
مقدمهوطرحمسئله
تغییــرات اجتماعــی معموال درســه ســطح 
ســاخت یا ســاختارهای کالن، سطح متوسط 
در نهادهــای اجتماعی و یا در ســطح خرد و 
در هم کنش های اجتماعی رخ می دهد. عوامل 
مختلفی در تغییرات اجتماعی نقش دارند. در 
نوشتار پیش رو به نقش جنبش های اجتماعی 
به ویژه در جوامع در حال توســعه نظیر ایران 
خواهیم پرداخت. تالش برای استقرار ارزش های 
نویــن و  ایجــاد ســاختارهای دموکراتیک از 
جمله مهمتریــن عوامل شــکل گیرهای انواع 
جنبش هــای نوین در جوامع در حال توســعه 
می باشــد. در اغلب موارد ساختارهای سیاسی 
سنتی نامنعطف، استبدادی و مرتجع حاکمیت 
سیاسی و مدیریتی را در این کشورها به عهده 
دارد. حال ممکن اســت این ساختارها از نوع 
ســلطنتی یا استبداد دینی بوده که در هر دو 
حالت به نوعی توتالیتاریانیسم منجر شده اند. با 
این وصف تضاد ســنت و مدرن در قالب منافع 
گروه های مختلف نمود پیدا می کند. ســاخت 
سنتی و فرهنگ سنتی در این کشورها آشکارا 
در مقابل روندهای توسعه و تغییر بافتار جامعه 
مقاومــت کرده و حفظ منافع خود را در تداوم 
وضع موجود می بیند. با توجه به تعمیق فرهنگ 
تــرس و تهدید در میان ذهنیت کنشــگران و 
هزینه باالی فعالیت های مســتقیم سیاســی و 
همچنین رسمیت بخشیدن به توتالیتاریانیسم 
در قالــب قوانین مصوب نهادهای خود، به نظر 
می رسد شکل گیری جنبش های اجتماعی یکی 
از مجاری اصلی تغییرات اجتماعی محســوب 

می شود. 
“جنبش هــای اجتماعی، از انواع رفتارهای 
جمعی و اعتراضی هستند که در جوامع مدرن 
سر برآورده اند. این جنبش ها از سال 1960 به 
بعد در بسیاری از کشــورهای اروپای غربی و 
امریکای شــمالی فعالیت دارند و اغلب نیروها 
و گروه هــای مختلفی را در بــر می گیرند. به 
اعتقاد بســیاری از صاحبنظران، این جنبش ها 

نوعی کوشــش جمعــی تقریباً ســازمان یافتۀ 
بخــش زیــادی از افراد جامعه هســتند که با 
هدف دگرگونــی و تغییر در اندیشــه، رفتار، 
مناسبات اجتماعی و عناصر جامعه و به صورت 
یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند.” کنش های 
اجتماعی در جوامع مدرن با تغییرات ساختی 
و ساختاری نمودهای جدیدی یافته اند. “کنش 
های متقابــل اجتماعی که بر مبنای تجربیات 
تاریخی و تجربه های زیســته ی انســان ها و به 
اشتراک گذاشتن این تجربیات در موقعیت های 
مختلف برسازی می شــود، در شرایط تاریخی 
مختلف به اشــکال متفاوتی دیده شــده است. 
جنبش های اجتماعی، پدیده  نوینی هستند که 
حکومت ها برای بقــای خود حدودی را برای 
بروز آنها در جامعه مشــخص می کنند و مردم 
قادر هســتند تا مطالبات یا اعتراض های خود 
را در قالب جنبش هــای اجتماعی که کارکرد 

مثبتی هم برای دولت ها دارد، نشان دهند.”
جنبش های اجتماعی در تالش هســتند تا 
با ایجاد و تســری انگاره هــای فرهنگی زمینه 
تغییــرات تدریجی را فراهم کننــد. همانطور 
که اشــاره شــد، خاســتگاه جنبش های نوین 
به عنوان یــک عامل تأثیرگــذار در تغییرات 
جمعی کشورهای توسعه یافته می باشد. نیاز به 
تغییر چه در ســطح ساختاری و چه نهادهای 
اجتماعی در کشــورهای در حال توسعه متأثر 
از کشــورهای توسعه یافته و یا در برخی موارد 
تقلید ازآنها بوده اســت. با ایــن وصف عامل 
تغییر و ابزار تغییر در بســتری بیرونی متولد 
شده و کنشــگران جهان سوم با بهره گیری از 
این مدل های تغییر در تالش هستند تغییرات 

جدیدی را تجربه کنند. 
هر گاه ســخن از تغییر بــه میان می آید 
بالفاصلــه باید از عامل یا کارگــزار تغییر هم 
ســخت گفت. چه کســی یا کســانی و یا چه 
گروه هایــی در صدد ایجاد تغییر هســتند؟ در 
ســوی مقابــل جنبش ها، واکنش ســاختار یا 
ســاختارهای ســلطه در مقابل تغییر چگونه 

مناقشه کنشگر/ساختار 
با تأکید بر عاملیت جنبش های اجتماعی 

هیواڕۆژهەاڵت

جنبش های اجتماعی حاصل نارضایتی عمومی از ساختارهای سلطه و نومیدی از 
بهبود وضعیت کلی جامعه هستند. هر چند جنبش های نوین اجتماعی تا حدودی 
متفاوت از جنبش های کالسیک هستند، با این حال غایت و مکانیسم عمل آنها 
تا حدودی زیادی مشابه است. جنبش های اجتماعی نوین از منازعات ساختاری 
معیشتی/ طبقاتی فراتر رفته و بیشتر در تالش برای هویت یابی و اعتراض به 

طرد و انکار گروه های حاشیه ای هستند. این جنبش ها جهت گیری کثرت گرایانه و 
عمل گرایانه داشته و اغلب از اعمال هژمونی ایدئولوژی خاصی چون مارکسیسم بر 
اعضا پرهیز می کند. مکانیسم تأثیر گذاری و عمل جنبش های اجتماعی بر اساس 
دیالکتیک فرد و جمع بوده و هیچ کدام از این دو سویه ی مهم نفی و انکار نمی شوند.
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جنبش هــای اجتماعــی در ایــران تا چه حد 
می توانند نقش عاملیت و کارگزاری در تغییرات 

ساختاری و گفتمانی داشته باشند؟
2 تا چه حــد زمینه بهنجارســازی وضعیت 

موجود را فراهم کرده اند؟
3 تا چه حد باعث سیاســت زدایی از ساحت 

جهان زیست سوژه ایرانی)یا کورد( شده اند؟
 

زمینهنظری
الف( ساخت گرایی؛ مناقشه نظری فرد/ساختار 

و تالش برای تغییر
“در خالل چند دهه ی گذشته به ویژه از دهه ی 
1970، علوم انسانی، اجتماعی و رفتاری گرفتار 
مناقشــه های نظری و روش شناختی متعددی 
بــوده اســت.)محمدپور، روش در روش، 29( 
دوگانة فرد/ جامعه یکی از بزرگترین دغدغه های 
جامعه شناسان کالســیک و مدرن بوده است، 
این مساله هنوز هم در جامعه شناسی پاسخی 
درست و دقیق نیافته است و فرد و جامعه در 
اصطالحاتی مختلف- مانند عاملیت و ساختار- 
هنوز هم در جامعه شناســی معاصر مورد بحث 
و جدل قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر کماکان 
محل مناقشات نظری و تجربی جامعه شناسان 
می باشد. “ با توجه به شکل گیری جامعه شناسی 
اولیــه در واکنش به آنومــی و به هم ریختگی 
سامان و نظم اجتماعی “جامعه شناسان اوليه، 
هم چون دوركيم، وبر، و زيمل، همواره مواردي 
مانند فردگرايي شديد، كاهش اخالق جمعي، و 
اختالل در مسئوليت پذيري را از جمله مسائل 

و دغدغه هاي جوامع مدرن مي دانستند”.
 تقابــل فرد و جمع یا کنشگر/ســاختار از 
مناقشــات جدی در علوم اجتماعی محســوب 
می شــود که باعث شــکل گیری مکاتب فکری 
و مجدالت پارادایمی متعددی شــده اســت. 
شــاید به جرات می توان این مناقشه از ابتدای 
شکل گیری جامعه شناسی تا کنون، جدی ترین 
شــکاف شــناختی و معرفتی در ایــن حوزه 
علمی بوده اســت. به نظر می رسد این مناقشه 

در ســپهر علمی به لحاظ تاریخی ریشــه در 
مناســبات اجتماعی-مذهبی پیشین دارد و بر 
مصالــح و پیامدهای کنشــگری فردی/جمعی 
اســت. “ بحث منافع فردي و مصالح جمعي و 
تعارض ميان آن دو، سابقه اي غني در ادبيات 
علوم انســاني و اجتماعي دارد. از آنجا كه نگاه 
علِم مبتني بر مسيحيت پرهيز از منافع فردي 
بوده در سرتاســر قرون وسطي، تعقيب منافع 
فردي، بحث نفع ، ناپسند و مذموم بوده است. 
در جريان انقالب صنعتي ، از مفهو م “سركوب 
اميال “ بجاي “ كنترل اميال توســط يكديگر 
“ نيــز اعاده حيثيت شــد و بتدريج از ايده “ 
نفع فردي “ اســتفاده شد. در اين ميان برخي 
اميال كه مي توانستند كاركرد مثبتتري داشته 
باشــند، رجحان داشتند و نفع فردي در ميان 

اين اميال، جايگاه محوري پيدا کرد .”
فــرد یا ســاختار، کدامیــک تعیین کننده 
اســت؟ فــرد یا کلیت هــای همچــون طبقه، 
نهادهــای اجتماعــی و یا ملــت واحد تحلیل 
می باشــد؟ قایل شــدن اولویت در این ترکیب 
دوگانه، روش و مبانی تحلیل را تعیین می کند. 
“ هرچنــد که همه روش شناســی های مطرح 
شــده در پی تبیین واقعیت هــا و فرآیندهای 
اجتماعی هستند لیکن از حیث سطح تحلیل و 
واحدهایی که برای مشــاهده و بررسی اختسار 
می نماینــد و نیز محتوا، ســازوکارها و اهدافی 
که برای تبیین خود برمی گزینند، تفاوت پیدا 

می کنند “. 
یــان کرایب مناقشــات این حــوزه را به 

درستی جمع بندی کرده است: 
1 .فــرد/ جامعه:  هر نظریه اجتماعی باید 
چیــزي درباره افراد و پیوند آنها با هرآنچه که 
جامعه می نامیم، بیان کند. پرسش پایه اي این 

