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 چکیده
ای که  کننده اند. در وضعیت ابهام ناامید مند شده آینده و آرمان، موضوعاتی هستند که امروز بیش از هر روز، مسئله

آرمان جمعی و  ها را به خود معطوف کرده و آینده را فرا گرفته، نیاز فردی، موفقیت شخصی و آیندۀ نزدیک، تالش

گسلد،  ش را از زمینۀ اجتماعی می پیوند« خود»آیندۀ دور، به موضوع ثانوی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی 

کند. دانشگاه و تربیت دانشگاهی در این میان  شود و به شیءوارگی میل می از جامعه، تاریخ و از خویش بیگانه می

است که دو دسته رشتۀ علوم طبیعی و علوم اجتماعی با این کند؟ پرسش مشخص مقاله آن  چه نقشی ایفا می

عنوان نمونۀ نوعیِ یک دانشکدۀ علوم  ازخودبیگانگی چه نسبتی دارند؟ دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران به

 15عنوان یک نمونۀ نوعیِ دانشکدۀ علوم طبیعی درنظر گرفته شد. با  انسانی و دانشکدۀ فنیِ دانشگاه تهران به

ها و آرزوهایشان مصاحبۀ عمقی انجام شد. براساس نتایج  انشجو از هر یک از این دو دانشکده دربارۀ آرماند

گرایانۀ حاکم بر پرورش در فضای علوم طبیعی و فنی، به جهان انسانی  خطی و تعین دست آمده، قانون علیت تک به

تقل، که جمع جبری مجموعۀ افراد منفرد دیده ها جامعه نه موجودیتی مس کند. در فضای این رشته نیز سرایت می

شود. در مقابل، در فضای سیال و  های شخصی دانسته نمی شود و آینده و آرمان چیزی بیش از موفقیت می

شود.  وبرگشتی درک می ای پیچیده، چندجانبه و رفت جامعه رابطه-چندپارادایمی حاکم بر علوم انسانی، رابطۀ فرد

شود و آرمان، نه موفقیت فردی در قالب وضع موجود، که  تنیده تلقی می معی درهمموفقیت شخصی و آرمان ج

 شود.  خواستِ تغییر در وضع موجود دانسته می

 آرمان، خود، ازخودبیگانگی، بازاندیشی، شیءشدگی، علوم طبیعی، علوم انسانی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مسئله

تند که امروز بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ایران آینده، امید، آرزو و آرمان موضوعاتی هس

(. فقدان 1398؛ فراستخواه، 1398؛ اصل زعیم، 1398اند )مالمیر و دیگران،  مند شده مسئله

های جمعی را  های دور و آرمان آیندگی، آینده انداز، ابهام در وضعیت آینده و اضطرابِ بی چشم

های نزدیک،  های فوری، آینده ه است. ضرورتبه اموری بعید و دور از دسترس تبدیل کرد

ها  های کوچک، به غایتِ آمال و منتهای تالش های جزئی و موفقیت نیازهای فردی، توفیق

تاریخ و  آینده، بی ها در برهوتِ بی تبدیل شده است. گویی مفهوم زمان به اضمحالل رفته. آدم

دچار مسئله و بحران شده « امر جمعی»د. ان زمانی، سرگردانْ رها شده جامعه، در تنهایی و بی بی

ها و پیوندهای میان افراد با مکان و زمان، با جامعه و تاریخ گسیخته شده. فردهای  . نسبت1است

اند و ضرورت لحظۀ حال. امر اجتماعی تاروپودش از هم گسسته و به  منفرد بر جای مانده

های مختلف  های اخیر، در جایگاه های فردی و جزئی فروپاشیده است. این وضعیت، در سال ذره

وگوهای پرشوری دربارۀ آرمان، رؤیا، آرزو و آینده  ها و گفت های متفاوت، به بحث و مناسبت

گونگی پیوند  وسوهای مختلفی دارند، اما در هر صورت، چه ها سمت . این بحث2دامن زده است

                                                           
اند، گواهی  را موضوع پرسش خود ساخته« امر جمعی»های مختلف خودِ  هایی که به شیوه کثرت یافتن پژوهش 1

و افول آن باال گرفته است « سرمایۀ اجتماعی»های اخیر نگرانی دربارۀ  دعا است. به عنوان مثال در سالبر این م

مدیریت »مجلۀ پژوهشی مستقلی با نام  1395(. حتی از سال 1391آبادی و ترکان،   )برای نمونه نک. زارع شاه

ه دنبال موضوع سرمایۀ اجتماعی، انواع شود. ب توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران منتشر می« سرمایۀ اجتماعی

فرد و حیدریان،  هم مطرح شده )برای نمونه نک. بابایی« سرمایۀ فرهنگی»های جمعی؛ از قبیل  دیگری از سرمایه

سخن « سرمایۀ دانشگاهی»( و در این میان، حتی از 1391؛ نصرآبادی و دیگران، 1394فر و دیگران،  ؛ خوش1398

های جمعی است که  ترِ نگرانی دربارۀ امر جمعی، انواع هویت (. مثال قدیمی1392ری، گفته شده )شریعتی و ساال

( و هویت ملی )برای مثال نک. 1392هایی از قبیل هویت اجتماعی )برای مثال نک. نیازی و دیگران،  با عنوان

 گران است.  ( هنوز هم مورد عالقۀ پژوهش1390؛ موحد و دیگران، 1390؛ نیازی، 1390صمیم و نورمحمد، 

 توان به اینها اشاره کرد:  ها می عنوان چند نمونه از این بحث تنها به 2

 های دختران دانشجو است.  ( که دربارۀ آرزوها و خواسته1397)کشاورز، « رؤیای ناتمام»ـ کتاب 

که به کوشش دکتر خانیکی توسط « شناسی امید اجتماعی: چیستی، وضعیت و سبب»ـ همایشی با عنوان 

 ژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار شده. پ

 در: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.« ها در دنیایی پرمخاطره ها و امید بیم»ـ نشستی با عنوان 

شروع شده و هر  1398از مهر « ایران ماه»که به دبیری میترا فردوسی در مجلۀ « رؤیای ایرانی»ای به نام  ـ پرونده

 ک بخش از مجله را به خود اختصاص داده. شماره ی

؛ 1397هایی از قبیل: )سالمت،  های مختلف، در مجالت اینترنتی؛ یادداشت هایی با موضوع امید از جنبه ـ یادداشت

 ( 1395؛ موسوی شفائی، 1397ذاکری، 
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فردی و امر اجتماعی است  ( و پیوند امر1398میان گذشته، اکنون و آینده )شقاقی و حیدری، 

ها، گاه  بندی های ماست. در این صورت بندی رؤیاها و آرمان که تعیین کنندۀ چه گونگی صورت

اندیشند که چه شد که  گذشته دست باال را دارد و گاه آینده؛ گاه فرد و گاه جامعه. برخی می

دیگر گذشته را تهی و و برخی  1( 1398های گذشتۀ ایرانیان رو به زوال رفت )بهشتی،  آرمان

. برخی راه رهایی را اصالح فردی 2پندارند دانند و چارۀ کار را رها کردن آن می مایه می کم

زدایی و  های فردی را جامعه ( و برخی دیگر فرو رفتن در درون1394؛ 1381دانند )ملکیان،  می

؛ 1394)محدثی،  کنند پندارند و بر اولویت امر جمعی تأکید می زدایی از وضعیت می سیاست

 (. 1395حجاریان، 

های مختلف پرورش و آموزشِ دانشگاهی با  پرسش نوشتار حاضر، آن است که شیوه

های دانشگاهی را  پردازی و درک آینده چه نسبتی دارد؟ اگر رشته های مختلفِ آرمان شکل

زیستن و خواهیم بدانیم  بتوان به دو دستۀ کلی علوم طبیعی و علوم انسانی تفکیک کرد، می

آورد و  پرورده شدن در فضای هر یک از این دو دسته رشته، چه نوع درکی از آینده پدید می

 دهد.  ها و آرزوهایی پرورش می چه نوع آرمان

ها و آرزوهای هر فرد، ربط مستقیمی دارد با نگرش او نسبت به خود، جامعه و به  نوع آرمان

شناسد و وضعیت مطلوب را برای خود چه  نه میرا چگو« خود»آیندۀ خود و جامعه. اینکه فرد 

گیری آرمان و آرزوی  پندارد، بر شکل آمدنی می دست بیند و این وضعیت مطلوب را چگونه به می

وابسته است به درک فرد از جایگاه خود در جهان، و نسبتی   «خود»او اثرگذار است. تصویر از 

های میان خود  توان نسبت بندی می یک دسته کند. در که میان خود با جهان و جامعه برقرار می

مند. رویکرد  زدوده و نگاه زمینه گرایانۀ زمینه و جهان را به دو دستۀ کلی تقسیم کرد: نگاه ذره

