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مقاله پژوهشی

شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن در جامعه ایران

و تاثیر آن بر تحول توسعه سیاسی و رویکرد روابط بینالملل پس از انقالب
حامد روشنچشم ،1محمدحسین دشتی

تاریخ دریافت1400/08/04 :

2

تاریخ پذیرش1400/10/20 :

چکیده:

شکل گیری ساختارهای جامعه مطابق دیدگاه ساختارگرا بواسطه کنش میان اعضای جامعه و تولید نشانه های

مشابه در یک نظامی از نشانه ها به وجود می آید .این کنش ها در ارتباط با یکدیگر به یک «نظم تعاملی» می رسند
که الگو ها ،ساختارها و نهادهای جامعه از درون آن سر بر می آورند .از این جهت فرآیند توسعه جامعه از رهگذر

این ساختارها و نهادها صورت می پذیرد .از این جهت بررسی شیفت ساختار سنتی و اجتماعی یک جامعه و تاثیر
آن بر تحول توسعه حائز اهمیت است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تحول در ساختار اجتماعی ایران است.
سوال اصلی پژوهش این است که شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن چه تاثیری بر فرآیند توسعه

سیاسی و رویکرد روابط بین الملل در ایران دارد .فرضیه پژوهش این است که تحول در ساختار اجتماعی باعث
شکل گیری ساختارها و نهادهای جامعه ایران می شود که مفهوم توسعه بیش از آنکه بر وحدت و توسعه اقتصادی
معطوف کند بر کثرت و توسعه انسانی تاکید دارد .این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از
رویکرد تلفیقی همچنین گردآوری کتابخانه ای بر این نتیجه است که تحول صورت گرفته در ساختار سنتی که در

اوایل انقالب اسالمی حاکم بود و عمدتا در قالب نقش های مشخص افراد و نظام خانواده صورت می پذیرفت که

توسعه جامعه را به صورت سنتی و رشد ارگانیک ترسیم می کرد به کنش ساختار پست مدرن که عمدتا در انسان

مجازی و نقش های متکثر و متضاد صورت می پذیرد.

واژگان اصلی :کنش ارتباطی ،سنت ،پست مدرن ،توسعه اجتماعی ،جمهوری اسالمی ایران.

 .1دانش آموخته فوق دکترا علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
roshan.hamed@ymail.com
 .2دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

فصلنامه علمی جامعه شناسی سیاسی انقالب اسالمی ،دوره  ،2شماره  ،4شماره پیاپی ( ،)8زمستان 1400

مقدمه
کنش اجتماعی اساس یک جامعه را شکل می دهد .در اثر کنش های ارتباطی در درون یک
جامعه نظام معنا و فهم تقابل به صورت ساختار نمایان می گردد .این کنش های ارتباطی که بواسطه
زبان صورت می پذیرد کنش های اجتماعی و به عبارت بهتر زندگی انسان را معنا دار می
کند( .)Praetorius, 2000, 14-16روشن است که در اثر کنش ارتباطی و تدوام آن در سطح
اجتماع «نظم تعاملی »1بنیان گذاشته می شود که در درون آن معنا ها و «عمل» از سوی افراد جامعه
مشروعیت پیدا می کنند(  .)Goffman, 1983: 3از این جهت ساختارهای و الگوها نیز از درون
این کنش ها سر نهاده و نهادهای اجتماعی را بوجود می آورند .این نهادها مبانی توسعه جامعه در
ابعاد گوناگون است که فهم از توسعه و مسیر آن را به نمایش می گذارد(استونر.)270-268 :1392 ،
روشن است در صورتی که کنش ارتباطی درون جامعه و سبک آن دچار تحول شود به همان
راستا فهم متقابل و ساختارها در نهایت نهاد اجتماعی درون جامعه دچار تغییر و دگرگونی می
شوند .الزم به ذکر است که این مسیر ناگهانی نبوده بلکه در یک پروسه و فرآیند شناختی صورت
می پذیرد .بر این مبنا بایستی انتظار داشت که در اثر تحول کنش ارتباطی و کنش های اجتماعی
فهم جدیدی از توسعه بخصوص توسعه سیاسی در درون جامعه ایجاد شود .این حرکت توسعه
الزامات جدیدی را بوجود می آورد که به صورت تعیین کننده نیز بر سطح دولت و سیاست ها اثر
می کند .به عبارت دیگر حالت کلی جامعه یا فرایند حرکت اجتماعی در نهایت سازکار توسعه را
در سطح سیاست و دولت نیز منجر می شود.
پژوهش حاضر از این رهگذر به دنبال بررسی و نشان دادن تحول ساختار اجتماعی در
جامعه ایران در بستر کنش ارتباطی ،در بازه زمانی جمهوری اسالمی ایران و تاثیرات آن بر فرآیند
توسعه اجتماعی و سیاسی و تحول در رویکرد سیاست خارجی است .روشن است که وضعیت
های اجتماعی صورت گرفته در ایران نیز نشات گرفته از کنش اجتماعی و ارتباطی درون آن است.
به عبارت بهتر هر آنچه بر جامعه و سیاست می گذرد از درون آن شکل گرفته است .در این مسیر
ابتدا وضعیتی از جامعه ایران به تصویر می کشد که عمدتا با کنش ارتباطی سنتی مربوط است که
نشان دهنده ساختار سنتی در ایران می باشد ،به صورت ارتباطات درون نهادهای ارگانیک بوده
مانند خانواده و یا از ساختارهای سلسله مراتبی حامی و پیرو است که خود این وضعیت بدلیل
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خاصی از توسعه سیاسی مورد نظر است که عمدتا در ارتباط با رهبر کاریزما و وحدت درون
جامعه به صورت ارتباط بالواسطه میان رهبر و مردم است .در یک تحول صورت گرفته در کنش
ارتباطی ناشی از تحول در سیستم ارتباطی و به نوعی حرکت به سمت جامعه شبکه ای که کنش
ارتباطی را از حالت «رو در رو» به حالت «مجازی» سوق داده و نوع جدیدی از فهم انسان و بالطبع
ساختار مفهومی متفاوتی را باعث گردیده که دیگر مختصصات سنتی را با خود بهمراه ندارد در این
حالت با توجه به اینکه ساختارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد می توان از وضعیت پست
مدرن سخن گفت .در این ساختار جدید انسان از نقش های گوناگونی برخوردار است و گاهی به
صورت متضاد وظیفه های جدیدی و حتی نقیض را بر عهده دارد .این کنش نوعی انسان متکثر یا
«کثرت گرایی رادیکال» را بوجود آورده است که از هرگونه هژمونی ساختار خاص جلوگیری کرده
و کثرت را در ابعاد گوناگون و حتی حقوقی و سیاسی به ارمغان می آورد .این عامل باعث شکل
گیری هر چه بیشتر نهادهای اجتماعی در درون جامعه می گردد که در نهایت در توسعه سیاسی و
گسترش روابط میان ملت ها و جایگزین روابط میان دولت ها می گردد .به عبارتی بهتر توسعه
گروه های غیر دولتی و در نهایت شکل گیری روابط میان گروه ها بر افول هر چه بیشتر کارکرد
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شکل گیری ساختار پدر ساالری در درون آن ناشی از فهم ارگانیک است .در این ساختار فهم

دولت در نظام بین الملل را باعث می گردد.
سوال اصلی پژوهش این است که شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن چه تاثیری
بر فرآیند توسعه سیاسی و رویکرد روابط بین الملل در ایران دارد .فرضیه پژوهش این است که
تحول در کنش ارتباطی باعث شکل گیری ساختارها و نهادهای جامعه ایران می شود که مفهوم
توسعه بیش از آنکه بر وحدت و توسعه اقتصادی معطوف کند بر کثرت و توسعه انسانی تاکید
دارد .این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و متون معتبر به
دنبال بررسی و پاسخگویی به سوال است.
در ادامه ابتدا به چهارچوب می پردازیم سپس به اشکال کنش ارتباطی و اجتماعی در بستر
سنتی و پست مدرن پرداخته و شاخص های آن را مورد توجه قرار گرفته و در نهایت به صورت
کاربردی این تحول را در دوره زمانی جمهوری اسالمی مورد بررسی قرار می گیرد در نهایت
تحول در سیاست خارجی جمهوری اسالمی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
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چارچوب نظری
اگر چه بخش اعظمی از زندگی روزمره در تعامل «چهره به چهره» با افراد دیگر سپری می
شود ،اما معموال پیش بینی پذیری و پایایی این تعامالت را مسلم فرض می شود .با آنکه این اعتماد
به تعامالت ممکن است گاهی ما را گمراه کند و به اشتباه بیاندازد (تعامل می تواند بی نظم و غیر
قابل پیش بینی باشد) اما این الگو های پایا ناشی از خو گرفتن به مجموعه ی مشترکی از قواعد و
تعهدات و نیز ناشی از شناخت ضمنی ما از چگونگی ساخت و شناخت یک رشته تعامالت
اجتماعی است .این قواعد ،تعهدات و شناخت ضمنی ،افراد را نسبت به آنچه می توانند در روند
چنین تعاملی به انجام برسانند ،ملزم و محق می کند .گافمن به دو پیشامد در نظم تعاملی توجه
ویژه دارد ،ابتدا «مبادله اصالحی» (عذر خواهی ،درخواست و توجیه)؛ و «مبادله همدالنه» (سالم و
درود ،بدرود و خداحافظی و غیره) .مطالعاتی که وی در این خصوص انجام داده نشان دهنده این
است که کنش عادی اساسا محصول جمعی و مشترک افرادی است که متوجه و مراقبت قواعد،
تعهدات و شناخت های ضمنی هستند .با این همه ،دقیقا به دلیل آنکه چنین ترتیباتی مبتنی بر کار
جمعی و مشترک است وی می تواند نشان دهد که آنچه در لحظه لحظه ی این مبادالت ممکن
است روی دهد شدیدا متاثر از تصمیم گیری و انتخاب افراد است (.)Goffman, 1981
«نظم تعاملی» اساسا نظمی نا تمام است .به تعبیر برنز (( 1تک تک افراد نه تنها پیوسته در پی
ترفیع ،تقویت و ترمیم نظم اجتماعی هستند بلکه مدام آن را ایجاد ،باز آفرینی و منظم می
کنند))( .)Burns, 1992: 82گافمن اظهار می دارد که اگر چنین امری به وسیله ی تعهدات و
بایست هایی که قواعد آن اعالم نشده ،و یا واسطه ی پیش انگاره های دیگر صورت پذیرد ،می
توان متعاقب مشاهداتی دقیق ،چنین قواعدی را فرمول بندی کرد .کار گافمن با بیان ساده ی
قواعدی که به نظر وی در زیر سطح شماری از تعامالت اجتماعی اتفاق می افتد ،به پایان نمی
رسد .معموال پس از بیان قاعده ای که باید مورد دقت و توجه قرار گیرد ،تمام استثنائات ممکن
یک قاعده ی بیان شده اشکار ،جمع آوری ،مرتب و تفسیر می شد(.)Manning, 1992
از طرفی دیگر عنوان «زبان به منزله نظامی از نشانهها» برای نخستین بار توسط فردینان دو
سوسور ( )1913-1857در کتاب دوره زبان شناسی عمومی مطرح شد .بدین معنی که زبان ،نظامی از
نشانهها است که موضوعی معین را پدید میآورد که میتوان آن را مستقل از دیگر جنبههای زبان
Burns
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وسیله ارتشیان و پزشکان به کار رفته است ،اما سوسور نخستین کسی بود که آن را به مفهوم علمی به
کار برد .به اعتقاد وی ،سمیولوژی علمی است که زندگانی عالئم را در بطن اجتماعی مورد بررسی
قرار میدهد و به همین علت آن را بخشی از روان شناسی اجتماعی یا روانشناسی عمومی میدانست.
به باور سوسور زبان دستگاهی از عالئم است که مبین افکار میباشد .بنابراین میتوان آن را با
دستگاههای دیگر از قبیل خط ،الفباء کر و اللها ،عالئم نظامی ،عالئم دریایی و غیره مقایسه کرد .اما
باید توجه نمود که زبان مهمترین این دستگاهها است (زمردیان.)1354 ،
سوسور در تعریف زبان این گونه بیان میکند که« ،زبان هم محصول اجتماعی و حاصل
توانش گفتاری است ،هم مجموعهای از قراردادهای ضروری که از سوی افراد جامعه پذیرفته
شدهاند تا افراد را مجاز سازند این توانایی را با تمرین به کار گیرند (هلدکرافت .)56 :1391 ،به
عبارتی دیگر ،توانایی تولید واژهها طبیعی باشد یا نه ،تنها به کمک ابزاری صورت میپذیرد که
توسط جمع خلق شده است و به استفاده آنها اختصاص دارد .بنابراین این زبان است که به گفتار
وحدت میبخشد .در کتاب دوره زبان شناسی عمومی ،سوسور جمله را متعلق به گفتار میداند.
وی اصطالح گفتار را به کار میبرد تا توضیح دهد که زبانها چگونه تغییر میکنند؛ «منشأ همه

