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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی «بایستههای نظری اخالق مشارکت در سازمانهای
مردمنهاد (مطالعه موردی؛ بسیج مستضعفان انقالب اسالمی)» انجام شده است.
این پژوهش به لحاظ هدف ،بنیادی و به لحاظ روش ،تفسیری (هرمنوتیک
متنمحور) بوده و گردآوری دادهها نیز به شیوه اسنادی ،شامل دو سند
باالدستی اساسنامه واحد بسیج مستضعفان و برنامه پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران صورت گرفته است .به لحاظ چارچوب نظری ،این پژوهش بر
بنیانهای معرفتشناختی و اجتماعی کامیونتاریانیسم اتزیونیایی در بستر
سیاسی دولتهای ملی دارای فرهنگ گوناگون استوار است .بر اساس یافتههای
پژوهش ،اخالق مشارکت در بسیج مستضعفان انقالب اسالمی تأمین امنیت روانی
و سختافزاری ،فعالیت در زمینههای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و عمرانی و
امدادرسانی هنگام بروز بالیای طبیعی را دربر میگیرد .مطالعه موردی نشان
میدهد این اخالق به درجات متفاوت بر پایهگذاری مفاهیم خیر بر بنیانهای
مشترک جماعتهای خاص و انتخابهای فردی در ارزشگذاری مؤثر ابتنا دارد.
بر این اساس ،در کنکاش از درونمایههای اصلی اخالق مشارکت در سازمانهای
مردمنهاد ،همنوایی جماعتی بیش از شناسایی تفاوتها تأکید میگردد.
واژگان كليدي
انقالب اسالمی ،اخالق مشارکت ،سازمانهای مردمنهاد ،بسیج مستضعفان

 .1دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

1

فصلنامه (علمي  -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال هفدهم  /شماره / 65زمستان 1393

92

مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی ،اصالح ساختارهای اساسی نظام اجتماعی را با اولویت بخشیدن
به سازمانهای مردمنهاد در رأس سیاستهای اجتماعی قرار داد .اخالق مشارکت
بهمثابه نقطه کانونی در اینگونه سازمانها همزمان با پیدایش و سازمانیابی آنها
بهطور چشمگیری رشد یافت .آرمان انقالب اسالمی در وجه مطالبات برابریجویانه
به شکلگیری و گسترش سازمانهای مردمنهادی یاری رساند که این مطالبات را
نه در برنامهها و اقدامات دولتی ،که فزونتر با اتکای بر جماعتهای خودانگیخته و
ارزشمدار جستجو کرد .این پژوهش به دنبال آن است تا بایستههای نظری اخالق
مشارکت را در سازمان مردمنهاد بسیج مستضعفان انقالب اسالمی از رهگذر گردآوری
دادهها به شیوه اسنادی شامل دو سند باالدستی اساسنامه واحد بسیج مستضعفان و
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مورد مطالعه قرار دهد و طی یک بررسی
آسیبشناختی نشان دهد که اینگونه خاص از اخالق تا چه میزان در این اسناد به
شکل کارکردی بازتاب یافته است .این پژوهش به لحاظ هدف ،بنیادی و به لحاظ
روش ،تفسیری (هرمنوتیک متنمحور ریکور) است.
مدعای پژوهش آن است که اخالق مشارکت در سازمانهای مردمنهاد برآمده از
انقالب اسالمی ایران (مطالعه موردی؛ سازمان بسیج مستضعفان انقالب اسالمی) بر
«همنوایی جماعتی» و «شناسایی تفاوتها» اتکا دارد .در این مفهوم از اخالق ،از یک
سو مفاهیم خیر بر بنیانهای مشترک جماعتهای خاص استوار میگردد و از ديگر
سو ،نقش انتخابهای فردی در ارزشگذاریهای مؤثر برجسته میشود .بدینسان،
مسئولیتهای اجتماعی و حقوق فردی با یکدیگر آشتی مییابند .پیامد اجتماعی
این سیاست ،تأمین امنيت عمومی و رفاه اجتماعی با دوری جستن از سیاستهای
حمایتی دولتمحور است.
به لحاظ پیشینه پژوهش ،اجزا و عناصر موضوع «اخالق مشارکت در سازمانهای
مردمنهاد» به شکل تفکیکی و در چارچوب این واژه یا مفاهیم نزدیک به آن ،در پژوهشهای
بسیاری مطمح نظر بوده است .در این پژوهشها ،مفهوم اخالق مشارکت)Cludts, 1999( 1
3
بسیار کمتر از مفاهیمی چون اخالق مشارکتی )Cahill, et.al, 2007( 2اخالق مسئولیت
( ،)Schweiker, 2009; Russell, 2006مسئولیت اخالقیPlaks, 2009; Lindh, et.al, 2007; Mcmillan,( 4
1. Ethics of Participation.
2. Ethics of Participatory or Participatory Ethics.
3. Ethics of Responsibility.
4. Moral or Ethical Responsibility.

 ،)et.al, 2005مشارکت اخالقی ،)Hovey 2004; Daley 1991( 1تعهد اجتماعیFangerau 2009;( 2

 )Dowd 1975و مانند آن به کار رفته است .اخالق مشارکت در مبنا ،چارچوب نظری
و شکل آن با واژههای مترادف خود تفاوت دارد .مبنای این اخالق بر غایتگرایی (و
نه قرارداد اجتماعی یا سودگرایی) استوار است .چارچوب نظری آن ،دستکم در این
پژوهش ،اندیشه کامیونتاریانیسم است که جماعتها را گنجینه ارزشمندی از تولیدات
فرهنگی و یگانه پاسدار آن تلقی میکند .شکل آن نیز با اذعان به اشتراکهای حداقلی،
در جوامع متفاوت به گونههای متفاوت قابل تصویر دانسته میشود.
همچنین تبیین مفهومی سازمانهای مردمنهاد ( ،)Krishnan, 2007کارویژههای
آن ( )Bloodgood, et.Al, 2014و رابطه آن با دولت ( )Chowdhury 2007; Coston 1998در
حوزههای جغرافیایی مشخص ( )Jacobsson,el.al,2013;Shivji2007;Patry2005پژوهشهای
گستردهای را به خود اختصاص داده است .بسیج مستضعفان انقالب اسالمی و بهطور
خاص کارویژههای آن نیز در تعدادی از پژوهشهای داخلی به عنوان مطالعه موردی
بررسی شده است (محمدی و همکاران1389 ،؛ صالحی و همکاران1390 ،؛ بابایی طالتپه
و همکاران1390 ،؛ ذوالقدر و همکاران1390 ،؛ ساعد1386 ،؛ الیاسی .)1384 ،با این وجود،
موضوع اخالق مشارکت در سازمانهای مردمنهاد و بهویژه مطالعه این مفهوم در بسیج
مستضعفان انقالب اسالمی ،به نظر میرسد امتیاز منحصر به فرد این نوشتار است.

