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همراه با گفتارها و نوشتارهایی از: 

نعمت هللا فاضلی 
مقصود فراستخواه

مجید فوالدیان 
حامد بخشی

آیــا کاریزمــا ظهور می کند؟

ذهن هــا اغلــب درگیــر ایــن اســت کــه اعتراضــات جــاری بــه کجــا می انجامــد؟ و کم تــر 

می پرســند ایــن اعتراضــات چیســت؟ و از کجــا آمــده؟ امــا ایــن ســه پرســش ماهیتــاً 

ــه سرچشــمه و چســیتِی آن  ــن اعتراضــات وابســته ب ــد. ســرانجامِ ای درهــم تنیده ان

اســت. نگاه هــای مختلفــی بــه اعتراضــات وجــود دارد و ایــن نگاه هــا باتوجــه بــه 

عالیــق افــراد اغلــب تقلیل گرایانه انــد؛ و اعتراضــات را بــه یــک یــا چنــد جنبــه آن 

ایــن اعتراضــات در نظــر گرفتــن  محــدود ســاخته و معنــا می کننــد. الزمــه درک 

بســتر کلــی ملــی و بین المللــی و توجــه عمیــق بــه بافــت تاریخــی و اجتماعــی تکویــن 

و توســعه و تــداومِ آن اســت. اعتراضــات اکنــون چنــان گســترده و عمیــق شــده کــه از 

ســطح »اتفــاق« یــا »حادثــه گــذرا« فراتــر رفتــه و هم چــون »پدیــده ی اجتماعــِی تــام«، 

کلیــت جامعــه و سیاســت و تاریــِخ مــا را درگیــر خــود ســاخته اســت.

اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  تــام، الیه هــای سیاســی،  پدیده هــای اجتماعــِی 

میــان همــه ی الیه هــا  و هستی شــناختی  پیونــدی محکــم  و  هــم می بافنــد  بــه  را 

مفهــوم  از  پدیده هــا  ایــن  فهــم  بــرای  اجتماعــی  نظریه پــردازاِن  می کننــد.  ایجــاد 

ــه الزمــه  ــن اســت ک ــده ای ــد. کلیــت بیان کنن »کلیــت« و »فرهنــگ« اســتفاده می کنن

فهــم اجــزاء، فهــم نســبت هــر جــزء بــا کلیــت آن اســت. بــرای فهــم ایــن اعتراضــات 

ــر را مفهــوم  ــد درکــی از »کلیــت« آن هســتیم. کلیــت اعتراضــات اخی الجــرم نیازمن

جنبــش  زنــان،  جنبــش  ماننــد  می کنــد؛  بیــان  جدیــد«  اجتماعــِی  »جنبش هــای 

ســبک  جنبــش  دانشــجویی،  جنبــش  مهاجــران،  جنبــش  محیط زیســت گرایان، 

»انقالب هــای  بــا  دیگــر  مدنــی  جنبش هــای  و  عدالت خواهــی  جنبــش  زندگــی، 

سیاســی« در معنــای کالســیک آن تفــاوت دارنــد. ایــن جنبش هــا را نــه احــزاب و 

نــه ایدئولوژی هــای سیاســی کالســیک، بلکــه مجموعــه کنش گری هــا و مطالبــات 

ــه  ــی متعــدد شــکل داده و ب ــان، دانشــجویان و فعــاالن مدن گروه هــای اجتماعــی زن

می برنــد. پیــش 

این جــا  جنبش هاســت«.  »جنبــِش  لحظــه  ایــن  تــا  دســت کم  اخیــر  اعتراضــات 

دهــم.   اجمــال شــرح  طــور  بــه  را  دیــدگاه  ایــن  می کوشــم 

جنِگ روایت ها

رســمی  روایــت  می جنگنــد.  یک دیگــر  بــا  فعــالً  اعتراضــات  از  رقیــب  روایــِت  دو 

ایــن اعتراضــات را »اغتشــاش« می نامــد و ریشــه ها و  ایــران،  جمهــوری اســالمی 

شــاخه های آن را »دشــمناِن« حکومــت می دانــد؛ دشــمنانی کــه عمدتــاً خــارج از 

نارضایتی هــای  روی  بــر  اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه ها  طریــق  از  و  ایران انــد 

اقتصــادی و اجتماعــی شــهروندان بنزیــن می پاشــند تــا زمینــه »تغییــر حکومــت« 

آن  بــه  و خاتمــه دادن  بحــران«  »مدیریــت  روایــت،  ایــن  هــدف  فراهــم ســازند.  را 

در کم تریــن زمــاِن ممکــن اســت. ایــن روایــت کــه از طریــق مقامــات، رســانه ها و 

حامیــان حکومــت بیــان می شــود، می کوشــد ایــن اعتراضــات را گــذرا، کم اهمیــت، 

بــدون نتیجــه و توطئــه دشــمنان نشــان دهــد.

ــِب حکومــت اســت کــه اعتراضــات را »انقــالب مردمــی«  ــت رقی ــت دیگــر، روای روای

علیــه حکومــت می دانــد و ریشــه ها و شــاخه های آن را تضــاد ســاختاری فلســفه 

و ایدئولــوژی حکومــت بــا مــردم می شناســد و معتقــد اســت مــردم و معترضــان، 

حکومتــی  می خواهنــد  و  شــده  ناامیــد  اصالحــات  از  و  رژیم انــد  تغییــر  خواهــاِن 

ســکوالر و دموکراتیــک ایجــاد شــود و شــعار محــوری اعتراضــات را »زن، زندگــی، 

اســت  وقــوع  حــال  در  تمام عیــار  انقالبــی  روایــت،  ایــن  در  می دانــد.  آزادی« 

امــری  را  اعتراضــات  و  دارد  نگــه  روشــن  را  اعتراضــات  شــعله های  می کوشــد  و 

می دانــد. همگانــی  و  خاموشــی ناپذیر  و  پایــدار  ریشــه ای، 

ایــن دو روایــت اگرچــه برخــی واقعیت هــا را گزینشــی برجســته می ســازد، امــا هــدف 

آن هــا توضیــح واقعیــت اعتراضــات نیســت و هــر دو جانب داری هــای سیاســی دارنــد 

ــن اعتراضــات  ــی و حتــی ســرانجام ای ــع از فهــم چیســتی، چگونگــی و چرای کــه مان

می شــود. نیازمنــد روایــت ســومی هســتیم کــه نســبتاً بی طــرف و مســتقل تر باشــد.

روایت سوم

ــد و  امــا روایــت دیگــری نیــز وجــود دارد کــه اعتراضــاِت جــاری را »جنبــش« می دان

می کوشــد نشــان دهــد ایــن جنبــش ماننــد دیگــر جنبش هــا »خواهــان تغییــر« اســت، 

بــر زمینه هــای  ناراضی ســت و  از وضــع موجــود  ایدئولــوژی و کنش گرانــی دارد و 

اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی در ســطح داخلــی و جهانــی شــکل گرفتــه 

ــه مــرگ مهســا  ــود کــه در واکنــش ب ــدا »شــورش شــهری« ب ــن جنبــش ابت اســت. ای

امینــی آغــاز شــد، امــا بــه ســرعت »جنبــش فراگیــری« شــد و از 26 شــهریور تاکنــون 

اســتمرار دارد. به عنــوان جنبــش، »ایدئولــوژِی دموکراســی خواهی« دارد؛ خواهــاِن 

و  رسانه ای شــده«  »جامعــه ای  بســتر  در  حکمرانی ســت؛  در  بنیادیــن  تغییــرات 

کنش گــران  اجتماعــی،  متعــدد  گروه هــای  و  می شــود؛  ســازماندهی  »شــبکه ای« 

زنــان و نســل های جوان تــر  جنبش انــد؛ به ویــژه 

ادامه در صفحه 6 <

تحلیلی بر اعتراضات سراســری ۱۴۰۱؛

فریادها به کجا می رســد؟

در گفت و گو با دکتر مقصود فراســتخواه مطرح شــد:

پایــگاه اعتــراض، جایگاه اعتراض 
کنکاشــی بــر انگیزه های اعتراضی؛

جنبش هــای اجتماعــی را چگونــه بفهمیم؟



یــک اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه تهــران، بــا بیــان این کــه فروپاشــی در دســتور کار اعتراضــات جامعــه نیســت، گفــت: 
اگــر جامعــه احســاس کنــد حکومــت بــه دنبــال ایجــاد تغییــر اســت، اعتراضــات خــود را پایــان می دهــد.

تقــی آزاد ارمکــی بــا بیــان این کــه چندیــن راهــکار بــرای پایــان دادن بــه اعتراضــات وجــود دارد، اظهــار کــرد:  اولیــن راهــکار 
ایــن اســت کــه بایــد اعــالم آشــتی عمومــی کنیــم. جامعــه ایرانــی بــا خــود قهــر اســت. هم چنیــن نظــام بایــد در برخــی حــوزه 
هــا  یــک تغییراتــی نــه خیلــی زیــاد بلکــه محــدودی انجــام دهــد. بــه طــور مثــال در فضــای افــکار عمومــی برخــی افــراد وقتــی 
حــرف میزننــد بــرای جامعــه آزاردهنــده هســتند و وقتــی کســی نقــد می کنــد، آنهــا شــروع می کننــد بــه تهمــت زدن و پرونــده 

ســازی. ایــن افــراد در جامعــه خشــونت ایجــاد می کننــد کــه بــه نظــر مــن ایــن افــراد بایــد کنــار برونــد.
ادامه این مصاحبه از طریق اسکن کیو آر کد درج شده در وب سایت خبرگزاری ایسنا قابل مطالعه است.

جامعه می گوید از این وضع خسته شده ام
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خبــرنـــامه

می شــوند  باعــث  بحــران   دو  ایــن  می شــود.  مواجــه  اقتصــادی 
این جاســت  در  شــوند.  بدگمــان  سیاســی  نظــام  بــه  مــردم  کــه 
کــه بحــران مشــروعیت شــکل می گیــرد. در ایــن شــرایط، کلیــت 
نظــام از نظــر مــردم بــر هیــچ بنیــاِن مشــروعی اســتوار نیســت 
می دهــد.  دســت  از  را  خــود  ســلطه  تمــامِ  نظــام،  درنتیجــه  و 
روی  نابســامان  اجتماعــی  ســاخت  در  بحران هــا  زمانی کــه 
دهنــد، ایــن امــر می توانــد فــرد را دچــار سرگشــتگی و درنتیجــه، 

کنــد.  کاریزماجویــی 
یــا اراده ی  اگــر مــردم تصــور کننــد کــه نظــام سیاســی توانایــی 
برخــورد بــا بحــران را نــدارد، از سیســتم سیاســی بیگانــه شــده و 
مســتعد پذیــرش یــک رهبــر نیرومنــد می شــوند، کــه ممکــن اســت 
او نمــاد رهایــی از تنــش تلقــی شــود. در ایــن اوضــاع، اگــر رهبــر 
و جنبشــی پیــدا شــود کــه دکتریــِن امیــد را در مــردم برانگیزانــد، 
آن گاه مــردم بــه آن هــا بــا گرایــش کاریزمایــی پاســخ می دهنــد. 
کاریزماجــو  پیــروان  ناجــی  روانــی  لحــاظ  از  کاریزماتیــک،  رهبــر 
ــه  ــا به اجراگذاشــتِن ابعــادی قهرمانان ــر کاریزماتیــک ب اســت. رهب
از  را  آن هــا  دارنــد،  را  بودنــش  آرزوی  پیــروان  نمایــش آن چــه  و 
ــر  مواجهــه بــا ازخودبیگانگی های شــان بازمــی دارد. موفقیــت رهب
ــه عزت نفــس پیــرو کمــک  ــه موفقیــت پیــرو تبدیــل می شــود و ب ب

می کنــد. 
در ادامــه بــه بررســی شــرایط جامعــه ایــران در طــی حــدود چهــار 
آن  در  را  بحران هــا  انــواع  وضعیــت  و  می پردازیــم  اخیــر  دهــه 

بررســی می کنیــم.
۵۷، حکومــت  ســال  در  اســالمی  آمــدن جمهــوری  کار  روی  بــا 
ــه ارث  جدیــد بحران هــای عمیقــی را از حکومــت پیشــین خــود ب
بــرد. رشــد شهرنشــینی کــه در دوره ی پهلــوی آغــاز شــده بــود، 
تقریبــا بــا همــان ســرعت در بعــد از انقــالب نیــز ادامــه یافــت 
و جمعیــت شــهری ایــران از حــدود ۵۵درصــد در ســال ۵۷، بــه 
بــه  ایــن  کــه  اســت  رســیده   ۱۴۰۰ در ســال  ۸۰درصــد  از  بیــش 
معنــای فروپاشــی نظــام روستایی ســت و از طــرف دیگــر، جمعیــت 
مهاجــر بــه شــهرها، لزومــاً جــذب نظــام شــهری نشــده اند و اغلــب 
اکنــون  کــه  به طــوری  شــد ه اند.  ســاکن  شــهرها  حاشــیه ی  در 
حــدود ۱۹میلیون نفــر از جمعیــت ایــران، حاشینه نشــین هســتند. 
جامعــه روســتایی نیــز دیگــر ماننــد گذشــته، جامعــه ای در خــود 
نیســت. بــا توجــه بــه این کــه بســیاری از روســتاهای ایــران بــه 
و  شــده اند  متصــل  شــهر  بــه  آســفالت  جاده هــای  وســیله ی 
هم چنیــن امکاناتــی ماننــد بــرق بــه آن جــا رفتــه، بــه لحــاظ ســبک 
زندگــی، شــهری شــده اند و تناقض هــای جــدی بــا ســاخت  ســنتی 

روســتا پیــدا کرده انــد.
و  داشــته  باالیــی  رشــد  ایــران  در  نیــز  دانشــگاهی  تحصیــالت 
امــا  اســت.  رســیده  ۲۶درصــد  از  بیــش  بــه  ۳درصــد  از حــدود 
آن چــه مهــم به نظــر می رســد، عــدم جــذب ایــن فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی در نظــام اقتصــادی کشــور اســت. طبــق آمــار رســمی، 
فارغ التحصیــالن  میــان  از  کشــور  بیــکاران  از  ۴۰درصــد  حــدود 
ــه افزایــش  ــا شــیب تنــدی رو ب ــم ب ــن رق دانشــگاهی هســتند و ای
مشــغول  کــه  فارغ التحصیالنــی  همــان  ایــن،  بــر  عــالوه  اســت. 
کار هســتند هــم لزومــاً در رشــته ی دانشــگاهی و جایگاهــی کــه 
انتظــار آن را داشــته اند، جــذب نشــده اند و بســیاری بــه کارهــای 
مســئله،  ایــن  هســتند.  مشــغول  تخصص شــان  بــه  نامرتبــط 
ناکامــی عمیقــی را در آنــان بــه وجــود آورده کــه نتیجــه ی آن، میــل 
می دهــد،  نشــان  تحــوالت  ایــن  اســت.  نخبــگان  مهاجــرت  بــه 
از  بــا بحــران عمیــق اجتماعــی مواجــه اســت.  ایــران  جامعــه ی 
ــران،  ســوی دیگــر گســتردگی اینترنــت و ماهــواره در جامعــه ی ای
بــه آگاهــی عمیــق از موقعیــت خودشــان در مقایســه  مــردم را 
وضعیــت  و  را  خــود  ایــران  مــردم  اکثــر  و  رســانیده  جهــان  بــا 
کشورشــان را بــا ســایر کشــورهای جهــان مقایســه مــی کننــد و 
همیــن مقایســه احســاس ناکامــی عمیقــی در آنهــا ایجــاد مــی 

ــد. کن
بــود.  ناکارآمــد  بروکراســی  پهلــوی،  مواریــث حکومــت  دیگــر  از 
جمهــوری اســالمی نیــز نــه تنهــا بــرای اصــالح و  کوچــک کــردن 
آن بروکراســی عریــض و طویــل، اقدامــی نکــرد، بلکــه بــا شــعار 
وارد کــردن نیــروی به اصطــالح متعهــد و انقالبــی در بدنــه ی ایــن 
بروکراســی بــه قصــد کارآمــد کــردن آن، بــه گســترش بیش تــر و 

ناکارآمــدی عمیق تــر آن دامــن زد.
علی رغــم رقم هــای متفــاوت رشــد اقتصــادی کشــور در ســال های 
رکــود  تحریم هــا،  گســترش  بــا  دهــم  دولــت  زمــان  از  مختلــف، 
رقمــی   دو  تــورم  هم چنیــن  و  شــد  ایجــاد  کشــور  در  اقتصــادی 
داشــته  اســتمرار  انقــالب،  پیــروزی  از  پــس  ۴۰ســال  طــی  در 
اســت، تورمــی کــه در چنــد ســال اخیــر، بــه بیــش از ۴۰درصــد 
در ســال رســیده  و جمعیــت وســیعی از مــردم ایــران را بــه زیــر 

ســوالی کــه در ایــن مــدت از ســوی جریان هــای مختلــف پرســیده 
می شــود، ایــن اســت کــه آیــا اساســاً جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« 
جنبشــی بی ســر اســت ؟ یــا بــرای پیش بــرد هــر جنبــش، مــا بــه 
ظهــور  امــکان  آینــده  در  آیــا  داریــم؟  نیــاز  کاریزماتیــک  رهبــری 

رهبــری کاریزماتیــک وجــود دارد؟
کــه  در حــوزه ی تئوریــک جنبش هــای اجتماعــی چندسالی ســت 
از ظهــور جنبش هــای بــدون رهبــر صحبــت بــه میــان آمــده اســت؛ 
ــه کاســتلز، ایــن خصیصــه را یکــی از ویژگی هــای برخــی از  از جمل
جنبش هــای معاصــر برمی شــمارد. امــا آیــا در ایــران  امــکان ظهــور 
ــا جنبش هــای بــدون  ــا مــا ب یــک رهبــر کاریزماتیــک وجــود دارد؟ ی

رهبــر مواجه ایــم؟
اساســاً در ادبیــات حــوزه ی کاریزمــا، دو پرســش اساســی وجــود 
آن کــه  دوم  و  می شــود؟  کاریزمــا  کســی  چــه  این کــه  اول  دارد؛ 
چگونــه و تحــت چــه شــرایطی، گروهــی از افــراد یــک شــخص را 
ــوده ی مــردم،  ــا در چــه شــرایطی ت ــد؟ ی ــوان کاریزمــا می پذیرن به عن

می شــوند؟ کاریزماجــو 
در بــاب پرســش نخســت، در کتــاب »جامعه شناســی کاریزمــای 
بی راهــه ی  چــه  پرســش  ایــن  کــه  داده ام  نشــان  مفصــل  ملــی«، 
کاریزماتیکــی  رهبــر  تــا  اساســاً  و  می کنــد  ایجــاد  را  بی پایانــی 
ظهــور نکنــد، مــا نمی توانیــم آن را پیش بینــی کنیــم؛ امــا پرســش 
اصیــل جامعه شــناختی، پرســش دوم اســت و کار جامعه شــناس، 
پیش بینــی ظهــور فــالن شــخص نیســت؛ بلکــه تعییــن وضعیــت 
جامعــه از لحــاظ کاریزماجویــی و بررســی امــکان ظهــور کاریزمــا 
اســت. تجربــه ی ظهــور کاریزماهــای مختلــف در نقــاط گوناگــون 
مــردم  ســاختاری،  دالیــل  بــه  وقتــی  کــه  داده  نشــان  جهــان 

می کنــد. ظهــور  هــم  کاریزمــا  می شــوند،  کاریزماجــو 
شــرایط  آیــا  کــه  می پــردازم  ایــن  بــه  کوتــاه  نوشــته  ایــن  در  امــا 
رهبــری  ظهــور  زمینه ســاز  کــه  هســت  گونــه ای  بــه  ایــران  امــروز 
کاریزماتیــک باشــد؟ آیــا مــردم ایــران در وضعیتــی بــه ســر می برنــد 
رهبــر  عنــوان  بــه  را  او  و  شــوند  جمــع  شــخص  یــک  گِــرد  کــه 
ــرای  ــا شــرایط ب ــد؟ و در نهایــت، آی کاریزماتیــک خودشــان برگزینن

مهیاســت؟ کاریزمــا  ظهــور 
مســتعدترین ســاخت اجتماعــی بــرای ظهــور و شــکل گیری رهبــران 
توده ای شــدن  آن،  پــی  و در  اجتماعــی  کاریزماتیــک، بی ســامانی 
جامعــه اســت کــه وبــر از آن بــا عنــوان »بحــران اجتماعــی« یــاد 
نهادهــای  از یک ســو،  می کنــد. در چنیــن شــرایط ســاختاری ای، 
مهندســی های  و  تغییــرات  نتیجــه  در  جامعــه  دیرپــای  و  ســنتی 
وســیع اجتماعــی اعتبــار خــود را از دســت می دهنــد و از ســوی 
ســنتی  نهادهــای  جایگزیــن  به عنــوان  مــدرن  نهادهــای  دیگــر، 
را  خــود  پیوند هــای  افــراد  شــرایط  ایــن  در  نمی گیرنــد.  شــکل 
امــا جــذب  از دســت می دهنــد،  بــا ســاخت های ســنتی جامعــه 
وضعیــت  ایــن  نمی گردنــد.  نیــز  جدیــدی  اجتماعــی  چارچــوب 
مفهــوم  بــا  شــده اند،  اجتماعــی  گســیختگی  دچــار  افــراد  کــه  را 
اگــر  شــرایط  ایــن  در  کرده ایــم.  مشــخص  نهــادی«  »ازجاکندگــی 
ــرار  شــخصی در معــرض بحران هــای حــاد اقتصــادی و سیاســی ق
کــه  کاریزمایی ســت  بــه رهبــری  گیــرد، بســیار مســتعد گرویــدن 

باشــد.  او داشــته  بــرای شــرایط  ایــده ای نجات بخــش 
هم چنیــن، چهــار بحــران مشــارکت، توزیــع، ناکارآمــدی اقتصــادی 
رهبــر  ظهــور  و  شــکل گیری  زمینه ســاز  می تواننــد  مشــروعیت  و 
معمــوالً  بســته،  سیاســی  نظام هــای  در  شــوند.  کاریزماتیــک 
به دلیــل نبــود ســازوکارهای اصالحــی و به رسمیت نشناخته شــدِن 
اپوزیســیون، قشــر تحصیل کــرده، نخبــه و منتقــد جامعــه فضایــی 
بــرای مشــارکت نمی یابــد. هرچــه نظــام سیاســی بتوانــد بیش تــر 
ایــن گــروه را بــه حاشــیه برانــد و از هرگونــه  نهادســازی توســط ایــن 
گــروه جلوگیــری کنــد و آن هــا را در انــواع فعالیت هــای اجتماعــی 
مشــارکت  بحــران  بــا  جامعــه  آن گاه  کنــد،  محــدود  سیاســی  و 
روبــه رو می شــود. هــرگاه بحــران مشــارکت در نظــام سیاســت بــا 
بی ســامانی اجتماعــی و کاهــش حــوزه ی ســلطه و نفــوذ حکومــت 
کاریزماتیــک  جنبش هــای  بــروز  بــرای  شــرایط  شــود،  هم زمــان 
نیــز  اقتصــادی  ناکارآمــدی  و  توزیــع  بحــران  می شــود.  فراهــم 
براســاس یــک مکانیســم عمــل می کننــد. اگــر از نظــر مــردم، نظــام 
سیاســی در توزیــع ثــروت و قــدرت در جامعــه به صــورت نابرابــر 
اقتصــادی  نیــز دچــار مشــکالت عدیــده ی  عمــل کنــد و جامعــه 
باشــد )مشــکالتی کــه مــردم آن را از ناکارآمــدی حکومــت ناشــی 
ناکارآمــدی  و  توزیــع  بحران هــای  بــا  جامعــه  آن گاه  بداننــد(، 

خــط فقــر کشــانده اســت و علی رغــم قول هــای مســئوالن کشــور، 
رونــد گســترش مشــکالت اقتصــادی رو بــه رشــد اســت و طبــق 
ــود  ــه بهب ــه اتفــاق جامعــه امیــدی ب ــر قریــب ب نظرســنجی هــا اکث