مقالۀ پژوهشی :شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن در  /...روشن چشم و دشتی

طبیعی مطالعه کرد (هلدکرافت .)95 :1391 ،هرچند اصطالح سیمولوژی ـ نشانه شناسی ـ سابق ًا به

تغییرات در گفتار است .هر تغییر پیش از اینکه برای کاربرد عمومی پذیرفته شود ،از سوی شمار
خاصی از افراد آغاز میگردد (سوسور .)98 :1382 ،لذا ،گفتار نه تنها برای توضیح اینکه زبان
چگونه به عنوان نظامی پایدار در یک جامعه شکل میگیرد ،مورد توجه است .بلکه برای توضیح
این مسأله که تغییرات چگونه درون آن به وقوع میپیوندند ،به آن نیاز دارند .نکته مهمی که
سوسور به آن اشاره دارد ،خود بسنده بودن زبان است .زبان شناسی فقط بخشی از دانش کلی
نشانه شناسی است؛ قوانین حاکم بر نشانه شناسی در مورد زبان شناسی نیز کاربرد مییابند و زبان
شناسی محدودهای معین را در دل حقایق مردم شناختی به وجود میآورد .بنابراین ،انتظار آن
میرود که زبان از میان دادههای نشانه شناختی به نظامی ویژه مبدل شود (همان.)16 -33 ،
تعریف زبان به صورت نظامی از نشانهها دارای دو اصطالح میباشد .یکی «نظام» و دیگری
«نشانه» است .آنچه که در این جا برای ما حائز اهمیت است مفهوم نشانه میباشد .یک نشانه دارای
دو ویژگی مهم است؛ اختیاری بودن ماهیت نشانه و خطی بودن ماهیت دال می باشند .در میان دو
ویژگی یک نشانه ،اختیاری بودن ماهیت نشانهها اهمیت بسزایی در حوزه اجتماعی دارد .ابتدا به
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تعریف یک نشانه میپردازیم .سوسور یک نشانه را شامل دو بخش میداند؛ یک «تصور صوتی» و
دیگری «مفهوم» ،وی تصور صوتی را نشانه مفهوم نمیداند .بلکه ،نشانه ،معلول همبستگی این دو
است و میتوان آن را به صورت (شکل  )1نشان داد.

مفهوم
تصور صوتی
شکل  .1رابطه دال و مدلول
در این حالت ،میتوان اصطالح دال  1را به جای تصور صوتی و مدلول 2را به جای مفهوم به
کاربرد .به عبارت دیگر ،مطابق الگوی سوسور ،ترکیب دال و مدلول باعث تولید نشانه 3میشود.
مزیت این تقسیم بندی در این است که میتوان هر یک از آنها را به صورت جدا از هم و یک
بخش دانست .مهمترین بخش استدالل سوسور اختیاری بودن نشانههای زبانی است ،چرا که پیوند
میان دال و مدول اختیاری است .اما باید به این نکته توجه نمود که اصطالح اختیاری بودن داللت
بر این ندارد که انتخاب به طور کامل با گویشور است .به بیانی دیگر ،یک فرد قدرت تغییر یک
نشانه را وقتی آن نشانه در جامعهی زبانی نهادینه میشود ،به هیچ شکلی ندارد .مقصود این است
که این اصطالح انگیخته نیست .بدین معنی که هیچ پیوند طبیعیای میان دال و مدلول وجود ندارد
(همان .)68 - 101 ،براین اساس نشانهها هم تغییرپذیر و تغییر ناپذیر هستند .به عبارتی ،سوسور
قصد داشت که بر تغییر زبانها ،علیرغم عدم توانایی اهل زبان نسبت به تغییر آنها تاکید کند.
بنابراین ،زبانها هم ،در برابر تغییر مقاومت میکنند و هم ،در معرض تغییر قرار دارند .زیرا زبان به
لحاظ تاریخی نهادهای اجتماعی را تشکیل میدهند که براصل اختیاری بودن نشانهها واقع شدهاند
و هیچ پایه و اساس منطقی ندارند (هلدکرافت .)117 :1391 ،لذا ،حقیقت چیزی به جز برساخته
نظام زبان نیست که در یک زمان به واقعیت روانشناختی مبدل میشود.

1- Signifiant
2- Signifie
3- signe
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تغییر تحول در رابطه میان دال و مدلول است .بنابراین ،اگر به توضیح سوسور درباره این مسئله که
چرا با وجود نیرومند بودن مالکیت جمعی و سنت ،تغییر صورت میپذیرد ،مشاهده خواهیم کرد
که زبان اساساً در دفاع از خود در مقابل نیروهایی که رابطهی میان دال و مدلول را تغییر میدهند،
هیچ قدرتی ندارد این ،از پیامدهای اختیاری بودن ماهیت نشانه است (همان .)122 ،بحث دربارهی
عواملی که تغییر پذیری و تغییر ناپذیری زبان را توضیح میدهند ،منتهی به آگاهی از اهمیت «زمان»
شده است .معطوف شدن به تاثیر زمان ،ایجاد تمایزی اساسی میان دو شاخه از زبان شناسی ،یعنی
زبان شناسی «هم زبانی» و «در زمانی» را باعث میشود .در یک نگاه ،این نوع تمایز ،در برگیرنده
چیزی بیش از تفاوتی نیست که از دیدگاه یک فرد میان مطالعهی یک موضوع به دو شیوه وجود
دارد؛ یکی مطالعهی موضوع مورد بحث باگذر زمان و دیگری مطالعهی آن در یک برههی زمانی
خاص است .اما باید توجه نمود که این نوع دیدگاه در تمایز میان مطالعه هم زمانی و در زمانی
مورد توجه نیست .به بیان دیگر ،در این حالت صرف ًا موضوع واحد است که از منظرهای گوناگون
مورد بررسی قرار میگیرد .در زبانشناسی «هم زبانی» مورد مطالعه قرار میگیرد که نظامی
برخوردار از واقعیت روان شناختی است ،در حالی که در زبانشناسی «در زمانی» روابط موجود

مقالۀ پژوهشی :شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن در  /...روشن چشم و دشتی

سوسور تغییر در نشانهها و زبان را مربوط به تغییر در دال یا مدلول نمیداند .بلکه منظور از