1. Moral or Ethical Participation.
2. Social Commitment.
3. Written Discourse
4. Text
5. Polysemy
6. Context

اخالق مشارکت در سازمانهاي مردمنهاد  /مهدي براتعلي پور

 .1بنیانهای نظری و تعریف مفاهیم
 .1.1روششناسی تفسیری هرمنوتیک متنمحور
پلريكور()2005-1913اندیشمندفرانسوىباوجودرويكردهرمنوتيكهستىشناسى،
هرمنوتيك را به سوى روششناختى سوق داده و آن را درگير جستجوى معنا مىسازد.
او با توسعهاى كه به گفتمان نوشتارى 3و متن 4مىدهد ،پديدارشناسى هرمنوتيكى را
به قلمرو تفسير متن ،سمبل ،استعاره ،روانكاوى ،رؤيا و اسطورهشناسى تحليل عمل
اجتماعى نيز مىكشاند كه با تفسير نمادها ،راهيافتن به معناى درونى هر سمبل آغاز
مىشود .در این نگرش ،تفسير ،گسترهاى فراخ دارد و هرجا پديده چندمعنايى 5وجود
دارد ،به دليل پيوند با زمينه 6نيازمند تفسير است .الگوى تفسير متن نوشتارى ،در فهم
رفتارهاى معنادار انسانى ،امور تاريخى و اعمال اجتماعى نيز كارايى دارد« .گفتمان»
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معنا1ى قضيه را غير از مفاد 2آن مىداند .معنا آن چيزى است كه هر قضيه و ساختار
زبانى واجد آن است اما مفاد تنها در گفتمان موجود مىشود.
تفسير ،در اين معناى وسيع ،فرايندى است كه به كمك آن ،تمامى عوامل زمينهاى
قابل دستيابى را به خدمت مىگيريم تا دريافت معناى واقعى يك پيام در يك موقعيت
خاص ميسر شود .در گفتمان نوشتارى كه آن را «متن» مىنامد ،نخست معنا بر متن
پيشى دارد .دوم ،ممكن است معناى متن فراتر از قصد مؤلف باشد .سوم ،متن مىتواند
از شرايط اجتماعى  -تاريخى پيدايش خود فاصله گيرد و زمينهزدايى 3شود .چهارم،
در متن اين امكان وجود دارد كه از محدوديتهاى مدلول و محكى ظاهر رها شود.
ويژگيهايى كه ريكور براى تفسير قائل است ،چون استقالل معنايى متن از قصد مؤلف
و گسست پيوند ميان متن و زمينه پيدايش آن ،تمايز نهادن ميان معنا و مفاد ،نگرش
كلگرايانه و وابستگى شيوه كليت و اصل و فرع آن به حدس مفسر و به خود اختصاص
دادن متن به عنوان مرحله پايانى تفسير ،همه از مواردى است كه هر يك زمينه نوعى
نسبىگرايى و فرو افتادن در وادى شكگرايى در امر تفسير است .او باور دارد كه
نمىتوان به روش تأييد تجربى تفسيرى را مطابق واقع 4دانست ،بلكه معيار ارزيابى و
اعتبار 5،منطق احتمال 6است و بايد ديد كدام قرائت محتملتر است .بدین ترتیب ،او
مىكوشد تا از شكاكيت بگريزد (ر.ک :ریکور1384 ،؛ ریکور1386 ،؛ ریکور1392 ،؛ سعیدی روشن.)1383 ،
 .2.1چارچوب نظری؛ کامیونتاریانیسم اتزیونیایی
چارچوب نظری این پژوهش بر بنیانهای معرفت شناختی و اجتماعی کامیونتاریانیسم
اتزیونیایی در بستر سیاسی دولتهای ملی دارای فرهنگ گوناگون استوار است .این
اندیشه با نفی سویههای دموکراتیکستیز ارزشهای اجتماعی ،در پی آن است تا
فضیلت مدنی را با انتخابهای فردی پیوند زند .اولویت اخالقی و قانونی بخشیدن به
جماعتها در شکل افراطی آن به نادیده گرفتن فرد و تواناییهای او منجر میشود.
انسان همشکل و یکقواره که از تفاوت و خالقیت حکایت نمیکند ،فراورده حاکمیت
قدرتی سرکوبگر و توتالیتر است .در چنین جامعهای ،دولت اقتدارگرا همه فعالیتها
را به نمایندگی از مصلحت عمومی در اختیار دارد .بر اساس این نگرش ،افراد بهطور
مستقیم فضیلتهای زندگی خود را بر نمیگزینند ،بلکه از طریق ارزشهای مشترک
1. Senes
2. Reference
3. DecontextuaLise
4. Truth
5. Validity
6. Probability

 .3.1سازمانهای مردمنهاد
طی دهههای اخیر« ،سازمانهای مردمنهاد» گسترش فراوانی یافتهاند .این سازمانها
گروههای ارادی متشکل از افراد یا تشکلهایی هستند که با عدم وابستگی به دولتها
تالش دارند تا خدمات عمومی ارائه کرده یا از سیاست عمومی حمایت به عمل
آورند .فعالیتهای اصلی این سازمانها نگرانیهای انسانی مانند حقوق بشر ،حفظ
محیطزیست ،امدادرسانی در بالیای طبیعی و کمک به توسعه است .این سازمانها
اطالعات و تخصصهایی فنی که اغلب دولتها بدان دسترسی ندارند ،در اختیار آنها
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جامعه تأثیر میپذیرند .فزونتر ،وجود آزادیهای اساسی برای افراد ادعایی بیش
نیست؛ زیرا در بسیاری موارد ،رفتار افراد و گروههای اجتماعی از طریق شبکههای
قدرت و ثروت کنترل شده و سازمان مییابد .بیتردید ،حفظ و تداوم آزادی بسان همه
ارزشها و فضیلتهای عمومی به خود جامعه و نهادهای اجتماعی بستگی دارد .ورود
این سلسله از مفاهیم به گنجینه ارزشمند جامعه و تبدیل آن به یک فضیلت عمومی،
تضمینگر پاسداشت همگانی آن است و بدون طی این مسیر هرگز نمیتوان از جامعه
انتظار داشت که نسبت به آن حساسیت داشته و در تعامالت روزمره بدان پایبند
باشند( .(Cawley III, Martin; Johnson, 2000; Van Dijk, et.al, 2002در این معنا ،جامعه و
ارزشهای آن بهمثابه ابزاری برای کنترل افراد و نهادهای مدنی به کار گرفته میشود.
در براب ِر این نگرش افراطی ،کامیونتاریانیسم اتزیونیایی جماعتها را در شکل آرمانی
خود واجد فضیلتهای مشترک و قلمرویی داوطلبانه میداند که با قدرت دولتی بیگانه
است .هر چه جوامع ارزشها و فضیلتها را درونی کنند ،نیاز به تحمیل دولتی کمتر
خواهد شد .به این ترتیب ،نقش دولت در فرهنگ عمومی بهمثابه آخرین پناهگاه و
راه چاره نگریسته میشود و نمیتوان از آغاز امید داشت که ورود دولت در این عرصه
تحوالت چشمگیری برجا گذارد ( .)Etzioni, 1996, p 159-160این چارچوب نظری در
بحث از سازمانهای مردمنهاد به ما کمک میکند تا ارزشهای پایدار اجتماعی را در
تقابل با آزادیهای اساسی تلقی نکنیم و حضور فعاالنه این سازمانها را در عرصههای
گوناگون جامعه نمایانگر تالش مستمر برای تعمیق ارزشها از طریق حق انتخاب افراد
بدانیم .بدین لحاظ ،این سازمانها مصادیق بارزی برای باورمندی به تداوم تاریخی
نظام معنایی جوامع توأم با خودسامانی افراد به شمار میآیند .در اندیشه پیشگامان
خردورزی دینی ما ،تالشهای ارزندهای جهت نشان دادن پیوند فضیلت و آزادی در
آموزههای سیاسی اسالم شیعی صورت گرفته است (ر.ک :براتعلی پور.)1389 ،
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قرار میدهند ).(Nongovernmental organization (NGO), Encyclopædia Britannica, 2012
هرچند بیشتر تعریفها ،سازمانهای مردمنهاد را خارج از دولت و فعال در بخش
خصوصی میدانند ،بخش گستردهای از فعالیتهای آنها در میان دولتهای محلی،
ملی و بینالمللی است .این ارتباطات و پیوستگیها اهداف و خواستههای جامعه را
تأمین کرده و بنابراین ،مشروعیت را تعمیق میسازد و فرایند دموکراتیزاسیون را با
درونیسازی هنجارها و قوانین جهانی تسریع میبخشد .بر این اساس ،سازمانهای
مردمنهاد بهترین عوامل جهت فراهم ساختن رهبری برای بازسازی اجتماعی در جهان
در حال توسعه است (.)Ghosh, 2009, p 229
بدینسان ،سازمانهای مردمنهاد تالش دارند تا بهطور مسالمتآمیز به شیوههای
گوناگون بر سیاست عمومی تأثیر بگذارند .هرچند تاکتیکهای این سازمانها بهطور
چشمگیری از یکدیگر متفاوت است ،آنها همگی طراحی شدهاند تا سیاستها و
برنامههای دولتها را تحت تأثیر قرار دهند .این امر به دلیل مهارت آنها و دسترسیشان
به منابع مهم اطالعات است .تحلیل ارتباط بالقوه بین این سازمانها و دولتها ،مسیرهای
بالقوه را در توسعه کنونی و آینده جامعه آشکار میسازد .در این میان ،بررسی علمی
شرایط کنونی ،چه بسا به راهبردهایی جدید در باب چگونگی تأثیرگذاری بر تغییر
سیاست دولتی یا تسهیل آن منجر شود .با این وجود ،نقش سازمانهای مردمنهاد
رویارویی با صاحبمنصبان امور عمومی نیست .همچنین آنها نیرویی مخالف برای
دولت به شمار نمیآیند ،بلکه به عنوان مشاورانی برای خدمترسانی نقشآفرینی
میکنند (.)Geoffroy, et.al, 2010
 .4.1اخالق مشارکت
شهروندی ،پویاترین مفهوم اجتماعی جامعة مدرن تلقی شده است .شهروندی توانایی
افراد را برای قضاوت دربارة زندگیشان تصدیق میکند؛ بنابراین ،ویژگی اساسی
شهروندی ،وجود اخالق مشارکت است .شهروندی یک موقعیت فعال است که عالوه
بر حقوق ،بر وظایف و تعهدات نیز داللت دارد؛ بنابراین ،شهروندی یک مبنای عالی
برای ادارة امور انسانی به شمار میرود .شهروندی به مدد مجموعة حقوق ،وظایف و
تعهداتش ،راهی را برای توزیع و ادارة عادالنه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیتهای
زندگی اجتماعی ارائه میدهد .شهروندی فعال در پی توانمندسازی افراد و اجتماعات
است و فرایند مشارکت را امری ذاتاً ارزشمند تلقی میکند؛ ازاینرو ،شهروندی فعال
چیزی بیش از افزایش صرف مشارکت عمومی است .شهروندی فعال ،خواهان مشارکت