است که کدام ارجح است، فرد یا جامعه؟
2 کنش/ ســاختار:  هــر نظریه اجتماعی 
باید چیزي درباره کنش انســانی، اعم از فردي 
یــا جمعی، و ســاختار اجتماعی یا ســازمان 
اجتماع بگوید. پرســش اساســی این است که 

است؟ و یا تا چه حد بستر تغییر مهیاست؟ 
تقابل کنشگر و ساختار و یا دیالکتیک این 
دو در ســاحت عینی، منجر به تولید مکاتب و 
نظریه های کالن در عالم فکری شــده اســت. 
ساختارگرایی )ساختارگرایی کارکردی( آشکارا 
از تغییر به عنوان یک امر حاشیه ای و یا حتی 
اســتثنایی ســخن گفته و همواره بر امر ثبات 
انــواع نظام ها و یا ســاخت ها تأکید دارد. این 
رویکرد نظری ســتیز و تنازع و تنوع را قبول 
ندارد و بر وفاق و همبســتگی اجتماعی تأکید 
دارد. در این رویکــرد جامعه موجودیتی فراتر 
از کنشــگران داشته و آنها در خدمت پیشبرد 
اهداف ســاختارهای کالن جامعه هســتند. بر 
اساس این رویکرد ساختارها تعیین کننده رفتار 
کنشگران بوده و نوع و شدت عمل آنها در هر 
میدان کنشــی به دقت قابل پیش بینی است. 
بنابراین آنها فراتر از ساختارها نمی توانند دست 
به عمل بزنند. ســاختارها به وســیله ارزش ها 
و نظــام گفتمانی خاص موجبات همبســتگی 

اجتماعی و کنش توده ای را فراهم می کنند. 
در مقابل ســاختارگرایان،، فردگرایان قرار 
دارند که معتقدند که کنشــگران تنها عامالن 
مؤثــر در فرایندهای مختلــف تغییر در تاریخ 
بوده انــد. در این رویکرد بــر ذهنیت، مقاصد 
و انگیزه های افراد تأکید می شــود. فردگرایان 
علیرغم قبول ســخت گیرانه متغیرهای کالن، 
با این حــال معتقدند تبیین نهایی فرایندهای 
تغییر با تقلیل این متغیرها به زمینه های فردی 

و روانشناختی افراد امکان پذیر است.
بــه نظــر می رســد رویکرد ســوم یعنی 
رویکردهای تلفیقی چشــم اندازی روشــن تری 
برای تحلیل تغییرات بــا عاملیت و کارگزاری 
جنبش های اجتماعــی پیش روی تحلیل گران 
قرار می دهد. گیدنز یکی از شاخص ترین نظریه 
پــردازان این رویکرد اســت. “گیدنز محدوده 
اصلــی مطالعات علوم اجتماعی را بر اســاس 
نظریه ساخت یابی، نه تجربه فردی و نه وجود 
هر نــوع تمامیت اجتماعی، بلکه پراکســیس 

اجتماعی می داند، کــه در طول زمان و مکان 
نظــم می یابد. نقطه عزیمــت گیدنز نه آگاهی 
فردی و نه ســاخت اجتماعی است، بلکه نحوه 
ســاخت پیدا کردن واقعیــت اجتماعی یعنی 
دیالکتیک میان فعالیت ها و شرایطی است که 
در زمان و مکان حادث می شود.” گیدنز قایل 
به نوعی از ســاخت ها غیر منعطف نیست، وی 
معتقد به نوعی پویایی و زندگی فعال اجتماعی 
است. براین اساس جنبش های اجتماعی نوعی 
کارگزار و عامل جمعی هستند که توانایی ایجاد 
ساختارهای جدید را در حد فاصل شکاف های 
اجتماعی و ســاختاری دارنــد. آنها با توجه به 
گســتردگی اعضا و تولید آگاهی اســتداللی، 
توانایی ایجاد تغییرات مطلوب و عقالنی کردن 

جامعه را دارا هستند.
جنبش هــای اجتماعی حاصــل نارضایتی 
عمومی از ســاختارهای ســلطه و نومیدی از 
بهبود وضعیت کلی جامعه هســتند. هر چند 
جنبش های نوین اجتماعی تا حدودی متفاوت 
از جنبش های کالســیک هستند، با این حال 
غایت و مکانیســم عمل آنها تا حدودی زیادی 
مشــابه اســت. جنبش های اجتماعی نوین از 
منازعات ســاختاری معیشــتی/ طبقاتی فراتر 
رفتــه و بیشــتر در تالش بــرای هویت یابی و 
اعتــراض به طرد و انکار گروه های حاشــیه ای 
هستند. این جنبش ها جهت گیری کثرت گرایانه 
و عمل گرایانه داشته و اغلب از اعمال هژمونی 
ایدئولــوژی خاصی چون مارکسیســم بر اعضا 
پرهیز می کند. مکانیســم تأثیر گذاری و عمل 
جنبش های اجتماعی بر اساس دیالکتیک فرد 
و جمــع بوده و هیچ کدام از این دو ســویه ی 
مهم نفی و انکار نمی شــوند. در نوشتار پیش 
رو، بعد از تأملی نظری بر تقابل کنشگر/ساختار 
در بخــش و بحــث و نتیجه گیری، با توجه به 
عملکــرد جنبش های  اجتماعــی در ایران به 

سؤاالت زیر پاسخ خواهیم داد:
1 ســهم جنبش های اجتماعــی در تغییرات 
فرهنگــی و اجتماعی تا چه حد بوده اســت؟ 
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ذاتی اصیــل و فراتاریخی و فرا اجتماعی بلکه 
دارای اصالتی در درون جامعه تعریف کند. به 
عبــارت دیگر دورکیم از نظر روش-شــناختی 
ابتــدا مفهوم ذات را در آن معنای فلســفی و 
فراتاریخــی و فرااجتماعی کنــار می گذارد تا 
بتواند ذات و اصالت انســان را ذیل فردیت به 
عنــوان امر اجتماعی تاســیس کند. به همین 
خاطر اســت که دورکیم آگاهی فردی را تنها 
در نســبت با آگاهی اجتماعــی می فهمد و نه 
در تقابل بــا آن و یا بیرون از جامعه. دورکیم 
می گویــد :»فرد چیزی مجزا از گروه نیســت؛ 
بــه این خاطر که آگاهی فردی را به ســختی 
می تــوان از آگاهی اجتماعی جــدا کرد« . به 
همین خاطر اســت که »فرد بــه تنهایی برای 
خودش کفایت نمی کند ]انسان به ما هو انسان 
موضوعیت ندارد[. بلکه جامعه اســت که تمام 
الزامــات فرد را به او می دهد، به همین ترتیب 

فرد برای جامعه کار می کند« 
از مهمترین نظریه پردازان  پارســونز یکی 
ساختی کارکردی اســت. پارسونز کار خود را 
با کنش آغاز می کند. “ ســرآغاز تمامی نظریه 
پارســونز که در عین حال آن را در چارچوبی 
بســیار وســیع مطرح می کنــد، مفهوم کنش 
اجتماعی اســت.کنش اجتماعی در معنایی که 
پارســونز می فهمد، همه رفتار انسانی است که 
انگیزه و راهنمای آن معانی اســت که کنشگر 
آنها را در دنیای خارج کشــف می کند، معانی 
که توجهش را جلب می کند و به آنها پاســخ 

می دهد.” 
کنش اجتماعی که تمامی نظریه پارســونز 
در محور آن تدوین شده است، از چهار عنصر 

زیر تشکیل می شود: 
1 کنشگر: که می تواند یک فرد، یک گروه، یا 

یک جامعه باشد
2 وضعیت: که شامل اشیاء فیزیکی و اجتماعی 
است که کنشگر با آنها ارتباط برقرار می کند.

3 نمادها: که با واســطه آنها کنشگر با عناصر 
متفاوت وضعیت ارتباط پیدا می کند و برای هر 

یک معنایی قایل می شود. 
4 قواعد، هنجارهــا و ارزش ها: که جهت یابی 
کنــش را هدایت می کنند، یعنــی روابطی را 
که کنشــگر با اشیاء اجتماعی و غیر اجتماعی 

محیطش دارد.” 
در دســتگاه نظری، کنشــگر بــا دو نوع 
محدویت مواجه اســت. در واقع کنش انسانی 
در حــد فاصــل دو جهــان غیر کنــش واقع 
 no می شود. نخســتین “جهان غیر کنش” یا
action کــه شــامل محدودیت هــای فیزیکی 
اســت و برای تمامی موجودات زنده مشترک 
اســت.  دومین جهان غیر کنش شامل محیط 
نمادی یا فرهنگی اســت. جهان فرهنگی برای 
پارســونز اهمیت ویــژه ای دارد.  ریتزر معتقد 
است برای پارسونز، نظام فرهنگی حتی بیشتر 
از ســاختارهای نظام اجتماعی اهمیت دارد؛ تا 
جایی که باید گفت نظام فرهنگی بر تارک نظام 
کنش پارسونز جای دارد. پارسونز معتقد است 
که این جهان فرهنگی اهداف و وسایل دستیابی 
به کنش را مشــخص می کند. جهان فرهنگی 
از طریق مکانیسم “جامعه پذیری” اولویت های 
کنشی را انتخاب کرده و مرزبندیهای مشخص 
می سازد. »پارسونز، فرهنگ را نیروی عمده ای 
می انگاشت که عناصر گوناگون جهان اجتماعی 
و یا به تعبیر خودش، نظام اجتماعی را به هم 
پیوند می دهد. فرهنگ، میانجی کنش متقابل 
میان کنشــگران اســت و شــخصیت و نظام 
اجتماعی را با هم ترکیب می کند. فرهنگ این 
خاصیت را دارد که کم وبیش می تواند بخشی از 
نظام های دیگر گردد؛ بدین سان که فرهنگ در 
نظام اجتماعی بــه صورت هنجارها و ارزش ها 
تجســم می یابد و در نظام شخصیتی، ملکه ی 
ذهن کنشــگران می شــود. اما نظام فرهنگی، 
تنها بخشــی از نظام های دیگر نیســت، بلکه 
به صورت ذخیــره ی دانش، نمادهــا و افکار، 
وجــود جداگانــه ای نیز برای خــود دارد. این 
جنبه های نظام فرهنگی، در دسترس نظام های 
اجتماعی و شــخصیتی هستند، ولی به بخشی 

کدام یک تقدم دارد، کنش یا ساختار؟
3 یکپارچگی اجتماعی/ یکپارچگی نظام: 
در واقع بســط دوگانگی کنش/ ساختار است. 
یکپارچگی اجتماعی اشــاره به چیزي اســت 
که کنشــگران یا افــراد را درون جامعه پیوند 
می دهد؛ یکپارچگی نظام اشــاره به آن چیزي 
اســت که بخش هاي گوناگون جامعه را به هم 
پیوند می دهد. یکپارچگی به معناي هماهنگی 
نیست- افراد و بخش هاي جامعه ممکن است 

