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  1ادخال اجتماعي
  

  علي ذكاوتي قراگزلو
  

)17/07/95، تاريخ پذيرش22/01/94(تاريخ دريافت   
 

تكويني، ساختاري و / و توصيف از روند  "ادخال اجتماعي"گيري  بررسي شكل :چكيده
عملكردي،  همچنين ترسيم برخي از مقتضيات هنجاري و شرايط اجتماعي ايران اهداف 

اند. روش توصيفي، تحليلي و انتقادي است. چارچوب نظري بررسي رابطه  اساسي اين مقاله
پذيري و  و اتخاذ موضع كنش است. نتايج: ادخال اجتماعي شامل فرهنگ "امور واقعي"بين 

رود هماهنگي بين كنش و فرهنگ را پشتيباني كنند.  است. كه انتظار مي آموزيفرهنگ 
درك كلي كنشگر از  "كنش فرهنگي"تر و پوياتر است.  پذيري از فرهنگ آموزي فعال فرهنگ

هاي انتخاب و  ها/ نظم اجتماعي و امكان انتظارات و تعهدات نسبت به طيف وسيعي از ارزش
. اولين دارد دهد. اين فرايند كنش، داللت بر تفاهم متقابل مي تحول فرهنگي سازنده را نشان

هاي انفعالي از  ، تبليغات، فريب، تحميل و جنبه"دستكاري"و بيان تمايز  ادعاي مقاله، توضيح
موجب نارضايي  اشتباه شوند و "درك". اين مفاهيم ممكن است با است مشاركت اجتماعي

كند. درك اين  مي وخلط بين مفاهيم را روشن مياجتماعي گردند. كنشگري اخالقي، سردرگ
مبادله اجتماعي رضايت  ،تواند به يك ارتباط بر اساس اعتماد منجر شود و با همدلي تمايز مي

بخش بين كنشگران متفاوت ايجاد كند.. ادعاي دوم: در حل مسئله (وقتي شرايط و مقتضيات 
يابد كه شرايط   شافي وقتي ضرورت ميروشن باشد)، راه حل هم دشوار نيست. اما راه حل اكت

سازي سرمايه نمادين و نيز  پپچيده باشد و مقتضيات روشن نباشد. توصيه: روشنگري و غني
ها و مسئوليت  اجتماعي مطرح  ، ميانجيگري اجتماعي، وفاق و تكثر ديدگاه1مناظر وارگي

شگران براي است.: ادخال اجتماعي شامل مشكالت و حل مسئله است و نقش اكتشافي كن
هماهنگ كردن و هماهنگ بين فرديت و نظم اجتماعي و ادخال اجتماعي ضرورت دارد.. 
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ها  ارزش  حوزه  به  متعلق  پيوند دارد و فرهنگ " واقعي"امور   با " كنش"نويسد:  گيرد. ژيرار مي مي
ها)، ارتباط مختل و  (حوزة ارزش  (امور واقعي) و فرهنگ  كنش بين   هرگاه  ).21: 1372(ژيرار،   است

  آيد:  مي  اجتماعي پيش "ادخال اجتماعي  تفاهمي"نامتوازن شود،  مشكالتي در فرايند 
ظم به ركود  و رسوب در شرايط انسدادي تمدني  ن  گرايش گاه فرهنگ رسمي با   كه اين  نخست      

ها)ي مهم  ماند وادخال،ميانجيگري ونقد نيز از تنظيم تعامل نهادها (و علقه اجتماعي محدود مي
گردد و با اين  شود. مثالً نهاد اقتصادي برديگر نهادها چيره مي مادي، رواني، شناختي، ناتوان مي

سازد. اقتدار (قدرت  اي مي گرايانه، كاركرد تعاملي با نهادهاي ديگر را منفعل و حاشيه چيرگي تقليل
همراز “توجيه گر “كاري نخبگان  يابد و در قبضة قدرت مداران و دست مشروع)، به قدرت تقليل مي

  باقي مي ماند.   - و نه ميانجيگران متكي بر اعتماد كنشگران –آنان 
نومي، نبود فرد نيز دچار بيگانگي (آ  هاي انساني، كنش تر شدن و ابهام در روابط و نقش دوم : با پيچيده

وفاق و رابطه تفاهمي    كنندة  و تخريب  شود وفاق فرد با جامعه انزوا، ناشادي و خشم) و چندگانگي مي
، "نظم اجتماعي"خواهد بود. اين وفاق به اعتماد به   و همزيستي بين واقعيت و ارزش و انسان

اعتماد به ارتباط، گيري  شكل بستگي دارد. ها بيني پذيري معاني، و رضايت بخشي ارزش پيش
هاي تهاجمي  گرايشظاهرا  . ميانجيگري و نقد همواره روشنگرانه  نياز دارد  نه به حذف مخالف و رقيب

 ترسيا  و1 تفاوتي وبي رگي ، بينشانة بيگانگي اجتماعي  است  ممكنو حذف ديگري    جويي وسلطه
  است. اي مهربان جامعهنگارنده  موردنظر چشم انداز ادخال و جامعه پذيري باشد. 

كه  . درحالي است “ادخال اجتماعي   “ِ  بر ارزش  مبتني  از قواعد فني  :  تابعي 2ابزاري  عقالنيت       
و   كُنش  جريان  را به  قواعد ارزشي  مجموعة  كه  است  عقالنيتي  :3اي يا ارتباطي مفاهمه  عقالنيت
و   سازد.  روشنگري مي  اجتماعي را ممكن  انسان و جهان  متقابل  كند و فهم مي  مرتبط  گيري تصميم
از كاركردهاي مورد   و غيرشفاف  گرانه ، تحميل كارانه فريب  هاي ، محتوا و روش" اصالح"  به  كمك
مي توان   توان . و هم چنين آنچه مي  است "ادخال اجتماعي تفاهمي وجامعه پذيري فعاالنه" انتظار

و گفتماني   تبادلي  اي و رابطه  تر كرد ارتباط و غني  و تسهيل  بايادگيري تفاهمي متفكرانه  آموخت
و يا   افراطي  گيابعاد وجودي، شيفت  و شكوفا كردن  تمرين  از راه  بين كنشگران است. ارتباط انساني

را به  "پريشاني"وگو (ديالوگ) آزاد و  گفت به   را تبديل  پرهيز و گريز و فرديـت خالق  تمايالت
  محض  كند. اگر ادخال اجتماعي و فرهنگ پذيري را در تقليد و تحمل بدل مي  خالق "جمعيت"

و عقالنيت رسمي   از فرهنگ  اي تكرار و بازتوليد غيرمبتكرانه محدود كنيم، قرائت ترجيحي و غالب 
هاي مربوط به  نياز فهم چند جانبه و گزينه  . ارتباط  پيش ايم قرار داده  را  هژموني بخشيده و اصل

 
1. Nervelessness apathy 
2.. instrumental rationality 
3. communicative rationality 
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و اراده معطوف   اشتراك يافتن  براي   ، كوششي است. ارتباط "ادخال اجتماعي تفاهمي"حل مسئله  
رويكرد و   رآمد و ناكارآمداست. آن چهبه انتخاب ميان  نيك و بد، ارجمند و كم ارزش و كا

  .  اي) است (مفاهمه   ارتباطي  كنند، عقل مي  دنبال اخالقي   هاي سبك
ها در افقي  شايد نقش و صداي منتقد و ميانجيگر،توصيف تفصيلي و بازسازي صداها و پديده      

ها را بي واسطه درك  هاي پنهان آن جنبه"  ماوراي نظام توزيع قدرت باشد تا بتوان به قول بارن
تواند  مي  معرفت 2و كاركرد انتشاري  1تراكمي  و كاركرد  ). گفتمان نوپديد558:1381( بارن،  "كرد

گرايانة كنشگران، فضا و امكان نزديك شدن  خاص  شناسي با تكيه بر پويايي كنشگر شناسا، روش
  نخواهد داشت  دوام  انقالب هيچ   دارد كه: موفقيت  تأكيد خاص  3عمل و نظر را تعريض كند. بروباكر

باشد (بروباكر،   همراه  قدرت  توزيع  و نظام  و اخالقي  فكري  عادت  بنيادي  با دگرگوني  مگر آن كه
ويژه اگر به معني واگذاشتن  ).. تغيير وتن دادن به گفتمان جديد مشكل است به172- 174: 1990

  اند. ترميدورها شاهد اين دشواري بوده تملك وسيطره باشد. امتيازات،
  زندگي متوقف  ضعر  كم  هاي محدوده  فرد را در ميان  بر ديگران  و سيطره  تملك  به  ميل        

هاي پيوسته، تفاهمي، تعاوني  ). كنش22: 1356كند (ريد،  سازد و از خود فراتررفتن را طلب نمي مي
گويد: از خود گذشتن، انكار خود نيست بلكه جايگزين شدن در درون بافت  و همدالنه است. ميلر مي

ادخال  هر كار فرهنگي  ).  كنشگر تحولي و خدمتگزار هوشيار از234:1380(ميلر، تر است وسيع
برد تا از  اعتال، ارتقاء و استعال انتظار مي  قدم  جامعه پذيري فعاالنه، يك اجتماعي تفاهمي و

هاي خود را  گويد: وقتي جامعه تعارض زدگي و تعرض و رقابت مخرب فراتر رود. مطهري مي عمل
توان  به اين ترتيب مي 5).59: 1359( 4شود ها است كه مطرح مي حل كند اين مسابقه در نيك

