که  حس تعلق و هويت قومی امر ثابتی نبوده بلکه قابل تغيير 

است، تاکید شده است.

تصویری از وضعیت آماری خارجی  تباران در سوئد 

رفاه  دولت  یک  با  است؛  ثروت مند  کشوری  سوئد  بین المللی،  ازمنظر 

حقوق  بر  مبتنی  پیش رو  دموکراتیک  نظام  و  روبه رشد  اقتصاد  نیرومند، 

وضعیِت  تغییر  علیرغم  که  وضعیتی  زندگی.  باالی  استاندارد  و  شهروندی 

دارد.  تدوام  هم چنان  اخیر  دهه ِی  در  رفاهی  نظام  رکود  و  سوئد  اقتصادی 

کشورهای بسیاری به الگوی دولت رفاه عمومی سوئد به چشم الگویی قابل 
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و  اقتصادی  و  اجتماعی  نابرابری هاِی  کاهش  می نگرند.  بخش  الهام  و  تقلید 

ایجاد برابری بین همه ِی شهروندان، بنیان نگرش سوئد به هدف هاِی نظام رفاه 

عمومی است. ویژه گی هاِی برجسته ِی این دیدگاه تالش  برای برابری و افزایش 

حقوق شهروندی است. 

 بررسی دولت رفاه سوئد نشان می دهد که نظام رفاهی این کشور طی 

چند دهه در جهت کاهش اختالف طبقاتی سازمان یافته است، اما در زمینه ِی 

برخورد با نابرابری قومی کم تر موفق بوده است. پژوهش هاِی مربوط به رفاه 

اجتماعی در دهه ِی 1990 نشان می دهد که محرومیت در بین سه گروهِ  مادران 

مجرد، مهاجران خارجی تبار و جوانان به مثابه ِی آسیب پذیرترین قشرها، افزایش 

داشته است. این بررسی نشان می دهد که موقعیت  ضعیف مهاجرتباران در 

بازار کار می تواند دلیل عمده ای برای پایین تر بودن سطح رفاه و بهداشت این 

گروه باشد. بررسی ها هم چنین نشان می دهند که عالوه بر فرایند جهانی شدن 

بر سیاست هاِی  نیز می تواند  ایدئولوژیک  دیدگاه هاِی  بین المللی،  تحوالت  و 

اجتماعی و اهمیت شان در پیکار با نابرابری مؤثر باشد.

)شهروندان  رفاه  »فرزندخوانده گان«دولت  موقعیت  به طورمتوسط   

خارجی تبار( وخیم تر از کسانی است که در سوئد متولد شده اند اما، پیشینه ِی 

می گویند.  رفاه« سخن  دولت  در  قومی  »شکاف  از  برخی  حتا  دارند.  بومی 

اقتصادی،   - اجتماعی  پیشینه ِی  خاست گاه،  زاویه ِی  از  سوئد  خارجی تباران 

تحصیالت و سن شامل گروه هایی چندگونه هستند. خارجی تباران، متولدین 

خارج از سوئد غیراروپایی، از نظر اشتغال، سالمت، درآمد و وضعیت زندگی 

در سطح پایین تری نسبت به خارجی تباران اروپایی قرار دارند. 

 در این اواخر به حاشیه رانده شدن افرادی که ریشه ِی خارجی دارند و 

قرار  توجه   مورد  بیش تر  سوئد،  متولدین  به  نسبت  آن ها  پایین تر  موقعیت 

گرفته است. داده های آماری و پژوهش ها نشان می دهند که متولدین خارجی  

از نظر سالمت، درآمد و اشتغال نسبت به متولدین سوئدی، با همان جنس، 

سن و پیشینه ی اجتماعی – اقتصادی، هم در سطح پایین تری قرار دارند و هم 

به عالوه، وضعیت موجود برخالف  کم تر وارد فعالیت های سیاسی می شوند. 
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بر حقوق و مسئولیت  پارلمان در سال 1997، که  هدف  ها سیاست مصوب 

برابر همه  ی افراد صرف نظر  از تعلق قومی یا پیشینه ی فرهنگی آن ها مبتنی 

است، پیش می رود. 

می تواند  راه حلی  چه  داد؟  توضیح  می توان  چه گونه  را  وضعیت  این   

سیاست رفاه و روند »  هم پیوستگی« در جامعه ی سوئد را با توجه به مسئله ی 

اقلیت های قومی به بود ببخشد. این وضعیت را چگونه می توان بررسی کرد؟ 

هدف این نوشته، بررسی رابطه هاِی قومی ازمنظِر تئوری قدرت است؛ تالشی 

این نکته که چه گونه یک دیدگاه ضدتبعیض می تواند در  برای روشن کردن 

نقطه  فرهنگی،  ویژه گی های  بر  مبتنی  جبرگرایانه ی  دیدگاه های  با  مقایسه 

برای درک و توضیح چرایی حاشیه نشینی خارجی تباران فراهم  به تری  شروع 

کند. منظر ضدتبعیض هم چنین می تواند درسیاست گذاری های رفاه اجتماعی 

نوعی نوآوری باشد.

دهه ها است که سوئد از کشوری که پیش از این بیش تر مهاجرت به خارج 

دوران  از  است.  شده  تبدیل  مهاجرپذیر  کشوری  به  می گرفت  آن صورت  از 

پس از جنگ جهانی دوم، مهاجران به سوئد به تدریج به بخش قابل توجهی از 

جمعیت سوئد تبدیل شده اند. به دلیل این مهاجرت  ها، بر تعداد کودکانی که 

یکی از والدین شان خارجی تبار است نیز افزوده شده است. در سال 1970، سه 

درصد جمعیت سوئد از افرادی تشکیل شده بود که یکی از والدین شان متولد 

سوئد  از  خارج  والدین شان  دو  هر  که  افرادی  از  یک درصد  و  خارج هستند 

متولد شده اند. این رقم ها در سال 2008 به ترتیب به هفت درصد و چهار 

غیراروپایی  سوئد  خارجی تباران  از  عمده ای  بخش  یافته اند.   افزایش  درصد 

هستند. آمار نشان می دهد که تعداد کسانی که در سال 2006 و به ویژه در 

سال  2015  )با 163 هزار نفر( به دلیل هاِی بشردوستانه به عنوان پناهده به 

سوئد نقل مکان کرده اند، از سایر کشورهای اروپایی هم چون انگلیس، ایتالیا، 

آلمان و فرانسه به نسبت جمعیت باالتر بوده است. عالوه برآن  بیش از 56 

از اروپا به سوئد آمده اند که  درصدد متولدین خارجی مقیم سوئد از خارج 

به مراتب بیش تر از متولدین خارجی است که از دیگر کشورهای اروپایی به 

سوئد آمده اند.
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امروزه  دومیلیون از جمعیت سوئد یعنی درحدود یک پنجم جمعیت سوئد 

را کسانی تشکیل می دهند که در خارج از سوئد متولد شده اند. بنابر آمار سال 

2020  نزدیک به شش درصد نیز متولد سوئد هستند اما، والدین خارجی تبار 

دارند. یعنی از هر چهار نفر افراد مقیم سوئد یک نفر پیشینه ِی خارجی دارد.  

تعداد  سوئد  در  اروپایی،  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  با  مقایسه  در   

خارجی تباران به نسبت کل جمعیت باال است. داده های آماری مربوط به سال 

2019 نشان می دهد که سوئیس با نزدیک به 30 درصد، اتریش با بیش از 19 

درصد، سوئد با نزدیک به 19 درصد، بلژیک با بیش از 17 درصد، آلمان با بیش  

از 16 درصد، بریتانیای کبیر و اسپانیا با نزدیک به 14 درصد، هلند با بیش از 

13 درصد، و فرانسه با 12.5 درصد به ترتیب باالترین تعداد متولدین خارجی  

در اروپا را دارند. ایتالیا با بیش از 10.5 درصد از جمله کشورهای اروپای غربی 

است که در صد کم تری جمعیت متولد خارجی دارد. بااین همه این کشورهای 

اروپای شرقی هستند که از کم ترین درصد جمعیت متولد خارجی برخوردارند. 

از 3.5 درصد  با بیش  با نزدیک به 6 درصد، اسلواکی  برای نمونه مجارستان 

از جمله کشورهای اروپایی هستند که از پایین ترین درصد متولدین خارج از 

اروپا برخوردارند. 

 

سطح اشتغال

چشم  به  سوئد  مقیم  خارجی تبار  گروه های  میان  زیادی  تنوع  بااین که 

درصد  از  به سوئدی ها  نسبت  جامعه  از  بخش  این  به طورمتوسط  می خورد، 

دهه ی  در  سوئد   متولدین  اشتغال  درصد  برخورداراست.  پایین تری  اشتغال 

2000 میالدی، هشتاد درصد یا بیش تر اعالم شده است، درحالی که در همین 

دوره این نسبت برای مهاجران متولِد خارج به طورمتوسط حدود شصت وپنج 

درصد بوده است. متوسط آمار اشتغال برای مهاجرانی که خارج از اروپا متولد 

شده اند از این هم کم تر و در سال 2009 درحدود پنجاه ونه درصد بوده است.

با  مقایسه  در  شکاف  این  است.  کم تر  مردان  از  زنان  اشتغال  درصد 

سوئدی  ها، میان زنان و مردان خارجی تبار بیش تر است. در سال 2019، درصد 
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اشتغال مردان و زنان متولد سوئد به ترتیب  درحِد ود هفتاد وشش درصد و 

هفتادوسه درصد بوده است؛ برای مردان و زنان متولد خارج به ترتیب بیش از 

هفتاد درصد بوده است. میزان شرکت زنان در بازار کار از مردان کم تر است و 

در مورد متولدین خارجی به ویژه آنها که خارج از اروپا به سوئد آمده اند این 

شکاف به مراتب بیش تر است.

در سال 2019 میزان اشتغال و مشارکت در بازار کار در میان مردان و زنان 

متولد خارجی به ترتیب 74 درصد و 66 درصد بوده است. 

 به طورکلی در سال 1975 درصد اشتغال خارجی تباران و سوئدی ها یک سان 

بوده است اما، در بحران اقتصادی دهه ی 1990 شکاف بین وضعیت اشتغال 

بنابر آمار سال 2019  یافته است و  افزایش  این دو گروه به شکل محسوسی 

هم چنان از میزان باالیی )87 درصد در میان متولدین سوئدی نسبت به بیش 

از 70 درصد در میان متولدین خارجی( برخوردار است. 

 مقایسه ی تعدادی از کشورهای غربی از جمله اسپانیا، انگلستان، سوئد، 

ایتالیا، فرانسه، کانادا و آلمان نشان می دهد که شکاف عمیقی بین وضعیت 

اشتغال متولدیِن خارج از سوئد و متولدیِن سوئد در سال 2008 وجود داشته 

سازمان  عضو  کشور   21 میان  در  اشتغال  ازنظر  سوئد  مجموع  در  است. 

»هم کاری  و توسعه ی اقتصادی«  با 81 درصد  اشتغال رقم نخست را به خود 

اختصاص داده است، درحالی که در مورد متولدین خارجی با بیش از 66 درصد 

رقم دوازدهم را  به خود اختصاص داده است که یکی از باالترین میزان شکاف 

میان  اشتغال متولدین داخلی و خارجی در کل این کشورها است. داده های 

آماری در سال 2020 هم چنین نشان می دهند که از نوزده کشور عضو سازمان 

از باالترین میزان شکاف بین درصد  اقتصادی«، سوئد  »هم کاری  و توسعه ی 

اشتغال متولدین خارج از سوئد و متولدین سوئد  برخوردار بوده است. آمار 

نشان می دهد از 34 کشور اروپایی، سوئد با 16.4 درصد باالترین میزان شکاف 

بین سطح اشتغال متولدین داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است. 

است.  یک دهه  شکاف طی  این  میزان  درصدی   4 افزایش  به معنای  رقم  این 

یک  بیست و  میان  در  دارد.  وجود  توجهی  قابل  اختالف  نیز  زنان  و  مردان 
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کشور عضو سازمان »هم کاری و توسعه ی اقتصادی« )بلژیک، فرانسه، اسپانیا، 

اسلواکی، سوئد، ایرلند، ایتالیا، آلمان، فنالند، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، 

یونان، انگلستان، هلند، دانمارک، آمریکا، کانادا، لوکزامبورگ، پرتغال، نروژ(، در 

حوزه ی اشتغال زنان خارجی تبار با 63 درصد، سوئد رتبه ی هشتم را دارد، در 

حالی که در حوزه ی اشتغال مردان خارجی تبار با 70.5 درصد رقم چهاردهم 

را دارد.

بی کاری

در سوئد بی کاری بین خارجی تباران بیش تر از سوئدی ها است. بنابر آمار 

میان  در  و  4 درصد  از  کم تر  متولدین سوئدی  میان  در  بی کاری  سال 2019 

از  خارجی تبار  زنان  نیز  جنسیتی  ازمنظر  است.  درصد   16 خارجی  متولدین 

باالترین میزان بی کاری برخورداراند، درحالی که زنان سوئدی با 3.7 درصد از 

پایین ترین درصد میزان بی کاری برخوردارند. در رده بندی های سنی، بی کاری 

داده های  بنابر  که  است  رایج تر  سال  بیست وچهار  تا  پانزده  سنی  گروه  بین 

که  است  درصد   20 خارجی  متولدین  میان  در  میزان  این   2019 سال  آماری 

باالترین میزان به شمار می آید.  

در سطح بین المللی نیز بی کاری در بین مهاجران خارجی تبار سوئد باال است. 

درحالی که یونان با 28.6 درصد باالترین درصد بی کاری در بین خارجی تباران 

را به خود اختصاص داده است، سوئد در این زمینه در بین بیست ویک کشور 

عضو »سازمان هم کاری و توسعه ی اقتصادی« رتبه ی سوم را با نزدیک به 16 

درصد دارد. در واقع در سال 2018  میزان بیکاری در میان  متولدین خارجی 

در سوئد چهار برابر بیشتر از متولدین داخلی با رقم 3.9 درصد بوده است. 

این در حالی است که نسبت بیکاری در متولدین خارجی نسبت به متولدین 

داخلی در بریتانیای کبیر 4.7  درصد نسبت به 4 درصد، در ایتالیا 13.7 درصد 

نسبت به 10.3 درصد، در فرانسه 14.6 درصد نسبت به 8.3 درصد، در کاناد 

6.4 درصد نسبت به 5.7 درصد، ودر آلمان 6 درصد نسبت به 2.9 درصد است.  

آماری  مقایسه های  این  به  نسبت  باید  که  برآنند  مطالعات  برخی  البته 
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نظیر  از کشورهایی  برخی  بیش ترین مهاجران   نگریست. چراکه   احتیاط  با 

فرانسه و بریتانیا از مستعمره های پیشین آنان آمده اند که پیشاپیش به زبان 

سرزمین تازه تسلط داشته اند، امری که مانعی در راه مشارکت آنان در بازار 

کار نبوده است.

کشور   14 میان  در  که  می دهد   )Szulkin  2018( سزولیکن  بررسی های 

اروپایی، شکاف بین میزان اشتغال  مهاجران تازه وارد و متولدین داخلی در 

این شکاف کاهش  اقامت  از یک دهه  اما پس  بیش تر است.  از همه  سوئد 

می یابد. تحقیقات او نشان می دهد که برای پناه جویان امکان اشتغال دشوارتر 

نظیر  خاورمیانه ای  کشورهای  که  کسانی  نیز  پناه جویان  میان  در  اما،  است. 

دشواری  با  مراتب  به  آمده اند،  آفریقا  شاخ  و  خاورمیانه  و  عراق  و  ایران 

بیش تری در یافتن اشتغال  روبه رو یند تا کسانی که از کشورهای بالتیک و 

اروپای شرقی هم چون لهستان، مجارستان، رومانی، چک، اسلواکی، بلغارستان 

یا قبرس آمده اند. باتوجه به این که سوئد باالترین میزان پناه جویان را نسبت 

به جمعیت در کل اروپا دارد، این نیز شاید توضیح دهنده ِی این واقعیت باشد 

که چرا شکاف بین میزان اشتغال در بین متولدین داخلی و خارجی در سوئد 

بیش تر از اغلب دیگر کشورهای اروپایی است.

همزمان آمار سوئد در سال 2018 نشان می دهد در سال 2016 بیش از 55 

هزار افراد آکادمیسین و تحصیل کرده نسبت به شغلی که داشته اند، از کیفیت 

و توانانیی بیش تری برخوردار بودند و دراین میان 10 هزار نفر از آنان نیز از 

شغل های ساده ای همچون نظافت برخوردار بودند و این رقم طی دوسال به 

دوبرابر افزایش یافته است. این واقعیت که تعداد مهاجران با تحصیالت عالی 

در سوئد نسبت به دیگر کشورهای اروپایی باالتر است، این ادعا را که میزان 

تحصیالت پائین پناهندگان در سوئد توضیح دهنده اصلی میزان شکاف اتنیکی 

باال در بازار کار سوئد نسبت به دیگر کشورهای اروپای باشد مساله برانگیز 

می کند.
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قدرت و رابطه هاِى قومى (اتنیکى) 

درآمد

سوئد،  در  اقامت شان  مدت  طول  و  تولد  محل  براساس  افراد  درآمد  بین 

از  بیش  که  خارجی تبارانی  حتا  بااین همه  دارد.  وجود  زیادی  بسیار  تفاوت 

تبارها درآمد  بیست سال در سوئد زندگی کرده اند، هنوز نسبت به سوئدی  

کم تری دارند. زنان خارجی تبار صرف نظراز مدت اقامت شان در سوئد نسبت 

به مردان خارجی تبار درآمد کم تری دارند. سطح درآمد خارجی تبارانی که خارج 

از اروپا متولد شده اند به طورمتوسط حتا پایین تر از درآمد متولدین اروپا است. 

یک بررسی نشان می دهد که میان درآمد متولدین خارج از سوئد و متولدین 

سوئد نیز اختالفی غیرمنطقی وجود دارد. پژوهش ها نشان داده است که تغییر 

نام فامیل از یک نام خارجی به یک نام سوئدی، یکی از دلیل هاِی علت هاِی 

افزایش درآمد است. متوسط افزایش درآمد ساالنه براساس تغییر نام  درحِد 

ود ده هزار تا پانزده هزار و پانصد کرون در سال بوده است. این اتفاق برای 

مهاجران متولد آفریقا، آسیا و کشورهای اسالو رخ داده است.

تحصیالت

داده های آماری سال 2020 نشان می دهند که نزدیک به سی و نه درصد 

متولدین بومی در سوئد در سنین بین بیست وپنج تا شصت وچهار سال تحصیالت 

عالی داشته اند؛ درحالی که در گروه سنی مشابه، در میان خارجی تباران این 

رقم نزدیک به سی  و هفت درصد است. در هردو گروه نسبت زنان تحصیل 

کرده به مردان تحصیل کرده باالتر است. در مقیاس های بین المللی شهروندان 

از سطح  از سطح دبیرستان  باالتر  با 28 درصد تحصیالت  تبار سوئد  خارجی 

تحصیالت باالتری نسبت به اغلب کشورهای اروپایی برخوردارند. 

در سال 2019 از متولدین داخلی دختر و پسر درسوئد 86 و 83 درصد از 

پسران  و  میان دختران  در  درحالی که  بودند،  برخوردار  دبیرستانی  تحصیالت 

متولد آسیا و آفریقا به ترتیب نزدیک به 58 درصد و 59 درصد بوده است. 

متولد  کودکان  از  گروه  آن  می دهد  نشان  جمعیت شناسانه  بررسی  یک   
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سوئد که یک یا هر دو والدین شان خارجی هستند در مقایسه با دانش آموزانی 

که پدر و مادر سوئدی دارند، در تحصیالت ابتدایی مدارک پایین تری دارند؛ 

شایسته گی کم تری هم برای ورود به دبیرستان به دست آورده اند. این شکاف 

مدارس  به  تاآن جاکه  است.  توضیح  قابل  والدین  تحصیالت  سطح  براساس 

برمی گردد نسبت دختران و پسران متولد سوئد در دبیرستان به ترتیب نودودو 

متولد  دانش آموزان  میان  در  مشابه  رقم هاِی  درحالی که  است؛  درصد  نود  و 

آفریقا و آسیا در سوئد اندکی باالتر از 56 و 59 درصد است.

 دانش آموزانی که پدرو مادر خارجی تبار دارند، از توانایی ادامه تحصیل 

توانایی  از  بازهم  دختران  به  نسبت  خارجی تبار  پسران  برخورداراند؛  کم تری 

کم تری برخورداراند. بیش ترین شکاف در شایسته گی و توانایی برای ورود به 

دبیرستان در میان دانش آموزانی به چشم می خورد که والدین تحصیل کرده 

یا کم سواد دارند. 

مردان  از  به تری  مدارک  و  رتبه ها  زنان  عالی  تحصیالت  زمینه ی  در   

و  رتبه   سوئد  متولد  دانش جویان  به  نسبت  خارج  متولد  دانش جویان  دارند. 

نسبت  دارند  تحصیل کرده  والدین  که  دانش جویانی  دارند؛  پایین تر  مدارک 

به دانش جویانی که والدین کم سوادتر دارند، رتبه  و مدارک به تری به دست 

می آورند.

که  است  شده  سبب  اول  گروه  اقتصادی ضعیف تر  اجتماعی-  پیشینه ی   

بدتری  تحصیلی  دورنمای  دارند،  خارج  متولِد  مادر  و  پدر  که  دانش جویانی 

باشند.  داشته  دارند  سوئد  متولد  مادر  و  پدر  که  دانش آموزانی  به  نسبت 

بااین همه مطالعات بین المللی و سوئدی بیانگر این است که پدران و مادران 

انتظار  و  مادران سوئدی تبار چشم داشت  پدران و  با  خارجی تبار در مقایسه 

بر  مهاجرتبارها  پافشاری  دلیل های  از  یکی  دارند.  خود  فرزندان  از  باالتری 

راهی  را  تحصیالت  که  است  این  فرزندان شان  توسط  عالی  تحصیالت  کسب 

برای جبران  تبعیض هاِی قومی و به بود موقعیت خویش می بینند.
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قدرت و رابطه هاِى قومى (اتنیکى) 

سالمتی و بهداشت 

در سال های 2008- 2009  نسبت افراد برخوردار از »سالمتی و بهداشت 

کامل« در میان مردان و زنان شانزده سال به باالی متولد سوئد، هشتادوچهار 

در صد بوده است، درحالی که این نسبت در متولدیِن خارج از سوئد هفتادوسه 

درصد است. تنها شصت ونه درصد زنان متولِد خارج سوئد از »سالمتی کامل« 

برخوردار بوده اند، درحالی که این آمار برای زنان و مردان متولد سوئد حدود 

هشتادوپنج درصد است. در سال های 2018- 2019   تعداد متولدین سوئد 

که از سالمت و بهداشت بسیار بدی برخوردار بوده اند،  درحِد ود پنج در صد 

بوده است؛ درحالی که این رقم در میان مهاجران متولد خارجی هفت درصد و 

در میان متولدین خارج از اروپا  درحِد ود هفده درصد بوده است. هنگامی که 

اقتصادی، نوع مسکن،  اقتصادی )موقعیت اجتماعی-  عامل هاِی اجتماعی – 

اندوخته ی نقدی( کنترل شده اند، نسبت کسانی که در میان متولدین خارج از 

اروپا از سالمتی بد یا خیلی بد برخوردار بوده اند، حدود ده درصد بوده است 

که دو و نیم برابر متولدین سوئد است. 

 یک رساله ی دکترا که سالمتی خارجی تباران را ازمنظِر جنسیت بررسی کرده 

از سالمتی  از هم تایان مرد خود  زنان مهاجر کم تر  که  نشان می دهد  است، 

را علت  »تفاوت های فرهنگی »  رایجی که  توضیحات  این رساله  برخوردارند. 

کمبود سالمت در میان زنان مهاجر می دانند، رد می کند و کم بود سالمت را 

این رساله  پیشینه ی قومی مربوط می داند.  و  با موقعیت طبقاتی، جنسیت 

زنان  طبقاتی  موقعیت  و  بیماری  میان  نیرومندی  ارتباط  که  می دهد  نشان 

بیست سال  از  بیش  که  زنان خارجی تباری  بین  در  دارد. حتی  مهاجر وجود 

ساکن سوئد بوده اند کم بود بهداشت و بیماری بیش از کسانی است که متولد 

سوئد بوده اند. 
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حاشیه نشینی مسکن

توجه  به تازگی  که  است  رشد  حال  در  مشکلی  مسکن«،  »حاشیه نشینی 

نشان  اجتماعی سوئد  اداره ی  گزارش  است.  کرده  به خود جلب  را  بیش تری 

می هد که طی سال های 1990 تا 2002 »حاشیه نشینی قومی« آشکارا در سوئد 

روبه افزایش بوده است.  اوربان, ) Urban 2015(  تأکید می کند که طی این 

محدود«  »منابع  که  منطقه هایی  در   توجهی  قابل  به میزان  فقر  نرخ  دوره 

دارند، منطقه هایی که اهالی  آن ریشه های آسیایی، آفریقایی، اروپای جنوبی و 

آمریکای التین دارند، افزایش یافته است. این بدان معنی است که جمعیت این 

منطقه ها متشکل از گروه های مهاجری است که در فقر عریان به سرمی برند.