از رهگذر تضاد با هم پیوند یابند.
4 مدرنیته/ ســرمایه داري- سوسیالیسم: 
دوگانگی چهارم به نسبت متفاوت است به این 
ترتیب که سه مورد اول در هر جامعه اي مطرح 
است ولی این مورد فقط در جامعه مدرن پس 

از انقالب صنعتی.
پارادایــم اثبات گرایــی بــر جمع گرایــی 
روش شناختی تأکید می کنند. این پارادایم که 
“ گاه آن را “جمع گرایــی روش شــناختی نیز 
می خوانند، معتقد اســت کنش های انســانی 
تحت تأثیر طیفی از عوامل و علل هســتند که 
با بررســی آنها می توان در موردشان شناخت 
حاصل کرد. از آنجا که محیط و مکانیسم های 
عمل کننده آن متعین های کلیدی امکان جامعه 
هســتند، فلذا از طریق این مکانیسم ها میتوان 
به پیش بینی و کنترل آنها دست زد. بنابراین، 
دانش در مورد “شــیوه و شکل وجود اشیا” به 
طــور متعارف در قالــب تعمیم های فرازمان و 
فرابستر خالصه می شود، زیرا این مکانیسم ها 
در همه جا و در همه ی زمان ها به یک شکل 

نأثیرگذار بوده و عمل می کنند. 
“پارادایم ســاختار گرایی نقش فرد را در 
وقوع رخدادهــاي اجتماعی مهــم نمی داند. 
ادعاي ســاختارگرایی این اســت که جامعه ها 
سیســتم هاي در هــم تنیده اي هســتند که 
ساختارهاي اجتماعی بســیار گوناگونی را در 
دل فرد جاي داده اند. این گروه بر این باورند 
که ســاختارها تعیین کننده رفتــار کارگزاران 
هســتند. با مشخص شدن شــالوده ساختارها 

می تــوان کنش هاي افراد و کارگزاران را پیش 
بینی کرد. چرا که افــراد فراتر از چارچوب یا 
ساختارها نمی توانند عمل کنند و کنش فردي 
در داخل ســاختار امکان پذیر است. بنابراین، 
فهم هر گونه پدیده اي در اجتماع مستلزم فهم 

ساختارهاي آن جامعه است. “
در رویکــرد جمع گرایی روش شــناختی 
جامعه فراتر از مجموعه افراد تشــکیل دهنده 
آن در نظــر گرفته می شــود. این نوع نگاه در 
ادبیات جامعه شناسی به عنوان نگاه دورکیمی 
از آن یاد می شود. در قالب رویکرد جمع گرایی 
روش شــناختی برای تبیین حــوادث و وقایع 
تاریخــی و اجتماعی باید از قابلیت ها و قوانین 
جمعــی کل گرایانه اســتفاده کــرد. بر مبنای 
این مشــرب امیــال و قابلیت هــای اجتماعی 
کل ماب انــد. آن هم نه تنهــا بدین معنی که 
نسبت به رفتار خرد آحاد افراد درشت اند بلکه 
بدین معنی که قابل تحویل به رفتارهای خرد 
هم نیستند. رویکرد جمع گرایی روش شناختی 
سطح تحلیل و واحد مشاهده خود را به سطوح 

فرافردی می برد. 
اخیرا تالش می شــود تبییــن جدیدی از 
تفکرات دورکیم ارائه شــود که به نوعی نشانه 
گــذر از تقابــل فرد/جامعه و آشــتی بین این 
مفاهیم است” یکی از ریشه های اصالت بخشی 
به فرد یا جامعه  ســنگرگیری در یکی از این 
دو به قیمت حذف دیگری ریشه در ذات گرایی 
دارد. ذات گرایــی بدین معنا اســت که فرد را 
دارای جوهر و ذاتی اصیل ورای جامعه بدانیم. 
وقتی بــرای فردیت ذاتی اصیل قایل باشــیم 
آن گاه جامعه همیشه چیزی است که فرد را به 
انقیاد در می آورد و وجهی سلطه گر دارد. پیامد 
روشی این نوع نگاه تعریف فردیت و آزادی به 
عنوان چیزی است که بیرون از جامعه و یا در 
بهترین حالت در یوتوپیا قابل دسترسی است. 
دورکیم با نقد ذات گرایی از یک سو تالش دارد 
تا امکان فهم جامعه شناســانه از امر اجتماعی 
را فراهــم کند و از دیگر ســو فرد را نه دارای 
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این الگوهای ثابت کنشــی انتظــارات معقول 
متقابل شــکل گرفته و نظــام کنش در حین 
دینامیسم از رویه ای یکســان پیروی می کند. 
“ ارزش هــا جهان خصوصی فــرد و جنبه های 
بیرونــی، اجتماعی و عمومی کنش ها را به هم 

مرتبط می سازد.” 
کنشگر پارسونز رها شده نیست و در کلیت 
نظــم اجتماعی جایگاه ویژه دارد. “ پارســونز 
با وجود پایبندی اش بــه در نظر گرفتن نظام 
اجتماعی به عنوان یک نظام کنش متقابل، این 
کنش را به عنوان واحد بنیادیش در بررســی 
نظام اجتماعی، تلقی نکرد. به جای آن، آمیزه 
نقش – منزلــت را به عنوان واحد بنیادی در 
بررســی نظام اجتماعی به کار برد. جالب این 
اســت که این آمیزه نه جنبه ای از کنشگران و 
نــه جنبه ای از کنش متقابل اســت، بلکه یک 
عنصر ســازنده ساختاری در نظام اجتماعی به 
شمار می آید. منزلت به یک جایگاه ساختاری 
در داخل نظــام اجتماعی اطالق می شــود و 
نقش همان کاری اســت که کنشگر در چنین 
موقعیتــی انجام می دهد، موقعیتی که با توجه 
به اهمیت کارکردی آن برای نظام گسترده تر، 
در نظر گرفته می شــود. کنشــگر بر حســب 
اندیشــه ها و اعمال در نظر گرفته نمی شــود، 
بلکه)دســت کم بر حسب موقعیتی که در نظام 
اجتماعی دارد( به عنوان یک رشته منزلت ها و 

نقش ها تشخیص داده می شود.” 
کنشگر در دستگاه نظری پارسونز بر اساس 
آمیــزه نقش- منزلت عمل می کند. پارســونز 
“تمایــالت نیازی” را نقطه اتصال کنشــگر به 
سیســتم و نطام اجتماعــی می داند. تمایالت 
نیازی از گرایش هــای فطری و غریزی منفک 
کرده و آن را مهمترین عامل انگزیشــی برای 
کنش هــای روزمــره می داند. خــود تمایالت 
نیــازی متأثر از بســتر اجتماعی و مکانیســم 
جامعه پذیری می داند. کنشــگر پارسونز در پی 
بــرآورده کردن تمایالت نیــازی با گزینه های 
موجود در محیط مواجه می شــود. در این فضا 

کنشگر سبک زندگی خود را از میان انتخابهای 
موجود و ارائه شــده متناســب با مفهوم نقش 
– منزلت انتخاب می کند. کنشــگر پارسونز به 
تأییــد دیگران نیازمند اســت و منافع وی به 
طور مداوم بــا منافع دیگران تالقی پیدا کرده 
و ناگزیر از هماهنگی کنشــی با دیگران است. 
بنابراین کنشــگر در چارچوب چشمداشت های 
متقابل عمل می کند و به طور مدوام از ســوی 
ســاختار استیضاح شــده و دعوت به همرنگی 

می شود. 
حال یک جای یک ســؤال اساســی باقی 
اســت. علیرغم این اســتیضاح سوژه و دعوت 
بــه همرنگی، چرا در ســاحت زندگی واقعی و 
عینی کنشــگر غربی با حجم وسیعی از تنوع 
فردی و آزادیهای فردی مواجه هســتیم؟ “ و 
همچنیــن با توجه به نیاز نظــام اجتماعی به 
نظم، چرا این تنوعات معموالً مســأله عمده ای 
ایجاد نمی کنند؟” پارســونز تالش می کند به 

این ابهامات پاسخ دهد:
1 هر جامعه ای مکانیسم های ویژه نظارتی 
متناسب با ســاخت فرهنگی- شناختی ایجاد 
کرده و آن را برای ایجاد ســاختار هماهنگ و 
یکسان بکار می گیرد. بر این اساس کنشگران با 
رویه ای عقالنی و متانسب با منافع فردی خود، 
از این روند نظارتی تبعیت کرده تا منافع خود 

را از دست ندهند.
2 به نظر پارسونز کارآمدی و تدوام نظام 
بــه میزانی از انعطاف پذیــری و پذیرش تنوع 
نیازمند اســت. هر چند پارسونز این وضعیت 
را تــا حــدودی ناهنجاری تلقی کــرده با این 
حال تاب آوری میزانی از کجروی را برای نظام 

سودمند می داند.
3 نظام هــای اجتماعی بایــد فرصت های 
نقشی گســترده ای را در اخیار کنشگران قرار 
دهد تا تیپ های گوناگون شــخصیتی فرصت 
ابراز وجود پیدا کرده و انرژی جسمی-شناختی 
آنها در راســتای منافع جمعی سیســتم بکار 
گرفته شــده و این حالت به جــای تهدید به 

از آنها تبدیل نمی شــوند.« ریتزر باز هم تأکید 
می کند که پارسونز، فرهنگ را نظام الگودار و 
ســامان مندی از نمادها می داند که هدف های 
جهت گیری کنشگران، جنبه های ملکه ی ذهن 
شــده ی نظام شــخصیتی و الگوهای نهادمند 

نظام اجتماعی را دربرمی گیرد. 
در دستگاه نظری پارسونز کنش همواره با 
مرزبندی مشخص می شود. همانطور که گفته 
شد “قواعد، هنجارها و ارزش ها” جهت کنش 
را مشخص می کند. کنشگر پارسونز از خالقیت 
و آزادی کنترل نشــده برخوردار نیست. کلیت 
کنشــی وی متأثر از ســاختار ارزشی/فرهنگی 
جامعه اســت. ایستارها و ســاخت شناختی/
معرفتی فرد بر اســاس کلیت فرهنگی جامعه 
شکل می گیرد. در واقع فرد با دایره وسیعی از 
ارجاعات و اولویت های کنشی برخوردار نیست. 
آزادی کنشــگر در حوزه انتخابــات فرهنگی 
جامعه محصور اســت. اگر سبک زندگی را بر 
اساس دوگانه ذهنی/عینی دسته بندی کنیم، 
در دســتگاه نظری پارســونز، بعدی ذهنی و 
ایســتارهای شــناختی نقش تعیین کننده در 