                                                                                                                                        
جانی و دیگران، ؛ امیری اسفر1397مقاالت علمی ـ پژوهشی در مجالت آکادمیک از قبیل: )جهانگیری و محمدی، 

 (.1391زاده اقدم،  ؛ علی1392؛ جعفری صمیمی و دیگران، 1395؛ افراسیابی و دیگران، 1398

آیند، اکثراً در دهۀ  به دست می SIDهای  در پایگاه داده« امید»وجوی واژۀ  نکتۀ جالب آنکه مقاالتی که با جست

ها  موضوع امید به مسئله تبدیل شده است. اما بحثاند. این نکته نشان از آن است که در این دهه  نوشته شده 90

های تحلیلی و پژوهشی مشابه موارد باال، تا  وگوهای بسیاری از نوشته شود. گفت ها هم محدود نمی به همین نمونه

 توان سراغ گرفت.  های اجتماعی را آکنده است می گله و شکایت که فضای عمومی و شبکه

توان در  باشد. آراء او در موضوع مورد بحث را می« سید جواد طباطبائی»سته، ترین نمایندۀ این د شاید مهم 1

 ( دنبال کرد. 1383« )زوال اندیشۀ سیاسی در ایران»( و 1380« )ای بر نظریۀ انحطاط ایران دیباچه»آثاری از قبیل 

یکی از  توان نمایندۀ نگرش منفی به گذشته دانست، آرامش دوستدار از میان کسان مختلفی که می 2

 ( است. 1370« )امتناع تفکر در فرهنگ دینی»ترین اثر دوستدار در این باره،  هاست و مهم ترین مهم



240 1400/ پاییز  64 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

تک افراد قائل نیست و جامعه را  گرا، در نگاه به نسبت فرد و جامعه، به چیزی فراتر از تک ذره

ر این نگاه، آرمان جمعی معنای چندانی ندارد و داند. د هم جمع مکانیکی مجموعۀ افراد می

مند، دوگانۀ فرد ـ  آرزوی فردی چیزی نیست جز موفقیت شخصی هر فرد. در رویکرد زمینه

شوند. در این نگاه، فرد و جامعه، رابطۀ دیالکتیک با هم  ای انحرافی دانسته می جامعه دوگانه

و برعکس. در این نگاه، آرمان فردی و دارند و تغییر در یکی مستلزم تغییر در دیگری است 

آمدنی نیست. به این مباحث به  دست های جمعی و بیرونی به آرزوی درونی جز از راه دگرگونی

 تفصیل در فصل نظری پرداخته خواهد شد. 

اوّل، ذهنیتی   خواهد نسبت این دو نوع آرمان را با دو نوع ذهنیت بسنجد: نوشتار حاضر، می

ها و  آموخته شده و پرورش یافته و دوم، ذهنیتی که در معرض آموزشکه با علوم طبیعی 

های علوم انسانی و اجتماعی بوده است. پرسش آن است که هر یک از این دو نوع  پرورش

 گرایی و رؤیاپردازی است؟  ذهنیت، مستعد کدام شیوه از آرمان

 بحث نظری 

« خودِ»آن،   خطی است که طبقِ تکگرا به خود و جامعه، نگرشی علّی ـ معلولی و  نگرش ذره

نحوی که زیان دیگران کمینه شود.  مطلوب خودی است که بتواند منافع خود را بیشینه کند به

یابند. در این نگاه،  ها و آرزوها مجال بروز می در چارچوب چنین درکی، نوع خاصی از آرمان

های فردی  بی به موفقیتیا های شخصی و دست ها و توانایی آرمان، در نهایت پرروش مهارت

گسلد و  اش را می آن است که پیوند میان فرد و جامعه 2ترین ایراد این نگاه . اوّلین و مهم1است

مثابه موقعیت بروز  مثابه موجودی اجتماعی و هم کل جامعه را به به این ترتیب، هم فرد را به

تک افراد است. جامعه  کند. جامعه در این رویکرد، جمع جبری تک های فردی منتفی می کنش

گرا حذف شده  ها و قشرهای مختلف از نگاه ذره که عبارت است از پیوندهای افراد و میان گروه

است. آنچه هست، همان افرادند. در این نگاه الزم نیست که افراد با هم پیوندی داشته باشند؛ یا 

، از بازار به «مرئی بازارهای نا دست»الزم نیست به چنان پیوندهایی توجهی شود. گویا نظریۀ 

گیری کند، آن  جامعه هم تعمیم داده شده. همین قدر که هر فرد منافع شخصی خود را پی

                                                           
(. برای شرح و بسط رابطۀ این 1388« )گرایی فایده»ترین نمایندۀ این نگاه، استوارت میل است در کتاب  مهم 1

 (. 1396نیا،  یلی ر. ک. )مردیها و پاکهای تحص نگاه با آموزش عالی و خصوصاً نسبت این نگاه با رشته

 (1388محور به اخالق و آرمان ر. ک. )پالمر،  گرایانه و ذره برای نقدی به نگاه فایده 2
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گیرد. بنابراین خود آن پیوندها  شود و جامعه شکل می طور طبیعی برقرار می پیوندها هم به

است. جامعۀ آزاد،  ای نیست. منطق بازار آزاد به جامعه کشانده شده نیازمند هیچ توجه و مطالعه

 ای است که در آن هر فردی منافع خود را دنبال کند.  جامعه

تواند فردیت بیابد که با موقعیت خود وارد تعامل شود.  از طرف دیگر، فرد، تنها زمانی می

گرا با حذف جامعه، در واقع موقعیت فرد  موقعیت کنشگر ی فرد، همان جامعه است. رویکرد ذره

کند و به  عبارت دیگر، امکان شکل دادن به این فردیت را نیز منتفی می ، و بهبرای بروز خود را

 شود.  این ترتیب فرد هم منتفی می

ای  از منظر پژوهش حاضر، پرورش مطلوب، عبارت است از فراهم آوردن وضعیتی که رابطه

یِ بهترِ منافعِ گیر پذیر کند. هدف اصلی، باید نه پی سازگارتر و مؤثرتر میان فرد و جامعه امکان

 تر فرد با جامعه درنظر گرفته شود.  شخصی، بلکه پیوند خوردن عمیق

در چنین رویکردی اوّالً جامعه، نامی انتزاعی برای جمع جبری افراد نیست، بلکه موجودیت 

عبارت دیگر، ما  واقعی دارد. ثانیاً در عین حال، جامعه موجودیتی جدا و مستقل از فرد نیست. به

مواجهیم. « خود ـ جامعه»که با یک کلیت واحد « جامعه»و « خود»و موجودیت متفاوت نه با د

دراین نقطه، پرسش اوّل آن است که چنین نگاهی به خود، جامعه و رابطۀ خود ـ جامعه، بر 

توان به خود و نحوۀ ساخته  شود. دوم آنکه چگونه می پذیر می کدام مبنای نظری و فلسفی امکان

 ها را نقد کرد؟ «خود»توان  ای انتقادی داشت؟ چگونه و بر چه مبنایی می شدن آن مواجهه

رابطۀ فرد با »هایی آنچه باید مبنای مطالعۀ خود قرار بگیرد،  برای پاسخ به چنین پرسش

عبارت دیگر، خود، چیزی جز  توان از خودِ بیرون از جامعه سخن گفت. به است، اما نمی« خودش

چیزی نیست جز « رابطۀ فرد با خود»یست، بنابراین پرسش از ن« خود ـ جهان»کلیت واحد 

خود، «. رابطۀ فرد با کلیتِ خود ـ جهان»عبارت دیگر،  و به« رابطۀ فرد با جهان»پرسش از 

نظر از جامعه، چیزی  چیزی نیست که از درون و با رجوع به درون خود ساخته شود. فرد، صرف

سازد، مواجهۀ فرد با موقعیت بیرونی خویش است؛  ای غریزی. آنچه فرد را می نیست جز توده

سازد، فرافکنی جامعۀ درون فرد است  یعنی مواجهۀ فرد با جامعه. به بیان دیگر، آنچه فرد را می

عبارت دیگر، فرد تنها  فکنی فرد به بیرون از جامعه است. باز به سازد، برون و باز آنچه فرد را می

گیرد.  عنوان سوژه شکل می ایجاد تغییری در بیرون از خود، بهیعنی با اقدام به « عمل کردن»با 

زمان هم  ساختن خود، همان ساختن بیرون از خود است. به این ترتیب، فرد با کنش خود هم

سازد. هر کنشی در همان لحظه که در حال شکل دادن به  خود را و هم موقعیت خود را می

قعیت جمعی نیز هست. این، نگاهی است خود فردی است، در حال دگرگون کردن/ساختن مو
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پویا و بازاندیش که پیوند خود و جامعه/جهان را فراتر از ارتباطی مکانیکی و علّی میان این دو 

 (. Jeaggi, 2014) گیرد دهندۀ به یکدیگر درنظر می بیند و آنها را در رابطۀ دوطرفه شکل می

تواند  ا فرد الزاماً تابع او نیست. فرد میجامعه، عینیتی بیرون از فرد دارد، امدر این نگاه، 