میان واحدهای منفرد متوالی که افراد از آنها آگاهی ندارد و به هیچ روی نظاممند نیستند ،مورد
توجه قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،در زبان شناسی «هم زمانی» روابط منطقی و روان شناختی
مورد نظر است که واژههای با هم موجود را به هم پیوند میدهند و یک نظام را در اذهان افراد
شکل میبخشند .ولی در زبان شناسی «در زمانی» روابطی مورد مطالعه قرار میگیرند که واژههای
متوالی را به هم پیوند میدهند ،این گونه روابط توسط اذهان جمعی قابل درک نیست ،بلکه بدون
آنکه نظامی را شکل دهند ،جانشین یکدیگر میشوند .تحلیلی از توضیع چگونگی بروز تغییر در
یک پدیده شامل سه مرحله است:
 1ـ توصیف وضعیت آن در دو مقطع زمانی متفاوت.
 2ـ مقایسهی وضعیتهای موجود در دو مقطع زمانی که به منظور پیبردن به این که وضعیت
موجود در مقطع زمانی دوم از لحاظ وضعیت موجود در مقطع زمانی اول چه تفاوتهای دارند.
 3ـ شناسایی عوامل تفاوتها میان دو وضعیت موجود در مقاطع زمانی ذکر شده.
البته ،این رویکرد تحلیل مسائل تاریخی و تطبیقی را به تحلیلهای هم زمانی وابسته میسازد،
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زیرا هنگامی که مرحلهی اول تحلیل ،برای یک زبان به کار برده میشود ،کاربرد آن مرحله ،نیازمند
کسب دو توصیف از وضعیتهای گوناگون آن زبان است .به عبارتی دیگر ،مسائل هم زمانی منطق ًا
مقدم بر مسائل در زمانی ،آغاز کار در حوزهی پدیدههای زبان شناختی در زمان غیر ممکن
مینماید .سوسور در این مورد بیان میدارد که« ،همین امر در مورد زبان نیز صدق میکند ،زبان
شناس نه میتواند استانداردهای کاربرد زبان را با تمرکز بر یک وضعیت زبان توصیف کند ،و نه
آنها را در پی هم مرتب کند ».مانند مشاهدهگری است که از یک مقطع زمانی در دورهی
ژوراسیک به مقطع زمانی دیگر میرود تا تغییر مناظر را ثبت کند (سوسور.)82 - 117 :1382 ،
یک تفاوت مهم میان حقایق «هم زمانی» و «در زمانی» این است که تا آنجا که اهمیت
گویشور زبان مطرح است ،چیزی به نام توالی حقایق زبانی وجود ندارد .افراد با یک وضعیت
خاص مواجه هستند .به بیانی دیگر ،در حالی که وضعیت کنونی زبان برای افراد واقعیت
روانشناختی دارد ،تاریخ زبانشان برای آنها فاقد واقعیت روانشناختی است .بنابراین ،آنچه در نظر
افراد یک زبان را تعیین میکند که آنها با یک یا دو نشانه سر و کار دارند ،وضعیت حال حاضر آن
زبان است نه تاریخ نشانههای آن ،بویژه که احتمال دارد اکثریت افراد چیزی در مورد تاریخ
نشانههای آن زبان نمیدانند .پس باید میان حقایقی که برای افراد یک زبان واقعیت روانشناختی
دارند و ارزشها را تعیین میکنند و حقایقی که فاقد روانشناختیاند و تعیین کننده ارزشها
نیستند ،تمایز قائل شویم.
تفاوتهای میان زبان شناسی «هم زمانی» و «در زمانی» شامل؛ اولین تفاوت عمده ،مربوط به
پایه و اساس گردآوری دادهها در این دو شاخه از زبان شناسی است .دادههای زبان شناسی
همزمانی صرفاً آن چیزی است که برای اعضای یک جامعهی زبانی احتما ًال در یک برههی زمانی
معین دارای واقعیت روانشناختی است .بنابراین ،شرط الزم و کافی برای این که بدانیم چیزی تا
چه حد واقعیت دارد .این است که مشخص کنیم آن چیز تا چه حد در اذهان افراد جامعه وجود
دارد .دو دیدگاه در زبان شناسی در زمانی وجود دارد ،یکی از آنها دیدگاه آیندهنگر است که
براساس آن گذر زمان و تحول زبان شناختی و گفتمانی پیچیده میشود ،دیگری دیدگاه گذشته نگر
است که در زمان ،به عقب باز میگردد و به تبارشناسی میپردازد.
دومین تفاوت عمده این است که در زبان شناسی هم زمانی صرف ًا با تمامیت حقایقی سر و
کار داریم که با هر زبان مطابقت میکنند ،جدا کردن این حقایق تا بدان جا پیش میرود که
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زمانی ،مطالعه ی همزمانی همهی حقایق موجود نیستند ،بلکه مطالعهی زیر مجموعهای از حقایق
موجود است .اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم ،باید از زبان شناسی همزمان گونهنگر 1سخن به میان
رود .سوسور اصطالح گفتار را به کار میبرد تا توضیح دهد زبانها چگونه تغییر میکنند ،منشاء
همهی تغییرات در گفتار است .هر تغییری پیش از این که برای کاربرد عمومی پذیرفته شود ،از
سوی شماری خاص از افراد آغاز میگردد .بنابراین ،گفتار نه تنها برای توضیح این که زبان چگونه
به عنوان نظامی پایدار در یک جامعه شکل میگیرد ،مورد نیاز است ،بلکه برای توضیح این مسئله
که تغییرات چگونه درون آن رخ میدهند نیز ،به آن نیاز داریم .بر این اساس هر چیز در زمان صرف ًا
به اعتبار گفتار در زمان است و منشأ همه تغییرات نیز در گفتار باید جستجو کرد .در حقیقت گفتار
همان چیزی است که یک جامعه زبانی بوسیله آن دست به تولید نشانههای مشابه میزنند که باعث
تولید حقیقت میشود (همان).
بنابراین ،زبان و کنش های میان آنها باعث شکلگیری واقعیت در یک جامعه زبانی خاص
میشوند .جامعهای که در آن نشانهها در ارتباط با یکدیگر پدیدهها و موضوعات خاص را شکل
میدهند و ارزشها از درون آن سر بر میآورد .هر جامعهای در یک دوره زمانی خاص ـ هم

مقالۀ پژوهشی :شیفت از ساختار سنتی به ساختار پست مدرن در  /...روشن چشم و دشتی

گویشهای اصلی و گویشهای فرعی مورد بررسی قرار میگیرند .به عبارت دیگر ،مطالعهی هم

زمانی ـ از طریق زبان خود دست به تولید نشانههای مشابه میزنند .باید به این نکته توجه نمود که
در هر جامعهای به علت اختیاری بودن نشانهها آن گونه که سوسور استدالل میکند ،واقعیتهای
روان شناختی تنها بر ساختهی پیش نیستند .ولی همین واقعیتهای ساخته شده در درون جامعه
زبانی الگوی رفتاری متناسب با خود را تجویز و تحمیل میکنند.
رویکرد دیگری که در این چارچوب نظری مورد توجه قرار می گیرد و در ارتباط با دو
رویکرد دیگر سنتز جدیدی را به نمایش می گذارد ،تالشی است که گارفینگل بر روی «قواعد و
استدالل های مشترک» انجام داده است .به عقیده وی هیچ عملی در جامعه بدون فهم و ادراک
صورت نمی گیرد و افراد با یکدیگر درک مشترکی از حوزه و قلمرو اجتماعی پیدا می کنند و این
کار به صورتی روش مند صورت می پذیرد و با استفاده از روش ها و روندهای اجتماعی که در
آن سهیم اند شکل می پذیرد .به دلیل آنکه اعضاء یک فرهنگ یا خرده فرهنگ خاص در این
روش ها با یکدیگر سهیم اند ،وی این روش ها را «روش قومی» می نامد .این روش به مطالعه

1-Ideo Synchromic Linguistics
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چگونگی فهم ،اندیشه و عمل روزمره زندگی و در قلمرو فهم همگانی صورت می گیرد .بر این
مبنا توجه گارفینگل بر این متمرکز است که کار و نحوه عمل ،معنا ،ادراک ،شناخت و ارتباطات در
حیطه زندگی روزمره چگونه است .و توجه به این کاربرد قواعد اجتماعی و شناخت های ناقص
برای عمل فعالیت مشترک و درک متقابل در زندگی است(استونز .)272 -268 :1392 ،در این
راستا نظریه گارفینکل بیانگر این است که مجموعه ای از قواعد و هنجارها ما را به سوی عمل
خاصی هدایت کرده و یا ما را از چگونگی این تولید مطلع می سازد .همین مجموعه قواعد و
هنجارها باعث می شود که به سوی استدالل مربوط به این عمل هدایت شده یا از آن آگاه شویم.
نکته ای دیگری که در بحث گارفینکل به چشم می خورد و مورد نظر چارچوب نظری می باشد
تاثیرات «شناخت پیشین» در فرآیند فهم ،درک و کنش است .بدین معنی که شناخت پیشین باعث
یک روند «تفسیر مستند» از جامعه شده و فرایند فهم را تکمیل می کند .به عبارت بهتر افراد بر
مبنای «شناخت پیشین» نسبت به الگوها آگاهی پیدا کرده و کنش می کنند (همان.)273 ،
اما آنچه که در ارتباط با کنش ارتباطی و شکل گیری ساختارها و قواعد اجتماعی که در
نهایت نهادهای اجتماعی را بوجود می آورند و بر مبنای آنان فهم و درک اجتماعی شکل می گیرد
تاثیر و صورتبندی کنش ها به صورت منظم است .به این صورت که از ساختارهای شکل گرفته
ناشی از کنش ارتباطی و اجتماعی ساختارهای هژمون می شوند و دست باال را در تعیین رفتارها
به خود اختصاص می دهند .در این قالب نقش قدرت از برجستگی باالی در تعیین ساختار حاکم
و یا نهادینگی قواعد خاص است .مطابق دیدگاه فوکو این قدرت است که در مفصل بندی و
چارچوب بندی حقیقت نقش تعیین کننده ای دارد .به عبارت دیگر قدرت از رهگذر دانش و
شناختی که حاصل می کند امکان تثبیت ساختارهای خاص را نسبت به دیگری باعث می گردد.
این که قدرت چگونه در بستر اجتماعی وجود دارد یا بهتر اینکه چگونه ایجاد می شود ناشی از
دیدگاه جدید فوکو نسبت به قدرت است .در این دیدگاه قدرت صرفا منفی یا مانع نیست بلکه
قدرت در برخی موارد مولد و تولید کننده است به صورت که قدرت از طریق تولید دانش پیرامون
موضوعی خاص به آن حقیقت می بخشد و آن را مشروع جلوه داده و برای مشروعیت خود از آن
بهره می برد(فوکو .)52-46 :1387 ،این قدرت ،در اختیار افراد و گروه ها یا نهادها قرار ندارد .به
عبارت دیگر قدرت قابلیت تسخیر یا مالکیت در جامعه ندارد بلکه مانند جریان خون در پهنه
جامعه در گردش است و هر عضو کنش گر سهمی از آن را دارند بر آن تاثیر گذاره و از آن متاثر
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ای یا در ختیار گروهی مقاوت آن به صورت شکلی دیگر از قدرت و جنس آن سر بر آورده و با
آن به چالش بر می خیزد .نکته ای که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که قدرت نیز خود از
درون کنش اجتماعی سر بر می آورد .به طوری که قدرت شکلی سیال به خود می گیرد و به
صورت جریانی به تقویت ساختارهای جدید یا سرنگونی ساختارهای دیگر دست می زند آنچه که
مهم است اینکه قدرت از درون جامعه می جوشد و نقشی مولد و تولید کننده و تثبیت کننده
الگوها و ساختارها را باز می کند .این گونه که اگر «حکومت مندی» در راستای خواست قدرت از
درون کنش مذهبی می جوشد نقطه مقابل آن «حکومت نشدگی» در قالب نقد سر بر می آورد
(فوکو.)275-268 :1391 ،
در این رهگذر می توان فصل مشترک رویکردهای سوسور ،گافمن ،گارفینکل و فوکو را به
صورت سنتزی جدید جهت بررسی شیفت کنش ارتباطی و تولید واقعیت های اجتماعی و تحول
توسعه مورد توجه قرار داد .این چارچوب نظری اینگونه خود را نمایان می سازد که افراد از طریق
کنش ارتباطی بواسطه زبان دست به تولید نشانه های در ساحت جامعه می زنند و این نشانه ها در
صورت گسترش و پذیرش همگانی به صورت مشابه تکرار می شود هر چند رابطه میان دال و
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می شوند( .)Mills, 1997:58-62در صورت مالکیت قدرت و تجمع بیش از حد آن در عرصه