هدفمند است؛ یعنی شهروندان در جهت تبدل اجتماعی و محل زندگی به مکان بهتری
مشارکت فعال داشته باشند .بدینسان به شهروندی امکان مشارکت در برنامهریزی و
ارائه خدمات عمومی داده میشود (ر.ک :غفاری.)1391 ،
بنابر فلسفه اخالق کامیونتاریانیستی ،يك آموزه مدني بر سياست و جامعه حاكم
است .اين آموزه شالوده همه نهادهاي آموزشي و اداري جامعه به شمار ميآيد .اعمال و
ارتقاي شهروندي فعال از مجراي اين نهادها صورت ميگيرد و به اين ترتيب ،ارزشهاي
شهروندي از آغاز تولد در آنها دروني شده و از فراخنايي بسيار ژرف و عميق بهرهمند
ميگردند .به باور مک اینتایر ،در جوامع قهرماني ،پيوندهاي دوستي از پيوندهاي
خويشاوندي الگو گرفتهاند .گاهي ،رسماً پيمان دوستي ميبندند تا با اين پيمان وظایف
برادري را بهطور متقابل متحمل شوند .عنصر ديگر در دوستي ،وفاداري است .شجاعت
دوست من ،به من اطمينان ميدهد كه قدرت او به كمك من و خانوادهام بيايد .وفاداري
دوست من به من اطمينان ميدهد .كسي كه داراي شجاعت است و افزون بر آن،
دوستاني دارد كه در مواقع لزوم از او حمايت ميكنند ،اميدهايي براي ادامه زندگي
دارد .زندگي در جوامع قهرماني ،ارزشمند است .اگر كساني تو را كه دوست يا برادرم
هستي بكشند ،انتقام از اين قتل بر عهده من است .هر چه نظام دوستي و خويشاوندي
من گستردهتر باشد ،تعهداتي كه من عهدهدار ميشوم ،بيشتر خواهد شد .هويت در
جامعه قهرماني ،متضمن مسئوليتپذيري است .اين مسئوليتپذيري تنها با مرگ
خاتمه مييابد و من بايد تا دم مرگ به مسئوليت خويش در قبال ديگران و جامعه
متعهد بمانم .افزون بر آن ،اين مسئوليتپذيري خاص است؛ به اين معنا كه صرفاً شامل
اعضاي جماعت محلي من ميگردد (.)MacIntyre, 1981, pp 122-124,126
در اين معنا ،شهروندي مبتني بر تعهدات  -و نه حقوق  -در نظر گرفته ميشود؛ زيرا
جامعه خود احساس ميكنند ،اين امر