جامعه را با کنشگری مؤثر خود بسازد، اما او از جامعه استقالل ندارد. فردیتی بیرون از جامعه 

تواند هم خود را و هم جامعۀ خود را دگرگون کند و  قابل تصور نیست، اما این فرد است که می

ن ترتیب که مناسبات عینی و واقعی در جهان ای چگونه ممکن است؟ به ای بسازد. چنین رابطه

بیرون از فرد، واقعیتی است که پیش از فرد وجود دارد. فرد درون مناسبات معیّنی متولد 

شود که در ساختنش هیچ نقشی نداشته.  شود؛ به درون موقعیتی از پیش موجود پرتاب می می

شوند و شخصیت او  فراافکنده میاین مناسباتِ از پیش موجود، در دوران طفولیت به دورن فرد 

سازند. این احتمال وجود دارد که فرد تا آخر عمر، چیزی جز انعکاس منفعل همان  را می

تواند از  شده از خویش است. خودی است که نمی ساختارهای اوّلیه نباشد. این، همان خودِ بیگانه

این، یک خود منفعل و کاری و مداخله در جهان، نقشی در ساختن خود ایفا کند.  خالل دست

است که تابع و مقهور ساختارهایی است که در واقع، ساختۀ همان خودهاست. او  1شیءواره

کند  ها را می تواند از حصار موقعیت خود خارج شود. حتی زمانی که بیشترین تالش گاه نمی هیچ

آورد،  را به دستها  کند بهترین شغل نایل آید، مثالً زمانی که تالش می« موفقیت شخصی»تا به 

ها را کسب کند یا به ثروت باالیی دست یابد، در واقع، در حال دنبال کردن  باالترین منزلت

اند، در نهاد او  همان اهدافی است که ساختارهای اجتماعی که از طفولیت او را پرورش داده

 اند.  درونی کرده

تقل از جهان بیرون ممکن فرد این امکان را دارد که خود را بسازد. ساختن خود، اما مس

شود که  هنگامی ساخته می« خود»نیست. ساختن خود تنها از راه تغییر در بیرون معنا دارد. 

 ,Jeaggi« )خود چیزی نیست جز بروز خود»بروزی از خود در بیرون از خود داشته باشد. 

جهان نیز اندر کار ساختن  اندرکار ساختن خود است، دست فرد در همان حال که دست(. 2016

 هست و بر عکس. 

در مرکز نگاه بازاندیش قرار دارد. خودِ غیربیگانه در این نگاه، خودی « تغییر»به این ترتیب 

های قالبی و  . نگاه2پذیر ساز و دگرگونی کننده؛ خودی دگرگون یابنده و متحول است تحول

                                                           
 . (Honneth, 2012)برای بحث دربارۀ رویکردهای نظری جدید به موضوع شیءوارگی ر. ک.  1

های اقتصادی و  دستنوشته»در « خودبیگانگیاز»این ایده، هستۀ مرکزی چیزی است که مارکس در شرح مفهوم  2

 پردازد.  به آن می« 1844فلسفی 
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ادن موقعیت ناتوان بینند، خود را از تغییر د شیءواره، موقعیت را منجمد و تثبیت شده می

همین دلیل، عزم تغییر ندارند. نتیجه آنکه تغییر دادن در ذهن آنها صرفاً به  پندارند و به می

ماند. همۀ آرمانشان آن است که به موفقیتی  تغییر شرایط شخصی و فردی خودشان محدود می

ب معنای شغل مناسب است و شغل مناس شخصی دست یابند. این موفقیت هم عمدتاً به

 معنای شغلی با درآمد بیشتر است.  به

 روش پژوهش

 15های دانشجویان علوم طبیعی و علوم انسانی، با  در این پژوهش، برای مقایسۀ ذهنیت

دانشجوی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، که در  15دانشجوی دانشکدۀ فنی و 

کنند، دربارۀ  می های اوّل کارشناسی ارشد تحصیل های آخر کارشناسی یا سال سال

هایشان برای آینده گفتگو شده است. از  شان، امیدهایشان و برنامه های شان، آرمان آرزوهای

ها و  زدودگی و ازخودبیگانگی روایت کنیم زمینه وگوها تالش می خالل بررسی این گفت

با تحلیل دست آوریم. هدف آن است که  مندی و بازاندیشانه بودن آنها را به ها یا زمینه ذهنیت

دست آمده فرد، چگونه به جامعه و زمینۀ اجتماعی  های به این گفتگوها دریابیم که در روایت

شود و تا  اش ساخته می خورد؛ آینده چگونه از خالل پیوند فرد با زمینۀ اجتماعی خود پیوند می

شده تبدیل  هزدوده و بیگان ها از هم گسسته و فرد، به یک خود زمینه چه حد این پیوند در روایت

 شده است. 

ایم.  مشخص کرده« ی»و « م»های  اند که آنها را با نام ها را دو نفر انجام داده مصاحبه

 5شوندۀ شمارۀ  یعنی مصاحبه« ی5»اند. بنابراین کد  گذاری شده شوندگان با شماره نام مصاحبه

و رشتۀ علوم  «فنی»با او گفتگو کرده است. رشتۀ فنی را با نام « ی»که مصاحبۀ کنندۀ 

که  5ایم. بنابراین هنگام ارجاع به پاسخگوی شمارۀ  مشخص کرده«. ع. ا»اجتماعی را با مخفف 

با او « ی»کنندۀ  کند و مصاحبه در مقطع کارشناسی در رشتۀ علوم اجتماعی تحصیل می

 ی. ع. ا. کارشناسی، پسر(. 5مصاحبه کرده از چنین کدی استفاده شده: )

 ها  یافته

ای باشد میان دو دسته دانشجویان فنی و  دنبال مقایسه رش بیش از آنکه بهاین گزا

ای است میان دو موقعیت؛ موقعیتی که ذهن، در کشاکش درگیری با  اجتماعی، مقایسه علوم

یابد و دیگر، موقعیتی که ذهن در کشاکش دیگری با  مفاهیم و قوانین طبیعی پرورش می
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یابد، اما حتی مقایسۀ همین دو موقعیت  سانی پرورش میتحلیل مناسبات زندگی اجتماعی و ان

ها، قصد این گزارش  هم اولویت اوّل این نوشتار نیست. بیش از آن و پیش از همۀ این مقایسه

درگیر شدن با دو ذهنیت است، فارغ از اینکه هر یک از این دو ذهنیت، در چه موقعیتی پرورش 

ده و دوم ذهنیت آزاد و بازاندیش. قصد آن است که از ش یابند؛ یکی ذهنیت شیءواره و بیگانه می

های مختلف دربارۀ زندگی و آینده، ابعاد و زوایای ریز  خالل درپیچیدن و درافتادن با روایت

 ذهنیت شیءواره و ازخودبیگانه را وابکاویم. 

 شده  الف. آرمان و آرزوی شیئی

خورند. هرچه نگاه  کل به هم پیوند میترین ش آرمان و آرزو جایی است که خود و جامعه به وثیق

زدوده  مندترند و هرچه نگاه به خود، زمینه ها نیز زمینه ها و آرزو مندتر باشد، آرمان به خود، زمینه

مانند و با زمینۀ اجتماعیِ  ها و آرزوها در محدودۀ زندگی شخصی و فردی باقی می باشد، آرمان

از خودت چه »ان فنی در پاسخ به این پرسش که شوند. یکی از دانشجوی تر درگیر نمی گسترده

 گفته است: « تصویر آرمانی داری؟

ش اعتقاد دارم و واقعاً بهش پایبندم...  به اون چیزهایی که االن برام ثابت شده که من به»

خونم؛ اینکه ارشدم را بتونم در تایم مناسب آرمانی دارم واسۀ جایی که دارم توش درس می

دست  تونم از اینجا بگیرم، بهمناسب و با یک دانش نسبتاً خوبی که میخودش و با نمرات 

ام هست پیاده کنم؛ کار کنم. بیشتر بیارم و برم این را در یک جایی که مرتبط با رشته

 میالدی ، ارشد، پسر(.  2)فنی« دوست دارم خودم کار راه بیندازم

شود و پیوندی میان  ختم می چیز به خود فرد و زندگی شخصی در این تصویر آرمانی همه

شود. پاسخی که در  شود. از همین پاسخگو دربارۀ آرزوهایش سؤال می فرد و جامعه برقرار نمی

 یابد:  دهد نیز به چیزی بیرون از زندگی شخصی او راه نمی این باره می

ام چیزی که واسم خوبه این است که بتونم یک شغل خوب داشته باشم و یک من در آینده»

دونم. خیلی ای که االن بابام داره را زندگی آرامی مینوادۀ خوب درست کنم... من زندگیخا