نسبت اشخاص متولد در خارج از سوئدی که بیش از بیست سال در سوئد 

زندگی کرده اند و در خانه هایی به سرمی برند، که متعلق به خود آن ها است، 

درصد  پنجاه وشش  سوئدی   متولدین  میان  در  میزان  این  است.  درصد  چهل 

است. بنا بر آمار سال 2016 نیمی از متولدین داخلی سوئد از خانه ویالیی 

درصد   25 خارجی  متولدین  درمورد  رقم  این  درحالی که  برخوردارند،  کوچک 

است. داده های آماری نشان می دهند که حاشیه نشینی مسکن در شهرهای 

سوئد حتی در دهه ی 2000 روندی روبه رشد داشته است. در منطقه هایی مثل 

رینکبی در استکهلم، فیتیا در بوت شیرکا، هرگوردن در مالمو و برگ شون در 

گوتنبرگ بیش از نود درصد جمعیت پیشینه ی خارجی دارند؛ یعنی غیراروپایی 

و غیرسفیدپوست اند. ازنقطه نظر بین المللی امروزه سوئد به عنوان کشوری با 

حاشیه نشینی گسترده ی »قومی – فرهنگی« شناخته می شود.

گوناگون  بررسی های  و  آماری  داده های  که  گفت  می توان  به طورخالصه 

که  می دهند  به دست  واقعیت  این  از  ثابتی  و  پی درپی  تصویرهای  دولتی، 

خارجی تباران از نظر سالمتی، اجازه ی کار، بی کاری، درآمد، تحصیالت و مسکن 

و دیگر عامل های  تعیین کننده ی زنده گی از وضعیت نامساعدتری برخوردار 

هستند. این می تواند نشانه  ای در تأیید این ادعا باشد که دولت رفاه سوئد 

طرد«  و  حذف  و  بی نواسازی  »حاشیه نشینی سازی،  با  روبه رشدی  به میزان 

بنابراین امکان اجرای هدف هایش را  از جامعه توصیف می شود و  مهاجران 
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ندارد. هم ازاین رو امروزه برخی از پژوهش گران درباره ی »تقسیم قومی رفاه 

اجتماعی« سخن می گویند. 

آن ها  زندگی  وضعیت  بودن  متفاوت  و  خارجی تباران،  حاشیه نشینی  آیا 

نسبت به متولدین سوئدی  تبار را می توان از طریق »پیشینه ی فرهنگی« آن ها 

جامعه  آیا  یافت؟  سوئد  اجتماعی  ساختار  در  باید  را  پاسخ  یا  داد؟  توضیح 

قومی  اقلیت  و  غالب  قومی  گروه  بین  شکاف  و  جدایی  تبعیض،  طریق  از 

مهاجرتبار، رودررویی را تشدید نکرده است؟ به بیان دیگر پرسش این جاست 

که چگونه مرزبندی های قومی ایجاد و تقویت می شوند؟

تعریف قومیت و رابطه هاِی قومی

رابطه هاِی قومی تنها دربرگیرنده ی رابطه بین سوئدی ها و مهاجران نیست 

اقلیت مانند گروه قومی  اکثریت جامعه و گروه های بومی  بلکه رابطه بین 

در  نیز  را  »کولی ها«(  به  )موسوم  »رومرها«  مانند  اقلیت هایی  و  »سامرها« 

در  قومی  رابطه ِی  شکل  گسترده ترین  مهاجرت  امروزه  بااین حال  برمی گیرد. 

سوئد و بسیاری از کشورهای اروپایی است. اصطالح »مهاجر« خود مسئله ساز 

است و امروزه هرچه بیش تر به پرسش کشیده می شود. این واژه برای مشخص 

کردن موقعیت اشخاصی که در حال مهاجرت از یک کشور به کشوری دیگر 

اما، در زبان روزمره ی سوئدی  اغلب برای مشخص  استفاده می شود  هستند 

به کار می رود. مفهوم »مهاجر«  دارند  غیر  سوئدی  ریشه ی  که  کردن کسانی 

آن گونه که در سوئد به کار  می رود و از آن برداشت می شود، نوعی محرومیت 

اجتماعی و به حاشیه رانده شدن را تداعی می کند. »مهاجر« بودن به یک معنا، 

انسانی  القا می کند؛ در معنایی عمیق تر هم  را  مفهوم »غیر سوئدی« بودن 

را تداعی می کند که از »ارزش کامل« برخوردار نیست. با مهاجرت و تبدیل 

شدن به یک اقلیت قومی، موقعیت و منزلت  افراد از دست می  رود. پرسش 

این است که قومیت چیست و چه چیزی مبنای مرزبندی های قومی است؟
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 قومیت: ویژگی یا سازه

ارائه ی تعریف دقیق و مشخصی از قومیت، خالی از شکل های  نیست. 

مشکل می توان روشن ساخت که تفاوت های قومی برپایه ی وجود »معیارهایی 

»سازه ی  نتیجه ی  آن که  یا  گرفته اند  شکل  گروه  یک  عضویت  برای  عینی« 

از دیدگاه مکتب »مبدأ  گرایی« قومیت ویژگی و مشخصه ای  اجتماعی«اند. 

تاریخ بشریت همواره  بافتار متن  است که در طول  از موقعیت و  مستقل 

مدرن  قومی  گروه های  حتا  که  دارد  تأکید  دیدگاه  این  است.  داشته  وجود 

ریشه های هویتی خود را در طول زمان ِپی می گیرند و ازطریق وصلت با افراد 

خودی تکثیر می شوند. این بدان معناست که براساس مکتب »مبدأ  گرایی« حتا 

فیزیولوژیک  گوناگون  ویژه گی های  از  می توانند  قومی  مرزبندی های  امروزه 

هستند،  مربوط  بیولوژیکی  متمایز  ویژگی های  به  که  ژنتیک  زمینه های  و 

ریشه بگیرند. امروزه کم رنگ شدن برداشت های بیولوژیک از مفهوم قومیت، 

تأکید  قومی  مرزبندی های  تعیین  در  که  را  فرهنگ گرایانه  برداشت  زمینه ی 

بیش تری بر ویژگی های فرهنگی دارد، فراهم کرده است. اما، این پرسش باقی 

باشد که  انسان ها  از  به معنای گروهی همگن  آیا قومیت می تواند  است که 

هر یک از مجموعه ای از هنجارهای یک سان و مشترک برخورداراند؟ به عالوه 

می توان پرسید که آیامفهوم هایی همچون فرهنگ، تعلق و هویت ایستا و 

تغییرناپذیر هستند؟ 

 در نقطه ی مقابل این دیدگاه ذات گرایانه، هواداران نظریه ی »سازه« که 

از موضع نظریه ی »موقعیت گرایانه« حرکت می کنند، قومیت را تنها یکی از 

شاخص های گوناگونی می دانند که اشخاص یا گروه ها برای شناخت هویت شان 

توسط خود یا دیگران مورد استفاده قرار می دهند. می توان گفت شالوده ی 

قومیت نوعی »احساس تعلق« است که بر برداشت های ویژه ی فرهنگی استوار 

شده است. این احساس بر حسب زمان، مکان و تأثیر متقابل با دیگر گروه ها 

تأکید  پژوهش گران  از  بسیاری  به همین دلیل  می یابد.  کاهش  یا  می کند  رشد 

می کنند که قومیت یا حس تعلق قومی پدیده ای وابسته به وضعیت، بافتار 

متن و کنش متقابل با محیط پیرامونی است. به عنوان مثال در وضعیتی که 

مردم با ریشه ها و پیشینه های متفاوت در یک جامعه »هم پیوسته« می شوند، 
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ممکن است هویت قومی کم رنگ شود، حال آن که تجربه ی تبعیض و حاشیه  

نشینی می تواند باعث کاهش حس مشارکت و تعلق فرد و در ازای آن باعث 

تقویت هویت  و هم بسته گی قومی شود. 

در سال های اخیر تعداد رو به افزایشی از پژوهش گران استفاده از مفهوم 

»قومیت« را به عنوان یک گروه بندی خاص به چالش کشیده اند. آن ها برآنند 

که این مفهوم می تواند مباحثی غیرضروری را دامن بزند و »رابطه هاِی قومی« 

را اصل قرار دهد. یکی از دلیل هاِی به چالش کشیده شدن روزافزون مفهوم 

قومیت این است که هنگام تشریح رابطه هاِی قومی این خطر افزایش می یابد 

بر  اجتماعی،  مراتب  سلسله  و  نابرابری  قدرت،  توزیع  بر  تمرکز  به جاِی  که 

ویژگی های فرهنگی متمرکز شویم. قومیت ، به مثابه ِی مفهومی که با فرهنگ، 

سلسله مراتب  توضیح  در  اگر  است،  شده  دانسته  مربوط  ریشه  و  هویت 

»رابطه هاِی  اهمیت  گیرد،  قرار  توجه  مرکز  گروه ها  و  افراد  میان  اجتماعی 

قدرت« را پنهان خواهد کرد.

مشکلی که در ارائه ی تعریف فرهنگی از قومیت وجود دارد، این است که 

بسیاری از مشخصه ها و وضعیت  فرد، مانند پیشینه ی اجتماعی – اقتصادی، 

وضعیت  دوران رشد، سن، جنسیت، موقعیت در کشور جدید، مدت اقامت، 

گرفته  نادیده  محیط  با  متقابل  رابطه هاِی  و  اجتماعی،  رابطه هاِی  شبکه ی 

می شوند؛ عامل هایی که می توانند در میزان پذیرش فرهنگی و » هم پیوستگی« 

فرهنگی  تفاوت های  بر  شدید  پافشاری  باشند.  مؤثر  جدید  کشور  در  افراد 

هم چنین این خطر را درپی دارد که مشخصه های فرهنگی اقلیت های قومی 

در  « هم پیوستگی» و دست یابی به رفاه اجتماعی به مثابه ِی سدی نفوذناپذیر 

برای  »آن ها«  مشکل آفرین اند.  و  مشکل دار  »آن ها«  ازاین منظر  شود.  تلقی 

به  اجتماعی  ارزش های  و  حاکم  هنجارهای  با  پیوسته گی«  »هم   و  سازگاری 

کمک  گروه قومی اکثریت نیاز دارند.

تجزیه و تحلیل رابطه هاِی قومی از دیدگاه »تمایزگرایی« براین پایه استوار 

ثابت  ناپذیر،  خلل  جاودان،  جمعی  یا  فردی  متفاوت  ویژگی های  که  است 

یا  قومی  تعلق  ویژگی جمعی ای چون  به  افراد  موقعیت  و  تغییرناپذیراند  و 
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به وجود اختالفات ذاتی  باور  از پژوهش گران  جنسیتی  مربوط است. برخی 

زیر  را  اجتماعی شان  موقعیت های  و  انسان ها  هویت  تعیین  در  بنیادی  و 

پایه ی کنش ها  بر  افراد  برآن اند که هویت  و موقعیت   برده اند. آن ها  سئوال 

و واکنش ها در متن وضعیت  تاریخی و امکان هاِی مادی شکل می گیرند که 

خود توسط »سازه های گفتمانی«، مشروعیت  می یابند و امکان پذیر می شوند. 

ازاین منظر حتا گفتمان »چندگونه گی« نه تنها به دلیل تمایل ذات گرایانه اش به 

جداسازی، بلکه هم ازآن روکه فاقد منظر قدرت است، مسئله برانگیز است.

دیدگاه میان برشی در رابطه هاِی قومی به مثابه ِی رابطه  قدرت

باشد  اجتماعی  ساختمان بندی  یک  می تواند  قومیت  مفهوم  که  نظر  این 

نافی این واقعیت نیست که رابطه هاِی قومی بیش تر باید به عنوان »رابطه ی 

فرادست  موقعیتی  گروه  یک  آن  در  که  رابطه هاِیی  شوند؛  بررسی  قدرت« 

دیدگاه  آیا  که  جاست  این  پرسش  دارند.  فرودست  موقعیتی  دیگر  گروه  و 

میان برشی که موقعیت طبقاتی، جنسیت، قومیت، سن، گرایش جنسی و دیگر 

حوزه های رابطه هاِی قدرت را در ارتباط با یک دیگر بررسی می کند در مقایسه 

تأکید دارند، برای تجزیه  بر ویژه گی های فرهنگی متمایز  با دیدگا ه هایی که 

و تحلیل رابطه هاِی قومی به مثابه ِی ِ رابطه  ِی قدرت و امکان » هم پیوستگی« 

نقطه شروع مناسب تری نیستند؟ دیدگاه میان برشی نقطه ِی تقاطع رابطه هاِی 

قدرت  زاویه ی  از  را  غیره  و  قومیت  جنسیت،  طبقه،  مانند  قدرت،  گوناگون 

بررسی می کند. این بدان معنی است که باید شکل های رابطه هاِی گوناگون 

و  شناسایی  می زنند،  رقم  را  قومی  اقلیت های  زندگی  موقعیت  که  قدرت 

به  افراد  امکان  و  تمایل  تحلیِل  در  که  نیست  معنا  بدان  این  شوند.  تحلیل 

» هم پیوستگی« در جامعه همه ی این عامل های اهمیتی برابر دارند. مسئله 

را در  کنیم و آن ها  انتخاب  را  این است که مقوله بندی های مهم و مناسب 

دهیم؛  توضیح  قومی،  زاویه ی  از  نه تنها  و  متن،  بافتار  و  وضعیت   با  پیوند 

برپایه ی دیدگاه میان برشی، که تاثیر رابطه هاِی گوناگون قدرت مانند طبقه، 

تحلیل  یک دیگر  بر  را  ازکارافتاده گی  قومیت،  سن،  گرایش جنسی،  جنیست، 
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می کند. برپایه ی این دیدگاه پیچید ه گی تبعیض نیز قابل بررسی خواهد بود. 

 بدین ترتیب در تجزیه و تحلیل رابطه هاِی قومی از زاویه ی قدرت، مفهوم 

هایی چون تبعیض، محروم شدن، به حاشیه رانده شدن و حذف شدن کلیدی 

هستند. ازاین منظر، نگرش جامعه ی اکثریت خود می تواند بخشی از مشکل 

باشد؛ امری که در محروم سازی، حاشیه نشینی اقلیت های قومی و جلوگیری 

زاویه ی قدرت،  از  از مشارکت و » هم پیوستگی«شان در جامعه مؤثر است. 

رابطه هاِی قومی مانند رابطه هاِی طبقاتی و جنسیتی بخشی از سلسله مراتب 

اجتماعی هستند که نه تنها برپایه ی اندیشه ی تمایزآفرینی و دوانگاری »ما« 

و »آن ها«، بل که بر پایه ی رابطه هاِی سلسله مراتبی قدرت شکل می گیرد که 

در  اکثریت  قومی  گروه  و  فرودست  موقعیت  در  اقلیت  قومی  گروه  آن  در 

موقعیت فرادست قرار دارند. 

 از دیدگاهی کلی تر، رابطه هاِی قومی بیش ازآنکه بر هویت های متمایز و 

خود ویژه ی گروه های گوناگون قومی استوار باشد، پدیده ای اجتماعی است که 

برپایه ی قدرت و موقعیت واعتبار گروه قومی در سطح جهانی شکل می گیرد. 

پیشینه ی  با  افراد  از  بسیاری  که  در سوئد،  اجتماعی  تبعیض  و  محروم سازی 

غیرسوئدی آن را تجربه کرده اند، برخی از آن ها را به حاشیه و بیرون از جامعه 

به تصویر  به صورت »مهاجر« می تواند  بندی مردم  پرتاب کرده است. دسته 

منفی آن ها از خود یا جامعه ی جدید منجر شود و احساس به حاشیه رانده 

شدن و محروم شدن را تقویت کند. بنابراین قدرت و منزلت گروه های قومی، 

مشارکت، مداخله و نماینده گی، برخی از مهم ترین عناصری هستند که باید 

مورد توجه قرار گیرند تا فهم روشن تری از رابطه هاِی قومی و ایده ی جامعه ی 

چندفرهنگی و معنای آن به دست آید. 

و  همگن  بومی  شهروندان  از  متشکل  جامعه  ای  سوئد  این  از  پیش   

ازجمله  در سوئد،  » هم پیوستگی«  بود. سیاست  از مهاجران  تعداد معدودی 

به همین دلیل برپایه ی سازگاری و تطابق فرهنگی یک سویه استوار بوده است. 

به دلیل مهاجرت وسیع چند دهه ی اخیر سوئد به کشوری متشکل از گروه ها 

و اجتماع های گوناگون مهاجر تبدیل شده است؛ امری که سوئد را به کشوری 
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چندقومی تبدیل کرده است؛ نیازمند به توجه و احترام به تنوع و کثرت قومی 

در سیاست » هم پیوستگی«. بنابراین سیاست » هم پیوستگی« باید از سازگاری 

و انطباق فرهنگی به سمت یافتن راه کارهایی برای افزایش مشارکت فردی و 

مبارزه با تبعیض و محروم سازی حرکت کند.

من معتقدم که تئوری قدرت می تواند درک ما را ازاین که چه گونه سازوکار 

محروم سازی و تبعیض، قومیت و مرزبندی های قومی را به مثابه ِی دسته بندی 

همان طورکه  دهد.  افزایش  می بخشد،  تداوم  اجتماعی«  »سلسله مراتب  از 

پیش ازاین اشاره شد هویت  قومی پدیده ای ایستا نیست، بل که برعکس پدیده   ی 

پویایی است که میزان قدرت و منزلت فردی و گروه قومی در سطح ملی و 

اقامت  مدت  تحصیلی، جنیست، سن، طول  پیشینه ی  تحصیالت،  بین المللی، 

در سوئد، سیاست » هم پیوستگی« با جامعه ی اکثریت و میزان مشارکت در 

زیر دیدگاه های گوناگون در مورد چرایی  تأثیر می گذارند. در  آن  بر  جامعه 

میزان آسیب پذیری خارجی تباران را با جزئیات بیش تری توضیح خواهم داد.

آسیب پذیر  موقعیت  و  محرومیت  درباره ی  گوناگون  دیدگاه های 

خارجی تباران 

اجتماعی-  موقعیت  چرایی  درباره ی  دیدگاه  سه  توضیح  به  بخش  این 

 -1 می پردازد:  سوئدی ها  به  نسبت  قومی  اقلیت های  نامساعدتر  اقتصادی 

دیدگاه فرهنگ گرایانه که بر تفاوت های فرهنگی و فقدان شایسته گی فرهنگی 

موقعیت  و  طبقاتی  پیشینه ی  بنابرآن  که  طبقاتی  دیدگاه   -2 می کند؛  تأکید 

کم تر،  سالمتی  و  بهداشت  توضیح دهنده ی  قومی،  اقلیت های  اجتماعی 

قومی  اقلیت های  بدتر  و وضعیت  مسکونی  کار  بازار  در  پایین تر  موقعیت 

میان برشی که موقعیت آسیب پذیر  ازمنظر  تبعیض قومی  نظریه ی  است؛ 3- 

خارجی تباران در سوئد را ازطریق تأکید بر نقش سازوکارهای  حذف و طرد و 

به حاشیه راندن توضیح می دهد. 
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حاشیه ای  موقعیت  در  آن  نقش  و  فرهنگی  متمایز  ویژه گی های 

خارجی تباران 

پاره ای از پژوهش گران ریشه ی حاشیه نشینی و دیگر مشکالت خارجی تباران 

را در تمایز فرهنگی آن ها با فرهنگ و هنجار های سوئدی جست و جو می کنند. 

آن ها چنین استدالل می کنند که مهاجرت از یک جامعه ی غیرفردگرا به یک 

و  رفاه  سالمتی،  برای  منفی  اثر  و  مشکالت  سوئد  مانند  فردگرا  جامعه ی 

» هم پیوستگی« خارجی تباران ایجاد می کند. برخی از پژوهش گران حتا تأکید 

دارند که حاشیه نشینی و گتوسازی پدیده ای اختیاری است که از نیاز انسان ها 

یعنی  می گیرد.  ریشه  مشابه  فرهنگی  پیشینه ی  با  افرادی  جست وجوی  به 

مردمی با تبار و زبان یک سان و هویت قومی همانند، یک دیگر را جست وجو 

و  شوند  برخوردار  قومی  رابطه هاِی  شبکه ی  و  امنیت  ازاحساس  تا  می کنند 

هویت قومی خود را تقویت کنند.

 در این دیدگاه بر این موضوع تأکید می شود که تفاوت های فرهنگی مانند 

عدم تسلط بر زبان و درک هنجارهای سوئدی و قاعده ها و قانون ها می تواند 

دست رسی  و  » هم پیوستگی«  برای  موجود  امکان هاِی  از  برخورداری  امکان 

دیدگاه  در  که  ایرادی  کند.  محدودتر  را  اجتماعی  رفاه  نظام  و  کار  بازار  به 

و  اصلی محرومیت  دلیل  به عنوان  فرهنگی  توانایی  کم بود  و  فرهنگی  تمایز 

حاشیه نشینی خارجی تباران وجود دارد این است که این دیدگاه این واقعیت 

را نادیده می انگارد که نهادها و هنجارهای اجتماعی در برخورد با رابطه هاِی 

قومی بی طرف و خنثی نیستند. 

قابل انکار نیست که ویژه گی های فرهنگی در »حاشیه نشینی اختیاری« و 

تجربه ی مهاجرت بی تأثیر نیست اما، داده های آماری درارتباط با حاشیه نشینی 

باشد،  قومی  مسئله ای  بیش ازآن  که  مشکل  این  که  می دهند  نشان  مسکن 

معضلی طبقاتی است. به عالوه نوردستروم و اُسلوند به پژوهش هایی ارجاع 

می دهند که به تأثیرهای »محصور بودن قومی« که همان مجاور هم وطنان 

زیستن است توجه کرده اند. این مطالعات نشان می دهند که تشکیل شبکه ی 

اجتماعی بین هم وطنان تسهیالتی برای ورود آنان به بازار کار فراهم می کند 
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و انتظار می رود این گونه حاشیه نشینی بتواند ِپی آمدهای مثبتی نیز برای فرد 

را جست وجو  یک دیگر  نشین  حاشیه  این کهافراد  به عالوه   باشد.  دربرداشته 

می کنند می تواند ناشی از این احساس باشد که آن ها به سختی می توانند در 

جامعه حضور و مشارکت یابند؛ آن ها به حاشیه رانده می شوند، گروه قومی 

نمی دهند.  راه  خود  درون  به  را  آ ن ها  و  می گیرند  فاصله  آن ها  از  اکثریت 

فاصله گذاری جامعه ی اکثریت آن ها را ناگزیر می کند، با مردمی ارتباط بگیرند 

»حاشیه نشینی  بدین ترتیب   دارند.   قرار  آن ها  مشابه خود  موقعیت  در  که 

اختیاری« مسئله ای است که بیش ازآن که پدیده ای فرهنگی باشد، می تواند به 

موقعیت طبقاتی مربوط باشد. 

حاشیه ای  موقعیت  در  آن  نقش  و  اجتماعی-اقتصادی  پیشینه ی 

خارجی تباران

دراین دیدگاه شکاف قومی بیش تر مشکلی ناشی از شکاف طبقاتی است 

تا مربوط به ویژگی های متمایز فرهنگی. هم چنین دشواری » هم پیوستگی« 

مهاجران، موقعیت ضعیف تر و حاشیه نشین آن ها و برخورداری کم تر از رفاه 

اجتماعی در سوئد در واقع ناشی از موقعیت طبقاتی پایین تر آن ها، مهارت و 

شایسته گی کم تر و طول مدت اقامت کوتاه ترشان در سوئد است. حامیان این 

دیدگاه بر این عقیده  اند که حاشیه نشینی ناشی از شکاف طبقاتی است که 

به ویژه در دوران بحران اقتصادی بیش تر رشد کرده است. به بیان دیگر مشکل 

این جاست که شکاف طبقاتی رنگ به خود گرفته است. به این معناکه اکثریت 

طبقات پایینی جامعه از اقلیت های قومی تشکیل شده اند. این واقعیت است 

که پیشینه ی اجتماعی- اقتصادی مهاجران و موقعیت اجتماعی کنونی آن ها 

در جامعه بر تجربه هاِی آن ها از مهاجرت و میزان  هم پیوستگی شان در جامعه 

اثر می گذارد. 

 یک گزارش جدید از اداره ی اجتماعی سوئد درباره ِی حاشینه نشینی مسکن 

نشان می دهد که در مقایسه با محل سکونت عامل های اجتماعی- اقتصادی 

فردی نقش مهم تری در حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی بازی می کنند. 
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و  بزرگ شده اند  ثروتمند  منطقه هایی  در  که  بین جوانانی  پژوهش،  این  در 

جوانانی که در منطقه هایی فقیر رشد کرده اند، و نیز جوانان ساکن منطقه هایی 

سوئدی نشین و منطقه هایی که بیش تر گروه های متنوع مهاجر در آن اقامت 

دارند، مقایسه ای انجام گرفته است. هدف از این مقایسه پژوهش درباره ِی 

تفاوِت استانداردهای زنده گی است. این پژوهش بر بیماری های روانی، جرم، 

اشتغال، تحصیالت و مشکالت تأمین زندگی تمرکز کرده است. نتیجه هاِی این 

پژوهش نشان می دهد که محل زندگی کم ترین تأثیر را بر بیماری های روانی 

دارد. بزه کاری و جرم در بین کسانی که در منطقه هایی محروم مهاجرنشین 

رشد کرده اند بیش تراست اما، هنگامی که عامل های اجتماعی- اقتصادی کنترل 

شوند، اختالف بین این گروه ها خیلی ناچیز است. برای مثال بی کاری در بین 

جوانان به محل زندگی آن ها مربوط نیست. 