مدلول یک نشانه اختیاری است و این همان زمینه تغییر مفاهیم می باشد ولی با تولید نشانه های
همسان و مشابه در یک گستره «در زمانی» میان اعضاء جامعه نوعی «نظم تعاملی» در آن صورت
می گیرد .این «نظم تعاملی» بهمراه خود درک و فهم متقابل را در قالب الگو ،ساختار و نهاد باز می
آفریند و زمینه تسری درک و فهم در جامعه را گسترش می دهد.
به عبارت بهتر تبدیل به نوعی قاعده بازی و درک متقابل می گردد .این ساختارها که
محصول کنش اجتماعی هستند در درون خود قدرت را صورتبندی می کنند که در تثیبت ساختار،
نهاد و بازتولید آنان موثر است .قدرت در این کنش ها زاده می شود و مقاومت آن به صورت
قدرت دگر یا آلترناتیو رشد پیدا می کند .قدرت بواسطه دانش و تولید حقیقت پیرامون کنش ها و
شناخت پیشین به عنصری برای پویای جامعه و تحول آن تبدیل می شود .بر خورد میان قدرت و
مقاومت که از درون کنش اجتماعی و ارتباطی حاصل شده است تحول و رشد را به ارمغان می
آورد .در این رهگذر است که مفاهیم تثبیت معانی شده یا دچار تحول معنای می شوند.
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الگوهای کنش ارتباطی و اجتماعی
در این قسمت به بررسی دو نوع کنش ارتباطی و اجتماعی که در جامعه مورد توجه است،
می پردازیم .این دو نوع کنش« ،کنش ارتباطی سنتی» و «کنش ارتباطی پست مدرن» با توجه به
شاخص های خود نوع خاصی از واقعیت و مفهوم از توسعه را به نمایش می گذارند .شکل گیری
الگو ها و ساختارها در هر یک از کنش ها نوعی پاردایم نیز به شمار می رود که درک و فهم
اجتماعی و جامعه را شکل می بخشد.
 -1کنش ارتباطی و اجتماعی سنتی
مطابق با فرهنگ عامه ی مردم شناختی ،در جوامع سنتی ،کنش های ارتباطی و اجتماعی به
صورت ساده و عمدتا در قالب گفتارهای «رو در رو» صورت می پذیرفت .ساختار ساده اجتماعی که
از همین نوع کنش ارتباطی بوجود آمده بود نقش های از پیش تعیین شده ای را به افراد اعطا می کرد.
به گونه ای که الگوهای رفتاری کمتر مورد تردید و افراد در جایگاه مشخص در ارتباط با اعضاء دیگر
افراد قرار می گرفتند .این نوع کنش به دلیل ساختار محیطی و کنش های دیگر از جمله اقتصادی –
شیوه های تولید در درون جامعه که عمدتا ابتدایی بود -و سیاسی که به دلیل ساختار سلسله مراتبی
که داشت نوعی رفتار حامی-پیرو را در بر می گرفت (وارد.)79-74 :1384 ،
در جوامع سنتی و کنش ارتباطی سنتی و به تعبیر بهتر در صورتبندی اجتماعی-فرهنگی آن،
هویت و کنش ارتباطی مبین تجلی و تحقق کار ویژه ها و نقش های اجتماعی -فرهنگی از پیش
تعیین شده بود که جهت گیری ها و ضمانت های دینی الزم را برای جایگاه فرد در جهان فراهم
می کردند؛ ضمن آنکه بطور جدی و قاطع حدود و ثغور قلمرو اندیشه و رفتار تک تک افراد نیز
در آن تعیین می شد .مطابق این نگرش سنتی که نمونه های فراوانی از آن را با شدت و ضعف می
توان نزد جوامع مختلف شاهد بود ،هر فرد به منزله ی عضوی از یک طایفه ،قوم و قبیله ،یا
عضوی از یک نظام خویشاوندی ثابت و عضوی از خانواده یا گروه خود به دنیا می آید و سپس
در مسیری مشخص قرار می گیرد.
آنچه که در این شرایط بوجود آمده و چنین ساختاری را به جامعه سنتی تحمیل کرده است
تولید ساختار سنتی در قالب تولید نشانه های مشابه در جامعه زبانی آن بوده که در نهایت الگوها و
ساختار اجتماعی را ترسم کرده و مبانی قدرت تولید شده نیز به هژمون شدن و گسترش آن کمک
رسانده است .از حوصله پژوهش حاضر خارج است تا به ریشه ها و تبارشناسی شکل گیری این
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نشانه ها صورت می پذیرد اما عوامل متعدد دیگر از جمله جغرافیایی ،شیوه تولید و غیره نیز دخیل
هستند(همان.)80 ،
در نهایت بایستی اشاره داشت که به دلیل کنش ارتباطی خاص در جوامع سنتی که عمدتا به
صورت گفتاری و «رو در رو» هستند و از ساختار های سلسله مراتبی شکل می گیرند شناسایی
ساختارها ساده می باشد چرا که نقش ها به صورت مشخص و الگوی رفتاری تقسیم شده است.
مطابق این الگو قدرت از درون این ساختار می جوشد و نوعی مالکیت را به افراد خاصی در درون
ساختار اعطا می کند .آنچه که از توسعه می توان در این شرایط گفت نوعی تدوام ساختار سنتی در
قالب سلسله مراتب و نقش ایجاد شده و رابطه حامی و پیرو در درون آن می باشد .مفهوم توسعه
در وحدت و یگانگی ساختار و تدوام آن در بستر تاریخی و اطاعت افراد از الگو های رفتاری و
درکی آن است .به عبارت بهتر توسعه در این چشم انداز کنش ارتباطی و اجتماعی صرفا گسترش
ساختارها و الگوهای رفتاری سنتی در پهنه اجتماعی و تقویت روابط حامی-پیرو است و نوعی
جامعه پوپولیستی را به نمایش می گذارد.
آنچه که معین است در شکل گیری درک و فهم اجتماعی ،ناشی از کنش ارتباطی و اجتماعی
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نوع ساختار در بستر زمان بپردازیم چرا که در شکل گیری یک ساختار هر چند ار رهگذر زبان و