ای یک حد مشخصی توش تنش نداشته... یعنی یک چیز متوسط، یعنی در هرجا و هر زمینه

ای درست کنم، بلکه را رعایت کرده. من ایدئالم این است که من هم بتونم همچین زندگی

 ، ارشد، پسر(. میالدی 2)فنی« بهترش

م است؛ رسیدن به جایی که پدرش بوده؛ 2انتهای آرزوی فنی« تشکیل یک خانوادۀ خوب» 

ایدئال برای «. یک چیز متوسط»، «آرام و معتدل»از نظر او یعنی یک زندگی « زندگی خوب»و 
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شود. این نکته دربارۀ  اش محدود می است. آرزوی او به زندگی شخصی« متوسط بودن»م 2فنی

کند. پاسخگوی دیگری در پاسخ به این پرسش  اری دیگر از پاسخگویان فنی هم صدق میبسی

 دهد:  که زندگی ایدئالت چیست، چنین جواب می

یک مقدار پولی داشته باشم، در کنار یک فرد احساس آرامش کنم و خوشم بیاد ازش و »

است که فضای فکری من رو داشته باشه. چون فضای فکری من یک فضای فکری خاصی 

هرکسی این شکلی نیست. یعنی خیلی طبیعی است. فضای فکری من رو درک کنه و 

 ی. ، ارشد، پسر(.11)فنی« هایی که من دوست دارم را دوست داشته باشه. همین آهنگ

گرا از جهان،  شده است. عالوه بر اینها تصویر ذره این منتهای آرزوی یک ذهن ایزوله و شئی

م دربارۀ کمک به دیگران 10شده و تغییرناپذیر است. فنی رگرا و سختطور کلی تصویری تقدی به

 گوید:  می

کنم اگر آدمی باشم که قدرت دستم باشه )خب هرکسی خواهان ها حس میبعضی وقت»

کنم اون قدر باید خودم رو برسونم به باال، ای هست(. گاهی فکر مییک قدرتی در هر زمینه

کنم این قدر بخونم  خونم که برسم به این نقطه، سعی میحتی اگر این باشه که فقط درس ب

 «. ها کمک کنمکه یک قدرتی دستم باشه که بتونم به بعضی

 پرسش: چه کسانی مثالً؟

 میالدی ، ارشد، دختر(.  10)فنی« خوان واقعاًهایی که کمک میها. بچهبه بچه»پاسخ: 

به دیگران نتیجۀ فرعی و پیامد گرا، اصل بر موفقیت شخصی است. کمک  های ذره در روایت

ای از آن  که در روایت فوق، نمونه 1«کردن به پایین نشت»ثانویِ این هدف است. نظریۀ 

شود. در این دیدگاه النه دارد. نشت کردن به پایین؛ یعنی اگر من وضع خوبی  مشاهده می

یگران تنها پس از داشته باشم، از قِبَلِ من اطرافیانم هم به نوایی خواهند رسید. کمک به د

رسیدن به موقعیت باال و امکانات کافی ممکن خواهد بود. در چارچوب چنین نگاهی است که 

کمک به دیگران فرع به رسیدن خود فرد به موفقیت است و منطقاً تنها پس از آن ممکن 

 خواهد بود. 

قوی ـ »رابطۀ  است. نه ساختارِ نابرابرِ« نقد»تناقض بنیادی این روایت آن است که عاری از 

از « ابراز نارضایتی»گیرد. این روایت تنها شامل  ، و نه هیچ چیز دیگر مورد نقد قرار نمی«ضعیف

خواهد با حفظ  او می«. قوی ـ ضعیف»وجود افراد ضعیف است، نه نقد ساختارِ نابرابرِ رابطۀ 

ین منطق تک افرادی را که از ا همین وضع موجود و در چارچوب منطق این وضع، فقط تک

                                                           
1 leak down 
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همین دلیل است  خواهد علت این وضع را دگرگون سازد. به اند، درمان کند، اما نمی آسیب دیده

ای که رابطۀ  ها، خواهان قوی شدن است؛ خواسته نحوی متناقض، برای کمک به ضعیف که به

 کند.  را بازتولید می  «قوی ـ ضعیف»نابرابر 

 ای گرایی خیریه آرمان

دنبال نفع شخصی و  گرا و فردمحور، مدام به های ذره آید که روایت های پیش برمی از بحث

گرا، ذهنیتی خودخواه و  معنای آن است که ذهنیت ذره های فردی هستند. آیا این به موفقیت

ها از قضا  خودپسند و فارغ از دیگردوستی و دیگرخواهی است؟ البته چنین نیست. این روایت

اند، اما دیگریِ آنها نه  گر هستند. آنها دیگرخواه و یاری حال رحم و مهربان و کمک بسیار دل

ای جمعی، که دیگرانِ انضمامی و فردی مشخص و معیّنی هستند. آنها برای بهبود  دیگری

مداری  اندیشند، بلکه غایت اخالق ها و قشرها اجتماعی نمی اوضاع، به تغییر مناسبات میان گروه

تک افراد، وضعیت  است. در نگاه آنان، بهبود حال تکگیری از دیگران  شان دست گری و یاری

طرفه میان فرد  گیری، ناشی از درک رابطۀ خطی یک جامعه را بهبود خواهد بخشید. این نتیجه

وجود « خیریه»تر شرح آن رفت. این، همان منطقی است که پشت ایدۀ  و جمع است که پیش

فرد ـ جامعه؛ ایدۀ ساختن جامعه از راه ای است فاقد درک رابطۀ دوسویۀ  ایده« خیریه»دارد. 

 تک افراد است. به مناسبات سازندۀ فرد کاری ندارد. به نقل قول زیر توجه کنید:  ساختن تک

زایی است. یک دوست داشتم یک کارخونۀ بزرگ داشته باشم... . بیشتر اهدافم اشتغال»

های خودم رو میییها و پسرداهمچین حالتی رو خیلی دوست دارم چون مثالً پسرخاله

سمت  بینم، مشکل بیکاری واقعاً دامنگیر شده و واقعاً همین بیکار بودن است که آدم رو به

 ی، ارشد، پسر(. 13)فنی« دهگناه سوق می

حل کند. مشکل « بیکاران»را از طریق ایجاد شغل برای « بیکاری»خواهد مشکل  او می

کارخانۀ »ست. این، همان منطق خیریه است. یکی ا« بیکاران»در نظر او با وجود « بیکاری»

خواهد بسازد، در واقع یک خیریۀ بزرگ است که با فراهم آوردن شغل برای  که او می« بزرگی

بهبود فرهنگی و »تعداد زیادی از بیکاران، بیکاری را حل کند. این نگاه، حتی هنگامی که او به 

 د: گوی یابد. می اندیشد نیز ادامه می جامعه می« فکری

کردیم من هدفم قبل از این، در بحث پرورشی است. بیشتر در کار فرهنگی که قبالً کار می»

کردیم، ... که معموالً یک عضو خانواده ندارند. یا پدر ندارند، یا مادر هایی کار میبا بچه

کردیم سه نفر پدر نداشتند. نفری که دور هم صحبت می 8اند. در  ندارند، یا بدسرپرست
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اومدند سمت ما. خیلی این اهمیت داره که مثالً افرادی مثل یک کمبودی بود که می قشنگ

ها، )مخصوصاً خیلی احادیث هم هست( که اینها رو باید یک جوری پرورش داد. چون بچه

 ی، ارشد، پسر(. 13)فنی« رنواقعاً اگر دستشون رو نگیری، بیراهه می

است. جایی که « خیریۀ فرهنگی»تأسیس یک  خواهد انجام دهد، در واقع، کاری که او می

به  –زعم خودش به –بضاعت یا بدسرپرست را جمع کند و آنها را پرورش دهد تا  افراد بی

نروند. حداکثر مشارکت او در بهبود وضع فرهنگی، شناسایی و جمع کردن افراد « راهه بی»

 ند، و پرورش دادن آنها. توانند در دایرۀ آشنایی او قرار بگیر مشخص و معیّنی است که می

 ب. آرمان و آرزوی بازاندیش

شده، از نگرش اجتماعی و بازاندیش، درک نسبت  کانون تمایز میان نگرش شیءواره و بیگانه

میان فرد و جامعه است. این رویکردها به رابطۀ فرد و جامعه نگاهی خطی دارند. از منظری 

بالموضع است. فرد و جامعه دو سوی یک سکه ای  بازاندیشانه، دوگانۀ فرد ـ جامعه، دوگانه

فرد، با (. Jeaggi, 2014هستند. خودِ فردی، چیزی نیست جز ابراز خود در سطحی جمعی )

 سازد.  صورت همزمان، هم خود و هم جهان بیرون از خود را می مداخله در موقعیت، به

گیرد؟  خود می اکنون پرسش آن است که ذهنیت بازاندیش، در واقعیت عملی چه شکلی به

ترهایی را تشخیص دهیم؟ روایت چنین  توانیم در میان مردمان اطراف خود، بازاندیش آیا می

فردی « موفقیت»گرا،  های اجتماعی و غیرذره مردمانی از آرمان، آرزو و آینده چیست؟ در روایت

 گیرد:  را می« آرزو»جای « آرمان»دهد.  جمعی می« پیروزی»و شخصی جای خود را به 

 پرسش: سیر آرزوهات چطوری تغییر کرده؟ بچه بودی آرزوهات چی بوده... .

