گفتمان

تحول پارادایمی و نسل جدید
سیاستورزی
سلمان صادقیزاده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چگونه میتوان به روابط قدرت و
پیشینهسازی خیر عمومی سامان بخشید.
پارادایم جدید جهان چه ویژگیهایی دارد
سیاســت همواره امــری کانونی در مناســبات زندگی جمعی بشــر بوده اســت.
همگام بــا پیدایــی جمعیتهای انســانی پرســش از چگونگی سامانبخشــی
به روابط قدرت و بیشینهســازی خیر عمومی با پاســخی همراه بوده که هســتی
چنین پاســخی فارغ از چیستی آن زادگاه امر سیاســی است .این پاسخ ،هرچند
هدفیروشندارد،دربرگیرندهجهتگیریایروشننیستوهمینگونهگونی
در جهت گیریها آبســتن سیاســتهای متفاوت وچه بسا متنافر است؛ جهت
گیریهایــی کــه از درون پارادایمهــا ســربرمیآورند .چرخــش در پارادایمهای
یادشــده به دگرگونی در پاســخ بــه امر سیاســی میانجامد و از این گــذر ،گذار به
سیاســتی نوین را در پی دارد .در پارادایم جدید جهان امروز میتوان سه جریان
مهم را تمیز داد که عبارت اســت از دگرگونی در صورتبندی روابط اجتماعی،
پیدایی جنبشهای اجتماعی جدید و برآمدن سیاست زندگی .این سه جریان،
در نهایت میتوانند بر بیرونیترین الیه زندگی جمعی ،یعنی سیاست رسمی،
تأثیری بســزا داشته باشــد؛ نوشته حاضر بر آن اســت تا با بررسی این جریانها،
پیدایی نسل جدید سیاستورزی را نشاندهد.
-1ëëمقدمه
مقالــهحاضربرآناســتتاامرسیاســیرادرونبســترگســتردهتریازروابط
اجتماعــیوالگوهایذهنیبنشــاندوبهاینســان،ســازگارییاناســازگاریآنبا
پیرامونرانشــاندهد.اینامربازمانمندییازمانپریشــیرویههایسیاسیدر
پیونداست.البتهمقالهحاضرداعیهدارآننیستکهدراینمجالکوتاهونوشتار
مختصرابعادپردامنهاینموضوعراکاویدهاست؛بلکهاینمقالهصرفاًدرآمدی
براینموضوعمهماست.مقالهحاضرتحولپارادایمیرابهمثابهزمینهنظری
وبســترعملیسیاســتتعریــفمیکند.یــادآوریایــننکته ضروریاســتکه
پارادایمهابهسختیوتصلبگفتمانهانیستندکههمهچیزرادرنظممشخصی
ازاشــیاکنارهمقراردادهوذیلمنطقیواحدپیوندزنند.برعکس،ممکناســت
پارادایمهابابخشهاییازمنطقپارادایمپیشینهمزیستیکنندیادربرگیرنده
فهمهاوارزشهایگریزازمرکزپرشــمارباشند.باوجوداین،سازوکارهایکالنی
مانندســازوکارهایسیاســینمیتواننددرونیکپارادایمناهمخوانوناسازگار
زمان زیادی بپایند .این گزاره به معنای تأیید جبرگرایی اجتماعی نیســت ،بلکه
بهمعنایتحولیبرآمدهازکنشنیروهایاجتماعیاست.اینمقالهبرآناست
تــابانشــاندادندوویژگــیپارادایمنوپدیــد،نقشنیروهای«شخصیشــده»و
«جنبشهایاجتماعیجدید»رابیانوتأثیرتحولپارادایمیبرامرسیاسیرااز
گذرآندوبررسیکند.درادامهبهبیانویژگیهایتحولپارادایمیمیپردازیم.
-2ëëتحولپارادایمی
تحولپارادایمیبهمثابهدگرگونیدرالگووارههایفکریوفرهنگیامرتازهای
نیســت.ازیــکنظرمیتوانچهــاردورهپارادایمیرا شــمرد؛نخســتینپارادایم
حاکمبــرزندگیجمعی،پارادایمی فراطبیعیبوده اســتکــهدرچارچوب این
شــاهدبازنماییفراطبیعیازسازماناجتماعیهستیمو«بیرونبودگی»منبع
مشروعیتسیاسیهســتیم.دومینپارادایمبهلحاظتاریخی،پارادایمسیاسی
اســتکهدرعینحالنخســتیندورهازفرآیندمدرنیزاسیونمحسوبمیشود.
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امر سیاست در بستر روابط اجتماعی
قرار میگیرد یا خیر؟
ایندورهمقارنباشکلگیریموجودیتهاینوینازقبیلپادشاهیهایمطلقه،
دولتهایمدرن،دولت-شهرهاودولت-ملتهابودهودرآنتحلیلسیاسی
بهمعنایکالسیکمتولدمیشود(.تورن)1396،
باتوسعهصنعت،اقتصادواشکالمختلفسازمانیمرتبطباآندرمحوریت
امــراجتماعیقــرارگرفــتوپارادایماقتصــادی-اجتماعیجایگزیــنپارادایم
سیاسیشد.دراینپارادایمشاهدتولدموجودیتجدیدیبهنامجامعههستیم.