از سوي  "كنش"و  "فرهنگ"حل خالقانه مسئله بين  6ادخال اجتماعي تفاهمي را، نماد زندة
نبود ي، (آنوميگانگي بگرايي و با افزايش اعتماد و وفاق،  با پرهيز از تقليل كنشگر تعريف كرد كه

ها و  ها و بهسازي رابطه ئلهحل مس دهد. راه را كاهش مي خشم) و انزوا، ناشادي وفاق فرد با جامعه

 
1  . accumulative/ additive 
2  . diffusive 
3. J .Brubacher.  
4 Cotinuous interactions 

خواهي چنان است  رسد از ديدگاه عقالنيت وجهان اجتماعي شاخه اي از نوصدراييان، كنش نيكي و نيك به نظر مي .5
كند.احتماال ازنظر اين شاخه از نوصدرائيان، مسابقه  عمل و نظر، بايد در چارچوب فضيلت اخالقي عملكه نزديك شدن 

 ”، به تصديقات حقيقي "قضاياي خارجيه"در نيكي يكي از صور توفيق آميزحل مسئله در شرايط فرض هستي شناسي 
ختي (منطقي) و عليت  وجود شناختي را از مصاديق عليت معرفت شنا "احكام انسان شناختي"بايد پايبند بود و 

 دانست.
6. invivo  
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واره و سيري سرراست ندارد. مداخله  افزودن بر سرمايه اجتماعي و تقويت اعتماد و ابداع الگو، طرح
و رهيابي براي  "ادخال اجتماعي"و روشنفكرانه دركنش و واكنش وجوه   براي تنظيم خردمندانه

  تماعي و تغيير اجتماعي  است.ها  نيازمند برساختن انسجام تفاهمي بين نظم اج حل تعارض
  

  بيان مسئله
هاي فرهنگي و با مفروضات ياد  بدين گونه موضوع مورد بررسي اين است كه در شرايط و زمينه

ها)ي مهم  گيرد و الگوهاي تنظيم رابطه تعامل نهادها (وعلقه شده مسئله ادخال چگونه شكل مي
،  بودن  نسان: ا انتخاب  با امكان  آن  تام  آدمي، تناسب  به  گذاري مادي، رواني، شناختي كدامند.  ارج

پذيري  ها، شرط ضروري ادخال اجتماعي تفاهمي و جامعه همه طرف  ماندن  و انسان  شدن  انسان
  ادخال اجتماعي يا تمام  هاي از طرف  يكي  يا فكري  ، اخالقي احساسي  مضمون  . يعني فعاالنه  است

و   انديشه  يك  دهندة يا تعليم  كننده پذيري فعاالنه (عرضه ادخال اجتماعي تفاهمي و جامعه  هاي طرف
، "ادخال اجتماعي تفاهمي  و جامعه پذيري فعاالنه"شود.  مي  گذاشته  مشاركت  ) به آن  نيز گيرندة

  .  است  يا توافقي  مشاركت همدالنه  تحقق
افسونگري و تبليغاتي و آمريت همگام است با   كاري و يادگيري رفتارگرايانه و دست        

كنش فردي و "  هاي گاه ها و لغزش از امور براي حل مسئله و از خطرگاه  طرفه  يك  ايه روايت 
ادخال اجتماعي  "باكارآمدي به حل مسئله  متفكرانه است كه . درك عاطفي و همدلي است " جمعي
هاي بديل را مطرح و در معرض فهم ونقد مشترك قرار  منتهي مي شود زيرا همه گزينه "تفاهمي

توان درونداد و مفروضي موجود و نسبت به فرد،  را مي "فرهنگي 1زمينة"رچند كه  . هدهد مي
هاي  بسته 2يا شخصيت يا با مسامحه هويت يا عادت واره "نظام تمايلي"دانست اما  “ "پيشيني"

  گاهو   است  ظاهراً مختارانه  اي گونه  به  و  و بديهه  براي فرد، ارتجالي  ها موقعيتپيش ساخته نيستند. 
) محل تالقي ذهنيت فرد و 6:1383ه تعبير پير بورديو (توسلي،. بـ عاطفي غالب دارد  اخالقي  مايه

  . توان طبيعت ثانوي ناميد. ساختارهاي اجتماعي آدمي را مي
هايي هماهنگ كننده و انتظام بخش دارد (بخشي از نظم  ادخال اجتماعيِ تفاهمي كاركرد      

ها و  عالوه بر هماهنگي با موقعيت  آدمي " كردن  اجتماعي"به معني    گاجتماعي است). كار فرهن
آيد كه سبب بروز  فراهم مي 3هاي فراپوي  فراهم سازي زمينه و يا نقشه و طرح  هدف  وضع موجود،

شود. بايد روشي را  ها مي ها و نهاد هاي علقه و تنظيم كنش رابطه” هاي حل مسئله فرايندها و روش

 
1. context 
2  . habitus 

 Emergent    پيشنهاد نگارنده برابر واژه انگليسي .3
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گويد:  كه بوراوي مي ه بتوان ار محدوديت تحقيق دانشگاهي خارج شد. چناندنبال كرد ك
هاي آن فراتر  به روي فضاهاي غير دانشگاهي باز است و از محدوديتشناسي سياستي  جامعه

كه آنان نيز بر سياست دولت اثر دارند.....  رود. چنين تحقيقاتي بايد بر عموم تاثيرگذار باشد چنان مي
هاي آموزشي بوده است. و  شناسي سياستي همگاني و محبوب، سياست يل جامعهشناسي تحل روش

  ).260: 2004شود (بوراوي،  شناسي سياستي انتقادي هم ناميده مي اين گاهي جامعه
توان درنظرگرفت:  شناسي سياستي چشم اندازهايي تجويزي به اين قرار مي متناسب با جامعه     

و رهيابي  “ادخال اجتماعي” و روشنفكرانه دركنش و واكنش وجوه   مداخله براي تنظيم خردمندانه
  ست.ها  نيازمند برساختن انسجام تفاهمي بين نظم اجتماعي و تغيير اجتماعي  ا براي حل تعارض

  
  1نظري به بسترمندي تاريخ 

) و مبناي ديرينة آن توليد خُرد آسيائي بوده است 1362(پرهام،   است  يابي كم  ايران،  تمدن تمدن
 "زور گويي"تنعم ديرپا. در روند تعارض تاريخي در مسير ادخال و اجتماعي شدن و در نتيجة   نه

، در  آنان  كاري) همباز وهمراز گران (دست مداخلهو   سه گروه، بهرمندان از قدرت آمرانه، زرپرستان،
كردند.  فرهنگ را از توانايي توليد امكانات آزادي و مسؤوليت تهي مي "اي نابرابري رابطه"طريق 

اند و  هراسانده مي  و جان  و نان  را از نام  هاي زندگي، مردمان ها با كوشش براي تسخير حوزه آنان قرن
پذيري را  به توليد امكانات آزادي و مسؤوليت2رانده شدگان، خاموشان  شدگان نياز سوزان سركوب

  رمقي كم   اخالقي  هويت  اند و هرگاه گرفته مي  را از آنان  فرياد و ناله  مجال  اند. حتي كرده انكار مي
از   ما، هر چند كه  گذشته  نبود. فرهنگ  در امان  سه گانه پرآسيب  برد آن از دست  گرفت مي  شكل
، اما تا حدود زيادي دوگانه انگاري عالم معنا با عالم ماده را پذيرفت و  نيست  خالي  انسان  به   احترام

  جان و خرد پناهگاه روح و فكرت شد، و نه حقوق فردي. 
و آرمان گرايان   ِ اختيار بوده صراحت  برد زورگويان و كمتر فرهنگ ايران در معرض دست  فرهنگ     

و   توبه فرمايي، سلب  فرهنگي  هاي را با انگاره  و تقوي  فالح " متن"  هاي رمانتيك نيز گاه و اتوپيست
بخشيدند يا به ذوب در  و پرهيز و گريز را رنگ و لعاب و بوي معنويت مي "اند خوانده مي"  نفي

: به اين كند توصيفي و تبييني پيشنهاد مي  "اي سه گانه"كردند. نگارنده  حوالت تاريخي احاله مي
(   ) و شلتاق (مجازات ترذيلي  (تهديد) و شالق  مانند چماق  سابقاً رايج  الگوهاي  معني كه بعضي

 
  وام گرفته ام.1389است  كه از  احمد گل محمدي  bed of historyبسترمندي تاريخ تعبير فارسي   .1

2. Repressed/excluded/muted groups     
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ها) از  هنجارها و ارزش  بي قانوني، ناپايبندي به شفافيت ، ناپذيري  و پيمان  اعتمادي بي ،1كژپيماني
  دهد.  تعارض حوزة عمومي و اجتماعي و نبود تفاهم  باحوزة قدرت آمرانه خبر مي

 . هر چند تعبير است  و ناله  در گلو مانده  بغض  ، غرقه گذشته  فرهنگ  گفت  شايد بتوان
اند وضع كنوني  ). قابل تأمل است گفته25: 1375گرايي در عصر رنسانس اسالمي (كرمر،  انسان

سعدي و بسياري ديگر، عالوه بر لزوم اصالح اخالقي ها  بعد 2انديشي بيشتري دارد. دانش نياز به ژرف
/ كنند: تو نيك و بد خود هم از خود بپرس و تهذيب  بزرگان، توانمندسازي فردي را هم توصيه مي

  چرا بايدت ديگري محتسب؟
سحر   و ايهام  در ابهام  كاري شده غير تفاهمي و دست  نگ پذيري و جامعه پذيريهاي فره شيوه

حوزة كنش   موازات  به  شناور بوده. البته  قرون  فرو خورده  در بغض  تنيده  3ها سنخ و استيصال كهن
  ايران  ريختا  ) در طول آمرانه  قدرت  (منتقدان  زمانه  هاي“  4 ضدقدرت  “، حوزه ارزش و معني و  رسمي

  منطقه  “اند. افزون بر آن از  يافته نيز مي  مستعجل  درخششي  و البته  بلند  و شأن  احياناً منزلت
.اما اين مايه  است  فردي  و هويت  سپهر زندگي  همان  كه  ايم مند بوده بهره  نيز مختصري “ الفراغ

و   آزادي  و روان  د كه  حركت چاالكاي فراهم آر چندان نيرومند نبود كه سرمايه نمادين سازنده
  خالقيت را بازتوليدكند.