بچه که بودم مثل فکر همه که این فکر رو داریم که خودمون آدم خیلی خاصی »پاسخ: 

هستیم و مرکز ثقل جهانیم، آرزوهام خب یک جورایی فردی بود. اینکه مثالً زندگی مرفهی 

وجوانی و اینها. )یعنی همون جریان اصلی آرزوهایی که تو داشته باشم... تو بچگی اون بود تا ن

های فردی. اینکه جامعه بود ]رو من هم داشتم[(. ولی االن خیلی برام تفاوتی نداره این جنبه

یک زندگی خیلی معمولی داشته باشم برام نکته است. یعنی از جنبۀ فردی آرزویی ندارم. 

 م، کارشناسی، پسر(. 5)فنی« و هم نیست آرمانهتر شده. دیگه آرزآرزوهام بیشتر اجتماعی

های اجتماعی، سخن از موفقیت فردی اگر هم به میان بیاید، ذیل یک آرمان جمعی  در روایت

در به تصویر کشیدن وضعیت « خیال»ها، عنصر  گونه از روایت یا در خدمت آن است. در این

ساز و رؤیاپرداز به عنصری  عاملی افسانه کند. خیال در این رویکرد از آرمانی نقشی مرکزی ایفا می
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ای رؤیایی و  شود. نقل قول فانتزی زیر، تصویری مهیب از لحظه برنده تبدیل می رو و پیش پیش

 کند:  خیالین است که یکی از پاسخگویان علوم اجتماعی آن را در قالب آرزویش بیان می

زوم هست که در مصاف واقعی آرزوی واقعی که بخوام بگم... . من خودم را اون لحظه آر»

های مقدس هست. یک چیز آخرالزمانی که باالخره ببینم... یعنی یک مصافی که مثل مصاف

جوری فکر  کنه. حقیتی را تعیین تکلیف کنه و من اینتعیین تکلیف حقیقت را مشخص می

شه. واسه همین دوست کنم که در لحظۀ واقعیِ جنگ است که حقیقت کامل آشکار میمی

ارم اون لحظه را مالقات کنم. یک جایی باشه و یک شکلی باشه که یک مصاف تمام و د

کمال رخ بدهد... نه مثالً درگیری و این جور چیزها. یک مصاف واقعی. نه اینکه این طرفش 

جنگه. اینها نه؛ یک مصاف اساسی. اون همین بدبختی باشه که اون طرف داره باهاش می

، یک مصاف آخرالزمانی. مصاف آخرالزمانی که توی ذهن چیزی که در ذهن خودم هست

بینم، اون ها را هربار میای؟ مثالً من این ارباب حلقهها رو دیدهمنه مثالً فیلم ارباب حلقه

کوبند و اون پشت ایستاده. یک مصافی که روشنی بدهد ای که اونها توی در دارند میلحظه

جنگیم. ها نمیجا دیگه با دروغ ها بجنگیم. اوندروغو همه جا را بگیره. ولی االن باید با 

 ی، لیسانس، پسر(.5)ع. ا. « هرکسی خودش است. من آرزوم اینه که اون لحظه را ببینم

کند و پس از آن روشنایی،  وباطل را روشن میمالقات آن مصافِ آخرالزمانی که تکلیف حق

سازیِ واقعیت و زدودن پیچیدگی  . سادهکندگیرد؛ گویا قیامت را ترسیم میکل هستی را فرامی

وسفید دربارۀ جهان و جهانیان در  و بد یا خیر و شر و داوری سیاه  از آن، تقسیم آن به خوب

همین مشکالت مبتالست، اما این نقل  مرکز نگاه شیءواره قرار دارد و نقل قول باال هم گویا به

ل قول باال، نه محتوا، که فرم آن است. کلید قول را باید از منظری دیگر خواند. نکتۀ بنیادین نق

اصلی خوانش این نقل قول، بیان فانتزی و سوررئالِ آن است. راوی در روایت فوق، در واقع 

را « مصاف»همین دلیل، اصطالح  خواهان هیچ جنگ واقعی میان هیچ خیر و شری نیست. به

استفاده کرد. راوی برای « رگیریجنگ و د»کند که نباید از عبارت  برد و تأکید می کار می به

ترین  آورد، یکی از فانتزی را مثال می« ها ارباب حلقه»آنکه بر فرم روایت خود تأکید کند، فیلم 

کند که منظورش از مصاف، هیچ  هایش تأکید می الی گفته ها، و البه آثار داستانیِ این سال

ست. او جهانی فانتزی دربرابر ما بختی نی وباطلی یا میان بدبختی و خوش نبردی میان هیچ حق

ترین گونۀ فرارفتن از خود،  ترین شکل و عمیق یابی به تخیل و فانتزی غنی گشاید. دست می

 رسد.  بازاندیشی درخود و بازسازی خود است؛ شکلی که در هنر به اوج می
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ود، یابد(، لحظۀ فرارفتن از خ اش در قالب اثر هنری تعین می لحظۀ تخیل کردن )که نتیجه

و لحظۀ فراهم شدن تغییر مناسبات خود با خود و با جهان است. مخاطب یا مؤلف، به یاری 

کند، آن  خواند. کمکی که تخیل هنری به این بازخوانی می تخیل هنری، جهان را دوباره می

شکند و پیوندهایی دیگرگونه برقرار  می ها را درهم است که پیوندهای رایج و موجود میان واقعیت

های امکان را به روی مخاطب خود  ترین دروازه سازد. تخیل هنری با این کار، سرحدی می

ترین تغییر در  معنایی ندارد جز درخواست دیگرگونه بودن؛ درخواست عمیق« آرمان»گشاید.  می

رسد. فانتزی  ترین تغییرشکل در واقعیت، در نهایتِ خود، به تخیل و فانتزی می واقعیت. عمیق

 سازد.  ریزد و جهان دیگری ازنو بازمی خود را فرومیجهان موجود 

همان اندازه که از واقعیت فاصله  نظر برسد که هنر و فانتزی به از این جهت، شاید به

ترین  شود و بنابراین نه از اجتماع بیرونی، که از ژرف گیرد، از تعیّنات بیرونی هم دور می می

همان اندازه،  آید. فاصلۀ هنر و واقعیت، گویا به های درونی و شخصیِ فرد نویسنده برمی الیه

نشانی از فاصلۀ هنرمند از اجتماع بیرونی خویش نیز هست. به این معنا هنر، امری است عمیقاً 

 درونی و شخصی و فردی. 

طور کلی و از جمله زبان و بیان هنری،  اما این نظر درست نیست. درست برعکس، زبان به

های فردی و شخصی و رسیدن به بیان انتزاعی  . فرارفتن از مصداقشدت اجتماعی است امری به

دستاورد بزرگ زندگی جمعی انسانی است. فرارفتن از واقعیت اجتماعیِ موجود و درانداختن 

پذیر  کار گرفتن همین دستاورد زندگی اجتماعی امکان فرمی دیگرگونه در واقعیت، تنها با به

نِ تنهایی منزویِ فردی، هیچ امکانی وجود ندارد. فرارفتن از است. بیرون از این واقعیت، در درو

شود نه با کنار گذاشتن آن. به این معنا؛ فانتزی،  واقعیت موجود، با مواجه شدن با آن ممکن می

ترین فرم مواجهه با خود و با جهان و اعلی درجۀ  ترین نقطۀ پیوند میان خود و جمع، ژرف عمیق

ایت باال، اما آخرین جمالت آن است. جمالتی که در آن، جایی که بروز خود است. لحظۀ اوج رو

ها نیست. آنجا جایی است که در آن  کند؛ آن مصاف، نبرد با دروغ اش است را تعیین می آرزوی

 «. هرکسی خودش است»

وگو به زمین  ماند. او در ادامۀ گفت ی، اما در محدودۀ این جهان فانتزی باقی نمی5ع. ا. 