در  کم مهارت  مهاجران  و  پناهنده گان  اگر  که  می دهند  نشان  بررسی ها 

آوردن  دست  به  برای  را  خود  شانس  کنند  زنده گی  هم وطنان شان  مجاورت 

شغل افزایش می دهند. زنده گی در مجاورت هم میهنان هم چنین ممکن است 

اثر مثبتی بر دست مزد کارگران کم مهارت داشته باشد. برای مثال چه گونگی 

موفقیت افراد در بازار کار بیش تر به کیفیت و تجربه هاِی و مهارت های آن ها 

در  که  قومی. کسانی  آن مجتمع  یا  این  با  نه همسایه گی شان  دارد؛  بسته گی 

منطقه هایی محروم مهاجرنشین زندگی می  کنند، بیش تر از طریق بهر ه بری از 

»مزایای رفاهی« و حمایت های مالی دولتی تأمین  می شوند. 

یک بررسی نسبتاً تازه از سزولکین در سال 2018 نشان می دهد نابرابری 

اتنیکی حتی درگروه هایی که از سطح تحصیالت، تجربه کاری، جنسیت، سن 

باقی است. هم چنین بررسی های دیگر نشان  مشابهی برخوردارند، هم چنان 

می دهند موقعیت های طبقاتی در میزان هم پیوستگی و مشارکت اجتماعی 

نقش مهمی دارد اما، حتی با کنترل نقش آن نیز بازهم متولدین خارجی از 

موقعیت بدتری در حوزه ِی درآمد، بهداشت، مسکن، اشتغال و... برخوردارند. 

امری که نیاز به بررسی نقش تبعیض ساختاری را در فهم این نابرابری برجسته 

می سازد. 
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تبعیض ساختاری و نقش آن در موقعیت حاشیه ای خارجی تباران 

امروزه تعداد روزافزونی از پژوهش گران، محروم سازی و حذف اجتماعی را 

یکی از دلیل هاِی و پی آمدهای رابطه هاِی سلسله مراتب نابرابر قومی در سوئد 

و دیگر کشورهای اروپایی می دانند. 

 پژوهش های جدیدی که در سوئد صورت گرفته اند، روشن  ساخته اند که 

حذف و حاشیه نشینی خارجی تباران یا فرزندان والدین متولد خارج می تواند 

دارند.  فاصله  بودن«  »سوئدی  با  که  باشد  کسانی  علیه  تبعیض  نتیجه ی 

برخورداری از نام خانوادگی خارجی، رنگ پوست، پوشش و لهجه سبب می شود 

بسیاری از افراد صرف نظر ازاین که مهاجرت کرده اند یا در این سرزمین به دنیا 

آمده اند در معرض آزار روزانه و تبعیض قرار بگیرند. پژوهش های دولتی نشان 

می دهند که ورود به بازار کار و زنده گی کاری برای مهاجران بسیار مشکل تر 

در  کار  بازار  درهای  دارند.  را  توان مندی ها  همان  که  است  سوئدی هایی  از 

سوئد به روی همه به یک سان باز نیست و تبعیض قومی ممکن است یکی 

نشان  بررسی  یک  باشد.  خارجی تباران  میان  در  بی کاری  ازدیاد  دلیل هاِی  از 

می دهد که احتمال این که کارجویانی که اسامی عربی دارند برای مصاحبه ی 

نام شان  که  است  کسانی  از  تر  پایین  درصد  پنجاه  شوند،  فراخوانده  شغلی 

سوئدی است. مطالعات دیگر نشان می دهند که مشاغل پرمخاطره، مشاغل 

موقت و مشاغل غیرقانونی بیش تر به کارگران خارجی تبار تعلق دارند. 

اخیر  دهه ی  طی  کار  بازار  به  مربوط  مطالعات  شد،  ذکر  همان طورکه 

خارجی تباران،  و  سوئدی ها  بین  نابرابری  و  قومی  شکاف  که  می دهد  نشان 

مانند تحصیالت، شایسته گی،  اقتصادی،  اجتماعی-  عامل های  که  زمانی  حتا 

و سرمایه ی انسانی کنترل می شوند، پابرجاست. چندین بررسی دولتی نشان 

می دهد که تبعیض در نظام رفاهی، مرز نظام رفاهی را تعریف کند. تفاوت 

رفتار با اقلیت های قومی ناسازه و تناقض بنیادی در الگوی رفاه سوئد است. 

برابری  افزایش سطح زندگی و  به  براساس هدف دستیابی  دولت رفاه سوئد 

آشکارا  دولتی  بررسی های  نتیجه های  درحالی که  است،  شده  گذاشته  بنیان 

حاشیه نشین سازی، محروم سازی، فرارویی تبعیض ساختاری و قومی شدن فقر 
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را نشان می دهند. امری که برخالف هدف نظام رفاه عمومی، یعنی کاهش 

است  همه  برای  برابر  فرصت های  ایجاد  و  اجتماعی  و  اقتصادی  نابرابری 

و  نظام رفاهی گزینشی  واقعیت،  نشان می دهند در  بررسی های دولتی  اما، 

مشروط است و حتا به استحکام نابرابری ساختاری در جامعه کمک می کند. 

ازآن جاکه سیستم تأمین اجتماعی برپایه ی اشتغال کامل طراحی شده است، 

افزایش بی کاری و ناامنی های شغلی، تبعیض را از بازار کار به به بخش رفاه 

اجتماعی منقل کرده است. بررسی مذکور در داخل و خارج از نظام رفاهی 

کشور به افشای فرایند هایی می پردازد که با دسته بندی کردن، بزرگ نمایی و 

شیطانی جلوه دادن گروه خاصی از مردم، نظامی ایجاد کرده که در آن حقوق 

اجتماعی و اقتصادی تنها برای برخی از مردم »قطعی« و »محفوظ« و برای 

بقیه »مشروط« است. نتیجه ی این پژوهش ها نشان می دهد که تبعیض در 

نظام رفاهی، خود را در سطح ساختاری، نهادی و فردی نمایان می کند؛ و نیز 

نظام  درون  در  تبعیض آمیز  عمل  و  فرهنگی«  متمایز  »ویژه گی های  گفتمان 

رفاهی را بازسازی می کند و تداوم می بخشد. 

تبعیض  آیا  که  است  این  کرده  نظر  اواخر جلب  این  که   موضوع جالبی 

قومی ناشی از عمل کرد ها و کنش های فردی ای است که باید به عنوان رفتاری 

کج روانه در نظر گرفته شوند یا آن که تبعیض جزئی از ساختارهای اجتماعی 

گرایش ها  هنجارها،  صریح،  قانون ها  به معنای  ساختاری«  »تبعیض  است. 

به شکل  اجتماعی،  دیگر ساختارهای  و  در سازمان ها  که  است  رفتارهایی  و 

نظام مند علیه گروهی از مردم نهادینه شده است. 

 سه دیدگاه توضیح  فرآیند » هم پیوستگی« 

فرآیند »  هم پیوستگی« نتیجه ی کنش و واکنشی میان عمل کرد فرد و رفتار 

باتوجه به  مختلف  اشخاص  برای  فرایند  این  است.  او  با  اکثریت  جامعه ی 

اجتماعی،  رتبه ی  تحصیالت،  سطح  جنیست،  مهاجرت،  زمان  در  سن شان 

مدت زمان مهاجرت، وضعیت زنده گی قبلی در کشور مبدأ، موقعیت کنونی، 

فرهنگ،  به عالوه  است.  متفاوت  فردی،  ویژه گی های  و  فرهنگی  پیشینه ی 



سپهر اندیشه۱۹۶

شماره 1  . فروردین 1400

پدیده ای تغییرناپذیر نیست، بل که محصول فرایند کنش و واکنش مداوم بین 

با دنیای جدید، تجربه هاِی و دانش جدید،  ارتباط  اشخاص و گروه ها است. 

هنجارها و ارزش های جدید و دیگر موارد مشابه همه گی بر روحیه، رفتار و 

طرز فکر تأثیر می گذارند. ناسازگاری بین نسل جدید و قدیم مهاجران گاهی 

با یک جوان  بین یک مهاجر جوان  تفاوت های فرهنگی  از  بیش تر  می تواند 

سوئدی باشد. مطالعات نشان می دهند که حتا در بین کسانی که »نسل دوم 

از  بیرون  به  شدن  پرتاب  و  حاشیه نشینی  میزان  می شوند  نامیده  مهاجران« 

جامعه باالست. درحالی که آن ها به زبان سوئدی تسلط دارند و در مقایسه با 

والدین شان به میزان قابل توجهی با هنجارها و قاعده ها سوئد بیش تر تطبیق 

یافته اند. 

بر  آن  اثر  و  فرهنگی  تفاوت های  بر  که  تئوری ای  که  است  این  مشکل 

» هم پیوستگی« پافشاری می کند، » هم پیوستگی« را بیش تر نتیجه ی سازگاری 

فرهنگی می داند تا افزایش میزان مشارکت. در نظریه ی تفاوت فرهنگی این 

اکثریت  به یاری  که  هستند  »آن ها«  هستند؛  »مسئله«  که  هستند  »آن ها« 

قومی ساکن کشور برای سازگاری و » هم پیوستگی« با هنجارها و ارزش های 

بر  متمرکز  »سیاست   هم پیوستگی  تئوری،  این  دارند.  نیاز  اجتماعی  موجود 

مهاجران« را پیش نهاد می  کند که در آن میزان » هم پیوستگی« براساس میزان 

می تواند  »  هم پیوستگی«  حال آن که  می شود.  سنجیده  فرهنگی  سازگاری 

- مورد توجه قرار  به جای موضوعی قومی  به عنوان یک مسئله ی طبقاتی – 

گیرد. بااین حال مطالعات گوناگون نشان می دهند حتا زمانی که گروه هایی با 

آموزش برابر، تجربه هاِی کاری برابر، و سن و جنیست برابر مقایسه شده اند، 

نابرابری های قومی همچنان پابرجا مانده اند. آمارهایی که ارائه شدند نشان 

می دهند که موقعیت اجتماعی- اقتصادی اهمیت باالیی در میزان مشارکت 

بررسی  را  اقتصادی  اجتماعی-  متغیرهای  وقتی  اما،  دارد  »  هم پیوستگی«  و 

از  بسیاری  در  مهاجر  گروه های  که  می دهند  نشان  آمارها  همان  می کنیم، 

حوزه ها وضع نامساعدتری دارند؛ در حوزه هایی مانند سالمت، وضعیت کار، 

تبعیض هاِی  آیا  که  می آید  پیش  پرسش  این  به عالوه  غیره.  و  اشتغال  میزان 

اقلیت های  و  اکثریت  جامعه ی  بین  طبقاتی  اختالفات  افزایش  به  قومی 
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کج روی  یک  پیش تر  که  قومی،  تبعیض  درباره ی  پژوهش  می انجامد؟  قومی 

این  است. هدف  افزایش  به  رو  ساختاری  مشکلی  به عنوان  می شد،  شناخته 

پژوهش ها این است که تمرکز را از اقلیت های قومی به عنوان مسئول اصلی 

حاشیه نشینی به سمت جامعه ی  اکثریت برگرداند که در موضع قدرت است و 

چهارچوب فعالیت های اقلیت قومی را رقم می زند. جنبه ی جالب توجه دیگر 

نتیجه های آن برای  از نقطه  نظر  باید  تبعیض  این است که  این پژوهش ها 

انگیزه ی  افرادی که آن را تجربه کرده اند، توضیح داده شود؛ نه تنها براساس 

تبعیض می شود.  یا درجه ی عامدانه بودن آن توسط کسی که مرتکب  عمل 

تفاوت در این است که وقتی نقطه عزیمت عامالن تبعیض باشند، موضوع 

از چهارچوب انگیزه ی تبعیض و عمدی یا غیرعمدی بودن آن خارج نمی شود، 

درحالی که هنگامی که نقطه شروع تجربه های قربانی تبعیض باشد، برعاقبت 

در  ساختاری  »تبعیض  دیدگاه  شد.  خواهیم  متمرکز  تبعیض  پی آمدهای  و 

و  رفاه  نظام  »  هم پیوستگی«،  مقوله ی  که  به این معناست  قومی«  رابطه هاِی 

حتی خدمات اجتماعی باید برپایه ی منظر ضدتبعیض،  در راستای به چالش 

کشیدن ساختارهای اجتماعی، عمل کنند. 

می شوند،  جامعه  در  » هم پیوستگی«  مانع  تنها  نه  قومی  تبعیض هاِی 

جنسی،  گرایش  و  سن  قومیت،  جنیست،  طبقاتی،  موقعیت  به   بسته  بلکه 

و  راندن  حاشیه  به  محروم سازی،  سازوکارهای  تبعیض،  گوناگون  های   شکل 

نابرابری های اجتماعی را افزایش می دهند. هم ازاین رو موقعیت های فرد و 

میزان » هم پیوسته گی« در جامعه باید ازمنظِر میان برشی بررسی شوند؛ منظری 

که با تجزیه و تحلیل ساختارهای متنوع قدرت که در کنش متقابل درگیراند، 

موقعیت  فرد و میزان » هم پیوستگی« را مشخص می کند.

پرسش این است که آیا سیاست کنونی »هم پیوسته گی« در خدمت کاهش 

نابرابری و تبعیض است یا این که در عمل به بقای نابرابری کمک می کند؟
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سیاست »  هم پیوستگی« در سوئد: از ادغام و همانندسازی تا چندفرهنگی

از پایان جنگ جهانی دوم تا اوائل دهه ی 1970، میزان مهاجرت به سوئد 

ابتدا  در  یافت.  افزایش  اقتصادی  رشد  به دلیل  کشورها  از  دیگر  بسیاری  و 

دیدگاه حاکم بر جامعه چنین بود که اغلب ساکنان خارجی تبار سوئد نیروی 

وقتی  که  می شدند  تلقی  مهمانی  کارگران  آن ها  هستند.  موقت  مهاجر  کار 

مشکل کمبود نیروی انسانی رفع شود کشور را ترک خواهند کرد. حتا مردم 

از اصطالح »خارجی« یا »غریبه« به منظور تأکید بر این که آن ها از ما نیستند، 

استفاده می کردند. بعدها به جاِی این اصطالح، واژه ی »مهاجر« به کار گرفته 

رسمیت  به  برای  آغازی  نقطه  ازیک سو  دارد.  درخود  دوگانه ای  پیام  که  شد 

شناختن تلویحی این گروه ها به عنوان بخشی از جمعیت ساکن کشور است، 

ازسوی دیگر تأکید جامعه است بر این که آن ها غیرسوئدی هستند و از بسیاری 

جنبه ها از سوئدی ها متمایز. هم ازاین رو از آن زمان سیاست های گوناگونی 

برای »  هم پیوستگی« اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران در جامعه اتخاذ 

شدند. دراین راستا، برای مدتی طوالنی در سیاست »  هم پیوستگی« »سازگاری 

و ادغام مهاجران« گفتمان غالب بود. مفهوم » هم پیوستگی« هم چون ادغام 

از این مشکل برخوردار است که روشن نیست »چه کسی« قرار است »چه 

کسی« را در »چه زمینه ای« ادغام کند؟ سیاست »همانندسازی« و مستحیل 

کردن تا اواسط دهه ی 1970 در سوئد دنبال شد اما، این سیاست به شکست 

الزم«  »توانایی  یا  »تمایل«  فاقد  خارجی تباران  از  بسیاری  چراکه  انجامید، 

از  »همانندسازی«  سیاست  بودند.  جدید  کشور  در  خود  همانندسازی  برای 

گروه های مهاجر و اقلیت های قومی این انتظار را دارد که به منظور پیوند با 

فرهنگ و هنجارهای متعلق به جامعه ی اکثریت، هویت های قومی خود را 

رها کنند. ازاین منظر امکان حفظ فرهنگ، زبان و ارزش های سرزمین مادری 

برای گروه های مهاجر کاهش می یابد. 

بسیاری از پژوهش گران برآنند که دیدگاه های فرهنگ گرایانه از قومیت و 

سیاست ادغام و »همانندسازی« ناشی از آن ریشه در طرز تفکر استعماری 

داشته و می تواند ناشی از گفتمان های نژادپرستی نوین باشد. البته برخی از 

این  با  رویارویی  در  دارند،  باور  گرایی  فرهنگ  دیدگاه  به  که  پژوهش گرانی 
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نظر معتقدند که علت شکست سیاست ادغام و همانندسازی را باید در رکود 

اقتصادی که در پی بحران نفت در فاصله ی سال های 1973 و 1974 پدیدآمد 

توسعه ی  غلبه ی  با  که  است  این  پژوهش گران  این  استدالل  کرد.  جست وجو 

هماهنگ  مدرن  اندیشه ی  با  را  خود  داشتند  تمایل  بیش تر  مردم  اقتصادی، 

با غلبه ی رکود  اما،  بگیرند  از سنت ها و هویت های فرهنگی فاصله  کنند و 

و  نامعلوم  آینده  چراکه  شد؛  کاسته  مدرن  اندیشه ی  جذابیت  از  اقتصادی 

بی ثبات به نظر می رسید. بدین ترتیب گروه های قومی، یک بار دیگر هویت های 

و  فریدمن  کردند.  را جست وجو  متمایز خود  فرهنگی  ویژگی های  و  پیشین 

کنار  در  آن  ایدئولوژی   و  ملی  که ضعف دولت  معتقدند  فریدمن هم چنین 

عدم تحقق » هم پیوستگی«، راه را برای ایده ی چندگونه گی قومی هموار کرد. 

قومی  هویت  شکل گیری  خطر  موضوع،  این  که  معتقدند  نویسنده گان  این 

و  فریدمن  که  این جاست  افزایش می دهد. جالب  را  اجتماعی  و گسسته گی 

فریدمن  Friedman & Friedman 2006( ( به شکلی متناقض ازیک سو بر این 

باوراند که مدل فرانسه که از یک پارچه گی ملی و سیاست های همانندسازی 

کاهش  باعث  چراکه  دارد،  برتری  دیگر  کشورهای  مدل  به  می کند،  حمایت 

تعارض بین جامعه و گروه های مهاجر می شود، ازسوی دیگر می پذیرند که این 

سیاست سبب شده است شکاف بین دولت فرانسه و گروه های مهاجر افزایش 

بیابد.  بااین حال آن ها مشکل حاشیه نشینی و شکاف گروه های قومی را بیش تر 

نتیجه ی بحران اقتصادی کشور و فقر فزاینده ی اجتماعی می دانند. 

 

 سیاست تلویحی » هم پیوستگی« چندفرهنگی

در سوئد شکست سیاست های ادغام و همانندسازی به بررسی های رسمی 

دولتی درباره ی مهاجرت و » هم پیوستگی« منجر شد. گزارش نهایی این بررسی، 

و  مهاجران  با  مرتبط  سیاست های  »آیین نامه ی  دولتی  الیحه ی  تنظیم  مبنای 

آزاد  انتخاب  برابری،  مهاجرت،  رسمی  بررسی های  گزارش  در  شد.  اقلیت ها« 

در  اقلیت ها  و  مهاجرت  درباره ِی  سوئد  سیاست  پایه  مساعی  تشریک  و 

سیاست » به هم پیوسته گی« در نظر گرفته شده اند. اصل برابری بدان معناست 
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داشته  را  دیگر شهروندان  و وظیفه هاِی  فرصت ها، حقوق  باید  مهاجران  که 

زبانی«  »اقلیت های  به  جامعه  کمک  ضرورت  بر  آزاد،  انتخاب  اصل  باشند. 

و ایجاد فرصت در جهت حفظ و گسترش هویت زبانی و فرهنگی به میزان 

دل خواه تأکید می کند. اصل سوم، برمبنای گسترش تشریک مساعی و هم کاری 

است؛  استوار  اکثریت  جامعه ی  و  قومی  اقلیت های  و  مهاجران  بین  متقابل 

تشریک مساعی براساس »بردباری متقابل و همبسته گی بین مهاجران و مردم 

سوئد«. این مصوبه های پارلمان به معنای فاصله گرفتن از مفهوم قبلی ادغام 

و همانندسازی است که براساس آن از مهاجران انتظار می رفت برای سوئدی 

این هدف  ها  کنند.  رها  را  فرهنگ خود  و  زبان  است  ممکن  تاآنجاکه  شدن 

نمایان گر وجود نگرش چند فرهنگی، نیز امکانی در جهت برابری مهاجران با 

سوئدی تبارها بود، بی آن که بی آن که الزم باشد تمایزات فرهنگی شان را کنار 

بگذارند. قصد نهایی این سیاست افزایش بردباری و احترام به »دیگران« در 

یک سوئد چندفرهنگیبود. 

مانع  را  فرهنگی  تنوع  همانندسازی«،  و  »ادغام  سیاست  درحالی که 

اصلی » هم پیوستگی« می بیند، سیاست جدید برپایه ی این ایده شکل گرفته 

مانعی  و  باشند  احترام  مورد  باید  فرهنگی  متمایز  ویژگی های  که  است 

درباره ی  مثبتی  موضع  سیاست  این  نشوند.  محسوب  « هم پیوستگی«  برای 

چندفرهنگیدارد و به دنباِل ایجاد بردباری بیش تر در برخورد با تفاوت ها است. 

باوجوداین بررسی پژوهش های رسمی دولتی نشان می دهد که این سیاست 

نیز هم چنان متمرکز بر حوزه های فرهنگی است تا مسائل اجتماعی ای نظیر 

وضعیت  و  اشتغال  تحصیالت،  رفاه،  سالمت،  خارجی تباران،  مشارکت  میزان 

نشان  پژوهش ها  که  نمی گیرد  نظر  در  را  واقعیت  این  سیاست  این  مسکن. 

می دهند که مؤلفه های اجتماعی ای که ذکر شدند، برای تحقق » هم پیوستگی« 

حیاتی هستند. پافشاری و تأکید بر جنبه های فرهنگی می تواند به این منجر 

شود که بر مهاجران به عنوان یک »مشکل« تمرکز شود و دراین صورت به سختی 

می توان رفتار جامعه  ی اکثریت را زیر پرسش برد. در به ترین حالت، سیاست 

مهاجرت به مثابه شکلی از امدادرسانی تلقی می شود؛ یعنی سوئد باید به »آن 

دیگران« کمک کند. 
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همان طورکه اشاره شد امروزه افزایش مهاجرت به سوئد، باعث شده این 

کشور به یکی از بزرگ ترین کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شود. این وضعیت 

حذف  که  و  حاشیه نشینی  با  بتوان  تا  دارد  نیاز  مهاجرت  سیاست  تغییر  به 

مشکل روزافزون خارجی تباران است مقابله کرد. در دهه  های 1980 و 1990 

ازجمله  حوزه ها،  از  بسیاری  در  سوئدی تبارها  و  خارجی تبارها  بین  شکاف 

مهاجرت  سیاست   1990 دهه ی  اواخر  در  شد.  گسترده تر  اشتغال  حوزه ی 

به شکل فزایندهای با پرسش روبه رو شد و پیش نویس یک سیاست جدید برای 

جای گزینی آماده شد. 

سیاست  به  مهاجرت  سیاست  از   – تمایز  و  آینده  » سوئد،  الیحه ی  در 

سیاست  حوزه ی  در  جدیدی  جهت گیری  و  هدف  دولت   هم پیوستگی«، 

به  دست یابی  باید  » هم پیوستگی«  سیاست  هدف  کرد:  پیش نهاد  مهاجرت 

حقوق، مسئولیت ها و فرصت های برابر برای همه باشد؛ صرف نظراز پیشینه ی 

قومی و فرهنگی ؛ جامعه  ای متشکل از  قوم هاِی متنوع، مبتنی بر پیش رفت 

اجتماعی که مشخصه ی آن احترام متقابل و بردباری است و هرکس صرفنظر 

از پیشینه ی قومی یا فرهنگی اش هم پای بقیه نسبت به آن مسئول است. تنوع 

قومی و فرهنگی جامعه باید به عنوان پیش فرض پذیرفته شود و اجرای سیاست 

در همه ی فضاها و سطح های جامعه در نظر گرفته شود. 

 سیاست جدید بدین معنی است که مهاجرت به عنوان ویژگی طبیعی جامعه 

متنوع  جامعه ی  یک  سوئد  که  می کند  تصریح   سیاست  این  می شود؛  تلقی 

به مثابه ِی  مهاجران  به  نگاه  دولتی  مقامات  به عالوه  است.  فرهنگی   - قومی 

به جاِی  به جای   بنابراین   گذاشته اند.  کنار  را  متجانس  و  همگن  گروه  یک 

»تعلق گروهی«، »نیازهای فردی« در نظر گرفته شده است. وجه مشخصه ی 

سیاست جدید مهاجرت » هم پیوستگی«، برخالف سیاست قبلی در این است 

که کارپایه ی آن راه کارهاِی ویژه ی معطوف به مهاجران نیست و به جای آن 

منظور  می شود.  تأکید  عمومی  راه کارهاِی  پایه ی  بر  مهاجران  با  برخورد  بر 

پیشینه ی  یا  تعلق قومی  بر مهاجران  تمرکز  از  که  است  این  این سیاست  از 

فرهنگی شان پرهیز شود. تمرکز بر پیشینه ی فرهنگی مردم جامعه هرچه بیش تر 

به خلق ساختارهای جداسازی ای مانند طرز تفکر »ما و آن ها« کمک می کند. 
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بودن«  »مهاجر  که  بود  شده  باعث  مهاجرت  به  برخورد  در  سیاستی  چنین 

مترادف »متفاوت بودن« باشد. بااین همه بسیاری از مطالعات نشان داده اند 

که سیاست جدید » هم  پیوسته گی« »هم پیوستگی« نیز به تغییرات عمده ای 

منجر نشده است. بنابراین خطر جدی وجود دارد که وضعیت به همان شکل 

قبلی ادامه یابد و مهاجر به عنوان موجودی متفاوت و مطرود شناخته شود.