، تقليد، شخصيت  شيفتگي  هاي در ادخال اجتماعي غيرتفاهمي،جنبه  كه  گفت  شايد بتوان
  شكني  ، قدرت روي و تك  روي و كناره  شكني و بت  سازي يا پرهيز و گريز، بت  ، انفعال افراطي  شيفتگي

دادند)،  ها (به ويژه آن گاه به انسجام تفاهمي جديد تن نمي سنخ رسايندة كهنهاي ف و احياناً جنبه

 
نگارنده اين تركيب را از  سخن فردوسي  برگرفته است:  زپيمان بگردندوازراستي/ گرامي شود كژي و كاستي . 3

  ).520(شاهنامه فردوسي انتشارات جاويدان، [ بي تا ]،  ص 
ن هاي علّي نزديك به هم و يا خطي و يكسا اند و رابطه هائي پيچيده . تكوين و ساختار و كاركرد امور انساني، سيستم1

المعارف فرانسه،  گويند نويسندگان دايره اند. مي انديشانه هاي فرهنگي سزاوار تحقيق جامع عام ندارند. بنابراين جريان
) اما تا زمان سهروردي علم بر اراده مقدم است. پس از سهروردي، در  154:1381شبيه گروه اخوان الصفا بودند (ارشاد،

اي از آن نصيب  م آدمي مقدم قرار گرفت. البته نتايج كالمي و فلسفي گستردهشناسي فلسفي ايران، اراده بر عل انسان
  تحقيقي  ها (ي عمودي و افقي) است. طبق نشد. از خصوصيات دانش جديد كاربردي بودن و تا حدي رشد آن در شبكه

 acculturation)(  پذيري فرهنگ -  ، و برون(enculturation)  پذيري ـ  فرهنگ  بين درون  ايران  و پرورش  در آموزش
مورد   خالق  اعتنا ندارد. هوش  غيردرسي  كتاب  به  آموز ايراني دانش  ناچيز است.  و كار گروهي  . تفكر جمعي هست  شكاف

)  يك طرفه (جانبه  ارتباط  شود در آموزش  برقرار نمي   "ارتباط" .  باور  است نگر و گذشته  ، گذشته . آموزش اعتنا نيست
ما علم بر اراده  "طبيعت ثانويه "كه هنوز در  شايد بتوان اين وضع را مرتبط دانست به اين ) Higins,1989است ( حاكم

   مقدم است.
3. archetypes 
4. anti power 
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اعتماد يكي از عناصر نويسد: . غفاري مي است  داشته  غلبه  به  ها ميل آن  و سازنده  ايجابي  هاي برمايه
صالحيت و كفايت تمدني است و پيش نيازي براي مشاركت سياسي، اقدامات كارفرمايانه و آمادگي 

زمينه اي است كه افراد را به سوي انسداد قومي و  ادخال محدود.براي اخذ فن آوري جديد است
يابد كه اين كاهش ناشي  تعميم يافته كاهش مي دهد.  در ايران اعتماد سوق مي ...حتي جنسيتي و 

 .)1383(غفاري،  از همان خصلت خاص گرايانه جامعه ايراني است
)  (ع  عيسي  از قول  متي  ي تشنه اميد و راستي است. در انجيلجراحات عميق روح خسته ايران

). در قرآن از اصحاب 58را در شهر خود نپذيرفتند (انجيل:   پيغمبري  ها هيچ امت  كه  است  آمده
). اگر همدلي و ميانجيگري روشنفكرانه 30- 13قريه سخن رفته كه مطرود قوم خود شدند (يس 

نيز در چنان شرايطي به عنصر بيگانگي( نبود وفاق فرد با جامعه انزوا، مدد نرساند، ادخال اجتماعي 
  شود.  ، آغشته مي1ناشادي وخشم)، كه تعين مهم آنومي است

گاه از فرط تكرار الگوهاي زندگي   با برداشت تفسير تعقلي روز آمد شايد بتوان گفت مردمان
نبودند تا اين مسئله قابل    2ت به خودرنگي با ديگران قادر به تعقل انتقادي نسب گذشتگان يا هم

، خُرد  گرانه ميراثي زير آوار عادات مداخله  ها واعصار را دريابند كه چرا  كنشگر، تصور احتمالي دوران
دارد روشنفكر، شئون   پرمضمون  و فرهنگي  طوالني  تاريخ  كه  در كشوري  ويژه شود. به مي  و له

شود و رويكردي هم معناجو  ممكن است مغلوب شود، منكوب نمي يابد. پهلوان هم گرچه پهلواني مي
و هم زندگي ستاي و شادمانه دارد (وام گيري از تعبير نيچه كه دو گانه ديونيزوس و مسيحا را 

  و مخاطره  فردي  فضيلت الگويي از نيز ،سياوش و زستم  آرش  باشكوه  سطورها0كند) مطرح مي
  . است دادجويانه وپهلوانانه   وار فرهيخته

داراي مدرك وخط ربط ديواني و رسمي كه در نقش اجتماعي يك بعدي خود  3كردگان تحصيل 
ها  كه با رويكرد نقادانه  و ميانجيگرانه در  تعارض  4فسرند و غرقه نقش اند، با روشنفكران  فرو مي

ماكس وبر، در ربع اول " نويسد: مي هانيگانشوند متفاوتند.  ومسائل اجتماعي حاضر و درگير مي
ه بر عقالنيت ابزاري و عقالنيت ارتباطي سخت، از عقالنيت روشنفكرانه سخن گفته قرن بيستم، عالو

 تر، هاي بنيادي هاي روشنفكرانه و فراصنفي مرتبط با ساحت گيري جهت ).1394 ،هانيگان( "بود

 
       سر هوس ساقي در دست شراب اولي    در                          اوضاع فلك زين دست  به تعبير حافظ: تا بي سروپا باشد .1

 )457(حافظ خانلري. غزل شماره 

2. critical interval 
3.  intelligensia 
4. intellectual 
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ها و عمودي شامل برآوردن  منزلت، اخالق، عدالت (شامل عدالت افقي يعني برابري فرصت معنا،
  اند.نيازمندان)، سالمت و نشاط و كارآمدينيازهاي 
و رنسانس اسالمي،  "تمدن طاليي اسالمي "موسوم به "ميان پرده"و ازجمله   ايرانيفرهنگ در 

بارز و   گونه  به هاي مسير ادخال اجتماعي و اجتماعي شدن  امكانات حل مسالمت آميز تعارض
تكوين و كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي، ساده  ساختارها سير گيرد. قرار مي  مورد ستايش  پرمعنايي

ها از هم دورند و نياز به راهيابي فرايند نگر، تحليل و با هم نگري  و خطي نيستند و  زنجيره عليت
  آن  و مقتضيات  ها و انگيزه از روش  قدم  به  ها قدم حل و راه  براساس عوامل متعدد دارند. نتيجه

حتي هدف وااليي خود را از وااليي   نيست  ، ديواري و وسيله  هدف  بين ). فرايندي  تراود (ديدگاه مي
  ها تمامي ها و يادمان ها، گنجينه ، سنت فرهنگي  كند. به عبارتي گذشتة اجزاء وسيله كسب مي

كنشگر فردي و اجتماعي و  توان مطلق كرد. نيست. نتيجه و محصول را در برابر وسيله نمي  فرهنگ
تنوع متزايد لزوم  و درعين حال وسعت و غير و گاه متنازلاختيارِ مت ر اجتماعيِكردا سازماني با

: كمك كند تحولي ايجاد كندتواند  فكري ميمثالآگاهي و روشن مواجه است.  عمل اخالقي تعهد و
. احياگري و اصالح دين هم بخشي از روند تبديل شود "رخودة بجامع"به  "در خودة جامع"كه 

وارِ نهادها به دست  ِ شيفته از روند فتح  روند بخشي و جامعه پذيري است.اين ادخال اجتماعي 
  اند: . درباره وضع كنوني گفتههاي اجتماعي جديد است قدرت

يكي از مسايل بسيار مهم دو قرن اخير  تجدد است كه رويارويي ايران و جهان مدرن ونيز 
برآنند   محققان  گيرد. بعضي هاي گذشته خود را در بر مي رويارويي ايران امروز با ميراث وطرح واره

  دنشد و به تم  تجددخواهي وسيله   ديني  كه مسئله  تعارض مهم امروز  ايران اين است كه روح
  ). 1357دادند (داوري،   شريعت  جديد، صفت

ي ها افزايش گزينهتوان بحث اين نويسنده محترم را  از زاويه زمان اجتماعي هم نگريست . مي
ها ونيز  تعارض مسير ادخال اجتماعي و  ها و نيز تعامل پيچيدگي، و فراخناي حركت هنجاري