جهت یابی کنش دارد. 
پارســونز از همــان ابتدا می دانســت که 
باید به نوعی هوشــمندانه خود را از مناقشات 
عینی/ذهنــی یا عاملیت/ســاختار رها ســازد. 
بنابرایــن تالش می کرد ضمن پرهیز از خطای 
اندیشمندان پیشــین، تبیینی قابل قبول ارائه 
دهد. برای همین تالش کرد از افراط و تفریط 
رایج در تبیین  نقش فرد و ساختار در تحوالت 
جوامع پرهیز نکند. به همین دلیل از کنش به 
عنوان خردترین پدیده و واحد تحلیل شــروع 
کرد.” اين واحد ابتدائاً شامل كنشگران انساني 
است كه  داراي زنجيره اي از اهداف و مقاصد 
هستند. اين كنشــگران با اتخاذ وسايلي براي 
دست يابي به مقاصد خويش كمك مي جويند. 
ولي بايد توجه داشت كه كنش گران در انتخاب 
اين مقاصد و وســايل، از آزادي تام برخوردار 
نيستند.اين انتخاب ها توسط شرايطي خارجي 

محدود شــده و باعــث ايجاد حــد و مرز در 
انتخاب ها می شــود. بنابراين اگرچه كنشگران 
آزاد و مختــار براي گزينش وســايل و اهداف 
خويش هســتند ولي اين گزينــش اختياري، 
محدود به شــر ايط عيني و اجتماعي خارجي 
است.كنشــگران انســاني در محيط هاي خود 
با يك ســري محدوديت هاي مادي ســروكار 
دارنــد كه نمي توانند هر گزینه ای را به صورت 
مطلقــاً آزاد انتخاب نمایند. مهم تر از شــرايط 
عيني و مادي آنكه، محيط كنشگران مشحون 
از ارزش هــا و هنجارهايي اســت كه عامه آن 
را پذيرفته انــد و بر گزينش وســايل و اهداف 

كنشگران تأثير مي گذارد.”
 کنشــگر پارسونز ، کنشگری بدون مغز یا 
بدون فکر نیســت، کنشگر وی عروسک خیمه 
شب بازی نیست، با این حال وی به طور مدوام 
در فکــر نظم و رهایی از آنومی مزمن اســت. 
کنشگر مورد نظر توانایی تفسر و واکاوی معنا 
را دارد. وی با آگاهی عمل می کند. با این حال 
شــیوه کنش روزانه و کلیت انتخاب و ســبک 
زندگی در محدوده ی کلیت فرهنگی و ارزشی 
جامعه صورت می گیرد. بزعم وی کنشگر آزاد 
و بدور از نظارت های مســتمر اجتماعی، نظم 
عمومی را دچــار اختالل می کننــد. بنابراین 
کنشــگر در دســتگاه نظری پارسونز دست به 
تفســیر و انتخاب می زند، اما ابزار شــناخت و 
چارچوب تفســیری وی از محیط سیســتم به 
وی القاء می شــود. وی در صدد تبیین نظم و 
توافق در جامعه اســت و بــه این رویه نظری 
خود پایبند است. خالقیت کنشگر در انتخاب 
مســیرهای کنش روزانه و ســبک زندگی به 
عنوان نوعی افراط در فردیت تلقی می شــود. 
نظام فرهنگی/ارزشــی یکســان، کنشگران را 
بــه وادی کنش اجتماعی ســاخت دار هدایت 
کرده و باعث ایجاد انسجام اجتماعی می شود. 
بنابرایــن به مرور زمــان و از دیالکتیک فرد و 
جامعه ســاختارهای بیرونی ایجاد می شوند که 
کنش های وی را کنترل می کنند. در چارچوب 
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نژاد، یــا گروه های مذهبی معیــن به اجتماع 
ملی، اجتماعی از شهروندان انتزاعیب، احساس 
تعلــق کند. شــکل گیری اجتمــاع جامعه ای 
از دل اجتمــاع اخالقی، در گســتره جامعه و 
ورای گروهبندی هــای اخالقی خاص، بی آنکه 
خظر تبدیل شــدن به بی نظمــی را به همراه 
داشته باشــد، فردگرایی، کثرت گرایی و رقابت 
اجتماعی در سطوح باالتر را میسر می سازد. “

جامعه ای  اجتماع  شــکل گیری  پارســونز 
و یــک کلیــت اجتماعی را دور از دســترس 
نمی دید. جامعه ای بــا هویت واحد فرهنگی و 
فراتر از تعلقــات اتنیکیتی و ملیتی خاص. در 
دستگاه نظری پارسونز هویت امری ذات گرایانه 
و مبتنــی بــر جوهره های خاص نیســت. در 
ایــن پارادایم هویت مبتنــی بر گفتمان مدنی 
شــکل می گیرد.  پاســونز معتقد بود” کارکرد 
یک پارچگی توســط اجتمــاع جامعگی )مثال 
قانون( انجام می شــود، که مؤلفه های گوناگون 
جامعــه را هماهنگ می کنــد. قوانینی که به 
اقتصاد، سیاســت، و نظام امانــی) حفظ الگو( 
مربوط می شوند به این کار می آیند که تضمین 
کنند هر یک همان طور که باید عمل می کنند 
و این که آن ها نســبت مناســبی با یکدیگر 
دارنــد.” بنابرایــن اجتماع جامعه ای شــامل 
نهادهای کنترل اجتماعی هســتند، این نهادها 
بنا بر ماهیت خود از مکانیســم های رســمی 
قانون گذاری و نظام قانونی و قوانین غیر رسمی 
رفتاری اســتفاده می کنند. “وی گمان می کرد 
که ایاالت متحده بیش از سایر کشورها اجتماع 
جامعه ای را نهادینه کرده است. امریکا در حال 
ایجاد اجتماع جامعه ای فراگیر، شــکل جامعه 
ای چند اتنیکی و چند دینی را پیدا کرد. برای 
مثال آزادی مذهبی به منزله ی امری خصوصی 
تثبیت شد؛ دولت موظف بود از طریق ممانعت 
از تشکیل دین دولتی از آزادی اعتقاد حمایت و 
آن را تضمین کند. بدین ترتیب، ایمان مذهبی 
بــه منزله عاملی بی ارتبــاط به هویت ملی و 
پذیرش در اجتماع جامعه ای محســوب شد. 

همچنین، هویت و تعلق به گروهی اتنیکی در 
آمریکا تشویق و حتی ستایش شد. اما به منزله 
انتخابی شخصی و نه شرطی برای پذیرش ملی 
یا شــهروندی. اساســاً، تعلق مذهبی، اتنیکی، 
نــژادی، یا طبقاتی ربطی بــه آمریکایی بودن 
ندارد. این بدان معناســت کــه ایاالت متحده 
اجتمــاع جامعه ای مجزا و ورای تعلقات جزیی 
به وجود آورده اســت، اجتماعــی که تمامی 
امریکایی ها، به منزله شــهروندان ملی، به آن 
تعلــق دارند. نهادینه ســاختن اجتماع جامعه 
ای منســجم موجب می شود تا کشمکش های 
اتنیکی و مذهبی کم تر موجب تفرقه اجتماعی 
شــوند. وانگهی، به میزانی که تعلقات گروهی 
جزئی به لحاظ اجتماعی وزنی نداشــته باشند، 
افراد آزادی عمل بیشــتری در چنین تصمیم 

گیری های خواهند داشت.” 
ب(- جنبش های اجتماعی نوین و واسازی 

موقعیت کنشگر/ساختار
با توجه به اســتیالی نســبی ساختارها بر 
کنشــگران، حال باید به بررســی این پرسش 
بپردازیــم که آیا کنشــگران و افراد تحت هر 
شــرایطی اســیر ســاختارها و و گفتمان های 
برآمــده از آن هســتند؟ آیا ســوژه ها توانایی 
رهایــی از یــک گفتمان خــاص و تولید یک 
ساختار و گفتمان جدید را دارند؟ آیا کنشگران 
توانایی آن را دارند از نقش انفعالی خود خارج 
شــده و نقــش عامــل و کارگــزار را در روند 
تحوالت داشته باشــند؟ استراتژیهای مقاومت 
در مقابل ســوژه زدایی یا نفی ســوژه چیست؟ 
بین ســاختارهای دموکراتیک و ســاختارهای 

استبدادی چه تفاوتی وجود دارد؟
پارســونز و جمع گرایان همــواره در صدد 
مســیرهای بــرای تجدید ســازمان اجتماعی 
و انســجام اجتماعی هســتند و شانسی برای 
تغییرات بنیادی قایل نیستند. البته باید زمینه 
و بستر شکل گیری نظریه ها را شناخت. نظریه 
کارکردگرایی ســاختاری بعــد از جنگ دوم و 
بحران های ناشی از آن شکل گرفت. این نظریه 

فرصت بدل شود.
در دستگاه نظری پارسونز همه کنشگران در 
موقعیت های ویژه و تعریف شده قرار می گیرند. 
موقعیت های نقش- منزلت کلیت های اجتماعی 
متنوعــی تحت عنــوان طبقــات اجتماعی با 
کارکردهای خاص می سازند. طبقات اجتماعی 
عليرغم پیروی از الگوهای فرهنگی عام دارای 
خرده فرهنگ هــای خاص خود هم می باشــند. 
کنشگران در این چارچوب های خاص کنشی، 
کنشگران با انتخاب های متعدد سبک و شیوه 
زندگی مواجه هســتند که سیستم در اختیار 
آنها قرار داده اســت. بنابرایــن علیرغم وجود 
تنوعات گسترده در سبک و شیوه های زندگی 
روزمره کنشــگران همواره تحــت نظارت انواع 
مکانیسم های نظارتی سیستم دست به انتخاب 
می زنند. در دستگاه نظری پارسونز کلیت های 
اجتماعــی همچون طبقــه، گروه، ملــت، .... 
ارجاعات ســبک زندگــی را ارائــه می کنند. 
بنابراین سیســتم همواره در حالت تعادل قرار 
داده و تغیییرات به صورت انباشتی و تدریجی 

صورت می گیرد.
“پارســونز در ساختار کنش جتماعی امید 
داشت دیدگاهی خلق کند که آزادی شخصی 
و تعیین گرایــی عینی را در هم ادغام کند تا با 
این وسیله شالوده های فکری مستحکمی برای 
لیبرالیســم غربی بنیان نهد”.  در سوی دیگر 
پارســونز اعتراف کرد که “ یــک نظریه پرداز 
درمان ناپذیر “ است. او آرزو داشت تا دستگاه 
نظری او به نظریه ای عام و جهانشــمول درباره 
تاریخ و جامعه بدل شــود. در دموکراسی های 
نویــن غربی اجماع عقالنی پیشــینی بر ســر 
نظام ارزشــی سکوالر شــکل گرفته که زمینه 
دموکراتیزیه شدن سبک زندگی را در الیه های 
مختلف اجتماعی فراهم کرده اســت. پارسونز 
مدرنیزاســیون را نشان تغییری دوران ساز در 
تاریخ می دانســت. “وی مدرنیزاسیون را خالق 
نظم اجتماعــی، باز، متحــرک و دموکراتیک 
می دانســت. تجربه جامعه بــه منزله محصول 