ارتباط نزديكي كه افراد ميان سرنوشت خود و
ادعاي حقوق فردي در مقابل منافع جامعه را غير قابل درك ميسازد .تعهدات عموماً
شكل وظايف قانوني ندارند؛ بلكه شهروندان آنها را فرصتهايي براي با فضيلت شدن
و خدمت به جامعه تلقي ميكنند .نهادهاي جامعه فرصتهاي بسياري براي اعمال
اين فضيلت مدني 1فراهم ميسازند .بدينترتيب ،شهروندي يك ماهيت كلنگر 2دارد
و تجاوز به آزادي ما تلقي نميگردد .براي شهروند فضيلت مدني عين آزادي و منبع
اصلي افتخار و احترام بود .فضيلت مدني به زندگي فرد هدف و معنا ميبخشد؛ ازاينرو،
شهروندي براي وي ،هم عميق و هم پرمايه است (فالكس ،1381 ،صص .)30-28
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 .2تشکلیابی بسیج مستضعفان انقالب اسالمی بهمثابه سازمان مردمنهاد
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نیروهای انقالبی به همراه سپاه پاسداران و کمیتههای
انقالب بهمنظور تثبیت نظام جدید و استحکام بخشیدن پایههای آن به آموزش نظامی
مردم پرداختند و مسئولیت آموزش ،آمادهسازی و سازماندهی مردم در ابعاد مختلف را
به عهده گرفتند .اما نقطه آغاز شکلگيري بسيج در ايران ،سخنرانی امام خميني(ره)
در چهارم آذرماه  ۱۳۵۸به شمار میآید .ايشان فرمودند« :مملکت اسالمي بايد همهاش
نظامي باشد و تعليماتش نظامي باشد .بايد ملت ما جوانهايش مجهز باشند به همين جهاز
و عالوه بر جهاز ديني و ايماني که دارند ،مجهز به جهازهاي مادي و سالحي هم باشند.
جوانها را يادشان بدهيد ،همهجا بايد اينطور باشد که يک مملکتي بعد از چند سالي
که بيست ميليون جوان دارد ،بيست ميليون تفنگدار داشته باشد و يک چنين مملکتي
آسيبپذير نيست و االن هم الحمدهلل آسيبپذير نيست» (امام خمینی ،1385 ،ج  ،11ص .)121
به دنبال آن ،شورای انقالب اسالمی در تاریخ  1359/4/19تشکیل سازمان بسیج
ملی را به تصویب رساند .اين سازمان ضمن آموزش و سازماندهي همه افراد داوطلب،
آنان را براي مقابله با هرگونه تهديد و تجاوز داخلي و خارجي آماده مينمود .طی این
مصوبه ،سازمان بسیج ملی زیر نظر رهبری یا شورای رهبری و وابسته به ریاست جمهوری
تشکیل گردید .رئیس این سازمان توسط رهبری یا شورای رهبری منصوب میشد
و زیرمجموعههای آن در هر یک از استانها ،شهرستانها ،بخشداریها و روستاها با
کمک و همیاری استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و دهبانان به انجام وظایف محوله
میپرداختند.
اندکی بعد ،طبق ماده واحدهای که از سوی شورای انقالب اسالمی به تصویب رسید،
سازمانهای «آمادگی ملی»« ،بسیج غیرنظامی» و «دفاع غیرنظامی» نيز در سازمان
بسیج ملی ادغام گردیدند .قانون آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی در سال  1354و قانون
سازمان دفاع غیرنظامی در سال  1351به تصویب رسیده و در سال  1356اصالح شده
بود .هنوز چند ماه از آغاز فعالیت سازمان بسیج ملی نگذشته بود که اداره آن به سپاه
پاسداران انقالب اسالمی محول گردید .بر اساس تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید
شورای نگهبان در دی ماه  1359سازمان یاد شده با عنوان «واحد بسیج مستضعفین»
در سپاه ادغام و فرماندهی آن به سپاه واگذار شد .تا سال  1369واحد بسیج مستضعفین
به فعالیت در امر وظایف مربوط به بسیج پرداخت تا اینکه در این سال بر اساس مصوبه
فرماندهی کل قوا نیروهای پنجگانه سپاه تشکیل گردید و «نیروی مقاومت بسیج»
به عنوان یکی از این نیروهای پنجگانه بهطور مستقل انجام همه وظایف بسیج را

اخالق مشارکت در سازمانهاي مردمنهاد  /مهدي براتعلي پور

برعهده گرفت و در حال حاضر نیز کماکان به فعالیتهای خود در سپاه پاسداران
ادامه میدهد (برای مطالعه بیشتر ،ر.ک :معاونت طرح و برنامه نمسا1376 ،؛ و عصمتیپور.)1385 ،
فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،طی مواد  42-35شامل
اساسنامه واحد بسیج مستضعفین میشود .بنابر ماده  38این اساسنامه ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی هستههای مقاومت محلی را با همکاری روحانیون و معتمدین محل
و شوراهای محلی قانونی در سطح کلیه محالت تشکیل میدهد .بنابر ماده ،39
گسترش واحدهای محلی بسیج باید بهگونهای باشد که در کوتاهترین مدت ممکن،
در تمامی محلهها هستههای مقاومت تشکیل شود .ماده  37این اساسنامه و تبصره
آن ،گستره بسیج را در سطح کشور معین میکند .بر اساس آن« ،هر شهر بسته به
وسعت و جمعیت به چند منطقه مقاومت و هر منطقه مقاومت به چند ناحیه مقاومت
و هر ناحیه مقاومت به چند پایگاه مقاومت تقسیم میگردد که هر پایگاه مقاومت
شامل گروههای سازمانیافته خواهد بود» .بدینسان« ،شهرکها و قصبات و دهات
کشور دارای هستههای مقاومت بسیج خواهند بود .بر اساس ماده  40این اساسنامه،
در ردههای اجرایی بسیج به تناسب اقشار و صنوفی که تحت پوشش آن بسیجند،
یک نفر از هر قشر و صنف از افراد موجه و قابل اعتماد ویک نفر از روحانیون موجه
محل به سرپرستی مسئول واحد بسیج مربوطه ،شورای بسیج را تشکیل میدهند .این
ی مشورتی خواهد بود و تصمیم گیرنده نهایی مسئول
شورا برای مسئول بسیج شورا 
بسیج است» .در تبصره این ماده آمده است« :روحانی شورا باید به تأیید مقام رهبری
یا نمایندهای که در سپاه تعیین نمایند ،یا نماینده نماینده رهبری در هر رده برسد.
دیگر اعضای شورا به وسیله مسئول بسیج و روحانی شورای مربوطه تعیین میشوند».
به لحاظ ساختاری،مطابق ماده  ،41افراد ارتش بیست میلیونی به صورت زیر
دستهبندی میشوند:
اول ،اعضای عادی :عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسالمی و اهداف
انقالب اسالمی که پس از گذراندن دوره آموزش عمومیبه عضویت عادی ارتش بیست
میلیونی (بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی) درآمده و سازماندهی
میشوند و در حدود قوانین و مقررات فعالیتهای پشتیبانی و رزمی زمان جنگ و
همچنین فعالیتهای عمرانی ،خدماتی ،اجتماعی ،سیاسی و اطالعاتی خواهند داشت.
دوم ،اعضای فعال :افرادی هستند که پس از گذراندن دورههای آموزش عمومی
سازماندهی شده و با تداوم آموزش و برنامههای ویژه انسجا م آنها حفظ خواهد شد.
سوم ،اعضای ویژه :این دسته افراد فعالی هستند که صالحیتهای یک پاسدار را
دارا میباشند و پرونده آموزشی و فردی دارند و به هنگام نیاز سپاه ،بهطور تماموقت
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در اختیار سپاه قرار میگیرند .این افراد دارای کارت مخصوص بوده و در رابطه منظم
با سپاه هستند.
بر اساسماده  ،42همه افراد و مسئوالن واحدهای ستادی بسیج و فرماندهان مراکز
بسیج و فرماندهان منطقه مقاومت (در شهرها) از پاسداران خواهند بود.فرماندهان
ناحیه مقاومت ،پاسدار یا از اعضای ویژه بسیج ،فرماندهان پایگاه مقاومت از اعضای
ویژه و فرماندهان گروههای مقاومت از اعضای فعال خواهند بود (اساسنامه بسیج
مستضعفان ،1ارجاعات دیگر به این اساسنامه از همین نشانی است).
روایت کامیونتاریانیسم اتزیونیایی از چگونگی شکلگیری و تداوم ارزشهای
اجتماعی و سازگاری آن با حق خودمختاری افراد ،بیانگر آن است که بسیج مستضعفان
انقالب اسالمی ،همانگونه که شکلگیری آغازین آن نشان میدهد ،میتواند بهمثابه
یک سازمان مردمنهاد در جامعه نقشآفرینی کند .این سازمان فارغ از تحمیالت و
مداخالت دولتی ،اولویت اخالقی ارزشهای جمعی را با اتکا به خواست و تقاضای
افراد ارزشمدار مدنظر قرار میدهد؛ زیرا آنگونه که در اساسنامه آمده ،بدنه اصلی این
سازمان را داوطلبانی تشکیل میدهند که شبکههای قدرت و ثروت آنان را به دور هم
گرد نیاورده است .آنان گنجینه ارزشمند جامعه خود را با اتکا به تواناییهای عقالنی
و احساسی خود پاس میدارند .در این معنا ،اخالق مشارکت ،تبلور آشکاری در این
سازمان مردمنهاد پیدا میکند؛ تعهدات اخالقی با حقوق اجتماعی گره میخورد و
شهروندانی فعال را بهوجود میآورد که کنشگری اجتماعی را راهی برای نمایانسازی
هویت خود مینگرند.
بدین ترتیب ،شاخصهای اصلی سازمانهای مردمنهاد مانند عضویت ارادی ،عدم
وابستگی به دولت ،تالش جهت ارائه خدمات عمومی ،حمایت از سیاست عمومی یا
تأثیرگذاری مسالمتآمیز بر آن ،دسترسی به اطالعات و تخصصهای فنی منحصر
به فرد و ظرفیتآفرینی برای بازسازی اجتماعی بر بسیج مستضعفان انطباق دارد.
همچنین وجود گونههای اخالق مشارکت در این تشکل انقالبی نیز بر سازمان مردمنهاد
بودن آن داللت دارد.