دامنه كنش و در بدو هر تغييري  متعارفدهد. با ذهن  وسعت مي و افزايش اجتماعي شدن را
 به سبب تاخر فرهنگي ها ما ابهاميابند ا ميكاهش يا افزايش اختيارات كنشگران فردي و سازماني 

اما در  1. متعارف دارد ميل به حفظ وضعيتهاي تقويمي  در زمان جامعه زيرا ( يابد استمرار مي
و عمق وشعاع انتخاب  شود. نيز دامنه  طي مي شرايط تالطم و شتاب، زمان با ضربان و آهنگ ديگر

گيرد يا سركوب  ها را ناديده مي آورند (و  ادخال آن هايي كه نوبه نو سر بر مي ها و تعهد و بديل
 

پيشا "و زمان  "زمان  كند"،"زمان فريبنده"،"زمان دوري"، "زمان جاويدان". از منظر  ژرژ گورويچ انواع زمان مانند1
 ). 293: 1389است (هاروي،  "انتظار
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  از نفس  بر نهاد قديمي  نفس  نهاد تازه  روح  تهاجمي   غلبه و   فتح  يابد. كند) وسعت و تنوع مي مي
نشانه عقالنيتي در خطر زوال است و سرانجام هم در برابر عقل ابزاري  تهاجم    . اين است  افتاده

شود زيرا توان نقد و توليد  را وانهاده است. از نظر  بحث مورد نظر همان فروكاستنِ  تسليم مي
   جامعه پذيري به ادخال غير تفاهمي است. 

همان غلبه  “  شريعت  دنكر  سياسي  ”نتيجة ساده سازي جامعه پذيري فعاالنه انساني در فرايند
،  و نتيجه  هدف  تر كردن روح تهاجم يك علقه، يك ايمان و يك نهاد بر نهادهاي ديگر است. مسلط

  معني    كند به  غافل  آن  و تفكرها و فرآيند كسب  و روش  ، وسيله كنشگران را از انگيزه  كه  طوري  به
ناهمدالنه، به   توان ري سياسي يا ديني را نمي.جامعه پذي زدگي است عمل  گرايي و هم چنين  شكل

و   و حصول نتيجه "ادخال اجتماعي تفاهمي” حل مسئله  وسيلة  و عجوالنه  و يك جانبه  سادگي
عمل مطلوب قرارداد. در واقع اين رابطه نامتقارن و ناموزون،مرعوب شدن نتيجه تسليم شدن به 

 استيالي قدرت بر و پول (پلوتوكراسي) سلطه رتيعنصر تهاجمي عقل ابزاري است. از ديد فرانكفو
كوبد.  در هم مي "صنعت فرهنگ"را با نيروي  آزادي و قدرت انتخاب بازتوليد زيست جهان،امكان

اليه مندي نامحدود واقعيت را هم در امكانات و توان با باسكار و رئاليسم انتقادي هم سخن شد و نيز مي
شدن همان رهايي از    از مستعمره زيست جهان رهايي سپهر و  هم در معضالت زندگي را  بايد ديد.

توسعه وتعميم قواعد ومنطق عقالنيت ابزاري است كه ممكن است با عباراتي چون حاكميت 
ها در تعيين  ها، دخالت انسان معنويت و اخالق در جامعه، و وفاق ملي، تحقق بالندگي انسان

   زوا جويي و افزايش اعتماد نهادي، بيان  شود.رنگ شدن حاشيه نشيني، ان سرنوشت خود، كم
(با  ”  تكه چهل “  هويت  فرايند تكوين  طي  ايرانيان   براي  كه  اخالق  در تاريخ  مهم  مسئله  يك

  را به طرز نماياني قابل  ، موضوع پرامكان  ) اما بالقوه214و   15:  1380گيري از تعبير شايگان،  وام
،  در غرب  گفت  كه در امر عرفي متجلي است. شايد بتوان  و دين است  عمل  سازد، رابطه توجه مي

بسيار   جويي و حل مسئله نوپديد اجتماعي  به شيوة اين جهاني  چاره  به  كه  يا ابزاري  جزئي  عقل
  رسيد در نتيجه  و امر عرفي  دين  دنياي  و همزيستي  1عرفي رويكرد فرا  به  انديشيد سرانجام مي
  . نيافت  مباين  را با امر آسماني  زميني  جويي ارهچ

كامل و   معدلت  هاي زندگي را دربرگيرد و اگرچه فراگيرترين توانست تمام عرصه نگرش ديني مي
در گرو   فقط  و نيز معدلت  اين جهاني در گرو مهدويت  فاضله  است. اما مدينة "آن جهاني"  معنويت

. در غرب مسيحي، امر    حتي طبيعت عقرب را دگرگون مي سازد شده كه  تلقي   رستاخيز نهايي
دنيوي غالبا مذموم بود از همين روي در حكم يك رقيب، سكوالريزم (امر دنيايي و عرفي)  
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هاي زميني تنگناي  جويي نيرومندو وسيع پديد آمد تا با حل مسئله،به شيوه اين جهاني، و چاره
  هاي دنيوي مذمت شده را بگشايد دخمه

  جهاني  با نيروهاي  ، ايران فرهنگي  - و جغرافياي  سياسي جغرافيايي،   به تناسب شرايط تاريخي،
دين گرا و سنت   "عقل"فلسفي نقدگرا با   تعامل و تقابل عقل  كه  يافت  اصطكاك  اي گونه  به  وقت

طيس مسحوركنندة . جاذبه و مغنا بار ننشست  كه آرزوي نخبگان عقلگرا بود، به گرا  چنان "نقل"
  بالقّوه و فرهنگي   اجتماعي  هاي كرد و بديل تقريباً همگان را خيره مي  و عرفان  ، نظام تصوف"كشف"

را فرو “عقل دوم    “خود مي كشيد هر چند كه عارفان، گاه   شيرين  افسون  كام  چاره جو را به
  لقب دادند.. "علم آخور"را   بنياد- و انسان  عقلي دنيوي  هاي گري  گذاشتند، اما چاره نمي

اما بروز و ظهور مسئله وحتي معضل اختالل در نظم اجتماعي و بي سازماني اجتماعي چگونه 
تواند  نمايد؟ پويش آرمانگرا، نوگرا و نوجو با فرهنگ يا بخشي از فرهنگ رسمي مستقر نمي روي مي

،  ، خشكي ، زمختي، سستي ، ابتذال الت، بط ستمگري  ارتباط و تفاهم برقرار كند و آن را  احياناً به
هاي نو در عرصة خرده فرهنگ  كند. پويش مي  متهم  و كهنگي  ، نداشتن مشروعيت مايگي بي

، "طراوت"، "كمال"، "مشروعيت"خود را از  نيروي  كه  غيررسمي  آرماني يا فرهنگ   يا 1واكنشي
شود.  آورد، مستقر مي فراهم مي "يتحقان "و يا  "تازگي"، " عدالت"، " بالندگي"،  "شيفتگي"

در روان و ذهن فرد و هم در جامعه و  ”ادخال اجتماعي تفاهمي” فرايند مسئله و حل مسئله
يابد، گاه با  و نارسا   را نامأنوس  رسمي  با فرهنگ  زيستي هاي نو اگر هم دهد.  پويش ها رخ مي تمدن

  يا به  ، انديشگي  زند تا دستگاه مي "2 دگرفرهنگ"  بناي  ساختن  به  ، دست و تهاجم  كاربرد قدرت
  قدرت  و اعمال  از رسمي بودن، رونق  ، را “ 3فزا غربت  “و  “  ارتباط گريز  “نظام كنشي رقيب   تعبيري
  بيندازد.  آمرانه

انسان است كه آرمان و   "زيست جهان"طي فرايند مقاومت و كوشش براي غلبه بر بيگانگي در 
ارزشها را با معرفت (از جمله هنر و   انگيز نظام و خيال  نوآور  شود تا بخش نو بازيافته مي "  4ايمان"

و   است " جزئي"  دهد؛ انگشت اتهام به سوي عقل نشانه مي رود كه  عقل  ، نشان متفاوت)  اي فلسفه
 "حقيقت"و   شده "مكانيكي"،   سر رسيده  به  آن " زمان"و يا   است "ابزاري"،  است “  تمكين" بي

گران هم  كند؛ رابطة گفتمان با انرژي مادي و عاطفي كنش  مماشات "مصلحت"تواند با  ديگر نمي
  شود.  دچار تغيير مي

 
1. reactionary sub-culture 
2. counter culture 
3. alienate 
4. faith 
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و   1شناسا  ها بر حسب رابطه  تعريف  يا بهتر بگوييم "ها محدود بودن در دنياي ممكن"  سبب  به
 رفتارگرايانه و هاي  از شيوه  يكي  به -   ابزاري  عقل  و سوار بر محمل  است "قدرتي  اي رابطه"  2شناسه
  ها و مفروضات ارزش  گوياي  بازنماي  كه  ، عقلي استقرار اعتماد تازه  براي شوند. مي  متوسل  كاري دست

شود. در اين  هاي گوناگون باشد، در واقع ابداع يا بازسازي مي هاي جديد در حوزه اساسي و كنش
يابد. در  ها فزوني مي آن  كنند و تعامل نقدگرا در هم رخنه مي  گرا و عقل آرمان  عقل،  نسبت گفتماني