پیــشازظهورجامعهباجماعتهاییروبهروبودیمکهپیرامونمقوالتهویتی
شــکلگرفتهبودنــد.درقالــبجامعه،انحــرافوجرمبــراینپایهکــهتهدیدی
بــرای نظم اجتماعــی بودنــد ،تعریف میشــدند و خانــواده و آمــوزش نهادی،
جامعهپذیرینامگرفتند.
دورهمابیــنفروپاشــیدیــواربرلیــنتــاوقایــع 11ســپتامبرنوعــیدورهحائل
محسوبمیشودکهناظربرگسستازپارادایماقتصادی-اجتماعیوپیوستبه
پارادایمینویناست؛اینپارادایمناظربرگذاراززباناجتماعیبهزبانفرهنگی
است.رفتارجمعیکهپیشازاینمعطوفبهبیرونوبهدنبالغلبهبرطبیعت
بود،جایخودرابهرفتارجمعیمیدهدکهمعطوفبهدرونبودهوروبهســوی
خــودوهمهافرادیکــهدردرونآنمیزیند،دارد.همچنینبــامرکزیتزداییاز
نظاماجتماعیبهسودکنشگرانفردیوجمعیمواجهیم،ایندورهبامبارزهبر
سرحقوقفرهنگیدرپیوندیتنگاتنگقراردارد(تورن.)1396،
هــریکازپارادایمهاییادشــدهبــانوعیتحولدرمنطقاندیشــیدنهمراه
اســت.پارادایــمجدیــدفرهنگینیزناظــربرروابــطاجتماعیجدیــدومنطقی
منحصربهفرداســت.ازجملهمهمتریــنویژگیهایاینپارادایــم،میتوانبه
دگرگونیدرصورتبندیروابطاجتماعیوپیداییجنبشهایاجتماعیجدید
ن دامنه در امرسیاسی
اشارهکرد .این دوویژگی به نوبه خودموجب چرخشیکال 
شدهاندوگذارازسیاسترهاییبهسیاستزندگیرادرپیداشتهاند.
-1-2ëëدگرگونیدرصورتبندیروابطاجتماعی
دگرگونــی در صورتبنــدی روابــط اجتماعــی ناشــی از ورود بــه «جامعــه
پســاصنعتی»اســت.اینجامعهباتمایزیابیپیچیدهدرتقســیمکاروگسترش
نقش فناوریهای ارتباطی شــناخته میشــود و نتیجه آن فردی شــدن ســاختار
جوامعمدرناســت.البتهاینپدیدهمنحصربهجوامعپیشــرفتهنیستوتقریباً
تمامیجوامعرابهنسبتهایمتفاوتمتأثرکردهاست.درهمهجاماکموبیش
باسســتشــدنروابطقبیلگیوطبقاتیروبهروهســتیم.باگسســتنپیوندهای
قبیلگــیوطبقاتیمانهدرپیوندباشــبکههایاجتماعیحمایتگر،کهبهتنهایی
در معرض «پیامدهای مدرنیته متأخر» قرار میگیریم .همانطور که گفته شد،
اینپدیدهایجهانشمولاستوبهنسبتهایمختلفتمامیکشورهاازجمله
کشــورماایرانرامتأثرساختهاســت.برخیهمچوناولریشبک(،)1397ازاین
پدیدهبه«فردیسازی»یادکردهاندوازجملهبرتهدیدهایآنانگشتگذاردهاند
وبرخــیدیگــرهمچــونآلــنتــورن()1396ازآنبه«فردشــدگی»یادکــردهوبر
فرصتهایبرآمدهازآنمتمرکزشدهاند.
«بک»درجامعهخطربرآناستکهانسانامروزیدرنتیجه«آزادسازیها»
ازقیــودســنتیوگروههــایپردامنــهماننــدطبقــات،دولتهاوقشــربندیهای
اجتماعی ناگزیر اســت هویت اجتماعی خود را برگزیند ،آنرا تغییر دهد و خطر
آنرانیزبپذیرد(بــک.)172:1397،لشاینتحولدرگروهبندیهایاجتماعی
رابرآمدهازوضعیتجدیدپستمدرنیستیارزیابیمیکند(لش-35:1383،
.)37اینتغییردربستراجتماعیبهتسریعفرآیندفردیسازیمیانجامد.بک
میگوید«:فردیشدنبهطورتجربی،طیمصاحبههاومطالعاتکیفیبیشمار
اثباتشــدهاســتوهمهآنهانیــزبهدغدغهایاصلیاشــارهدارنــد،تقاضابرای
کنتــرلپول،زمان،فضایزندگیوبدنخود.بهســخندیگــرمردمخواهانحق
برخورداریازرویکردشــخصیخودشــاندربارهزندگیاندومیخواهندخوددر
اینبارهتصمیمگرفتهوعملکنند.اماامروزهآشکارشدهاستکهاینفرآیندهای