 

چندفرهنگی، فرهنگ  فراملی، و دیدگاه ضدتبعیض

مدت های طوالنی این اعتقاد راسخ وجود داشت که موضوع » هم پیوستگی« 

است.  سوئد  جامعه ی  در  مهاجران  ادغام  ضرورت  و  چگونه گی  به  مربوط 

برداشت غالب این بود که جامعه از دو گروه با ویژه گی های مختلف تشکیل 

شده است: سوئدی ها و مهاجران. گروه اول، گروهی یک پارچه تلقی می شدند 

که »هنجارهای اجتماعی« حاکم را به نمایش می گذاردند؛ ضمن این که گروه 

دلیل  به همین  می آمدند.  حساب  به  نابه جا  و  نشده  ادغام  گروهی  دیگر، 

بحث هاِی »  هم پیوستگی« تنها در این مورد بود که چه گونه جامعه ی اکثریت 

باید به گروه های مهاجر کمک کند تا »سوئدی« شوند؛ یعنی خود را با ارزش ها 

و استانداردهای سوئد وفق دهند. بدین ترتیب  مسئله ی »به همپیوسته گی« به 

سیاستی ویژه و متمایز برای »آن دیگران« تقلیل یافت. درحالی که هدف از 

» هم پیوستگی« توزیع مجدد منابع و امکان هاِی اجتماعی  به منظور  تحکیم 

» هم پیوستگی«  درباره ی  باید  آیا  که  است  این  پرسش  است.  همبسته گی 

تنها  که  آن  به جای  بگوییم،   سخن  قومی  چند  جامعه ی  یک  در  سوئدی ها 

به »هم  پیوسته گی« مهاجران با جامعه ی سوئد بیندیشیم؟ مسئله این است 

که سیاست کنونی » هم پیوستگی«، واقعیت امروز سوئد به مثابه ِی جامعه ای 

و  متفاوت  روی کرد  نیازمند  ما  نمی گیرد.  نظر  در  را  قومی   تنوع  از  سرشار 

احترام  و  متقابل  » هم پیوستگی«  و  تأثیرگذاری  برپایه ی  که  سیاستی هستیم 

به تنوع و کثرت گرایی قومی استوار باشد؛ حوزه ای که در آن حتا گروه قومی 

اکثریت باید خود را با سوئد جدید به عنوان یک ملت چند قومی هماهنگ 

کنند.
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 این دیدگاه که تمایز فرهنگی تعیین کننده مرزهای قومی است در حال 

از  بسیاری  آن  به جای  است.  شده  روبه رو  پرسش  با  سو  چندین  از  حاضر 

فرهنگ فراملی سخن می گویند. دراوائل دهه ی 1990 توجه پژوهش گران به 

کشورهای  با  را  ارتباط       شان  قادراند  خارجی تباران  که  شد  واقعیت جلب  این 

به گونه ای  کنند؛  حفظ  دیگر  کشورهای  در  خود  آشنایان  و  قوم هاِی  و  مبدأ 

که تئوری »خودویژگی های فرهنگی« به شکل روزافزونی در فهم روند ادغام 

فهم  برای  »فراملیتی«  اصطالح  زمان  این  در  است.  شده  ناکارآمد  مهاجران 

را در چندین فضای ملی و  ارتباطات و فعالیت هاشان  این که چه گونه مردم 

کشوری متفاوت حفظ کرده و گسترش می دهند، مورد استفاده قرار گرفت. 

و  است  منعطف  پدیده ای  فرهنگی،  هویت  که  دریافته اند  پژوهش گران 

می گیرند.  شکل  محیطی  وضعیت  تغییرات  براساس  هویتی  چندگانه گی های 

و  )جابه جایی  فرهنگ پذیری  براساس  فقط  فرهنگی  هویت های  به این ترتیب 

جای گزینی فرهنگی( شکل نمی گیرند. 

 برای نمونه، برخی از پژوهش گران هنگام سخن گفتن از فرهنگ فراملی 

برآنند که فرهنگ »خانواده ی فراملی« می تواند متشکل از والدین و فرزندانی 

بدون  که  کودکانی  مانند  می کنند؛  زندگی  مختلف  کشورهای  در  که  باشد 

هم راه در سوئد زندگی می کنند یا کودکانی که هنگام مهاجرت از والدین شان 

جدا شده اند. با فراگیر شدن فرایند جهانی شدن، اندیشه ی فراملیتی تا حدی 

جای گزین مفهوم ملت و جامعه ی اکثریت شده است. این اتفاق حتی درون 

»خانواده ی هسته ای« هم رخ داده است. والدینی که به دلیل هاِی مختلف از 

کنند.  عمل  اسکایپی«  »والدین  به شکل  می توانند  شده اند  جدا  فرزندان شان 

در دهه ی 1990، توجه پژوهش گران به تغییر الگوها در بین مهاجران جلب 

جامعه ی  در  که  مردمی  از  بسیاری  که  داد  نشان  جدید  پژوهش های  شد. 

مبدأ  با کشورهای  را  نزدیک شان  رابطه ی  و  پیوند  بودند،  » هم پیوسته« شده 

و هم وطنان شان در سایر کشورها حفظ کرده اند. به عنوان نمونه شاهد آنیم 

به مالقات  یا  به کشورهایشان سفر می کنند  فزاینده ای  به شکل  مهاجران  که 

شبکه های  در  طریق  این  از  و  می روند  دیگر  کشورهای  در  هم وطنان شان 

افزایش  به عالوه  می کنند.  مشارکت  مختلف  کشورهای  بین  فراگیر  اجتماعی 
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معامله های اقتصادی، مانند ارسال پول و هدیه برای خویشاوندان و گسترش 

تحوالت  این  از  بخشی  بین المللی،  بُعدهاِی  ابعاد  در  قومی«  »کارآفرینی 

از اصطالح »فراملیتی«  این گرایش، به شکل روزافزونی  هستند. برای توضیح 

نظیر  عامل هایی  نتیجه ی  ازجمله  جمله  از  پیش رفت ،  این  می شود.  استفاده 

جهانی شدن، بین المللی شدن و افزایش تحرک ، کاهش نقش ملت – دولت، 

نفوذ اینترنت، ظهور یک شبکه ی جهانی و گسترش تنوع قومی است. 

اگر بخواهیم منظر جدید فراملیتی را در سوئد پیاده کنیم، باید بر ایده  های 

قرار  اکثریت  قومی  گروه  اندیشه ی  را  خود  عزیمت  نقطه ِی  که  ملی گرایانه 

می دهد و بنابراین مهاجران و اقلیت ها را به عنوان ساکنان تازه وارد ناتوان و 

»عامل تهدید« برای جامعه ی اکثریت تعریف می کند، تمرکز نکنیم؛ به جای 

آن باید به سمت روی کردی فراملی که در آن توان درونی گروه های مختلف 

چرخش  می شناسد  به  رسمیت  را  آن ها  عمل  دایره ی  و  قومی  پراکنده ی  و 

کنیم. فرهنگ های فراملی، هم میراث فرهنگ ملی سوئد هم زندگی فرهنگی 

جداگانه و حاشیه ای را به چالش می کشند. بنابراین بین ایدئولوژی دولت ملی 

که هدایت کننده ی نظام رفاه سوئد است و  جهت گیری به سمت فراملیتی، 

فرافرهنگی، میان فرهنگی، تنوع قومی و جامعه متکثر قومی که مشخصه ی 

برجسته ی سوئد مدرن است، تنش دیده می شود. امروزه تعداد هرچه بیش تری 

ادغام  سیاست  و  تفاوت ها  برابر  در  نابردباری  قوم مداری،  از  پرهیز  جهت 

یک سویه، بر کارآمدی اندیشه ی چندفرهنگی، برخورد میان فرهنگی و فرهنگ 

فراملی در مبارزه با نژادپرستی )بدون نژاد( در سوئد تاکید می ورزند. 

تفاوت های  تحلیل  و  تجزیه  به  تنها  نمی تواند  قومی  رابطه هاِی  بررسی  

تقلیل  قومی  مختلف  گروه های  بین  فرهنگی  درهم آمیختگی  یا  فرهنگی 

یابد. پافشاری بر اندیشه ی چندفرهنگی و فراملی به منظور جای گزینی آن با 

ایدئولوژی دولت ملی،همیشه مسئله ی حاشیه نشینی را حل نمی کند. حتی 

چندفرهنگیو  جامعه ی  نتیجه ی  است  ممکن  حاشیه نشینانه«  »  هم پیوستگی 

فراملیتی باشد که در آن به اندازه ی کافی افزایش مشارکت،  به مثابه ِی  هدف 

اصلی » هم  پیوسته گی«، جدی گرفته نمی شود. پژوهش ها نشان می دهند که 

افزایش  در جامعه  درآمد  اختالف سطح  و  که حاشیه نشینی مسکونی  زمانی 
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می یابد، این کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که آسیب می بینند. اغلب در 

بین افراد زیر هیجده سال است که حاشیه نشینی مسکونی و حاشیه نشینی 

قومی فرهنگی به وضوح دیده می شود. امروزه نزدیک به نیمی از کودکان و 

نوجوانانی که پیشینه ی غیرغربی دارند، در ده کمون سوئد مجتمع هستند. 

سوئد فراملی امروزی، بیش تر درچهارچوب حاشیه نشینی مسکونی قوام یافته 

است. این موضوع خود را در بازار کار نیز نشان می دهد.

 چنان که یادآوری شد، تمرکز بر ویژ ه گی ها و تمایزات فرهنگی در توضیح 

است.  مشکل ساز  نشینانه«  حاشیه  »هم پیوسته گی  واقعیت  چرایی  فهم  و 

و  بردباری  افزایش  به منظور  فرهنگی  ادغام  سیاست  در  تغییر  حتی  البته 

را  حاشیه نشینانه«  » هم پیوستگی  مسئله ی  نمی تواند  چندفرهنگی،  سیاست 

حل کند. متأسفانه مدل چندفرهنگی، هم چون تئوری انطباق فرهنگی، هنوز 

را همگن نشان دهد. در  دارد گروه های قومی  تمایل  فرهنگ   محور است و 

حالی که مجموعه ای از مؤلفه های فردی و جمعی، مانند پیشینه ی اجتماعی- 

اقتصادی و وضعیت محیطی دوران رشد، سن، جنیست، موقعیت در کشور 

بر  اطراف  محیط  با  متقابل  کنش  و  اجتماعی  شبکه ی  اقامت،  مدت  جدید، 

برداشت هاِی فرهنگی اثر می گذارند و آفریننده تنوع فرهنگی گسترده ای در 

بین همان گروه قومی می شوند. به نظر نمی رسد پشت سر گذاشتن سیاست 

ادغام و همانندسازی و انطباق بیش تر یک مدل چندفرهنگی در سوئد تأثیر 

چندانی  به جای  گذاشته باشد؛ یعنی توانسته باشد به حاشیه نشینی خاتمه 

ازمنظِر چندفرهنگی،  اقلیت های قومی را متوقف کند.  یا محروم سازی  دهد 

دموکراسی سوئدی در عمل با حوزه ای از تنش، بین جمعیتی چندگونه و ایده آل 

هژمونی فرهنگ ملی، روبه رو است. بنابراین تا زمانی که اختصاص فرصت های 

موجود در زندگی به قومیت افراد بسته گی داشته باشد، جامعه ی چندفرهنگی 

 )2015Hellgren  ( هلگرن  همان طورکه  می ماند.  باقی  حرف  درحِد  فقط 

اشاره می کند، پرسش این است که سوئد را چگونه می بایست توصیف کرد: 

چندفرهنگی  »جامعه ی  یک  یا  تک فرهنگ گرا«  »چندفرهنگی  جامعه ی  یک 

چندفرهنگ گرا«؟

دیگر  به مفهوم »قومیت« گره می زند،  را  دولتی که ملیت و هویت ملی 
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اقلیت های متعلق به گروه های قومی دیگر را درون خود بپذیرد.  نمی تواند 

در این وضعیت تعلق قومی مشترک، مبنای هویت ملی و شهروندی ملی قرار 

می گیرد. اما دولتی که ملیت را برپایه ی مفهوم شهروندی مدنی استوار می کند، 

تعریفی ارائه می دهد که شامل همه ی ساکنان، ازجمله اقلیت های قومی نیز 

می شود. در این تعریف، » هم پیوسته گی« افراد در جامعه ، به قومیت آن ها 

وابسته نیست.

سیاست های  و  ملت  و  دولت  بین  ارتباط  شکل گیری  چگونه گی  به  باید 

» هم پیوستگی« و مهاجرت در سوئد توجه کرد. محصول هر دوی این ها در 

اندیشه هایی چون جداسازی »ما و آن ها« و محروم سازی و  گذشته و حال، 

حاشیه نشینی بوده است. همان طورکهذکر شد در مطالعات رابطه هاِی قومی 

و هم پیوسته گی، دیدگاه میان برشی که بر رابطه هاِی قدرت و نابرابری متمرکز 

بین  و مشارکت  برابری  افزایش  برای  و  تغییر دهد  را  است، می تواند جهت 

کند.  فراهم  به تری  امکان هاِی  سوئد  در  خارجی تبار  آسیب پذیر  گروه های 

را  خود  تمرکز  باید  برابر«  فرصت های  و  »حقوق  به  عملی  دست یابی  برای 

از ویژگی های فرهنگی اقلیت ها به سمت چگونگی سیاست اختصاص منابع 

توسط جامعه ی اکثریت تغییر دهیم. در این راه نقطه شروع و تمرکز اصلی 

باید بر سیاست ضدتبعیض باشد، امری که در اکثر بررسی های جدید دولتی 

درباره ِی رابطه هاِی قدرت به آن توجه شده است. 

حتا تجربه  های مددکاری اجتماعی نشان می دهد که دیدگاه ضدتبعیض با 

توجه به روی کرد انتقادی ای که به معیارها و هنجارهای مسلط دارد، زمینه ی 

مناسب تری برای کار با گروه های آسیب پذیر جامعه فراهم می کند. بنابراین 

متمرکز  بررسی سازوکارهای مختلف محروم سازی  بر  که  میان برشی  نظریه ی 

است، می تواند محور سیاست ضدتبعیض باشد. 
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سخن پایانی 

داده های آماری مربوط به وضعیت ساکنان خارجی تبار سوئد در حوزه های 

وضعیت مسکن، کار، سالمت، تحصیالت و غیره تصویری از یک شکاف بزرگ 

وضعیت  بومی  اهالی  با  مقایسه  در  خارجی تباران  می کند.  ترسیم  قومی 

اجتماعی – اقتصادی نامساعدتری دارند. منظور من این است که نظام رفاه 

سوئد در کاهش نابرابری ها در حوزه ی مسائل جنسیتی، طبقاتی، توان خواهی، 

رابطه هاِی جنسی و سن از بسیاری جنبه ها موفق بوده است، در حالی که در 

حوزه ی مسئله قومی مشکل هم چنان به قوت خود باقی است.

فرهنگ گرایانه  دیدگاه  براساس  مسئله  تبیین  ناکارایی  من  بخش،  این  در 

را توضیح دادم. در این دیدگاه فرض بر این است هرچه تمایزهای فرهنگی 

خارجی تباران و سوئدی  تبارانی که براساس قاعده ها و هنجارهای سوئد رشد 

برای  واشتیاق شان  تبارها  خارجی  فرهنگی  توانایی  باشد،  بیش تر  کرده اند 

» هم پیوسته گی« کم تر خواهد بود.

این مقاله هم چنین نشان می دهد که دیدگاه های  ناب طبقاتی که معتقدند 

» هم پیوسته گی« به پیشنیه ی اجتماعی – اقتصادی و وضعیت  محیطی فرد 

بسته گی دارد، تنها تا اندازه ای می توانند توضیح دهنده این واقعیت باشد که 

چرا بیش تر این گروه، حاشیه نشین  شده و موقعیت پایین تری دارند. به عالوه 

غیره  و  سالمتی  و  اشتغال  وضعیت  در  که  می دهند  نشان  آماری  داده های 

با سوئدی تبارها  اقتصادی یک سان  اجتماعی-  پیشینه ی  مهاجرتبارانی هم که 

دارند، اختالف وجود دارد.

این بدان معنی است که از دریچه ای تک بعدی و یک سره طبقاتی به سختی 

می توان افزایش حاشیه نشینی و محروم سازی شهروندان خارجی تبار را ارزیابی 

تمایزات  و  مشخصه ها  بر  تمرکز  چرا  که  کردم  استدالل  هم چنین  من  کرد. 

را  سوئد  خارجی تبار  شهروندان  حاشیه نشینی  می تواند  به سختی  فرهنگی 

بر  تمایزات فرهنگی خدشه ای  نیست که  بدان معنی  البته  این  توضیح دهد. 

انگیزه ها و تمایل به» هم  پیوسته گی« وارد نمی کنند. تأکید من بر این است 

دارند،  جامعه  در  نامناسبی  و  وضعیت ضعیف  که  گروه هایی  درهرحال  که 
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با  » هم پیوستگی«  برای  نیرومند  انگیزه  های  و  هدف ها  می توانند  به سختی 

جامعه داشته باشند. در درجه ی اول این سیاست » هم پیوستگی« و ساختار 

موجود قدرت است که باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا بدانیم کدام 

فرصت ها برای »هم  پیوسته گی« ایجاد خواهند شد و رشد خواهند یافت.

من تالش کردم از نقطه نظر دیدگاه میان برشی، »تئوری تبعیض ساختاری« 

را به عنوان عملی تعیین کننده یا مهم برای محروم سازی اقلیت های قومی و 

مهاجران سوئد مطرح کنم. 

هدف تئوری تبعیض ساختاری این نیست که تبعیض را به مثابه ِی  یک رفتار 

مجزای غلط یا یک پدیده ی اتفاقی توضیح دهد، بل که تأکید می کند که این 

می کنند.  ایجاد  مانع  قومی  برابری  مقابل  در  که  مانع های ساختاری هستند 

بر دوانگاری  این است که همان طورکهیک نظام جنسیتی مبتنی  منظور من 

زن و مرد و ساختار سلسله مراتبی فرادستی و فرودستی استوار است، یک 

رابطه ی قومی هم بر یک دوگانه گی و دوانگاری بین اقلیت و اکثریت قومی 

استوار است. در این نظام قدرت، گروه قومی اکثریت معیار و هنجار محسوب 

می شود و از موقعیت فرادست برخوردار است، درحالی که اقلیت قومی »آن 

دیگران« محسوب می شود و موقعیت فرودست دارد. ازهمین رو مهم است 

تصورات  تبعیض،  قومی«،  »جمع پذیری  مانند  محروم سازی  سازوکارهای  که 

و  »ما  اندیشه ی  و  قوم مداری،  بیگانه ستیزی،  بدنام  سازی،  قالبی،  و  کلیشه ای 

آن ها« را نقد کنیم. این مفهوم های برای درک اهمیت شکاف های قومی در 

سوئد مهم هستند.

با آ ن که تبعیض های قومی و موانع ساختاری در حاشیه نشینی و جداسازی 

قومی بسیار مهم هستند، ممکن است این پرسش پیش بیاید که چه گونه برخی 

از خارجی تباران در جدال با موانع ساختاری موجود توانسته اند موقعیت خود 

افراد در  انگیزه، پیشینه و توانایی  اگر بپذیریم  را در جامعه به بود بخشند؟ 

میزان »به هم پیوسته گی« آن ها نقش دارد، آیا تئوری تبعیض ساختاری با این 

خطر  روبه رو  نیست که این عامل های و کنش بین اشخاص و محیط را دست 

کم بگیرد؟ موضوعی را که در تنوع وضعیت زنده گی گروه های مختلف در 
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محیط های گوناگون مؤثراست؟

 برای مثال نمی توان از نظر دور داشت که گروه های تحصیل کرده و ماهر 

بیش تر از مهاجرانی که غیرماهر هستند یا تحصیل پایین دارند، » هم پیوستگی« 

در جامعه گرایش دارند. هم چنین نباید دسِت کم گرفت که میزان  هم پیوستگی، 

در نهایت محصول کنش متقابل بین رفتار جامعه ی اکثریت و وضعیت  افرادی 

است که به گروه های اقلیت قومی وابسته اند. اما پرسش این است که کدام 

یک از این دو عامل یعنی سیاست جامعه ی اکثریت و وضعیت  و انگیزه های 

تعیین  »هم پیوسته گی«  در  است،  وابسته  اقلیت  قومی  گروه  به  که  فردی 

کننده تر است؟ ازدیدگاِه قومی، این گروه قومی اکثریت است که در موضع 

کند.  توزیع  یا  اخنصاص دهد  به خود  را  امکان هاِی  قدرت است و می تواند 

نگاه ها  تبعیض،  و  محروم سازی  سازوکارهای  بر  تأکید  شد  همان طورکهگفته 

سمت  به  می گرداند؛  ساختاری  وضعیت  سمت  به  شخصی  کنش های  از  را 

هم   ببینند.  آسیب  ویژه گی هاشان  به دلیل  مردم  می شود  سبب  که  وضعیتی 

ازاین رو اتخاذ یک سیاست فعال ضدتبعیض می تواند خارجی تباران را ترغیب 

کند انگیزه ها، مهارت ها و تمایل به »  هم پیوستگی« را ارتقا دهند؛ روندی که 

در کاهش نابرابری های قومی اهمیت دارد.
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 پاندمی و پِی آمدهاِی اجتماعی، اقتصادی، سیاسِی آن

اسفندیار طبری*

پاندمی 

در  مختلف  نظرهاِی  دراین میان  نیست.  آسان  کرونا  مورد  در  صحبت 

عصبانیت  با  اغلب  مخالف  عقاید  به  اما  دارند  وجود  عمومی  گفت وگوهاِی 

دارد،  وجود  حساسیت  این  برای  مختلفی  دلیل هاِی  می شود.  داده  پاسخ 

مهم ترین دلیل آن اندازه و سرعت وقایع است که بسیاری از کشورها را در 

مدیریت این بحران  ناتوان ساخته است. پاندمی باعث ایجاد ترس های اساسی 

و پایه ای شده است. یک ترس به خود ویروس مربوط می شود: بیماری ، مرگ 

، سقوط سیستم بهداشتی.  دوم پیامدهای اقتصادی که در برخی موارد نابود 

کننده است. سوم راه مبارزه با ویروس که به محدودیت آزادی های دمکراتیک 

انجامیده و در کشورهای دیکتاتوری به این نوع رژیم ها امکان سرکوب بیشتر 

ی را می دهد. 

به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های این بحران، ما اکنون می توانیم درک 

کنیم که نقش تمدن در مدیریت این بحران چیست. تمدن خود را در گفتمانی 
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سالم و یک سیستم اطالع رسانی شفاف متبلور می سازد. چنین امری به دلیل 

شناخت ناکافی از این ویروس و سرعت پخش و سعود منحنی های عفونت 

اهمیت اساسی دارد.   

بیماری های واگیر یا اپیدمی و همه گیر یا پاندمی همواره در طول تاریخ 

وجود داشته و موجبات تغییرات بزرگ اجتماعی را فراهم آورده است. طاعون 

آتنی در قرن پنجم قبل از میالد، طاعون قرون وسطی در سال 1346 میالدی، 

اسپانیایی در سال های 1918 و 1920  بیماری وبا در سال 1830، آنفوالنزای 

از 11  ترور پس  و هنگ کنگی در سال های 1968 و 1970 و هم چنین موج 

سپتامبر 2001 هر کدام به نوع خود پیامد های متفاوتی داشته اند که می توان 

از نظریه یِ  هابز یاری جست و دریافت که مردم در وضعیت ترس از مرگ، 

برای امنیت بیشتر حاضر به صرف ِنظر کردن از آزادی هستند. اما هیچ یک از 

این بحران ها قابل مقایسه با بحران کنونی که با گسترش ویروس کرونا آغاز 

که  انجامید،  نفر  از سی هزار  بیش  به مرگ  آتن  نیست. طاعون  است  شده 

نسبت به جمعیت آن زمان رقم بزرگی است. پیامد سیاسی این طاعون انهدام 

دموکراسی آتن و روِی کار آمدن اولیگارشی بود. طاعون 1349 که موجب مرگ 

بیش از 25 میلیون نفر شد، به نسل کشی یهودیان منتهی شد. هم زمان برای 

به طورمثال  که  داشت  همراه  به  بسیاری  مزیت های  طاعون  این  بازماندگان 

می توان از تصویب اولین قانون کار در دنیا در سال 1349 در انگلستان یاد 

شهرها  از  بسیاری  در  بود.  کار  نیروی  کمبود  و  زیاد  مرگ  آن  دلیل  که  کرد 

یابند.  دست  باالیی  دستمزد های  به  کارکنان  قانون،  آن  اساس  بر  توانستند 

آب  لوله کشی  و  فاضالب  زیرزمینی  ایجاد سیستم های  به  در سال 1830  وبا 

انجامید. به عبارت دیگر جدایی بین سیستم آب و فاضالب یکی از بزرگ ترین 

دستاوردهای وبا به شمار می رود. آنفوالنزای اسپانیایی بیش از چهل میلیون 

کشته داد. پیامد سیاسی آنفوالنزای اسپانیایی در سال 1918 به طور مثال در 

در  انجامید.  آلمان  امپراتوری  انهدام  به  که  بود  اجتماعی  شورش های  آلمان 

کشور های دیگر نیز این آنفوالنزا به شورش های اجتماعی و تغییر در سیستم 

نظر  از  کووید19،  آن،  از  ناشی  بیماری  یا  کرونا  ویروس  شد.  منجر  سیاسی 

زیرا  باشد،  مقایسه  قابل  دیگر  اپیدمی های  با  نمی تواند  سیاسی  پی آمدهای 
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پاندمى و پِى آمدهاِى اجتماعى، اقتصادى، سیاسِى آن 

وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه ها و بافت های قدرت 

سیاسی کامال متفاوت است. 