  اند نه جزئي از آن.  اين جا هنر و فلسفه رقيب فرهنگ
و   ديرينه  "نبود ارتباط"و  " انگاري دوگانه"  توان حاصل ) را مي هايي از مسائل (تعارض  اي دسته

و  " ماده"هايند: عالمِ  از مسائل فلسفه، هنر و تمدن  كه  انستد "بيگانگي"و   "افزا  غربت"تفكر 
، " بنده"از  "خدايگان"،  از مطلقيت  نسبيت  ،  هنر و علم، جدايي" شدن"و  " بودن"، "معني  "عالم"

،  از امر ذهني  جدايي نسبيت از قطعيت، منطق وعقل از شهود، مشكل از صاحب مشكل، امر عيني
نظر و فكر   ، جدايي از دين  علم  ، جدايي از عشق  ، عقل از هدف  از محتوا، وسيله  وش، ر از ايمان  عقل

، فرد از  از جهان  ، انسان از آزادي  نظم  يا جدايي  ، تعارض"تربيت منفي"از  " مثبت  تربيت"،  از عمل
) جدايي  (اُبژه  شناسا  ) از موضوعِ (سوژه  ِ شناسايي  عامل  ، جدايي از روش  هدف  از بدن،  ، ذهن جامعه

و  تعارض موفقيت و پيروزي   از سعادت  شادماني  ، جدايي از شادماني  دانايي  اسطوره از عقل، جدايي
و   با تفكيك 3 دكارت  جديد رنه  و در قرون  ، ارسطو، ماني ، افالطون . زرتشت شمريم با سعادت را بر مي

پيشينيِ   ها و نيز احكام نومي ها (يا آنتي ناسازه  ا طرحب 5كانت  و امانوئل  4دوگانه انگاري امور
  مسئله  به  يك  حل  را براي  كرده و اصولي  بندي انديشه و روش را طبقه  عملي)  عقل ، در "فراعلم"

شمرد  مي  علم  را كمال  ، عمل و عمل  علم  رابطة  درباره  آورده بودند. بين مسلمين، فارابي  ميان
نصيحت الملوك "). در حكمي عملي عالمان ايراني رساالتي در اخالق، و سير و 24: 1968(فارابي، 

كننده امر اجتماعي را (در نظريه  يرداختند.ابن خلدون تاثير تعيين "احكام سلطانيه"و "
سو با  از يك   جزئي و ابزاري  ، نظر، عقل عمل  رابطه “حل مسئلة "عصبيه/همبستگي) مطرح كرد.

 "دانا  پيران" است.   مهم  در نظام ارزشي ايران  از سوي ديگر موضوعي  و فرزانگي  ت، حكم خردمندي
. اما با ورود "ماللت علما هم ز بي عملي است"است و   علم  ، كمال عمل  كردند كه مي  توصيه  چنين

تي كه اند) با عناصري سن مدرن هم ناميده و تركيب مدرنيته ايراني (كه شبه  ايران به دنياي مدرن
  سخت به دفاع از خود برآمده بود، چه رخ داد؟ 

 
1. subject  
2. object  
3. Rene Descartes  
4. manichaeism/dualism 
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  رويكردهاي نظم و تغيير اجتماعي و انسجام

  اي و فرهنگ، در فرايند مناظر وارگيِ رابطه  انسان، معرفت  ، شخصيت فرهنگ  استمرار و انسجام  
   از نتايج  كند. يكي رشد مي   جدلي و چند صدايي  االذهاني، حتي گاه چند جانبه، بين  ، روايتي تعاملي

و شنود، در   و گفت  مرابطه،  ، مفاهمه“  ديگران  هاي روايت"    گرداني از درك ادخال تهاجمي، روي
ميل به   “اخالق انطباقي و يا حتي به زبان روانكاوي   به  شدن خزيدن، تحجر،تسليم  “  1خود"  كنج"

ميانجيگري  جامعه پذيري فعاالنه، ادخال اجتماعي تفاهمي  و  اخالقي  تأثيرات  است. نتايج “ 2مرگ
  و جامعه  را در فرهنگ  پيشين  هاي تعارض  ضي، بع كاري رفتارگرايانه و دست  عكس  يا به  ونقد 

بر   نسبتاً تازه "مسائل "  هايي در مسير ادخال اجتماعي و اجتماعي شدن و كند و تعارض تشديد مي
، موارد زير  و معرفت ، جامعه  انسان  به  نسبت  بر محور تغيير ديدگاه  ميان  از آن  انگيزد كه مي

  با بحث  موارد مرتبط  اند. اين “ ادخال اجتماعي  تفاهمي” و حل مسئلهيادگيري متفكرانه   هاي زمينه
  ها و در نتيجه آفاق و مسائل نو است. تغيير ديدگاه

اكتفا به  "  ها يا ، شكاف دوانگاري انسان  به  تغيير ديدگاه نسبت  هاي فرهنگي و در موضوع چرخش
، فرد “  شدن  “و  “  بودن  “،  و جهان  ، تضاد انسان و بدن  پرنشدني مثل ذهن "يادگيري رفتار گرايانه 

تغيير   ... در خصوص ، فرد و سازمانجامعه، فرد و نهادها  به  نسبت  تغيير نظرگاه  ... و در زمينه و جامعه
،  آن  عاطفي  يا جنبه  تعليم  ادراكي  ، جنبه و نظري  علمي : تضاد فعاليت  معرفت  به  ديدگاه نسبت

و   ) انگيزه و نتيجه  (روش  و هدف  ، تفكر و محتوا، وسيله بعدي  يك  و چندوجهي معرفت  جامع  معرفت
  است.  ... گفتني هدف

و آموزش و فرهنگ، نبود انسجام و مشروعيت و جاذبه در شيوه و محتواي  در سطح معرفت
  ، انضباط رشد شخصيت  و جريان   و انديشه  تعليم  ادراكي  پذيري، بين جنبه ادخال اجتماعي و جامعه

،  آزادي و   هاي عقل آيد و كاركرد و حافظه مدار  ناهمسويي پديد مي “  محفوظاتي  علم  “بيروني و 
و   انگيزه  بين "تعارض  "شوند. از موارد حل مسئله مايه معرفتند،كم رمق  مي جان  و نقد كه وجد

.  كنشگر  خود را متعهد  ديگر است  و محتوا از طرف  و هدف  و نتيجه  طرف  از يك  و روش  وسيله
ا فرهنگ و كنش (امر واقعي) ب  اساسي قابل قبول نيست  تعارض  و وسيله  هدف بين   بيند كه مي

گشايانه  ها) در عرصه عمل قابل جمع است. كنشگر، با تعهد به نقش رهيابانه و مسئله (حوزه ارزش
     سازد. هاي عيني و انتزاعي را ممكن مي راه عبور از تنگناي ساختار

 
1. self hood 
2. wish to death 
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(قرائت ترجيحي اجتماعي و  "موفقيت"با تكيه بر اسطوره نظم وسازماندهي و   بيگانگي،
يا راه هموار تر ومستقيم بقا و  را تنها راه  عمل زدگي  خشن سرانجام،اجبار و شيوه اقتصادي)، وانضباط

يا   قدرت  ، قبضه با اجبار سازماني  نهادي  گرايي يابد. شكل مي "ادخال اجتماعي"  تقرر تحققتوسعه و 
  فرهنگ  اقانكند. مشت نو رسيدة رقيب را مهيا مي  محو جنبش يا فرهنگ  ، اسباب آمرانه  قدرت  تثبيت

محتوا و فرآيند ادخال اجتماعي تفاهمي و جامعه پذيري   گرفتن  كم  (از رهگذر دست  نو نيز گاهي
  رسد در چنين برند. به نظر مي كار مي  را به  بيگانگي  فرهنگ  هاي و انگيزه  و وسايل  ) طرق فعاالنه
،  خروشان  رفتارهاي  به  رسپردگيو س ، انفعال  زدگي كاري و يا عمل ، دست گرايي  ، شكل حالتي

  شوند كه ظاهر مي  ، در حالتي و خشونت  زدگي رسد. عمل يا پوچي به ثمر مي  ، رياكاري خشونت
در كسوت نظم   و سرخوردگي  يا شيفتگي  خودبيني  بست در بن  و يا سائقه مرگ " تمليك  حس"

  . شوند مي  و اميد، مشتبه  اجتماعي جزم باورانه، با شهامت
مند  است كه در جامعه مدرن نسب آن به همان فرد هستي 1پايه انواع صور اعتماد اعتماد اساسي

شناسي فلسفه مدرن را تشكيل  كند كه محور معرفت اي معرفي مي انسان را سوژهدكارت  رسد. مي
 ،دادر قرن هفدهم از انسان به مثابه جوهر انديشنده ارائه د دكارتتعريفي كه  به دنبال .دهد مي

سوژه اي كه همه جهان براي او ابژه قابل فهم و مداخله فيلسوفان مدرن پس از او انسان را در قالب 
كند: انسان كيست؟  گيرند. پس از دكارت، كانت چهار پرسش مشهور را مطرح مي است در نظر مي

تواند اميدوار  دانستن است ؟چه كارهايي بايد انجام دهد ؟ و چقدر ميچه چيزهايي براي فرد قابل 
  باشد؟

: 1367(كاپلستون،  “...هگل... براي فرد هستي مند... جايي باز نمي گذارد   “گويد:  كاپلستون مي
 “  ِ فني آليسم ايده  “ِ ايدئولوژي  يا  سياسي  ). سنگوارگي مفهوم پيشرفت، گذشته پرستي يا جنبة327