بوده است به عبارت بهتر نقش کارگزار و کنش بین آنها است که در یک سطح وسیعی ساختار و
در نهایت نهادها را بوجود می آورد و در این رهگذر روش و اپستیمه حاکم بواسطه زبان صورت
می پذیرد و نوعی هرمنوتیک را بهمراه دارد .نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که واقعیت
ها در درون این کنش ها و به تعبیر گارفینکل در «تفسیر مستند» زاده می شوند(استونز:1392 ،
 .)273-269از این جهت سطح تحلیل در کنش ارتباطی سطح خرد بوده که منجر به شکل گیری
سطح کالن می گردد و هر آنچه در حوزه زیبایی شناسی و اخالقی وجود دارد در درون این کنش
آفریده می شود .لذا ،کنش ارتباطی سنتی ساختاری را بوجود می آورد که در درون آن سلسله
مراتب از نوعی واقعیت موجود و روشن یعنی نظام خانواده و توسعه آن در قالب رهبری ریش
سفید و ورابط حامی -پیرو شکل می گیرد .و در این ساحت واقعیت نیز رنگ سنت و امر موجود
به خود می گیرند و توسعه این سنت هم زیبا و هم اخالقی رخ می نماید .در این ساحت توسعه
یعنی گسترش نظام حامی –پیرو و نوعی شکل گیری جامعه پوپولیستی با نقش های مشخص
است.
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 -2کنش ارتباطی و اجتماعی پست مدرن
از دیدگاه پست مدرن همانطور که سرعت و دامنه ی پیچیدگی جوامع افزایش می یابد و در هر
لحظه به شتاب و شدت آن افزوده می شود ،کنش ارتباطی نیز هر چه بیشتر و بیشتر ناپایدارتر می
شود .به عبارت دیگر شکل گیری جامعه پست مدرن در ساحت کنش ارتباطی و اجتماعی پیچیده و
نامشخص در قالب های گوناگون از گفتاری گرفته تا نوشتاری ،نمادی و بازنمایی را شامل می گردد.
شاید این جمله فوکو که «زبان آنچه را نمی گوید که می گوید ،و زبان در جای دیگری است غیر از
زبان» نشان دهنده این پیچیدگی در کنش ارتباطی و اجتماعی باشد(فوکو .)63 :1391،آنچه که در این
رهگذر رخ می دهد حجم عظیم اطالعات رد و بدل شده و شکل گیری ،مجازی و سیستم ارتباطی
غیر واقعی در کنش ارتباطی و اجتماعی است که نوعی کثرت و چندگانگی را با خود به ارمغان می
آورد .این نوع کنش ها بدلیل قرار گرفتن در ساختارهای متنوع و الگو های متفاوت چندگانگی
هویت و پذیرش نقش های متنوع و گاها متضاد را امکان پذیر می کنند .به عبارت دیگر به مانند
جامعه سنتی و کنش ارتباطی آن دیگر نقش های مشخص و تعین شده بهمراه الگو های حامی و پیرو
دیده نمی شود و ساختار ها و فرا روایت های سنتی در حوزه نقش و کنش دچار تزلزل گشته
اند(وارد.)84-82 :1384 ،
در این ساحت کنش های ارتباطی متنوع و متعددی صورت می گیرد که هر کدام از آنها به
نوبه خود ساختارهای گوناگون را تولید و الگوهای فهم و درک متقابل را سازمان دهی می کنند .به
عبارت دیگر بستر پست مدرن زمینه تعدد و کثرت ساختارها و عدم برتری هیچ کدام از آنها نسبت
به دیگری است که نوعی نسبیت و درک جدید را در قالب پذیرش الگو های متفاوت در آن واحد
به ارمغان آورده است .شکل گیری این نوع از ساختارها به دلیل گسترش سیستم ارتباطی در
جوامع و امکان کنش ارتباطی میان ساختارهای گوناگون در بستر کنش اجتماعی باعث شکل گیری
ساختارها و الگو های رفتاری متنوع و متکثر شده است به گونه ای که در بستر پست مدرن افراد
در ساختارهای گوناگون قرار دارند و رفتارهای گوناگون از خود بروز می دهند .به عبارتی دیگر
افراد بیش از یک نقش به خود اختصاص می دهند و حتی نقش ها متضاد را در خود ایجاد می
کنند(هوراکس.)32 :1381 ،
از این جهت ،واقعیت در این نوع کنش به واقعیت ها تبدیل می شود .بدین معنی که
واقعیت برتری وجود ندارد بلکه هر کدام از ساختارها دارای واقعیت معطوف به خود هستند .معنا
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در ساختار های گوناگون به مدلول های مختلفی ارجاع می دهند .لذا ،روش بر کار رفته در این
نوع جامعه کامال متکثر و تلفیقی-ترکیبی می باشد چرا که پرسپکتیو ها خود نیز در درون این
ساختار های متکثر صداهای مختلفی دارند .آنچه که مورد توجه است این که همچنان کنش
ارتباطی و اجتماعی در سطح خرد باعث شکل گیری این ساختارها در جامعه می شود .به عبارت
دیگر کارگزارها نقش اصلی را در شکل گیری الگو و مبانی درک و فهم دارند اما ابر کارگزار یا
کارگزار برتر در این زمینه مورد توجه نیست .کثرت موجود در جامعه زیبایی خاصی را در تفاوت
ها به نمایش می گذارد به گونه که دیگر نظم و قواعد اساسی زیبا جلوه نمی کنند بلکه کثرت و
تفاوت در کنار بی نظمی جلوه های زیبایی بشمار می روند(.)Weigert, 1990: 96-100
روشن است که در این حالت نمی توان از قدرت برتر سخن راند چرا که مطابق دیدگاه فوکو
قدرت به صورت جریان در درون این ساختارها در جریان است و همواره در کنار خود مقاومت را
نیز دارد و می توان گفت که قدرت ها وجود دارند نه قدرت و قدرت/مقاومت همزاد یکدیگر می
شوند .در این وضعیت نوعی نزاع بازنمایی نیز در جریان است(باری .)47 :1380،لذا ،توسعه در این
ساحت بیش از آنکه رنگ و بوی وحدت و یکپارچگی یا گسترش روابط حامی-پیرو را بدهند بر
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از کثرت باالی برخودار هستند و حتی گاهی برخی از مفاهیم از بحران معنا رنج می برند و دال ها

کثرت و پذیرش دیگران و چند وجهی بودن آن جامعه را به نمایش می گذارد .اگر در جامعه سنتی
پیروی از جامعه بعنوان «آش شعله قلمکار» مسیر توسعه را نمایان می کرد در ساحت پست مدرن
جامعه به مانند «ظرف ساالدی» است که کثرت و صیرورت هویت های گوناگون مبانی توسعه آن را
شکل می دهد .برای نمونه می توان به شکل گیری گروه های جنسی -همجنس گرایان ،فمینیست ها
غیره -گروه های غیر دولتی یا حافظان محیط زسیت و غیره اشاره داشت.
کنش اجتماعی و ساختار سنتی در جمهوری اسالمی ایران
شکل گیری کنش ارتباطی و اجتماعی در یک جامعه معلول عوامل مختلف و فرآیند تاریخی
می باشد .به عبارت دیگر کنش ارتباطی در جامعه در ارکان مختلف صورت می پذیرد و افراد با
توجه به حوزه های کنش رفتارهای خود را سامان می دهند .در این ساحت کنش در قالب نظام
تولید که عمدتا مورد توجه مارکسیست ها است بعنوان زیر بنا جامعه تلقی می شود .این در حالی
است که کنش اقتصادی در قالب شیوه تولید و روابط تولید خود محصول کنش اجتماعی و
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بواسطه زبان نمادی صورت پذیرفته است .گذر از این موضوع وجود «شناخت پیشین» یکی از
عناصر مهم کنش و ایجاد فهم در جامعه است .نگاه به تاریخ ایران حاکی از این است که همواره
کنش ارتباطی در طول تاریخ در ساحت قدرت و روابط قدرت صورت گرفته است حتی آنچنان
مورد توجه قرار بوده که روابط اقتصادی نیز بواسطه همین روابط قدرت به استعمار در آمده و
شالوده این کنش و در نتیجه ساختار نمایان گردیده است(شفیعی .) 20-14 :1392،گذر از
تحوالت رخ داده در ساحت جامعه در دروه های گوناگون از زمان حمله اعراب به ایران ،شکل
گیری انقالب مشروطه ،سلطنت پهلوی اول و دوم که هر کدام عناصر مختلفی را در جامعه تزریق
کرده اند و ویژگی های خاصی به آن داده اند اما بایستی توجه کرد که نوعی استمرار در کنش
ارتباطی جامعه به چشم می خورد(همان).
این استمرار به گونه ای بوده است که حتی سیاست ها و تحوالت سیاسی و گاها اقتصادی
رخ داده در سطح دولت را نیز باعث گردیده است .به عبارت بهتر هر کدام از تحوالت رخ داده در
سطح سیاست و جابه جایی های قدرت خود نیز منشا اجتماعی دارند چرا که این گونه فهم در
یک پروسه و گشتاور اجتماعی ساخته و پرداخته شده است و اگر هم گسستی از حالت اجتماعی
در عرصه ای رخداده بعدها بر پایه های خواست اجتماعی نشسته است .از این جهت در بررسی
کنش اجتماعی و ارتباطی جامعه ایران نوعی تداوم را شاهد هستیم که حتی با ورود سیاست ها و
دولت های گاها نوگرا  -بعنوان مثال پهلوی اول و دوم که داعه تجدد و نوسازی را داشته اند-
بافت کنش ارتباطی از ویژگی های سنتی برخوردار است .به گونه ای که در بررسی رفتار پادشاهان
و دولتمردان در دوره های تاریخی شاهد این رفتار هستیم که عمدتا به دنبال سازگاری با جامعه
جهت کسب مشروعیت بوده اند .بعنوان مثال می توان به القاب به پادشاهان توجه کرد که همواره
در طول تاریخ ایران و دوره های مختلف به دنبال ارتباط و انتساب از سوی خداوند هستند و خود
را به نوعی مامور و نماینده خداوند در جامعه و کشور تلقی می کنند چرا که همانطور که ذکر آن
رفت در کنش ارتباطی سنتی ساخت ایجاد شده نوعی روابط حامی و پیرو و نقش های مشخص
را به افراد تحمیل می کند که به صورت یک نهاد در می آید(زیبا کالم.)50-45 :1392،
در ورود به انقالب اسالمی ایران و شرایط کنش اجتماعی و ارتباطی جامعه ایران می توان
همان استمرار را شاهد بود .به عبارت دیگر هر چند در سال  1357انقالبی در ایران رخداد اما در
سطح اجتماعی همچنان کنش سنتی و ساخت سنتی را شاهد هستیم .شاید از این رو بتوان گفت
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چرا که حرکت های اجتماعی و سیاست های اعمالی دولت مدرن دارای یک گپ بوده و عمدتا
برهم منطبق نیستند .از این جهت در شناخت این جریان ما شاهد آن هستیم که «شناخت پیشین»
چگونه در «تفسیر مستند» و فهم جامعه از رخدادها تاثیر گذار است و در این حالت است که با
عنایت به الگو های اجتماعی مقاومت در برابر قدرت دولتی به جوشش در می آید .در تاریخ
حرکت ایران عمده سیاست های دولتی در تضاد با ساخت و الگوی اجتماعی ناشی از کنش
اجتماعی صورت گرفته است.
از این جهت نوعی حرکت در راستایی تغییر در سطح سیاست همواره در تاریخ ایران با
فرازها و نشیب ها را شاهد هستیم که اوج آن را می توان در انقالب سال  57شاهد بود .توجه به
حالت 1اجتماعی حاکی از این است که کنش سنی در حرکت تاریخی ایران همچنان حاکم بوده و
تاثیر سیاسی خود را به صورت انقالب به نمایش گذاشته است .این حالت اجتماعی که با عناصر
«شناخت پیشین» همراه است در سطح سیاست روابط حامی-پیرو را بوجود می آورد و بر مبانی
چرخش به نقش های تعیین شده و هنجاری بر خاسته از کنش اجتماعی و ارتباطی سنتی که به
صورت ارگانیک و نقش های تعیین شده و نوعی رهبری کاریزما بود را در قالب جامعه ای پوپو
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که انقالب ایران پاسخ ساختار جامعه به سیاست های دولتی رخداد در دوره های قبل بوده است.