 دهد:  هایی ارائه می و برای زندگی واقعی و انضمامی خود طرحگردد  بازمی

هایی که معنا ای دارم که بتونم هدیهدر فکرم هست که برای قضیۀ درآمدی و اینها یک ایده»

ها، روز پدر، روز ها درست بکنم؛ یعنی مثالً برم در فاز اینکه برای مناسبتبده به زندگی آدم
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اینها یک چیزهایی درست کنم که با معنای اون مطابق باشه. مثالً  مادر، سالگرد ازدواج، تولد و

معنای مادر کار فکری بکنم و با توجه به  خوام روز مادر را بههایی دارم که مثالً مییک ایده

ای طراحی کنم که ده و چه چیز داره، یک هدیهاینکه در ایرانیم و مادر برامون چه معنی می

خوام فکر کنم هاشون بدن. مثالً روز همسر. مثالً در مورد روز تولد میها روز مادر به مادرآدم

ای که تولد داره، از لحاظ اینکه وجودی که آدم میاد در این دنیا، این چه به اینکه اون معنی

خوام سعی کنم اون معنی را یک هدیۀ هنری درست کنم و اینها را بسازم ای داره. میمعنی

ها بدن. از طریق این یک معنایی را پخش کنم، متبادرش کنم بین آدمها روز تولد به هم آدم

 ی، لیسانس، پسر(.5)ع. ا. « شون رو دیدن، بهش فکر کنندکه هروقت اون هدیه

ترین ویژگی تصویری که در نقل قولِ از آینده  گرا، مهم برخالف این ویژگی رویکرد ذره

موفقیت »فقط معطوف به آنچه یک ترسیم شده، آن است که معطوف به دیگری است و نه 

هایی است که  شود. آینده در این نقل قول، در جهت مجموعه فعالیتدانسته می« شخصی

نظر برسد که این نوع  اش نوعی از کمک به دیگران و بهبود حال آنان است، اما شاید به هدف

شده دیده شده بود؛  های بیگانه گرایی است که در روایت مواجهه با غیرخود نیز دچار همان ذره

چراکه گویا در اینجا نیز چیزی که هدف گرفته شده، فردهای دیگر است نه چیزی بیش از آن، 

« معنای زندگی»اما در این روایت، کنش پاسخگو معطوف به افراد دیگر نیست؛ معطوف به 

ا هدف خواهد در معنای زندگی مداخله کند. در واقع، او همان موجودیت انتزاعی ر است. او می

« معنای زندگی»ای نیست.  آید چیز ملموس و قابل مداخله نظر می گرفته که در نگاه اوّل به

خواهد با هیچ فرد  ها و فردهای مشخص است. او نمی امری کامالً اجتماعی و فراتر از شخص

وارد « معنای زندگی»خواهد با  وگو و تعامل شود تا او را تغییر دهد. او می مشخصی وارد گفت

 عامل شود. ت

 کند:  دیگر پاسخگوی علوم اجتماعی آرزوی خود را از این قرار طرح می

عنوان خودِ انسان  اون چیزی که در درجۀ اوّل برای آدم اهمیت داره، پذیرفتن انسان به»

ها وجود داره از بین بره. یعنی اینکه است. یعنی اون حالت بردگی و بندگی که در بین آدم

تونه دیگران رو ابزار قرار بده یا وسیله قرار بده و ازش ن حالتی که میبرای هر انسانی او

 م، ارشد، پسر(.2)ع. ا. « استفاده کنه یا زیر یوغ خودش بگیره از بین بره

گرا، آرزو در این روایت، معطوف زندگی شخصی خویش نیست،  های ذره بر خالف روایت

گرا پرسشی طرح شد که جامعه ـ که در  های ذره معطوف به نوع انسان است. در نقد روایت

شود کنش و اندیشه، در واقع، به  ـ، چگونه می واقعیت انضمامی خود همان جمع افراد است
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های اجتماعی  توان در متن روایت ها معطوف شود؟ پاسخ را می چیزی بیش از فردفرد انسان

و معطوف شدن به امر  ها توان چگونگی فرارفتن از مصداق ها می مشاهده کرد. در این روایت

های شخصی  ها در مواجهه با آینده، ناچار نیستند با مصداق انتزاعی را مشاهده کرد. این روایت

 توانند امر انتزاعی را موضوع آرزوی خویش قرار دهند.  درگیر شوند. می

 امکان کنشگری

یان ذهنیت قالبی پیوند است. اوّلین تفاوت م امکان کنشگری با امکان تغییر در وضع موجود، هم

های  و ذهنیت بازاندیش، تفاوت در پذیرش یا نپذیرفتن امکان تغییر و کنشگر ی است. روایت

ها و منطق  قالبی حسی پنهان یا آشکار از عدم امکان تغییر در درون خود دارند. آنها موقعیت

ظر آنهاست، تغییر پندارند. تغییری که مدّن هایی طبیعی و تغییرناپذیر می حاکم بر آنها را وضعیت

در چارچوب همان منطق موقعیت و با پیروی از همان منطق است؛ نه تغییر در خود منطقِ 

همین دلیل است که غایتِ این نگاه به تغییر در وضعیت شخصی و فردی  حاکم بر موقعیت. به

ماند. کنشگری از منظر این رویکرد، تغییر وضع فردی خویش یا اطرافیان  خود محدود می

 یش است، نه تغییر در منطق حاکم بر موقعیت. خو

در ذهنیت بازاندیش، ساختن خود، تنها با رویارو شدن با موقعیتِ بیرونی خود و با مداخله 

ممکن است؛ یعنی با نپذیرفتن وضع موجود، ایستادگی دربرابر آن و  آن در منطق حاکم بر

اندیشد؛ تغییرات فردی و مصداقی برای  تالش برای تغییر آن. ذهن بازاندیش، به تغییر قواعد می

به شکلی نمادین، این مواجهۀ « م3ع. ا. »او بخشی از دگرگونی در قواعد است. نقل قول زیر از 

 دهد:  بازاندیشانه با خود و جهانِ بیرون را نشان می

یک مدرسۀ  –های متفاوتی داره هایی که کالسنه مدرسه –های رایج مدرسه... )مدرسه»

کاری که حرف گوش بکنه، بسازه. مثالً مثل ها یک تیپ آرومِ محافظهخواد از آدمیسنتی( م

های یک کارمند بروکراتیک. یک همچین چیزی بسازه. احتماالً همۀ ماها که در این مدرسه

سنتی بودیم، تا حدی این شکلی هستیم. حاال باز هرکسی در ادامۀ زندگی، شاید یک مسیر 

. شاید در فضای متفاوتی قرار بگیره که مثالً خود من این برام ای جلوی پاش باشهدیگه

ها(، ولی بعداً در ام یک مدرسه سنتی بود )مثل خیلیاتفاق افتاد. با اینکه مثالً مدرسه

شد و اتفاقاً سعی میکاری[ کمتر توجه می دانشگاه در یک فضایی بودم که به این ]محافظه

های دیگه، باز دیدم که در فضاهای دیگه در دانشگاهمی شد که در برابر این مقاومت بشه؛ و

ای، ولی باز ای یک جوری ادامه داره. حاال نه به اون شکل نظم مدرسههمون شکل مدرسه



252 1400/ پاییز  64 شماره/ هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

ها خیلی در قبال محیطشون واکنش نشون ندن. خیلی اعتراض نکنند، خیلی همین که آدم

خواد، همون چیزی که قبالً هم می حرکتی نکنند و همون چیزی باشند که دانشگاه از اونها

 میالدی ارشد(. 3)ع. ا. « خواستهمدرسه ازشون می

را بدیهی  «درخواست تغییر»است. این پاسخگو « درخواست تغییر»کانون این اظهار نظر، 

« مقاومت»کند. نکوهش می« کاریمحافظه»عنوان  انگارد و هضم شدن در نظم موجود را بهمی

داند که مقاومت را به او یاد داده. فراتر از  اید و دانشگاه را از این نظر مهم میست در مدرسه را می

بیند و تغییر و شوندگی را جزء ماهیت  شونده می آن، ذهن بازاندیش، جهان را پویا و دگرگون

 داند.  جامعه و جهان می

ی و های فردی طراح دانند که توسط ذهن رویکردهای شیءواره، جامعه را موجودیتی می

های  ها و طبقه های فردی ساخته شده. تعامالت و مناسبات میان قشرها، گروه دست سوژه به

های انسانی محصول آنهاست، از چنین نگاهی غایب  انسانی و منطق حاکم بر آنها که موقعیت

شود. جامعه از  تغییر دانسته می فرض گرفته شده و ثابت و غیرقابل است؛ چراکه آن منطق، پیش

توان آن را  گاه مانند دستگاهی مکانیکی است که با شناخت قوانین حاکم بر آن، میاین ن

طراحی و سپس اجرا کرد. این نگاه، رویکرد فنی و مهندسی به جامعه است. رویکردی که عامل 

داند  های هوشیار فردی می انسانی از ان حذف شده. نگاهی که جامعه را محصول طراحی ذهن

کنند. چنین افرادی، گویا خود  مثابه یک دستگاه طراحی و هدایت می را بهکه از بیرون، جامعه 

ها و تحوالت درونیِ آن نیستند. این همان نگاهی  بخشی از جامعه و جزئی از روند کلی پویش

 داند.  است که فرد و جامعه را دو موجودیت جدا و مستقل از هم می

ای از افرادی  های فعال مجموعه ها و کنش اما از منظری بازاندیشانه، جامعه، محصول مواجهه

توانند علیه شکل موجود خود  اند، اما می است که خود پیشاپیش توسط جامعه ساخته شده

شود  آورد که موجب می های افراد با جامعه، وضعیتی پدید می اقدام کنند. مجموعۀ مواجهه