ندارنــد. اقتصادیشــان  أوضــاع 
همان گونــه کــه گفتــه شــد، پــس از انقــالب، ســواد گســترش جــدی 
یافــت. یکــی از دالیــل آن، آرمان هــای اولیــه ی انقــالب و گســترش 
تاخیــر  بــه  دلیــل  دومیــن  بــود.  کشــور  تمــام  در  ســواد  جــدی 
انداختــن ورود جوانــان بــه بــازار کار بــود تــا شــرایط اقتصــادی 
تحصیــالت  بــاب  در  مخصوصــاً  ســوم،  دلیــل  و  شــود  مســاعد 
تکمیلــی، جــذب تمــام متقاضیــان تحصیــالت تکمیلــی در داخــل 
ایــران بــود. از همیــن  رو، انــواع دانشــگاه های آزاد، غیرانتفاعــی و 
پیــام نــور شــکل گرفــت و بــا پــول خــود مــردم، امــکان تحصیــل در 
مقاطــع باالتــر فراهــم شــد. ایــن کار دو پیامــد ناخواســته داشــت: 
ــران و دوم، گســترش آگاهــی و  اول، بی ارزش شــدن مــدرک در ای

رشــد طبقــه متوســط جدیــد در ایــران بــود. 
ــه مشــاغل  ــد خواهــان دســت یابی ب ــرده ی جدی اقشــار تحصیل ک
مشــارکت  خواســتار  هم چنیــن  و  تحصیلــی  مــدرک  بــا  مرتبــط 
در تصمیمــات اجتماعــی بودنــد. امــا تیــغ نظــارت اســتصوابی، 
باعــث شــد بــا وجــود رشــد آگاهــی و تقاضــای مشــارکت سیاســی 
در پــی رد صالحیت هــای گســترده مخصوصــاً از مجلــس هفتــم 
بــه بعــد، کاندیداهــای مــورد نظــر برخــی از مــردم در انتخابــات 
داشــت،  وجــود  هــم  مشــارکتی  اگــر  و  باشــند  نداشــته  حضــور 
انتخــاب بیــن بــد و بدتــر از نظــر گروهــی از مــردم بــود؛ امــا بــه نظــر 
می رســد انتخابــات ۱۳۹۶ احتمــاال آخرین بــاری بــود کــه مــردم بــه 
ــس از آن،  ــد. پ ــی دادن ــن انتخابات ــه چنی ــن ب ــود فضــا ت ــد بهب امی
دو انتخابــات مختلــف برگــزار شــد کــه مشــارکت در هــردوی آن هــا 

زیــر ۵۰درصــد بــود.
نظــام  در  گزینــش  به عنــوان  اســتصوابی  نظــارت  شــبیه  چیــزی 
بوروکراتیــک نیــز حاکــم شــد. همیــن گزینش هــای ســخت گیرانه ی 
عقیدتــی، راه ورود بســیاری از نیروهــای تحصیل کــرده ی نخبــه 
ــی نیمه رســمی را بســت.  ــرای حضــور در مشــاغل رســمی و حت ب
نهادهــای  در  شــرکت  قبیــل  از  اجتماعــی  مشــارکت های  حتــی 
مدنــی نیــز بــا همیــن نــگاه امنیتــی و گزینشــی، دچــار مخاطــره 
نهادهــای  ســوی  از  جمعــی  کار  هرگونــه  به گونه ای کــه  شــد. 
امنیتــی بــه عنــوان خطــر امنیتــی نگریســته شــد؛ جایــی کــه یکــی 
از موفق تریــن خیریه هــای کشــور، یعنــی »جمعیــت امــام علــی«، 
اســاتید  و  اجتماعــی  فعالیــن  علی رغــم هشــدارهای گســترده ی 
دانشــگاهی، تعطیــل شــد و امیــد بــه کار مدنــی هــم رو بــه کاهــش 
رفــت. بــر ایــن اســاس بایــد اذعــان کــرد کــه جمهــوری اســالمی بــا 
بحــران مشــارکت نیــز روبــه رو اســت و اکثــر جوانــان امیــدی بــه 
حضــور در بدنــه دولــت و حتــی اشــتغال در موقعیــت مناســب 

ندارنــد. نیمه دولتــی 
ســایر  بــا  ایــران  روابــط  حــدی  تــا   ۸۴-۷۶ ســال های  طــی  در 
بهبــودِی  همیــن  و  بــود  رفتــه  بهبــود  بــه  رو  جهــان  کشــورهای 
نســبی باعــث شــد تــا فــروش نفــت بــه میــزان ســال های ۵۶-۵۷ 
ایــن  بــود کــه قیمــت جهانــی نفــت در  ایــن  برســد. تنهــا نکتــه 
دوران به شــدت ســقوط کــرده بــود و بــا حــدود ۱۰ دالر فــروش 
می رفــت. امــا در دولت هــای دهــم و یازدهــم فرصتــی تاریخــی 
بــه دســت آمــد و قیمــت نفــت بــه باالتریــن حــد خــود در جهــان 
رســید  و حتــی بیــش از ۱۰۰ دالر هــم بــه فــروش رســید، امــا ایــن 
درآمــد هنگفــت نه تنهــا اختــالف طبقاتــی جامعــه ایــران را کــم 
نکــرد، بلکــه باعــث ایجــاد رانــت مالــی گســترده بــرای برخــی افــراد 
و نهادهــای خــاص شــد. بزرگ تریــن اختالس هــای تاریــخ ایــران 
در  شــدیدی  نابرابــری  احســاس  و  افتــاد  اتفــاق  دوران  ایــن  در 
میــان طبقــات پاییــن رواج یافــت. احساســی کــه در دولت هــای 
بعــدی نیــز بــه واســطه ی شــکل گیری فســادهای ســازمان یافته، 
ــد آشــکار می شــد، ادامــه  ــه توســط رســانه های اجتماعــی جدی ک

یافــت. 
تحریم هــای  هســته ای،  برنامــه ی  گســترش  بــا   ۹۰ ســال  از 
ایــران شــدت یافــت. هرچنــد در مــدت کوتاهــی  جهانــی علیــه 
ــا مجــدد  به واســطه ی برجــام، فشــار تحریم هــا برداشــته شــد، ام
شــد .  گســترده  تحریم هــای  گرفتــار  ایــران  متعــدد،  دالیــل  بــه 
تاریــخ  در  بــه کم تریــن حــد خــود  ایــن دوران  در  نفــت  فــروش 
پــس از انقــالب رســید؛ از ســوی دیگــر تــورم به شــدت از رشــد 
حــدی  بــه  مــردم  ســفره ی  گرفــت.  پیشــی  دســتمزد  و  حقــوق 
کوچــک شــد کــه گروه هــای مختلــف جامعــه صدای شــان بلنــد 
ــز  ــان خبرهــای ری ــود کــه هم چن ــی ب شــد و همــه ی این هــا در حال
ــه گــوش  ــوالد و... ب ــواع اختالس هــا در صنعــت ف و درشــتی از ان
میــان  در  قــدرت  و  ثــروت  توزیــع  در  نابرابــری  ایــن  می رســید. 
اقلیت هــای قومــی و مذهبــی بــروز و ظهــور شــدیدتری داشــت. 

به گونــه ای کــه اگــر بــه نقشــه پراکنــش فقــر یــا توســعه اقتصــادی 
در ایــران نگاهــی بیاندازیــم، به طــور آشــکار شــکافی جــدی میــان 
اســتان های مختلــف می بینیــم. بــر ایــن اســاس بحــران توزیــع در 

انتهــای دهــه ۹۰ به شــکل جــدی بــه چشــم می خــورد.
ــاز اســت و  ســاخت حکومــت جمهــوری اســالمی، ســاختی نیمه ب
کم کــم بــا اعمــال نفــوذ بیش تــر نهادهــای انتصابــی در انتهــای 
دهــه ۹۰، بــه ســمت بسته شــدن مــی رود. همیــن امــر باعــث شــده 
در جنبش هــای ســال ۸۸، ۹۶ و ۹۸ بیش تــر رئیــس جمهورهــای 
معتــرض  مــردم  هــدف  مــورد  اعتراضــات  و  شــعارها  در  وقــت 
قــرار می گرفتنــد امــا در جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« در ۱۴۰۱، 

شــعارها ســمت و ســویی دیگــر داشــت.
شــد  باعــث  حاکمیتــی  مختلــف  نهادهــای  یک دســتی  همیــن 
اقتصــادی،  ناکارآمــدی  بحران هــای  شــیوع  و  نارســایی ها  تــا 
مشــارکت و توزیــع را از چشــم حاکمیــت ببیننــد. البتــه شــایان 
نشــان دادن  در  رژیــم  مخالــف  رســانه های  کــه  اســت  ذکــر 
ــد و  ــق عمــل کردن مشــکالت و ناتوانی هــا از ســوی حکومــت موف
رســانه ملــی نه تنهــا نتوانســت ایــن انگاره هــا را در ذهــن مــردم 
ــه آن دامــن  ــا حمایت هــای ناشــیانه ب ــر دهــد، بلکــه ب ــران تغیی ای

هــم زد.
روحانیــون  کم کــم  اســالمی،  جمهــوری  آمــدن  کار  روی  از  پــس 
ــاز  ــه موقعیــت ممت ــا توجــه ب ــد و ب ــه دســت گرفتن زمــام امــور را ب
ایجــاد  پــی  در  انقــالب،  اول  ســال های  در  خمینــی)ره(  امــام  
راه،  ایــن  در  برآمدنــد.  اســالمی  معیــار  و  متــر  بــا  حکومتــی 
انقــالب  از  خــورد.  رقــم  گســترده ای  فرهنگــی  مهندســی های 
فرهنگــی و اخــراج صدهــا اســتاد دانشــگاه گرفتــه تــا اجبــار در 
رعایــت حجــاب شــرعی و برقــراری نمازهــای جمعــه و جماعــت. 
امــا مهم تریــن اقدامــات را بایــد در تغییــر ســرفصل های درســی 
و  دینــی  مــدارس و دانشــگاه ها و اجباری شــدن دروس معــارف 
دانســت. هم زمــان بــا ایــن، رادیــو و تلویزیــون نیــز بــه تســخیر 

درآمــد.  رویکــرد  همیــن 
نهــادی  اعتمــاد  و  دلیــل هم بســتگی  بــه  ابتدایــی  در ســال های 
بســیار زیــادی کــه بــه انقالبیــون وجــود داشــت و هم چنیــن بــه 
دلیــل جنــگ بــا دشــمن خارجــی، ایــن فضــا بــا مقاومــت کمــی 
امــا  کنــد؛  محقــق  را  خــود  ســیطره ی  توانســت  و  شــد  روبــه رو 
رفته رفتــه بــا شــکل گیری اتفاقــات مختلــف، از جملــه گســترش 
و  ملــی  رســانه  مرجعیــت  کاهــش  و  ماهــواره ای  شــبکه های 
ســیطره  آن  اجتماعــی جدیــد،  شــبکه های  گســترش  هم چنیــن 
افراطــی  آمــوزش  شــاید  آن  اصلــی  دلیــل  رفــت.  افــول  بــه  رو 
ســوی  از  و  رســمی  نهادهــای  تمــام  ســوی  از  دینــی  آموزه هــای 
دیگــر ناکامــی در محقــق کــردن آرزوهــا و وعده هــای انقالبــی بــود. 
ابتــدای  از  را  نافرمانی هــای مدنــی  از  زیــادی  رگه هــای  می تــوان 
دهــه ۷۰ جســت وجو کــرد، امــا تــا ســال ۸۸ هیچ کــدام از آن هــا 
بــه صــورت علنــِی در نیامــد. در ایــن ســال بــا اعتراضــات میلیونــی 
مواجــه بودیــم کــه هرچنــد جنــس آن سیاســی بــود، امــا رگه هــای 
مخالفــت فرهنگــی و اجتماعــی هــم در آن دیــده می شــد. ایــن 
دیگــی بــود کــه در حــال پختــن ایدئولــوژی جدیــد در تقابــل بــا 
کــه  ایدئولــوژی ای  بــود؛  اســالمی  جمهــوری  ســنتی  ایدئولــوژی 
کم کــم تــوان خــود را در زمان هــای مختلــف از دســت داده بــود و 

خــود را بــا تحــوالت جدیــد اجتماعــی بــه روز نکــرده بــود.
ــا توجــه بــه نــکات گفته شــده بــه ســوال اول برمی گردیــم؛  حــال ب
ایــن تحــوالت و پیامدهــای آن از جملــه بحران هــای اجتماعــی، 
ناکارآمــدی اقتصــادی، توزیــع و مشــارکت و هم چنیــن فرســودگی 
ایدئولــوژی ســنتی و شــکل گیری ایدئولوژی هــای جدیــد رقیــب، 
کاریزماتیــک  رهبــری  ظهــور  بــرای  زمینــه  ایجــاد  بــه  چطــور 

می انجامــد؟
در  متاســفانه  کــه  گفــت  می تــوان  بــاال  مطالــب  جمع بنــدی  در 
ــگاه سیاســت گذارانه  ــد دهــه گذشــته به خاطــر فقــدان یــک ن چن
فرصت هــای  دســت دادن  از  بــه  توجــه  بــا  و  کالن،  اجتماعــی 
گوناگــون اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی، جامعــه ایــران در تمــام 
ــن وضعیــت باعــث  ــرد. ای ــه ســر می ب ــی ب ابعــاد در شــرایط بحران
ایرانیــان شــده  از  نهــادی در میــان قســمتی  از کندگــی  حالتــی 
مثــل  نهــادی  حتــی  و  ســنتی  نهادهــای  از  به نحوی کــه  اســت؛ 
خانــواده، دیــن، آمــوزش و... کنــده شــده اند و نهادهــای جدیــدی 
هــم بــرای جــذب آن هــا شــکل نگرفتــه اســت. ایــن وضعیــت بــا 
توجــه بــه ایجــاد چندیــن مــوج جنبشــی در چنــد ســال اخیــر، 
ســطح  )در  اســت  کاریزماتیــک  رهبــران  یــا  رهبــر  ظهــور  مولــد 
خــرد می توانیــم ظهــور رهبــران جدیــد را در فضاهــای مجــازی 
مشــاهده کنیــم(. بخــش بزرگــی از مــردم ایــران در جســت وجوی 
کاریزمــای خــود هســتند. اگــر کســی بتوانــد گسســت های فعلــی 
کنــد،  صورت بنــدی  جدیــد  گفتمانــی  ذیــل  را  ایــران  جامعــه 
شــکل گیری  حتــی  یــا  کنــد؛  ظهــور  کاریزمــا  به عنــوان  می توانــد 
انــواع کاریزماهــای خــرد بســیار محتمــل اســت. تنهــا راه حــل، 
کاریزماجویی ســت. میــل  کاهــش  آن  پــی  در  و  بحران هــا  حــل 

دکتر مجید فوالدیان
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

آیــا کاریزمــا ظهور می کند؟



دورفمــن در کتــاب »شکســتن طلســم وحشــت« بــه ظرافــت و تیزنگــری توانســته فضــای موجــود در شــیلِی پیــش و پــس از 
کودتــا و نیــز شــکاف های جدایی انــداز میــان مــردم را توصیــف کنــد. چــه، آن بخشــی از جامعــه کــه زخمــی و قربانــی رژیــم 
ــم کــه روایــت  ــازات آن رژی ــد از امتی ــد و چــه بخــش دیگــر مــردمِ بهره من فاشیســتی پســاکودتا و در جســت وجوی انتقام ان
دیگــری را از دوران حکومــت پینوشــه دارنــد؛ او در عیــن حــال، بــه ورطــه دیگــر میان نســلی اشــاره می کنــد کــه از آن دوران 
فقــط خاطره هــای تلخــی را از مــادر و پدرانشــان شــنیده اند و خــود فضــای وحشــت و اختنــاق را تجربــه نکرده انــد. ســرانجام 
بــه ایــن اندیشــه می رســد، حــال کــه »ورطــه ای وجــود دارد. )و( پرتگاهــی از خاطــره، بایــد در آن ســفر کنیــم و روی آن پــل 
ــا جــادوی فراموشــی و قــدرت توجیــه  بزنیــم« امــا چالــش او بیــش و پیــش از »شکســتن طلســم وحشــت« و هــراس، همان

بی عدالتــی اســت کــه در هــر فــردی از جامعــه به گونــه ای نهادینــه شــده اســت.
ادامه این یادداشت را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

محاکمه در حافظه جمعی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و سوم / آبان ماه  31401
نگـــاه ویـژه

و ابــراز وجــود هســتند، امــا دائمــاً ســرکوب می شــوند و در نتیجــه 
نیــز  جامعــه  خــود  در  هم چنیــن  می شــود.  رادیکالیــزه  جامعــه 

نفــاق و چنــد دســتگی بــه وجــود می آیــد.
به جــای  دانشــجویی  تشــکل های  از  برخــی  مثــال  به عنــوان 
داشــته  انتقــادی  گفت وگوهــای  دیگــر  دانشــجویاِن  بــا  این کــه 
بــا  را  افــراد دیدگاه هــای مختلــف خــود  باعــث شــوند  و  باشــند 
در  را  کینه تــوزی  و  بیگانگــی  بزارنــد؛  اشــتراک  بــه  یک دیگــر 
را  اجتماعــی  تعارضــات  و  کــرده  ایجــاد  دانشــجویی  بدنــه ی 
همیــن  بــه  نیــز  جامعــه  در  و  کالن تــر  ســطح  در  برمی انگیزنــد. 
شــکل اســت؛ مثــالً در جامعــه ای کــه دموکراتیــک اســت، ایــن 
ــد حــزب کارگــر  ــرا حکومــت هیچ وقــت نمی آی ــد. زی اتفــاق نمی افت
ــا در حقیقــت قواعــد  ــدازد، ی ــه جــان حــزب محافظــه کار بی ان را ب
ــه دولــت نمی دهــد. در جوامــع  دموکراســی اجــازه ی ایــن کار را ب
غیردموکراتیــک این چنیــن بی احتیاطی هایــی بیــن افــراد جامعــه 
اســت.  زیان بارتــر  بســیار  کــه  آورده  وجــود  بــه  دســتگی  چنــد 
ــن  ــر اســاس قوانی ــا دیدگاه هــای ســرد خــود، ب ــه جوامــع ب این گون
در  و  اجتماعــِی وضع شــده می چرخنــد  قراردادهــای  و سلســله 
نتیجــه افــراد آن جامعــه را از تغییــر شــرایط دل ســرد می کننــد. 
درنهایــت مهاجرت  هــا اتفــاق می افتنــد کــه موجــب فــرار ســرمایه 
می شــود.  انســانی   ســرمایه ی  از  جامعــه  خالی شــدن  و  مــادی 
افــراد مهاجــر، ضمــن این کــه بــه آب وخــاِک کشــور خــود تعلــق 
ــی ناراضــی  ــد، امــا در حیــن حــال از سیســتم مدیریت خاطــر دارن

هســتند.
امــا افرادی کــه امــکان مهاجرت کــردن ندارنــد، اقــدام بــه کنش هــا 
و  ناپایــداری   باعــث  یک ســو،  از  کــه  می کننــد  فعالیت هایــی  و 
مهجــور  افــراد،  دیگــر،  ســوی  از  و  می شــوند  جامعــه  بی ثباتــی 
و بیگانــه شــده و بــا دولــت و قوانیــن سیاســی کشــور همراهــی 
ــات و امکان هــای توســعه از جامعــه  ــه ثب ــد. از آن جایی ک نمی کنن
و  ملــت  بیــن  شــکاف  ســبب  جامعــه  بی ثباتــِی  برمی خیــزد، 
دولــت می شــود. افــراد مقیــم داخــل و خــارج کشــور می بیننــد 
و  و مقــام می رســند  بــه جایــگاه  رانت هــا  بــه وســیله ی  کســانی 
ــت  ــد و در نهای ــال کار و زندگــی خــود می رون ــراد مهجــور به دنب اف
جامعــه بــدون تکاپــو، هم بســتگی،خالقیت و بهــره روِی اجتماعــی 

و ملــی نابــود می شــود.
بزرگ تریــن ســرمایه و دل بســتگی ایــران، ســرمایه ی انسانی ســت. 
آن هــا  زیــرا  نــدارد؛  معنــا  انســان  بــدون  در جامعــه  هیچ چیــزی 
تمــام  کــه هیچ وقــت  تجدید پذیــر هســتند،  و  پایــدار  ســرمایه ی 
افــرادی  شــود؛  بهــره وری  ایــن  مانــع  چیــزی  اگــر  نمی شــوند. 
بیگانــه  جامعــه  بــا  نیــز  کشــور  مقیــم  افــرادِ  و  کــرده  مهاجــرت 
می شــوند و ســرمایه های انســانی دیگــر بــه بهــره روی نمی رســد. 
زمانی کــه این هــا نباشــد جامعــه دچــار ضعــف و نابــودی می شــود 

کــه امیــدوارم شــاهد چنینــی اتفاقاتــی در ایــران نباشــیم.
شــما بــرای اعتراضــات چــه دســته بندی هایی را متصــور هســتید؟ 
ــه هردلیلــی معترضــان نتواننــد خواســته های خــود را  ــا اگــر ب و آی
اعتــراض  آیــا چرخــه ی  بــه شــکل مســالمت آمیز مطــرح کننــد، 

شــدیدتر و رادیکالیــزه نمی شــود؟
اول  دســته ی  می شــوند.  تقســیم  دســته  چنــد  بــه  اعتراضــات، 
کارگــران،  مثــال  به عنــوان  صنفی ســت؛  بخش هــای  بــه  مربــوط 
ــی داشــتند  ــر اعتراضات معلمــان، بازنشســتگان در چندســال اخی

این گونــه اعتراضــات نتیجــه ای نــدارد. کــه نوعــاً 
به عنــوان  باشــد؛  اجتماعــی  می توانــد  اعتراضــات  از  یک دســته 
مثــال زنــان دچــار نابرابری هــای نهادینــه هســتند. در جامعــه ی 
ــری  ــار تبعیــض و نابراب ــادی از افــراد گرفت ــا این کــه بخــش زی مــا ب
ــد، کــه  ــی برخوردارن ــر از حقــوق قانون هســتند، امــا مــردان بیش ت
تعــداد  مــا  کشــور  در  حــال حاضــر  در  محروم انــد.  آن  از  زنــان 
دانشــجویان دختــر از پســران بیش تــر اســت، امــا نــرخ مشــارکتِی 
اقتصــادی زنــان چندیــن برابــر کم تــر از مــردان بــوده، کــه دلیــل 
بــه ســاختارها مرتبــط می شــود. مثــالً زن هــا هــر  ایــن موضــوع 
در  و  بپوشــند  می تواننــد  باشــند،  داشــته  دوســت  کــه  لباســی 
ــل  ــردی مای ــردی دوســت دارد پوشــش داشــته باشــد و ف ــع ف واق
و جنیســتی  ســن  هــر  بــا  مــردم،  همــه ی  نیســت.  کار  ایــن  بــه 
پوششــی  چنیــن  نمی خواهــد  کســی  وقتــی  هســتند.  محتــرم 
داشــته باشــد، بــا اجبــار حکومتــی روبــه رو می شــود. در دهــه ی 
60 پســران بــرای پوشــیدن آســتین کوتــاه در دانشــگاه بــه کمیتــه 
متوجــه  نابرابری هــا  امــروزه  امــا  می شــدند،  دعــوت  انضباطــی 

ــان اســت. زن
اهــل  اقــوام  از دســته بندی های اعتراضــات، تقابــل  یکــی دیگــر 
بــا  ایــران  در  افــراد  ایــن  اســت.  یک دیگــر  بــا  شــیعه  و  ســنت 
محدودیت هایــی مواجــه می شــوند. اهــل ســنت، همان طــور کــه 
از اســم آن هــا پیداســت، ســنت گراتر از مــا هســتند؛ امــا آن هــا 

جنبش هــای  آغــاز  و  شــهریورماه  اواخــر  از  پیش مصاحبــه: 
خواســتار  جامعــه  افــراد  از  بســیاری   ،1401 مدنــی  اعتراضــی 
تغییراتــی ســاختاری در مســائل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
ــن اعتراضــات  ــا ای کشــور شــده اند. نحــوه ی مواجهــه ی حکومــت ب
و عــدم توجــه بــه مطالبــاِت اجتماعــی، موجــب شــعله ورتر شــدِن 
خشــمِ مــردم و ایجــاد ناآرامی هایــی در فضاهــای عمومــی شــده 
فراســتخواه،  مقصــود  دکتــر  بــا  رو  پیــش  در مصاحبــه ی  اســت. 
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه ی پژوهــش و برنامه ریــزی آمــوزش 
عالــی، بــه دالیــل شــکل گیری یــک اعتــراض و وظایــف حکومــت 
پیرامــون خواســته های مردمــی پرداخته ایــم، کــه تقدیــم مخاطبــاِن 