ادخال اجتماعي   “هگلي دارد و از ديد نگارنده، همگامي آن با  2اشراقي مبناي   گاه  ابزاري،  عقلِ و
يا   و فرهنگ  آمرانه  قدرت  ديگر بين  عبارت  محل ترديد است. به “تفاهمي  وجامعه پذيري فعاالنه 

و يا   يا تعارض  “ارتباط نبود اعتماد و   “اجتماعي  و هستي مندي فردي،  و قدرت  سياسي  قدرت  بين
  بينند.  مي  پرنشدني  ژرف  فاصلة  حتي

هايي در مسير ادخال اجتماعي و  ، تعارض فرهنگ  در صحنة  هايي "بيگانگي "جديد   در قرون
  توان مي  غرب  نوزايي  را به  ها كرد يا به وجود آورد. تعين بارز آن تعارض  اجتماعي شدن را تقويت

را   مقدس "مطلق هاي  ارزش"  رفته  رفته  عصر رنسانس  انسان  كه  است  چنين   يتداد و حكا  نسبت
و   مطلق  بعضي (كه   پرداخت "جديد"و  " زميني"  هايي ارزش  نكرد) و به  نفي  جا كرد (البته جابه

 
1. Basic trust 
2. mystic 
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و   ادهآم  هاي هاي ساده و پاسخ حل ، گاه به راه شدند).  هواخواهان تغيير و كنشگران ايراني  جزمي
ما   هاي گرويدند. شايد پنداشتند كه محدوديت "ادخال اجتماعي غير تفاهمي"و   زدگي عمل  فوري و

سو و پيچيدگي كنش ازسوي  ها، هنجارها و...) از يك ، ارزش ، ذهن در باره دنياي ممكن، (زبان، نظم
كند. به اين  ايجاب مي را  "ادخال اجتماعي غير تفاهمي"ديگر، كاربرد اراده گرايانه عنصر تهاجمي 

  شود.  ترتيب، ادخال اجتماعي به عنصر تهاجم، آلوده مي
هاي پيچيده وتركيبي  هاي نظري در مقام نظام سازي گاه از حل مسئله در دوره مدرنيته چالش

مدار و اعتماد تعميم يافته  - هاي قانون شود اما بسا كه پيوند مانند. فرد آزاد مي فرد و جامعه باز مي
ها نتواند روح و روابط او را اشباع كند و رضا مندي فراهم آورد. بسا كه هستي  ام و اعتماد به نهادبي ن

ذوب شود.  "در پيشرفت"و  "جبر تاريخ"هاي قدرت حذف و در  دنده مندي فرد زير نورد چرخ
  كه  است  تكنولوژيك هوادار تعقل   )، گاه (كالسيك  و فاشيسم  نازيسم  عقالنيت ابزاري گاه شبيه

  آن  و افسون تجلي   2سازي و توده  ) 287-301: 1973، 1(گراس “  دوستانه  “و  “جديد   “  فاشيسم
  سخت  فني هم  3با ايدئاليسم    زدگي و عمل  كاري ، رفتارگرايي و دست ِ سياست كردن  . مطلق است

  ها) ممكن (تكنوكرات  رانساال تواند سركوبگر هم باشد. فن . فناوري خنثي نيست و مي دمساز است
  ، فرهنگي يا فكري 5افزاري نرم  هاي بر جنبه  و كالبدي 4افزاري سخت اليه   غلبة  رايج  دچار خطاي  است

از   برداري بهره  به  از ديگران  بيش  بيستم در قرن   كه  هايي گويد: دولت شوند. باترفيلد مي  و عاطفي
از آب   نيز سرآمد ديگران  رحمي دادند در ايذاء و آزار و بي شيفتگي نشان مي  فني  هاي پيشرفت

  ).74: 1353درآمدند (باترفيلد، 
و از   سطحي  پرستي جامعه  بر اساس  تكنولوژيك  كه كالبد نو هم دارد و حاالت  ايدئاليسم فني

و “ها  هويت  تسطيح  “  كردنِ  نهادي  ، به با آزادي  آن  و متضاد گرفتن  " نظم" كردن   مطلق  جمله
  و اقتصادي  مادي  زند. اما ناكارآمدي مي  ها دست خود بر سازمان  ها و استقرار مفروضات انكارفرديت

.  و اقتصادي نيز ناكارا است  عادي  عافيت  در تأمين  محض  ابزاري  كه عقل شود يعني اين زا مي بحران
  عادت يا قدرت ابزاري  تماعي و اجتماعي شدن  بههايي در مسير ادخال اج تعارض  در دو راهي  برخي
مثالً ترجيحات و منطق بازار، فناوري   بشري  از  پويش فرهنگ  خاص  اي كنند تا مگر قطعه مي  بسنده

كنند. به  بخش تلقي  و نجات  ناب "جوهر"  نمادها و اساطير را چون  (از جمله تكنوكراسي) يا بعضي

 
1. B.Grass  
2. massification 

گويد دنياي مدرن  . ماكس وبر در مورد وضع مدرنيته مي است گرفته   را از باترفيلد وام  فني  آليسم ايده  . نگارنده  اصطالح1
 گرائي، ترويج آزادي، رفاه، نااميدي و سرخوردگي، اعتراض هميشگي و ظهور خدايان قفسي آهنين است. دنياي عقل

4. hardware  
5. software  
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هاي   ، تشديد بيگانگي مدرن ازي و سايبر و شرايط مدرن و به ويژه شبهويژه عصر فناوري ديجيتال،مج
ها را دگرگون كرد.از نظر  و يا آن  شد  افزوده  )  يا فكري  (مادي  كار، تراكم  اي به بيگانگي با حاصل تازه
  ن، تضاد بي رايج  از تضادهاي  . يكي است  فرهنگي كنش  ها بر محتواي بيگانگي  تأثير  بحث  اين

تجارب "،  تاريخي  انسانيِ  ) با مطالبات "تكنولوژيك  ايدئولوژي"( مقتضيات فني سخت افزارانه 
هاي نمادين مجازي و سايبري از سوي ديگر است. ازطرفي هم  و ازجمله تالطم در سرمايه"زيسته

و ديرپا دارد،   قديم  ، آشنايي فكري  و ارتباطات  با فرايند مكاشفات كه   از مردم  كثيري  مطالبات ديرينة
  . شود مطرح مي

نظام شخصيت يا نظام تمايلي به تناسب چهار علقه مهمتر كه متناسب با چهار نوع انسان است 
  اجتماعي -   فرهنگي  با نظام  شخصيت يا نظام تمايلي  : مقدمه). نظام 1382گيرد (چلبي، شكل مي

كند.  ها اختالل در انسجام اجتماعي ايجاد مي لقهتوجهي به تعامل اين ع دارد. بي  كنشي و هم  ارتباط
ها از جمله  ، مشكل گشاي بحران"منش صالحان اساطيرگونه"مثالً امر اصالح يا انقالب سياسي با 

شود در حاليكه ديد يك بعدي با شكل گيري روشها و  ديگرمقتضيات كنشِ مشروع شناخته مي
ادخال "مر، و مسؤالنه و متفكرانه حل مسئله فرايندهاي جزئي، همگاني و در عين حال فردي مست

مادي و   دو وجه  كه  است  اين  فرهنگي  كنش اصلي  همگام نمي شود. خاصيت "اجتماعي  تفاهمي
  . 1آن مدام در جستجوي انسجام است   فرامادي

 وكيفي2 زدگي با نقد توسعي انگاري دنياي ممكن و با نيرومند شدن جريان عمل  در فرايند ساده 
ارتباط انساني شوند و از كنش  هايي مرتبط با موضوع، تحليل و تركيب مي ها، مفاهيم و نظريه استعاره

هم افزايي كرامت، كنشگري نياز حل مسئله به شيوه كارآمد معناداري،  رود كه پيش انتظار مي
دستاويز نظم  را باو ايده حذف ديگري  يگر سلطهها را فراهم آورد و  عزتمندانه افراد و كاهش آسيب

اما  3اجتماعي چاره كند. موقعيت، نفوذ و قدرت نامشروع، ناموجه و تهاجمي هم گرچه ممكن است
  رسد كه پايدار باشد. اخالقي نيست و به نظر نمي

شود.  فرهنگي، صلب و سنگواره مي  ) در امر كنش كننده افزا (بيگانه و غربت  ديرينه  هاي تفكيك
ادخال اجتماعي تفاهمي و "رار از درك همدالنه و گريز از حل مسئله جنبة عملي اين فرايند، ف

 
ورزيدن در  با نظام ارزشي انديشه  انديشه  انتقال   نظام ارزشي  شود كه  محدود انديشهو   در چند مورد خاص  است  خوب. 1

هايي دارند. آن گاه با پرهيز از فروكاست موضوع  ها و شباهت و تفاوت  و ارزشيابي چه خصوصيات  و برنامه  ، محتوا روش
چه  "خرد ارتباطي"و يا با  "موفقيت"مقوالت با  مهم اين انديشه به يك تحقيق، به اين پرسش نيز بپردازيم كه بين اين 

  نسبتي هست
2 Explanatory criticism 

آزمايش زندان دانشگاه استنفرد و سندروم  زنداني استكهلم آزمايش شريف و  تر از آن چيزي است كه در پيچيده .3
 شود. كاري مطرح مي ترين شكل دست متعرضانهميليگرام و نمايشنامه قرعه مرگ از واهه كاچا  و فيلم داگويل به منزله 
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پرستي و  پرستي، انحالل در پول ، سرسپردگي، درخودتنيدگي، گذشته گپذيري سياسي فرهن
است. تعارض  "ادخال اجتماعي غير تفاهمي " كه وصفي از  آمرانه يكسويه است  قدرت 1زرساالري