ترس از پاندمی 

گونتر اندرس]1]  می پرسد: »ترس ما کجاست؟« پاسخ می دهد: »من هیچ 

چیزی پیدا نمی کنم. حتی نمی توانم ترس متوسطی پیدا کنم. حتی در صورت 

به  ندارد،  ترسی  وجود  ، هیچ  آنفوالنزا  بیماری همه گیر  به  ابتال  وجود خطِر 

هیچ وجه !"

از  و  تبدیل شده  کاالیی  به  ترس  امروز  که  استدالل  این  با  را  تز خود  او 

خود بیگانه شده است توجیه می کند. همه در „مورد” ترس صحبت می کنند 

، اما تعداد کمی از آنها „از” ترس صحبت می کنند. ترس بسیار انتزاعی شده 

ترس می نویسند و صحبت  درباره ِی  مردم  است.  رفته  بین  از  آن  واقعیت  و 

می کنند و ناقل  گفته های  کیرکه گارد  و هایدگر هستند. فرد خوشحال است 

اما،  که چیزهای زیادی در مورد آن می داند و می تواند در مورد آن بگوید. 

حتی اقدام از روی ترس نیز پوچ و ناممکن به نظر می رسد. ترس به خودیِ خود 

واژه ای کثیف شده است. به گفته ِی آندرس ، ما ناتوان از ترس شده ایم. انقالب 

فنی پس از جنگ جهانی دوم ما را در برابر طبیعت چنان قدرت مند ساخت 

که حتی نمی دانیم از چه چیزی باید ترسید. او عصر ما را "عصر ناتوانی در 

ترس" می نامد. 

از  نتیجه مفهومی  در  و  اساس دموکراسی  و  پایه  به  ترس حتی  از  آزادی 

باید  ترس  از  آزادی   ، بااین حال   ، می گوید  آندرس  است.  شده  تبدیل  امنیت 

به عنوان پایه و اساس دموکراسی تلقی شود. اسلوتردایک]2] این پدیده را در 

كتاب خود دلیل اصلی اخالقی در مورد ایمن سازی در عصر ما می نامد که در  

مورد سوگند افراد به حمایت متقابل است. چنین امری  جامعه را در معرض 

خطر می   راند و  نوعی همبستگی از راه دور را می طلبد.

1- Günther Anders 1902-1922

2- Peter Sloterdijk 1947-
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انتظار بر این  از او بگریزد. این  كل جهان  كه  انتظار دارد  از ترس، سوژه 

جهان  به  نسبت  را  خود  حق  ناخودآگاه  یا  آگاهانه  که  است  استوار  اساس 

انکار می کند. در حالت اول یعنی آگاهانه، ترس  یا  مورد شک قرار می  دهد 

مسئله ساز و در حالت دوم، ناخودآگاهانه، غیر مجاز است. ترس ما از مرگ 

پایه و اساس  این ترس تجربی است و به طورکلی  خودمان ناخودآگاه است. 

وجود ما را تعیین می کند. این تعریف از ترس در فلسفه ِی هایدگر اساس و 

پایه ِی وجود عنوان شده است. 

منظور آندرس از فراموش كردن ترس ، ترس خودآگاهانه است. انقالب فنی 

باعث شجاعت ما شد و به گفته ِی وی ، ما به افرادی تولیدکننده تبدیل شده ایم 

بدون اینکه بتوانیم مسئولیت تولید خود را متحمل شویم. چنین انقالبی  ترس 

در  تولیدات خود ساخت.  کننده  ما مصرف  از  و  ربود  ما  از  را  خودآگاهانه 

ترس  کرونا  ویروس  خداگونگی  این  اوج  در  و  تولید  و  مصرف  چرخه ِی  این 

آگاهانه ای را در بین مردم گسترش می دهد. این ترس افراد را دچار مشکل می  

سازد و به اندیشه وامی دارد.

گارد  کیرکه  منظور  البته  است.  آزادی  امکان  ترس  می گوید،  گارد  کیرکه 

هر نوع ترسی نیست. یک نوع ترس، آن ترسی است که در مقابل چیزهای 

دنیا داریم. مثالً ترس از یک حیوان یا ترس از تاریکی یا ترس از گرسنگی و 

غیره. چنین ترسی حیوانات هم دارند و اغلب موقتی است. اما نوع دوم ترس 

آن است که تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. چنین ترسی عاملی 

ناشناخته دارد و در چارچوب تجربه شخصی ما نمی گنجد. چنین ترسی ناشی 

از محدود بودن و خصلت پایانی زندگی است. ترس از مرگ در همه ِی ما نهفته 

است. این ترس آنگاه به »نگرانی« می انجامد که عاملی واقعی برای آن یافت 

شود، مثالً یک بیماری یا ویروس یا وضعیتی بحرانی که وجود ما را زیر پرسش 

ببرد. چنین ترسی از نظر کیرکه گارد می تواند امکان آزادی باشد.

کارل یاسپرس، فیلسوف آلمانی چنین وضعیتی را که چنین ترس و نگرانی 

اساسی بر آن حاکم است را »وضعیت مرزی« می نامد. در وضعیت مرزی، ترس 

پایه ای نسبت به زندگی، حاکم است. بسیاری از فیلسوفان اگزیستانسیالیست 
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پاندمى و پِى آمدهاِى اجتماعى، اقتصادى، سیاسِى آن 

دیگر نظیر  هایدگر، سارتر و کامو چنین ترسی را همچون کیرکه گارد امکان 

آزادی و از اینرو مثبت ارزیابی می کنند. چنین ترسی به فاصله ای بین فرد و 

آزادانه زندگی ضروری  اساسی و  تغییر  برای  زندگی می انجامد، فاصله ای که 

مفهوم  به این  دلیل  نو.  آغازی  برای  می بیند  فرصتی  آن  در  فرد  یک  است. 

»نگرانی« در فلسفه  هایدگر اهمیت مرکزی دارد، زیرا نگرانی ای که از آن ترس 

پایه ای نسبت به پایان زندگی ناشی شود، همواره نسبت به آنچه که هست 

و در زندگی روزمره به آن عادت کرده ایم قدمی به جلو  دارد. در این نگرانی 

فرد در تنهایی خویش به آزادی می رسد، زیرا نگرانی از ترسی است که ریشه 

در نیستی دارد و نه هستی. ترسی که همچون ترس نوع اول آن را نمی بینیم 

یا لمس نمی کنیم.

آزادی می رسند، سارتر  به  راه ترس  از  یاسپرس  اگر  هایدگر، کیرکه گارد و 

از راه آزادی به ترس می رسد و از آنجا که آز ادی در وجود انسان اساسی تر 

سرباز  مثال  می کند.  فرار  ترس  و  نگرانی  از  ممکن  طریق  هر  به  فرد  است، 

باور  مرگ خود  به  هیچ گاه  اما،  می بیند  با چشم خود  را  مرگ  جبهه جنگ، 

نمی کند. به عبارت دیگر از نظر سارتر نیز ترس از مرگ در خصلت انسان است 

اما خصلت آزادی برتری دارد. کامو در اثر خود طاعون همین گونه می اندیشد، 

ترس  بر  و  را می رود  آزادی  راه  انسان  که  توصیف می کند  را  موقعیت هایی 

غلبه می کند.

آیا ترس از ویروس کرونا می  تواند به عنوان یک ترس خودآگاهانه موجب 

تغییرهاِی اساسی  در جامعه های امروزین شود؟ پاسخ به این پرسش امروز 

بسیار دشوار است زیرا بسیاری از کشورها هیچ گونه آمادگی در مقابله با این 

گذاری  آن هستیم سرمایه  امروز شاهد  به  تا  آنچه که  ولی   نداشتند.  پاندمی 

و  اجتماعی  تأثیرهاِی  است.  دیجیتالی  و  درمانی  سیستم های  در  بی نظیر 

روان شناسانه ِی آن در درازمدت باید دقیق تر براساس داده های تجربی مورد 

بررسی و پژوهش قرار گیرد. 
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سوژه، طبیعت، فناوری

باورنکردنی بوده است.  با سرعتی  روند تکامل تکنیک در سال های اخیر 

انسانی  که در آزمایشگاه های خود قادر است کیت های الکترونیکی به قطر 

الکترونیکی  قطعات  از  بی شماری  تعداد  آن  روی  بر  و  کند  تولید  نانومتر   5

کوچک تری نصب نماید، امروز در مقابل یک ویروس 10 نانومتری به نام کرونا 

ازآنجاکه برای  از خود نشان می دهد. مشکالت محیط زیست  ناتوانی   چنین 

همه ملموس نبود نتوانست به تحوالت کیفی بیانجامد. همه قدرت های سیاسی 

در مقابل این ویروس ناتوانی خود را نشان داده اند. این امر نشان می دهد که 

انسان تنها در جامعه در شکل یک حکومت سیاسی می تواند حاکمیت و نقش 

اما فرمانفرما نیست و  با طبیعت  از خود نشان دهد. در رابطه  فرمانفرما]3] 

نخواهد بود. چنین امری هم در مورد سیستم های دمکراتیک و هم سیستم های 

دیکتاتوری صادق است. انسان در مقابل طبیعت تنهاست و به هیچ افسانه یا 

نیروی خدایی نمی تواند متکی  باشد. اگر بیماری همه گیر طاعون  در قرن هاِی 

چهارده و پانزده میالدی به رنسانس، افسانه زدایی و رشد روشنگری انجامید، 

بحران کنونی کرونا می تواند  به آغاز یک همبستگی  روشنگرانه نامتمرکز در 

عرصه جهانی  بیانجامد. روند جهانی  شدن در عرصه ِی اقتصاد و رشد بی رویه ِی 

طبیعی  منابع  به  توجه  بدون  و  حدومرز  هیچ  بدون  کاپیتالیستی  آزاد  بازار 

که  است  روشن  امروز  است.  بوده  تک-بعدی  روندی  یک  زیست  محیط  و 

سیستم های اقتصادی با پایه های اجتماعی قوی تر هم چون آلمان یا کشورهای 

اسکاندیناوی زمینه های بسیار بهتری در مقابله با این بحران دارند. رشد روند 

همبستگی  به این مفهوم خواهد بود که باید طبیعت را نیز در کنار صنعت 

با فقر و رشد  این فرآیند شرکت داد و در کنار مبارزه  و رشد دیجیتالی در 

سیستم درمانی و امکان استفاده از آن برای همه ِی قشرهای جامعه و همه ِی 

مردم دنیا از پایین تا باال باید ایده ِی روشنگرانه رشد و پیشرفت صنعت باشد. 

امروز شاهد آن هستیم که سیستم های دیجیتالی نقش بسیار مهمی نه تنها 

در انتقال اطالعات بلکه در نزدیکی بین انسان ها، در اوضاعی که امکان ارتباط 

نزدیک وجود ندارد ایفا می کنند. از این رو در راستای تکامل این ویروس شاهد 

3- sovereign
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پاندمى و پِى آمدهاِى اجتماعى، اقتصادى، سیاسِى آن 

انقالب صنعتی جدیدی ازیک سو و انقالب اجتماعی و فرهنگی در تغییر رفتار 

انسان ها ازسوی دیگر خواهیم بود.

پاندمی هیچ قانونی نمی شناسد و در وضعیت بحرانی  قانون را مختل و 

است  بحرانی ، وضعیتی  سازد. وضعیت  می   محدود  را  اجتماعی  های  آزادی 

در کشورهای دمکراتیک  بی قانونی. درحالی که  و  قانون  بین  است  آستانه ای 

بهداشت  و  تندرستی  خدمت  در  که  محدودیت ها،  این  از  مردم  اکثریت 

جامعه است، حمایت می  کنند، در کشورهای استبدادی که اعتماد بین مردم 

و حکومت وجود ندارد، اکثریت مردم مخالف این محدودیت ها هستند. از 

ین رو چنین بحرانی  می  تواند هم چون یک وضعیِت استثنایی  تصور شود که 

های  کشور  در  بیافزاید.  خود  سیاسی  قدرت  بر  جامعه  بر  حاکم  فرمانفرما 

غیر دمکراتیک زمینه های رشد چنین روابطی   بسیار مساعدتر است. کارل 

اشمیت می نویسد: فرمانفرما کسی  است، که دراوضاع استثنایی  تصمیم گیرنده 

می   فراهم  مجریه  قوه ِی  اقتدار  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  بحران،  و  است 

آورد. اگامبن]4] می نویسد: فرمانفرما کسی  است که درصورِت به وقوع پیوستِن 

وضعیت استثنایی ، که در آن او هم در درون و هم در بیرون از قانون است، 

به او قدرت می دهد. فوکو می نویسد، که نبرد علیه یک دشمنی که ساختار آن 

ناآشنا است به آنجا می انجامد که ما هویت آن دشمن را از آن خود کنیم. اما، 

ویروس به عنوان یک ابژه در مقابل فرمانفرما عرض اندام می  کند قدرت خود را 

نشان می دهد. او قادر است همه چیز را مختل کند و ریشه تمدن ها را از پایه 

ویران سازد. انسان امروز با تمام پیشرفت تکنیکی  همان انسان قرن چهارده یا 

پیش از آن است و هیچ گاه نمی تواند ادعای خدایی کند.

به عنوان  فرمانفرما  تحلیل  و  تجزیه  به  امروز،  به  تا  سیاسی  فلسفه ِی  اگر 

سوژه مقتدر پرداخته اند، و به گونه ای تحقیرآمیز به ابژه، یعنی چیزی همانند 

این ویروس که فکر نمی کند ولی فکر می شود، نگریسته اند، فلسفه ِی سیاسی 

آینده باید طبیعت را به عنوان سوژه در مرکز سیستم فکری خود قرار دهد. 

ازاین رو نیاز به تعریفی دیگر از سوژه داریم: سوژه در تعریف کالسیک، کسی  

است که می اندیشد، فکر می کند و جهان را در تصور خود منعکس می کند. 

4- Giorgio Agamben 1942-
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ابژه اما، فکر می شود. در بین این ابژه و سوژه یک فضای بینابینی است که 

هنوز ناشناخته مانده و باید مورد پژوهش فلسفه و علوم اجتماعی قرار گیرد. 

این فضا به قول وایتسهد]5] یک فضای خالی  است، همچون فضای خالی  که 

با  انسان  رابطه  باشد.  داشته  وجود  نمی تواند  موسیقی  ریتم  هیچ  آن  بدون 

طبیعت تاکنون چنین بوده که هر فاجعه ِی طبیعی هم چون زلزله یا سیل و 

غیره بخشی از انسان ها را درکنارهم کشانده است. امروز اما با حادثه ای روبه 

رو هستیم که به بشریت مربوط است و دامنه و بُعدهاِی آن ناشناخته است.

چنین  که  است  نوشته  طبیعت  با  درست  رابطه  درباره ِی  بنیامین  والتر 

رابطه ای تسلط انسان بر طبیعت نیست بلکه تسلط »رابطه« انسان با طبیعت 

است. تالش برای تسلط انسان بر طبیعت از طریق صنعت بخشی از فرهنگ 

قدرت سیاسی است که نولیبرالیسم در فکر و ذهن ما تزریق کرده است. چنین 

تالشی بسیار متناقض است زیرا گاهی نتایج موفقیت آمیزی دارد و گاهی با 

به  تالشی  چنین  دارد.  تاسف باری  بسیار  نتیجه هاِی  و  است  مواجه  شکست 

طبیعت با یک دید اقتصادی که همواره در خدمت انسان است می نگرد. در 

حالی که تسلط »رابطه« بین انسان و طبیعت بیانگر نه رابطه سوژه و طبیعت 

با توافق اخالقی میان سوژه ها  بلکه یک رابطه میان-سوژه ای است که توأم 

در اتخاذ یک رابطه درست با طبیعت هستند. رابطه میان سوژه ای یک سوژه 

اخالقی از هر فرد در رابطه با طبیعت می سازد.

بحران کرونا بحران ایده ِی تسلط انسان بر طبیعت است، استفاده ِی بی رویه 

ویروس  این  است.  طبیعت  از  اخالقی  معیار های  بدون  و  اندازه  از  خارج  و 

برخالف ویروس سارس ریشه در فقر و گرسنگی ندارد بلکه اگر داده های امروز 

را بپذیریم ناشی از رفاه و انگیزه ِی تنوع در تغذیه و سودجویی های اقتصادی 

گونتر  قول  به  که  است  نولیبرالیسمی  اندیشه  قدرت  فرهنگ  در  این  است. 

اندرس روح و فرهنگ زمانه را بیمار ساخته است. او این بیماری فرهنگی را 

در سه عرصه می بیند:

اول اینکه ما لیاقت آنچه را که تولید می کنیم نداریم، زیرا صرفا یک درک 

5- Alfred North Whitehead 1861-1947
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کنیم،  تصور  آنکه  از  بیش  ما  اینکه  دوم  کرده ایم.  عادت  بعدی مصرفی  تک 

باز  ِپی آمدهاِی آن سر  و   تولید  آن  از مسئولیت  به این دلیل  و  تولید می کنیم 

می زنیم. سوم اینکه که ما تصور می کنیم که هرچه بتوانیم بکنیم اجازه داریم  

انجام دهیم و حتی از آن یک باید اخالقی یا حتی اجباری می سازیم. صنعت 

دیگر خصلت ابزاری خود را از دست داده و بخش جدایی ناپذیر سوژه شده 

است.

همبستگی  و حاکمیت ملی 

آیا این پاندمی می تواند به همبستگی  جهانی  بیانجامد؟ دسِت کم در آغاز 

رشد پاندمی باسخ به این پرسش از سوی بسیاری از صاحب نظران مثبت بود. 

اما امروز شاهد رقابت های بین المللی در یافتن واکسن این ویروس و نحوه ِی 

استفاده از آن هستیم. ریشه ِی چنین رقابت هایی را باید در منافع اقتصادی 

جست، زیرا پی آمد اقتصادی این پاندمی برای کشور های صنعتی و پیشرفته 

بسیار هنگفت است. بیکاری، فقر و بحران سیستم درمانی، میزان تولید این 

کشورها را در برخی  از عرصه ها حتی به صفر رسانده است. تصور و امید این 

بود که چنین بحرانی که از مرز  ملی گرایی فراتر می  رود، ملت ها و دولت ها 

را به هم کاری متقابل وادارد. 

از میاِن  اصطالح "همبستگی" در معنی هاِی مختلفی به کاررفته است که 

انسجام  تجسم  که  توصیفی  مفهومی   در   )الف(  است.  مهم  معنی  دو  آنها 

دارد.  آن  در  ای  تعیین کننده  نقش  جامعه  کل  یا  جامعه   ، گروه  یک  درونی 

در چنین مفهومی  احساس پیوستگی متقابل اعضای یک جامعه در مقابله با 

بحران یا پذیرش محدودیت ها به همبستگی  اجتماعی می انجامد. )ب( در یک 

کاربرد هنجاری یا استینافی که افراد جامعه را موظف به کمک و یاری نسبت 

به یکدیگر می سازد. همبستگی  به ویژه در این مفهوم یک کاربرد جهانی  دارد 

که در رابطه با یک بحران جهانی  می تواند به وظیفه هاِی اخالقی  و هنجاری 

در  اقتصادی  و  اجتماعی  فشار  که  است  این  واقعیت  اما  بیانجامد.  جهانی  

جامعه ها به اندازه ای بزرگ است که اصل هنجاری همبستگی  نیز در کارکردی 
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ملی  و محلی محدود می ماند و رقابت جای خود را به هم کاری می دهد. در 

آغاِز روند دیجیتالیزگی نیز تصور اولیه چنین بود که جهانی  شدن به همبستگی  

در مفهوم هنجاری گسترش می یابد. اگر در میان مردم دنیا در موارد مشخصی ، 

هم چون حفاظت از محیط زیست یا مقابله و مقاومت علیه دیکتاتورها چنین 

با  یابد، در عرصه ِی سیاسی و میان حکومت ها  افزایش می   همبستگی هایی  

گسترش رقابت اقتصادی بر رقابت سیاسی در کسب نفوذ و قدرت بیشتر نیز 

افزوده شده است. 

نمونه های آن چند شک بزرگی است که چند سال اخیر ستون سیاست های 

نولیبرالی را به لرزه در آورده است: اول اعالم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

این امر ساخت که جهانی شدن یک  اقتصادی را متوجه  که کارتل های بزرگ 

نسخه ِی همیشگی و غیرقابل شک و تردید نیست، اگر فرهنگ قدرت حاکم 

بر جامعه ها در آن تهدیدی برای خود ببیند. در نمونه ِی انگلستان خروج از 

اتحادیه اروپا یا برکزیت به دلیل فقر و مشکالت اقتصادی نبوده بلکه به عکس 

اکثریت مردم در انگلستان نفوذ  سیاسی خود را در جهان رو به کاستی و مورد 

تهدید دیدند و برای احیای رمانتیک قدرت امپراتوری حتی مشکالت اقتصادی 

عرصه ِی  در  همبستگی   به  منفی   پاسخی  یعنی   برکزیت  شدند.  پذیرا  نیز  را 

هنجاری و جهانی  و امید به رشد یک همبستگی  توصیفی در عرصه ِی ملی .

در مقابل، اعتراضات جهانی برای حفاظت از محیط زیست تحت عنوان 

بر  که همبستگی  جهانی   فهماند  سیاسی  قدرت  به  آینده«   برای  »جمعه ها 

منافع ملی  و محلی الوویت دارد. سیاست های نولیبرالی در بازار و تجارت آزاد 

باید در مورد حفاظت از محیط زیست تصحیح شود و با  تنظیم قوانین محیط 

زیستی، به رقابت بازاری سمت وسوی سازگار با طبیعت و انسان دوستانه دهد. 

اما بحران پاندمی کرونا به یک نوع تجدیدنظر در روابط شهروند و حکومت 

است.  انجامیده  ازسوی دیگر  اقتصادی  کارتل های  و  حکومت  و  ازیک سو 

حکومت ها باید به امر سالمت شهروندان خود و سیستم درمانی توجه ویژه ای 

داشته باشند. ازاین رو این پاندمی در عرصه ِی سیاسی به رقابت های سیاسی 

و اقتصادی بیشتری در آینده می انجامد. این تصور که مردم و خلق های دنیا 
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همبستگی نشان می دهند، چیزی نیست که پاندمی در آن تغییری داده باشد. 

اساساً مردم دنیا خواهان جنگ نیستند و به دنبال زندگی در صلح و آرامش 

با  که  بوده اند  قدرت مندان سیاسی  این  تاریخ همواره  در طول  اما،  هستند. 

استفاده و سوءاستفاده ِی فرهنگی از مردم خود، جنگ ها به راه انداخته اند. اگر 

امروز به ماهیت جنگ ها به دقت بنگریم، شاهد آن هستیم که حکومت ها و 

صاحبان قدرت سیاسی هم زمان خود را نمایندگان یک قدرت فرهنگی، چه در 

بافت دینی و چه در بافت ناسیونالیستی می بینند.

یکی از تأثیرهاِی مهم پاندمی کرونا این است که بر نقش حاکمیت ملی 

در سازمان دهی افزوده است. حکومت قادر است برخالف هر منطق سیستم 

مردم خود  و سالمتی  امنیت  برای  و  اقتصاد  علیه  تصمیم هایی  سرمایه داری، 

اتخاذ کند. به ویژه سالمتی امری است که نولیبرالیسم به کلی نسبت به آن 

بی توجه بوده است. در کشورهایی نظیر آلمان که از سیستم درمانی بهتری 

برخوردارند این تصمیم های سیاسی دموکراتیک از طرف حکومت بوده است که 

چنین امری را ممکن ساخته و نه رقابت های بازاری. به این دلیل در کشور های 

اروپایی بر نقش حکومت ملی و نفوذ و قدرت سیاسی بسیار افزوده می شود. 

چنین امری ازاین جهت مثبت است که بر اعتماد مردم نسبت به دموکراسی 

ملی و محدودیت های موقتی آن در وضعیت هاِی استثنایی در راستای منافع 

ملی و بهبودی وضع بهداشتی برای همه مردم صرفنظر از موقعیت اجتماعی 

و اقتصادی شان می افزاید.

رشد  به  ملی  حکومت  تقویت  احتماالً  که  اینجاست  منفی  نکته  اما 

توافق  همین  آن  نمونه ِی  می انجامد.  اروپا  اتحادیه  تضعیف  و  ناسیونالیسم 

مالی اخیر کشورهای اروپایی برای مقابله با پاندمی است که در آن میلیون ها 

به کمک  آن  به جای  و  کاسته شده  اتحادیه  کمیسیون های  بودجه ِی  از  یورو 

شدن  بسته  با  پاندمی  آغاز  با  می شود.  پرداخته  ملی  حکومت های  به  مالی 

مرزها در اروپا این احساس ملی که مرز در درون اروپا هنوز وجود دارد به 

یک امِر مسلم سیاسی تبدیل شده است.
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تدبیرهاِی بهداشتی

و  پیشرفت  برای  ممکن  راه  تنها  که  می کرد  اعالم  همواره  نولیبرالیسم 

است.  بازاری  امور  در  حکومت  کمتر  دخالت  و  بیشتر  اقتصادی  رشد  رفاه، 

پاندمی کرونا نشان می دهد که اقتصاد و رشد اقتصادی نمی تواند به تنهایی 

عاملی برای پیشرفت باشد و رشد اقتصادی مساوی با رشد اجتماعی نیست. 