لیستی به نمایش گذاشت .از این جهت کنش اجتماعی و ارتباطی جامعه ایران و این چرخش به
رهبری کاریزما را با توجه به ساختار و نهاد موجود ناشی از کنش اجتماعی در بستر اجتماعی را
اجتناب ناپذیر کرد .لذا ،رشد رهبری کاریزما از درون همین فهم و درک ایجاد شده که نوعی
ساختار جامعه بود سر بر آورد .در این راستا می توان شکست حرکت های دیگر ضد استبدادی را
در جامعه ایران شاهد بود که بدلیل عدم سازگاری با این ساخت و «فهم پیشین» که از درون نشانه
های همسان بوجود آمده بود با شکست روبرو شده اند(زیبا کالم.)68 :1390 ،
بر این مبنا در حرکت اجتماعی ایران ساختار شکل گرفته از بطن کنش اجتماعی که در طول
تاریخ تداوم پیدا کرده بعنوان منبع اولیه درک و فهم اجتماعی نقش ایفا کرده است که به صورت
نشانه ها در قالب رفتار و گرفتارها نمود پیدا کرده است .این نهاد قدرتی را بوجود آورد که در
سطح سیاست در صورت تخطی از این الگو به صورت مقاومت ظاهر شده و حرکت و تحول را
در راستایی آن اجتناب ناپذیر کرده است .پس هر آنچه که در سطح سیاست از سوی جامعه اعمال

Mood
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شده است همان فهم درون جامعه بوده که به صورت مقاومت ظاهر گردید است.
بر این مبنا در شکل گیری انقالب اسالمی ایران و حرکت اجتماعی شاهد موفقیت این
مقاومت در جامعه ایران هستیم که بار دیگر در ساخت سیاست و سیاستگذاری تاثیر گذارده است.
در نگاه به حالت اجتماعی در اوایل شکل گیری جمهوری اسالمی ایران شاهد همان نهادهای
سنتی هستیم که در طول تاریخ ایران از طریق تولید نشانه های مشابه در قالب نقش های مشخص
و تعیین شده که عمدتا از بافت خانواده صورت گرفته ،هستیم .روابط حامی و پیرو و وجود
رهبری کاریزماتیک که پدر خانواده بشمار می رود از بستر همین الگوی اجتماعی شکل گرفته و
سازگار با آن است .در این فرایند آنچه که توسعه و فهم از توسعه را صورتبندی می کند همین
الگو و «شناخت پیشین» است که به صورت مقاومت ظاهر شده و اکنون خود قدرت است .در این
ساحت توسعه بر گسترش این منطق و افزایش وحدت جامعه در راستایی بر آورد نظام حامی-
پیرو است که می توان این سیاست ها را در قالب های گوناگون در جمهوری اسالمی ایران شاهد.
الگوی حرکتی ایران در این بازه الگوی حرکت سنتی تقویت نهادهای خانوادگی تثبیت نقش های
تعیین شده و روابط سلسله مراتبی و تاکید بر روحانیت بود .توسعه در این ساختار صدای وحدت
و نقش های پذیرفته شده و روابط پوپولیستی را می دهد .هر چند نهادهای دموکراتیک به صورت
صوری وجود دارد اما سیاست ها در قالب نوعی نظام ریش سفیدی مورد اجرا قرار می گیرد(
بشیریه.) 57-48 :1392 ،
تاکید بر ساختارهای خانواده ،نقش احساسات و عاطفه گرایی در ساختارهای جامعه تمرکز
گرایی ،رهبری کاریزماتیک نبود بروکراسی و دیوان ساالری کار آمد و عدم توجه به تحصیالت و
سطوح آن حاکی از این ساختار و کنش سنتی در جامعه ایران در دهه های ابتدایی جمهوری
اسالمی بوده است.
در مجموع می توان این رابطه را اینگونه تشریح کرد:
 -1کنش اجتماعی و ارتباطی ( در قالب نظام خویشاوندی)
 -2ساختار سنتی
 -3شکل گیری جامعه سنتی (نظام پدر ساالر)
 -4رابطه حامی-پیرو
 -5نقش های مشخص انسان ها
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 -7غلبه ساختار بر کارگزار
 -8توسعه دولت محور
 -9هستی شناسی :در قالب ساختار سنتی که بر تک ساختاری تاکید دارد ،ساختار و عناصر
آن بعنوان واقعیت مورد بررسی قرار می گیرند.
 -10معرفت شناسی :این ساختار بر امکان شناخت تاکید در قالب ساختار واحد اعتقاد دارد.
 -11روش شناسی :عمدتا این روش شناسی بر اثبات پذیری باور دارد.
 -12زیبایی شناسی :در این روش بر باورهای سنتی و اعتقادات بعنوان عوامل زیبایی تاکید می شود.
کنش اجتماعی و ساختار پست مدرن در جمهوری اسالمی ایران
آنچه که در شکل گیری کنش ارتباطی مهم است عالوه بر «شناخت پیشین» و عناصر
جغرافیایی و مردم شناختی که از رهگذر زبان صورت می گیرد ،تحول در سیستم ارتباطی نیز حائز
اهمیت است .به عبارت بهتر نوع سیستم ارتباطی بر روی کنش ارتباطی و اجتماعی تاثیرگذاره و تولید
نشانه ها را در یک جامعه زبانی تحت تاثیر قرار می دهد(هوراکس .)1381 ،از این جهت بایستی
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 -6ساختار هژمون

تحول در سیستم ارتباطی نشانه های جدیدی را بوجود آورد که این نشانه بواسطه تولید همسان در
یک حوزه گسترده نوع جدیدی از نظام نشانه ها و به واقع زبان را به نمایش می گذارد .در نتیجه این
ابزار جدید زبانی کنش ارتباطی را تحت تاثیر قرار داده و «نظم تعاملی» جدیدی را ایجاد می کند که
در قالب قواعد و «فهم مشترک روشمند» ظاهر می گردد .به عبارت بهتر ساختاری جدیدی بنا شده
است که درک ها و کنش ها را در جامعه هدایت می کند ( .)Praetorius, 2000: 23-34لذا،
مناسبات جدیدی از روابط قدرت رخ می نماید که در ساحت جامعه به جریان در می آید .این روابط
قدرت در رقابت به الگوهای دیگر مقاومتی به شمار می رود و در صورت کسب اعتبار بعنوان الگوی
عمل جامعه و راهنمایی درک متقابل عمل می کند.
در نگاه به جامعه ایران در زمان جمهوری اسالمی ایران نوعی گسست در کنش ارتباطی و
اجتماعی را شاهد هستیم .شاید به لحاظ تاریخی نتوان ،زمان دقیقی را برای این گسست معین
ساخت اما تفاوت در کنش ارتباطی در دو تاریخ معین بعنوان مثال در دهه اول انقالب اسالمی
ایران و دهه سوم آن این گسست را به زیبایی نشان می دهد .هر چند در سطح سیاست و سیاست
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گذاری همچنان نوعی استمرار وجود دارد اما حالت اجتماعی دچار تحولی قابل توجه گردیده
است .با توجه به این مفروض که حالت و فرآیند اجتماعی منطبق بر سیساتگذاری ها نیست
بنابراین می توان انتظار داشت که تعیین کنندگی این ساختار اجتماعی در آینده به سمت
سیاستگذاری خواهد رفت.
در نگاه به کنش ارتباطی و اجتماعی در دهه سوم انقالب اسالمی می توان شاهد بود که
تحول در ابزار کنش ارتباطی و تغییر آن از رویکرد غالب «رو در رو» به حوزه «مجازی» و «ابزاری»
باعث شکل گیری نوع خاصی از فهم و درک شده است که منطبق با روابط خویشاوندی و درون
گروهی نیست .بدین معنی که سیستم ارتباطی جدید امکان کنش میان ساختارهای گوناگون را
فراهم آورده و افراد در فضای ساختگی دست به باز تعریف روابط و مفاهیم می زنند .این نوع
کنش فاقد ساختار سلسله مراتبی و اقتدار آمیز است .به عبارتی بهتر نوعی کنش ارتباطی در «حالت
ایده ال» 1صورت می پذیرد .از این جهت در این فضا افراد بدلیل برخورد و کنش با ساختارهای
گوناگون مفاهیم گوناگون و نقش های متعدد را کسب می کنند .بدین گونه که هویت افراد باز
تعریف و به سمت کثرت و چندگانگی رهنمون می شود .در این فضا ساختار غالب رنگ می بازد
و از فراروایت موجود در کنش ارتباطی سنتی «مرکزیت زدایی» صورت می گیرد و به جای
ساختار با ساختارها مواجه هستیم .این حالت نوعی روش پسا ساختارگرایی را به ارمغان می آورد
که افراد با هویت های گوناگون و نقش های مختلف کنش و درک متقابل را ایفاء می
کنند(.)Molkote, 1991
بایستی توجه داشت که در جامعه کنونی ایران – دهه سوم انقالب اسالمی -سیستم ارتباطی
جدید این امکان را بوجود آورده است هر چند که می توان به این نکته اشاره داشت که جامعه
ایران بدلیل برخورداری از بافت سنتی و ساختار سنتی در صورت گسترش سیستم جدید ارتباطی
بایستی بر باز تولید ساختار سنتی بیانجامد ،اما این نکته حائز اهمیت است که سیستم ارتباطی
جدید نوعی «جهانی شدن» را بوجود آورده است که باعث ارتباط نقاط مختلف جهان به یکدیگر
گردیده است که امکان کنش جدید و تاثیر پذیری از ساختارهای خارج از جامعه ایران و گزینش
آنها را باعث گردیده است .بر این مبنا نوعی کثرت ساختاری را می توان در کنش ارتباطی و
پذیرش نقش های گوناگون که نوعی پساساختارگرایی را به نمایش می گذارد را می توان شاهد
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 .)22به عبارت دیگر در بررسی جامعه کنونی ایران به دلیل تولید نشانه های زیاد و حجم عظیم
اطالعات افراد در ارتباط با ساختارهای متنوع فهم جدیدی را کسب می کنند و نقش های متعددی
را پذیرا هستند که می توان نمونه های آن را در قالب جنسیت ها ،گروه های و جریان های
مجازی ،سیستم مد و لباس و همچنین گسست از نظام های سنتی و فروپاشی نظام سلسله مراتبی
و خویشاوندی را شاهد بود .گسترش الگو های و نمادهای متعدد و ساختار شکن ،گسترش
موسیقی رپ و گروه های موردی که در جامعه کنونی ایران مشهود است حاکی از این تنوع
ساختاری و نقش های تثبیت نشده است.
از این جهت می توان انتظار داشت که بدلیل تعدد در الگوها و درک متقابل افراد کثرت
معانی ظهور کرده و توافق بر سر مفاهیم با مشکل روربرو است بلکه همین کثرت معنای و الگوها
خود بعنوان امری اخالقی و مطلوب سر بر می آورد .هر چند که در سطح پالیسی و سیاستگذاری
همچنان کنش سنتی و فهم سنتی از توسعه مورد توجه است اما روح جامعه و حالت آن به سمت
کثرت معانی و تفاوت ها تاکید دارد .از این جهت می توان انتظار داشت که مفهوم توسعه در
ساحت جامعه بر تفاوت ها ،کثرت ها و زیست این چندگانگی تاکید دارد .به عبارت بهتر جامعه
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بود و بحران معنای را در ابعاد گوناگون اجتماعی و سیاسی بهمراه آورده است(قوام-16 :1390 ،