می شــود. اتفاقیــه  وقایــع 
دالیــل  بــه  دنیــا  سراســر  در  ســاالنه  می دانیــد  کــه  همان طــور 
متعــدد اعتراضاتــی شــکل می گیــرد کــه اکثــر اوقــات بــه خیابان هــا 
یــک  شــکل گیری  ریشــه  ی  شــما  نظــر  بــه  می شــوند.  کشــیده 

می گیــرد؟ نشــات  کجــا  از  اعتــراض 
یک دیگــر  بــا  کــه  دارد  وجــود  مختلفــی  نهادهــای  جامعــه  در 
هــم کاری می کننــد. اگــر تعــدادی از ایــن نهادهــا نباشــد، جامعــه 
نهادهــا  این گونــه  بــدون  جامعــه ی  می شــود.  مختــل  فعالیتــش 
اندام هــا و بافت هایــش مختــل  از  ماننــد بدنی ســت کــه بخشــی 
ــد  ــِت اعضــای خــود نمی توان ــدون فعالی ــدن ب ــاً ب شــده باشــد؛ طبع
بــدن  بــه  کار کنــد. هرچنــد شــاید بشــود گفــت جامعــه نســبت 
قابــل  جهــت  ایــن  از  امــا  دارد؛  پیچیده تــری  سیســتم  انســان 
قیــاس اســت کــه زمانی کــه اندام  هــا یــا نهادهایــی وجــود ندارنــد، 
و نمی تواننــد درســت کار کننــد؛  یــا کارکــرد آن هــا متخــل شــده 
یعنــی بدکارکــرد یــا ناکارکــرد شــدند، در آن صــورت جامعــه دچــار 

می شــود. اختــالل 
یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی، »نهــادِ مطالبــات« اســت؛ بــه ایــن 
معنــا کــه در یــک سیســتم اجتماعــی بایــد نهادهــای خاصــی وجــود 
داشــته باشــد تــا بــه  صــورت مــداوم مطالبــات اجتماعــی را منعکــس 
پاکیــزه  و بی عدالتی هــا  نابرابــری  از  را  کنــد؛ جامعــه  و پی  جویــی 
نگــه دارد؛ از شــکاف بیــن ملــت و دولــت جلوگیــری کــرده و نظــم 
اجتماعــی را پویــا ســازد. در ایــن صــورت یــک جامعــه می توانــد 
متحــول شــده و توســعه پیــدا کنــد. وقتــی نهــادِ مطالباتــی نباشــد، 
یــا بــه عبارتــی مطالبــات اجتماعــی نهادینــه نشــده باشــد؛ طبیعتــاً 

مطالبــات منعکــس نشــده و جامعــه دچــار اختــالل می شــود.
در  را  دانشــگاه  هم چــون  خــرد  جامعــه ی  یــک  مثــال  به عنــوان 
ــد یــک نهــاد اجتماعــی وجــود داشــته باشــد کــه  ــد؛ بای نظــر بگیری
مجامــع و صنف هــای دانشــجویی بتواننــد مطالبــات خــود را بــه 
آن اعــالم کننــد. حــاال شــما فــرض کنیــد ایــن نهــاد و مجامــع و 
صنــف دانشــجویی وجــود نداشــته باشــد، یــا در اختیــار یــک نهــاد 
اگــر  یــا شــبه دولتــی ماننــد بســیج قــرار بگیــرد؛ مســلماً  دولتــی 
دانشــجویان نتواننــد نهــاد صنفــی داشــته باشــند، مطالبات شــان 
روی هــم تلنبــار شــده و موجــب شــکل گیری اعتــراض می شــود. در 
حقیقــت فــرق اعتراضــات و مطالبــات در ایــن اســت کــه مطالبــات 
قبــل از وقــوع واقعــه اســت، امــا متاســفانه زمانی کــه مشــکالتی بــه 
ــرای پیگیــری نداشــته باشــد،  ــات، نهــادی ب ــد و مطالب وجــود می آی
یــا اگــر توســط نهــادی ســرکوب شــده باشــد؛ آن وقــت ایــن مطالبــات 

ــه اعتراضــات می شــود. ــل ب جمــع شــده و تبدی
قانونمنــد  صــورت  بــه  دانشــجویان  بــاال،  ذکرشــده ی  مثــال  در 
از  ایــن   کننــد؛  تحصــن  و  شــده  جمــع  دانشــگاه  در  می تواننــد 
زمانی کــه  منعکــس می شــود.  اعتراض شــان  کــه  روش هایی ســت 
اعتراضــات آن هــا محدویتــی ایجــاد کنــد و در  دولــت در مســیرِ 
مقابــل آن هــا ایســتادگی کنــد؛ آن وقــت اعتراضــات رادیکالــی شــده  
و شــورش های اجتماعــی بــه وجــود می آیــد کــه وضعیــت جامعــه 

می بــرد. دیگــری  به ســمت  را 
نادیــده گرفتــه شــده و منعکــس  قانونمنــد  اعتراضــاِت  زمانی کــه 
جامعــه  افــراد  حقــوق  و  شــده  اختــالل  دچــار  همه چیــز  نشــود؛ 
شــکاف  و  انباشته شــده  نارضایتی هــای  ایــن  می شــود.  تضعیــف 
ماســت.  تاریخــِی  مشــکِل  بزرگ تریــن  دولــت،  و  ملــت  بیــن 
زمانی کــه بیــن ملــت و دولــت بیگانگــی بــه وجــود می آیــد و دولــت 
بــرای جامعــه منفــور شــود، مشــروعیت خــود را از دســت می دهــد. 
بــه تعبیــر علمــی، ملــت نســبت بــه دولــت جری تــر شــده و دولــت، 
بیگانــه و »دیگــری« می شــود. طبعــاً ایــن شــکاف، جامعــه را از کار، 
دانــش  از  بهره گیــری  و  از خلــق  را  و دانشــگاه  توســعه  فعالیــت، 
محــروم می کنــد. افــراد جامعــه به نوعــی طالــب آزادی، مشــارکت 

باشــکوهی در تهــران برگــزار کننــد. ایــن  نمی تواننــد نمــاز فطــرِ 
باشــکوه ترین  ســنت  اهــل  لنــدن همیــن  در  کــه   در حالی ســت 
محصــل  کــه  آن هــا،  کــودکاِن  در خصــوص  دارنــد.  را  مســاجد 
هســتند، عالوه بــر زبــان ملــی بایــد کتاب هایــی متناســب مذهــب، 
دیــن و زبــان فرهنــگ و هویــت آن هــا تدویــن شــود. زمانی کــه بــه 
صــورت قانونــی یــا غیرقانونــی جلــوی این هــا گرفتــه شــود، منجــر 

می شــود.  اعتــراض  شــکل گیری  بــه 
دســته ی دیگــر را اعتراضــات مدنــی شــامل می شــود، هم چــون 
شــورای  کــه  انتخابــات  در  اجتماعــی ای  گروه هــای  مشــارکت 
نمی کنــد. در  تاییــد  را  آن هــا  مانــع شــده و صالحیــت  نگهبــان 
آن جــا صنــدوق انتخابــات نیــز متعلــق بــه همــه نبــوده و مشــارکت 
وجــود  بــه  مدنــی  اعتراضــات  و  شــده  منــع  آن هــا  از  سیاســی 

می آیــد.
اعتراضــاِت حرفــه ای، مربــوط بــه قشــر حرفــه ای جامعــه ماننــد 
می خواهنــد  کــه  اســت،  و...  موســیقی دان ها  پزشــکان،  وکال، 
کــه  انتخاباتــی  در  و  باشــند  داشــته  را  خــود  خــاص  نماینــده ی 
بــرای صنــف آن هــا برگــزار می شــود، جلــوی نفــوذ دیگــری گرفتــه 
ایــن  معتقــدم  مــن  باشــند.  داشــته  آزادانــه  رأی  گیــری  و  شــود 
یــک  مــدام  مــا  به طوری کــه  اســت؛  دومینــو  شــکل  اعتراضــات 
می شــوند.  بیگانــه  جامعــه  بــا  آن هــا  کــه  می ســازیم  »دیگــری« 
ســپس همــه ی ایــن دیگری هــا فــوران کــرده و در کنــار هــم شــروع 
بــه اعتــراض می کننــد و هرکــس دلیــِل خــودش را بــرای اعتــراض 

دارد.
حــاال ایــن دیگری ها یــی کــه مدتــی خامــوش ماندنــد و حقوق شــان 
تضعیــف شــده، خشــم های فروخورده شــان ســر بــاز کــرده اســت. 
در ایــن اعتراضــات افــراد به دنبــال حــق و حقــوق از دســت رفته ی 
ــا مشــارکت، تغییــری در قوانیــن  خــود هســتند کــه می خواهنــد ب
و ســاختارها ایجــاد کننــد. اگــر دولــت نخواهــد اصالحــات الزم 
را انجــام و حقوقــی بــرای آن هــا در نظــر بگیــرد و نهادهــای الزم 
ــی  ــه شــکل قانون ــن اعتراضــات را ب ــه ای وجــود نداشــته باشــند ک
و  حرکــت  یــک  بــه  قانونمنــد  و  آرام  حرکــِت  آن  کنــد؛  دنبــال 
اعتــراض رادیکالــی تبدیــل می شــود، کــه بــه جــای اصالحــات، 
آن  می شــود.  خواســتار  را  سیاســی  نظــام  و  حکومــت  تغییــر 
اســت.  اصالحــات  قانونمنــدِ  امــکان  عــدم  نتیجــه  ی  نخواســتن 
وقتــی اصالحــاِت به موقــع بــر روی جامعــه بســته و اعتراضــات 
ســرکوب شــود، تدریجــاً بــه ســمت اعتراضــات رادیکالــی مــی رود.

یــک اعتــراض معمــوال چه اهدافــی را دنبال می کند؟
کافــی  رفتــار  گاهــی  اســت؛  اصالح طلبانــه  گاهــی  اهــداف 
و  آیین نامه هــا  نهادهــا،  قوانیــن،  در  تغییــر  جامعــه  و  نیســت 
هــدف  زمانــی  یــک  مثــالً  اســت.  خواســتار  را  سیاســت نامه ها 
عــوض  را  رفتارشــان  مســئوالن  کــه  اســت  ایــن  اعتراضــات  از 
کننــد؛ بــرای نمونــه مســئولی کــه دچــار فســاد شــده، محاکمــه 
ــه شــود.  ــی پیــش گرفت ــد قضای ــن موضــوع رون ــرای ای ــا ب شــده، ی
بنابرایــن جامعــه ممکــن اســت به دنبــال اصالحــات ســاختاری 
باشــد کــه ایــن موضــوع نیــز گاهی اوقــات نتیجه بخــش نیســت 

یــا  یــک رفرانــدوم  بــه  بایــد  و 
همه پرســی و ســپس بــه یــک 
قانــون اساســی تبدیــل شــود؛ 
امــا وقتــی کــه همــه  درهــا بــه  
می شــود،  بســته  افــراد  روی 
تغییــر  به دنبــال  آن زمــان 

می رونــد. حکومــت 
توســعه  کــه  کشــورهایی 
زمینه هــای  آن هــا  در  یافتنــد 
و  قانونمنــد  مشــارکِت 
دارد  وجــود  دموکراتیــک 
در  به نــدرت  معمــوالً  و 
اتفــاق  رژیــم  تغییــر  آن جــا 
در کشــورهایی  امــا  می افتــد؛ 
اصــالح  مرحلــه ی  در  کــه 
نظام هــای  ســاختار،  رفتــار، 
مطالبــاِت  پیگیــرِی  و  اولیــه 
کل  هســتند،  دنبال نشــده 
بــرای  و  می پاشــد  فــرو  رژیــم 
زیــادی  هزینه هــای  جامعــه 
ایــن  در  می کنــد.  ایجــاد 
نمی آیــد  جامعــه  موقعیــت 
مــن  بــرای  چــون  بگویــد 
از  دارد،  زیــادی  هزینه هــای 
زمانی کــه  می گــذرم؛  حقــم 

بــه  اعتراضــات  شــود،  شــکاف هایی  چنیــن  دچــار  جامعــه 
سمت وســوی رادیکالیزه شــدن رفتــه و گاهــی نیــز بــه خشــونت 
کشــیده می شــود و زمانی کــه اعتراضــات بــا پرهیــز از خشــونت 
به عنــوان  نــدارد؛  بــر  در  نتیجــه ای  شــود،  دنبــال  قانونمنــد  و 
مثــال عــده ای از مرحلــه ی گفت وگــوی احتمالــی و خواســته های 
قانونمنــد خــارج شــده و بــه نافرمانــی مدنــی می رســند. هم چنیــن 
بــه  نوبــت  و  کــرده  گــذر  بــدون خشــونت  از جنبش هــای  افــراد 
خشــونت،  می شــود.  خشــونت آمیز  اجتماعــِی  جنبش هــای 
را  جامعــه  زیان بــار  خشــونت های  و  می کنــد  ایجــاد  خشــونت 
ــرا گرفتــه و جامعــه به جــای کار، تولیــد، همبســتگی اجتماعــی،  ف
به ســمت  اجتماعــی،  درآمــد  افزایــش  و  بهــره وری  پیشــرفت، 
بی ثباتــِی  و  ناپایــداری  نارضایتــی،  می شــود؛  کشــیده  نابــودی 
آثــار زیان بــاری را  بــه کِل جامعــه لطمــه می زنــد و  شــکل گرفته 
ــه  ــد ک ــه وجــود می آی ــذارد و متاســفانه شــرایطی ب ــر جــای می گ ب
بقــای کشــور، عــزت و اســتقالل ملــی و تمامیــت ارضــی بــه خطــر 
بیوفتــد. اگــر هــم کشــورهای خارجــی وارد شــوند، تنهــا منافــع 

می کننــد. دنبــال  بین الملــل  و  منطقــه  ســطح  در  را  خــود 
ایدئولــوژی  ایدئولوژی ســت.  دیگــر  توجــه  قابــل  مســئله ی 
کاذب  دشــمن  مــا  بــرای  امــا  اســت،  کاذب  معرفــت  به معنــای 
رابطــه ی  ایجادشــده،  کاذِب  ایــن معرفــت  بــه حســاب می آیــد. 
مــا را بــا واقعیــت محــدود می کنــد و مــا نمی توانیــم بــا واقعیــت 
ارتبــاط بگیریــم؛ زیــرا دروِن آن ایدئولــوژی هســتیم و مســئله ای 
ــع می شــود کــه مــا واقعیت هــا  کــه در بیــرون اتفــاق می افتــد، مان
کنــد  قبــول  را  مطالبــات  نتوانــد  زمانی کــه حکومــت  ببینیــم.  را 
و در برابــر آن مقاومــت کنــد، جامعــه ثبــات خــود را از دســت 

می دهــد.
اگــر مــا همــه ی امکانــات و نهاد هــا را ناکارآمــد بدانیــم و صنــدوق 
انتخابــات را مخــدوش کنیــم، ماننــد آخریــن انتخاباتــی کــه برگــزار 
شــد، شــاید کمــی زمان بــر باشــد، امــا درنهایــت جامعــه رو بــه 
نمی  شــود.  ایجــاد  ثبــات  و هیچ وقــت  قــرار می گیــرد  سراشــیبی 
در عیــن حــال بنــده بــا شــواهد و اســتدالل های زیــادی اطمینــان 
ــران را  ــوان نمی توانیــم ای ــا ایــن روش هــا به هیــچ عن دارم کــه مــا ب
نگــه داریــم؛ کشــور ناپایــدار می شــود و وحــدت ملــی، همبســتگی 
اجتماعــی،  شــور و شــوق ســازندگی، خالقیــت و توســعه پایــدار 
را از دســت می دهیــم و جامعــه را وارد گردونه هایــی می کنیــم 
کــه مــدام در ناپایداری ســت و کشــورهایی کــه دیرتــر از مــا وارد 
در  مــا  بــا  هم  زمــان  کــه  کشــورهایی  یــا  شــدند  توســعه  مســیر 
دوره ی قاجــار وارد مســیر دگرگونــی شــدند، از مــا جلوتــر هســتند. 
برخــی  در  خاورمیانــه  و  شــرقی  جنــوب  آســیای  کشــورهای 
پیشــینه ی  لحــاظ  از  مــا  مثــالً  گرفتنــد؛  پیشــی  شــاخص ها  از 
فرهنگــی و اســتعدادهای انســانی مجموعــه ثروتت هایــی داریــم 
بــه  کــه  در حالی ســت  ایــن  اســت؛   ۱۴ در جهــان  مــا  رتبــه ی  و 
پــس  داریــم.  قــرار   ۱۱۱ رتبــه  در  اجتماعــِی  نیک بختــی  لحــاظ 
مــا درویشــیم نشســته برگنــج. مــا بــر روی گنــج نشســتیم، امــا 

کنیــم. اســتفاده  گنج های مــان  از  نمی توانیــم  و  فقیریــم 

رومینا مالوف 
کارشناسی حقوق 1400

در گفت و گو با دکتر مقصود فراســتخواه مطرح شــد: 

پایــگاه اعتــراض، جایگاه اعتراض



دهه هشــتادی  و  دهه هفتــادی  به عنــوان  کــه  جوانانــی  و  نامیده انــد  اجتماعــی  رســانه های  عصــر  را  بیســت ویکم  قــرن 
می شناســیم، درواقــع نســل رســانه های اجتماعــی هســتند؛ بــا ایــن رســانه ها بــزرگ شــده اند و به شــدت متأثــر از طبیعــت 
و فرهنــگ ایــن رســانه ها هســتند. هــر رســانه ای بــه واســطه »ســاختار فنــی« آن یــا آن چــه برخــی به اصطــالح »طبیعــت 
رســانه ای« می نامنــد، فرهنگــی دارد، اقتضائــات و مختصــات خاصــی دارد، تأثیــری بــر روابــط اجتماعــی و... می گــذارد. 
ــدن  ــد. روزنامــه، رســانه خوان ــا در ذهــن مــردم را تعییــن می کن ســاختار فنــی و طبیعــت رســانه ای مکانیســم ســاخت معن
اســت و خوانــدن نوعــی فکر کــردن اســت. روزنامــه جــای خوانــدن گــزارش و تحلیــل اســت و ابــزاری بــرای تأمل کــردن. اگرچــه 
نویســندگان و تحلیل گــران در روزنامه هــای مختلــف یک دیگــر را بــه چالــش می کشــند، امــا در نهایــت بــه گفتمــان مســتقر 
کمــک می کننــد. تلویزیــون، رســانه تصویــر اســت و ســرگرمی؛ و تصویــر فریبنــده و اغواگــر اســت و از ایــن رو تلویزیــون حاکــم 
بــر قــرن بیســتم بــود؛ رســانه ای کــه ذاتــا مخاطــب را تــوده ای و منفعــل می بینــد و یکپارچه ســاز اســت؛ بنابرایــن مهم تریــن 

ابــزار بازتولیــد گفتمــان مســتقر بــه شــمار مــی رود. 
ادامه این یادداشت را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

نسل رسانه های اجتماعی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و سوم / آبان ماه  41401
نگـــاه ویـژه

•در لحظــه ی حســاس کنونــی نیــاز بــه »اتحــاد« مــردم و حاکمیــت 
و نــه طــرح اعتراضــات اســت.

نه تنهــا  اخیــر،  دهه هــای  در  تــا  شــده  موجــب  روایــت  ایــن 
اعتراضــات اجتماعــی تحمــل نشــود، بلکــه در نطفــه خفــه شــود.   
طــول  در  اجتماعــی  محــدود  گروه هــای  اعتراضــات  درحالی کــه 
از  و  امنیتــی شناســایی  و  اطالعاتــی  اقدامــات  بــا  ایــن ســالیان 
بــروز آن هــا جلوگیــری می شــده، امــا در برهه هایــی خیزش هــای 
رهبرانــی  دارای  یــا  کــه  مردمــی  گروه هــای  ســوی  از  اجتماعــی 
اعتراضــات  )ماننــد  بودنــد  نســبی  قــدرت  دارای  و  سیاســی 
تیرمــاه 78 یــا خردادمــاه 88 (، یــا بــه دلیــل ماهیــت اقتصــادی 
به شــکل  پاییــن  اجتماعــی  طبقــات  ســوی  از  معیشــتی  و 
شــورش های اجتماعــی )نظیــر شــورش های ســال 72، 96 یــا 98( 
رخ داده کــه بــه نوعــی توســط نهادهــای امنیتــی قابــل کنتــرل یــا 

اســت.  نبــوده  پیش بینــی 
شــورش های اجتماعــی به دلیــل این کــه فاقــد گفتمــان یــا شــعار 
اجتماعــی  گروه هــای  ســوی  از  و  هســتند  مشــخص  راهبــردی 
بــدون صــدا و نفــوذ در رســانه ها دنبــال می شــوند، خیلــی ســریع 
ســرکوب شــده اند. امــا اعتراضــات مدنــی کــه عمدتــاً خاســتگاه 
طبقــه ی متوســط دارنــد، دارای ابــزار رســانه ای قــوی )رســمی و 
و  اجتماعــی  یــا حامیــان ذی نفــوذ  رهبــران  نیــز  و  غیــر رســمی( 
حاکمیــت  بــرای  جــدی  چالش هــای  همــواره  سیاســی هســتند، 

کرده انــد.  ایجــاد 
اعتراضــات اجتماعی 1401

اعتراضــات  زمــره ی  در  اگرچــه  جــاری  اجتماعــِی  اعتراضــات 
و   78 ســال های  اعتراضــات  بــا  امــا  می شــود،  قلمــداد  مدنــی 
ــر خــالف اعتراضــات  88 تفاوت هــای اساســی دارد. اول آن کــه، ب
مذکــور کــه ماهیتــی اساســاً سیاســی داشــتند، ایــن اعتراضــات 
اعتراضــات  آن کــه،  دوم  دارنــد.  فرهنگــی  و  اجتماعــی  ماهیــت 
اخیــر به جــای رهبــران مشــخِص سیاســی یــا حتــی فرهنگــی، از 
ســوی نخبــگان متعــدد اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی، صنفــی 
ایــن  آن کــه،  کــه »حمایــت« می شــود. ســوم  »رهبــری«،  نــه  و... 
اعتراضــات علی رغــم فقــدان رهبــر و ســخن گو، واجــد گفتمــان 
از شــورش ها کامــال متمایــز می کنــد.  را  مشخصی ســت کــه آن 
)کــه  آن هــا  ســطوح  و  خواســته ها  تنــوع  علی رغــم  معترضیــن 
ویژگــی هــر جنبــش اجتماعی ســت(، دارای یــک وجــه اشــتراک 
شــکل  آن هــا  خواســته های  بــه  همیــن  کــه  هســتند،  گفتمانــی 

اســت. بخشــیده 
معترضیــن چــه می خواهند؟

مســلط بــر ایــن جنبش هــا شــنیده می شــود، ایــن اســت کــه بهــار 
رهبــری  یــا  تشــکیالتی طوالنی مــدت،  کار  هرگونــه  فاقــد  عربــی 
افــراد سیاســی بــوده اســت؛ امــا ایــن بدیــن منظــور نیســت کــه 
جنبش هــای عربــی هدفــی هــم نداشــته؛ بلکــه در هــر منطقــه 
و کشــور، یــک هــدف مشــخص بــود کــه جوانــان را بــه میــدان 
می کشــاند تــا تغییــر ســاختاری مدنظرشــان انجــام شــود. چیــزی 
کــه درد گلولــه را بــرای بــدن خنثــی می کــرد، در تونــس بــه پاییــن 
کشــیدن حکومــت جــاری، در مصــر اســتعفای حســنی مبــارک 
بــرای برگــزاری یــک انتخابــات آزاد، در ۱۷ فوریــه لیبــی از میــان 
برداشــتن معمــر قذافــی و چندیــن کشــور دیگــر کــه بــا ســرکوب و 

