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بیتفاوتی سیاسی  -اجتماعی از منظر آسیبشناختی بر فرآیندهای گوناگون در
حوزه عمومی و روند مشارکت همدالنه و عقالیی شهروندان تأثیر مستقیم دارد.
فردگرایی ،نادیده انگاشتن خیر عمومی ،شهروندی غیرفعال ،عدم پاسخگویی
دولــت ،گســترش فرهنگ دولتگــرا ،نابرابری ،تبعیض ،فســاد ســازمانیافته،
کنشهــای مقطعــی و هیجانــی ،ضعــف هنجــاری گســترده و در نهایــت عــدم
التــزام به تعهدات مدنی نمونههایــی از پیامدهای مخرب این پدیده در ســطح
جامعه است .در این راستا با توجه به مقتضیات زیست سیاسی ایران ،به بررسی
علــل ،آثــار و پیامدهای این پدیــده میپردازیــم .هدف از پژوهــش حاضر تبیین
جایــگاه اخالق فضیلت محور به مثابه راهــکاری بنیادین برای حل این معضل
پیــشروی جامعه ایران اســت .نظریه بحران «توماس اســپرینگز» به مثابه یک
روش زمینهگــرا چارچــوب نظــری پژوهــش حاضر هســت .ظرفیــت آموزههای
معرفتی مشــترک رویکــرد جماعتگرایی معاصــر به مثابه یــک جریان فکری
فضیلتمحوربافلسفهسیاسیاسالم،مبنایبررسیشناساییعللبحرانعدم
مسئولیتپذیریمدنیوارائهراهکارهایعملیبرایرسیدنبهجامعهبسامان
و زیست سیاسی اخالقی است.
ëëمقدمه
پژوهشحاضربابررســیموضوعبیتفاوتیسیاســیواجتماعــیبهانگیزههاو
عواملاساســیتأثیرگذاررویاینفرآیندمیپردازد.دراینراستابیتفاوتیبهمثابه
یــکنابهنجاریمؤثردرروندثبات،توســعهوســامتسیاســیجامعهمحســوب
میشود.ازاینمنظرمشــارکتمدنییکفضیلتشهروندیدرمقابلبیتفاوتی
سیاسیاســتکهدرجامعهاخالقمحوربهعنوانیکمسئولیتهمدالنهتعریف
شدهاست.درجامعهایمتشکلازشهروندانفعال،مردمنسبتبهمسائلجامعه
خودبیتفاوتوبیاعتنانیســتند.مشارکتعمومیوکنشهمگانیفضایزیست
سیاســیافرادرابهسمتمطالبهوتأثیرگذاریبرفرآیندهایگوناگونجامعهسوق
میدهد .محققان معتقدند رابطه معناداری بین بینظمی ،فقدان مشــروعیت و
بیتفاوتیوجوددارد.درســالهایاخیرشــاهدکنارهگیریمدنیشهروندانیاعدم
مشــارکتمعناداردربرابررویدادهاوتحوالتسیاســیواجتماعیکشــوربودیم.با
توجهبهعواملیچونشــکافروزافزونبیننســلها،گســترششهرنشــینی،رشد
صنعتوتکنولوژی،توسعهارتباطاتاجتماعی،بحراناقتصادیوگسترشتبعات
منفیآندربدنهجامعه،ناراستیوناکارآمدیمنتخبانمردمدرمناصبسیاسی
وبــهتبعآنحــسبیاعتمادیوســرخوردگیوعــدماثربخشــی،ازجملهعواملی
هستندکهموجبعدموفاقهمدالنهوبیکنشییابدکنشیدرسطحجامعهبیشاز
پیشمیشوند.دراینراستااحیایفضیلتواخالقشهروندیموجبپاسخگویی
دولتومسئولیتمدنیمردممیشود.نقطهعطفاینفرآینددرگفتمانسیاسی
برمبنایاخالقوارزشهایمعنوینهفتهاســت.فضیلتمندیوغایتنگریدر
امرسیاســینقاطمشــترکوقابــلتعاملمبانــیمعرفتــی«نوجماعتگرایان»و
اسالماست.بررسیراهکارهایعملیجماعتگرایانبرایبرونرفتیابهحداقل
رساندناینآسیبسیاسی-اجتماعیوانطباقآنباشرایطجامعهونظامسیاسی
ایرانازاهدافاصلیایننوشتاراست.
ëëکلیات و مفاهیم
مشارکتسیاسی:مشارکتسیاسیازمهمترینشاخصههایتوسعهوبسامانی
یکجامعهاســت.مشــارکت«چارچوباساســیتوسعه»اســت،زندگیشخصی
واجتماعــیافــرادراتحــتتأثیرقرارمیدهدوموجببهزیســتیانســانمیشــود

علل و آثار بیتفاوتی سیاسی
و اجتماعی در حوزه عمومی
( )2008,17 Shapiro and Wintersمشــارکت سیاســی فعالیتهــای شــهروندان
آزادکــههــدفازآنکموبیــشتأثیرگذاریبــرانتخابمدیرانحکومتــیونیزخط
مشیهاییاســتکهآنهاانتخابمیکنند)verba1979,4(.درتعریففوقمفهوم
شــهروندانآزاد،نکتهقابلتأملاســت،زیرا لزومدموکراتیکبودنجامعهرابرای
مشارکتحداکثریشهروندانضروریمیداند.بیاندقیقترعدممشارکتفعالو
مؤثرشهروندانباضعفدموکراسیدرجامعهارتباطمستقیمدارد.