 .2گونههای اخالق مشارکت در سازمان مردمنهاد بسیج مستضعفان
هنجارها و جماعتهای ارادی مذهبی پایدار و ریشهدار مانند قربانی کردن ،اطعام
فقرا و مساکین ،قرضالحسنه ،خدمت در اماکن مذهبی و بهطور محدودتر ،تشکیل
مدارس مذهبی و درمانگاههای خیریه ،همگی ابعادی از سیاست اجتماعی همنواگرا را
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595

بازنمایی میکند .جنبش فراگیر انقالبی میتوانست در مرحله پس از تثبیت نظام نیز
به گسترش این فرهنگ یاری رساند .اجزای ماتریس نهادی یک جامعه ،فقط نهادهای
رسمی نیستند .نهادهای غیررسمی نیز از جمله اجزا و ارکان مهم مجموعه نهادهای
یک جامعه هستند .آداب و رسوم اجتماعی ،میثاقهای خانوادگی ،دلبستگیهای قومی،
هنجارهای همسایگی و هنجارهای ناظر بر سلوک و رفتار مذهبی میتوانند در سیاست
اجتماعی نقشآفرینی کنند (ابراهیمی ،1389 ،ص 48؛ )See, Casson, et.al, 2010
بهترین نمونهها برای این کنشها ،وامستانیهای خانوادگی و محلی ،کمک
بستگان و آشنایان به مخارج عروسی و عزاداری ،کمک روستاییان به یکدیگر در
هنگام درو و خرمنچینی ،آبگیری ،شخم ،تعمیرات منزل مسکونی و مانند اینهاست
که از وجود بستری اجتماعی حکایت میکند (برای گونهشناسی انجمنهای داوطلبانه در ایران،
ر.ک :سرایی و همکاران1381 ،؛ و برای نمونههایی از جماعتهای همنواگرا در ایاالت متحده و برخی کشورهای

اروپایی ،ر.ک .)Harrington, 1992 & Pio, 2010 :این کنشها در بستر نهادهای غیررسمی
جریان دارند .وجود این هنجارها در نهادهای غیررسمی و خویشی – خانوادگی،
سرشتی از نوع همکاری و همیاری و نه رقابت دارند .اهمیت این نهادها بدان خاطر
است که با سنت ،پیوندی دیرین و عمیق دارند که تبدیل و تغییر آنها را بسیار دشوار
میسازد .فزونتر ،این نهادها نسلهای پیاپی ،نقش مهمی در ساماندهی امور فردی و
اجتماعی ایفا کردهاند .بر این اساس ،نهادهای غیررسمی میتوانند به ادغام اجتماعی،
انسجام اجتماعی و پاسخگویی کمک کنند .پیامد این متغیرها را میتوان در کاهش
فقر ،افزایش سطح درآمدها ،عادالنهتر بودن نظام توزیع ،کاهش یا حذف تنشهای
اجتماعی ،افزایش مشارکت و توزیع همگنتر قدرت دید (معینی ،1382 ،صص .)108-105
اخالق مشارکت در سازمانهاي مردمنهاد  /مهدي براتعلي پور

 .1.3تأمین امنیت نرمافزاری و سختافزاری
در اساسنامه واحد بسیج مستضعفان و برنامههای توسعه جمهوری اسالمی ایران ،بر
مشارکت این سازمان مردمنهاد در تأمین امنیت نرمافزاری و سختافزاری تأکید شده
است .در ماده  35اساسنامه بسیج مستضعفان ،هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین،
ایجاد تواناییهای الزم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب اسالمی
بهمنظوردفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی دانسته شده است .بر اساسماده 36
نیز ،وظایف بسیج به شرح زیر میباشد:
 - 1آموزش نظامی در حد توانایی دفاع از جمهوری اسالمی ایران و تمامیت ارضی کشور؛
 - 2تعلیم و تربیت در زمینههای عقیدتی ،سیاسی و تخصصهای مورد نیاز؛
 - 3سازماندهی اعضای بسیج؛
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 - 4تهیه طرحهای دفاعی با هماهنگی سایر ارگانهای ذیربط.
تبصره  1بند ط ماده  196برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران« ،فصل هفتم؛
دفاعي ،سياسي و امنيتي» در رابطه با «امور دفاعي» بر امنیت سختافزاری داللت
دارد .بر اساس این تبصره« ،به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده ميشود از محل
اعتبار مصوب خود ،حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمهاي و جبران خسارتهاي
ناشي از بهكارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمهاي در مأموريتهاي مختلف بهويژه
دفاعي ،امنيتي و كاروانهاي راهيان نور بهعمل آورد» .در دو مورد مشخص نیز ،تأمین
امنیت نرمافزاری به عنوان کارویژه بسیج ذکر شده است (الیحه برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ایران .)1بند ه ماده  196برنامه پنجم توسعه «پشتيباني و كمك به مقابله
با جنگ نرم در حوزههاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانهاي
(سايبري) با رويكرد بومي» را مورد تأکید قرار میدهد .همچنین ،بند ط ماده 196
این برنامه «پشتيباني از ردههاي مقاومت بسيج جامعه زنان بهويژه در فعاليتهاي
مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده» را بهمثابه راهکاری
برای مقابله با جنگ نرم دشمن بیان میکند.
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 .2.3فعالیت در زمینههای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و عمرانی
در تبصره  2بند ط ماده  196برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به کارویژه
فعالیت در زمینههای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و عمرانی برای بسیج مستضعفان
تصریح شده است :بر اساس این تبصره ،به دستگاههاي اجرایي اجازه داده ميشود
متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي ،اجراي بخشي از فعاليتهاي
آموزشي ،بهداشتي ،فرهنگي و غنيسازي اوقات فراغت و پروژههاي عمراني خود از
قبيل احداث و تعمير مساجد ،مدارس و خانههاي بهداشت روستايي ،بيابانزدايي،
جنگلكاري ،آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم ،روستايي و مرزي را به
آن سازمان واگذار نمايد تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان
و متخصصان به نحو سازمانيافته ،اجرا نمايند.
 .3.3امدادرسانی در هنگام بروز بالیای طبیعی
در ماده  35اساسنامه به دنبال ایجاد تواناییهای الزم در کلیه افراد معتقد به قانون
اساسی و اهداف انقالب اسالمی به منظوردفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی،
«کمک به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط» نیز
به عنوان هدف از تشکیل واحد بسیج مستضعفین تصریح شده است.
 .http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/771977 .1ارجاعات دیگر به این برنامه از همین نشانی است