آغــاز جنــگ داخلــی ادامــه پیــدا کــرد، بــود.
اعتراضــات ۲01۹-۲0۲0 لبنان

نــاِن شــب  بــود؛ مثــالً  لبنــان، همه چیــز مثــل روز روشــن  بــرای 
تنظیــم  نــو  مالیــات  یــک  هــرروز  حــاال  بخورنــد،  کــه  نداشــتند 
می شــد کــه بایــد جــور می کردنــد، آن  هــم مالیــات بــر بدیهی تریــن 
ــری  ــی تمــاس تصوی ــی، حت ــن، تماس هــای تلفن ــل بنزی چیزهــا مث
واتــس اپ و دخانیــات. ریاضت هــای اقتصــادی، فســاد سیاســی، 
بیــکاری و... موجــب تظاهــرات، تحصــن، ایســتادگی مدنــی و... 
شــد کــه در انتهــا بــا اســتعفای نماینــدگان و وزیــران و تشــکیل 

ــداد یافــت. ــان امت ــرای لبن ــو ب ــی ن ــه دولت بدن
جــان سیاه پوســتان اهمیت دارد

جــورج  مــرگ  از  پیــش  امریــکا  متحــده  ایــاالت  سیاه پوســتان 
امریــکا،  پلیــس  توســط  به قتل رســیده  سیاه پوســِت  فلویــد، 
متحمــل مشــکالت مدنــی بســیاری می شــدند. احتمــاال بشــود 
بــا فرهنگ ســازی، ســاخت  را  از مســائل نژادپرســتانه  بســیاری 
سیاه پوســتان  بــرای  مخصــوص  اماکــن  و  مــدارس  محله هــا 
کاهــش داد، امــا بــا پلیــس امریــکا چــه می کننــد وقتــی معیــار 
می دانــد؟  آن هــا  سیاه پوســت بودِن  را  انســان ها  خطرناک بــودن 
ــل رســیدن  ــه قت ــود کــه مــردم را پــس از ب ــن ســوال ب ــا همی دقیق
کننــد  فریــاد  صــدا  یــک  تــا  کشــاند  خیابــان  بــه  فلویــد  جــورج 

.»Black lives matter«

ــی و غیــر آن، از ویژگی هــای یــک  ــوع خیابان اعتراضــات، چــه از ن
جامعــه ی نرمــال اســت. انتظــار مــی رود در یــک جامعــه ی نرمــال، 
افــراد یــا صنــوف جامعــه نســبت بــه مســائلی اعتــراض داشــته 
قالــب  در  نمادیــن  شــکل  بــه  را  خــود  اعتــراض  ایــن  و  باشــند 
تجمعاتــی بــه حاکمیــت ابــراز کننــد. در واقــع چنیــن تجمع هــا 
و میــداِن آن  بارزتریــن شــکل  کــه معمــوالً  راه پیمایی هایــی،  یــا 
در خیابــان و فضاهــای عمومی ســت، نه تنهــا موضــع و گرایــش 
معترضیــن را بــه حاکمیــت منتقــل می کنــد، بلکــه میــزان قــوت و 
حمایــت مردمــی آن را نیــز نشــان می دهــد. به عــالوه، اعتراضــات 
و تجمعــاِت خیابانــی ابــزار فشــار گروه هــای مردمــی بــه حاکمیــت 
نیــز هســت. از ایــن رو، در جوامــع مردم ســاالر تــالش می شــود 
بــه  شــود.  مهیــا  مردمــی  اعتراضــات  چنیــن  بــرای  شــرایط  تــا 
خواســته ی  بــا  بیش تــر  طبیعــی  به طــور  حاکمیــت  این ترتیــب 
مــردم انطبــاق پیــدا می کنــد و رضایــت و همگرایــی ملــت و دولــت 

می یابــد.  افزایــش 
از آزادی تجمعــات  نیــز صراحتــاً  در قانــون اساســی کشــور مــا 
بــوده کــه  قــرار  نیــز احــزاب سیاســی ســخن رفتــه و  مردمــی و 
قانونــی  مجــارِی  از  بتواننــد  سیاســی  و  مردمــی  گروه هــای 
خواســته های خــود را در خیابــان فریــاد زننــد. از ایــن رو، نفــِس 
اعتراضــات مردمــی امــری طبیعــی و مقتضــی یــک دولت-ملــت 
نرمــال اســت؛ امــا زمانی کــه چنیــن مجــاری قانونــی بــه هــر دلیلــی 
معطــل گذاشــته می شــود و اجــازه ی تجمعــات و راه پیمایی هــای 
نمی شــود،  داده  از حاکمیــت  خیابانــی جــز در مســیر حمایــت 
پیــدا  بــروز  مردمــی  انفجارهــای  شــکل  بــه  اعتراضاتــی  چنیــن 

می کننــد.
همــواره  غیرحاکمیتــی  اعتراضــات  مــا  کشــور  در  متاســفانه 
نامشــروع تلقــی شــده و اگــر چنــد روزی بــا آن مماشــات شــده، در 
نهایــت بــه دلیــل عــدم توانایــی یــا خواســت حاکمیــت در تأمیــن 
شــرایط اعتــراض، به ســرعت بــا برخــی رفتارهــای غیراجتماعــی 
مشــکالت  دچــار  نهایتــاً  و  همــراه  و...(  وندالیســم  )هم چــون 

جــدی شــده اســت. 
ایــن مســئله باعــث شــده کــه همــواره یــک روایــت در رابطــه ی 

حاکمیــت و مــردم تکــرار شــود: 
•حاکمیــت و مــردم، دشــمنانی دارند. 

•اگرچــه مشــکالتی وجــود دارد، امــا مســئوالن مجدانــه در تــالش 
بــرای حــل آن هــا هســتند.

ــراض مردمــی موجــب ســوء اســتفاده ی دشــمنان  ــه اعت •هــر گون
می شــود.

پرده نخســت؛ انقالب های بی ســر
می کننــد،  بلنــد  شنیده شــدن  بــرای  را  صدای شــان  مــردم 
نســبتاً  هارمونــی  بــا  تــا  آمدنــد  دســته هایی  هــم.  نیــز  گلوله هــا 
منظمــی شــعارهایی را فریــاد کننــد کــه از کــف خانه هــا، مدرســه 
و دانشــگاه، محــل کار، اداره ای کــه بــا آن ســروکار داشــتند، یــا 
خودروهــای حمل ونقــل همگانــی و خالصــه از بطــن جامعــه بــا 
خودشــان آورده انــد. عــده ای هــم در برابــر آن جمــع، ابزارهایــی 
بــرای برقــراری ســکوت بــه دســت دارنــد؛ بدیــن ترتیــب می تــوان 
اگــر  کــه  جنبشــی  اســت.  شــده  آغــاز  جنبــش  یــک  کــه  گفــت 
هدفمنــد، دارای راهبــر یــا راهبرانــی باشــد و هدفــش دگرگونــی 
ــد انقــالب نــام بگیــرد  ــک چهارچــوب باشــد، می توان ســاختاری ی
از  تعریــف ســنتی  یــک  ایــن  اعتــراض.  ایــن صــورت  و در غیــر 
کنشــی انسانی ســت، درواقــع موفقیت آمیــز بــودن یــا نبــودن ایــن 
ــا همیــن معیارهــای ســنتی بررســی می شــود  کنــش نیــز امــروزه ب
کــه امــری نامطلــوب اســت، آن هــم در جهانــی کــه هــرروز درحــال 

انبســاط و توســعه اســت.
دیگــر  احتمــاالً  آن چــه  و  روزآمــد  معیارهــای  بــه  آن کــه  بــرای 
بایــد  ابتــدا  در  بپردازیــم،  باشــد  پاســخگوی مان  نمی توانــد 
تفــاوت جنبش هــای اخیــر را بــا آن چــه پیــش از ایــن در جهــان 
رخ داده، مقایســه کنیــم. بــه عنــوان مثــال در یــک نــگاه کلــی 
بــه جنبش هــای دهه هــای اخیــر )۲۰۱۰-۲۰۲۰( چنیــن برداشــت 
ــرای یــک جنبــش آن چنــان  می شــود کــه شــرط حضــور رهبــران ب
هــم ضــروری نیســت. لــذا مفهومــی نــو تحــت عنــوان انقالب هــای 
بی ســر شــکل می گیــرد کــه در جوامــع مختلــف شــاهد آن بودیــم.

بهــار بــا عطر عربی
تحمــل  از  پــس  بوعزیــزی،  محمدبــن   ۲۰۱۰ ســال  دســامبر   ۱۷
بــه  اقــدام  تونــس،  شــهرداری  مامــوران  ناســزای  و  تحقیــر 
زندگــی  اتمــام  بــا  و  می کنــد  اداره  ایــن  جلــوی  در  خودســوزی 
او، یــک دومینــوی بــزرگ به نــام بهــار عربــی متولــد می شــود و 
خشــم نهفتــه بســیاری را در جوامــع عربــی برمی انگیــزد و تــا بــه 
ــان تمــام صاحب نظــران  ــد. آن چــه از زب ــدا می کن امــروز ادامــه پی

یــک راه معمــول و معتبــر بــرای شــناخت خواســته ی معترضــان، 
تحلیــل شــعارهای آنــان اســت. شــعارهای اعتراضــی اخیــر را از 
دو منظــر محتــوا و شــکل )فــرم( می تــوان تحلیــل کــرد. تحلیــل 
معترضــان  ارتباطــی  و  زندگــی  ســبک  بیش تــر  شــعارها  فرمــی 
80 هســتند، نشــان می دهــد.  متولدیــن دهــه ی  کــه عمدتــاً  را، 
نزاکتــی نســل های پیشــین  و  تابوهــای گفتــاری  بــه  بی اعتنایــی 
بــا طــرح بی پــروای واژگان ممنوعــه ی جنســی )در قالــب آن چــه 

شــعارهای رکیــک نامیــده می شــود( از ایــن زمــره اســت.
امــا بــه لحــاظ محتوایــی کــه بیش تــر منظــور نظــر ایــن نوشــتار 

اســت، چنــد ویژگــی آشــکار را می تــوان در آن هــا برشــمرد:
و  مــورد حمایــت گروه هــا  بــه شــعارهای سیاســی  1.بی اعتنایــی 
احــزاب سیاســی اپوزیســیون و غیــر آن. علی رغــم حمایــت وســیع 
گروه هــای اپوزیســیون، امــا تأثیرپذیــری اعتراضــات مردمــی در 
شــعارها از ایــن گروه هــا بســیار انــدک و نزدیــک بــه صفــر بــوده 
اســت. معترضیــن )بــا پیشــاهنگِی نســل دهــه ی 80( شــعارهای 

خــودش را دارد و آن هــا را فریــاد می زنــد.
دو  اصالح طلبانــه ی  و  درون حاکمیتــی  شــعارهای  2.برخــالف 
خواســته های  بــا  به ترتیــب   88 و   78( قبــل  مدنــی  جنبــش 
آرای  در  نظــر  تجدیــد  و  احــزاب،  و  مطبوعــات  آزادی  محــورِی 
ایــن  در  مطرح شــده  شــعارهای  جمهــوری(،  ریاســت  انتخابــات 

دارد. بر-حاکمیتــی  و  براندازانــه  ماهیتــی  اعتراضــات 
قالــب  در  اعتراضــی  موضوعــات  از  وســیعی  طیــف  اگرچــه   .3
عبارت هــای »بــرای...« طــرح شــده، امــا می تــوان به ســتوه آمدن 
از فشــارها و محدودیت هــای اجتماعــی و در مقابــل، خواســت 
»آزادی هــای اجتماعــی« را به عنــوان مضمــوِن محــوری و اثباتــی 
و  شــروع کننده  عامــل  قضــا  از  کــه  مطرح شــده،  شــعارهای 

دانســت.  بــود،  نیــز  اعتراضــات  ایــن  تداوم دهنــده ی 
ســناریوهای پیــش روی اعتراضــات اخیر

اعتراضــات اخیــر روز بــه روز بیش تــر بــه  ســمتی پیــش مــی رود کــه 
رونــد  می شــود.  خیابان هــا  در  معترضیــن  جان باختــِن  موجــب 
اعتراضــات بــه گونه ای ســت کــه تعــداد بیش تــری از معترضیــن 
به دلیــل خشــونت بار بــودِن اتفاقــاِت کنونــی آســیب می بیننــد و 
ــه فضــای اعتراضــی  ــازه ای ب ــن از ســویی تحریــک و انگیــزش ت ای
خیابانــی می دهــد و از ســوی دیگــر، خشــونت متقابــل معترضیــن 
علیــه نــه تنهــا مامــوران امنیتی-انتظامــی یــا لبــاس شــخصی کــه 
حتــی صنــوف به ظاهــر طرفــدار حاکمیــت، نظیــر روحانیــون، را 

نیــز بــر انگیختــه اســت. 
علی رغــم آن کــه جنبــش اعتراضــی اخیــر عالقــه ای بــه اســتفاده 

بــا توجــه بــه آن چــه بــه عنــوان نمونــه ای از جنبش هــای بی ســر در 
دهــه ی اخیــر بررســی کردیــم، اکنــون معیارهــای تطبیق دهنــده ی 
پرســش  چنــد  ســپس  و  می شــوند  تزلــزل  دچــار  جنبش هــا 
یــک جنبــش موفــق، جنبشــی  الزامــا  آیــا  مطــرح خواهــد شــد: 
رهبــران  نقــش  کســانی  چــه  یــا  چه چیــز  اســت؟  راهبــر  دارای 
جنبش هــای امــروزه را بــازی می کننــد؟ در واقــع بــرای شــنیدن 
ــد مراجعــه  ــزی بای ــه چــه کســی و چــه چی ســخن یــک جنبــش ب

کــرد؟
صدایــی نو به نــام خرد جمعی

در نتیجــه ی جنبش هایــی کــه بررســی شــد، دانســتیم کــه صــدای 
جدیــدی در میــان مــردم شــنیده می شــود کــه می توانــد منجــر 
بــه وقایــع نوینــی در جامعــه باشــد. امــروزه بــا گســترش فضــای 
مجــازی ارتبــاط هرچــه بیش تــر شــهروندان بــا یک دیگــر و از همــه 
مهم تــر بی اعتبــاری رســانه های غیــر دموکراتیــک ملــی در برابــر 
رســانه های مردمــی، احتمــاالً شــاهد یــک خــرد جمعــی هســتیم 
بــه یــک مقاومــت مدنــی در برابــر آن چــه  کــه هم صــدا دســت 

جمــع نمی خواهــد و بــرای آن چــه جمــع می خواهــد، می زننــد.

اســتادیار  کبریــس،  کریســتوفر  کــه  اســت  خــرد جمعــی همــان 
نیویــورک، دربــاره آن می گویــد: حساســیت  روان شناســی کالــج 
بــه  انــدازه  تــا چــه  کــه اعضــاء  ارتبــاط دارد  ایــن  بــه  اجتماعــی 
ــی وقتــی  ــد، کــه یعن ــی احساســات یک دیگــر را درک می کنن خوب
افــراد یــک گــروه اجتماعــی هم زمــان بــا یک دیگــر طبــق آن چــه 
رفتــار می کننــد؛ در آن  و  اندیشــه  بــه هدفــی،  تجربــه کرده انــد 
فهــم  ایــن  اهمیــت  در  اســت.  گرفتــه  گــروه خرد جمعــی شــکل 
جمعــی بایــد گفــت: گروه هایــی کــه یــک فــرد در آن هــا بــر عقایــد 
بــا  هــوش جمعــی کم تــری در مقایســه  از  بــود،  دیگــران چیــره 
متعادل تــری  چرخــش  بحــث  جریــان  آن هــا  در  کــه  گروه هایــی 

داشــت، برخــوردار بودنــد.
مقاومــت مجــازی؛ چــه کســی بیش تر، چه کســی کم تر؟

بــا احتســاب فضــای مجــازی، مــا در بســیاری از ایــن جنبش هــای 

از شــعارها یــا شــیوه های اعتراضــی جنبش هــای پیــش از خــود 
نــدارد، امــا همــان رویــه ای کــه در انقــالب 57 موجــب شــکل گیری 
از  اســتفاده  یعنــی  شــد،  مردمــی  پی درپــی خیزش هــای  امــواج 
معترضیــن فوت شــده در خیابــان،  و چهلــمِ  رویدادهــای هفتــم 
بــه  رو  اعتراضــاِت  قــوای  تجدیــد  و  شــکل گیری  بــرای  مجــدداً 
افــول بــه کار گرفتــه شــده اســت. از ایــن رو، بــه نظــر می رســد 
به صــورت  برانگیخته شــده  خشــم های  به واســطه ی  معترضیــن 

بــه جنبش هــای اعتراضــی ادامــه دهنــد.  مکــرر، هم چنــان 
بــه لحــاظ منطقــی ســه ســناریو پیــش روی حاکمیــت در تقابــل یــا 

تعامــل بــا معترضــان وجــود دارد:
محــدود  خواســته های  برابــر  در  حاکمیــت  آمــدن  1.کوتــاه 
وعــده ی  و  اجتماعــی  آزادی هــای  ایجــاد  جهــت  معترضــان 
سیاســت مداران  توســط  بیش تــر  کــه  )ســناریویی  امــور  اصــالح 

می شــود(. پیشــنهاد  اصالح طلــب 
فرونشــاندن  بــرای  تــالش  و  موجــود  رویه هــای  بــر  2.پافشــاری 
اعتراضــات بــدون دادن امتیــازی بــه معترضــان )آن چــه عمدتــاً 
درون حاکمیتــی حمایــت می شــود(. متنفــذ  توســط هســته های 
محدودیت هــای  کاهــش  ســپس  و  اعتراضــات  3.ســرکوب 

معترضــان. خواســت  جهــت  در  اجتماعــی 
کنــون حاکمیــت  تــا  کــه  رویه ای ســت  بــر خــالف  اول  ســناریوی 
بــاور  یــک  اســت.  داشــته  اعتراضــی  جنبش هــای  برابــر  در 
نشــانه ی  کوتاه آمدنــی،  هرگونــه  کــه  اســت  آن  درون حاکمیتــی 
مشروعیت بخشــی بــه معترضیــن و در نتیجــه حمایــت ضمنــی 
از آن اســت. بــه نظــر می رســد کوتــاه آمــدن حاکمیــت او را بــه 
ســمت زنجیــره ای از عقب نشــینی ها بــه پیــش ببــرد کــه بــا آن چــه 
هویــت و اصــول ایدئولــوژی انقــالب می داننــد در تعــارض اســت. 
را  ایــن ســناریو  نظــر می رســد حاکمیــت  بــه  دلیــل،  بــه همیــن 

انتخــاب نخواهــد کــرد. 
ســناریوی دوم همــان اســت کــه تــا کنــون دنبــال شــده اســت. 
ارشــاد  گشــت  حفــظ  بــر  معــروف  بــه  امــر  ســتاد  دبیــر  تاکیــد 
مویــدی بــر ایــن مدعاســت. فرجــام اتخــاذ ایــن ســناریو آن خواهــد 
شــد کــه حاکمیــت حتــی در صــورت توفیــق در مهــار اعتراضــات 
آینــده بســیار نزدیــک را  بــذر طوفان هــای بزرگ تــری در  اخیــر، 

مــی کارد کــه دیگــر قابــل کنتــرل نخواهــد بــود. 
اصــالح  ســپس  و  اعتراضــات  مهــار  ســوم،  محتمــل  ســناریوی 
رویه ای ســت  ایــن  اســت.  معترضــان  خواســت  مطابــق  رویه هــا 
در  یوگوســالوی  هم چــون  حکومت هایــی  توســط  پیش تــر  کــه 
دوران جنــگ ســرد بــه کار گرفتــه شــد؛ امــا هم چنــان به دلیــل 
اصــول  بــا  اخیــر  اعتراضــی  جنبــش  خواســت های  گره خــوردن 
ایدئولوژیــک حاکمیــت، بــه نظــر نمی رســد حتــی چنیــن ســناریوی 
در  کــه  اتخــاذ شــود؛ هرچنــد  از ســوی حاکمــان  نیــز  بینابینــی 
شــود.   مماشــات  مدتــی  تــا  اجتماعــی،  اعمــال محدودیت هــای 

بی ســر می بینیــم کــه مثــال پــس از خودســوزی کارگــر تونســی، 
پســت های  یــا  توییــت  انتشــار  بــه  دســت  بســیاری  عــده 
متاثــر  از  نشــان  خــود  کــه  می زننــد  این بــاره  در  اینســتاگرامی 
شــدِن جمــع و ســپس متاثــر کــردِن اجتمــاع در بــاب یــک تجربــه 
تــا  می کوشــند  آن هــا  مقابــل  عــده ی  تبــع  بــه  اســت.  مشــترک 
زرد  اصطالحــاً  و  ســطحی  بی اعتبــار،  عناوینــی  بــا  را  جنبش هــا 
نشــان دهنــد. یکــی از ایــن عناویــن مجازی بــودن اســت. افــراد 
گــروه مقابــل معترضیــن، ایــن خــرد  جمعــی را متاثــر از هیجانــات 
به وجودآمــده  هیجــان  ایــن  بگوینــد  تــا  می خواننــد  رســانه ای 
تحــت تأثیــر عقایــد عــده اندکــی از مخالفــان بــه شــمار می آیــد و 
الباقــی افــراد بــه علــت عــدم ســواد رســانه ای دنبالــه رو ایــن عقایــد 
هســتند. ایــن درحالی ســت کــه امــروزه صاحبــان قــدرت در خــط 
اول اســتفاده از رســانه بــرای کنتــرل افــکار عمومــی قــرار دارنــد و 
بــه طــرق مختلــف می کوشــند تــا تفکــر عامــه مــردم را بــه ســمت 

منافــع خــود کنتــرل کننــد.
در  افــراد  رســانه ای  عمل کــرد  بــه  می تــوان  ملمــوس  مثالــی  در 
ایــن  ابتــدا  در  کــرد؛ شــاید  اشــاره  اخیــر کشــورمان  اعتراضــات 
بــه  متعلــق  تنهــا  کــه کمپین هــای مجــازی  دیــده شــود  مســئله 
معترضیــن اســت، امــا در یــک رصــد رســانه ای دیــده می شــود کــه 
ــل نیــز همــواره درحــال انتشــار  ــه گــروه مقاب ــق ب رســانه های متعل
و اعالمیــه  بیانیــه، پوســتر  و  تصاویــر، مســتند ویدئویــی، متــن 
کــه در  ایجــاد می کنــد  را  نوعــی مقاومــت  ایــن شــرایط  اســت. 
فضــای مجــازی شــکل گرفتــه اســت، می توانیــم آن را مقاومــت 
مجــازی بنامیــم. در واقــع دهــه اخیــر میــالدی را می تــوان بــازه 

زمانــی حائــز اهمیتــی بــرای بســترهای مجــازی دانســت.
فرجــام آن کــه ایــن میــزان اهمیــت دادن بــه فضــای مجــازی، حکــمِ 
غیررســمی،  جهــان  یــک  به مثابــه  را  آن   به رسمیت شــناختِن 
امــا پذیرفته شــده هم پــای فضــای واقعــی دانســت. لــذا امــروزه 
باتوجــه بــه جایــگاه مســلط رســانه و محیــط ســایبری بــر افــکار 
افــکار  بازتــاب  کرســی  عنــوان  بــه  دیگــر  ســویی  از  و  عمومــی 
یک دیگــر  برابــر  در  گروه هــا  مجــازی  مقاومــت  نقــش  عمومــی، 
بــه همــان میــزان موثــر و مهــم اســت کــه مقاومــت در کوچه هــا 

شــهر. خیابان هــای  و 

حامد بخشی
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 

محمدسجاد کاشانی
کارشناسی علوم سیاسی 98

تحلیلی بر اعتراضات سراســری 1401؛ 

 فریادها به کجا می رســد؟

نگاهــی بــه حرکت هــای جمعی در دهه های اخیر؛

قطــار به مقصد گذار



به تازگــی برخــی از تحلیلگــران شــهری در پــی تئوریزه کــردن شــرایط حاضــر در شــهرهای مان برآمده انــد و ادبیاتــی بــرای توضیــح علــل 
خشــونت شــهری تولیــد شــده اســت کــه درخورتوجــه اســت. مکــرر یــادآور شــده کــه حضــور در فضاهــای شــهری، اظهارنظــر و اعتــراض 
مســالمت آمیز جــزء حقــوق اولیــه  شهروندی ســت کــه هــم در قوانیــن بین المللــی و هــم در قوانیــن ملــی مــا بــه  رســمیت شــناخته شــده 
اســت. شــهرها به مثابــه عرصــه  زندگــی جمعــی شــهروندان بایــد فضاهــای متناســب بــرای همــه فعالیت هــا و رفتارهــای قانونــی ایشــان 
را فراهــم کننــد و پیش بینــی فضاهــای پیاده مــدار بــرای رویدادهــای جمعــی ازجملــه اعتــراض مســالمت آمیز یکــی از بایســته های 
برنامه ریــزی و  طراحــی شــهری اســت. فقــدان چنیــن فضاهایــی ســبب می شــود هنــگام برگــزاری هرگونــه مراســمی، به خصــوص مراســم 
غیررســمی، زندگــی عــادی در شــهر مختــل شــده و از آن مهم تــر امــکان نظــارت متقابــل شــهروندان و نیروهــای انتظامــی بــر رونــد 
مســالمت آمیز اعتــراض ســلب شــود. به این ترتیــب فرصــت برنامه ریــزی رویــداد از دســت مــی رود و گاه برخوردهــای غیرقابــل  دفاعــی 

رخ می دهــد کــه امنیــت روانــی و ایمنــی جانــی شــهروندان را بــه مخاطــره می انــدازد.
ادامه این یادداشت را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

امکان  گفت وگوی مردمی در فضاهای محلی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و سوم / آبان ماه  51401
نگـــاه ویـژه

و بازپس گیــری حقــوق اساســی خــود بــه میادیــن اصلــی شــهرها، 
ــد و خواســته های اساســی خــود  دانشــگاه ها و کارخانه هــا می رون

را در قالــب جنبش هــای اعتراضــی فریــاد می زننــد.
جنبــش  در  ایــران  مــردم  خورشــیدی،   ۱۲۸۴ ســال  در 
پادشــاه  اختیــارات  شــدن  محــدود  خواســتار  مشــروطه خواهی 
در نظــام ســلطنتی و نهادینه شــدن حقــوق اساســی خــود ماننــد 

بودنــد. قانــون  حاکمیــت  و  عدالــت  فــردی،  آزادی 
و  دانشــجویان  نیــز  چکســلواکی   ۱۹۸۹ مخملــی  انقــالب  در 
مخالفــت  در  مردمــی  راهپیمایی هــای  در  میان ســال  مخالفــان 
بــا دولــت تک حزبــی کمونیســت چکســلواکی، اقتصــاد طراحــی 

مفاهیمــی  ظهــور  آن  تبــع  بــه  و  جمعــی  زندگــی  پیدایــش  بــا 
بــه  بشــر  مدنــی،  رفــاه  و  عدالــت  برابــری،  آزادی،  هم چــون 
شــیوه های گوناگــون به دنبــال وارد کــردن ایــن مفاهیــم در بطــن 
پررنــگ در  از روش هــای  یکــی  اســت.  اجتماعــی شــده  زندگــی 
اســت.  اعتــراض  ســاخته اند،  را  تاریــخ  کــه  مردمــی  گذشــته ی 
اعتــراض، در مفهــوم لغــوی، مخالفــت گروهــی در مقابــل یــک 
کنش هــای  تاریــخ  بــه  گــذرا  نگاهــی  در  اســت.  عمــل  یــا  ایــده 
ــی را  ــرد جوامــع، اعتراضــات مدن ــوان پــی ب اجتماعــی بشــر، می ت
ــا  ــد و مــردم سراســر دنی ــات می دانن ــان مطالب یکــی از راه هــای بی
بــه خصــوص در دو قــرن گذشــته بــرای اصــالح وضعیــت موجــود 

خــود  پارلمانــی  جمهــوری  بــه  و  برداشــتند  میــان  از  را  شــده 
بازگشــتند.