فاکتور غیراقتصادی سالمت شهروندان و اکولوژی باید عضو جدایی ناپذیر رشد 

اجتماع و طبیعت سالم در درازمدت  بدون یک  اقتصاد  زیرا  باشد  اقتصادی 

برپایه ِی  اجتماعی  قرارداد  یک  به  نیاز  حکومت  و  شهروند  نیست.  ممکن 

فرهنگ برمبناِی مسئولیت و اخالق و تضمین رفاه حداقل برای تمامی مردم 

دارند. نولیبرالیسم باید در نگاِه تک بعدی و انفرادی رشد اقتصادی تجدیدنظر 

کند و به رشد ترکیبی  در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و تأمین وضعیت 

عادالنه منصفانه دست یابد.

نکته ِی دیگری که پاندمی کرونا به ما می آموزد، این است که از فرهنگ 

قدرت حکومت های متفاوت نمی توان به شیوه ِی مدیریت بحران این کشورها 

کرونا  بحران  در  و  مجارستان  لهستان  نظیر  دموکراتیکی  کشورهای  رسید. 

فرصتی یافتند که از فرهنگ ضددموکراتیک قدرت در جهت محدود ساختن 

آزادی های اجتماعی برای همیشه از طریق درج  آن در قانون اساسی استفاده 

از این بحران، حاکمیت مرکزی خود را در هنگ کنگ  با استفاده  کنند. چین 

تثبیت می کند. در ایاالت متحده امریکا بحران کرونا تناقض های این کشور در 

رابطه با نژادپرستی و نبوِد امکان هاِی درمانی برای طبقه های پایین و به ویژه 

سیاه پوستان بسیار نمایان کرده است. امید بر این است که با انتخاب جوبایدن 

به عنوان رئیس جمهور  جدید، سیاست های جدی و منطقی در مقابله با این 

پاندمی اتخاذ شود.

کند.  نظر  تجدید  بیولوژیک خود  داروینیسم  دیدگاه  در  باید  نولیبرالسیم 

بنابر چنین دیدگاهی هر کسی که قوی تر است، باقی می ماند. هر کس که 

ضعیف است و با سیاست اقتصادی آنان مخالف است، شایسته مرگ است. 

قرارداد اجتماعی حاکم به ویژه در کشور های یاد شده، قراردادی بین شهروندان 
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چنین  براساس  است.  شهروندان  و  نولیبرالیسم  بین  بلکه  نیست  و حکومت 

مردم  رفاه  و  و سالمتی  بهداشت  تأمیین  برای  اجتماعی  اقدام  هر  قراردادی 

نیست. شیوه ِی  باشد درغیراین صورت عملی  فایده آور  اقتصادی  نظر  از  باید 

شیوه  همان  با  مقایسه  قابل  پاندمی  علیه  راست  نولیبرالیسم  این  مبارزه 

بحران اقتصادی سال 2008 میالدی است که به ویژه در این کشورها با کاهش 

هزینه های اجتماعی به دنبال نجات سرمایه داران ورشکسته بودند. یعنی دزدی 

ویران  و صرفه جویی های  مالیاتی  مختلف  به شکل هاِی  اجتماعی  از طبقات 

کننده به ویژه در بخش های درمانی و واگذاری آن به سرمایه داران ورشکسته. 

این شیوه ِی لیبرالی حکومت نیست بلکه تاحدزیادی شباهت به یک سیستم 

فئودالی یا نوفئودال دارد. شاید این یکی  از کم ترین پی آمد های  ممکن این 

بحران باشد که پایداری و توسعه سیستم اجتماعی تنها با رشد اقتصادی ممکن 

نیست بلکه بیمه درمانی برای همه و رشِد سامان بهداشتی امری بسیار حیاتی 

برای این جامعه ها است. 

آنتالیا )Akdeniz University Antalya( و مدیِر  * اسفندیار طبری، پروفسور فلسفه در دانشگاِه آکدنیز 

 .)Institute for Global Social Research( »انستیتو ِی پژوهش هاِی اجتماعی در آلمان«

https://gsr.institute

 





دو خطاِی بزرِگ تاریخِی عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

بهزاد کشاورزی* 

 عباس میرزا خدمات فراوانی به کشور ما کرده است از جمله اولین قدم 

مدرنیزاسیون مملکت در زمان او و به وسیلۀ وی انجام گردیده است. او در 

نتیجۀ فشار جنگ های بیست و پنج سالۀ ایران و روس ) 1803 – 1828م ( 

ارتشی منظم و مدرن برپا کرده است. او اولین کسی است که واکسن آبله را 

در کشور رواج داده است]1]. هم چنین وی برای اولین بار سه دستگاه چاپخانه 

به ایران وارد کرده است. اولین کتاب ها نیز در دوران وی به چاپ رسیده اند]2]. 

1- - یحیی آرین پور از صبا تا نیما، ج1، ص 231.

2- - آقا زین العابدین تبریزی دانشجوی اعزامی به مسکو در 1816م اولین چاپخانه را با خود به ایران آورد و 

در تبریز برپا کرد. اولین کتاب ها به نام فتح نامه و جهادیه اثر میرزابزرگ، بوسیلۀ این چاپخانه انتشاریافت. 

)یحیی آرین پور، از صبا تا نیما، ج1، ص 130(.

یحیی آرین پور.عالوه بر کتاب های فوق، کتاب مآثر سلطانیه تألیف عبدالرزاق بیگ دنبلی در رسالۀ آبله 

کوبی در فواید تلقیح و لزوم تعمیم انتشار آن را نیز جزو اولین کتاب های منتشر شده نام برده است. 

در سال 1819 میرزا صالح شیرازی هنگام بازگشت از انگلستان دومین ماشین چاپ را همراه آورد و به 

کمک عباس میرزا آن را نیز در تبریز مستقر کرد. باالخره چاپخانۀ دیگری به وسیلۀ شخصی به نام میرزا 

جعفر امیر در تبریز برپا شد. این شخص در سال 1822 به وسیلۀ عباس میرزا برای آموختن کارچاپ به 

مسکو اعزام شده بود و کتاب گلستان سعدی از این چاپخانه منتشر شد )همان، ص 49 – 50(. از این تاریخ 
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و به همین دلیل، کشور ایران از این بابت سپاسگزار اوست. لیکن عباس میرزا 

دچار دو خطاِی بزرِگ تاریخی نیز گردیده است که بر ایران صدمات فراوان 

وارد ساخته است. ما برآنیم که در اینحا دربارۀ این دو خطاِی وی سخن گوییم. 

عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه، روز چهارشنبه 6 مرداد 1168 ش/27 ژوئیۀ 

1789 م در قصبۀ نوا نزدیک دماوند از دختر فتحعلی خان قاجار َدَولو والدت 

]در  برادر  نه  و  پنجاه  دارای  او  گذشت.  در  1212ش/1834م  در  و  یافت]3] 

قید حیات]]4] بود. سه تن از برادران با فاصلۀ چند ماه از او مسن تر بودند. 

ولی چون وی مادری از تبار قاجار داشت فتحعلی شاه او را در ده سالگی ) 

1178ش/1799م ( به ولیعهدی خویش منصوب کرد]5]. از سال 1182ش/1803م  

که جنگ های ایران و روس شروع شد، فتحعلی شاه او را - که شانزده سال 

بیشتر نداشت - به فرماندهی این جنگ ها و حکومت آذربایجان برگماشت. 

از آن تاریخ به بعد – تا سال 1207ش/1828م – به مدت بیست و پنج سال )تا 

پایان جنگ های فوق( عباس میرزا اغلب اوقات خود را در میدان هاِی جنگ 

در آذربایجان و به دور از دربار پادشاهی به سربرد.  

به بعد نشر و ترجمۀ کتاب و نیز انتشار« روزنامه درایران شروع گردید. ازجمله کتاب هاپی که به دستور 

عباس میرزا ترجمه و چاپ شد به شرح زیر است:

– سرگذشت ناپلئون، از زبان فرانسوی

– سرگذشت پتر کبیر، از زبان فرانسوی

– سرگذشت شارل دوازدهم، از زبان فرانسوی

– تاریخ انحطاط و سقوط امپراطوری روم، از زبان انگلیسی

3- - به طور کامآل تصادفی تولد وی – با چند روز اختالف – هم زمان با فتح باستیل در فرانسه بوده است. 

باستیل در 14 ژوئیۀ 1789م ویران شد.

4- - از صلب فتحعلیشاه »... همانا دویست و شصت تن پسر و دختر بی واسطه پدید آمد و یکصد و پنجاه 

و نه تن از ایشان در زمان حیات پدر بمردند. ...« )ن – ک: سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در 

دورۀ معاصر، ج2، ص 2. به نقل از: محمدتقی لسان الملک سپهر، ناسخ التواریخ(

5- - معروف است آقا محمد خان قاجار به برادرزاده اش فتحعلیشاه وصیت کرده بود که ولیعهد ایران همواره 

از پدر و مادر قاجار باشد تا همۀ طوایف قاجار پشتیبان سلطنت این خاندان باشند. به همین جهت در سال 

1178 فتحعلیشاه در سال دوم سلطنت خود عباس میرزا را که در آن زمان ده ساله بوده است، ولیعهد و 

جانشین خود کرد و به همین سبب او را نایب السلطنه لقب داد. )ن – ک: سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و 

سیاسی ایران در دورۀ معاصر، ج2، ص 4(
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

جنگ های ایران و روس

تا  1803م  1182ش/دسامبر  سال  ماه   آذر  از  مرحله  دو  در  این جنگ ها 

بهمن 1207ش /فوریۀ 1828م  طول کشید. 

شکست  با  1813م  اکتبر  1192ش/4  مهرماه   12 در  جنگ ها  اول  مرحلۀ 

گلستان]6]   قرارداد  بستن  به  این شکست  نتیجۀ  اتمام رسید.  به  ایران  فاحش 

منتهی  شد که سرزمین های بزرگی از کشور ما را از پیکِر آن منتزع کرد]7]. 

مرحلۀ دوم جنگ ها نیز ده سال پس از قرارداد فوق )در تاریخ 6 مرداد 

1205ش/28 ژوئیۀ 1826( با حملۀ ایران– بدون اعالن جنگ – به سرزمین های 

تازه تصرف شدۀ روسیه شروع و در 1 اسفند 1206/ 21 فوریۀ 1828 با انعقاد 

بر سرزمین های جدا شده در عهدنامۀ  ترکمنچای و واگذاری )عالوه  قرارداد 

گلستان( دو ایالت وسیع ایران به روس ها ]8] به پایان رسید.

روسیه،  با  میرزا  عباس  پی درپِی  شکست های  و  ناکاِم  جنگ های  همین 

موجِب دو خطاِی بزرِگ تاریخی او شد که در سرنوشت کشور ما نتیجۀ شومی 

جهت  شیعه  سرشناِس  مالیاِن  از  وی  درخواست  یکی  دوخطا  آن  به بارآورد. 

صدور احکام جهاد و »تهیه و انتشاررسالۀ جهادیه« بود  و دیگری درخواست 

و  خود  پادشادهی  تضمین  برای  انگلیس  و  روس  قدرت  ابر  دو  از  حمایت 

فرزندان اش بود. اقدام اولی پاِی روحانیان شیعه را به کشور ما باز کرد]9] و 

6-- )واقع در محال گلستان قره داغ  در 20 مهرماه 12/1192 اکتبر 1813(

7-  - والیات قره باغ و گنجه و اواکلی خوانین نشین شکی و شیروان و قبه و دربند و بادکوبه و قسمت مهمی 

از والیت طالش و تمامی داغستان و گرجستان و محال شوره کلو آچوق باش و گروزیّه و منگریل و آبخاز 

و تمامی اویکا و اراضی میانۀ قفقازیه و نیز ازاضی دریائی قفقازیّه الی کنارۀ دریای خزر به تصرف ممالک 

روسیه درآمد. )ن – ک: سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، ج1، صص 258 – 257(

8-  -  در این قرار داد ایالت های ایروان و نخجوان نیز عالوه بر تصرفات قرارداد گلستان به تصرف روس ها 

درآمد.

9- - درست است که پای مالیان شیعه به وسیلۀ پادشاهان صفوی به ایران باز شده بود لیکن، با سقوط آن 

سلسله و تسلط أفغان ها بر کشور ما کلیۀ روحانیان صاحب نام محبور به ترک ایران شدند و به اوطان اصلی 

خود )شامات و عتبات( بازگشتند. حامد الگار در این باره می نویسد: 

اصفهان  به خاصه  کرد.  مضمحل  به کلی  را  ایران  مذهبی  و  فرهنگی  حیات  افغان  مهاجمان  »ویرانگری 

پایتخت صفوی که مرکز علوم دینی هم بود به سختی از افغان ها زیان دیدند... بسیاری از اهالی شهر با 

پشت سرگذاشتن هرج ومرج، به هندوستان و یا اماکن متبرک عراق عرب هجرت کردند. هرجند سایر مردم«  
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درخواست دومی او، دو کشوِر روس و انگلیس را حاکم بر سرنوشت کشور ما 

ساخت. هدِف این مقاله روشن ساختن نتیجه هاِی این دو خطا می باشد.

خطاِی اول عباس میرزا

حکم های جهاد و رسالۀ جهادیّه:

در هر یک از دو مرحلۀ این جنگ ها روحانیان شیعه بنابه درخواسِت عباس 

حکِم  جنگ  جبهه های  به  مردم  کشانیدن  برای  او]10]  نامدار  مشاور  و  میرزا 

جهاد صادر کرده اند و علِت این عمل در نتیجۀ شکست های پی درپِی قوای 

ایران بود.

باوجوداینکه عباس میرزا شخصیتی شجاع و دلیر و شایسته داشت و از تمام 

برادران خویش جهِت مقابله با دشمن صالح تر بود لیکن، عقب ماندن کشور 

مهماِت  و  جدید جنگ  تکنیِک  به  نداشتن  دسترسی  و  تمدن  قافلۀ  از  ایران 

پیشرفتۀ نظامی و نبود انضباِط جدید نظامی و نیز خسِت فتحعلی شاه برای 

و  پیشرفته  کشور  با  نظامی  مقابلۀ  از  را  ایران  جنگ،  کامل  هزینۀ  پرداخت 

مدرنی هم چون روسیه عاجز ساخته بود. و نتیجۀ آن همان بود که در باال 

ذکرش گذشت. 

نیز در پی راه جستن به مأمن عتبات بودند، اما بیشتر علما به آنجا رفتند و تنی چند از علمای بلند آوازه 

در آنجا رحل اقامت افکندند. جنبش احیاء تشیع در عتبات نیز آغاز شد و از بسیاری از مباحث در همانجا 

دفاع شد.«

)دین و دولت در ایران، ص 60(

اضافه می کنیم زمانی که مذهب رسمی کشور ایران به وسیلۀ اشرف افغان مذهب سنت اعالم شد و قتل و 

کشتار مالیان شیعه  به وسیلۀ مهاجمان شدت گرفت، منطقی است که آنان سرزمین ما را باز گذاشته و به 

کشور آبا و اجدادی خویش باز گردند. 

10- - میرزا عیسی خان قائم مقام فراهانی.
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

حکم هاِی جهاد در دورۀ اول جنگ های ایران و روس

میرزا  عباس  انجامید  طول  به  سال  ده  که  فوق  جنگ های  اول  دورۀ  در 

علیرغم برخورداری از کمک هاِی نظامِی کارشناسان فرانسوی و انگلیسی برای 

نوسازی ارتش]11] بازهم از مقابله با نیروهای مدرن و کوبندۀ روسیه عاجز بود 

و در جبهه ها مدام در حال عقب نشینی بوده و سرزمین های وطن را یکی پس 

از دیگری رها کرده و در تصرف قوای روسیه قرار می داد.]12] 

در  توانست  خواهد  جنگ  به  مردم  تشویق  با  می کرد  گمان  میرزا  عباس 

نیز  را  آن  راه  بهترین  و  نماید  ایستادگی  روسیه  قوای  بی اماِن  تهاجم  مقابل 

استفاده از عقاید دینی و صدور حکم های جهاد.به وسیلۀ مجتهدان شیعه می 

پنداشت. لذا پس از مشاوره با وزیِر نام آور خویش )میرزا عیسی خان( و گرفتن 

اجازۀ فتحعلی شاه با علماِی سرشناس داخل و خارج از کشور در این مورد به 

مکاتبه پرداخت.

11-  -  »ژنرال آلکساندر یرمولف« )بازرس کل مرزهای سرزمین های تصرف شده از ایران( طی گزارشی به 

تزار تعداد مهمات و وضعیت نیروهای نطامی ایران را پس از پایان دورۀ اول جنگ ها چنین اعالم کرده بود:

»عباس میرزا پسر دوم شاه که اعالن کرده  اند ولیعهد است، به یاری انگلیس ها اصالحات مهم کرده و پیش 

برده است. لشگریان منظمی بر اساس بسیار خوبی تشکیل می دهد؛ توپخانه وضع کاملی دارد و روز افزون 

است. کارخانۀ توپ ریزی بسیار خوبی هست و یک کارخانۀ اسلحه سازی که زّراد خانه ها را پر بکند. دژ 

هائی به روش اروپائی می سازند...«

او هم چنین در مورد تعداد نیروهای ایران اضافه می کند:

»... عباس میرزا در این زمان سی دسته تشکیل داده بود که هر یک مرکب از هزار تن بود و صد توپ صحرائی 

داشته است.« و سپس اضافه می کند:

»... اصالحات دنباله دارد و در اندک زمانی ایران پیاده نظامی خواهد داشت که می تواند در شمار یکی از 

بهترین پیاده نظام های اروپا باشد.« 

)ن – ک: سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۀ معاصرج2، صص 89 – 88(

12- - در مقالۀ ترقی خواهی در تاریخ معاصر ایران از این قلم در نشریۀ انترنتی عصر نو )دوشنبه 6 دی 

1389 - 27 دسامبر 2010( می خوانیم:

» جنگ های ایران و روس و شکست های افتضاح بار ناشی از آن، فرماندهان جنگ را با یک سردرگمی عجیبی 

مواجه کرد! آنان باور نمی کردند که تا این اندازه از قافلۀ پیشرفت های جهانی که دنیای غرب پرچمدارش 

بود، به دور مانده اند. شش سال پیش از این جنگ ها )1177ش/1797م(، آقا محمد خان قاجار به گرجستان 

حمله کرده و در حوالی شهر شوشا نیروهای روسیه را – که حامی آن کشور بودند – عقب رانده و پیروز 

شده بود. اینک علیرغم ضعف قابل توجهی که نظامیان روسیه )در نتیجۀ درگیری طوالنی با قوای ناپلئون( 

داشتند، آن ارتش خسته، مدام در حال پیشروی به داخل خاک ایران بود. روشن است که فرماندهان نیروهای 

ایرانی بیش از دیگران طعم تلخ شکست را می چشیدند و به فکر چاره بودند و فرماندۀ کل قوا نیز عباس 

میرزا فرزند فتحعلی شاه بود«
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میرزا عیسی خاِن قائم مقام - معروف به میرزای بزرگ – ازسوِی عباس میرزا 

مأمور این کار شد و به ارسال نامه هایی به مجتهدان شیعه اقدام کرد. مؤلف 

مآثر سلطانیه]13] در این مورد نوشته است:

»... بنا بر تمهید این مقدمات، نایب السلطنه و قائم مقام، بعد 

از عرضه داشت به دربار خاقان جم، اوالً عالیجناب حاجی مال باقر 

سلماسی و ثانیاً صدرالملّة والدین موالنا صدرالدین محمد تبریزی 

را برای استفتاء و حل مسائل و تحقق مدعا از شیخ جعفر نجفی و 

میرزا ابوالقاسم جاپلقی و آقا سیدعلی مجتهد، نورالله مضاجعهم و 

شکرالله مساعیهم، به عتبات عالیات عرش درجات روانه نمودند و 

نیز مکاتبات و مراسالت در این خصوص به تفتیش آیات و فصوص 

به علمای اصفهان و یزد و کاشان، مانند مرحوم حاجی محمدحسین 

امام جمعۀ اصفهان و مال علی اکبر ایجی و آخوند مالاحمد کاشی 

نگاشتند...«

نامه های فوق، برای تشویق مردم مسلمان  از دریافت  علماِی شیعه پس 

وجوِب  در  جهاد  حکم  جداگانه  هرکدام  جنگ،  جبهه های  به  شتافتن  جهت 

»جنگ مسلمانان با دشمن کافر« را صادر نمودند. و بدین وسیله مردم ناآگاه 

از امور نظامی را به جبهه های جنگ کشانیدند. این عمل صدمه های جبران 

ناپذیری به ایران زد. یکی از این صدمه ها این بود که برای اولین بار علمای 

شیعه مدعی »نیابت امام زمان شدند«. دنبلی در این مورد ادامه می دهد:

»... در رسالۀ شیخ جعفر و آقا سید علی، که رأس و رئیس مجتهدین 

بودند، صراحتاً تعیین نیابت امام و وکالت فقهای ذوالعّز واالحترام 

در این مقام نگاشته و به دالیل واضحه و براهین ساطعه تصریح 

نموده که: امروزمحاربات با جماعت روسیه جهاد است و هرچه به 

قانون شرع شریف خراج حسابی از رعایا گرفته، صرف این راه شود، 

حالل است ... بر صغیر و کبیر و وضیع و شریِف ممالک محروسه 

واجب که: به عزم جهاد و برای تقویت دین و اعالی کلمۀ حق و 

13- - عبدالرزّاق بیگ دنبلی متخلص به مفتون.
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

حفظ بیضۀ اسالم به واجبی تهیّۀ حرب سازند ...«]14]

زمان  امام  از طرف  دین  علمای  نیابت  پیداست، مطرح شدن  به طوری که 

توجیه حکم هاِی جهاد  برای  بار  اولین  برای  قاجار  به صورت رسمی در دورۀ 

به وسیلۀ دو مجنهد مذکور اعالم شد]15]. 

رسالٔه جهادیه[1۶]

از علمای دینی شیعه موجب گردید که میرزاِی  دریافت حکم های جهاد 

بزرگ این حکم ها را تنظیم، تدوین و با اطالع پادشاه و نایب السلطنه به صورت 

لحاظ  به  لیکن،  کند]17].  پخش  جنگ  کارداران  و  فرماندهان  بین  در  دفتری 

پیچیدگی مطالِب رساله که )موضوع در اذهان دیرتر جای می گرفت(]18]، وی 

به تهیّۀ خالصۀ رسالۀ فوق با مطالبی ساده تر اقدام و در بین مالیان آذربایجان 

– که منطقۀ جنگ بود - توزیع کرد. در اندک زمانی مسجدها و منبرهای آن 

منطقه مرکز نشر و تبلیغات رسالۀ فوق گردیدند و مالیان: »... سلوک آن طایفه 

را با مسلمانان با آواز بر فراز منابر گفته ... و مستمعان را متأثّر ... ساختند. 

جمعی کثیر را غیرت اسالم دامنگیر گشته، داوطلب جهاد شدند و با اسلحه 

و اسباب حرب ... منتظر محاربت و مجاهدت گشتند، تا هروقت که امر و 

اشارت رود به مجاهده پردازند... و اکنون در همۀ بالد آذربایجان با یراق و 

14- - سعید نفیسی، همان، صص 71 – 70.

15- - روشن است که چنین ادعائی در آن تاریخ به مالیان حق و حقوقی برای مداخله در سیاست کشور 

داده است.

16- - رسالۀ جهادیه که مؤلف مآثر سلطانیّه در این مورد بدان اشاره کرده است، نخستین کتابی است که در 

چاپخانۀ سربی که در این زمان در تبریز دایر کرده اند، چاپ شده است. در خطبۀ این رساله مؤلّف نام خود 

را »اقّل الخالیق عیسی ابن الحسن الحسینی« نوشته که همان میرزا عیسی قائم مقام فراهانی معروف به 

میرزا بزرگ است. چاپ اول این رساله نخست در تبریز در 1233ق. ]1197ش/1818م] منتشر شده است و 

چاپ دوم آن در 76 صفحه به قطع رقعی با حروف سربی درشِت جلی درآمده و در »داراالنطباع« تبریز در 

روز سه شنبه 17 ذی الحّجۀ 1234 ]14 مهر 1198ش/7 اکتبر 1819م] چاپ آن به پایان رسیده است. )ن – ک: 

نفیسی، همان گذشته، ص 72(

17- - رسالۀ جهادیه اولین کتابی است که در سال 1197ه – ش / 1818م در ایران به چاپ رسیده است.

18- - نفیسی، همان، ج2، ص 71.
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اسباب در همه جا قریب صد هزار نفر مجاهد به هم رسیده اند.«]19]

مطلب فوق به وضوح روشن می کند که این حماقِت عباس میرزا موجب 

هیچ گونه  )که  جنگ  جبهه های  به  مردم  نشدۀ  کنترل  که هجوم  است  شده 

جبهه های جنگ  بلبشوی  و  بی نظمی  نداشتند( سبب  مورد  آن  در  تخصصی 

گردیده و پیروزی دشمن را سریع تر ساخته است.