به نوعی پست مدرنیسم و چندگانگی ساختارها حرکت کرده است که این خود از درون کنش
ارتباطی و اجتماعی و فهم متقابل ناشی از نشانه ها است که به صورت قدرت و اجبار در سطح
جامعه ظاهر می شود .قدرتی که هر کدام از درون ساختارهای جدید سر برآورده و در یک رابطه
قدرت و مقاومت نقش ایفاء می کنند اما آنچه که مهم است این که قدرت غالبی وجود ندارد بلکه
رابطه ای میان قدرت و مقاومت را شاهد هستیم.
در حالت کلی می توان موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
 - 1کنش اجتماعی و ارتباطی ( به صورت متکثر و مجازی)
 - 2حالت پساساختاری (شکل گیری ساختارهای متعدد و بحران معنا)
 - 3شکل گیری جامعه پست مدرن (نظام پوالریستی)
 - 4رابطه بین گروه های موردی
 - 5نقش های متعدد و ماهیت چندگانه انسان ها
 - 6فروپاشی فراروایت ها و ساختارهای متصلب
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 - 7رابطه متقابل ساختار و کارگزار
 - 8توسعه جامعه محور
 9هستی شناسی :در قالب پسا ساختار واقعیت ها برساخته هستند و در اثر خواست انسانها
به عمل می آید.
 -10معرفت شناسی :در این رویکرد امکان شناخت مطلق وجود ندارد ،بلکه ساخت واقعیت
است و شناخت پسین صورت می پذیرد.
 -11روش شناسی :در این رویکرد بر روش ترکیبی و از روش های کمی و کیفی عمدتا در
قالب توصیف و تحلیل استفاده می شود.
 -12زیبایی شناسی :کثرت ساختاری ،تنوع ،وجود عوامل ضد و نقیض در کنار یکدیگر به
صورت دوآلیسم از عناصر زیبایی آن به شمار می رود.
نتیجه گیری
تحول کنش ارتباطی و اجتماعی در ساحت جامعه ایران پس از انقالب تحولی را در حوزه
توسعه و مفهوم آن باعث گردیده شده است .هر چند این تحول در ابتدای شکل گیری خود است
و همچنان در سطح پالیسی و سیاستگذاری شاهد حرکت های در قالب سیاست وحدت و توسعه
در راستایی اقتصادی و نوعی نگاه ارزش محور می باشیم اما در زمینه اجتماعی نوعی کثرت گرایی
در ابعاد گوناگون در حال وقوع است .هر چند شاید این تاثیر و کثرت گرایی چندان تسری به
حوزه سیاست و تحول سیاسی افراد جامعه صورت نگرفته اما تحول در حوزه های فرهنگی انجام
پذیرفته که مبنای فهم کثرت می باشد.
به گونه ای که در نگاه به بطن جامعه کنونی ایران از نوع سخن گفتن تا ادبیات بکار رفته ،مد،
لباس ارتباطات میان افراد و حتی کنش جنسی می توان شاهد این کثرت گرایی و پذیرش نقش
های گوناگون بود .این به گونه ای است که حتی افراد از نقش های قبلی خود که معموال مشخص
و ثابت بود خارج شده و نقش های متعددی در حوزه های گوناگون پذیرفته اند .به طور مثال می
توان از نوعی تحرک اجتماعی سخن راند که مرز میان صورتبندی ها چندان مشخص و معین
نیست به طوری که پزشک عالوه بر طبابت یک سرمایه دار در عرصه بازار نیز می باشد.
بنابراین همانگونه که ذکر شد تحولی در کنش ارتباطی و اجتماعی جامعه ایران رخ داده که
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شیفت در کنش ارتباطی را می توان در توسعه سیستم ارتباطی دانست که امکان برخورد و ارتباط
میان ساختارهای گوناگون در عرصه جهانی را باعث گردید .لذا ،در اثر این کنش میان ساختارها
افراد بر حسب وضعیت و میزان قدرتی که فرهنگ یک ساختار آن را تولید کرده یا از درون کنش
آن سر برآورده دچار تحول و دست به انتخاب عمل می زنند .در این حالت ممکن است افراد با
زبان های گوناگون و در بافت های متعدد قرار گرفته و پذیرای این نوع الگو ها باشند .لذا ساخت
اجتماعی از کثرت برخودار بوده و باعث شکل گیری هویت های چندگانه و متکثر در فرد می
شود .به طور مثال می توان افرادی اشاره داشت که عالوه بر اینکه پذیرای درک ارزشی در جامعه
هستند در موقعیت های افرادی کامال لیبرال یا با اندیشه کاپیتالیستی و گاهی سوسیالیستی باشند.
این حالت بستگی به تولید نشانه از سوی فرد در یک جامعه زبانی دارد.
آنچه که می توان در خصوص تاثیرات این شیفت در کنش ارتباطی و اجتماعی در جامعه بر
توسعه داشت تحول مفهوم توسعه از حوزه دولت محور به جامعه محور و تاکید بر کثرت گرایی و
پذیرش تفاوت ها و حقوق این ساختارهای متعدد است .به عبارت بهتر توسعه در قالب یکپارچه سازی
افراد و توسعه نهادهای مشخص و حمایت از این نهادها در قالب نظام خویشاوندی و صنفی نیست
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باز شکل گیری الگو های فهم و ساختارهای متنوع گردیده است .یکی از مهمترین دالیل این

بلکه توسعه تاکید بر توسعه انسان و کثرت انسانی بدون ارزش گذاری محدود ساز در درون جامعه
است .لذا ،هر چند شاید در نگاه اول این دیدگاه نسبت به جمهوری اسالمی ایران مردود به نظر برسد و
بر یافت پیشا مدرن یا در حال مدرن ایران در سطح سیاستگذاری تاکید شود اما جامعه راهی در پیش
گرفته و تحول در صورتبندی و کثرت فرهنگی حاکی از این است که کثرت فهمی و واقعیت ها در
حال شکل گیری است که در الیه های اجتماعی این گونه در حال درک شدن است.
توسعه سیاسی یکی از مباحث عمده در مطالعات سیاسی و اجتماعی به شمار میرود .آنچه
که اهمیت توسعه سیاسی را نمایان میکند رابطه میان قدرت و جامعه است .از دیر باز همواره
دیدگاههای گوناگونی نسبت به توسعه سیاسی بوده است و مکاتب گوناگون رویکردهای مختلفی
را نسب به توسعه سیاسی اتخاذ کرده اند .آنچه که به عنوان توسعه سیاسی امروزه و پس از مدرنیته
مورد توسعه قرار گرفته است غالبا ذیل رویکرد نوسازی قرار دارد.
در این رویکرد توسعه سیاسی عمدتا در بستر امروزی کردن و در جهت توسعه صنعتی و
اقتصادی قرار دارد .توسعه اقتصادی ،رشد سرانه ملی ،شهر سازی ،فرهنگ انفرادی بستر اصلی توسعه
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قرار دارد .چشم انداز توسعه سیاسی در این بستر افزایش مشارکت و گذار به دموکراسی است .به
عبارت دیگر ،تفکیک قوا و حضور مردمی در صحنههای سیاسی به عنوان توسعه سیاسی مورد توجه
قرار میگیرد .این در حالی است رشد این نوع توسعه و گسترش آن به نوعی در قالب دولت محوری
صورت میپذیرد .بدین معنی که گذر توسعه در قالب سیاستگذاریهای دولتی صورت میپذیرد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد اینکه توسعه به طور خاص توسعه سیاسی بیش از آنکه در
قالب سیاستهای دولتی معنا پیدا کند یک نوع حرکت اجتماعی و ناشی از فهم جامعه میباشد.
این نوع فهم در ارتباط با فهم و شرایط جامعه قرار دارد .به این صورت که ساختارهای جامعه در
هر برش تاریخی و متناسب با امکانات و داشتههای اجتماعی نوع خاصی از توسعه و در نتیجه
توسعه سیاسی را به ارمغان میآورد .از این رو ،در بررسی محورها و ساختارهای توسعه بایستی
نگاهی به وضعیت اجتماعی و نوع تعامل آن همچنین سیاستهای دولتی داشت .به گونهای که هر
گونه تحول در آن بستر و رویکردی جدید از توسعه را به نمایش میگذارد .همچنین تحول در
شرایط اجتماعی تحول توسعه را نیز باعث میگردد.
از این جهت بایستی در یک ارتباط دو طرفه تعامل میان دولت و جامعه را نیز در نظر گرفت.
نکتهای که بایستی بهعنوان مبنا و شاخص اصلی تحلیل در نظر گرفت اینکه کنش ارتباطی باعث
تحول و شکل گیری ساختارهای جامعه میگردد .از این جهت نوع خاص کنش ارتباطی و شکل
گیری مفاهیم در این بستر صورت میپذیرد.
لذا ،بایستی شکل گیری حوزه عمومی در این نوع کنش را مد نظر قرار داد .به گونهای که
ارتباطات و تعامل فکری هسته اصلی جامعه و بستر حوزه عمومی به شمار میرود .این کنش نوعی
ارتباط اجتماعی و سرمایه اجتماعی را بوجود میآورد .روشن است که توسعه سیاسی در هسته این
بستر قرار دارد .کنش ارتباطی در فضای ایده ال باعث شکل گیری واقعیتهای پسین میشود .یعنی
به عبارتی ساختارها و حرکت اجتماعی از درون این ارتباط ساخته و پرداخته میشود.
بایستی توجه نمود که در فضای مدرن این نوع ارتباط و کنش ارتباطی در قالب جامعه مدنی
و گذر احزاب ،سندیکاها ،گروهها صورت میپذیرد و به نوعی در قالب میتینگها و جلسات
گفتگو معنا پیدا میکند .یکی از مسائل مهم در این ارتباط و کنش ارتباطی به واقع میزان مشارکت
است .به عبارت بهتر مشارکت در فرایند تصمیم گیری از بستر گفتگو و ایجاد فضای ایده ال فاقد
اقتدار غالب توسعه سیاسی تلقی میگردد .این نوع فهم از توسعه هسته اصلی دموکراسی مشارکتی
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این در حالی است که گسترش سیستم ارتباطی و توسعه فضای مجازی خود تاثیراتی بر
کنش ارتباطی داشته و در نتیجه تحول در ان را رقم میزند .بدین معنی که نوع کنش ارتباطی و
فضای کنش ارتباطی دچار تغییر شده و در نتیجه نوع خاصی از توسعه و بخصوص توسعه سیاسی
را به ارمغان میآورد .اگر پیش از این فرایند گفتگو و شکل گیری حوزه عمومی در قالب احزاب و
سندیکاها بود امروزه گروههای غیردولتی و متینگها در قالب فضای مجازی و سیستمهای ارتباط
جدید صورت میپذیرد.
در این بستر توسعه مفهوم خود را دارد .گفتگوها با مشارکت بیشتر صورت میپذیرد و بدلیل
عدم وجود قدرت فائقه در فضای مجازی به نوعی وضعیت ایدهال وجود دارد .لذا میتوان شاهد
بود که توسعه سیاسی چیزی غیر از مشارکت و گفتگو خواهد بود .چرا که هر دو مورد در این
بستر به نوعی تامین گردیده و شاخصهای دیگری را طلب میکند.
ایران و جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و این نوع فرایند و توسعه سیاسی نیز در
ان دارای اهمیت است .در نگاه به فرایند توسعه در ایران و بخصوص پس از پیروزی انقالب ایران
شاهد نوعی توسعه اقتصادی دولت محور هستیم .بررسیهای صورت گرفته در خصوص فرایند
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را تشکیل داده و فرایند توسعه را در قالب تعامل با دولت بوجود میآورد.