ن عنصر تهاجمي نسبت به هر دو عرصه مظاهر طبيعي و امور انساني عالم ماده و معنا نيز بيانگر همي
     است.
ادخال اجتماعي تفاهمي و جامعه پذيري فعاالنه سازگاري آگاهانه   ها در جريان از ناهمواري  يكي 

نخبه چگونه ميانجيگري و نقد    و كنشگران  بازيگران، مردم  كه  است  اين _نه انفعالي_و انتقادي
ـ هر   مسئله  و اصل 2و شنود كنند تا صداها را بياموزند  گفت  با هم " فركانسي"با چه شوند و 
  گويي درشت  در  انسداد همهمه - افكند  مي  و بيگانگي  ها جدايي نظام معنايي آن   ميان  اي كه مسئله

 "نشين اجع  برج"روشنفكر   چون  هايي و برچسب  وهوي  وهاي 3و بر چسب زني اصحاب غوغا ساالري
  نشود. ؟  4دستخوش بازنمايي ورمزگشايي نابجا و كژ رمزي – "و عامي  فرهنگ بي  تودة"و يا  

اند كه در دوران مدرنيته با غلبه عقل ابزاري، در يك سو  با نگاه استعاليي، بعضي منتقدان گفته
  عوام  فرهنگسوي ديگر   ) و در يك فهمي باشد  ممكن است در معرض دشوار  فرهنگ نخبگان (كه

درصددند تا   هر دو فرهنگ  گيرد و اين پسند و احياناً در معرض كم مايگي باشد) شكل مي آسان  (كه
). اما 1358بگيرند (زخودلسكي،   مسخره  را به  تغيير دهند و يا آن  پايه  اطالعات  نقش  را به   ارزش

ها و برساختن انسجام  تفاهمي دوباره  گيست كه بروز بيگان آنچه بايد به سخن اين نويسنده افزود اين
تحت تاثير يك بعدي شدن دنياي تخصص هم هست و معيارو ضوابط نيز در اختيار آمريت 

  در مقابل  و پرورش  آموزش  كارشناسي عقل ابزاري و قرائت ترجيحي بازار است. مثال  انتخاب
). ادوارد 172- 174: 1990يرد (بروباكر، گ قرار مي  مايه و تهي  رمق  بي  و فرهنگ  مصرفي  ايدئولوژي

ها و  هويت  كه  است  گونه  ). بدين1381سعيد از لزوم ايمان ناخريدني سخن گفته است (عضدانلو:
   مانند. مي  شوند و از وااليش و ارتقاء محروم مي  و تخريب  تسطيح ها هم چنان  فرديت

ها  وگو و نقد، انتظار آن است كه تعارض و گفت بين االذهاني امر در ادخال تفاهمي، ميانجيگري،
ها و برساختن انسجام  تفاهمي  نيرو هستند. بروز بيگانگي  ها منبع شمرد، كه آن  تنها نبايد مانع  را نه

هر   و يگانگي  فرديت  كه است  و فطرتي  با فطريت  نو نظر دارد، اصالت  هاي ارزش  زايش  به  دوباره حتي
؛  است  دو قطب  رابطة  بلكه  و جزء نيست  كل  با فرد رابطه  جامعه  رابطة اند. رس مي  اوج  را به  كس
است در ضمن   فهم  و غيرقابل  ناممكن  ديگري  بدون  . هر يك است گرانه  تكميلي و همزيست  اي رابطه

 
1. plutocracy 
2. Education of voices                                                                                                        
3. mobocracy 
4. Aberrant decoding 
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توان فرد را هم نسبت به  . زيرا بر حسب سطح تحليل، مي هم هست  ايمان و مسؤليت  ريشه  اين
  جمع، عامل بيروني دانست. 

و   ، تخريب، تهديد، فريب گري ، حيله ارتباط و تعامل آرمانگرايي و نقدهمدالنه،از رياكاري
و   ها را روشن آن  و حتي  است  خالي -   انديشي مصلحت  به اصطالح عنوان   تحت -   غيرشفاف  هاي رابطه

افراد   سازي پارچه ها و يك هويت  تسطيح  دنبال  به  ، كه كاري دست  كند. برخالف و برمال مي “  اصالح  “
و معاوضه  با   معارضه  ها و نهادها احياناً به ، در چنين ارتباطي، ساختارها، گروه است  و تكرار فرهنگ

  اين  كه  است  اين  گريزپذير. كمترين انتظار  و نه  است  نامطلوب  خود نه  خودي به  پردازند و اين مي  هم
  اي رابطه  مدرنها) به از تعبير پسا  گيري توان (با وام كمر نبندند. مي  و هدم يكديگر  حذف  ها به تعارض

در   و فروتنانه  مشتاقانه  نباشد؛  و هدم  حذف  در صدد تسطيح،  انديشيد كه 1يا بينامتني  چندطرفه
در شناخت مناظر   مؤثر ذهن  كنش  نياز به  مسائل  هاي تميز پيچيدگي  تعاملي باشد.  درك    جستجوي

از امور وتحميل بار   انگارانه  طرفة ساده يا تفسير يك  روايت  وارگي وامربين االذهاني دارد، و از سلطه
و   است  ها ازضرورت  ، فروتني، تحمل و تأمل گيرد. اشتياق فاصله مي  اضافي بر موقعيت و يا خشونت

تصور   توان مي كند.  مي  حفظ  است "خال اجتماعي  تفاهمياد"از ضروريات حل مسئله   را كه  ارتباط
  . ساختارها و كنشگران نيست    بين  ديواري  كرد در واقع

  
  نتيجه گيري

   است كه بي سازماني و نظام گسيختگي و بيگانگي "كژ كاركردي ادخال اجتماعي"در شرايط 
  شامل  كه-  شده  نهادي  گرايي  وشكليابد. اين زماني است كه استقرار نظم اجتماعي  گسترش مي

باكنش متقابل پيوسته و مبادله رضامندي همراه - هنجار و رفتار است  و جزمي  روح بي  الگوهاي
تواند لغزشگاه خشونت،  طلبد. انضباط بيروني براي نظم اجتماعي مي نيست و انضباط بيروني را مي

ها و براي انسجام دوباره ورهايي از  يد ارزشدستكاري و فريب هم باشد. جامعه،خسته از تعارض شد
ها (شامل  براي حل مسئله  ارزش  ،"ادخال اجتماعي"سردرگمي در ابداع راهيابانه و حل مسئله 

نياز   احساس  ايمان  اخالق و زيباشناسي) و ازجمله بحران معنا و بحران مشروعيت و بحران نهادها به
و نوآوري و گاه انقالب را روح،  "كجروي"اهمنوايي، مقاومت، تا ن "يابد باز مي"را  كند و ايمان مي

ها، خط سيري سرراست ندارد. ساختارها سير تكوين و  حل مسئله معنا و مشروعيت ببخشد. راه
ها از هم دورند. پراتيك  نيستند و  زنجيره عليت 2كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي، ساده و خطي

فرايند نگر، تحليل و با هم نگري براساس عوامل  3ي و راهيابياجتماعي نياز به توافق بين االذهان
 
1. intertextual 
2. algorythmic 
3. heuristic activity 
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پرهيز  "عاملي يك"نيست و بايد از خطاي معمول تحليل  1عاملي  اجتماعي يك متعدد دارد. ادخال
ها يعني  اي از آن دهنده آن وتركيب تازه كرد. براي حل تعارض بايد در صدد شناخت عناصر تشكيل

گرانه و براساس  ي بين االذهاني، ميانجيها مداخله بود. - كارو نه حذف و ان- ها  تبديل آن
ممكن (فرهنگ  ن فرهنگ آرماني و فرهنگ موجود و تغييرات فرهنگيِمناظروارگي و فهم ارتباط بي

ها و انتظارات كنشگران وذي نفعان نيازمند است. اين مداخله تسهيلِ  و بين خرده فرهنگهدف) 
ها و  ها با بهسازي رابطه حل مسئله راهها و زبان ارتباط است.  فرهنگپذيري واز جمله كار رسانه

حل انتظار حداكثري اين است كه  افزودن چيزهاي ارزشمند به  جهان گاه رويايي حداكثري است.
اما  حاصل شود. به شيوه خردمندانهها  افزايي ها بدون تنش مخرب، و با برخورداري از هم تعارض

ق و جهان شمول نيست. ادخال اجتماعي موفق، مطلق نيست بلكه خرد و خردمندي اجتماعي مطل
  و يكبار براي "كلي"  و حل "ها تعارض قطعي  حذف  به  اقدام  اسطوره"تفاهمي و تكاملي پرهيز از 

هايي شيفتگي نابخردانه  است. چنين اسطوره كارها "كردن سره يك"ها و  تعارض مسايل  ي هميشه
هاي  نظم خشن، تعارض فتگي و نقدناپذيري، زمينه تسليم شدن بهودور از روشنفكري است. شي

  .سازد مخرب يا بي تفاوتي و بي عملي را مهيا مي
  

   منابع
، "مقايسه اي تاريخي در تحول عقل گرايي و انسان گرايي در شرق و غرب" )،1383 بهارارشاد، فرهنگ (

  .146-159انجمن جامعه شناسي ايران، شماره يك، دوره پنجم : صص  مجله جامعه شناسي ايران،
  چند حكايت درباره ملكوت خداوند. انجيل متي،

  تهران: كوير. .مريم وتر ةترجم .تحول فرهنگي در جامعه پيشرفتي صنعتي). 1375اينگلهارت، رونالد (
 . كاتوزيان محمدعلي  ةترجم ،امروز  در جهان  و پرورش  آموزش و   دانشگاه)، 1353(  هربرتباترفيلد، 
  .شيراز  دانشگاهشيراز: 

در محمود مهر محمدي(پديد  ترجمة عليرضا كيامنش "نقادي و خبرگي فرهنگي ").1381بارن، تي. اي. (
  .466- 478، مشهد: به نشر: صص ها، رويكردها و چشم اندازها برنامه درسي: نظرگاهآورنده) . 