در همــان ســال در نقطــه ی دیگــری از جهــان، بیــش از صدهــزار 
نفــر از مــردم چیــن در میــدان تیان آن مــن بــه رهبــری دانشــجویان 
در اعتــراض بــه وضعیــت موجــود از جملــه تــورم، فســاد سیاســی 

و خویشاوندســاالری اقتصــادی تظاهــرات برگــزار کردنــد.
از ســال ۲۰۱۰ مــردم در خیابان هــای تونــس، مصــر، یمــن، بحریــن، 
لیبــی و ســوریه بــا شــعار »نــان، آزادی و عدالــت اجتماعــی« بهــار 

عربــی را رقــم زدنــد.
هم چنیــن در ســال ۲۰۲۰ در اعتراضــات بــه مــرگ جــورج فلویــد، 

بســیاری از مــردم جهــان بــا حمایــت از پویــش »زندگــی ســیاهان 
مهــم اســت« قصــه ی قدیمــی انقــالب هائیتــی و جنبش هــای ضــد 

آپارتایــد آفریقــای جنوبــی را از نــو نوشــتند.
انقــالب هائیتــی بــا قیــام برده هــای سیاه پوســت آفریقایــی شــروع 
فرانســه  در  مســتعمره  بــردگان  شــورش  به دنبــال  و  بــود  شــده 
منجــر بــه الغــای بــرده داری و تاســیس یــک کشــور مســتقل شــد. 

آن هــا نیــز خواســتار تحقــق ارزشــی بــه نــام برابــری بودنــد.
امــا انســان  مــدرن گامــی فراتــر از حقــوق مدنــی برداشــته و بــا 
ــت خــود  ــه انقــراض« حمای ــام علی ــد »قی ــی مانن تشــکیل گروه های
را از طبیعــت و ســالمت زیســت محیطی نیــز نشــان داده اســت.
و  اجتماعــی  همبســتگی  گویــای  زبــان  کــه  زمانــی  اعتراضــات، 
می کننــد.  پیــدا  تاریخ ســازی  قــدرت  باشــند،  ارزش هــا  تحقــق 
ــر مــی رود و ایــن  ــر اعتــراض، از علــت آن فرات گویــی روح حاکــم ب
شــاید، فصــل مشــترک تمــام مشــت های گره شــده فــارغ از مرزهــا 

باشــد. و زمان هــا 
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ســیری در علل شــکل گیری مهم ترین اعتراضات جهان؛

مشــت های گره  شــده، چهره ای از مدنیت

درنگی بر مســئله ی امکان پذیری اعتراض از مســیر قانونی؛

می خواهــم حرف بزنم!

مروری بر کتاب »شــهریار« ماکیاولی؛ 

خاطره آزادی حانیه عامل
کارشناسی علم اطالعات و دانش شناسی 1400

حقــوق و تکالیــف هــر دو گــروه را بیــان می کنــد و چنــان محکــم و 
مســلم اســت کــه هــر شــهروندی می توانــد بــا رعایــت ضوابــط ایــن 
قانــون، از حقــوق منــدرج در آن برخــوردار شــود. حــق اعتــراض 
بــه صــورت صریــح یــا ضمنــی در ســه اصــل از قانــون اساســی 

اصــل  اســت؛  مطــرح شــده 
و   ۳ اصــل  هفتــم  بنــد   ،۹
گفــت  ۲۷. می تــوان  اصــل 
محــوری  اصــل   ،۲۷ اصــل 
در  کــه  ماســت  بحــث  در 
ملــت، حــِق  فصــل حقــوق 
تجمعــات  آزاد  برگــزاری 
قــرار  توجــه  مــورد  را 
می کنــد:  بیــان  و  داده 
اجتماعــات  »تشــکیل 
بــدون  راه پیمایی هــا،  و 
شــرط  بــه  ســالح،  حمــل 
مبانــی  بــه  مخــل  آن کــه 
اســالم نباشــد آزاد اســت«. 
اساســی  قانــون  واقــع  در 
را  تجمــع  یــک  برگــزاری 
منــوط بــه رعایــت دو شــرِط 
عــدم حمــل ســالح و اخــالل 
ــد،  ــی اســالم می دان در مبان
امــا در عمــل، اجــرای ایــن 

آزادی بیــان، الفبــای خــود را دارد. مرزهــای آزادی درعیــن حال کــه 
در دنیــای ایده هــا و آرمان هــا نامحــدود و غیرقابل تصــور بــه نظــر 
می آیــد؛ در جایــگاه عمــل و زیســت اجتماعــی بــا محدودیت هــای 
گوناگونــی مواجــه اســت و گاه محدودیت هــا، منجــر بــه خوانشــی 
معکــوس از ایــن الفبــا می شــود و ایــن نقطــه، همان جایی ســت 
کــه قانــون بــه عنــوان داعیــه دار عدالــت بایــد نقــش خــود را ایفــا 
کنــد و برخــورداری از حــق اعتــراض بــه شــرایط موجــود به صــورت 
ــه مــردم ایــن  مســالمت آمیز و عــاری از آســیب، جایی ســت کــه ب
فرصــت را می دهــد تــا بــا آرمــاِن آزادی بیــان، مواجــه ای واقعــی و 

اثرگــذار داشــته باشــند.
اســت.  شــده  پیش بینــی  نیــز  بین المللــی  اســناد  در  حــق  ایــن 
مــاده ۲۰ اعالمیــه ی جهانــی حقــوق بشــر اعــالم مــی دارد: »هــر 
انجمن هــای  تشــکیل  و  گردهمایــی  آزادی  بــه  محــق  انســانی 
ــه شــرکت  ــور ب مســالمت آمیز اســت. هیچ کــس نمی بایســت مجب
در هیــچ انجمنــی شــود.« هم چنیــن مــاده ۲۱ میثــاق بین المللــی 
مجامــع  تشــکیل  »حــق  می کنــد:  بیــان  سیاســی  و  مدنــی 
ایــن  اعمــال  می شــود.  شــناخته  رســمیت  بــه  مســالمت آمیز 
حــق تابــع هیچ گونــه محدودیتــی نمی توانــد باشــد، جــز آن چــه 
یــک جامعــه ی دموکراتیــک  در  و  مقــرر شــده  قانــون  بــر طبــق 
بــه مصلحــت امنیــت ملــی یــا ایمنــی عمومــی  یــا نظــم عمومــی  
و  حقــوق  یــا  عمومــی   اخــالق  یــا  ســالمت  از  حمایــت  بــرای  یــا 

باشــد.« داشــته  ضــرورت  دیگــران  آزادی هــای 
در قوانیــن داخلــی، اولیــن مرجــع مــا، قانــون اساسی ســت؛ قانونــی 
کــه بــه منزلــه ی قــراردادی رســمی میــان مــردم و حکومــت اســت؛ 

اصــل مقیــد بــه شروطی ســت کــه در ســایر قوانیــن آمــده اســت.
بــر اســاس بنــد ۶ مــاده ی ۱۱ قانــون، نحــوه ی فعالیــت احــزاب و 
گروه هــای سیاســی )مصــوب ۱۳۹۵(، اتخــاذ تصمیــم در خصــوص 
درخواســت برگــزاری تجمعــات، از وظایــف کمیســیون مــاده ۱۰ 

ایــن قانــون اســت. مســتند بــه مــاده ۱۰، اعضــای ایــن کمیســیون 
قــوه  رئیــس  نماینــده  کشــور،  کل  دادســتان  نماینــده  شــامل 
و  ملــی  احــزاب  کل  دبیــران  میــان  از  نماینــده  یــک  قضاییــه، 
یــک نماینــده از میــان دبیــران کل احــزاب اســتانی دارای پروانــه 
دو  و  کشــور  وزارت  معــاون سیاســی  رای،  حــق  بــدون  فعالیــت 
نماینــده بــه انتخــاب مجلــس شــورای اســالمی از بیــن نماینــدگان 

داوطلــب اســت.
در این جــا چنــد مســئله محــل تردیــد و ابهــام اســت. نخســت 
ــون عــادی  ــه وســیله ی قان ــون اساســی ب ــا تخصیــص قان ــه آی آن ک
امکان پذیــر اســت؟ البتــه ایــن مســئله از اوايــل دهــه ی شــصت تــا  
ــان اســت. ــه امــروز، مــورد اختــالف نظــر سياســيون و حقوق دان ب

-چنان کــه  بپذیریــم  را  تخصیــص  ایــن  اگــر  آن کــه  دوم 
سال هاســت اجــرا می شــود و موردارجــاع قــرار می گیــرد- اخــذ 
از جانــب  فقــط  برگــزاری تجمــع،  بــرای  وزارت کشــور  از  مجــوز 
ارســال  امــکان  اشــخاص حقیقــی  و  اســت  امکان پذیــر  احــزاب 
درخواســت اخــذ مجــوز را ندارنــد. در واقــع، هیــچ ســاز و کاری 
جهــت اعتــراض قانونــی و مســالمت آمیزِ شــهروندانی کــه عضــو 

اســت. نشــده  پیش بینــی  نباشــند،  احــزاب 
بــا بررســی قوانیــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رعایــت ۴ شــرط 
بــرای آن کــه یــک اعتــراض، قانونــی تلقــی شــود، ضروری ســت:

از  کــه  اســالم  مبانــی  در  اخــالل  عــدم  و  ســالح  حمــل  عــدم 
مندرجــات قانــون اساسی ســت و درخواســت برگــزاری راهپیمایــی  
و تشــکیل اجتماعــات از ســمت احــزاب و صــدور مجــوز از وزارت 

کشــور و اســتانداری کــه شــروط مذکــور در قانــون اســت.
ایــن موضــوع قابــل تأمــل باشــد کــه تحدیــد  در نهایــت شــاید 
قانــون اساســی آن هــم در جایی کــه بــا حقــوق ملــت و یکــی از 
مطالبــات،  تــورم  موجــب  دارد؛  کار  و  ســر  بیــان  آزادی  مظاهــر 
انســداد راه هــای گفت وگــو و زیرســوال رفتــن روش هــای اعتــراض 

می شــود. مســالمت آمیز 

شــرارت های سیســتمی  و  بی نظمی  هــا  انــواع  چیرگــی  نچرخــد. 
و جریان هــای باطــل بــر گســتره  ی یک پارچــه ی سیاســی کشــور 
ــا  ــم روی ــا در عال ــر روی کاغــذ ی امــری انکارناپذیــر اســت. و تنهــا ب
ــام آورد کــه در آن همه چیــز در ســکون و  ــوان از حکومتــی ن می ت

واالتریــن حــد خــود در جریــان باشــد.
قــدرت،  مســند  در  نشســته  شــهریارِ  شــرایطی،  هم چــون  در 
ــن سیاســت ها، اوضــاع را در  ــه بهینه تری ــکا ب ــا ات موظــف اســت ب
را مأمــن دهــد. ماکیاولــی معتقــد  و تشــویش ها  دســت گرفتــه 
فضیلــت  دوجانــِب  داشــتن  نــگاه  شــرایطی،  چنیــن  در  اســت 
وضعیــت  ایده آل تریــن  شــهریار  توســط  سیاســی  و  اخالقــی 
بــه  این گونــه  لکــن، همیشــه هــم شــهریار  را می ســازد.  ممکــن 
ــات گام نمی نهــد.  ــای حی ــزد و در تمن ــا بیم هــا برنمی خی ــه ب مقابل
بدتریــن وضعیــت هــم آن اســت کــه شــهریار متوســل بــه رذیلــت 
اخالقــی و سیاســی، یک جــا باهــم شــود. آن گاه بــه تدریــج حیــات 

انحطــاط می  گــذارد. بــه  رو  سیاســی حکومــت 
انتخــاب  اســت .  انتخــاب  بــه  ناچــار  شــهریار  کــه  این جاســت 
ــا  ــرای ادامــه ی بقایــش؛ ایجــاد حــس عشــق ی واپســین اســلوب ب

حــس تــرس در مــردم!
ــا نگــه داشــتِن عشــق ســخت، صعــب اســت ؛ چراکــه برخــالف  امّ
ایجــاد  اســت.  وابســته  دیگــری  بــه  و  شــکننده  عشــق  تــرس، 
حــس تــرس روشــی ایمن تــر و مطمئن تــر بــرای شــهریار به نظــر 
رفتــه  میــان  از  تــرس  ایــن  کنــد  حــس  او  کــه  هربــار  می رســد. 
یــا ریختــه اســت، می توانــد بــا رو نمــودن شــگرد جدیــد تــرس 
اســت  ایــن  تــرس  ایجــاد حــس  مزیــت  برگردانــد.  مــردم  بــه  را 
آنــان  بــر  و  ترســاند  فکــری  هــر  از  فــارغ  را  مــردم  کــه می شــود 

کــرد . حکمرانــی 
ــی در جوامعــی کــه ســابقه ای از  ــه اعتقــاد ماکیاول و در نهایــت؛ ب
آزادی دارنــد، مفهومــی به نــام »خاطــره ی آزادی« شــکل می گیــرد، 

همیشــه بــه ایــن اندیشــیده ام کــه هــدف چگونــه وســیله را توجیــه 
می کنــد یــا بالعکــس.

در مدینــه ی صدرایــی و جمهــوری ایــده آِل افالطــون و حکومــت 
برابری طلــب ارســطو کــه در آن حُــکام بــه تنــاوب تغییــر کــرده و 
قــدرت را بیــن آدم هــای برابــر دست به دســت می کننــد، چگونگــی 
حفــظ قــدرت سیاســی و دســت یابی بــه آرمان هــای هم راســتای 
حکومــت، ســؤالی بــوده کــه دائمــاً مــرا بــه خــود مشــغول داشــته و 

دســت  عقلــم را از بلنــدای قامــت خــود کوتــاه کــرده اســت.
حکومــت  یــک  حفــظ  هم چــون  هدفــی  از  کــه  مادامــی  بــاری؛ 
بــه  زده ایــم  اشــارتی  می رانیــم،  ســخن  آن  شــهریار  توســط 

سیاســی. و  اخالقــی  رذیلت هــای  و  فضیلت  هــا 
یومیــه ی  بدیهیــات  همــان  اخالقــی  رذیلــت  و  فضیلــت  واضحــاً 
آدم هایی ســت کــه در معیــت آدم هــای دیگــر بــه حیــات جمعــی و 
گروهــی تــن در داده انــد و بــرای قــوام روابــط اجتماعــی و انســانی 

ــد. ــل و رذایل ان ــز از ایــن فضای ــه رعایــت و پرهی خــود ناچــار ب
از  آن دســته  ترتیــب؛  بــه  سیاســی  رذیلــت  و  فضیلــت  لیــک 
و  کــه در جهــت حفــظ حکومــت  را شــامل می شــود  اقداماتــی 

می گیــرد. صــورت  آن  فروپاشــی 
ــا،  ــرن پانزدهــمِ ایتالی ــی، فیلســوف اومانیســت ق ــه زعــم ماکیاول ب
ــد، حفــظ  ــزام می یاب ــرای شــهریار ال ــز ب آن چــه کــه بیــش از هرچی
ــه  ــه ب ــزام، رفته رفت ــن ال ــه هــر قیمتی ســت. ای ــو ب حکومــت اش، ول
اساســی ترین و مهم تریــن هــدف او بــدل می شــود. چــرا کــه، تنهــا 
ــر پیاده ســازی  ــد ب ــن هــدف اســت کــه حاکــم می توان ــا تحقــق ای ب
امنیــت  و  رفــاه  تأمیــن  هم چــون  خویــش  دیگــر  خط مشــی های 
و  خــادم  به عنــوان  نقــش خویــش  و  آیــد  فائــق  به خوبــی  مــردم 

یاری رســان آحــاد ملــت را بــه تثبیــت برســاند.
کــه  می کنــد  ایجــاب  این گونــه  سیاســت،  طبیعــت  اقتضــای 
هیــچ گاه هیچ چیــز همیشــه بــر پایــه ی مــراد و ســعادت جمعــی 

را برمی انگیــزد. و  آزادی  بــه  مــردم نســبت  تمایــل بیش تــر  کــه 
بایــد  کــه  می دانــد  مســلحی  پیامبــران  را  حــکام  آن  به دنبــال 
گــرد  و  بــرده  یادهــا  از  را  خاطــره  ایــن  تدابیــری  اندیشــیدن  بــا 
فراموشی شــان را بــر اذهــان بپاشــند. حتــی بــه بهــای خشــونت 

بی بدیــل. زور  و 
و  کوتــاه  ماکیاولــی  »شــهریار«  کتــاب  از  نقل قولــی  بــا  را  ســخن 

می بخشــم. خاتمــه 

»بــر آن ام کــه بــه جــاِی خیال پــردازی بــه واقعیــت روی می بایــد 
پادشــاهی هایی  و  جمهوری هــا  بــاِب  در  بســیاری  کــرد. 
نــه  و  نــه کســی دیــده اســت  خیال پــردازی کرده انــد کــه هرگــز 
شــنیده. شــکاِف میــاِن زندگــِی واقعــی و زندگــِی آرمانــی چنــدان 
بــه  بفروشــد،  آرمــان  بــه  را  واقعیــت  کســی  هــرگاه  کــه  اســت 
نابــودی را در پیــش می گیــرد. هــر  جــاِی پایســتِن خویــش، راهِ 
ایــن  میــاِن  در  باشــد،  پرهیــزکار  حــال  همــه  در  بخواهــد  کــه 
همــه ناپرهیــزکاری سرنوشــتی جــز ناکامــی نخواهــد داشــت. از 
ایــن رو شــهریاری کــه بخواهــد شــهریاری را از کــف ندهــد بایــد 
شــیوه های ناپرهیــزکاری را بیامــوزد و هــرگاه کــه نیــاز باشــد، بــه 

بنــدد«. کار 



ــر ذهنــی ای کــه از او  ــای ســخنرانی آن هــا می نشــینی، تصوی ــی نیســتند. چنان کــه گاهــی وقتــی پ اغلــب نویســندگان، ســخنوران خوب
به واســطه متن هــا و نوشــته هایش ســاخته ای فــرو می ریــزد. کامــو امــا از آن دســت نویســندگانی اســت کــه هــم قــدرت بیانــش را 
می تــوان در متن هــای مکتوبــش پــی گرفــت، هــم خطابه هــا و ســخنرانی هایی کــه در مکان هایــی مختلــف انجــام داده. ایــن ویژگــی و 
امتیــاز را بایــد ناشــی از کنشــگری سیاســی و اجتماعــی اش دانســت. تصویــر کامــو نــاآرام، کلمه ســاز و آشــتی ناپذیر را بیشــتر از هرجــا، 
در ســخنرانی هایش می تــوان یافــت. کامــو، خطیبــی چیره دســت بــود، عــالوه  بــر این کــه قدرتــی در نویســندگی، جستارنویســی، تفکــر 
فلســفی و روزنامه نــگاری داشــت، ســخنرانی های او چنــدان مشــهور و متواتــر هســتند کــه انــگار آن هــا را در گوشــه و کنــار خوانده ایــم. او 
فریــاد آزادی و حرمــت بــه انســان را برمــی آورد، حــال ایــن فریــاد بــرای یادبــود پایــان جنــگ باشــد یــا در اوج التهــاب در الجزایــر عزیــزش، 
در نکوهــش نازیســم آتش افــروز باشــد یــا نفــی کمونیســم. نویســنده  طاعــون هیــچ گاه رحــم نکــرده بــه اندیشــه هایی کــه انســان را بــه 
هــر شــکلی مبتــذل و تحــت انقیــاد ایدئولــوژی می خواســت. بــر ضــد »چوبه هــای دار« ســخن گفــت، بــر ضــد تمــام دیکتاتور هــا و بــر 
ضــد تانک هایــی کــه بی محابــا از روی آدم هــا رد می شــدند. کلمــات کامــو کهنــه نشــده اند، برعکــس زمــان تازه ترشــان کــرده اســت. ایــن 

ســخنرانی ها صدایــی اســت کــه هیــچ گاه فرامــوش نشــد.
ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است.