پویــا، و در حــال تکوین اعضایــش، اهمیتی 
اساسی برای مدرنیزاســیون دارد. انسان ها در 
برابر جامعه به مثابــه یک کل همذات پنداری 
یا احســاس مالکیــت می کننــد. “ انگاره های 
اجتماعی پارســونز شوق برانگیز و حتی رؤیایی 
است. برای مثال، پارســونز بر خالف بسیاری 
منتقدان جامعه مدرن، بر پیشرفت های واقعی 
آزادی های شــخصی طی مدرنیزاسیون تأکید 
دارد” به اعتقاد پارسونز جوامع مدرن وسیله ای 
مثبت بــرای کنش فرد احســاس می شــود، 
همچون محیطی باز و ســیال که به انســان ها 
اجــازه می دهد تا به شــیوه ای نســبتاً آزاد و 

مختارانه عمل کنند”   
سیستم های نوین اجتماعی-اقتصادی  در 
کنش متقابل کنشــگران شکل گرفته و دارای 
هویت متافیزیکی نیســت. این نوع سیســتم 
راهبری جامعه، با به رســمیت شناختن تنوع 
و تعیین دایره کارکردی خرده سیستمها، ضمن 
حفظ نظم کلی جامعه، خشنودی و رضایت از 
زندگی را نیز برای اکثریت کنشــگران فراهم 
کرده است. انعطاف سیســتم در مقابل انتقاد 
به بازســازی و تعادل مجدد با توجه به شرایط 
جدیــد کمک می کند. پاســخگویی سیســتم 
بــه تمایالت نیازی کنشــگران در نقاط تالقی 
کنشگر/ســاختار، باعث می شــود ارزش ها در 
یک حالت اختیاری درونی شــده و کنشگران 
ساختار را در تقابل با خود نمی بینند. بنابراین، 
کنشــگران در اغلب دقایق و بیشتر میدان های 
اجتماعی به طور خودانگیخته عمل می کنند. 

پارسونز معتقد است برقراری نظم در گروی 
شــکل گیری هویت عام می باشــد. در دستگاه 
نظری پارسونز اتنیکیت، یا نژاد و طبقه موجد 
شکل گیری هویت ها و شیوه های زندگی عام و 
یکسان نیست. پارسونز همذات پنداری و تقابل 
کنشگران با کلیت جامعه را با مفهوم” اجتماع 
جامعــه ای” تببین می کند، مفهومی که خاص 
دوران مدرن است. “ مدرنیته انسان را ترغیب 
می کنــد تا ورای تعلق خاص به طبقه، اتنیک، 
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عامالن فاقد قــدرت به هيچ وجه با عقل جور 
در نمي آيند؛ يعني اگر کنشگر توانايي دخل و 
تصرف را از دست دهد ديگر يک عامل نخواهد 
بود. بي گمان گيدنز اين نکته را تشــخيص مي 
دهــد که الزام هايي بر روي کنشــگران وجود 
دارد، اما اين به آن معنا نيســت که کنشگران 
قــدرت هيچ گونه انتخاب و دخل و تصرفي را 
ندارنــد. به عقيده ي گيدنز، قــدرت منطقاً بر 
فاعليت اولويت دارد، زيرا کنش مستلزم قدرت 
يــا توانايي دگرگون ســازي موقعيت اســت.” 
گیدنز یک نظریه پرداز با رویکرد تلفیقی است 
و هرگز منکر هیچ کدام از ســویه های کنش/
ساختار نیســت. “ گيدنز اين واقعيت را انکار 
نمي کند که ساختار مي تواند بر کنش الزام آور 
باشــد، اما احساس مي کند که جامعه شناسان 
در اهميت اين الــزام مبالغه کرده اند. بعالوه، 
آنها از تأکيد بــر اين واقعيت کوتاهي کرده اند 
که ســاختار” همواره هم الزام آور است و هم 

توانايي بخش”.
گیدنــز رویکــرد نظری خــود را با نقد و 
ارزیابی های رویکردهای کالن سازماندهی کرده 
و آن را در قالب نظریه “ســاختاربندی” بیان 
 می کنــد. گیدنز معتقد به رابطه ی دیالتکتیکی 
ســاختار و کنش است. ساختارها الزام هایی بر 
کنش ها وارد کرده  و هر ســاختاري به كنش 
اجتماعي نياز دارد.” بنابراين اين دو به گونه اي 
جدايــي ناپذيــر در فعاليت روزمــره ما تنيده 
شــده اند. آنچه در نظريه گيدنــز اهميت دارد 
دوگانگي در ســاختار اســت يا به عبارتي به 
دوســويگي ساخت معتقد است. گيدنز ساختار 
را به عنــوان قواعد و منابعي كه كنش گران را 
به انجام عمل توانا مي سازد، و عامل را موجود 
انســاني كه داراي آگاهي عملي يا اســتداللي 
اســت در نظر گرفته اســت. قواعــد )محدود 
كننــده، الزام آور و يا بازدارنــده( و منابع )به 
كنشگران اختيار عمل مي دهند وداراي ويژگي 

توان بخشي(.
گیدنز بر خالف جامعه شناسان ساختارگرا، 

زندگی اجتماعی را مانند یک فرایند و جریان 
فعــال درنظر می گرفت. نقطه  ی عزیمت نظری 
گیدنز نه کنش بلکه کردارهای اجتماعیست و 
معتقد اســت این عملکردها حالت بازگشتی و 
یا بازتابی دارند. گیدنز معتقد است “  عامالن 
اجتماعي فعاليت هاي انساني را ايجاد نمي كنند 
بلكــه اين كنش هــا ازطريق همــان راه هايي 
كه كنشــگران براي ابراز وجودشــان در پيش 
مي گيرند دائما بازتوليد مي شــوند. انســان ها 
ضمن ابراز وجودشــان به عنوان كنشگر درگير 
فعاليت مي شــوند و از طريــق همين فعاليت 
اســت كه هم آگاهــي و هم ســاختار ايجاد 
مي شود. بنابراين كنشگر انساني داراي آگاهي 
است و براي زندگي هدف دارد و داراي انگيزه 
براي عمل و قدرت بازانديشي است كه ميتواند 
مرور و بازبيني مجدد نســبت به كارهاي خود 
داشته باشــد. كنشگر انساني با وجود استعداد 
بازانديشــي جريان فعاليت و شرايط را بازتاب 
كنــد و داراي توانايــي عقالنيــت هســتند و 
مي توانند بــه دركي از داليل كنش هايشــان 
دســت يابند وداراي انگيزشي است كه گيدنز 
آنها را بــه عنوان زمينه هاي كنش مورد توجه 
قرار داده اســت .كنش ها غالبــا متفاوت با آن 
چيزي از كار در مي آيد كه كنشگر نيت كرده، 
يعنــي ما با  كنش هاي با نيــت به پيامد هاي 
بدون نيت روبه رو هستيم. اينجا گيدنز به نيت 
كنشگر كاري ندارد بلكه آنچه كنشگر در عمل 
انجام مي دهد را مهم مي داند. از طرفي گيدنز 
معتقد است كه كنشگر توانايي دخل و تصرف 
در امور را دارد. در جهان الزام هايي وجود دارد 
اما این بدان معنا نيســت كه كنشــگر قدرت 
هيچگونه گزينشــي را نــدارد به عقيده گيدنز 
كنش مستلزم قدرت يا توانايي دخل و تصرف 

در امور و دگرگون سازي موقعيت است.”
در مجموع ، بر اساس نظریه ی ساختاربندی 
ســاختارهای اجتماعی زمینه و امکان کنش را 
فراهم می سازند و در سوی مقابل خودشان به 
وســیله کنش های اجتماعی بازتولید می شوند. 

بــه نوعی در تالش برای بازگرداندن انســجام 
و همبســتگی اجتماعی با لعاب اندیشــه های 
دموکراتیک بود. ســاخت گرایی بر حاکمیت و 
تدوام ســاختارها بر فرد و خرده گروه ها تأکید 
دارد و تغییــرات انــدک و تدریجــی را صرفا 
در راســتای “تعادل یابــی” مجدد ســاختارها 
می پذیــرد. در نهایت ســاختارگرایی به تداوم 
تاریخی توتالیتاریانیســم به ویژه در بسترهای 
که به شکل تاریخی پتانسیل استبدادپذیری را 
دارند، مشروعیت می بخشد. پارسونز به عنوان 
یکی از اندیشمندان اصلی نحله ساختارگرایی، 
حتی زمانی که تالش می کنند بنیان نظری یک 
ســاختار داوطلبانه را پی ریزی کند، ساختاری 
که افــراد فراتر از موجودیت هــای ذات گرایانه 
همچــون نژاد بــه عضویــت آن در می آیند، 
بازهم به ســلطه یک ســاختار به عنوان قانون 
بــر “اجتماع جامعگی” تأکید دارد که تعادل و 
بازآفرینی ساختارهای مستقر را در یک سطح 
دیگر تضمین می کنــد. در این پارادایم فرد یا 
افراد در چنبره ســاختارها اسیر شده و قدرت 
ایجاد یک ســاحت یا ســاختار نوین را ندارند. 
سلطه ســاختارهای رایج ملکه ذهن کنشگران 
شــده و مرتبا با خودسانسوری زمینه بازتولید 

وضعیت موجود را فراهم می کنند. 
تغییرات سیاســی و اجتماعی در ســطوح 
مختلف چه بــه صورت اصالحی و چه انقالبی 
حکایت از واسازی مناســبات کنشگر/ساختار 
دارد. نشــان می دهــد کــه اراده تغییــر در 
کنشــگران در بزنگاهای تاریخی به واسطه های 
میانجی های کنش ) قصد شده یا قصد ناشده(، 
توانایی واکنش در مقابل ساختارهای سرکوبگر 
را داشــته و فضاهای جدید کنشــی منجر به 

تغییر وضع موجود را ایجاد می کند. 
واکنــش فرد در مقابل ســاختارهای رایج 
را با مفهــوم عاملیت باید توضیح داد. شــاید 
ایــن نکته دور از ذهن تلقی شــود که فرد یا 
کنشگر تکین به تنهایی در مقابل ساختارهای 
رایج به ویژه ســاختارهای ســرکوبگر سیاسی 