حکم هاِی جهاد در دورۀ دوم جنگ های ایران و روس 

استاتو کوئو   « به نام  المللی  بین  از اصول  اساس یکی  بر  قرارداد گلستان 

«]20])وضع موجود( منعقد شده یود. این امر بدان معنی بود که: آن مقدار 

بود،  مانده  باقی  ایران  اختیار  در  قرارداد  عقد  زمان  در  که  از سرزمین هائی 

متعلق به ایران بماند و مناطق فتح شده نیز از آِن روسیه باشد. قرار بر این 

کنند.  معین  را  فیمابین  دقیق  مرز  بعدی  فرصت های  در  که  بودند  گذاشته 

همین نامعلوم بودن اوضاِع دقیِق مرزها سبب شده بود که حکومت ایران از 

این عهدنامه تخطی کرده و ادعای غبن بنماید]21]. هم چنین به نظر می رسد 

و  پدر  مقابل  در  را  خود  فوق،  فاحش  به علت شکست های  میرزا  عباس  که 

به  و  می پنداشت  تحقیرشده  اروپایی  حکومت های  و  ایران  مردم  و  برادران 

هر دری می زد تا بلکه بتواند با پس گرفتن سرزمین های ازدست داده، شرف و 

آبروِی بربادرفتۀ خود را بازیابد. و به همین دلیل برای اینکه وی بهانۀ الزم را 

برای جنگ دیگری با روسیه داشته باشد به فراهم ساحتن دورۀ دوم حکم های 

جهاد اقدام کرد. حکم های دورۀ دوم جهاد موجب شد که بار دیگر مردم کوچه 

و بازار به حبهه های جنگ هجوم آورده و نظم و انضباط میدان های جنگ را 

اقدام عباس میرزا  این  به هم بریزند. عالوه برآن – به طوری که خواهیم دید – 

موجب گردید که گروه فراوانی از مالیان به بهانۀ اعالم جهاد از سرزمین های 

خود در عتبات کوچ کرده و به ایران آمده و در کشور ما ماندگار شدند. و 

19- - همان. 

statu quo - -20

21- - نفیسی، همان، ج1، ص 254.
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

این امر خود بعدها سبب ایجاد مشکالت فراوانی در ایران گردید. لیکن تاریخ 

این امر مشکلی را حل نکرد بلکه یک بار دیگر موحب  نشان داد که نه تنها 

شکست فاحش قوای ایران شده و انعقاد قرارداد تحقیربارتر »ترکمنچای « را 

به دنبال داشت.

رضاقلی خان هدایت در مورد علت صدور دورۀ دوم حکم هاِی جهاد نوشته 

است که:]22] »...به اطالع زمامداران کشور چنین رسانیدند که عوامل روسیه در 

برخی از مناطق مفتوحه، از جمله در گنجه و شیروانات و قراباغ دست تعدی 

اند.« نویسنده بالفاصله و به وضوح  بر ِعرض و ناموس مسلمانان دراز کرده 

مداخلۀ عباس میرزا را در پخش این شایعه تأیید کرده و می نویسد:

بر  بنا  که  کامکار  ولیعهِد  حضرت  دربار  کارگزاران  همانا   «

باب تقویتی  این  نیز در  نبودند  به مصالحه  بعضی مصالح، راضی 
نمودند.«]23]

پیداست که چنین شایعه ای به وسیلۀ عوامل عباس میرزا به اطالع مالیان 

عتبات رسیده است تا آنان حکم جهاد دیگری صادر کنند و این امر بهانه ای 

برای شروع مجدد جنگ ها گردد. محمدتقی سپهر در ناسخ التواریخ به وضوح 

به این مطلب اشاره کرده و نوشته است: 

»این حدیث ]شایعۀ دست درازی روس ها به ناموس مسلمانان در 

مناطق مجزّاشده از ایران] به دست بعضی از چاکران نایب السلطنه، 

محمد  سید  آقا  گوشزِد  بودند،  دلگران  روسیان  با  مصالحه  از  که 
اصفهانی، که ساکن عالیات عتبات بود، گشت...«]24]

با این رفتاِر عباس میرزا علمای شیعه به عنوان »نایبان امام« از عتبات به 

ایران سرازیر شدند:

»... علمای ایران که بر حسب مذهب اثنی عشری، خود را نایب 

همهمه  به  عجم  و  عرب  دیار  از  می دانستند،  انام  مجتهد  و  امام 

22- - تاریخ روضة الصفای ناصری، ج9، ص641.

23- - همان.

24- - لسان الملک سپهر، ج 1 و 2، ص357.
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این باب مسامحه و  ایران در  پادشاه  اگر  و دمدمه در آمدند که: 

شرع  حامیان  و  مبین  دین  مروجان  که  ما،  تکلیف  کند،  مغاطله 

حضرت سید المرسلینیم، آن است که باالتفاق با همۀ عوام و خواِص 

با سرداران دولت  اهل آفاق، موافقت ورزیم و مرافقت جوئیم و 

روسیه راه محاربت و مضارعت پوئیم، اگر مغلوب شویم و مقتول 

آئیم عواقب ما بخیر و منزل و مرجع ما بهشت عنبر است و اگر 
غلبه کنیم مآل کار ما بر تحصیل منویات خواهد بود.«]25]

سیدمحمد اصفهانی )مالی عتبات( چون از موافقت پادشاه در مورد صدور 

احکام جهاد مطمئن نبود لذا معتمدی از سوی جمع مالیان به حضور پادشاه 

فرستاده و نظر او را در این باب جویا شد. هدایت در این باره ادامه می دهد:

اسالمیّۀ  قواعد علمای  از   ... قاجار  دانش شماِر  »حضرت شهریاِر 

مجتهدین  که  دانست   . داشت  کامل  اطالعی  مفصآل  عشریّه  اثنی 

اسالم، خود را نایب امام و پادشاه عهد را در آن کیش نایب مناب از 

جانب خویش همی شمردند و اگر جز این باشد عوام را برانگیزند 

و طرح فساد ریزند و بر حسب قانون ملت به سلطان عهد بدین 
علت طغیان گزینند...«]26]

و  کبکبه  با  عتبات  ساکن  مالیان  از  فراوانی  تعداد  شاه  موافقت  به دنبال 

دبدبه راه ایران در پیش گرفتند و پس از صدور جهاد در کشور ما سکونت 

اختیار کردند:

تیر  1241ق/2  ذیقعدۀ   ( ماه  این  هفدهم  جمعه،  روز   ...«

1205ش(]27]، عالی جناب ساللة االطباب، آقا سیدمحمد اصفهانی ... 

با فضالی عظام: حاجی محمدجعفر و آقا سیدنصرالله استرآبادی و 

حاجی سیدمحمد قزوینی و سیدعزیزالله طالش و بسیاری از علما 

و فضالی هر بلد وارد اردوی خاقان صاحبقران ]در چمن سلطانیه] 

شدند ... پس از روزی دو، جناب حاجی مال عبدالوهاب قزوینی و 

25- - هدایت، روضة الصفای ناصری، ج9، ص 641.

26- - همان ، ص 642.

27- - 23 ژوئن 1826.
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حاجی مال احمد نراقی و جمعی از علما در رسیدند ...«]28]

این جمع در سلطانیه اجتماع کرده و هر یک حکم هاِی جهاد برای جنگ 

با روسیه صادر کرده و لزوم اجرای آن ها را بر همۀ مسلمانان از پادشاه گرفته 

تا رعیت واجب اعالم کردند.

مرگ آلکساندر اول تزار روسیه

با  دوم  جنگ  شروع  به  ایران  حکومتگران  اصرار  مهم  علت های  از  یکی 

روسیه، وفات تزار قدرتمند روسیه الکساندر اول پاولویچ]29]بود )23 دسامبر 

1777 تا 1 دسامبر 1825م(. اندکی قبل از شور و غوغای صدور حکم هاِی دوم 

جهاد، تزار فوق – که با شکست دادن نیروهای ناپلئون، سوئد، عثمانی و ایران 

به صورت یکی از قدرتمندترین پادشاهان اروپا و دنیا درآمده بود- به ابدیت 

پیوست. برادر او به نام نیکوالی اول]30] از تاریخ  1 دسامبر 1825 تا 2 مارس 

1855م سلطنت کرد. هرچند که او به اندازۀ برادرش از اقتدار نظامی برخوردار 

نبود لیکن، جانشین و صاحب همان تشکیالتی شده بود که آلکساندر داشت 

و به آسانی می توانست  به همراهی ژنرال های قدرت مند و کارکشته اش پوزۀ 

بمالد.  به خاک  را  ایران  همچون  تحقیر شده ای  و  شکست خورده  کشورهای 

سعید نفیسی در این باره می نویسد:

و  شاه  ]فتحعلی  ایشان  بی خبری  که  می رود  بسیار  احتمال   «

این  روزگار،  آن  در  جهان  سیاست  از  و  روسیه  اوضاع  از  ولیعهد] 

الکساندر  چون  که  باشد  داده  جای  ایشان  ذهن  در  را  اندیشه 

امپراطور بزرگ روسیه در گذشته است، رخنه در کار دربار تسارها 

را  ایران  بر  غلبه  توانائی  اول  نیکالی  او  جانشین  و  افتاد  خواهد 

نخواهد داشت و می توانند نواحی از دست رفته را پس بگیرند.«]31] 

28- - هدایت، همان، ص 645.

29- Alexandre Pavlovitch Romanov

30- Nicolas 1er 

31- - نفیسی، همان، ج2، صص 104 - 105   
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و به همین دلیل، عباس میرزا مدام درحاِل تقویت نیروهای خود در مرزهای 

روسیه بود.

به  وی  طرف  از  یرمولوف]32]  ژنرال  پاولوویچ،  الکساندر  حیات  دوران  در 

انتخاب شده    – گلستان  قرارداد  از  بازرس کل مرزهای جدید – پس  عنوان 

بود. یرمولف در نتیجۀ حضور دائمی اش در مرزهای ایران و روس از اوضاع 

دربار  به  مورد  این  در  فراوانی  گزارش های  و  بود  باخبر  ایران  نظامی  تحرک 

روسیه فرستاده بود. لیکن تزار مقتدر هرگز از مخیّله اش نمی گذشت که کشور 

ضعیف و شکست خوردۀ ایران دست به یک چنین حماقتی بزند.

منشیکوف سفیِر صلحِ تزار 

نیکوالِی اول پس از جلوس بر تخت پادشاهی ابتدا در نظر داشت که با ایران 

روابط دوستانه برقرار سازد]33]. و به همین دلیل در  3 بهمن 1204ش/23 ژانویه 

1826م در صدد شد که پرنس منشیکوف]34] را که از خاندان متشخص دربار 

بود به سفارت فوق العادۀ ایران بفرستد]35]. حدود چهار ماه بعد منشیکوف در 

روز سه شنبه 30 خرداد 1205ه – ش / 20 ژوئن 1826 جهت انحام مأموریت 

نامۀ  تقدیِم  ضمن  که  بود  این  وی  مأموریت  رسید]36].  سلطانیه  به  خویش 

دوستانۀ تزار خطاب به شاه و اهداء مقادیر زیادی هدایای گرانبها به وی]37] 

خبر درگذشت آلکساندر اول پاولویچ را به اطالع امنای حکومت ایران برساند. 

شاه در آن تاریخ در اقامت گاِه تابستانی خود )چمن سلطانیه( سکونت داشت 

32- - Yermolof

33- -  به گمان ما  این امر در نتیجۀ تالش حکومت ایران بود که بالفاصله بعد از قرارداد گلستان مدام از 

طریق فرستادگانی درخواست بازبینی آن قرارداد را می کرد و گرنه بزرگ ترین کشور قدرتمند دنیای آنروز چه 

نیازی به دوستِی کشور شکست خوردۀ ما می توانست داشته باشد؟ 

34- - ًAlexandre Serguéevitch Menshikov ) 1787 – 1869(

35- - نفیسی، همان، ج2، ص 108.

36- - در آن تاریخ فتحعلی شاه در چمن سلطانیه ییالق کرده بود )نفیسی، همان، ج2، ص 109(

37- - این تخت را الکسندر باولویچ ] الکساندر پاولویچ ] بهر شاهنشاه پرداخته بود، چون او نماند، برادرش 

نیکوال بعد از جلوس بر سریر پادشاهی همان تخت را ارسال داشت ...« )سپهر، همان، ص 358(
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

)ورود سفیر به سلطانیه یک روز قبل از تجمع مالیان در آن مکان جهت صدور 

فتواهاِی جهاد علیه روسیه انجام شد(. خبر ورود سفیر روس به ایران دو نوع 

عکس العمل از  سوی سران کشور داشت: 

اوالً:  این امر عباس میرزا را – که در نظر داشت به هر وسیله ای که شده 

جنگ دومی با روسیه آغاز نماید – از اینکه منشیکوف ممکن است پادشاه را 

از جنگ منصرف سازد نگران کرد و لذا سفیر روس تازه به تبریز رسیده بود که 

عباس میرزا در چمن سلطانیه به دیدار پدر شتافت و رأی او را از قبول صلح 

)احتمالی( با روسیه بهم زد]38]. 

هدایت در این باره می نویسد: 

»حضرت نواب مستطاب نایب السلطنه در روز جمعه دهم شهر 

دلکش  چمن  در   ) 1205ش  خرداد   26  ( 1241ق  الحرام  ذیقعدة 

بسیار  التفات های  و  رسید  در   ... شاهنشاه  حضور  به  سلطانیه 
دید.«]39]

ثانیاً: )به طوری که گذشت( شرف یابی سفیِر »صلح« در ذهن ها )ِی سران 

کشور( این تصور را پیش آورد که تزار جدیِد روسیه به علت ضعف و ناتوانی 

نظامی به انجام صلح با ایران روی آورده است. این تصور )واهی( زمانی شدت 

یافت که سفیر از سوی تزار اعالم کرد که دولت روسیه حاضر است قسمتی از 

ناحیۀ تصرف شدۀ طالش را به ایران باز گرداند]40]. و به همین دلیل هم شاه و 

هم نایب السلطنه تصمیم بر این گرفتند که سفیر صلح روسیه را دست خالی 

بازگردانیده و به هرترتیب جنگ با آن کشور را ازسرگیرند. و این نهایت حماقت 

و ساده اندیشی آنان بود!!

به هرحال، منشیکف شش روز بعد از مالقات نایب السلطنه با شاه:

بار  شهریار  حضرت  در   ) ماه  تیر  اول   ( ذیقعده  شانزدهم   ...«

38- - نفیسی، همان، ج2، ص109.

39- - روضة الصفای ناصری، ج9، ص 644. و نیز ن – ک: محمدتقی سپهر، ناسخ التواریخ، )سالطین قاجاریه 

(، ج1، ص 358 به بعد.

40- - نفیسی، همان، ج2، ص 109.
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جست و مکتوب امپراطور را برسانید و تخت بلوری که به هدیه 

داشت پیش  گذرانید ... بالجمله بعد از تقبیل سدۀ سلطنت، سفیر 

روسیه مراجعت کرد...«]41] 

– به طوری که در صفحه هاِی پیش نوشتیم – یک روز بعد از مالقات سفیر 

با شاه گروِه مالیان برای صدور احکام جهاد به چمن سلطانیه سرازیر شدند و 

پس از شور فراوان چنین نهادند که:

»... باید حضرت صاحب قران ]پادشاه ایران] با دولت بهیّۀ روسیه 

ترک مصالحه و مدارا کند و الزم است و واجب شرعی که عداوت و 

منازعت آشکار سازد، چه بر ما معلوم شده سلوک اهالی آن دولت 

در بالد متصرفۀ قره باغ تعرض به ِعرض و ناموس و تمسخر بدین و 

آئیِن اهالی اسالم واال مقام به نحوی است که در شریعِت ما ننگ و 

مایۀ نزاع و جنگ و تکلیف پادشاِه ایران و تمام اهل اسالم و ایمان 

در جهاد با روسیّه است و تمامت فقها و علما که بحسب مذهب، 

دادند و مجلّه  بود، فتوی  ایراِن عهد الزم  پادشاه  بر  ایشان  پیروی 

نگاشتند که این امر یعنی جهاد بر پادشاه و همۀ مسلمانان واجب 
است و مسامحه در این باب کفر و ضاللت ...«]42]

دراین میان سفیر روسیه با تعجب و حیرت از این رفتار مالیان درشگفت 

بود. و به هر وسیله ای متشبّث می شد تا مأموریت خود را به پایان رسانده و 

صلح بین دو کشور را تخقق بخشد:

»... سفیر روس چندان که سخن از دِر صلح راند و همی گفت 

را  او  تا  دارید  امپراطور گسیل  به حضرت  وقت آن است که کس 

تهنیت جلوس گوید و از بهر پادشاه گذشته تعزیت فرماید، سخنان 
او را نیز وقعی نگذاشتند...«]43]

سفیر تا آنجا از چنین تصمیمی در حیرت بود که در خواست مالقاتی با 

اجتماع مالیان کرد تا بلکه بتواند آنان را از این دیوانگی! باز دارد. او حتی تقبل 

41-سپهر، نلسخ التواریخ، ج1، ص 358.

42- هدایت، همان، ج9، ص 646.

43- سپهر، ناسخ التوایخ سالطین قاجاریه، ج1، ص 359.
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

کرد که به او فرصت دهند تا برگشته »روسیان را از حدود ایران باز دارد«!!؟ 

لیکن محتهدان در پاسخ گفتند:

دِر مهر و حفاوت]44] سخن کردن  از  با کفار  ما  »... در شریعت 

گناهی بزرگ باشد، اگرچه روسیان از حدود ایران بیرون شوند هم، 
جهاد را با ایشان واجب می دانیم «]45]

امضاء  را  ایران  بدبختی و زوال کشور  وارد سنِد  تازه   ترتیب مالیان  بدین 

کردند. این زوال  دو جنبه داشت: 

جنبۀ اول عبارت از شروع جنگ دیگری  با روسیه و شکست فاحش دیگری 

از آنان بود که نتیجۀ آن قرارداد ترکمنچای گردید که هنوز پس از دویست 

سال مردم ایران ذلت این حقارت را در دنیای قرن بیست و یکم با خود یدک 

می کشد و از آن تاریخ به بعد بود که مملکت ما در سرازیری بدبختی قدم 

گذاشت و هرگز در بین ملل دیگر اندامش راست نگردید. ابراهیم تیموری در 

مورد قدرت مأموران روسیه و مداخله در امور ایران )پس از انعقاد قرارداد 

ترکمنچای( می نویسد:

»مأموران روسیه در این کشور ] ایران ] دارای قدرت و اختیارات 

ناروائی  دخالت های  ما  مملکت  شئون  کلیۀ  در  و  بودند  زیادی 

و  نبود  آنان  مقابل  در  مقاومت  یارای  هم  را  کسی  و  کردند  می 

مخصوصاً به موجب صورت مجلِس پذیرائی مأموران سیاسی مورخ 

دهم فوریۀ 1828م منضم به عهدنامۀ ترکمانچای برای نمایندگان 

سیاسی روس احترامات و تشریفات قائل شدند تا همیشه به واسطۀ 

اهمیت و » جالل و جبروت « آنان، ُرعب و هراسی در دل ایرانیان 
باقی بماند.«]46]

همچنین همان مؤلف – در همان صفحه - از قول » اورسل «]47] فرانسوی 

در کتاب خود به نام » قفقازیه و ایران « آورده است:

44- حفاوت = مهربانی کردن.

45- سپهر، همان. 

46- عصر بی خبری، ص 240.

orsolle -47



سپهر اندیشه۲۴۴

شماره 1  . فروردین 1400

»پادشاه حقیقی ایران آن شاهی نیست که در ارک تهران زندگی می کند، 

بلکه آن مرد سیاستمداری است که در حوالی ارک نزدیک بازار منزل دارد یعنی 

وزیر مختار روس«! 

جنبۀ دوم آن جهاد، ماندگار شدن مالیان در ایران و پیش کشیدن »شیعۀ 

اصولی« که از پایه های آن اجتهاد و تقلید و نیابت امام زمان بود. نتیجۀ چنین 

وضعی آن شد که یکصد و پنجاه سال یعد کشور ما را به نام حکومت اسالمی 

صاحب شدند.

البته گناه تمام این رفتار بی خردانۀ شاه و مالیان به گردن عباس میرزا بود 

نتیجۀ قرارداد گلستان  از  به علِت غرور شخصی و جبران حقارت خویش  که 

کشور ما را به هزل و حضیض و ناتوانی و بدبختی سوق داد و ایرانی هنوز که 

هنوز است در آتش این خودخواهی می سوزد و می سازد!

خطاِی دوم عباس میرزا:

درخواست حمایت نایب السلطنه برای تضمین پادشاهی خود و فرزندان 

بالفصل اش از دو ابر قدرت روس و انگلیس  

به دنبال اولین شکست خفت بار ایران از قوای روسیه که به قرارداد گلستان 

به وسیلۀ  دسیسه هائی  فوق(  از شکست های  قبل  )حتی مدت ها  منتهی شد 

او  به همین دلیل  بود.  انجام  ُشرُف  در  میرزا  عباس  علیه  درباریان  و  برادران 

برای تثبیت والیت عهدی خود دست به دامن بیگانگان و دشمنان وطن شد و 

بدون شک این عمل دومین خطاِی جبران ناپذیر او به شمارمی رود! 

درخواست عباس میرزا از دولت انگلیس جهت تضمین پادشاهی خود 

و فرزندان اش.

از  به خوبی  میرزا  عباس  گلستان  قرارداد  انعقاد  از  قبل  نیم  و  سال  یک 
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

موضع ضعیف خویش در نتیجۀ این جنگ ها )و دسیسۀ برادران علیه خویش( 

آگاه بود و لذا در قراردادی که با انگلستان بست )23 اسفند 14/1190 مارس 

تا از والیت عهدی او در برابر برادران و  از آن کشور درخواست کرد   )1812

درباریان حمایت کند. و لذا درقسمتی از فصل یازدهم آن قرارداد مطلبی به 

شرح زیر گنجانده شد:

اعانت  به  محتاج  علیتین  دولتین  از  یکی  ولیعهِد  هرگاه  و   ...«

جدیدی از دولت دیگر گردد... مضایقه و کوتاهی در امداد و اعانت 

ننماید و اعانت و امدادی که الحال از قرار تفصیِل فصوِل سابقه در 

این عهدنامۀ میمونه مشخص شده است، باید با ولیعهد نیز مستمّر 
و برقرار باشد.«]48]

درخواسِت عباس میرزا از دولت روسیه جهت تضمین پادشاهی خود و 

فرزندان اش در قرارداد گلستان

آن عهدنامه حمایت  در  میرزا  عباس  نیز  گلستان  قرارداد  در جریان عقد 

قرارداد  آن  فصل چهارم  از  قسمتی  در  گنجانید.  ولیعهدی خود  از  را  روسیه 

آمده است:

ممالک  واالشوکت  ایمپراطور  رأیت  خورشید  حضرت  »...اعلی 

روسیه ... از خود و از ولیعهدان عظام اقرار می نماید که هریک از 

فرزندان عظام ایشان که به ولی عهدی دولت ایران تعیین می گردد، 

هرگاه محتاج به اعانت و یا امدادی از دولت علّیّۀ روسیه باشند، 

مضایقت ننمایند، تا از خارج کسی نتواند دخل و تصرف در مملکت 

ایران نماید و به امداد و اعانت دولت روس، دولت ایران مستقّز و 

مستحکم گردد و اگر در سر امور داخلۀ مملکِت ایران، فی ما بین 

شاهزادگان مناقشتی روی نماید، دولت علیۀ روس را در آن میانه 
کاری نیست، تا پادشاه وقت خواهش نماید.«]49]

48- - نفیسی، همان باال، ج2، ص18.

49- - نفیسی، همان، ج1، ص258.
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از امضای قرارداد فوق فرماندۀ قوای روسیه )ژنرال رتیشیچوف( نیز  پس 
ولیعهدی عباس میرزا را به صورت رسمی شناخت.]50]

درخواسِت دوم عباس میرزا از دولت انگلیس جهت تضمین پادشاهی 

خود و فرزندان اش 

حدود یک سال و دوماه بعد از قرارداد گلستان )در تاریخ 4 آذر 1193ش/25 

نوامبر 1814م( کشور ایران قرارداد سومی با انگلستان بسته است. در قسمتی 

از فصل دوم این قرارداد نیز پادشاه انگلستان از »ولیعهد و احفاد« او به شرح 

زیر حمایت کرده است:

» چون این عهد خجسته، که در میان دو دولت ابد مدت، بدست 

و  موافقت  پیوند   ... که  امید چنانست  اند،  بسته  راستی  و  صدق 

مواحدت در میان این دو پادشاه ... و ولیعهد و فرزندان و احفاد 

و امجاد ایشان و وزرا و امرا و والت و حکام والیات و سرحدات 

مملکتی ابداآلباد برقرار و استوار باشد ...«]51] 

مورد  در  انگلستان  پادشاه  به خط  نیز  نامه ای  از  نفیسی  سعید 

به رسمیت شناختن ولیعهدی عباس میرزا  سخن گفته است]52]. 

به رسمیت شناختن  در  روسیه  دولت  تضمین  و  ترکمانچای  قرارداد 

والیتعهدی عباس میرزا و فرزندان بالفصل اش.

مرند  شهرستان  سقوط  با  1828م  اکتبر  1207ش/21  مهر   28 تاریخ  در 

به دست سپاهیان روسی بلوای جنگ های ایران و روس عمالً به پایان رسید. 

50- - همان، ج2، ص81.

51- - رضا قلیخان هدایت، تاریخ روضة الصفای ناصری، ج9، ص 510.