 .4درونمایههای اصلی اخالق مشارکت در سازمان مردمنهاد بسیج مستضعفان
بنابر «گفتمان نوشتاریِ » سازمان مردمنهاد بسیج مستضعفان انقالب اسالمی،
درونمایههای اصلی اخالق مشارکت این سازمان را میتوان پایهگذاری مفاهیم خیر
بر بنیانهای مشترک جماعتهای خاص و نقش انتخابهای فردی در ارزشگذاریهای
مؤثر دانست .ذی ً
ال تالش میگردد تا ساختار داللتی آن توضیح داده شود .این ساختار
افزون بر معنای مستقیم اولیه و لفظی ،بر معنای غیرمستقیم ثانوی و رمزی نیز
2
داللت دارد .فرايند تفسير متن در نگاه ريكور مشتمل بر سه عنصر تبيين 1و فهم
و به خود اختصاص دادن 3است .عنصر تبيين كه به آن جنبه «عبارتى» 4نيز گفته
مىشود ،بعد زبانشناختي دارد و به بررسى نظام واژگان و ساختار زبانى حاكم بر
متن و سطوح ارتباطات لفظى متن مىپردازد .تفسير از اين مرحله شروع مىشود و
6
به عنصر فهم ،كه درك «مفاد» 5متن است ،مىرسد .عنصر سوم که جنبه فراعبارتى
نامیده میشود ،ناظر به درگير شدن مفسر با معناى متن است .اين تالش دستيابى به
معناى پنهان و پس متن نيست ،بلكه چيزى است كه پيش روى متن آشكار مىشود.
متن در سايه رويكرد تفسيرى پيش روى خود ،دنيايى را براى مفسر مىگشايد كه به
او اختصاص دارد .بدینسان ،گفتمان ریکوری جنبه فرا عبارتى و ارتباط با حاالت و
7
موقعيت مخاطب دارد .در این سطح ،تفسير واجد ویژگی «به خود اختصاص دادن»
و «خويشتن تفسيرى» 8دانسته میشود؛ به گونهای که درك بهتر از خود و تفسير
متعلق به زمان حضور مفسر را نتیجه داده و فاصله زمانى ميان اثر و مفسر را از ميان
مىبرد (ر.ک :ریکور1384 ،؛ ریکور1386 ،؛ ریکور1392 ،؛ سعیدی روشن.)1383 ،

1. Explanation
2. Understanding
3. Appropration
4. Locationary
5. Meaning
6. Perlocationry
7. Appropriation
8. Enterpretation Self
9. Holistic
10. Camalative
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 .1.4پایهگذاری مفاهیم خیر بر بنیانهای مشترک جماعتهای خاص
در فرایند تفسیر متن اساسنامه بسیج مستضعفان ،الزم است به ویژگی کلگرایانه و
ترکیبی آن توجه کنیم .او فرايند تفسير متن را فرايندى كلگرايانه 9و تركيبى 10مىداند؛
يعنى متن را بايد به چشم يك كل نگريست و در پى فهم مقصود آن بر آمد و نه كنار
هم نهادن معانى تك تك متن جمالت .در این هنگام ،برخی عناصر تشكيلدهنده آن،
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اصلى و برخى دیگر ،فرعى تلقی مىشوند .بدین لحاظ ،يك متن در منظرهاى گوناگون،
متنوع و مختلف نگريسته مىشود .در هر منظرى ،برخی عناصر اصلى و برخی دیگر،
فرعى نگریسته مىشوند؛ ازاينرو ،يك متن گشوده به سوى تفسيرهاى گوناگون است.
در گام نخست ،پرسش از تقدم فرد یا جماعت بر دیگری مطرح است .هویتگرایی
فردی به گزینشهای افراد و کنشهای ارادی آنان اولویت میدهد .در این فرض ،جامعه
وهم و خیال تصور میشود که موجودیتی جدا از افراد تشکیلدهنده خود ندارد .در این
معنا ،جامعه غیرضروری یا اساساً فاقد موجودیت تلقی میشود .اگر جامعه صرفاً بهمثابه
منبعی برای نمایش اقتدار و ایجاد نظم اجتماعی نگریسته شود و یگانه مرجع برای ارائه
الگوهای رفتاری حاکم بر افراد تلقی گردد ،آزادیها و حقوق فردی و به همین ترتیب،
خالقیت و نوآوری 1دچار نارسایی خواهد گردید و به دنبال آن ،ناکارآمدی جامعه رقم
خواهد خورد .جامعه را نمیتوان مجموعهای از افراد دانست که به هدف آسایش و راحتی
گرد هم میآیند ،زیرا قیود و محدودیتهای اجتماعی بهمثابه نقشی تعدیلی در نیروهای
گریز از مرکز عمل میکنند و با حفظ و تقویت ارزشهای عمومی و معیارهایی را برای
تصمیمسازی خرد و کالن فراهم میکنند .افراد موجوداتی اجتماعیاند و در برابر هم
وظایف و تعهداتی دارند .خودمختاری و استقالل فردی در خأل شکل نمیگیرد ،بلکه
در فرایند زندگی همگانی با یکدیگر تکوین یافته و اعمال میگردد .تعهدات اجتماعی
و استقالل فردی پیوندی ناگسستنی دارند و انکار این پیوند تهدیدی برای هر دو به
شمار میآید .فرد فارغ از پیوستگیها و دلبستگیهای اجتماعی ،موجودیت واقعی
خود را از دست میدهد و جامعه بدون لحاظ افراد بهمثابه عناصری سازنده و خالق،
نمیتواند وجود داشته باشد (.)Etzioni, 1996, pp 155-156
 .2.4نقش انتخابهای فردی در ارزشگذاریهای مؤثر
در گام دوم ،محور اصلی بحث از اخالق مشارکت در سازمان مردمنهاد بسیج مستضعفان
بر پایگاه اخالقی رفتار فردی و زیست همگانی متمرکز است .پرسش مهم این است که
پایگاه اخالقی تعهدات و ارزشهای مشترک چیست؟ بر اساس نگرش رهایی فردی،
افراد در مورد زندگی نیک دیدگاههای متفاوتی دارند که هر یک رفتارهای گوناگونی
را برای آنها مجاز میشمرد .اما ورود قدرت دولتی به عرصه فرهنگ عمومی و زندگی
اخالقی ،فرایند گزینش و عمل آزاد را با اخالل روبهرو میسازد و چه بسا به تبعیض و
نابرابری منجر شود؛ زیرا نمایان شدن جهتگیری و اقدام ویژه دولتی در پس زندگی
خوب موجب میشود تا برخی دیدگاهها و رفتارها که با آن در منافع و سمت و سو
1. Creativity.