وقتی کامو سخن می گوید

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و سوم / آبان ماه  61401
دارالفـنـــون

ــه یــک جــوان  و پیشــرفت وی شــود. اطــالق صفــت »دانشــجو« ب
تنهــا دربردارنــده  وظیفــه ی  جویندگــِی دانــش نیســت، بلکــه یــک 
هویــت اجتماعــی جدیــد اســت کــه بــه وی داده می شــود تــا عــالوه 
مطالبــه  و  بجویــد  هــم  را  حقیقــت  و  را  حــق  دانش جویــی،  بــر 
کنــد؛ حقــی کــه ضایــع شــده یــا حقیقتــی کــه اساســاً وجــودش 
نفــی می شــود. ایــن هویــت اجتماعــی جدیــد، دانشــجو را مجــاب 
می کنــد کــه بیش تــر بخوانــد، بیامــوزد، ببینــد و بشــنود کــه در 
ــا بینــش  ــی ب ــوع اســت و حت ــی در حــال وق اطرافــش چــه اتفاقات
ناشــی از مطالعــه و تفکــر پیش بینــی کنــد کــه واکنــش درســت در 

مقابــل کنش هــای آتــی چــه می توانــد باشــد.
وظیفــه  جامعــه،  کوچک شــده ی  نمونــه ی  به عنــوان  دانشــگاه 
دارد نیازهــا و حقــوق دانشــجوی خــود را بشناســد و در جهــت 
مرتفع کــردن آن هــا تــالش کنــد. هنگامــی کــه یکــی از ارکان ایــن 
نهــاد فرهنگــی به اصطــالح کُمِیتــش لنــگ بزنــد و دچــار بحــران 
جامعــه ی  نقــص  ایــن  کــه  دانشجوســت  وظیفــه ی  ایــن  شــود، 
پیرامــون خــود را ابتــدا بشناســد، آن را مطــرح کــرده و ســپس 
ــد. نقــش شــورای صنفــی دانشــگاه  ــالش کن ــع آن ت در جهــت رف
در ایــن مســیر بســیار پررنــگ و حائــز اهمیــت اســت؛ مشــکالتی 
از قبیــل کیفیــت تغذیــه، کمبــود امکانــات در خوابــگاه، مســائل 

ایــن  می کــرد.  کنتــرل  را  فــردی  و  مدنــی  آزادی هــای  انقالبــی، 

ذائقه هــای  بــا  شــدیدی  برخوردهــای  و  کشــمکش ها  سیاســت، 

فــردی، ســلیقه های مصرفــی و گرایش هــا و نگرش هــای در حــال 

ظهــور جامعــه داشــت. ایــن کشــمکش ها بیــش از هــر چیــز در 

مســئله حجــاب بــروز و ظهــور عینــی داشــت و تنش هــای گشــت 

ارشــاد بــا زنــان گاه و بــی گاه علنــی می شــد؛ امــا کلیــِت واقعیــت، 

ــن تنــش حوزه هــای مصــرف  ــود و ای ــان نب ــه پوشــش زن محــدود ب

فرهنگــی و ســبک زندگــی را به طــور کلــی شــامل می شــد. جنبــش 

ســبک زندگــی در شــعار »زن، زندگــی، آزادی« و برخــی شــعارهای 

دیگــر معترضــان انعــکاس دارد.

ســومین جنبــش تأثیرگــذار در اعتراضــات اخیــر »جنبــش کودکــی 

جهانــی  مســئله   کودکــی  اخیــر  دهه هــای  در  نوجوانی« ســت.  و 

شــده و گــروه ســنِی تــا هجده ســال، فرهنــگ کودکــِی تــازه ای را 

خلــق کــرده اســت. ایــن نســل کــه از طریــق رســانه ها و فضــای 

مجــازی بالیــده اســت، تصــوری متمایــز از نســل های پیشــین از 

ــواده، ارزش هــا  مقــوالت بنیــادی چــون بــدن، لــذت، جامعــه، خان

ســنتِی  ارزش هــای  بــا  نمی توانــد  نســل  ایــن  دارد.  نگرش هــا  و 

بزرگ ســاالر و مردســاالر کنــار بیایــد و خواهــاِن عاملیــت و فردیــِت 

ــن  ــن و ســرمایه های نســلی ای بیش تری ســت. ســرمایه های نمادی

کــودکان و نوجوانــان متمایــز از برنامــه درســی رســمی مــدارس 

اســت و سیاســت آموزشــی را مغایــر خواســته ها و نیازهــای خــود 

می دانــد. ایــن موضــوع به ویــژه بــرای دختــران، شــدت و اهمیــت 

بیش تــری دارد. تعارضــات میــان ایــن نســل بــا سیاســت آموزشــی 

اجتناب ناپذیــر  کشــمکش های  بــه  را  آن هــا  حاکــم،  فرهنگــی  و 

اخیــر  اعتراضــات  در  نســل  ایــن  مشــارکت  می دهــد.  ســوق 

جلــوه ای از ایــن کشــمکش اســت.

فراگیری ســت  جنبــش  چهارمیــن  دموکراســی خواهی«  »جنبــش 

ــران  ــر اســت و در ای ــا آن درگی ــرن بیســتم ب کــه جهــان از نیمــه ق

نیــز عمیقــاً اثرگــذار بــوده و هســت. انقــالب اســالمی متأثــر از ایــن 

ــن ســلطنت  ــود و به همیــن دلیــل »جمهوریــت« جایگزی جنبــش ب

شــد و در قانــون اساســی ســازوکارهای گوناگــوِن جمهوریــت در 

کنــار اســالمیِت نظــام سیاســی درج شــد؛ امــا ایــن بُعــد از ســاختارِ 

بــا فــراز و نشــیب هایی همــراه شــد و خواســته  حکومــت عمــالً 

ــزان و شــیوه  ــه می ــرای دموکراســی و آزادی نتوانســت ب ــه ب جامع

قابــل قبــول و موثــر در نظــام حکمرانــی تحقــق یابــد. نــه تنهــا 

ســاختار حزبــی و مشــارکِت نهادینــه  به طــور موثــر شــکل نگرفــت، 

انتخابــات مجلــس و  نیــز در آخریــن  بلکــه مشــارکت مشــروط 

ــه حداقــِل چهاردهــه اخیــر کاهــش یافــت.  ریاســت جمهــوری ب

»جنبــش عدالت خواهــی« یکــی دیگــر از جنبش هــای اجتماعــی 

در  جنبــش  ایــن  اســت.  اخیــر  دهه هــای  در  جهانــی  و  فراگیــر 

دارد.  را  خــود  خــاص  مصادیــق  و  معانــی  گوناگــون  کشــورهای 

جنبش هــای ضدســرمایه داری و ضدجهانی شــدن و ضدنئولیبــرال 

ایــران  در  عدالت خواهی ســت.  جهانــی  جنبــش  از  جلوه هایــی 

ــز مســئله نابرابری هــا، فقــر، گســترش فســادها و ظهــور طبقــه  نی

ورق  کــه  را  معاصــر  تاریــخ  عریض وطویــل  کتــاب  از  برگــی  هــر 
و  اعتــراض  آن  به تبــع  و  حــوادث  از  مجموعــه ای  بــا  می زنیــم 
جنبــش و مطالبــه مواجــه می شــویم کــه در اکثــر آن هــا ردپایــی 
می شــود.  دیــده  دانشــجویان  خصوصــاً  و  جــوان  نســل  از 
ملیــت،  از  فــارغ  جهــان،  سراســر  در  دانشــجویی  جنبش هــای 
مذهــب، نــژاد و دیگــر ارکان به ظاهــر جداکننــده ی بشــری، بیانگــر 
میــل بــه آگاهــی، روشــنگری، امیــد بــه اصــالح و قــوه ی جســارت 
در قشــر جــوان و دانشجوســت. حــال بایــد پرســید کــه ریشــه ی 
ایــن تمایــل بــه واخواهــی دانشــجویی از کجــا نشــأت می گیــرد؟
کســوت  در  جوانــی  وقتــی  خاکــی،  پهنــه ی  ایــن  سرتاســر  در 
دانشــجویی قــرار می گیــرد، خــود را در میــان ملغمــه ای از شــور و 
ــا ایــن فضــا تطبیــق  خیــزش و رویــش می یابــد کــه بایــد خــود را ب
داده، خویــش را نبــازد و میــل بــه ایجــاد تغییــر اساســی در جهــان 
نه تنهــا  کــه  کنــد  مدیریــت  و  اغنــا  به صورتــی  را  خــود  پیرامــون 
ســرخوردگی و ناامیــدی بــر وی غالــب نشــود، بلکــه مایــه ی رشــد 

در آن نقــش اصلــی را ایفــا می کننــد. در ایــن جنبــش »افــراد« 

بیــش از »احــزاب«؛ و »مطالبــات فرامــادی« بیــش از »مطالبــات 

ــاً تاریخــی و  ــن جنبــش هم چنیــن ماهیت مــادی« اهمیــت دارد. ای

فرایندی ســت؛ و ریشــه در تحــوالت ســاختاری در جامعــه ایــران 

دارد و برآینــد »تناقضــات ســاختاری در ارزش هــا و نگرش هــای 

ســنتی و مــدرن اســت«. 

جنبش هــا پدیده هــای نوظهــوری نیســتند و سراســر قــرن بیســتم 

هســتند.  و  بــوده  جنبش هــا  درگیــر  کشــورها  اغلــب  امــروز  تــا 

جنبش هایــی کــه ثبــات و پایــداری سیاســی کشــورها را بــه هــم 

تک تــک  فــردِی  زندگــی  و  دارنــد  ســنگینی  هزینــه  می ریزنــد، 

شــهروندان و سرشــت و سرنوشــت جمعــی ملت هــا را دگرگــون 

ایــن  بــرای کوشــش در فهــم  می کننــد. همیــن کفایــت می کنــد 

 . جنبش هــا

»جنبش هــای  تلفیــق  و  برآینــد  ایــران،  اعتراضــی  جنبــش 

ایــران  در  اخیــر  دهه هــای  طــی  کــه  جدیدی«ســت  اجتماعــی 

این هــا  نخســتیِن  شــده اند.  رایــج  جهــان  کشــورهای  دیگــر  و 

انقــالب  از  ایــران  در  جنبــش  ایــن  اســت.  زنــان«  »جنبــش 

مشــروطیت آغــاز شــد و در هــر دوره ای از تاریــخ معاصــر ایــران 

شــکل و شــمایل ویــژه ی تاریخــی متناســب بــا زمانــه و زمینــه اش 

ــان در همــه ی کشــورها  ــِش زن ــدا کــرد. آرمــاِن مشــترِک جنب را پی

برابــری و عدالــت  ایجــاد  بــرای  زنــان و مبــارزه  از حقــوق  دفــاع 

جان باختــن  جــاری،  اعتراضــی  جنبــش  در  جنسیتی ســت. 

فعــاالن  کــه  داشــت  را  نمادیــن  ظرفیــت  ایــن  جــوان  دختــری 

ــان را وارد میــدان کنــد و مطالبــات تاریخــی و سیاســی  حقــوق زن

زنــان از جملــه مســئله حجــاب را مجــدداً در حــوزه عمومــی در 

پیشــخوان و ویتریــن اعتراضــات قــرار دهــد. امــا مســئله حجــاب 

صرفــا نمادی ســت از کل مطالبــات زنــان و درگیــر کــردن تمــام 

جامعــه و مــردان بــا مســئله حقــوق زنــان و برابــری جنســیتی.

اعتراضــی  جنبــش  در  کــه  جدیــد  اجتماعــِی  جنبــش  دومیــن 

جنبــش،  ایــن  زندگی«ســت.  ســبِک  »جنبــش  اســت؛  درگیــر 

خواهــاِن به رسمیت شــناختِن تفاوت هــا و ســلیقه های گروه هــای 

»مصرفی شــدن«،  فرایندهــای  اجتماعی ســت.  گوناگــوِن 

»رسانه ای شــدن« و »جهانی شــدن« تغییــرات مهــم و معنــاداری 

تحــوالِت  فرایندهــا  ایــن  داده انــد.  شــکل  ایــران  جامعــه  در 

ــژه نســل جــوان،  ــراد، به وی آشــکاری در ارزش هــا و نگرش هــای اف

ایجــاد کرده انــد و میــل بــه فردیــت و خودمختــاری و خودهویتــی 

را در آن هــا به شــدت تقویــت کرده انــد. گرایــش گســترده ای میــان 

زمینــه  در  خودمختــاری  و  خودتحقق بخشــی  بــرای  افــراد  ایــن 

انتخاب هــای فردی شــان در مدیریــت بــدن، مصــرف فرهنگــی و 

زیبایی شــناختی وجــود دارد. حکومــت ایــران در دهه هــای اخیــر 

بــا »سیاســِت فرهنگــِی هویت ســاز« حــول محــور هویــت شــیعی-

از  و...  کار  فضــای  نبــود  دانشــجویان،  حمل ونقــل  بــه  مربــوط 
جملــه حقــوق اولیه ای ســت کــه شــورای صنفــی بایــد از مســئولین 
مربوطــه مطالبــه و پی گیــری کنــد و هم چنیــن دربــاره ی حقــوق 
ثانویــه ی دانشــجویان کــه بــر نظــر اکثریــت جامعــه دانشــجویی 

ــل شــود. ــد غاف اســتوار اســت نبای
کــه  آن  از  پیــش  اعتراضــات جامعــه ی دانشــجویی  از  بســیاری 
ــا  ــه دلیــل کوتاهــی، ی ــد؛ امــا ب ــی باشــند، صنفی ان سیاســی و مدن
شــاید عــدم داشــتن اختیــارات کافــی از ســوی نهادهــای مســئول 
و  ترکیــب شــده  بــا مطالبــات مدنــی و سیاســی  ایــن مطالبــات 
نمی تــوان  هرچنــد  می شــود.  گســترده  اعتراضــات  بــه  منجــر 
تعلــق خاطــر جامعــه ی نخبــگان را بــه بطــن جامعــه کــه مأمــن 
ابتدایــی رشــد هــر شهروندی ســت را نادیــده گرفــت؛ خصوصــاً 
در  مختلــف  قومیت هــای  و  اقشــار  از  دانشــجویان  این کــه 
دانشــگاه حضــور دارنــد و در واقــع دانشــگاه نقطــه ی تالقــی و 
همبســتگی آن هاســت؛ به همیــن دلیــل هــر حادثــه، درخواســت، 
ــا اعتراضــی در بطــن جامعــه شــکل بگیــرد، دانشــگاه هم چــون  ی
چه بســا  می دهــد؛  بازتــاب  خــود  در  را  آن  تمام نمــا  آیینــه ای 
کوچــک  جامعــه ی  در  واخواهــی  و  جســارت  و  خشــم  شــدت 
دانشــگاه بســیار بیش تــر و پررنگ تــر از جامعــه ی بــزرگ مــردم و 

رانت هــا،  و  سیاســت ها  تحــت  کــه  بــزرگ  ثروتمنــدان  گــروه  یــا 

بخــش بزرگــی از ســرمایه های اقتصــادی را تصاحــب کرده انــد، 

برانگیختــه  را  جامعــه  فرودســت  گروه هــای  خشــم  به شــدت 

ــر اگرچــه شــعارهای اقتصــادی  اســت. در جنبــش اعتراضــی اخی

و  اقتصــادی  ناراضیــان  خواهی نخواهــی  امــا  نمی شــود،  مطــرح 

وجــود بحران هــای مــادی، زمینه ســاز و انگیزه بخــِش معترضــان 

ــن موضــوع به ویــژه بــرای جوانــان کــه محــروم هســتند  اســت. ای

نیازهــای  و  مســکن  و  اشــتغال  نظــر  از  روشــن  آینــده ای  و 

اســت.  مهــم  بســیار  نمی بیننــد،  حیاتی شــان 

بــزرگ  اجتماعــی  جنبش هــای  دیگــر  از  دانشــجویی«  »جنبــش 

قــرن بیســتم اســت. ایــن جنبــش در ایــران ریشــه های تاریخــی 

و فرهنگــی دارد. دانشــجویان در انقــالب اســالمی نقــش مهمــی 

داشــتند و در دوره پســاانقالب نیــز همــواره ایــن جنبــش زنــده 

بــوده و به ویــژه در ســال ۱۳۷۸ اثرگــذار بــود. جامعــه ایــران اکنــون 

دارد.  دانشــجو  ســه میلیون  و  دانش آموختــه  چهارده  میلیــون 

ایــن جمعیــت بــزرگ متأثــر از ارزش هــا و نگرش هــای فرهنگــی 

علــم مدرن انــد و انتظــارات و ذهنیــت جمعــی مشــترکی دارنــد 

حاکــم  دینــِی  ایدئولــوژی  مقابــل  در  را  آن هــا  از  بســیاری  کــه 

قــرار می دهــد. عالوه بــر ایــن، دانشــجویان عمومــاً نســل جــوان 

دیجیتــال  و  نســلی  جنســیتی،  شــکاف های  و  دیجیتال انــد  و 

میــان آن هــا و نظــام سیاســی، موجــب نارضایتــی عمیــق آن هــا 

می شــود. ســنت تاریخــی جنبــش دانشــجویی نیــز وجــود دارد کــه 

الهام بخــش دانشــجویان بــرای فعالیــت سیاسی ســت. بحران هــا 

نارضایتــی  نیــز  عالــی  آمــوزش  نظــام  درونــِی  چالش هــای  و 

دانشــجویان را تشــدید می کنــد. مجمــوع ایــن عوامــل، جنبــش 

دانشــجویی را شــعله ور ســاخته و در صــف اعتراضــات قــرار داده 

اســت.

ســایر جنبش هــای اجتماعــی جدیــد ماننــد جنبــش مهاجــران، 

جنبــش  صــدای  کشــور  جغرافیایــی  مرزهــای  از  بیــرون  کــه 

و  محیط زیســت گرایی  جنبــش  ســاختند،  جهانــی  را  اعتراضــی 

اعتراضــی کنونــی  نیــز در جنبــش  جنبش هــای قومــی و مدنــی 

گفتمــان  و  شــعارها  در  را  نشــان ها  و  رد  می تــوان  و  اثرگذارنــد 

کــرد. مشــاهده  اعتراضــی  جنبــش 

ــد را  ــوان وجــه مشــترک همــه جنبش هــای جدی در مجمــوع می ت

در فرهنگی بــودن آن هــا دیــد. مطالبــه اصلــی جنبش هــای جدیــد 

در ابتــدا و ضرورتــاً سیاســی نیســت و بیــش از این کــه خواهــان 

نظام هــای سیاســی  بــه جــای  بدیــل  نظــام سیاســی  جایگزینــی 

حکومت هــا  در  ســاختاری  تغییــرات  خواهــان  باشــند،  موجــود 

ــر  هســتند؛ تغییراتــی کــه مطالبــات آن هــا را به نحــو واقعــی و موث

ــن جنبش هــا به صــورت جنبــش اعتراضــی ظاهــر  ــد. ای تأمیــن کن

هویت هــا،  تفاوت هــا،  به رسمیت شــناختِن  خواهــاِن  و  می شــوند 

فرهنگ هــا و ارزش هــای همــه گروه هــای موجــود در جامعه انــد. 

سرنوشــت ایــن جنبــش بــه واکنــش نظــام سیاســی بــه آن وابســته 

اجتماعــی  جنبش هــای  شــد،  اشــاره  کــه  همان طــور  اســت. 

اصنــاف دیگــر باشــد.
مناســب  واکنــش  کــه  می شــود  مطــرح  پرســش  ایــن  حــال 
مســئوالن ذی ربــط بــه ایــن جنبش هــا چــه می توانــد باشــد؟ بــه 
نظــر نگارنــده احتمــاالً بهتریــن واکنــش دعــوت بــه گفت وگــو در 
اول فضــا  وهلــه  در  اســت.  بیــان  و  اندیشــه  آزادی  بــاز  فضــای 
بایــد به گونــه ای باشــد کــه دانشــجو از حــرف زدن نترســد و بدانــد 
ــر آزادی بیــان، آزادِی پــس از بیــان را نیــز دارد. دوم  کــه عــالوه ب
این کــه نقــش شــورای صنفــی در ایــن جنبــش بایــد جــدی گرفتــه 
بایــد  بــا عقایــد متفــاوت و اقشــار مختلــف  شــود. دانشــجویان 
بتواننــد بــه ایــن شــورا راه پیــدا کــرده و واقعــاً صــدای دانشــجو 
ایــن شــورا کمــک می کنــد  بــه  اعتمــاد دوطرفــه  باشــند. وجــود 
کــه مطالبه هــا شــکل رســمی تر و جدی تــری بــه خــود بگیــرد و 
دانشــجوی  چشــم  و  گــوش  بــه  عیان تــر  حق خواهــی  پی گیــری 

برســد. معتــرض 
در آخــر بایــد گفــت کــه هــدف نهایــی دانشــجو رســیدن بــه یــک 
نمی شــود،  ضایــع  حقــی  کــه  جایــی  دانشجویی ســت؛  اتوپیــای 
برابــری و عدالــت آموزشــی و مدنــی برقــرار اســت، آزادی اندیشــه، 
ــا روزی  ــده می شــوند ت ــان وجــود دارد و درس هــا خوان تفکــر و بی
در جامعــه بــه نفــع آحــاد جامعــه بــه کار گرفتــه شــوند و در نهایــت 
جوانه هایــی کــه در خــاک دانشــگاه کاشــته شــده اند، در جامعــه 

بــه بــار بنشــینند.

آرام  به ســادگی  و  دارنــد  جهانــی  و  تاریخــی  ریشــه های  جدیــد 

نمی شــوند؛ مگــر این کــه جامعــه در مســیر تحقــق مطالبــات ایــن 

جنبش هــا حرکــت کنــد. نظام هــای سیاســی در صورتــی پایــدار 

می شــوند و می ماننــد کــه تطابــق و ســازگاری الزم بــا مطالبــات 

ایــن جنبش هــا را نشــان دهنــد و راه هــای تحقــق تدریجــی آن هــا 

را بــاز کننــد. ایــن موضــوع بــرای ایــران اهمیتــی مضاعــف دارد، 

زیــرا نظــام سیاســی مجموعــه تنش هــای بین المللــی و منطقــه ای 

نیــز دارد و کشــورهای رقیــب و متخاصــم بــا ایــران از هــر فرصتــی 

بــرای تضعیــف و بی ثباتــی سیاســی آن اســتفاده می کننــد. در 

جنبــش اعتراضــی اخیــر نیــز نمی تــوان ایــن موضــوع را نادیــده 

آشــکارا  فارســی زبان  رســانه های  برخــی  عمل کــرد  گرفــت. 

اهمیــت  کــه  چیــزی  امــا  اســت،  واقعیــت  همیــن  نشــان دهنده 

مطالبــات  بلکــه  نیســت،  کشــورها  ســایر  عمل کردهــای  دارد 

زیــرا در صــورت تحقــق  اجتماعی ســت؛  گروه هــا و جنبش هــای 

ایــن مطالبــات، رســانه ها و کشــورها نمی تواننــد در جامعــه نفــوذ 

کننــد و زمینــه بی ثباتــی و شــورش را فراهــم ســازند. 