توسعه در ایران که عمدتا در قالب برنامههای توسعه صورت پذیرفته حاکی از این است توسعه در
ایران با رویکردی اقتصادی غالب گردیده است و نوعی اقتصاد سرمایه داری را به نمایش میگذارد
که در آن صنعتی شدن ،شهر سازی وبازسازی ویرانیهای پس از جنگ در اولویت قرار دارد.
برنامههای توسعه اول و دوم در دوران سازندگی حاکی از وزن غالب توسعه اقتصادی در
برابر توسعه سیاسی در جامعه است ،همینطور سنگینی دولت محوری و اجرای برنامهها و تحمیل
ان بواسطه برنامه ریزی دولتی مشهود است .لذا ،دو شاخص اصلی را میتوان در این فرایند توسعه
شاهد بود ،ابتدا اهمیت اقتصاد در برابر سیاست ،دوم اینکه دولت ارجحیت نسبت به جامعه دارد و
برنامه ریزی دولتی اهمیت قابل توجه دارد.
در نگاه به برنامههای توسعه سیاسی در غالب دولت اصالحات یک نوع تحول به ظاهر وجود
دارد .به نوعی که دولت اصالحات با شعار توسعه سیاسی به میدان آمد .هر چند توسعه اقتصادی
همچنان نفوذ خود را در فرایند توسعه حفظ کرد اما رویکردهایی جهت افزایش مشارکت در دولت
اصالحات به چشم میخورد .رویکردها که عمدتا متاثر از فضای مدرنیته و در راستای حضور و
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مشارکت و تساهل صورت میپذیرفت .اما نکته حایز اهمیت این است که این نوع توسعه نیز در
قالب دولت قرار دارد اوج ادعای توسعه سیاسی دولت اصالحات به تعداد بخشنامهها جهت افزایش
احزاب دولتی ،روزنامهها و غیره بود به گونهای که دولتی بودن توسعه سیاسی همچنان پابرجا بوده و
جامعه صرفا به عنوان بستری جهت پذیرش اجبار مورد عنایت قرار میگیرد .بنابراین فضای
برنامههای توسعه سیاسی در دولت اصالحات همچنان در نهاد دولت قالب ریزی میشود.
این رویکرد همچنان در قالب دولت اصولگرا نیز تداوم پیدا کرد و دولت اصولگرا نوعی
تداوم و ادامه توسعه دولتی به صورتی دیگر بود .فارغ از اینکه دولتها چه رویکردی دارند هسته
برنامه ریزی در اختیار دولت قرار دارد .این فرایند ناشی از وضعیت اجتماعی است که باعث شده
تا دولت به عنوان عامل اصلی تلقی شود .به عبارت دیگر عدم وجود سیستم گسترده کنش ارتباطی
میان اعضاء جامعه باعث شده تا دولت محوریت اصلی توسعه و ارتباط را بوجود آورد.
بنابراین میتوان اینگونه برداشت کرد که حوزه اجتماعی و عمومی که در قالب تعامل
صورت میگیرد هسته اصلی توسعه را به جریان میاندازد .نبود این سیستم ارتباطی باعث گردیده
تا دولت به عنوان هسته اصلی و جریان غالب توسعه سیاسی در ایران ظاهر گردد.
از این جهت توسعه سیستم ارتباطی و فضای مجازی شرایط اجتماعی جدیدی را بوجود
آورده است .این شرایط جدید بر اعمال حاکمیت مردمی و نقش جامعه افزوده است .همانگونه که
در فصل چهارم به ان پرداخته شد شاهد رشد گسترده سیستم ارتباطی و اینرتنتی در ایران هستیم به
طوری که امروزه نزدیک به  80درصد جامعه از اینترنت بهره میگیرند و بیش از  45درصد جامعه
در فضای مجازی حضور فعال دارند .بنابراین وضعیت جدید اجتماعی شکل گرفته است امکان
افزایش مشارکت و حضور فعال افراد در بستر کنش را افزایش داده است .البته بایستی توجه کرد
این نوع هم به لحاظ کیفی (مجازی) و هم کمی دچار تحول شده ولی در نهایت شرایط جدید
اجتماعی را رقم زده است .بنابراین میتوان درک کرد که توسعه سیاسی نیز بواسطه این تحول
دچار دگرگونی شده است.
گسترش فضای مجازی در ایران و استفاده ان توسط جامعه ایران با ضریب نفوذ باال باعث
گردیده است تا تحوالت اجتماعی و بالطبع سیاسی در ایران با سرعت باالیی صورت پذیرد .یکی
از تاثیرات فضای مجازی تاثیرات ان بر روی سرمایه اجتماعی است .به گونهای که فرایند جامعه
پذیری و ارزشهای اجتماعی در اثر این تحوالت ارتباطی دچار تغییر شده و سرمایه اجتماعی
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توسعه تکنولوژی و سیستم ارتباطی باعث شکل گیری سرمایه اجتماعی و هویت جدید در
جامعه گردیده و میزان مشارکت را افزایش داده است که این خود به نوبه ای حاکی از اهمیت
اجتماعی و نقش برجسته اجتماع در برابر جامعه است .از این رو میتوان نتیجه گرفت که در یک
ارتباط میان فضای مجازی ،سرمایه اجتماعی نوعی توسعه سیاسی شکل گرفته است که ابتدا با
محوریت جامعه است و میزان مشارکت آن به حداکثر رسیده است.
لذا تاثیری که فضای مجازی بر توسعه در ایران دارد ابتدا اینکه میزان مشارکت عمومی به
دلیل ایجاد بستر کنش ارتباطی و ایجاد وضعیت ایده ال گفتگو افزایش یافته و دوم اینکه توسعه
محوریت اجتماعی به خود گرفته است و نقش سیاستگذاری دولتی در آن کاهش یافته است به
عبارتی جامعه و توسعه سیاسی و اجتماعی بر مبنای گشتاور جامعه قرار گرفته است که این خود
نقش مشارکت و خواست منافع اجتماعی را به نمایش میگذارد.
در نهایت میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اجتماعی ایران وضعیتی است که در آن کنش
ارتباطی افزایش یافته و نقش دولت در سیاستگذاری اجتماعی در حال کمرنگ شدن است و این
عامل باعث نوعی خوداگاهی اجتماعی و سرمایه اجتماعی گردیده است که محوریت را در اختیار
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جدیدی را به ارمغان اورده است.

جامعه قرار میدهد ،این محوریت هر چه بیشتر به سوی توسعه اجتماعی و پراکنده کردن سیاست
در الیههای گوناگون اجتماعی میگردد .این عامل باعث توسعه روابط بین دولت های مردمی و
افزایش نقش جامعه در برابر دولت می گردد که عامل مهمی در توسعه روابط بین گروه های غیر
دولتی و در نتیجه مردمی است .در این چارچوب جامعه بعنوان عامل اصلی در نظام بین المللی می
باشد که در قالب روابط گروه های اجتماعی و کاهش نقش ژئوپلیتیک عمل می کند .لذا ،تحول از
ساختار سنتی به ساختار پست مدرن در ایران در پرتو سیستم ارتباطی و گسترش آن در نظام بین
الملل و تسریع آن بواسطه جهانی شدن زمینه نظام بین المللی جدید جامعه محور را در برابر دولت
محوری ایجاد می کند .در نگاه به نظام بین الملل و فرایند توسعه در ایران نیز می توان شاهد این
موضوع بود که روابط بین الملل از قالب سنتی خود خارج شده و تنها در میان دولت ها در جریان
نیست بلکه گروه های اجتماعی امروزه بیشترین نوع تبادل در نظام بین الملل را دارند و این خود
باعث تحول در نظریات و فهم نظام بین الملل گردیده است که جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از
این کشورها با توجه به تحول در ساختار اجتماعی بشمار می رود.
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