تهران:  مجله روانشناسي وعلوم تربيتي،، "تعليم وتربيت درمنظر پست مدرنيسم").1375اقري، خسرو (ب
  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، سال دوم. 

  . گاهآ . تهران: “و شهر....   زندگي  “، ) نويسندگان  (گروه  زندگي  كيفيت ).1362( ، باقر پرهام
تحليلي از انديشة پيربورديو دربارة فضاي منازعه آميز اجتماعي ونقش   “). 1383توسلي، غالمعباس (شهريور

  .11. جلد 23. شمارة فصلنامة علوم اجتماعي. “جامعه شناسي 
  ديوانحافظ،خواجه شمس الدين محمد،

 
1. Mono factorial 



  1394، زمستان 4انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه
 

156 

  تهران: نشر ني.  شناسي نظم. جامعه). 1382چلبي، مسعود (
  .سروش. تهران: با تفكر اروپايي  آشنايي  درباره  كلياتي). 1357داوري، رضا (
  .بابك  انتشاراتتهران :  . احمد كريمي  ةترجم. داري . آينده سرمايه“  هنر و زندگي  “  ).1356ريد، هربرت (
  نماي .نقوي  محمدعلي  ةترجم .“ و زيستن  بودن  ميان  و پرورش  آموزش   ).”1358(  بوگدان ،زخودلسكي
  . 6جلد  ، تربيت

  هاشمي  علي و  سپرده  پروانه ؛قلم  عبدالحميد زرين  ةترجم. فرهنگي  وسعهت). 1372آگوستين (ژيرار، 
  بنيادي.  يهامركز پژوهشتهران:  .گيالني

. ترجمة فاطمه ولياني. تكه و تفكر سيار زدگي جديد، هويت چهل افسون)، 1380شايگان، داريوش (
  فرزان روز.تهران: نشر و پژوهش 

  ، تهران:  پژوهشگاه علوم انساني.)، فرهنگ توصيفي روانشناسي اجتماعي1382صليبي، ژاسنت (
.  "مقايسه اي تاريخي در تحول عقل گرايي و انسان گرايي در شرق و غرب". )1383 بهارارشاد، فرهنگ (

  .146- 159شماره يك. دوره پنجم. : صص  مجله جامعه شناسي ايران،
  چند حكايت درباره ملكوت خداوند. .انجيل متي

  ترجمة مريم وتر، تهران: كوير. تحول فرهنگي در جامعه پيشرفتي صنعتي،)، 1375اينگلهارت، رونالد (
،  كاتوزيان محمدعلي  ترجمة ،امروز  در جهان  و پرورش  و  آموزش  دانشگاه)، 1353( باترفيلد، هربرت 
  شيراز.  شيراز: دانشگاه

در محمود مهر محمدي(پديد ترجمة عليرضا كيامنش  "نقادي و خبرگي فرهنگي ").1381(بارن، تي. اي. 
  .466- 478. مشهد: به نشر: صص رويكردها و چشم اندازها ها، برنامه درسي: نظرگاهآورنده) . 

تهران:  .مجله روانشناسي وعلوم تربيتي."تعليم وتربيت درمنظر پست مدرنيسم").1375باقري، خسرو (
  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. سال دوم. 

    .پريرخ دادستان دانشگاه تهرانترجمه محمود منصور،  ،سپرد مي تربيت به كجا ره، )1369( پياژه، ژان
  . . تهران:  آگاه“و شهر....   زندگي  “)،  نويسندگان  (گروه  زندگي  كيفيت). 1362، باقر ( پرهام

تحليلي از انديشة پيربورديو دربارة فضاي منازعه آميز اجتماعي ونقش ")، 1383غالمعباس (شهريورتوسلي، 
  .11. جلد 23شمارة  .فصلنامة علوم اجتماعي، "جامعه شناسي

  تهران: نشر ني.  شناسي نظم. جامعه). 1375چلبي، مسعود (
  تهران: سروش. .با تفكر اروپايي  آشنايي  درباره  كلياتي). 1357داوري، رضا (

علوم   پژوهشكدة  نامه. “ انساني  و پرورش  آموزش  فلسفة  “)، 1358ْبهار وتابستان  )قراگزلو، علي   ذكاوتي
  . ارتباطي و توسعه ايران

  نماينقوي.   محمدعلي  ترجمة ،"و زيستن  بودن  ميان  و پرورش  آموزش")،  1358(  زخودلسكي، بوگدان
  .           6جلد  ، تربيت



  ادخال اجتماعي
 

157 

  هاشمي و علي   سپرده  قلم؛ پروانه  عبدالحميد زرين  ترجمة فرهنگي،  توسعه)، 1372ژيرار، آگوستين (
  بنيادي.  هاي گيالني، تهران: مركز پژوهش

ترجمة فاطمه ولياني.  ،تكه و تفكر سيار زدگي جديد، هويت چهل افسون)، 1380شايگان، داريوش (
  ش فرزان روز.تهران: نشر و پژوه

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني. فرهنگ توصيفي روانشناسي اجتماعي،)،  1382صليبي، ژاسنت (
  .     105شماره  مجله فرهنگ و پژوهش،، "رسالت")، 1381عضدانلو، حميد (

فصلنامه مطالعات و ،"روند مطالعه كيفيت زندگي در ايران"،حمزه نوذري عليرضا كريمي ،غالمرضا،غفاري
   .134- 107 :1391زمستان، 3شماره 1دوره ،تحقيقات اجتماعي در ايران

  ترجمة علي شريعتمداري، تهران: چاپخش. ،فرهنگ سكوت)، 1356فرر، پائولو (
  .قرآن مجيد

جلد هفتم. ترجمة داريوش آشوري. تهران:  ،تاريخ فلسفه از فيشته تا نيچه)، 1367كاپلستون، فردريك (
  فرهنگي.  - انتشارات علمي

ترجمة  ،گرايي در عصر رنسانس اسالمي بويه، انسان احياي فرهنگي در عهد آل )،1375كرمر، جوئل (
  محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران: مركز نشر دانشگاهي.

سال اول،  ،پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ ،"آسيب شناسي آموزش تاريخ سياسي"گل محمدي احمد، 
  اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.- ، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي1389، تابستان 4شماره 

  تهران: دفتر انتشارات اسالمي. تكامل اجتماعي انسان،)، 1359مطهري، مرتضي (
  ترجمة نادرقلي قورچيان، تهران: فراشناخت انديشه. آموزش و پرورش روح،)، 1380ميلر، جان(

 ارغنون،ترجمة علي مرتضويان،  ،"ئولوژي علم و تكنولوژي در مقام ايد")، 1373هابرماس، يورگن (بهار 
  . 70: ص1نامه فلسفي فرهنگ و تكنولوژي، شمارة  فصل

 ترجمه عارف اقوامي مقدم، نشر پژواك.  ،وضعيت پسا مدرنيته)، 1389هاروي ديويد  (

دانشگاه تهران، موسسه  محمدي،ترجمه انور  شناسي محيط زيست، جامعه)، 1394ان، (ج،هانيگان 
   .انتشارات و چاپ

Alfarabi (1968). Fusul mabadi ara ahl al madina alfadila. in Muhsin Mahdi 
(ed), Kitab almilla, Beirut, Imprimerie Catholique.  

Barojas, J. (2004). Teacher Training Collaborative Problem Solving. 
Educational Technology & Society.7(1). P.21. 

Brubacher, J. S. (1990)."Curriculum and Value Theory". Modern Philosophies 
of Education. New York. Mc. Graw-Hill”, 172-174. 

"For public sociology" Burawoy,M.(2004). American Sociological Association 
Presidential address: The British Journal of Sociology 2005, Volume 56, 
Issue 2. p260-290 



  1394، زمستان 4انزدهم، شمارة شناسي ايران، دوره ش مجله جامعه
 

158 

Dungeon W. (2001). Towards a Moderate, Modular Postmodernism. Winthrop 
pub.  

Grass, B. (1973). Search for Alternatives. Public Policy and the Study of the 
Future, Edited by Fram Kena Tugwell. Massachusetts. Winthrop Publishers: 
Inc. 

Higgins, J. P. (1989). The conflict of Acculturation and Enculturation in Suburb 
Elementary School of Tehran. Journal of Research and Development in 
Eduction Vol. 9. 

Powelson, P. J. (1971). "Economic Attitude in Latin America and the United 
States", Values and Future, Kurt Baier & Nicholas Rescher. New York: The 
Free Press. 

Wagner, G. (1976). "Epilogue": The end of Ideology, New York: A.S.Barens Co, 
www.global projects.org 

 
 

  
  

 
 

  
  