اجتماعــِی  جنبش هــای  بــا  مواجهــه  بــرای  سیاســی  نظــام 

واقع بینانــه  درکــی  کــه  گفتمانی ســت  چرخــش  نیازمنــد  جدیــد 

تــازه،  زبانــی  بــا  و  آورد  به دســت  ایــن جنبش هــا  از  و هم دالنــه 

مدنــی،  آزادی هــای  گســترش  بــه  معطــوف  را  حکمرانــی  نظــام 

آزادی بیــان، سیاســت تفــاوت و تقویــت ارزش هــای دموکراتیــک 

کنــد.  گروه هــا  همــه  اجتماعــی  و  سیاســی  مشــارکت  ارتقــای  و 

شــرح و تحلیــل دقیــق ایــن چرخــش گفتمانــی، موضــوع ســخن 

ــه جنبــش  در این جــا نیســت؛ امــا اگــر تحلیــل اعتراضــات به مثاب

نمی تــوان  گفتمانــی  چرخــش  بــدون  باشــد،  درســت  فرهنگــی 

روش هــای  بــا  اســت  ممکــن  کــرد.  ایجــاد  سیاســی  پایــداری 

امنیتــی، اعتراضــات اخیــر را از خیابان هــا جمــع کــرد، امــا قطعــاً 

نمی تــوان از ایــن طریــق پاســخ پایــدار بــه جنبش هــای اجتماعــی 

جدیــد داد. آینــده ایــن جنبــش را گفتمــان رســمی حاکــم تعییــن 

اعتراضــات  پذیــرش  از  رســمی  گفتمــان  قــدر  هــر  می کنــد؛ 

پرهیــز و بــه روش هــای امنیتــی و نظامــی بیش تــری اتــکا کنــد، 

خشــونت بار  مقابلــه  بــه  بیش تــر  اعتراضــی  جنبشــی  گفتمــان 

و  نرم تــر  ابعــاد  نیــز  کنونــی  اعتراضــی  جنبــش  می یابــد.  ســوق 

ــر صداهــای جامعــه  ــر طــی دهه هــای اخی ــری می داشــت اگ آرام ت

ســازگاری های  و  اصالحــات  و  شــنیده  اجتماعــی  گروه هــای  و 

ایــن  انــکار  و  انجــام می شــد. طــرد  زمــان مناســب  ضــروری در 

بیــن  از  را  آن هــا  وجــود  واقعیــت  نمی توانــد  نهایــت  در  صداهــا 

ببــرد. واضــح اســت کــه بــرای نظــام سیاســی حاکــم در موقعیــت 

کنونــی، انجــام اصالحــات ســاختاری در مــرز ناممکــن قــرار دارد؛ 

امــا بعیــد می دانــم ثبــات و پایــداری سیاســی بــدون انجــام ایــن 

ــی در صــورت خامــوش شــدن  ــر باشــد. حت اصالحــات امکان پذی

شــعله ور  مجــدد  اعتراضــی  جنبــش  زود  یــا  دیــر  خیابان هــا، 

می شــود و شــاید نوبــت بعــد جنبــش انقالبــی شــکل بگیــرد و 

ایجــاد شــود.  و الینحــل  بــزرگ  بحران هــای 

شکیبا صاحب
دانش آموخته کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

درنگی بر چرایی و چگونگی شــکل گیری اعتراضات دانشــجویی؛

ملغمه  شــور و خیزش

> ادامه از سرمقاله

یک جنبش و چند پرسش



ــه  ــه پرسشــی مشــخص نوشــته شــده اســت: »چــرا فراخوان هــای اجتماعــی و سیاســی ب ــت و کنش جمعــی« در پاســخ ب ــاب »روای کت
داســتان نیــاز دارنــد؟« در مقاطعــی مختلــف از زیســت اجتماعی همــه مــا ایــن تجربــه را از ســر گذرانده ایــم کــه در متــن یــک جنبــش 
و حرکــت اجتماعــی قــرار گرفته ایــم و بــا فــراز و فــرود آن، عــرش و فــرش را آزموده ایــم. از پیشــرفت آن مســرور شــده ایم و از توقــف 
ــار خــود در حرکتــی اجتماعــی  ــه گمان مــان بایــد عمــوم مــردم را در کن ــه عــذاب آمده ایــم. گاه نیــز دیده ایــم درحالی کــه ب و رکــود آن ب
ببینیــم، شــاهد رخــوت و رویگردانــی عامــه از آن بوده ایــم. مترجــم و ناشــر ایــن کتــاب از همیــن منظــر بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد: 
ــا گــروه،  ــه یــک شــخص ی ــرای کمــک رســانی نقــدی و غیرنقــدی ب ــزرگ ب »چه می شــود کــه پــس از یــک فاجعــه طبیعــی، کوچــک و ب
اعتمــاد می کننــد و بــه دعوت هــای شــخص یــا گــروه دیگــر، بی اعتنــا هســتند؟ چه می شــود کــه بــه فاصلــه چندمــاه همــان مردمــی کــه 
در هــوای ناخوشــایند، روزهــا و هفته هــا بــرای پیــروزی نامــزد انتخاباتــی محبوب شــان از خــورد و خــوراک می افتادنــد، بــا بی تفاوتــی و 
ــا دیگــران  ــی ب ــه همــکاری و همدل ــد و رغبتــی ب ــار بعضــی فراخوان هــای جمعــی سرنوشت ســاز و مهــم می گذرن ســردی مشــهود از کن
از خــود نشــان نمی دهنــد؟« و بــرای جوابــی بــه ایــن ســوال مهــم، ســراغ یکــی از بهتریــن کتاب هایــی کــه در ایــن زمینــه نوشــته شــده 

ــد. اســت رفته ان
ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج شده قابل مطالعه است.

همیشه پـای یک قصه در میـان است

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره صد و سوم /آبان ماه  71401
روان شنــاسـی

می کنــد. از ســوی دیگــر وی یــک ســنی بــود؛ اقلیتــی مذهبــی کــه 
در ایــران نمی تواننــد آن گونــه کــه بایــد آزادانــه فعالیــت داشــته 
)ســقز(؛  می آمــد  حاشــیه ای  شــهرهای  از  یکــی  از  وی  باشــند. 
شــهر ها و اســتان هایی کــه همــواره از توســعه ی نامتــوازن، رنــج 
برده انــد. بــه همیــن دلیــل افــراد بســیاری می توانســتند بــا وی 
هم ذات پنــداری کننــد. جامعــه ی زنــان بــا زن بــودن و تحــت ســتم 

ُــرد  بــودن او، جامعــه اقلیت هــای قومــی )و نــه فقــط کُردهــا( بــا ک
بــودن او، جامعــه اقلیت هــای دینــی و مذهبــی )و نــه فقــط اهــل 
تســنن( بــا ســنی بــودن او و قشــری کــه تحــت ســتم اقتصــادی 
حاشــیه ای  و  محــروم  شــهری  در  او  زیســِت  بــا  دارنــد  قــرار 
هویت هــای  از  مجموعــه ای  ژینــا  می کننــد.  هم ذات پنــداری 
ســبب  همیــن  و  داشــت  خــود  در  را  حاشیه رانده شــده  بــه 
ــا وی و شــرایطی کــه وی در آن  ــا شــهروندان بســیاری ب شــد ت

کننــد.   هم ذات پنــداری  درگذشــت، 
ایــن  کــه  دیگــری  نکتــه ی  اخالقــی.  قواعــد  2.نقــِض 
انگیــزه ای  به عنــوان  و  می کنــد  تقویــت  را  هم ذات پنــداری 
نقــض  می کنــد،  عمــل  اجتماعــی  در جنبشــی  شــرکت  بــرای 
قواعــد مهــم اخالقــی در برخــورد بــا ژینــا بــوده اســت. مــرگ 
ــا( امینــی نقــض آشــکار دســت کــم یکــی از  ــار مهســا )ژین غم ب
قواعــد مهــم اخالقــی بــود: اصــل آســیب نرســاندن بــه دیگــری 
باالخــص بــه دســت نهــادی کــه بناســت امنیــت شــهروندان را 
حفــظ کنــد. از ســوی دیگــر موضوعــات اخالقــی هــم بــا تک تــک 
و   )self-relevant( می کننــد  برقــرار  ارتبــاط  جامعــه  افــراد 

هــم در مقایســه بــا دیگــر موضوعــات دارای قطعیــت درونــی 
بــاب  در  مــا  هســتند.  بیش تــری   )subjectively absolute(
این کــه رنــگ ایــن پــرده چــه باشــد، چنــدان حساســیتی نداریــم؛ 
انعطــاف  خــود  از  به ســختی  اخالقــی  معیارهــای  مــورد  در  امــا 
برابــر نقــض آشــکار معیارهــای اخالقــی  نشــان می دهیــم و در 
موضــع می گیریــم. همیــن امــر ســبب شــد تــا وجــدان جامعــه 
زخمــی عمیــق بخــورد و در قالــب یــک جنبــش اجتماعــی واکنــش 

اعتراضــاِت مســالمت آمیز دیــده   بــا  پلیــس  اجتماعــی، برخــورد 
می شــود. ایــن تصویــر واضــح، باعــِث شــتاب دهی بــه اعتــراِض 
تصاویــر  تــا  شــده  باعــث  دوربین هــا  حضــور  اســت.  بیش تــر 
بــا  رابطــه  در  بنابرایــن  دیــد.  از همیشــه  واضح تــر  را  ناعدالتــی 
همه گیــری )کرونــا( بایــد تاکیــد کــرد کــه طــرز تفکــر افــراد نســبت 
بــه معنــی و مســائل زندگــی در ایــن دوران تــا حــد زیــادی تغییــر 
و  می پرداختنــد  روزمــره  امــور  بــه  افــراد  ایــن  از  قبــل  تــا  کــرد. 
زمــان کافــی بــرای توجــه بــه آن چــه خــارج از محیــط زندگــی و 
محله شــان رخ می دهــد، نداشــتند. ایــن رویدادهــا )اعتراضــات( 
نیــز خــارج از محیــط زندگــی و محلــه آن هــا رخ می دهنــد، امــا در 
حــال حاضــر زمــان و دالیــل بیش تــری وجــود دارد تــا فــرد بــه دور 
نــگاه کنــد. حضــور پررنگ تــرِ شــبکه های اجتماعــی  بــر خــود  و 
ــد،  ــه اشــتراک بگذارن ــو و... را ب ــن، ویدی ــراد اجــازه داده مت ــه اف ب
نظــرات خــود را بــا تــرس کم تــری بیــان کــرده و موضــع خــود را 

نســبت بــه مســائل جامعــه مشــخص کننــد. 
لــورن دانکــن، روان شــناس شــخصیت و اســتاد دانشــگاه، بیــان 
می کنــد ایــن جنبش هــا، جنبش هــای بحــران و وجــدان هســتند. 
صــورت  خشــونتی  یــا  قتــل  کــه  زمانــی  بحرانــی،  مواقــع  در 
می گیــرد، افــراد بــدون تحلیــل سیاســِی دقیقــی نســبت بــه آن چــه 
جنبش هــای  امــا  می دهنــد.  پاســخ  ســرعت  بــا  اســت  داده  رخ 
ــرآورده شــده  ــی زمانی ســت کــه نیاز هــای اولیــه ی انســان ب وجدان
و حقــوق فــردی و اجتماعی ســت کــه در خطــر قــرار گرفته انــد. 
ــن رخــداد اســت. ــه ای کالســیک از ای ــان نمون ــری زن جنبــش براب
ــوان پایه هــای تمایــل  مطالعــات روان شناســی ســه مؤلفــه را به عن

بــه مشــارکت در کنــش جمعــی معرفــی کرده انــد.
ترکیــب  دارای  شــخصی  هــر  اســت.  هویــت  اول  مؤلفــه ی 
نحــوه ی  بــر  کــه  اجتماعی ســت،  هویتهــای  از  منحصربه فــردی 
ــا آن هــا در جامعــه و نحــوه تفکــر آن هــا در مــورد خــود  برخــورد ب
جمعی ســت  کنشــی  مردمــی،  اعتراضــات  می گــذارد.  تأثیــر 
حقیقــت  در  می گوییــم،  ســخن  جمعــی  کنــش  از  زمانی کــه  و  
در  تحقیقــات  بیش تــر  می کنیــم.  صحبــت  گــروه  و  هویــت  از 
گــروه  بــه  افــراد  وقتــی  کــه  داده  نشــان  جمعــی  کنــش  مــورد 
اجتماعــی خــود حــس تعلــق پیــدا می کننــد و سرنوشــت خــود 
را بــا سرنوشــت ســایر اعضــای آن گــروه یکــی می یابنــد، بــرای 
محافظــت از خــود و گــروه دســت بــه کنــش می زننــد. آن هــا فقــط 
خــود را بــه عنــوان یــک فــرد نمی بیننــد. هــر آن چــه بــرای هــم 

را  اجتماعــی  کلــی می تــوان جنبش هــای  تقســیم بندی  یــک  در 
از ســه منظــر تحلیــل کــرد؛ ۱( چــه انگیزه هایــی ســبب می شــوند 
تــا افــرادی بــا ویژگی هــای فــردِی کامــال متفــاوت در یــک جنبــش 
اجتماعــی شــرکت کننــد؟ ۲( جنبش هــای اجتماعــی چــه مراحلــی 
از ســر  بیرونــی  قــدرت حاکــم و دیگــر عوامــل  بــا  تعامــل  را در 
از شــرکت در  فــردی و جمعــی حاصــل  نتایــج   )3 می گذراننــد؟ 
حاکــم  قــدرت  و  شــرکت کنندگان  بــرای  اجتماعــی  جنبش هــای 

چیســت؟
در ایــن نوشــتار کوتــاه بــه انگیزه هایــی می پردازیــم کــه شــرکت 
نخســت(  )مســئله  را  اجتماعــی  جنبش هــای  در  شــهروندان 

می کنــد. تســهیل 
انگیزه هــای شــرکت در جنبش هــای اجتماعی:

1.هم ذات پنــداری گروهــی. اگــر فــردی خــود را عضــو گــروه خاصــی 
ــان، طرفــداران یــک تیــم ورزشــی، معلمــان، یــک  ــد )گــروه زن بدان
دیــن خــاص و...( در ایــن صــورت وی دارای هویــت گروهی ســت. 
بــا گروهــی کــه عضــو آن اســت،  هــر چــه وی خــود را بیش تــر 
هم ذات پنــداری  گــروه  آن  بــا  بیش تــر  اصطالحــاً  کنــد؛  معنــا 
می کنــد. به دلیــل داشــتن هویــت و هم ذات پنــدارِی گروهــی، هــر 
آن چــه بــرای گــروه رخ دهــد، گویــی بــرای فــرد رخ داده اســت. 
بــه مرزهــای گروهــی  فــرد   )self( در حقیقــت مرزهــای »خــود« 
ــه جــای  ــرد ب ــه ف ــد و این گون کــه عضــو آن اســت گســترش می یاب
گــروه،  پیروزی هــای  و  شکســت ها  و  می کنــد  احســاس  گــروه 
در  می شــوند.  تلقــی  وی  »خــود«  پیروزی هــای  و  شکســت ها 
چنیــن مــواردی مــا نــه بــا هویــت فــردی، بلکــه بــا هویــت اجتماعــی 

افــراد ســروکار داریــم. 
بــه  متعــدد  هویت هــای  بــا  امینــی  )ژینــا(  مهســا  مــورد  در 
ســتم  کــه  گروهــی  بــود؛  زن  وی  مواجهیــم.  حاشــیه رانده ای 
تحمــل  مــردان  بــا  مقایســه  در  را  مضاعفــی  محدودیت هــای  و 
ــا دیگــر  ــود؛ اقلیتــی قومــی کــه در مقایســه ب می کننــد. وی کـُـرد ب
تحمــل  را  فراوانــی  محدودیت هــای  و  مشــکالت   قومیت هــا، 

معترضــان، اوبــاش بی فکــری کــه اغلــب در رســانه ها و فیلم هــا 
اعتراضــات  قدمــت  نیســتند.  می شــوند،  کشــیده  تصویــر  بــه 
ریشــه های  اگــر  و  اســت؛  بشــر  جمعــی  کنــش  انــدازه ی  بــه 
روان شــناختِی رفتــار جمعــی و تئــوری جمعیــت بهتــر فهــم شــود، 

کــرد. درک  و  پیش بینــی  را  کنش هــا  ایــن  می تــوان 
تحقیقــات زیــادی نشــان داده  اســت کــه انســان امنیــت موجــود 
اقــدام عمومــی  بــرای پیوســتن و  را ترجیــح می دهــد. بنابرایــن، 
بــرای مبــارزه بــا هنجــار و ایجــاد بی نظمــی بایــد عواملــی وجــود 
داشــته باشــد تــا افــراد متحــد شــده و ایمنــی خــود را بــه خطــر 
بیاندازنــد. تاریــخ بارهــا بــه مــا نشــان داده کــه اعتــراض، نتیجــه ی 

احســاس تــرس، ســرخوردگی و درماندگی ســت.
هــدف ایــن مطلــب بررســی ریشــه های روان شــناختی اجتماعــی 
و  جمعــی  کنــش  تئوری هــای  بــر  تکیــه  بــا  جمعــی  اعتراضــات 

اســت. توجیــه سیســتم 
زمانــی کــه جنبشــی و تغییــر اجتماعــِی معنــاداری رخ می دهــد، 
یــک نقطــه ی اوجــی وجــود دارد؛ نقطــه ای کــه در آن اکثریــِت 
ســاکت، خاکســتری ها، میانه روهــا یــا هــر آن چــه کــه اســمش را 
می گذاریــد، همــراه بــا گروه هایــی کــه مدت هــا زیــر رنــج، ســرکوب 
ــراض  ــد و صــدای اعت ــردِ هــم می آین ــد، گ ــم قدرت هــا بوده ان و ظل
را بلندتــر می کننــد. درصورتــی کــه ایــن افــراد خشــمگین شــوند 

ــزرگ و اعتــراض گســترده مــی رود. ــر ب ــه ســمت تغیی جامعــه ب
چــه عواملــی به اعتراضات انرژی می بخشــد؟ 

در اعتراضــات اخیــر عاملــی قابــل توجــه اســت کــه در گذشــته 
زیــادی  افــراد  قرنطینــه   دوراِن  در  نبوده ایــم.  مواجــه  آن  بــا 
و برخــی، عزیــزان  بودنــد  چندین مــاه در خانه های شــان حبــس 
و شــغل خــود را از دســت دادنــد. افــراد، زمــان بســیار بیش تــری 
بررســی  و  تلویزیــون  تماشــای  اجتماعــی،  شــبکه های  صــرف  را 
اتفاقــات سیاســی و اجتماعــی و... کردنــد. امــروزه عمــوم مــردم 
بــه شــبکه های  راحتــی  بــه  کــه  دارنــد  دوربیــن  بــا  گوشــی هایی 
اجتماعــی وصــل می شــود و ایــن امــکان را فراهــم می ســازد تــا 
دیگــران نیــز شــاهدِ بخشــی از اعتراضــات شــوند. در شــبکه های 

نشــان دهــد. بــه قــول مارتیــن راکیــِچ روان شــناس، قواعــد اخالقــی 
باورهــای مرکــزی مــا را تشــکیل می دهنــد و باورهــای ناظــر بــه 
ــی مــا را. مــا  ــه آن باورهــای پیرامون ــا چیز هایــی شــبیه ب ســلیقه ی
در بــاب باورهــای مرکــزی خویــش، کــه باورهــای اخالقــی یکــی از 
ــر نقــض آن هــا  ــم و در براب آن هاســت، معمــوالً مماشــات نمی کنی

خیلــی جــدی موضــع می گیریــم.

3.خشــم گروه-محــور. خشــم، عاطفه ای ســت کنش گــرا؛ بــه ایــن 
معنــا کــه هنگامــی کــه احســاس خشــم می کنیــم، بســیار مســتعد 
عمــل هســتیم. امــا خشــمِ گروه-محــور بــا خشــم فــردی متفــاوت 
اســت. اگرچــه هــر دو در ســطح فــردی تجربــه می شــوند؛ خشــم 
گروهــی از آن جــا ناشــی می شــود کــه گروهــی کــه مــن عضــو آن 
هســتم مــورد ظلــم قــرار می گیــرد و اگرچــه بــه مــن در مقــام یــک 
شــخص ظلــم نمی شــود، امــا چــون گــروه مــن مــورد ظلــم قــرار 

نیــز رخ دهــد. او  بــرای  گروهــی  رخ دهــد، ممکــن اســت 
مؤلفــه دوم بی عدالتی ســت. ایــن تصــور کــه مــن عضــو یــک گــروه 
اجتماعــی خــاص هســتم و بــا گــروه مــن در جامعــه ناعادالنــه 
از مــا ســلب  رفتــار شــده، قــدرت و منابــع به طــور ناعادالنــه ای 
ــر  ــم و...؛ این هــا تقصی ــرار گرفته ای شــده اســت، مــورد تبعیــض ق
کــه  هنگامــی  دارد.  وجــود  دالیــل سیســتماتیک  و  نیســت  مــا 
تبعیض هــای  متوجــه  و  می کنــد  سیســتماتیک  تحلیــل  فــرد 
سیاســی  وجــه  هویــت،  آن  او  بــرای  می شــود،  سیســتماتیک 

می گیــرد.
صورتــی  بــه  بایــد  این کــه  بــه  بــاور  اســت؛  اثــر  ســوم  مؤلفــه ی 
ــا تغییــری ایجــاد شــود و اقــدام جمعــی،  گروهــی هــم کاری کــرد ت

می کنــد. محتمل تــر  را  تفــاوت  ایجــاد 
تئــوری توجیه سیســتم

ایدئولوژیکــی  عوامــل  نمی تواننــد  شــد  بیــان  کــه  مدل هایــی 
یــا ممانعــت از شــرکت در اعتراضــات را  ایجاد کننــده ی انگیــزه 
مــورد بررســی قــرار دهنــد. هیجانــات افــراد نه تنهــا متوجــه افــراد 
بزرگ تــر  اجتماعــی  سیســتم های  بــه  مربــوط   بلکــه  گروه هــا،  و 
مــردم  بیش تــر  سیســتم،  توجیــه  تئــوری  اســاس  بــر  می شــود. 
انگیــزه دارنــد تــا سیســتم های اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
را کــه بــه آن هــا وابســته هســتند، توجیــه و از آن هــا دفــاع کننــد. 
بنابرایــن افــرادی کــه تمایــل بــه اعتــراض علیــه قدرت هــا را دارنــد، 
می پذیرنــد.  را  اطمینــان  عــدم  و  ناامنــی  بی نظمــی،  مخاطــراِت 
توجیــه سیســتم می توانــد تمایــل بــه اعتــراض، حتــی در فعــاالن 
داد  نشــان  انگلســتان  در  کنــد. تحقیقــی  را تضعیــف  سیاســی 
افــرادی کــه ذهنیــت رد سیســتم را دارنــد، در توجیــه آن نمــره ی 
کمــی آورده و تمایــل بیش تــری بــرای اعتــراض علیــه آن هــا دارنــد. 
بالعکــس گروهــی کــه ذهنیــت توجیهــی دارنــد، تمایــل کم تــری 

ــد. بــه اعتــراض علیــه سیســتم را نشــان داده ان
انگیزه هــای توجیــه سیســتم را می تــوان بــه ســه عامــل تقســیم 

کــرد: 
عامــل اول، انگیــزه ی شــناختی )معرفتــی(  اســت؛ میــل بــه یقیــن، 
ســازمان و کنتــرل. در کنــار هــم بــودِن نهادهــای اجتماعــی باعــث 
ــی انســجام )ثبــات ســازمان( در ســاختار  ــاز درون برآورده کــردن نی

روانــی و فیزیولوژیکــی انســان می شــود.
دومیــن عامــل، انگیــزه ی وجودی ســت؛ میــل بــه امنیــت. برگــر 
بــه »نظــام نهــادی، نمایان گــرِ ســپری در برابــر  و الکمــن اشــاره 

گرفتــه مــن احســاس خشــم می کنــم. بنابرایــن وقتــی پــای هویــت 
اجتماعــی بــه میــان می آیــد، الزم نیســت بــه شــخِص مــن ظلمــی 
شــده باشــد تــا خشــمگین شــوم؛ اگــر گروهــی کــه مــن خــود را 
عضــوی از آن می دانــم نیــز مــورد ظلــم قــرار گیــرد، گویــی بــه مــن 
بــه نکتــه ی اول بازگردیــم، درمی یابیــم  اگــر  ظلــم شــده اســت. 
کــه نحــوه ی فوت شــدن ژینــا به دلیــل همیــن عضویــت گروهــی، 
کــه در وی  کــرد. همــان هویت هایــی  را خشــمگین  بســیاری 
بــود )زن، کــرد، ســنی، متعلــق بــه شــهری حاشــیه ای و محــروم( 

باعــث خشــم بســیاری از اعضــای جامعــه شــد.  
4.اثربخشــی گروهــی. اگــر شــما عضــو گروهــی باشــید و آن 
ــد  ــد؟ شــاید بتوانی گــروه تحــت ظلم وســتم باشــد، چــه می کنی
فــرد  یــک  به عنــوان  را  خــود  جایــگاه  و  کنیــد  تــرک  را  گــروه 
به عنــوان  کــه  کنیــد  تصــور  اســت  ممکــن  دهیــد.  ارتقــاء 
نتیجــه  در  و  گــروه  ارتقــاء  بــرای  گــروه می توانیــد  از  عضــوی 
انجــام دهیــد  از گــروه، کاری  ارتقــاء خــود به عنــوان عضــوی 
ــاور  ــن ب ــا جنبش هــای اجتماعــی(. ای )شــرکت در اعتراضــات ی
کــه مــن در مقــام یــک زن )عضــوی از یــک گــروه( می توانــم 
اثربخشــی داشــته باشــم و وضعیــت گــروه و خــود را ارتقــاء 
بخشــم انگیــزه ی دیگری ســت بــرای شــرکت در جنبش هــای 
آن  شــاهد  اجتماعــی  جنبــش  ایــن  در  آن چــه  اجتماعــی. 
کــه  اســت  ایــن حــس در شــهروندان  بیــدار شــدن  هســتیم 

توانایــی اعمــال تغییــر و قــدرت دارنــد.
بدیهی ســت کــه عوامــل ســاختاری دیگــری نیــز ســبب شــرکت 
بــا  امــا  اســت،  شــده  اجتماعــی  جنبــش  ایــن  در  شــهروندان 
آن هــا  بــه  پرداختــن  امــکان  نظــر گرفتــن محدودیــت فضــا،  در 
سیاســی،  غبارهــای  ورای  بتواننــد  مســئوالن  کــه  امیــد  نبــود. 
صاحب نظــران  نظــر  از  و  بشــنوند  را  معترضــان  خواســته های 
ــون بســیار انــدک  ــا کن ــد، کاری کــه ت ــوم انســانی اســتفاده کنن عل
انجــام شــده و ایــن یکــی از دالیلی ســت کــه اکنــون در چنیــن 