محاسبه،  جامعه، چونان ماشینی که محصول طراحی طراحان زبردست است، قابل

معنای  ناپذیری به بینی پذیر و قابل طراحی نباشد. و در عین حال، این پیش بینی پیش

 گوید:  م می3شدگی فردها در برابر او تلقی نشود. ع. ا.  بستگی و تسلیم دست

ها یک چیزی بینیم همیشه از دل این تضادها و درگیریاگر به گذشته نگاه کنیم، می»

کس فکر نمی وقت انتظارش رو نداشتیم؛ همون طور که شاید هیچ چوجود میاد که ما هی به

نظر  وجود بیاد، االن هم به داری بهکرد از دل تضادهای جامعۀ فئودالی مثالً جامعۀ سرمایه

ای که ما االن در اون هستیم، شاید برای ما خیلی عجیب باشه که یک جامعهمن در جامعه
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داری نباشه. این مناسبات توزیع درآمد شبیه سرمایه وجود بیاد که مناسبات تولید، ای به

بینی کردن اون حداقل یک مقدار  کنم پیشهمین خاطر فکر می برای ما خیلی عجیبه. به

شه یک ذره اون دونم که با نگاه کردن به تاریخ، میسخت باشه، برای من، ولی این رو می

بینی خیلی کنی، میریخ نگاه میبدبینی که من شخصاً دارم رو کنار گذاشت؛ یعنی به تا

جایی  کردی، انتظارش رو نداشتی و از دل یک هایی افتاده که فکرش رو نمیها اتفاقوقت

 م، ارشد، پسر(. 3)ع. ا. « اتفاق افتاده که شاید حتی شرایطش هم فراهم نبوده

حی شونده است. این تحول، نه نتیجۀ طرا در این نقل قول، جامعه کلیتی پویا و متحول

هایی که  های درونی خود جامعه است. تنش ها و پویش ها، تنش پیشینی؛ که نتیجۀ تعارض

 دهند.  آورند، اما امید در بطن خود پرورش می بینی به بار نمی هایی الزاماً قابل پیش نتیجه

تواند کاری  توان پرسید در این میان از یک فرد تنها چه کاری ساخته است؟ آیا فرد می می

ببرد؟ این پرسش خصوصاً وقتی ساختار بیرونی بسیار صلب باشد و اجازۀ تغییر ندهد،  از پیش

رسد  نظر می ای که به همین لحظۀ بسیار حاد است. لحظه شود. روایت زیر مربوط به حادتر می

دهد؟ این  توان کرد. در آن لحظه، مقاومت و تالش برای تغییر چه معنایی می هیچ کاری نمی

برم. این نقل قول، از قضا مربوط به  قولی در پاسخ به چنین پرسشی به پایان می قسمت را با نقل

 یک دانشجوی فنی است: 

دونی از لحاظ فردی ناتوانی و حتی شاید نتونی کسی رو با ای که میپرسش: اون لحظه

 ها هم مقاومت کنی؟شه اون لحظه خودت همراه کنی، چی باعثش می

رسند  ای به سعادت میها اون لحظهگه آدمزنه؛ میفی مییک بنده خدایی یک حر»پاسخ: 

ای تونه اون نقطهکه در اوج نکبت و افتضاح هستند. اون لحظه که در اوج نکبت هستند می

نظرم یعنی وقتی تو فکر کنی اون مقاومت تنها راهی است  باشه که به اون سعادت برسند. به

شه و چیزی نیست که از این بدتر نمی که تو داری، چه کاری بکنی و چه نکنی شرایط

شه نقطۀ مقاومت. احتماالً خودم هم وقتی بخواهی بابت اون مثالً کوتاه بیایی، اون نقطه می

خوام مثال خاصش رو در مورد یک همچین کاری رو کردم یک همچین شرایطی بوده. می

کارمون نسبت به کردم، مشکل خاصمون این بود که گرم بود، زیاد بود همین کاری که می

ای هم بریم شرایطمون همینه. گفتم خب گرفتیم خب ما دیدیم جای دیگهحقوقی که می

شه باید شه. اگر نمیشه، نمیهام رو بزنم، تالشم رو بکنم، ببینم بهتر میبگذار حداقل حرف

 م، کارشناسی، پسر(. 5)فنی« شه باید چکار کنمچکار کنم، اگر می
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 های دانشگاهی  های پرورش نتیجه: خود ـ جهان 

ها و  های دانشگاهی، درس دانشگاه، فضای زیست دانشجویی، روابط استادی و دانشجویی، رشته

حتی مفاهیم، بخشی از موقعیت عینی و بیرونی هستند که دانشجو در مواجهه با آنها خود ـ 

وقعیت سازد. در این پژوهش، تمرکز ما بر ساخته شدن خود در دو م جهان خویش را می

دانشکدۀ فنی و دانشکدۀ علوم اجتماعی است. هر یک از دو رشتۀ فنی و علوم اجتماعی، جهان 

 دهند.  دانشجویان خود را به طریقی متفاوت شکل می

گیرد. جهان  ها شکل می در دانشگاه، درگیری با خود و با جهان، از طریق محتوای درس

شود. دانشگاه،  به مفاهیم انتزاعی تبدیل میهای دانشگاهی برای دانشجو  بیرون، از طریق درس

آورد و از این طریق، اندیشدن و  امکان مواجهۀ مفهومی و انتزاعی با جهان بیرون را فراهم می

سازد، اما شیوۀ انتزاعی کردن و  تر به خود و به جهان را ممکن می بازاندیشیِ پیچیده

 شود.  های متفاوتی انجام می ههای مختلف، به شیو پردازی دربارۀ جهان در رشته مفهوم

های علوم طبیعی، موضوع اصلی؛ جهانِ اشیاء است. جهان اشیاء جهان قوانین ثابت  در رشته

اختیار است. در فضای  تغییر و غیرقابل تخلف است. طبیعت در میان قوانین خود اسیر و بی و بی

شوند  ها اجزائی می انسانکند.  تحصیل علوم طبیعی، این نگاه به جهان انسانی نیز سرایت می

مقهور قوانین طبیعت که چندان اختیاری از خود نخواهند داشت. عالوه بر آن، در 

مند زیست انسانی جایی ندارد.  مند و زمینه های علوم طبیعی، خصلت موقعیت بندی صورت

یت ای است از اجزاء و عناصر منفرد. موفقیت هر فرد در نها جامعه، در بهترین حالت، مجموعه

موفقیت جامعه است. بهترین شیوۀ زندگی، رسیدن به موفقیت فردی است که بیش از هر چیز 

 شود.  در موفقیت شغلی و اقتصادی خالصه می

تر  تر، سیال هایی پیچیده های علوم اجتماعی به شیوه سازی جهان عینی در رشته اما انتزاعی

شود که بتوان جامعه  مانع از آن می ها گیرد. خصلت چندپارادایمی آن رشته و متنوع صورت می

های جامعه، پرتنوع و مختلف  بندی بار برای همیشه فرمولیزه کرد. صورت و جهان انسانی را یک

است. توافقی بر سر هیچ چیز وجود ندارد. این، از آن روست که در ساختن مفاهیم انتزاعی، 

ها، مقهور جهان عینی نیستند؛  هعالوه بر جهان ابژکتیو، جهان سوبژکتیو هم دخالت دارد. سوژ

های  تنها جهان واقع، که حتی جهان صورت سازند. عالوه بر آن، نه آنها هم جهان خود را می

ها  شونده و متحول است. هیچ چیز ثابتی وجود ندارد. سوژه نیز به اندازۀ ابژه انتزاعی نیز دگرگون

روند و با هم  شوند، با هم پیش می یدر تغییر جهان دخالت دارد. سوژه و ابژه با هم دگرگون م
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ای است که در نقطۀ مقابل نگاه  های نگاه سازنده و بازاندیشانه سازند. اینها ویژگی یکدیگر را می

 شیءشده و ازخودبیگانه قرار دارد. 