دســت به عمل تأثیرگذار بزنــد. در واقع باید 
گفت مفهــوم عاملیت و واکنــش خرد، لزوما 
به معنی کنش های فردی نیســت. امروزه و با 
توجه به معادالت سیاســی در ســطح ملی و 
بین المللی، ساختارهای سیاسی متولد شده که 
از پیچیدگــی زایدالوصفی در کنترل و نظارت 
بــر رفتارهای کنشــگران برخوردار اســت. به 
کارگیری تکنولوژیهای نوین نظارتی و کنترلی 
از سوی ســاختارهای قدرت مستقر، پتانسیل 
واکنشــی فرد را به حداقل رســانده است. بر 
همین اســاس اندیشــمندان جدید از عاملیت 
در قالــب جمع ها، گروه های ســازمان یافته یا 
نیافته،طیقات اجتماعــی، ملت های  ســازمان 
فرودســت و جنبش های نوین سخن به میان 
آورده اند کــه زمینه همبســتگی و همگراهی 
را در ســطوح مختلف فراهم می کند. بنابراین 
سازماندهی افراد خودآگاه شده در این قالب ها 
و چارچوب هــا، قدرت واکنــش و عاملیت آنها 
را در برابر ســاختارهای سلطه گر تقویت کرده 
و در نهایــت امــکان ایجــاد تغییــر را فراهم 
می کنــد. با این وصف ســاختارهای مســتقر 
همواره با ســاختارهای رقیب مواجهه خواهند 
شــد که خواهان تغییرات بنیادی در راستای 
ایجاد وضعیت های جدید و اغلب آرامان گرایانه 

انسان محور دارند. 
گیدنز یکی از نظریه پردازان جامعه شناسی 
است که به نقش عاملیت در فرایندهای تغییر 
و تحوالت اجتماعی تأکید دارد. گیدنز عاملیت 
را فــردی تلقی نکــرده و عامــالن تأثیرگذار 
وی بیشــتر جمع ها و گروه های سازمان یافته 
هســتند. بر این اســاس می توان جنبش های 
اجتماعی از مهمترین عوامل واسازی مناسبات 
کنشگر/ساختار بوده و زمینه تغییرات اصالحی 
یا بنیادی را فرهم می کنند. “گيدنز در تطابق 
با تأکيدش بــر عامليت، قــدرت زيادي براي 
عامل انســاني قائل مي شود. به عبارت ديگر، 
عامالن گيدنز توانايي دخل و تصرف در جهان 
اجتماعي را دارند. به جرأت مي توان گفت که 
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کنشگران جامعه است.آنتونی گیدنز جنبش های 
اجتماعی را به عنــوان یک رفتار جمعی برای 
ایجاد دگرگونــی در برخی از نظم های موجود 
در جامعــه تعریف می کند. همه ی جنبش های 
اجتماعی در پی دســتیابی بــه اهداف تعیین 
شــده خود عمــل می کند، هر چنــد در باب 
چگونگی شکل گیری و مکانیسم کنشگری آنها 
اختالف نظر وجود دارد. جنبش های اجتماعی 
کلیت های سازمان یافته ولی غیر رسمی هستند 
که برای رســیدن به اهدافشان با ساختارهای 
هژمونیک جامعه درگیر می شوند. درساختارهای 
دموکراتیک فضا بــرای کنش جمعی در قالب 
جنبش های اجتماعی/اعتراضی کامال مهیاست. 
در ســاخت های دموکراتیــک همانطــور که 
پارســونز تأکید می کند مکانیسم های نظارتی 
مطابق با نظام فرهنگی و روانشــناختی جامعه 
طراحی شده و تبعیت از آنها در راستای منافع 
افراد بوده و کنشــگران بر اساس منافع فردی 
و رویــه ای عقالنی از آنهــا تبعیت می کند. در 
ســاخت دموکراتیک، قانــون معیار کنش های 
فــردی و اجتماعی اســت، قوانینی که حاصل 
اجمــاع و توافق بــوده و برای تــداوم پویایی 
جامعــه تابع مقتضیات زمانی و مکانی اســت. 
ســاختارهای دموکراتیــک فرصت هــای برابر 
برای تمامی شــهروندان جهت ارتقا و تحرک 
اجتماعی فراهم می کنند. بنابراین جنبش های 
اجتماعی در قالب ســازمان های مردم نهاد با 
تالش خود نهادهای سیاست گذاری اجتماعی را 
تحت تأثیر قرار می دهند. جنبش های کارگری/
ســندیکایی و زنان در جوامع غربی  بیشترین 
تأثیر را در تغییر قوانین به نفع زنان و کارگران 
داشته اند. در این ساختار گردش آزاد اطالعات 
و آزادیهــای مدنی، همواره ایــن امکان را به 
کنشــگران )در حالت فردی و جمعی( می دهد 
که با بازاندیشــی در وضعیــت موجود، زمینه 

تغییرات تعادلی را فراهم آورند. 
در طول تاریخ معاصــر ایران جنبش های 
اجتماعی متعددی شــکل گرفته که هر کدام 

با اهــداف و مکانیســم خاص خــود درصدد 
تأثیرگذاری و بهبود وضعیــت جامعه بوده اند. 
منشــا کنش های جمعی در ایران برونزا بوده 
و تحــت تأثیــر تغییراتی بود کــه هر چند با 
فاصلــه اخبار آن از فرنگ به ایران می رســید 
- البته ناگفته نماند منشــا تغییرات چند دهه 
اخیر هم فرایند جهانی شدن بوده که خاستگاه 
این فرایند هم جهان توســعه یافته بوده است.  
اقدامــات اولیه در ایران بــرای گذار به جامعه 
مدرن و شــکل گیری کیان سیاســی مدرن از 
سوی روشــنفکران صورت گرفت. روشنفکرانی 
که کامال متأثر از پیشــرفت و میراث شناختی 
غــرب بودند. اولین حرکــت و جنبش توده ای 
را در ایران می توان جنبش تنباکو دانســت هر 
چند این جنبش توســط تجار و سرمایه داران، 
آنهم به دلیل منافــع اقتصادی صورت گرفته 
بود با این حال تا حدود زیادی نمایه ای روش 
از عاملیت حرکت های اعتراضی جمعی و فشار 
آن بر ساختارهای سیاســی آن دوره را نشان 

می دهد.
برای بررسی دقیق جنبش های اجتماعی و 
مکانیســم عملکرد آنها ناگزیر از بررسی بستر 
شــکل گیری جنبش ها یا ســاختارهای قدرت 
رســمی در ایران هســتیم. یکی از مهمترین 
نظریه های در مورد ســاختار سیاســی ایران، 
نظریه حکومت اســتبدادی کاتوزیان است. از 
نظر کاتوزیــان حکومت اســتبدادی حکومت 
خودســرانه غیرقانومند اســت، بدین معنا که 
هیچ مانعی بر ســر راه اعمال قدرت حاکمیت 
وجــود ندارد. حاکمیت اســتبدادی و در راس 
آن حاکــم، هیچ مســؤلیت و تعهدی در قبال 
شــهروندان نــدارد. قوانیــن تا زمانــی معتبر 
هســتند که امیال و اغراض حاکــم را تأمین 
کنند. در ســاختار حاکمیتی استبدادی قوانین 
برآمــده از اراده یک دولت توتالیتر اســت که 
هر لحظه ممکن اســت بنابــه مصلحت حاکم 
مســتبد تغییر کند. در سیســتم اســتبدادی 
دولــت مافوق اعضای جامعه اســت و به هیچ 

“از نظر او حيات اجتماعي نه به مجموعه اي از 
كنش فردي و نه مجموعه اي از ســاختار بلكه 
فرايندي است كه مفهوم كليدي آن اجتماعي 
اســت و داراي دو جنبه عامالنه و ســاختاري 
است. از نظر گيدنز ســاختار اجتماعي عبارت 
اســت از مجموعه كلي و دفعتا ظاهر شونده اي 
از قواعد،روابط و معاني كه افراد در درون آنها 
به دنبال آينده اند و به كمك انديشــه و عمل 
انســان ها سازماندهي و بازتوليد  و متحول مي 
شود. اين انسان ها هستند كه ساختارها را خلق 
مي كننــد و مبتكر تحول آن مي گردند نه خود 
جامعه ولي فعاليت ها و خالقيت هاي آنان تابع 

محدوديت هاي اجتماعي است.”
همانطور که اشاره شد نمود عینی عاملیت 
در جمع هــای ســازمانیافته اســت. بر همین 
اساس جنبش های اجتماعی نوین را باید یکی 
از مهمترین جمع های ســازمانیافته دانست که 
قابلیــت ایجاد تغیرات عمده در ســاختارها و 
ایجاد ساختارهای نوین را دارند. گیدنز معتقد 
اســت که تعریف عامالن بدون در نظر گرفتن 
حــدی از قدرت قابل تصور نیســت. در اینجا 
مــراد از قدرت الزاما قدرت قهــری یا نظامی 
نیســت. جنبش های اجتماعی نوین با توجه به 
ساختارهای تعریف شده و سازمانی و همچنین 
وجود اعضای نخبه جامعه از قدرت اســتداللی 
برخوردار اســت که بواسطه ی اتفاقات میانجی 
احتمال تولید گفتمانهای رقیب ســاختارهای 

سلطه را دارا هستند. 
گیدنــز در تعریف عاملیت از عامل “ ماهر 
یــا مقتدر” نام می برد. عامل یا کارگزار مقتدر، 
عاملی اســت که در بکارگیری قواعد و منابع 
در تنطیــم کردارهای خود اســتفاده کرده و 
بیشــترین تالش را برای دســتیابی به مقاصد 
خود انجام می دهد. جنبش های اجتماعی نوین 
اغلب بر اســاس مقاصد و اهداف تعریف شده 
پیشــینی شــکل می گیرند. این جنبش ها در 
جوامع دموکراتیک بر اساس قواعد و معیارهای 
دموکراتیکی مجال ظهور داشته و با باریک بینی 

تمام از قواعــد برای پیش برد خود اســتفاده 
می کنند. گیدنز معتقد است عامالن اجتماعی 
در تالش هستند تا زندگی اجتماعی را عقالنی 
کنند. جنبش های اجتماعی با توجه به درگیری 
مســتمر با مشکالت و آسیب های اجتماعی به 
طور مــداوم از منابع مادی و اطالعاتی جامعه 

استفاده کرده و خصلی بازتابی دارند. 
آگاهــی اســتداللی و خصلــت بازتابــی 
جنبش هــای اجتماعــی بــه عنــوان عامالن 
و کارگــزاران تغییــر، زمینه را بــرای تنظیم 
کردارهــای اجتماعی متمایــز فراهم می کنند. 
کردارهای اجتماعی متمایز در بطن ساختارهای 
پیشینی روی می دهد. خصلت تکرار شوندگی 
این کردارهای موجد تغییرات درسطوح مختلف 
اســت. در اینجا باید صراحتا گفت که بســتر 
دموکراتیک یــا غیردموکراتیک ســاختارهای 
مســتقر کامال در دستیابی به اهداف جنبش ها 
نقش دارد. معموال در ساختارهای دموکراتیک، 
جنبش ها تا حدود زیادی با آگاهی اســتداللی 
و منطق عقالنی بر ســاختارهای مستقر تأثیر 
گذاشــته و زمینه تغییــرات مطلوب و عقالیی 
را فراهــم می کننــد. در ســوی مخالف و در 
اجتماعی  جنبش های  استبدادی،  سیستم های 
در هر ســطح و عنوانی به عنوان دشمنان نظم 
مستقر در نظر گرفته شده و اغلب فعالیت های 
تبلیغی و نمادین آنها با مانع مواجه می شــود. 
با توجه به ســاختار تاریخی رهبرمحور جوامع 
آســیایی، رهبــران و نخبگان جنبــش موتور 
محرکه جنبش محســوب می شوند، در بیشتر 
موارد با مجازات و تنبیهات ســنگین مواجهه 
شده و در اغلب موارد جنبش با خروج رهبران 
از صحنه فعالیت، خودشان نیز از مدار فعالیت 

و تأثیرگذاری خارج می شوند.