بــه ســر می بریــم. وضعیتــی 

تــرس اســت« دارنــد. اکثــر مــردم سیســتم اجتماعــی را توجیــه 
ــد نیازهــای وجــودی خــود  ــه آن هــا کمــک می کن ــرا ب ــد؛ زی می کنن

بــه امنیــت را برطــرف کننــد.
عامــل ســوم، انگیــزه ی رابطه ای ســت؛ میــل بــه وابســتگی بــا افــراد 
مشــابه دیگــر. نهادهــا، زمانــی از مشــروعیت بهره منــد می شــوند 

کــه اعضــای آن، حامــی آن و جــدا از مخالفــان باشــند.
ــد.  ــان می کنن ــراض را بی ــه ای اعت ــوری پیشــین عوامــل زمین دو تئ
طراحــی  را  مدلــی  تئــوری،  دو  هــر  تلفیــق  بــا  هــم کاران  و  بِکــر 
کنــش  و  سیســتم  توجیــه  ارتبــاط  بتوانیــم  بهتــر  تــا  کردنــد 
جمعــی را بررســی کنیــم. انگیــزه ی توجیــه سیســتم پیش بینــی 
و چــه شــکلی  اســت؛  اقــدام جمعــی محتمــل  آیــا  کــه  می کنــد 
می کننــد  ارائــه  هــم کاران  و  بِکــر  کــه  مدلــی  داشــت.  خواهــد 
تاکیــد بــر ابعــاد ذیــل دارد. )الــف( نیازهــای معرفتــی، وجــودی 
کســانی  )ب(  هســتند.  سیســتم  توجیــه  زیربنــای  رابطــه ای  و 
درون گروهی شــان  تعلــق  می برنــد، حــس  بهــره  از سیســتم  کــه 
تعلــق  امــا حــس  توجیــه سیســتم همبســتگی مثبــت دارد،  بــا 
افــراد محــروم، همبســتگی منفــی بــا توجیــه سیســتم دارد. )ج( 
خشــم  و  بی عدالتــی  حــس  بــا  منفــی  به طــور  سیســتم  توجیــه 
پیونــد دارد. )د( خشــم بــر سیســتم به طــور مثبــت بــا اعتــراض 
هــم راه  سیســتم  از  حمایــت  بــا  منفــی  به طــور  و  سیســتم  بــه 
سیســتم  بــه  نســبت  یــا  محروم انــد،  کــه  کســانی  )ه(  اســت. 
خشــمگین هســتند، بیش تــر درگیــر اعتراضــات علیــه سیســتم 
می شــوند، در حالی کــه )و( کســانی که از سیســتم بهــره می برنــد 
ــت از سیســتم  ــرای شــرکت در جنبــش حمای ــاد ب ــه احتمــال زی ب
حضــور می یابنــد. بــر ایــن اســاس، افرادی کــه انگیــزه ی توجیــه 
سیســتم پایینــی دارنــد، ممکــن اســت در کنــش جمعــی علیــه 
بــا گروه هــای محــروم  سیســتم شــرکت کننــد؛ به خصــوص اگــر 

کننــد. هم ذات پنــداری 
آن چــه مطالعــه کردیــد گزیــده ای بــود از تحقیقــات روان شناســان 
کــه  دالیلــی  و  جنبش هــا  اعتراضــات،  محــور  حــول  اجتماعــی 
آن هــا را شــروع و تــداوم می بخشــند. بــا بررســی ایــن مطالــب و 
دیگــر پژوهش هــا بــه راحتــی می تــوان آنچــه اعتراضــات جهــان 
امــروز را شــکل داده را درک کــرد و بــرای تغییــر اقــدام نمــود. بــا 
بایــد  نگاهــی ســریع می تــوان فهمیــد عوامــل متعــدد و بزرگــی 
و  بپذیرنــد  را  انســان ها خطــر  تــا  کننــد  ایجــاد  پیونــد  هم زمــان 

کننــد.  را مشــت  دستان شــان 

نیما اورازانی 
دکتری روان شناسی اجتماعی از دانشگاه ماساچوست و دانشگاه کارلتون

حمیدرضا تقوی
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کنکاشــی بــر انگیزه های اعتراضی؛

 جنبش هــای اجتماعــی را چگونــه بفهمیم؟

»اعتراض« از نگاه روان شناســی اجتماعی؛

چرا دســت ها مشت می شوند؟
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روشــنی بررســی و جســت وجو کــرد. بــا بررســی عوامــل تاثیرگــذار 
بــر ایــن دوران راحت تــر می تــوان علــت تمایــل بــه درونیــات را 
مکاتــب  رشــد  جهانــی،  جنگ هــای  وقــوع  کــرد.  جســت وجو 
ــد  ــات فروی فلســفی اگزیستانســیال و خردمحــور، گســترش نظری
و روان کاوی، در کنــار رشــد سرســام آور علــم و صنعــت در ایــن 
دســت خوش  را  پیرامونــش  جهــان  از  انســان  درک  کــه  دوران 
از  بخشــی  تنهــا  همه وهمــه  کــرد،  اساســی  و  عمــده  تغییــرات 
دالیلــی هســتند کــه برمبنــای آن، هنرمنــدان تصمیــم گرفتنــد بــه 
ســمت فرم هــای درونــی حرکــت کننــد. البتــه بایــد در نظــر داشــت 
کــه ایــن تمــام ماجــرای هنــر قــرن بیســتم نیســت و تولــد فرم هــای 
هنــری ماننــد پــاپ آرت و گرافیتیســم بــه نوعــی کوششــی بــود 
بــرای نزدیک تــر کــردن هنــر بــه زندگــی روزمــره. در کنــار تمــام 
این هــا بایــد بــه جنبش هــای ایتالیایــی قــرن بیســتم نیــز اشــاره 

احیــای  بــرای  تــالش  در  کــه  کــرد 
شــکوه هنــر روم باســتان بودنــد و 
را  بیســتم  قــرن  هنــر  جهت دهــی 

ســاختند. پیــش  از  متنوع تــر 
 Land Art ســمت  بــه  حرکــت 
قــرن  هنــری  تحــوالت  حاصــل 
کــه در جهت هــای  اســت  بیســتم 
در  گشــت وگذار  بــه  متخلــف 
انســان  دنیــای بی کــراِن درونیــات 
محیط هــای  بــا  آن  ارتبــاط  و 
چــه  و  شــهری  )چــه  اطرافــش 

پرداختنــد. طبیعــی( 
دلیــل  چنــد  بــه  را  طبیعــت  هنــر 
مینیمالیســم  از  منتــج  می تــوان 
در نظــر گرفــت. مهم تریــن دلیــل، 
نظیــر  ســاده  فرم هــای  بــه  تمایــل 
ســایر  و  مربــع  مارپیــچ،  دایــره، 
و  ســاده  هندســی  شــکل های 
بــه  رســیدن  در  کــه  ابتدایی ســت 
بودنــد.  ســهیم  مینیمــال  زبانــی 
طبیعــی  هنــر  اصلــی  تمایــز  وجــه 
احساســی  بــار  مینیمالیســم،  و 

کنیــم. نیازهایــی کــه هــم 
محــل  حفــظ  بــا  راســتا 
زندگی مــان اســت؛ چراکــه 
و  اولویت هــا  بــا  بــازی 
خــود  ســاختن  ســرگرم 
جدیــد،  موضوع هــای  بــا 
اصلــی  نیازهــای  اهمیــت 
بیــن  از  را  بنیادیــن  و 

. نمی بــرد
انســان در دهه هــای اخیــر 
چشــم گیر  پیشــرفت های 
را  تحســین برانگیزی  و 
رقــم زد، امــا ایــن ترقی هــا 
زیــادی  هزینه هــای  گاهــاً 
بــروز  باعــث  و  داشــت 
تاریــخ  در  اتفاقاتــی 
هشــدار  زنــگ  کــه  شــد 
صــدا  بــه  را  حفاظــت 
رو  ایــن  از  درآورد؛ 

ــوان  ــی به صــورت جنبــش شــکل گرفــت؛ از جنبــش به عن اقدامات
محیط زیســت گرایی  و  می شــود  یــاد  اجتماعــی  پدیــده ای 
جنبشــی اجتماعــی بــا فلســفه ی پشــتیبانی از محیط زیســت و 

طبیعی ســت. منابــع  از  پاســداری 
در واقــع هــدف آن مدیریــت، حفاظــت و احیــای محیط زیســت 
جنبــش  اخیــراً  یــا  حفاظــت  جنبــش  آن  بــه  کــه  طبیعی ســت 
جنبش هــای  موفق تریــن  از  یکــی  و  داده انــد  نســبت  نیــز  ســبز 
اجتماعــی قــرن بیســتم محســوب می شــود؛ زیــرا ایــن جنبــش 
توجــه تعــداد کثیــری از مــردم را بــه خــود جلــب کــرد و توانســت 
بــر دولت هــا تأثیــر بگــذارد تــا نهادهایــی را تأســیس و قوانینــی را 

هــم راســتا بــا اهــداف جنبــش تصویــب کننــد.
گرچــه منشــأ بســیاری از ایده هــای آن بــه جنبــش حفاظت گــرا در 

از  آمریکایــی،  هنرمنــد  هایــزر،  میکائیــل   ،۱۹۶۷ ســال  پاییــز 
ــدگان،  ــی کــرد. شــگفتی بینن ــری خــود رونمای ــر هن ــن اث جدید تری
کــه این بــار بــرای تماشــای اثــر هنــری بایــد بــه جــای مــوزه بــه 
طبیعــت مراجعــه می کردنــد، بــه حــدی زیــاد بــود کــه بــه زودی 
 Land ،ــوان می کــرد ــزر عن ــا آن طــور کــه های ــر طبیعــت ی آوازه هن
Art در سراســر جهــان پیچیــد. هایــزر موفــق شــد اثــری هنــری 
بــه طــول پانصدمتــر را در صحــرای نــوادا اجــرا کنــد. او قصــد 
خلــق هنــری را داشــت کــه در آن فرم هــای طبیعــی و هنــری تــا 
حــد امــکان بهــم نزدیــک و در تعامــل باهــم قــرار بگیرنــد. امــا 
ــط زیســت اســت؟ ــر و محی ــرم هن ــن ف ــا Land Art تعاملی تری آی

چه شــد که به Land Art رســیدیم؟
ــا فرم هــای هنــری  ــدازه قــرن بیســتم ب ــه ان شــاید در هیــچ قرنــی ب
متنــوع رو بــه رو نباشــیم، کــه ایــن موضــوع جمع بنــدی فرم هــای 
یــک  اگــر بخواهیــم  امــا  را دشــوار می ســازد؛  قــرن  ایــن  هنــری 
تمــام  بتــوان  شــاید  کنیــم،  پیــدا  آن  بــرای  کلــی  دســته بندی 
هموارکننــده  نوعــی  بــه  کــه  را،  بیســتم  قــرن  هنــری  فرم هــای 
Land Art هســتند، در یــک طبقــه  فرم هــای هنــری نــو ماننــد 
کلــی قــرار داد و آن طبقــه، توجــه بــه درونیــات اســت. فاصلــه 
گرفتــن از بازنمایــی عینــی طبیعــت و افــراد و تــالش بــرای نمایــش 

درونیــات.
ســوال اولــی کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه در اصــل درونیــات 

بــه چــه معناســت؟
قــرن  هنرمنــدان  توجــه  مــورد  مختلفــی  ابعــاد  در  درونیــات 
توجــه  مــورد  روان شــناختی  فرم هــای  از  گرفــت.  قــرار  بیســتم 
نظــر  مــورد  معنــوی  و  روحانــی  فرم هــای  تــا  سوررئالیســت ها 
کــه  این جاســت  جالــب  انتزاعــی.  اکسپرسیونیســم  هنرمنــدان 
همیــن  از  نیــز  بیســتم  قــرن  هنــری  بکــر  فرم هــای  تولــد  جرقــه 
پیکاســو  تالش هــای  شــده  اســت.  درونیــات حاصــل  بــه  توجــه 
آن  انســان ها،  و  اجســام  نادیدنــی  جنبه هــای  نمایــش  بــرای 
و  قاعده منــد  فرم هــای  کمــک  بــه  آســانی  بــه  کــه  جنبه هایــی 
بــه  را  او  نبودنــد،  قابــل نمایــش  پرســپکتیو های هنــر کالســیک 
هنــر  از  سیاســی تر  برداشــت های  در  رســاند.  کوبیســم  خلــق 
اجــرا  مکزیــک  در  ریــورا  و  اوروســکو  توســط  کــه  بیســتم  قــرن 
شــدند و نمایش دهنــده رنــج مــردم از زیــر ســلطه حکومت هــای 
دیکتاتــوری بودنــد نیــز می تــوان ایــن برداشــت درون گرایانــه را بــه 

و  رمانتیســم  جنبــش  در  محیط زیســت  بــه  اولیــه  عالقه هــای 
اصلــی  مشــخصه ی  شــد.  مشــاهده  نوزدهــم  قــرن  اوایــل  در 
ــر احســاس، فردگرایــی و ســتایش گذشــته و  رمانتیســم، تاکیــد ب
ــرون وســطی و عناصــر  ــه ق ــش ب ــن جنبــش گرای ــود. ای طبیعــت ب
هنــری و روایــی منتســب بــه آن دوره را احیــا کــرد تــا راهــی بــرای 
پیامدهــای  و  شــهر  بی رویــه  گســترش  رشــد جمعیــت،  از  فــرار 

انقــالب صنعتــی را فراهــم کنــد.
بــه  آســیب هایی  باعــث  دوره  هــر  در  مــوارد  ایــن  از  هریــک 
و  کــرده  پیــدا  باهــم هم افزایــی  و حتــی  محیط زیســت شــده اند 
آثارشــان را تــا بــه امــروز مانــدگار کرده انــد؛ آثــاری کــه شــرایط 
مــا  بــر  اســت،  ســخت  و  نامطلــوب  گاه  کــه  را،  کنونــی  زندگــی 

اســت. کــرده  تحمیــل 
حــال در قــرن بیســت و یکم، حفاظــت محیط زیســت بــه عنــوان 
اصــِل  ســه  از  یکــی  و  هــزاره  توســعه ی  هــدف  از هشــت  یکــی 
توســعه ی پایــدار شــناخته می شــود، امــا رســیدن بــه ایــن نتیجــه 
بــرای ایــن دوره کــه اهمیــت موضوعــات مرتبــط بــا محیط زیســت 
و عجیــب  ذهــن  از  دور  اســت، خیلــی  پررنــگ   پیــش  از  بیــش 
شــدن  گــرم  دریاهــا،  گســترده  آلودگی هــای  چراکــه  نیســت؛ 
فضــای کــره زمیــن، گســترش فراینــد آب شــدِن یخ هــای قطــب، 
کــره  ســطح  در  بیابان هــا  گســترش  و  جنگل هــا  رفتــن  بیــن  از 
زمیــن، از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی و انقــراض هــزاران نــوع از 
ــات و گیاهــان و ده هــا مــورد دیگــر از مســائل و مشــکالت  حیوان
کــه  هســتند  بحرانــی  از  کوچکــی  بخــش  تنهــا  محیط زیســتی، 

انســان در اوایــل قــرن بیســت ویکم بــا آن مواجــه اســت.
مــا قربانــی ناخواســته ی امیــاِل زیاده خــواه و ســیری ناپذیرِ خــود 
و پیشــینیاِن خــود شــده ایم، امــا از یــاد برده ایــم کــه تکنولــوژی، 
و  کنــد  پیــدا  لــزوم  می توانــد  زمانــی  تــا  و...  مدرنیزاســیون 
ــی خــود را کــه  ــل نیازهــای تکامل ــا حداق ــه م لذت بخــش باشــد ک
ماحصــل میلیون هــا ســال، زیســت بــر روی ایــن کــره خاکی ســت 
ــرآورده  ــم ب ــز متجلی ســت، بتوانی ــِی امروزمــان نی و در ابعــاد زندگ

عمیقی ســت کــه آثــار هنــری ایــن جنبــش در بیننــده بــه وجــود 
می آورنــد. پیام هــای اجتماعــی و زیســت محیطی مســتتر در ایــن 
آثــار از تفاوت هــای دیگــر هنــر طبیعــی و هنــر مینیمــال اســت. 
طبیعــی  هنــر  می بیننــد،  هنرپژوهــان  از  بســیاری  کــه  آن طــور 
به نوعــی در امتــداد انتقادهــا از نظــام بورژوایــی و صنعتــی بــود 
رویکــرد طبیعت گرایانــه ی  و  حــل می کــرد  خــود  در  را  فــرد  کــه 
ــرن بیســتم  ــرای بشــر ق ــو را ب ــن جنبــش کارکــرد نوعــی آلترناتی ای
ایفــا می کــرد. ضــرورت یافتــن مکانــی دور از موزه هــا و گالری هــا، 
بــرای آفرینــش آثــار هنــری کــه از تمــام جنبه هــای اقتصــادی و 
سیاســی آزاد بــود، هنرمنــدانLand Art  را بــه ســمت فضاهــای 
طبیعــی و بکــری ســوق داد کــه در آن هــا اصالــت، آزادی، حقیقــت 
هنــر و حقیقــت هســتی در یک دیگــر ادغــام می شــوند. طــرح و 
ایــده هنرمنــدان ایــن جنبــش قــرار دادن دست ســازه هایی، کــه 

اوایــل قــرن بیســتم بــاز می گــردد، جنبــش نویــن محیط زیســت 
ــاً در اواخــر دهــه 1960 و اوایــل دهــه 1970 آغــاز شــد. طــی  صرف
ایــن دوران، ایــن جنبــش از افزایــش بســیج سیاســی و حــال و 
ضدجنــگ  جنبش هــای  و  مدنــی  حقــوق  کــه  فرهنگــی  هــوای 
بــه راه انــدازی  بــرد. بنابرایــن، کمــک  را هم راهــی می کــرد بهــره 
آســیب زایِی  جدیــد  علمــی  گــواه  یــک  محیط زیســت  جنبــش 
طبیعــی  محیط زیســت  بــر  انســانی  فعالیت هــای  فزاینــده ی 

می  شــود. محســوب 
بر اســاس گزارش ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه در ســال 
محیط زیســت  تشــکیل دهنده ی  عوامــل  تمامــی  تقریبــاً   ،۲۰۰۱
تعــدادی  گرفته انــد.  قــرار  انســان  فعالیت هــای  تأثیــر  تحــت 
روی   1980 و   1970 دهه هــای  طــی  بســیار چشــمگیر  بالیــای  از 

بلکــه  نبــود؛  طبیعــت  روی  بــر  ســاخته می شــوند،  کارگاه هــا  در 
آن هــا تمــام متریــال کار خودشــان را از همــان محیــط طبیعــی وام 
می گرفتنــد و از ایــن طریــق بــه بازآفرینــی ارتبــاط هنــر و طبیعــت 
می پرداختنــد و ایــن ارتبــاط، دســت آورد آن هــا را بســیار فراتــر از 

مــی داد. قــرار  ناتورالیســت  هنرمنــدان  کارهــای 
جنبــش  ایــن  هنرمنــدان  توجــه  مــورد  کــه  مناطقــی  بیش تریــن 
هایــزر  میکائيــل  بــود.  بیابان هــا  و  دشــت ها  می گرفــت،  قــرار 
»در  می نویســد:  جنبــش  ایــن  نماینــدگان  بزرگ تریــن  از  یکــی 
صحــرا قــادر بــه یافتــن چنــان فضاهــای دســت نخورده، روحانــی و 
سرشــار از آرامشــی هســتم کــه هنرمنــدان همــواره تمایــل دارنــد 
در کارهای شــان بــه نمایــش بگذارنــد«. از ســایر هنرمنــدان ایــن 
جنبــش می تــوان بــه والتــر دو ماریــا، رابــرت اسمیتســون، ریچــارد 
دســته  ایــن  آثــار  در  کــرد.  اشــاره  بولــگاری  کریســتوی  و  ســرا 
قــرار  برابــر دنیــای مصنوعــی  از هنرمنــدان، دنیــای طبیعــی در 
می گرفــت تــا رویــدادی زیبایی شــناختی را پدیــد بیــاورد کــه بــر 
مفاهیــم مربــوط بــه زیست شناســی و حفاظــت از طبیعــت تاکیــد 

شــده  اســت.

داد کــه ســبب افزایــش آگاهــی عمومــی شــد. دو مــورد از ایــن 
پنســیلوانیا  تری مایل آیلنــدِ  در  نزدیــک  -فروگداخــت  رویدادهــا 
در ســال 1979 و انفجــار چرنوبیــل در اکرایــن در ســال 1986- 
نمایان گــر اتفاقــات ناگــوار مرتبــط بــا انــرژی هســته ای هســتند. 
قابــل  عمومــی  و  رســانه ای  توجهــات  رویدادهــا  ایــن  هــردوی 
مالحظــه ای را بــه خــود جلــب کردنــد کــه بــه کاهــش حمایــت 

عمومــی از انــرژی هســته ای منجــر شــد.
ســبز  سیاســت های  شــامل  کــه  جنبــش  محیط زیســتی، 
متنــوع  سیاســی  و  اجتماعــی  علمــی،  جنبه هــای  دارای  اســت؛ 
طــرف داران  مســائل  محیط زیستی ســت.  بــه  رســیدگی  بــرای 
محیط زیســت از تغییــر در سیاســت عمومــی و رفتارهــای فــردی، 
حمایــت  محیط زیســت  بــر  نظــارت  و  منابــع  مــداوم  مدیریــت 
دســته  ســه  بــه  را  هــواداراِن محیط زیســت  برخــی،  و  می کننــد 
تقســیم می کننــد: ســبزهای تیــره، ســبزهای روشــن و ســبزهای 

تابــان.
ســبزهای روشــن پــاس داری از محیط زیســت را مســئولیتی فــردی 
دیــده ی  بــه  محیط زیســت  از  هواخواهــی  بــه  آن هــا  می داننــد. 
شــیوه ای  بیش تــر  را  آن  بلکــه  نمی نگرنــد،  مــرام سیاســی  یــک 
بــرای زندگــی می داننــد. ســبزهای تابــان بــه تغییــرات بنیادیــن 
محیط زیســت  نجــات  بــرای  اجتماعــی  و  سیاســی  زمینــه ی  در 
باورمندنــد. ســبزهای تیــره هــم بــه ایــن جنبــش بــه چشــم بازتــاب 
صنعتی گرایــی می نگرنــد و در جســت وجوی تغییــرات رادیــکال 

عرصــه ی سیاســی اند. در 
فعــاالن  و  بــوده  رشــد  بــه  رو  محیط زیســتی  مشــکالت  امــروزه 
محیط زیســت ایده هــای بدیعــی بــرای حفــظ اکوسیســتم ارائــه 
حفــظ  جهــت  در  بی شــماری  تالش هــای  این کــه  بــا  می کننــد. 
تهدیــد  امــا  گرفتــه،  صــورت  فاجعــه  محیط زیســتی  از  زمیــن 
اکوسیســتم از جهــات مختلــف هم چنــان ادامــه داشــته و ممکــن 
اســت در نهایــت موجــب از بیــن رفتــن آن شــود. شــاید فکــر کنیــم 
ــه اکوسیســتم را حفــظ  وظیفــه ی فعــاالن محیط زیســت اســت ک
کننــد، امــا نمی توانیــم بــه ایــن بهانــه از زیــر بــار مســئولیت شــانه 
خالــی کنیــم. ایــن وظیفــه همــه ماســت کــه جلــوی تخریــب زمیــن 
و طبیعــت آن را بگیریــم. چراکــه همــه ی مــا نیازمنــد داشــتن یــک 
محــل زندگــی هســتیم؛ بنابرایــن الزم اســت کــه اقداماتــی فــوری 
بــرای کاهــش تمــام احتمــاالِت از دســت رفتــن ایــن خانــه زیبــا و 

ــرار دارد، انجــام دهیــم. چیزهایــی کــه در آن ق
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لَنــد آرت، تعاملی تریــن فــرم هنر و محیط زیســت؟

هنری به وســعت یک ســیاره 

دربــاره محیط زیســت گرایی به مثابــه یک جنبش؛

جای خالِی سیاســت های ســبز