تناسب و سازگاری دارد ،تقدم پیدا کنند و تبعیضها و محرومیتهای ناروا و نابرابر
بر سایر دیدگاهها و رفتارها اعمال شود .به همین ترتیب ،سیاست اجتماعی نیز با اتکا
به توان فرد تنظیم میگردد و باید ارتقای ظرفیتهای انسانی محور هرگونه توسعه
اجتماعی قلمداد گردد .شناسایی حقوق و آزادیهای فردی رشد جامعه را در گرو
پیشرفت فرد میداند (.)Etzioni, 1996, p 159
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 .5همنشینی مسئولیتهای اجتماعی و حقوق فردی
اگر همنوایی جماعتی را حرکت به سوی مردمگرایی در سیاست اجتماعی بدانیم،
رهایی فردی فاصله گرفتن از آن خواهد بود .در این فرض ،مردمگرایی جدید ،راهی
اعتدالی است که از ترکیب بهینه شعارهای جماعتگرایانه و فردگرایانه به دست
میآید .در سیاست اجتماعی نخست ،برنامهریزی عمومی بر پایه یکسانی جامعه
و ساختار فرهنگی گذشته انجام میپذیرد؛ به گونهای که پاسداشت این ساختارها
و تداوم آن حاکم بر ذهنیت سیاستگذاران کالن جامعه بوده است .اما در سیاست
اجتماعی دوم ،اولویت نگرش فردگرایانه آفرینش عرصههای جدید زندگی را در تحقق
کامل ظرفیتهای انسانی جستوجو میکند؛ بهگونهای که سیاستهای اجتماعی
به ارزشهای فردی و انتخابهای نوشونده هر یک از بازیگران عرصه اجتماع اولویت
میبخشند .در مقابل مردمگرایی جدید از سویههای افراطی هر یک از دو سیاست
اجتماعی رقیب فروکاسته و تالش میکند تا ضمن پاسداشت ارزشهای نهادینه و
استوار اجتماعی ،مسیر تجدیدنظرطلبی عقالیی و سنجیده را در این ارزشها هموار
نماید .در نگاهی آسیبشناختی ،بستن فضای نقد اخالقی و اجتماعی مناسبات حاکم
به تصلب و کاهش پذیرش همگانی آن منجر خواهد شد .تأکید بر روایت رسمی بدون
حق بازنگری افراد تهی ساختن ارزشها از پیشزمینه اجتماعی تداوم آنها خواهد
بود .جاودانگی اصول بنیادین و ثابت نیز پیوند آشکاری با انتخاب و گزینشگری آزاد
افراد جامعه دارد .فرهیختگی و تعالی اخالقی به جای اجبار عمومی و مطلقانگاری
ساختارهای تاریخی ،رشد اخالقی انسانهایی را میطلبد که چه حمایت از ارزشهای
موروثی و چه بازنگری در آن ارزشها را در مسیری تکاملی و به دور از انتخابهای
هوسمدارانه و گذرا مدنظر قرار میدهد.
گریز از دو قطبی شدن مباحثات نظری و استداللهای ضد و نقیض در حمایت
یا مخالفت با جامعه و فرد ،تنها در صورتی امکانپذیر است که با استعاره از دو مفهوم
«من» و «ما» به درهمتنیدگی و پیوند اجتنابناپذیر دو عنصر اساسی وجود اجتماعی،
یعنی جامعه و فرد اذعان کنیم« .من» نمایشگر اعضای جامعه است و «ما» به نیروهای
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فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی و سازمانی داللت دارد .دو مفهوم «من» و «ما»
حکایت از آن دارد که افراد در یک بافت اجتماعی عمل میکنند که به کنشهای آگاهانه
یا ارادی افراد قابل تقلیل نیست .استعاره «من» و «ما» تضادهای اجتماعی زندگی
مدرن را نفی نمیکند .فزونتر ،آشکارا از یک تنش ژرف و پردامنه حکایت دارد .در یک
سو ،برخی افراد تالش دارند ارزشها و دلبستگیهای خود را با ایجاد تحول اجتماعی
بازتاب دهند و در ديگر سو ،جامعه در پی تحمیل ارزشها و نیازهای اساسی خود بر
افراد و تعیین چارچوبهای رفتاری آنان است .گستردگی این تنش میتواند هزینههای
فزایندهای را به بار آورد اما کنترل و تعدیل این تنش بهطور همزمان جامعه را از دو
مزیت بهرهمند میسازد .فرد شورشگر مجموعهای ارزشمند از خالقیتها و آفرینشهای
نو را فراروی جامعه مینهد و فرد اجتماعی با خدمترسانی به نیازهای مشترک جامعه
از فضیلتهای اجتماعی پاسداری به عمل میآورد (.)Etzioni, 1996, pp 157-8
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 .6دستاوردهای پژوهش
مطالعه موردی این پژوهش نشان میدهد ،اخالق مشارکت در سازمان مردمنهاد
بسیج مستضعفان به نحو فزاینده بر پایهگذاری مفاهیم خیر بر بنیانهای مشترک
جماعتهای خاص ابتنا دارد تا بر انتخابهای فردی در ارزشگذاری مؤثر .بر این اساس،
در بررسی متون ناظر به درونمایههای اصلی اخالق مشارکت در این سازمان مردمنهاد،
همنوایی جماعتی بیش از شناسایی تفاوتها به چشم میخورد .کام ً
ال آشکار است که
این اولویتبخشی با اتکا بر پیش فرض وجود تعارض بین این دو عنصر در سامان دادن
به مناسبات اجتماعی و سیاسی است .در این معنا ،ارزشگذاریهای فردی ،تضعیف و
نابودسازی اصول بنیادین جماعتهای فرهنگی را به بار خواهد آورد .کامیونتاریانیسم
اتزیونیایی با پیوند دادن دو مفهوم «من» و «ما» در تالش است تا این دوگانهپنداری
سنتی را تعدیل کند .مفهوم «من» و «ما» نگرش معتدل و میانهرو را فراروی سیاست
اجتماعی ارائه میکند که هم به ارزشهای مشترک و دلبستگیهای اجتماعی بهمثابه
عنصر اساسی جامعه اهمیت میبخشد و هم به افراد به عنوان گزینشگران راه و هدف
زندگی اجتماعی از میان راهها و هدفهای فراوان و بازاندیشان در راه و هدف گذشته
توجه دارد .هم حقوق فردی (و خالقیت) و هم مسئولیتهای اجتماعی (همنوایی)
الجرم برای رشد و بالندگی و تداوم و پیوستگی نیازمند بهرهگیری از ویژگی ممتاز
طبیعت انسانیاند .در اینجا ،نیاز به راهنمایی هنجاری جماعتهای ارادی و داوطلبانه
تضمینکننده همنوایی اجتماعی است اما جستوجوی طبیعت انسانی راهی به
سوی پرهیز از نابرابریها و بیعدالتیها فراروی ما میگشاید .درک درست از طبیعت
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انسانی ،بازسازی اندیشمندانه و عقالیی ساختارهای فرهنگی و تاریخی را در فرایند
تحقق جامعهای عادالنه و بهرهمند از مناسبات غیر تبعیضآمیز و تحمیلگر امکانپذیر
میسازد (.)Etzioni, 1996, pp 157-8
فزونتر ،باور به این تعارض رویکرد قدرتمحور و دولتگرا را در پاسداشت ارزشهای
اجتماعی تقویت میکند .رویکرد دولتگرای سازمان مردمنهاد بسیج مستضعفان را
میتوان در ارتباط سیستماتیک آن با سپاه پاسداران و حمایتهای مالی و اداری
گسترده دولت از آن ردیابی کرد .در ادامه ،این دو مورد به تفکیک توضیح داده میشود:
نخست ،ماده  9فصل دوم اساسنامه سپاه «برنامهریزی ،سازماندهی ،اداره و فرماندهی
و اجرای آموزشهای عقیدتی ،سیاسی و نظامی اعضای بسیج مستضعفین بر طبق
موازیناسالمی» را در شمار مأموریتهای سپاه میداند.ماده  15فصل سوم در رابطه
با تشکیالت ،مسئولیت فرمانده کل سپاه را «در زمینههای پرسنلی ،آموزش نظامی،
آموزش عقیدتی سیاسی ،تبلیغات و انتشارات ،تدارکات ،لجستیک ،اطالعات ،طرح
وعملیات ،امور مربوط به بسیج مستضعفین» بیان میکند و برای اجرای این مسئولیت
واحدهای پرسنلی ،آموزش نظامی ،آموزش عقیدتی -سیاسی ،تبلیغات و انتشارات،
تدارکات و لجستیک ،اطالعات ،طرح و عملیات ،بسیج مستضعفین ،مهندسی ایجاد
میگردد .در تبصره این ماده آمده است« :محتوا و برنامههای آموزش عقیدتی و سیاسی
و انتشارات و تبلیغات باید به تأیید مقام رهبری یا نمایندهای که درسپاه تعیین نمایند،
برسد» .در ماده  ،24ستاد مرکزی سپاه پاسداران شامل واحدهاي امور پرسنلي ،آموزش
نظامي ،آموزش عقيدتي -سياسي ،انتشارات و تبليغات ،اطالعات ،طرح و عمليات ،بسيج
مستضعفين و مهندسي دانسته شده که تحت ریاست رئیس ستاد اداره میشود .بر این
اساس ،بسیج رسماً در شمار واحدهای سپاه پاسداران آمده است.
دوم ،حمایت مالی و اداری از بسیج مستضعفان در همه برنامههای توسعه جمهوری
اسالمی وجود دارد .برای نمونه ،میتوان به «فصل هفتم؛ دفاعي ،سياسي و امنيتي» در
رابطه با «امور دفاعي» در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد .در ماده
 ،196دولت موظف شده تا به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور
بيشتر نيروهاي مردمي در صحنههاي امنيت و دفاع از كشور ،آرمانها و مباني انديشه
انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيالت الزم
را در طول برنامه به این شرح فراهم نمايد :پشتيباني الزم براي افزايش حداقل يكونيم
ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد
و انقالبي ،حمايت از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و ردههاي مقاومت
بسيج ،متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري ،پشتيباني از ردههاي مقاومت
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بسيج و بسيج اساتيد ،دانشجو و طلبه در دستگاههاي اجرایي به ويژه در فعاليتهاي
پژوهشي و علمي ،كمك به تعميق ارزشهاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر
بسيجي از طريق تشكيل هستههاي تربيتي ،غنيسازي اوقات فراغت ،توسعه فرهنگ
ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر ،توسعه فرهنگ عفاف
و حجاب ،آشنايي با مباني انديشه حضـرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي،
دانشآموزي ،اقشار و ردههاي مقاومت بسيج و...
بدینسان ،روشن میگردد با تثبیت انقالب اسالمی ،از مشارکت سازمان مردمنهاد
بسیج مستضعفان در مدیریت امور عمومی کاسته شد و بهتدریج کارکرد این سازمان
شکل رسمی به خود گرفت؛ ازاینرو ،فرایند دولتسازی جنبش اسالمی انتظارات
در بخش خدمات عمومی را به سوی نهادهای دولتی سوق داد و نتوانست خصلت
مدنی جنبش را که اتکا بر تواناییهای مردم بود ،در دوره پس از انقالب بهطور کامل
حفظ کرده و توسعه بخشد .خصلت مردمنهاد بسیج مستضعفان ایجاب میکرده است
تا شرایط برای گسترش جماعتهای محلی و کوچک فراهم شده و نیاز به فعالیت
دولت در عرصه خدماترسانی کمتر و محدودتر گردد .گرچه سهم این جماعتها
در هزینهکرد مالی نسبت به اقدامات دولتی بسیار ناچیز است اما چرخش از وجه
مردمگرای خدمات اجتماعی ،کمرنگ شدن وجه همنوایی جماعتی را به همراه دارد.
همانگونه که برگزاری جشنها و سوگواریهای مذهبی کام ً
ال به اراده و سازماندهی
جامعه بستگی دارد و بدون نقشآفرینی و هزینهکرد دولت انجام میپذیرد ،امنیت
سختافزاری و نرمافزاری ،فعالیتها در زمینههای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و
عمرانی ،و امدادرسانی در هنگام بروز بالیای طبیعی نیز میتواند تا حدود زیادی با اتکا
به اخالق مشارکت به جامعه سپرده شود .نگاه انتقادی کنونی ،لزوم پشتیبانی و کمک
دولت به سازمانهای مردمنهاد و غیردولتی را انکار نمیکند ،بلکه بر این مهم تأکید
میورزد که اتکای صرف بر کمکهای دولتی ،میتواند وابستگی کامل و همهجانبه به
بار آورد و از استقالل و اتکای آن به مردم بکاهد.