بحثونتیجهگیری
ظهور و بــروز جنبش هــای اجتماعی حاصل 
ناخرســندیهای جمعی از عملکرد ساختارهای 
کالن حاکمیتــی و گفتمان های حاکم بر رفتار 
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واقعــی و عینی یــک دولت- خانواده اســت. 
ســاختار دولت خانواده ساختاری ماقبل مدرن 
است. این ساختار تمایز کارکردی را برنمی تابد 
و همه ی نهادهای شــبه مدرن را در ید کنترل 
خود دارد. در این سیســتم نهــاد ایدئولوژیک 
)رســانه وآمــوزش( تمام تالش خــود را برای 
استحاله وذوب کردن تمایزات فکری، اتنیکی و 
هویتی به کار می گیرد تا زمینه تنازع و ستیزه 
را که موتور محرکه جامعه است از بین ببرد. 

ساختارهای سیاسی ایران در ایران معاصر 
هــر چند به لحاظ فرم و صــورت تغییراتی را 
تجربه کرده ولی بــه لحاظ جوهری در امتداد 
استبداد آسیایی بوده و همچنان دولت به عنوان 
یک ساختار سیاسی هژمونیک هویتی فرافردی 
و فراجامعــه داشــته و دارای فــر ایزدی بوده 
است. استبداد دینی را شــاید بتوان از تمامی 
ســاختارهای هژمونیک قبلی به لحاظ جوهری 
کل گراتر و ســلطه گراتر دانست. در این نوشتار 
مناقشه کنشگر/ساختار را در ارتباط با تغییرات 
اجتماعــی بــا عاملیت جنبش هــای اجتماعی 
بررســی کردیم. در طول تاریــخ معاصر ایران 
سیستم های اســتبدادی مجالی برای کنشگری 
نیروهای مخالف فراهم نکرده و همواره مخالف 
را با برچسب محارب یا وطن ناپرست از سر راه 
برداشته و صداهای فردی و جمعی را در نطفه 

خفه کرده اند.
در طول بیشــتر از چهار دهــه از انقالب 
استحاله شــده ملت های ایران، استبداد دینی 
بــا تقدیس ســاحت سیاســی و بهره گیری از 
مفاهیــم مذهبی و تأکید بــر حاکمیت الهی، 
به کنشــگران القاکرده اند کــه آنها برگزیدگان 
خداونــد بر روی زمین بوده و هر نوع تقابل با 
آنها موجب افتادن به ورطه ی تباهی و نابودی 
خواهد شــد. حاکمیت اســتبدادی هرگز روی 
خوش به تکثرگرایی سیاســی و دموکراسی به 
معنای مرســوم آن نشــان نداده و همواره بر 
منولوگ بودن و وحدت در سایه سار حاکمیت 
آخوندی تأکیده کرده است. با این وصف هیچ 

منفذی برای فعالیت احزاب سیاســی به وجود 
نیامــد. به همین دلیــل جنبش های اجتماعی 
متعــددی در فضای بــاز کنترل شــده دوره 
اول حاکمیت اصالح طلبان شــروع به فعالیت 
کردنــد. جنبش های کــه محوریــت فعالیت 
آنهــا هویت طلبــی در عرصه های جنســیتی، 
دانشــجویی و اتنیکیتــی بــود. در این مجال 
انــدک، این جنبش ها به شــدت تالش کردند 
تا زمینه های فکری الزم را در قالب نشریات و 
نشست های غیر رسمی برای کنشگری میدانی 
فراهم کردند. جنبش های اجتماعی مذکور که 
بــا هدف تغییرات بنیادی و ایجاد شــکاف در 
گفتمــان حاکم به میدان آمده بودند به زودی 
وارد یــک تخاصم و جنگ واقعی با ســاختار 
هژمونیک مذهبی شــدند. از نظــر حکمرانی 
مذهبی کمتریــن حد پذیرش خواســته های 
جنبش های نوین به معنــای وادادن و از بین 
رفتن زیرســاخت های اصلی انقالب اســتحاله 

شده جغرافیای سیاسی ایران است. 
همانطور که گفته شــد در خال غیرقانونی 
شــدن احزاب سیاســی در ســاختار سیاسی 
اســتبدادی، جنبش های  اجتماعی با رویکرد 
آگاهی بخشــی، روشــنگری و هویت طلبی در 
ســاحت اجتماعی سیاسی ایران حضور یافتند. 
برخی از اندیشــمندان با برشمردن ویژگی های 
زیــر بر نقــش جدی تر عاملیــت جنبش های 
اجتماعی در میدان مبارزه و تغییرات در قیاس 

با احزاب سیاسی تأکید کرده اند:
1 ایدئولوژیک بودن نهادها و احزاب سیاسی:  “
به عبارت دیگر با ایجاد معیارها و اصول خاص، 
ساختار سیاسی مشــترک را به وجود می آورند 
و بدین ســان افــراد را به خــودی و غیر خود 
تقسیم کرده و نظامی هرمی و الگارشیک ایجاد 
می نماینــد. در حالی که جنبش های جدید ضد 
ایدئولوژیک اند و نگرش های سلســله مراتبی را 

طرد می کنند.
2 واحد تحلیل و نگرش نهادهای سیاســی و 
احزاب »جمع« اســت: بنابراین هرگونه نگرش 

وجــه جایگاه اجتماعی ندارد. مشــروعیت این 
سیستم بر مبنای اسطوره فرایزدی بود و دست 
نامریــی خدواند در انتخــاب و عزل حاکمان 
نقش داشــت. مردم هیچ حقی نداشته و همه 
حقوق در انحصار دولت می باشــد. سقوط نظام 
اســتبدادی باعث تغییر نظام استبدادی نشده 
چون در واقع بدیلــی وجود ندارد. در صورتی 
که نظامی اســتبدادی بر اثر فتنه، آشــوب یا 
حمله خارجی ساقط می شد، خال قدرت باعث 
هرج و مرج و بی سامانی می شد که همه مردم 
از هر قشــر و طبقه ای آروزی بازگشت نظامی 

استبدادی و مقتدر را داشتند.
علیرغم انتقدات گســترده ای که به نظریه 
حاکمیت استبدادی کاتوزیان شده، این نظریه 
رگه های متعددی از انطباق با واقعیات تاریخی 
ایران را دارد که برای دهه های قابلیت بررسی 

و انطباق با ادوار مختلف را داراست. 
اندیشمندان و فالسفه بزرگی چون هگل، 
استبداد را ویژگی خاص و خصلت بد کشورهای 
آسیایی می دانست و جوامع آسیایی را جوامعی 
ایســتا می دانست. جامعه ای خودبسنده و راکد 
کــه به دلیــل نبود هیچ گونه تضــاد منافع و 
منازعه درونی در ایستایی کامل به سر می برد. 
یکی دیگر از معروفترین نظریه های استبداد 
شرقی در خصوص  تاریخ ایران از آن ویتفوگل 
است. “ ویتفوگل بحث شیوه تولید آسیایی را با 
بحث های وبر درباره دیوان ساالری پاتریمونیال 
آمیخته بود. مطابق دیدگاه وی، در اقلیم کم آب 
و زمین های خشک شرقی، ضرورت فعالیت های 
گروهی منظم برای ایجاد کشــاورزی منجر به 
شــکل گیری نظام های برورکراتیــک قدرتمند 
برای مدیریت منابع آبی، اداره سرزمین وسیع، 
کنتــرل زمین های تحت مالکیــت دولت، حل 
اختالفات و پشــتیبانی جنگ شــده است. در 
نتیجه، دولتی نیرومند از جامعه شــکل گرفته 
اســت که عالوه بر قدرت مالــی، بروکراتیک و 
نظامی، پیوندی استوار با دیانت نیز دارد. در اثر 
مدیریت مرکــزی دولت بر زمین ها، فتوحات و 

نیز نظام ارث، مالکیت مســتقل از دولت شکل 
نمی گیرد. فراورده ایــن وضعیت، فقدان وجود 
طبقات مســتقل و اشــرافیت ریشه دارو فقدان 
تضــاد طبقاتی در شــرق اســت. در حالی که 
دولت های غربی اعم از فئودالی و دولت مطلقه 
نیارمنــد مصالحه با طبقــات ثروتمندی چون 
زمیــن داران و بازرگانان بودند، دولت شــرقی 
نیازمنــد هیچ نوع مصالحه با طبقات نیســت. 
در نتیجه خودکامگی به ویژگی مشخصه رابطه 
دولت نیرومند با جامعه منفعل بدل می شــود. 
قانون، مقوله ای تابع میل حاکم اســت، حقوق 
تثبیت شــده وجود ندارد و فرصت ها برحسب 