گابریــلآلمونــدوپــاولمشــارکتسیاســیراازلحــاظرفتــاری،مصلحتگرایی،
ارجــحبــودنفعالیتهایدســتهجمعیبــرفردگرایــی،میزانهمبســتگیومیثاق
بــانظامسیاســی،روابطسیاســیبرمبنایاعتمــادمتقابلرابهعنوانمعیارتوســعه
سیاسیتلقیکردهوازنظرساختاریبرتنوعساختاری،فرهنگدنیویوسطحباالی
اســتقاللنظامهایفرعیتأکیدمیکنند(.قوام)89.1393مشــارکتسیاسیمانند
هرفرآیندیملزوماتمختصبهخودرانیازدارد.ازمهمتریناینملزوماتمیتوان
بهفرهنگغنی،امیدسیاســی،دولتپاســخگو،دسترســیآزادبهاطالعات،دانشو
اطالعاتکافی،آزادیاحزابسیاســیونهادهایاجتماعی،درجهآگاهیسیاســیو
اجتماعیشــهروندانکهالبتهبامیزانوکیفیتجریاناطالعات،آموزشهمگانیو
رایگانرابطهایمستقیمدارداشارهکرد.عملیاتیشدنهریکازاینعواملقطعاًدر
جامعهایعدالتمحورممکنخواهدبود.
عدالتشــرایطمشارکتوتوسعهبهمثابه
آزادی را فراهم میکند .از اینرو کشورهایی
کــهداراینظــاممتصلبهســتند،ســطح
بیتفاوتی سیاسی :این مفهوم در
مشــارکت سیاســی محــدود اســت .در این
مسئولیت
مقابلکنشهمگانیو
نوع مشارکت تصمیمات عقالیی مغلوب
مدنی و در تقابل با مشارکت و
رفتارهایهیجانیمیشود.
بیتفاوتــی سیاســی :ایــن مفهــوم در
همدلی قرار دارد .عدم تعهد و
مقابل کنش همگانی و مســئولیت مدنی
بیمسئولیتی نسبت بهوقایعو
و در تقابــل بــا مشــارکت و همدلــی قــرار
سیاسی
روندتحوالتاجتماعی،
دارد.عــدمتعهدوبیمســئولیتینســبت
و عزلتنشینی در جامعه به مثابه
بــه وقایــع و رونــد تحــوالت اجتماعــی،
یک نابهنجاری در عرصه عمومی
سیاســی و عزلتنشــینی در جامعــه بــه
مثابــهیکنابهنجــاریدرعرصهعمومی
جامعهتلقیمیشود
جامعهتلقیمیشــود.اینپدیدهازمنظر
آسیبشناختیازپیامدهایعواملیچون
فردگرایــی ،شهرنشــینی ،رشــد صنعت و
فناوری ،از بین رفتــن هویتهای گروهی و
محلی،ناکارآمدینظامسیاســیوبیاعتمادیمردمبهمسئوالناست.بیتفاوتی
اجتماعــیبهمثابهمفهومیاخالقــیودرعینحالپدیدهایجامعهشــناختینیز
مدنظــرقرارگرفتهاندوآنراعالقهانــدکیاعدمتعلقدرحیاتاجتماعیآدمیان
تعریفکردهاند()185,1992Ganse
فضیلتسیاســی:اینمفهومحاصلپیوندفلســفهاخالقبافلســفهسیاســی
اســت.ازدیربازچیستیفضیلتومعرفتکســبآنآغازگرمباحثمحوریچون
عدالت،مشــروعیت،شــهروندیوماننــدآننزدمتفکــراناینحوزهبــود.دریونان
باستانفضیلتواخالقغایتجامعهسیاسیبودند.خیرعمومیفضیلتیبودکه
موجب نظم و ثبات در جامعه میشد .از اینرو به اعتقاد افالطون سعادت راستین
آدمیدرفضیلتاستوفضیلتدرباالترینوجهخوددرعدالتمتجلیمیشود
کهظهوروتبلورآنتنهادرجامعهسیاسیممکناست.درفلسفهسیاسیافالطون
سیاســتورزیوفضیلتاخالقیرانمیتوانازهمجداتصوروکرد.جامعهکاملو
دولتشــهرمطلــوبویتمامیابعادیکنظامسیاســیاخالقــیرادربرمیگیرد.
جامعهآرمانیویواجدچهارفضیلتدانایی،شــجاعت،خویشــتنداریوعدالت
اســت،اماازنظرافالطــونجامعهایازفضیلتبرخورداراســتکــهویژگیچهارم
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