شدت به کیفیت دانشگاه وابسته است. آنچه گفته شد  بدیهی است که آنچه گفته شد، به

های خوب، جایگاه  هاست. دانشجویان دانشگاه یان و بهترین دانشگاهمربوط به بهترین دانشجو

بینند. آنها خود را پس از پایان تحصیل، در جایگاه مهندس در  شده می شغلی خود را تضمین

بینند و آنها که بلندپروازتر باشند، به تأسیس شرکت خود در  مهندسی می یک مجموعۀ فنی

توانند  ا را از مشاهدۀ زندگیِ پس از تحصیلِ دوستان خود میاندیشند. آنه آیندۀ اندکی دورتر می

های ضعیف وجود ندارد.  آورند، اما این ضمانت، در دانشگاه دست می این تضمین و اطمینان را به

تر را با  های ضعیف های دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه پژوهشی الزم است که روایت

تر چه تصویری از آیندۀ  های ضعیف سی کند که دانشگاههای قوی مقایسه کند و برر دانشگاه

کنند و چگونه رابطۀ میان  شغلی، از جامعه، از نقش دانشجویان در آیندۀ جامعۀ خود ترسیم می

ای موضوع پژوهش حاضر، )که  دهند. چنین بررسی خودهای فردی و کلیت جامعه را شکل می

 ه( نبوده و نیازمند پژوهشی جداگانه است. تنها در میان دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد
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 منابع

 ( امید اجتماعی و دگرگونی فهم تغییرات نزد ایرانیان، در: خانیکی، هادی 1398زعیم، مهدی ) اصل

شناسی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و  )ویراستار(، امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و سبب

 .551-527اجتماعی؛ صص 

 ( عوامل اجتماعی 1395زاد، سعید ) ن؛ خوبیاری، فهیمه؛ قدرتی، شفیعه و دشتیافراسیابی، حسی

های شهر یزد(، مجلۀ مطالعات راهبردی  مرتبط با امید جوانان به آینده )مطالعه دانشجویان دانشگاه

 .20-1؛ صص 1395( بهار 98)مسلسل  31شماره  15ورزش و جوانان، دوره 

 ( کاوش در امید اجتماعی، 1398، سیدعلی و قاسمی، وحید )فر امیری اسفرجانی، زهرا؛ هاشمیان

)مسلسل  1شماره  10دوره ای داده بنیاد، مجلۀ مسائل اجتماعی ایران )دانشگاه خوارزمی(  نظریه

 .51-27؛ صص 1398( بهار و تابستان 87

 ( مطالعه1398بابایی فرد, اسداله و حیدریان, امین )  انشجویان، تأثیر اینترنت بر سرمایۀ فرهنگی د

 .250-225(، صص 56 (15فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 ( وگوی میترا فردوسی با محمد  ( نسیان، رؤیای ایرانی را به محاق برد )گفت1398بهشتی، محمد

 بهشتی(، ایران ماه، مهر.

 ( مسائل اخالقی؛ متن آموزشی فلسفه اخالق، ترجمۀ علی1388پالمر، مایکل ،) بویه، تهران:  ضا آلر

 نشر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسالمی؛ و سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی )سمت(.

 ( امید به زندگی و رشد 1392جعفری صمیمی، احمد؛ متظری شورکچالی، جالل و تاتار، موسی )

، 4وره های رشد و توسعۀ اقتصادی، د اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال مالیم، مجلۀ پژوهش

 .128-117، صص 13شماره 

 ( تبیین جامعه شناختی رابطۀ امید سیاسی و 1397جهانگیری، جهانگیر و محمدی، نسرین )

تفاوتی اجتماعی )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز(، مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی  بی

 .150-127( بهار، صص 55مسلسل ) 1شماره  7در ایران، دوره 

 وگوی سعید حجاریان و مصطفی  زدایی؛ گفت زدگی یا سیاست ( سیاست1395ن، سعید )حجاریا

 ، خرداد.35، اردیبهشت؛ و شمارۀ 33پویا، شمارۀ  ملکیان، اندیشه

 ( سرمایۀ فرهنگی 1394خوش فر, غالمرضا؛ جانعلی زاده, حیدر؛ اکبرزاده, فاطمه و دهقانی، حمید )

 .120-89(، صص 38 (11مطالعات فرهنگی و ارتباطات، و شادی جوانان، فصلنامه انجمن ایرانی 

 ( امتناع تفکر در فرهنگ دینی، پاریس: انتشارات خاوران.1370دوستدار، آرامش ) 

 ( امید کجاست؟، مجلۀ اینترنتی میدان، بازنشانی شده در: 1397ذاکری، آرمان )مهر،  24 

https://meidaan. com/archive/58243. 
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 ( رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین 1391اهلل ) و ترکان، رحمت آبادی، اکبر شاه زارع

 .84 – 118(. صص 27) 8شهروندان شهر یزد، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 

 ( فکر کردن به امید، به وقت ناامیدی؛ تأمالتی مقدماتی بر دشواری1397سالمت، حسام )  های

 شهریور،  14ید، مجلۀ اینترنتی پروبلماتیکا، بازنشانی شده در: نازدودنیِ مفهوم ام

http://problematicaa. com/the-hope/. 

 ( سنجش سرمایه دانشگاهی و سلیقۀ زیباشناختی، 1392شریعتی، سارا و ساالری مری میالدی )

 .138-105 صص (،33 (9فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 

 پذیر  ی رؤیت ای درباره مند شدن جوانی: مطالعه مسأله( »1398ومه و حیدری، آرش )شقاقی، معص

، پاییز و 2ی  ، شماره26ی  شناختی، دوره ی مطالعات جامعه فصلنامه« شدن جوانی در ایران معاصر

  37-65، صص. 1398زمستان 

 ( ارزیابیِ سیاست1390صمیم، رضا و نورمحمد، نادر ) المی ایران در های فرهنگیِ جمهوری اس

هایی در زمینۀ مصرف موسیقاییِ  برساختِ هویت ملی در مواجهه با تکثر قومی )با استفاده از داده

 – 158(، صص 23) 7های مختلف(، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.  قومیت

143 . 

 ( دیباچه1380طباطبائی، جواد ) اه معاصر.ای بر نظریۀ انحطاط ایران، تهران: نگ 

 ( زوال اندیشۀ سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر.1383طباطبائی، جواد ) 

 ( بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر 1391زاده اقدم، محمدباقر ) علی

 4 ، شماره23شناسی کاربردی )مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان( دوره  آن، مجله جامعه

 . 206-189( زمستان، صص 28)پیاپی 

 ( امید اجتماعی؛ 1398فراستخواه، مقصود )( انسان ایرانی و امیدهایش، در: خانیکی، هادی )ویراستار

 .313-299شناسی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص  چیستی، وضعیت و سبب

 ( عوامل مؤثر بر سرمایۀ 1391نی، زینب )کارکنان نصرآبادی، محمد؛ جعفرپور، مرتضی و پروری آرا

های کاشان و آران و بیدگل، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و  فرهنگی در شهرستان

 .170-143(، صص 27 (8ارتباطات، 

 ( رؤیای ناتمام؛ تجربۀ زیستۀ دختران دانشجو، تهران، پژوهشکده مطالعات 1397کشاورز، خدیجه )

 فرهنگی و اجتماعی.

 ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: 1844های اقتصادی و فلسفی  نوشته ( دست1397کس، کارل )مار ،

 نشر آشیان.
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 ( 1398مالمیر، مهدی؛ امیرپناهی، محمد و شکریانی، محسن )های  وضعیت امید اجتماعی در استان

در: خانیکی، هادی )ویراستار(، امید اجتماعی؛ چیستی، وضعیت و کشور: وضع موجود و آینده، 

 .259-243شناسی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص  سبب

 ( 1394محدثی، حسن« )شناختی در آثار  گرایی روان مناقشاتی فرانظری در علوم اجتماعی: تقلیل

  60-64صص.  1394، آذر 18ی  ی ایران فردا، شماره ماهنامه« مصطفی ملکیان

 دانشگاه نخبه، دانشگاه توده، تهران: انتشارات پژوهشکده  (1396نیا، محبوبه ) مردیها، مرتضی و پاک

 مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ( خود را بشناس، در: ملکیان، مصطفی، راهی به رهایی، تهران: نشر نگاه 1381ملکیان، مصطفی )

 معاصر.

 ( اصالت فرهنگ و نقد جامعه1394ملکیان، مصطفی )  6شناسی، سایت صدانت، بازنشانی شده در 

 ./ملکیان-مصطفی-شناسی-جامعه-نقد/https://3danet. irر، تی

 ( رسانه1390موحد، مجید؛ حسینی، مریم و کاووسی، فرزانه )  ها و هویت ملی مطالعه جامعه

های شهر اهواز، فصلنامه  آموزان دختر دبیرستان ها و هویت ملی دانش شناختی رابطه بین رسانه

 .159 – 177(، صص 23) 7ات. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباط

 ( ضرورت گذار از ژئوپولیتیک وحشت خاورمیانه1395موسوی شفائی، مسعود )  ای به ژئواکونومی

 .192-189زمستان، صص  19(، دوره 77)مسلسل  4امید آسیایی، مجلۀ مطالعات راهبردی، شماره 

 ( فایده1388میل، جان استوارت )  :نشر نی.گرایی، ترجمۀ مرتضی مردیها، تهران 

 ( رابطه بین سبک زندگی و میزان هویت ملی مطالعه موردی: شهروندان شهر 1390نیازی، محسن )

(، صص 24) 7. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شمارۀ 1389کاشان در سال 

158 – 129 . 

 بیین رابطه زبان ( زبان و هویت؛ ت1392مقدم، الهام و خدمتکار، داوود ) نیازی، محسن؛ شفائی

خارجی و هویت فردی، اجتماعی، فرهنگی و ملی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و 

 .199 – 299(، صص 30) 9ارتباطات، شمارۀ 
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