دوری و نزذیکی به حاکم توزیع می شود.
 ویتفــوگل از جامعــه ای فاقد فضیلت های 
مدنی ســخن می گوید کــه در آن افراد یا در 
پــی نزدیکی برده وار به قدرت هســتند یا می 
کوشند تا حد ممکن از سیطره خودکامه دولتی 
فــرار کنند. تضاد اصلــی در این جوامع، تضاد 
کلیــت دولت قدرتمند خودکامــه و جامعه ای 
منفعل است که ممکن است شاهد طغیان های 
انفجاری باشد که البته خصلت انفجاری است.”
استبداد ایرانی در تداوم سیر تاریخی خود 
به انقالب پنجاه و هفت و استبداد دینی منتهی 
می شــود کــه در جوهره و مکانیســم اجرایی 
خود با اســتبداد آسیایی تفاوت چندانی ندارد. 
اســتبداد ایرانی در آخرین نسخه خود در قالب 
دولــت- خانواده مذهبی تبلور می یابد. در واقع 
مــی توان گفت دولت- خانواده حاصل و مولود 
تحوالت تاریخی و مشــخصا انقالبات سیاســی 
اســت. دولت- خانواده به تدریج که از التهابات 
اولیه انقالب دور می شــود به خلوص خونی و 
یــا به یک خلوص قراردادی در راس حکمرانی 
منتهی می شــود. شاید به نحوی می توان گفت 
دولــت- خانواده حاصل رویدادهای اســت که 
به صورت قصد نشــده زمینه سلطه یک گروه 
خانوادگی را فراهم می کند. دولت- خانواده تابع 
یک نیای قراردادی و یک رهبر مذهبی تقدیس 
شده اســت. ساختار سیاسی ایران کنونی نمود 
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بودن )حتــی قوانین ارتجاعی خود( ســاختار 
هژمونیــک، مجالی بــرای فعالیت جنبش های 
اجتماعــی فراهم نخواهد شــد. مهیــا نبودن 
زیرساخت های قانونی باعث می شود جنبش های 
اجتماعــی فرصت چانه زنــی دموکراتیک را از 
دســت داده و در تقابل جدی و عینی ساختار 
قانون گریز قرار گیرند. ســاختار قانون گریز به 
شــدت عالقمند به رادیکال شــدن مقطعی و 
حضــور اعضا جنبش در خیابان و میدان عمل 
است. بدین ترتیب ساختار استبدادی در حالتی 
کامال پارادوکســیکال و اتهام زیر پا گذاشــتن 
قوانین کشور، بســاط جنبش ها را برچیده و 
سرگرم بازایجاد ساختارهای سلطه خود بدون 
هیچ نیروی مقابل و مزاحم خواهد شد. جنبش 
های کارگری، دانشجویی و زنان در این چرخه 

باطل گرفتار شدند.
جنبش های اجتماعی در مقاطعی با تأکید 
بر فرهنگ و گفتمان آگاهی ســازی عمال دایره 
عمل و تأثیرگذاری خود را محدود کردند. آنها 
برای دور زدن محدویت های قانونی و رهایی از 
بستر نادموکراتیک، در ظاهر وانمود می کردند 
که اهداف با برد متوسط را دنبال کرده و دنبال 
ایجاد گفتمان های نو و ایجاد گسل در گفتمان 
و ساختار مسلط نیستند. این شیوه و مکانیسم 
عمل به طــور جدی باعث سیاســت زدایی از 
زیســت جهان اعضای جنبش های اجتماعی 
شــد. در واقع ناخواسته جنبش های اجتماعی 
در راستای منافع بلندمدت ساختار هژمونیک 
و اســتعمارگر عمل کرده ، کــه این رویه در 
این مقطع زمانی به شدت باعث ریزش اعضای 
جنبش هــا و فروکاهش دامنه تأثیرگذاری آنها 

شد.
ساختار اســتبدادی از یک سو با برساخت 
هویت ایرانی در قالب فارسیســم و شیعیسم، 
در صدد استحاله فرهنگی اتنیکها و هویت های 
جغرافیای سیاســی ایران است، در سوی دیگر 
برای جلوگیری از ائتالف عناصر اپوزیسیون در 
راستای شکل گیری جنبش های انقالبی فراگیر، 

تضادهــای منطقه ای بین اتنیکی را تشــویق 
می کند. این تضادها مانع از همبستگی اتنیکها 
فرودســت برای مقابله با ســاختار  هژمونیک 
استبدادی می شــود. طنز ماجرا اینجاست که 
گروه هــای فرهنگی هویتی برای دســتیابی به 
کمتریــن منافع، ناچار هســتند به ســاخت 
اســتبدادی پناه ببرند، اتفاقی که در اســتان 
آذربایجان غربی افتاده و کوردها و ترکها برای 
رهایی از تنش بین اتنیکی و از دســت ندادن 
هویت و ابعاد سرزمینی، به خود استعمارگران 
مرکزنشــین پناه برده و با آنها ائتالف تشکیل 
داده اند. این وضعیت امکان ائتالف بین اتنیکی 
و تشــکیل جنبش های کالن انقالبی به منظور 
ایجاد تغییرات ساختاری را از بین خواهد برد. 
جنبش های اجتماعــی با توجه به ماهیت 
آگاهی بخشــی و اصالحــی ، بــرای تــداوم 
فعالیت های خــود نیازمند بســترهای قانونی 
هســتند. در ساختار استبدادی و نادموکراتیک 
ایران این بستر فراهم نبوده و اعضای جنبش ها 
بــه شــدت تحت فشــار نیروهــای امنیتی و 
هژمونیک ســاختار قدرت هســتند. گیدنز در 
نظریه ساختاربندی معتقد است که ساختارهای 
مستقر زمینه کنش و عاملیت را فراهم کرده و 
خود نیز به وسیله کنش های اجتماعی بازتولید 
می شــوند. در ساختار استبدادی، به هیچ وجه 
زمینه ی تداوم فعالیــت جنبش های اجتماعی 
فراهم نیســت، زمینه ائتالف هــم با توجه به 
تولید عامدانــه تنازع بین اتنیکــی امکان پذیر 

نیست.
نگارنده معتقد اســت تغییرات بنیادی در 
ایران امروز با همــکاری جنبش های اجتماعی 
کالن نگــر و انقالبــی بــا نیروهــای قدرتمند 
اپوزیســیون سیاسی امکان پذیر است. همانطور 
که قبال  گفته شــد “ عامل” )در اینجا مقصود 
جنبش های اجتماعیســت( باید قدرت داشته 
باشــد. جنبش هــای اجتماعی بــا نزدیکی به 
جریان های سیاســی اپوزیســیون قدرت الزم 
برای ایجاد تغییرات بنیادی را بازخواهند یافت. 

فــردی، منطقــه ای و محلی، منحصــر به فرد 
و غیره ســخت مورد انتقاد قــرار می گیرد. در 
حالی کــه واحد تحلیــل جنبش های اجتماعی 
جدید فــرد) یا گــروه های کوچک( اســت؛ 
فــرد به عنوان یک موجــود منحصر به فرد که 
نیازها و خواســته های وی لزوما قابل تقلیل به 
خواســته های همگانی نیست. در واقع رویکرد 

جنبش ها اجتماعی رویکردی تلفیقی است.
3 در تحلیــل نهایی دل مشــغولی نهایی این 
نهادها عمدتا منافع تنگ مایه شخصی است: در 
حالی که اعضای جنبش های جدید به واسطه ی 
آن که از امنیت اقتصادی بیشــتری نسبت به 
سابق برخوردارند، صرفا به منافع خودخواهانه ی 
خویــش نمی پردازنــد بلکــه به قــول رونالد 
اینگلهارت به دنبال ارزش های پســا مادی اند) 
ارزش هایی نظیــر آزادی، تعریــف زندگی به 
شیوه ی دلخواه، هویت، و خودمختاری(. به نظر 
این نویسنده، این جنبش ها به دنبال »انقالبی 
آرام هســتند که در نهایت به بشریت خدمت 
کنــد«. )نظیر حمایت آنهــا از صلح جهانی یا 

حفظ الیه ی اوزن(”
همانطور که گفته شــد، فضای باز کنترل 
شــده دوره اول حاکمیت اطالح طبالن مجال 
اندکــی بــرای فعالیت جنبش هــای کالنگر و 
خردنگــر فراهــم آورد. درواقــع در این دوره،  
حکمرانــی آخوندی بعد از دو دهه اســتبداد 
و خشــونت عریان با هدایــت نخبگان قدرت 
اقدام به به کارگیری سیاســت قبض و بســط 
ســاحت سیاســی برای تداوم حاکمیت خود 
گرفت. در واقــع ظهور اطالح طلبان یک تدبیر 
اندیشیده شــده ی حاکمیتی برای انتقال موقت 
قدرت بــه چهره هــای معتدل سیســتم بود. 
اطالح طلبان طیف ناراضی خودیهای به حاشیه 
رانده شــده بودند که در ایــن دوره دوباره در 
قدرت ســهیم شــده بودنــد. اصالح طلبی در 
عرف سیاســت فرایندی بلندمدت اســت که 
دارای بسترهای فکری و تئوریک با پشتیبانی 
جامعه مدنی است. بدین معنا که جامعه مدنی 

نیرومند با تولید مطالبات سیاســی اجتماعی 
نوین، زمینه را برای شــکل گیری ساختارهای 
سیاســی نوین و جایگیری نخبگان متناســب 
بــا این اندیشــه در راس هرم قــدرت فراهم 
می کند.در ساحت سیاســی ایران اطالح طلبی 
معادل ســهیم شــدن مغضوبین در قدرت در 
یک مقطع زمانی کنترل شــده است. دیکتاتور 
در زمان مشــخص برای تداوم حاکمیت خود 
دوباره به قبض میدان سیاســی و نشان دادن 
چهره ی عریان قدرت دســت می زند.  با خروج 
اصالح طلبان از قدرت و بســته شــدن فضای 
نیم بند سیاسی، جنبش های اجتماعی به محاق 
رفته و به سختی می توان بین فعالیت های آتی 
آنها با کنش جمعی تمایز قایل شد. جنبش های 
اجتماعی یک کنش مســتمر و فرایندی است 
و تــداوم آن  منجر به ایجاد تغییرات گفتمانی 
می شــود. عریان شدن چهره ی دوباره استبداد 
میدان عمل و کنشگری جنبش های اجتماعی 
را چنان تنگ کرد که برای رستگاری خود تنها 
باید به حضور در خیابان بیندیشند. شاید بتوان 
با اندکی تســامح گفت جنبش های اجتماعی 
با توجه به فضای اســتبدادی و عدم استمرار 
کنشــگری به کنش یا رفتــاری جمعی تغییر 
ماهیت می دهند کــه دایره ی تأثیرگذاری آن 

به شدت محدود است. 
ســاختار دولت خانواده ایــران در تالش 
است با محوریت مذهب شــیعه و ایرانیت در 
قالب فارسیســم، جامعه ای توده ای با کمترین 
تعارض و ســتیزه گروهــی را تولید کند. این 
ساختار با مکانیسم های نظارتی و قبضه ثروت 
و دارایی هــای اقتصادی جامعه و توزیع آن در 
میان اعضای خانواده دولت، تالش می کند فقر 
سیستماتیک را در بین جامعه پراکنده و بدین 
ترتیب زمینه منازعــات طبقاتی را هم از بین 
ببرد. ساختار استبدادی خانواده دولت آخوندی، 
به شدت قانون گریز است و حتی به میثاق های 
رسمی و قانونی خود هم با ملت پایبند نیست. 
در چنیــن وضعیتی و با توجــه به قانون گریز 
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