52- - او می نویسد:

»آقای محمود فرهاد معتمد در طهران اصل نامه ای را که ژرژ سوم ) 1738 – 1820م ( پادشاه انگلستان به 

امضای خود به عباس میرزا نوشته است، دارد. در این نامه پادشاه انگلستان رسمی شدن والیت عهدی را 

شناخته و به او تبریک گفته است.« ) ن – ک: ج2، ص 81 و نیز ص 100(
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

و سپس:

بامداد روز 1 آبان /25 اکتبر، لشگریان روسی به ساحل چپ رودخانۀ تلخ 

رود رسیدند و:

»... در این موقع عدۀ کثیری از روحانیان شهر با گروهی از مردم 

به پیشباز آمدند و هلهله کردند و استحکامات شهر تبریز و انبارهای 

اسلحه و کارخانه  های اسلحه  سازی را روس  ها فوراً تصرف کردند و 
چند ساعت بعد، همۀ آن سپاهیان با موزیک وارد شهر شدند ...«]53]

و بدین وسیله پیروزی قطعی خود را اعالم کردند.

نیروی  دو  سران  1827م(  دسامبر  1206ش/21  آبان   30( بعد  ماه  یک 

قرارداد رسمی  تا در مورد  دادند  متخاصم در دهخوارگان جلسه ای تشکیل  

تسلیم ایران و کیفیت آن گفت وگو کنند. عباس میرزا ناگزیز به تمام شرایط 

ماده ای  عهدنامه  در  کرد  تقاضا  فاتح  فرماندۀ  از  لیکن  داد.  در  تن  دشمن 

گنجانده شود که برطبق آن کشور روسیه ولیعهدی او را تضمین کند.» پاسکویچ 

ایران را  با تعجب و با صداقت به او گفت: » دخالت در کارهای داخلی   »

نمی توان در یک عهدنامۀ بین المللی وارد کرد و هر گفتگوئی در این زمینه را 
نمی پذیرد«]54]

اما عباس میرزا ناگزیر از اصرار بود. زیرا هم جنگ را باخته بود و هم اعتبار 

و شخصیت اش در بین پدر و برادران و به ویژه مردم کشور پاک بی رنگ شده 

تاآنجاکه  بود  بیم ناک شده  نیز  از زندگانی خود  این شکست  از  او پس  بود. 

با التماس و تواضع از نمایندۀ پاسکویچ )ژنرال شوستلن( درخواست کرد که 

هزار نفر از سربازان خود را  برای حفظ امنیت جانی همراه داشته باشد]55]. 

به هرترتیبی که بود او باالخره پاسکویچ را قانع کرد که در این قرارداد ولیعهدی 

53-- نفیسی، همان، ج2، ص142. 

54-- همان، ح2، ص 157. 

بگیرد، هزار تن  پاسکویچ  از  اجازه  از شوستلن خواست  بکنم؟ و  باید  -  عباس میرزا گفت: »من چه   -55

سپاهی و دو توپ برای خود نگاه دارد ... سپس صادقانه به او گفت: می دانید این هزار تن را برای جنگ 

کردن با پاسکویچ الزم ندارم اما همینکه ایشان آنجا نباشند مال مرا تاراج می کنند و شاید مرا بکشند.« ) 

همان، ص 159.
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او و انتقال آن به فرزندان بالفصل اش مورد ضمانت حکومت فاتح قرار بگیرد.

پاسکویچ در این باره می نویسد: 

»پذیرفته شد و به عنوان توجه شاهانه اعلی حضرت امپراطور به 
او اعطا شد.«]56]

خانۀ  در  ترکمانچای  قرارداد  1828م  فوریۀ  1206ش/22  اسفند  دوم  روز 

چنین  آن  هفتم  مادۀ  در  رسید.  کشور  دو  امضاِی  به  محمد«]57]  »مشهدی 

نوشتند:

» چون اعلیحضرت شاه ایران مناسب دیده است پسرش واالمقام، 

بگمارد،  خود  عهد  والیت  جانشینی  به  را  میرزا  عباس  شاهزاده 

آشکارا  خود  دوستانۀ  روابط  به  آنکه  برای  روسیه  همۀ  امپراطور 

گواهی بدهد و مایل به شرکت در استحکام این سلسله از جانشینان 

است، به عهده می گیرد از امروز شخص واالمقام واالحضرت شاهی 

شاهزاده عباس میرزا را جانشین ولیعهد تاج و تخت ایران بشناسد و 

از آغاز جلوس، او را فرمانروای مشروع کشور شاهی بداند.«

زنجیر  ابد  تا  داشت  ارزانی  کشورش  به  ولیعهد  که  قراردادهائی  این  با 

اجنبی را بر گردن این مردم بدبخت فروبست. از این تاریخ به بعد حکومت 

روسیه )با همراهی انگلیس( انتخاب پادشاه ایران را از حقوق رسمی خویشتن 

دست نشاندۀ  به عنوان  ایران  شاه  که  است  آن  عمل  این  معنی  می دانست. 

روسیه تلقی می شد. 

طولی نکشید که عباس میرزا در سن چهل و هفت سالگی دنیا را گذاشت و 

گذشت. فرزندش محمد میرزا از همین حق بهره مند شد و به کمک روسیه]58] 

56- - همان، ص 157.

57- - اعتمادالسلطنه در خاطرات مسافرت خود به تبریز )در رکاب ناصرالدین شاه( می نویسد: »... صبح که 

از ترکمنچای عبور کردم، خانه ای که نایب السلطنۀ مرحوم با پسکویچ سردار روس در شصب و پنج سال قبل 

از این، عهدنامۀ ترکمنچای را بسته بود، دیدم. خانۀ مشهدی محمد نام بوده ولی حاال خراب و بی سفف 

است. آنچه از آثار باقی است، محوطۀ بسیار کوچک است. در طرف قبله سه قسمتی محقری دارد. تمام 

بدبختی های ایران در این خانه بنایش گذاشته شد.« ) صص 637 – 636(

58- - نفیسی، همان، ج2، ص81.
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دو خطاِى بزرِگ تاریخِى عباس میرزا که هرگز جبران نشد!

برتخت سلطنت نشست. پس از مرگ وی فرزندش ناصرالدین شاه نیز از همان 

قرارداد »دست نشاندگی«! استفاده کرد و به وسیلۀ روس ها و حمایت انگلیس 

و  شاه  مظفرالدین  نشست.  تخت سلطنت  به  و  شد  چیره  رقبای خویش  بر 

محمدعلی شاه نیز مهر دست نشاندگی! بر پیشانی زدند. صدمۀ این قرارداد 

تا آنجا ادامه یافت که حتی بمباران و ویرانی مجلس شورای ملی نیز با اراده 

و کمک روسیه و عوامل وی انجام گردید. زیرا که قانون مشروطه بر انتخاب 

پادشاه به وسیلۀ روسیه خط بطالن کشید و روسیه از این بابت مشروطیت را 

مخالف منویات خویش می دانست.

 

*دکتر بهزاد کشاورزی، عضِو سابِق هیئت علمِی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جامعه شناس تاریخ 

است و نویسنده ِی کتاِب چهار جلدِی »تشیع و قدرت در ایران«.



نقِد   
کتاب



علمداری: کاظم  تازه  ِی  کتاِب  کلیدواژه  ِی 
انسانی  مراوده هاِی  و  نوین  فناورِی  اجتماعی،  جدیِد  جنبش هاِی 

جواد موسوی خوزستانی

علمداری  کاظم  تازه چاِپ  کتاب 

نوین  اجتماعی  »جنبش هاِی 

گفته  این  با  مدنی«*  جامعه  و 

امروز  جهان  »در  می شود:  آغاز 

جنبش هاِی  میان  تنگاتنگی  رابطه ِی 

اینترنتی  شبکه هاِی  و  اجتماعی 

می توان  به نحوی که  دارد.  وجود 

گفت جنبش های نوین اجتماعی در 

پیوند با شبکه هاِی اینترنتی، صورت 

می بخشند.«)ص7(  خود  به  عملی 

این گفته، برآمده از واقعیت زندگی 

بر کنش هاِی  ناظر  در سده ِی 21 و 
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جمعی ِی سال های 1388، 1396 و 1398 در ایران، و نیز در اغلب کشورهاِی 

دگرگونی  به  را  موضوع  این  کتاب  دیگر  صفحه هاِی  در  علمداری  دنیاست. 

تکنولوژی  »قدرت  می دهد:  بسط  نیز  قدرت  رسمی  نهادهای  حوزه ِی  در 

اینترنتی در برقراری کنش و واکنش هاِی جمعی محلی، ملی و بین المللی به 

نهادهاِی  انحصاری  قدرت  برابر  در  جدید  اجتماعی  قدرت  بلوک هاِی  ایجاد 

رسمی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، هنری و رسانه ای انجامیده است. 

به طوری که قدرت هاِی رسمی را به شدت به چالش کشیده است.«]1] 

به واقع فناوری نوین اطالعاتی )IT(، نه تنها موفق شده در حوزه ِی عمل کرد 

با  رابطه اش  و  سیاست  حوزه ِی  در  انسان  مناسبات  و  اجتماعی  جنبش های 

بلکه در سرشت خود چنان ظرفیت  کند  ایجاد  اساسی  تغییراتی  نهاد دولت 

و گنجایشی دارد که اکثریت مردم جهان را در رابطه ای تنگاتنگ و متقابل با 

یکدیگر قرار دهد. اغراق نیست اگر گفته شود زندگانی پیشاروِی ما انسان ها 

زین پس در تعامل و پیوند با این فناوری ست که عینیت و ادامه خواهد یافت. 

»پیش رفت جهان در ابعاد کنونی در عرصه اقتصاد، صنعت، کسب وکار، تجارت، 

خدمات، حوزه هاِی علمی، دانشگاهی، و بهداشت بدون استفاده از تکنولوژی 

جدید قابل تصور نیست.« )ص7( به برکت این فناوری مردم چهارگوشه ِی دنیا 

مالی  هزینه  متحمل  بی آن که  می گیرند  قرار  مستقیم  ارتباط  در  یک دیگر  با 

زیادی شوند؛ کسانی که یک دیگر را هرگز ندیده، نمی شناختند و نمی شناسند 

اما پی گیرِی هدفی مشترک می تواند آن ها را در شبکه هاِی اجتماعی به سهولت 

به هم متصل کند. این تحوالت، نمودهاِی چندفرهنگی و چندصدایی جامعه را 

نیز به لحاظ ساختاری تقویت می کند. 

احترام  بدفهمی ها،  پیش داوری ها، سوءتعبیرها و  تدریجی  با زدوده شدن 

مثبت  وجوه  بدین گونه  بگیرد.  آن را  جای  می تواند  فرهنگ ها  بین  متقابل 

1- دکتر علمداری با طرح این بحث به ویژه در صفحه های 17 تا 24 کتاب، درعین حال هشدار می دهد که 

»به رغم این گفته ِی درست اما نباید در چنبره ِی دترمینیسم تکنولوژیک گرفتار شد. دترمینیسم یا جبرگرایی 

و  اجتماعی  ساختار  توسعه ی  جامعه،  یک  فنآوری  می کند  فرض  که  است  تقلیل گرا  نظریه ای  تکنولوژیک  

 Thorstein( وبلن  تئورستین  به  تکنولوژیک  دترمینیسم  نظریه  می کند.  تعیین  را  آن  فرهنگی  ارزش های 

Veblen( جامعه شناس و اقتصاددان آمریکایی نسبت داده می شود.
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تمدنی  ارزش هاِی  و  مدنی  معرفتی،  علمی،  دستاوردهاِی  نیز  و  فرهنگ ها، 

بسیار آسان تر از گذشته به جامعه هاِی مختلف از شرق تا غرب منتقل می شود. 

جهان بینی افراد نیز از مرز و محدوه ای که تا به کنون می شناختند گذر می کند 

و انتظارات جدیدی از زندگی و حقوق شهروندی شکل می گیرد. تالش برای 

نادیده گرفتن این واقعیت هاِی اجتناب ناپذیر و یا سیتز کردن با آن زیِر پوشِش 

مقابله با فرهنگ استکباری و یا احترام به فرهنگ بومی پایدار نخواهد بود. 

حتا ممکن است به تعمیق و ماندگارِی »پس افتادگی فرهنگی« منجر شود. 

رویدادهاِی معاصر در اکثر جامعه هاِی انسانی نشان می دهند که فرهنگ 

معموالً آرام و تدریجی و با فاصله از تحوالت علمی- تکنولوژیک تغییر می کند؛ 

پدیده ای که در جامعه شناسی باعنوان پس افتادگِی فرهنگی شناخته می شود. 

است جامعه  زیاد شود ممکن  این پس افتادگی خیلی  فاصله ِی  زمانی که  اما، 

ناگزیر گردد با یک جهش شکاِف به وجود آمده را پر کند. به خصوص این نگرانی 

و  و قدرت،  ثروت  در  نادارها  و  داراها  میان  کنار شکاف  در  که  دارد  وجود 

و  نوین  پدیده هاِی  با  که  جوان  نسل  میان  فرهنگی  گسست  سرخوردگی ها، 

شناخت متفاوت از جهان و رابطه روزانه با آن پرورش یافته است با نسلی 

که هویت خود را به تمامی در سنت هاِی گذشته می یابد و می خواهد، تقابل  

فرهنگی را هرچه بیش تر گسترش دهد؛ و به جاِی همبستگی ملی، و پذیرش 

مناسبات واقع بینانه با جهان ـ الزمه ِی امنیت و پیش رفت جامعه ـ این روند، 

به "انباشِت فرهنگی" منجر شود. انباشِت فرهنگی انتظارهایی را در ذهنیت 

مردم شکل می دهد که برای کسب آن به کنِش جمعی و جنبش هاِی اجتماعی 

متوسل می شوند. چه بسا همین پی آمدهاِی نگران کننده است که دکتر علمداری 

در آغاز کتاب، ذهن خواننده اش را با این پرسش کلیدی درگیر می سازد: »...

ارتباطی که  و  اطالعاتی  نوین  تکنولوژی هاِی  چه گونه می توان تصور کرد که 

تمام عرصه هاِی ساخت سنتی جامعه را به هم ریخته است فرایندهاِی اجتماعی 

و مناسبات انسان در حوزه سیاست و رابطه اش با دولت را دست خوِش تغییر 

نکرده باشد؟« )ص7(
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نظر  در  هم  را  نوین  فناوری  دیگر  جنبه ِی  بخواهیم  اگر  گزارش  این  در 

و  جنبه  منظور  کنیم.  اشاره  نیز  آن  جنبه ی هژمونیک  به  می بایست  بگیریم 

ظرفیِت »نهفته« ـ نه لزوماً پنهان ـ در بطِن فناوری نوین است که می تواند 

آن را حتا به ابزار کنترل شهروندان تبدیل کند. برای نمونه رشد حیرت انگیز 

فناوری ـ که فراتر از اراده ِی هر قدرتی است ـ خواهی نخواهی بنیه ِی دولت ها 

که  اطالعات  فناوری  می کند.  تقویت  شهروندان  کنترل  و  رصدکردن  برای  را 

به قوِل علمداری »بیش تر از آن که در اختیار کوشندگان مدنی باشد در اختیار 

مردم اند«  مدنی  مستقل  فعالیت هاِی  مخالف  غالباً  که  است  دولت هایی 

و  دولت ها  دست  در  کارآمد  و  هوش مند  ابزاری  به  می تواند  طبعاً  )ص13( 

نیروهای امنیتی برای مدیریت، کنترل و مقابله با خیزش هاِی مردمی قرار گیرد. 

به این اعتبار: »فراگیری در شیوه هاِی استفاده از این تکنولوژی علیه مخالفان 

نیز بخشی از تجربه هایی است که پژوهش گراِن علوم اجتماعی در مطالعات 

و تحلیل های خود به آن توجه می کنند.« )ص13(  

فناوری و هدف مندی

تأکید  انگشِت  آن  بر  کتاب  نویسنده ِی  که  دیگری  مهم  بسیار  موضوع 

ارتباطی  نوین  فناوری های  از  استفاده  در  برنامه  و  هدف  داشتن  می گذارد، 

است: »بزرگ ترین شبکه هاِی اینترنتی در روند عادی، و خارج از برنامه هاِی 

تبلیغات، آموزش، تجمع و  به کار خبررسانی،  هدف مند، حداکثر  توانسته اند 

نهایتاً حضور بی برنامه در شبکه هاِی مجازی و هیجانی بپردازند. برای پیشرفت 

و دگرگونی هاِی مثبت و پایدار در جامعه، استفاده از تکنولوژی "هدف مند"، 

بسیج  و  سازمان دهی  هویت سازی،  اجتماعی،  همبستگی  و  پیوند  در جهت 

»سازمان دهی،  می افزاید:  سپس  و  )ص19(  است.«  ضروری  به شدت  منابع، 

چه حزبی، چه صنفی و چه اجتماعی برای کسب هدف های جمعی، اصلی 

شناخته شده و اجتناب ناپذیر است. هیچ دموکراسی یا دولت قانون مداری را 

بدون حضور حزب های سیاسی و قانونی نمی توان تصور کرد. گفتن ندارد که 

اطالعات، تا زمانی که سازمان یافته، توأم با کارکرِد عمل گرا و هدف مند نباشد، 
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دستاورِد محسوِس و پایداری نخواهد داشت. درنتیجه، فرصتی برای پردازش 

داده ها و دریافت ها به جا  نمی گذارد که به تجربه، اندیشه، نظریه و راهنمای 

عمل و برنامه ریزی ارتقا یابد.« )ص20(

شناسایی و معرفی تغییرات ناشی از گسترش فناوری اطالعات، از هدف هاِی 

اصلِی کتاب »جنبش های اجتماعی جدید و جامعه مدنی« است. از جمله ِی 

این تغییرات، روی کرد فزاینده ِی کنش گران جنبش های اجتماعی به شبکه های 

از دنیای مجازی است »...جنبش هاِی اجتماعی جدید  اجتماعی و بهره گیری 

اینترنتی  شبکه هاِی  می کنند.  استفاده  بسیج  برای  دیجیتالی  رسانه هاِی  از 

]فیس بوک؛ توئیتر؛ و...] نیز برای بسیج فعاالن و منابع به کارگرفته می شود.« 

فناوری  از  استفاده  در  پیش گام  و  موفق  نمونه ِی  دو  به  علمداری  )ص129( 

برای بسیج، اشاره می کند: »برای نخستین بار در دو مورد مشخص، استفاده از 

تکنولوژی دیجیتال توانست توجه کنش گران و نظریه پردازان جنبش اجتماعی 

که  بود   1994 سال  به  مکزیک  در  زاپاتیستا]2]  جنبش  نخست  کند.  جلب  را 

نشان داد چه گونه فعاالن با استفاده از اینترنت می توانند شکایت های خود 

اعتراض هاِی  دوم،  نمونه ِی  برسانند.  همگان  اطالع  به  جهانی  مقیاسی  در  را 

خیابانی همراه با نشر و پخش تصویرها و فیلم هاِی مربوط به نشست سازمان 

تجارت جهانی 1999 و سران  کشورهای  G8در شهر سیاتل آمریکا بود که 

نشان داد چه گونه فعاالن توانستند از تکنولوژی اینترنتی برای بسیج منابع و 

دست یابی به خیل هواداران جدید استفاده كنند.« )صص21و 22( از آن به 

بعد، فناوری اینترنت بارها توسط کنش گران سیاسی و مدنی مورد بهره وری 

ضبط  فناوری،  این  از  شهروندان  بهره ورِی  مورِد  تازه ترین  است.  گرفته  قرار 

در  وسیع  به طور  که  است  فلوید«  »جورج  قتل  گسترده ِی صحنه ی  پخش  و 

2- ارتش آزادی بخش ملی )EZLN(زاپاتیستا، که با الهام از مشی امیلیانو زاپاتا رهبر انقالب مکزیک، اعالم 

موجودیت کرده بود پس از مدت ها اعتراض هاِی مسالمت آمیز علیه دولت مرکزی سرانجام به یک سازمان 

مسلح بومی بدل شد و در ژانویه 1994 به ناگزیر علیه دولت اعالم جنگ داد. آن ها خواستار "کار، زمین، 

به طور  مکزیک  جنوب  در  چیاپاس  ناحیه  از  و  شدند  صلح"  و  عدالت  آزادی،  بهداشت،  آموزش،  مسکن، 

تحقق  وعده  آن ها  به  اعتراض ها  خاموش کردن  برای  دولت  کردند.  راه پیمایی  پایتخت  سمت  به  مسلحانه 

مطالبات شان را داد اما، در عمل اقدام جدی صورت نگرفت. دست آورد مهم جنبش زاپاتیستا، آگاهی رساندن 

به افکارعمومی جهان در باره ِی وضعیت اسف بار بومیان کشور مکزیک بود.
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شبکه هاِی اجتماعی توزیع شد و خیزِش مجدد فعاالن ضدنژادپرستی در اغلب 

شهرهای آمریکا را باعث گردید.

یکی دیگر از نکته هاِی مهم و مثبت به کارگیری فناوری دیجیتال در مبارزات 

اجتماعی، افزون بر نکته های باال، تأثیر نیرومند این فناوری در ایجاد تحول در 

ساختار فرم مبارزه و جهت بخشی به رفتار شهرونداِن ناراضی از وضع موجود 

مستقل  به طور  کارکردش،  ماهیت  و  ظرفیت  به  بنا  دیجیتال  فناوری  است. 

که خواهان  اجتماعی  و  سیاسی  فعاالن  واکنش  و  کنش   نحوه ِی  بر  می تواند 

تغییراند به ِجد اثر گذارد و شیوه هاِی صلح آمیز مبارزه را هرچه بیش تر تقویت 

نماید. زیرا در پرتِو این فناوری، امکان های متعدد و متنوعی در اختیار کنش گران 

قرار می گیرد؛ در نتیجه آن ها می توانند از معبر یک سویه ِی نبردهای کالسیک 

)رویارویی های خونین با دولت های مستبد(، پا فراتر نهند و هدف هاِی انسانی 

خود را با روش های مدرن صلح آمیز ـ و پرداخت هزینه هاِی کم تر ـ پیش ببرند. 

فناوری نوین هم چنین به سازه های اصلی ساختمان تشکل های سیاسی و نیز 

به رابطه های درونی جنبش ها انعطاف و چاالکی فزاینده تری بخشیده است: 

»در دنیای امروز تکنولوژی دیجیتالی )اطالعاتی و ارتباطات( امکان استفاده از 

مراکز و مجامع ]آکادمی ها، کلیساها، مجامع فرهنگی و هنری، رسانه ها و...] 

را به مراتب آسان تر، سریع تر و مؤثرتر کرده است. الگوی تشکیالتی اینترنتی 

در مقایسه با ساختارهاِی سنتی، رسمی، قانونی و عمودی )از باال به پایین(، 

ساختاری متفاوت دارد به این معنی که  از پایین به باال، خودمدیریتی، افقی، 

گسترده، با ساختارهای ُخرد، موازی، و غیرسلسله مراتبی است. تصمیم گیری ها 

اتخاذ می شود.« )ص27( و در بخش دیگری  براساس نظر جمعی  نیز عمدتاً 

از کتاب می افزاید: »نظریه پردازان جنبش هاِی اجتماعی نوین ویژگی برجسته 

داشتن  و  بودن،  غیرمتمرکز  و  غیرهرمی  مشارکتی بودن،  در  را  جنبش ها  این 

ارزش هاِی متفاوت می دانند.«)ص133(

در واقع هدِف اصلِی کتاب »جنبش هاِی اجتماعی جدید و جامعه مدنی« 

که در 4 فصل و 160 صفحه تنظیم شده و در خرداد ماه 1399 در تهران منتشر 

ارزیابی ِی نقش تکنولوژی  جدید ارتباطی و اطالعاتی در  شده است مشخصاً 

جنبش های  به طورمشخص،  و  فرهنگی،  اجتماعی،  مدنی،  کنش های  عرصه ِی 
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کلیدواژه  ِى کتاِب تازه  ِى کاظم علمدارى

نوین اجتماعی است. کلیدواژه ِی این کتاب را به نظرم می توان در »فن آوری 

جدید، مراوده هاِی نوین انسانی و جنبش هاِی اجتماعی« خالصه کرد.   

 .1399 اول،  تهران، چاپ  توسعه،  نشر  و جامعه مدنی،  نوین  اجتماعی  *دکترکاظم علمداری، جنبش هاِی 

قیمت: 19000 تومان
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اصل هاِی انتشار مقاله ها

نشریه ِی سپهِر اندیشه

انتشار هر مقاله  ای لزوماً به  معناِی تأییِد نظِر نویسنده ِی آن مقاله نیست.

انتشار هر مقاله وابسته است به رعایت این اصل ها: 

1- استوارِی علمِی مقاله

2- وفادار ماندن نویسنده به عنواِن مقاله ِی خود

3- برخوردارِی مقاله از انسجام فکری و منطقی

4- مستند و معتبر بودن منبع ها و ارجاع هاِی مقاله

5- تکراِر مکرر نبودن و داشتن حرف و ادعایی  

نمی شوند.  منتشر  نشریه  در  شده اند  منتشر  پیش  تر  که  مقاله هایی   -6

مقاله  هایی که شکِل بسط داده شده و اضافه شده ِی مقاله هایی هستند که پیش 

از آن منتشر شده اند درصورتی  می توانند در نشریه منتشر شوند که از نظر 

ساختار دچار تغییر شده و در واقع اثر تازه ای شمرده شوند. 

تبصره1: ترجمه  ِی مقاله هایی که به زبان های خارجی منتشر شده اند از این 

قاعده مستثنا هستند. 

تبصره2: مقاله هایی که حاصل سخنرانی هستند و برای باِر نخست به شکل 

مقاله ارائه می شوند از این قاعده مستثنا هستند.
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