نتيجهگيري
اخالق مشارکت ،مفهومي پر بارتر از ادعاي استقالل فردي از طريق حقوق را به نمايش
ميگذارد .تأكيد بر جنبههاي جمعگرايانه شهروندي ميتواند فرد را افزون بر حقوق ،از
طريق تعهدات نيز آزاد كند اما به اين معنا نيست كه با نفي برداشت انتزاعي و كممايه
ليبرالي از شهروندي ،تأكيد ليبراليسم را بر حقوق كنار گذاريم و يك اخالق مشارکت
را كه جماعتگرايان طرفداران پر و پا قرص آن به شمار ميآيند ،جايگزين آن حقوق
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نماييم .در مقابل ،براي اينكه شهروندي معنادار شود ،بايد حقوق و مسئوليتها را
متقاب ً
ال حمايتگر يكديگر تلقي كنيم؛ بنابراين ،ما ناگزير نيستيم تا ميان يك شهروندي
مبتني بر حقوق كه از مسئوليتها غفلت ميكند و تأكيد بر مسئوليتها كه حقوق
افراد آسيبپذير را تضعيف مينمايد ،يكي را انتخاب كنيم؛ ازاينرو ،الزم است رويكرد
كلنگرانهتري به شهروندي داشته باشيم و به حقوق و مسئوليتها ،نه به عنوان
پديدههايي ذاتاً متعارض ،بلكه متقاب ً
ال حمايتگر نگاه كنيم.
بدينسان ،تنش بنيادي ميان حقوق و مسئوليتها با يك رويكرد كلنگر به
ل حل است .ليبرالها به درستي بر اهميت حقوق براي هر مفهوم كاملي
شهروندي قاب 
از شهروندي تأكيد ميكنند .حقوق براي حل موفقيتآميز مسائل اساسي جامعه مانند
توزيع عادالنه منابع و حفظ نظم بسيار حياتي است .اهميت حقوق در آن است كه فرد
را به دليل بهرهمندي از كارگزاري سياسي ،شايسته احترام ميداند و يك موقعيت برابر
سياسي  -اجتماعي را براي افراد جامعه به رسميت ميشناسد .افزون بر آن ،اين حقوق
نقش مهميدر تقويت ثبات و انسجام اجتماعي ايفا ميكند .در زندگي واقعي ،برخورد و
تعارض ميان انسانها اجتنابناپذير است .اين برخوردها اغلب بسيار سازندهاند و لزوماً
در بردارنده خشونت نيستند .اجراي يك سياست مناسب شهروندي ميتواند به حل
منازعات از طريق مصالحه كمك فراواني نمايد .در اينجا ،حقوق ميتواند و بايد ،نقش
مهمي ايفاكند؛ زيرا حقوق بر اين موضوع تأكيد دارد كه هر فرد شايست ه بيشترين
احترام است و نبايد به مثاب ه ابزاري صرف براي دستيابي به اهداف نگريسته شود.
اما شهروندي را نميتوان تنها به مثابه آموزهاي كه استقالل شخصي را به ما
تفويض ميكند ،در نظر گرفت؛ زيرا افزون بر آن ،شهروندي موقعيتي است ،تأكيد
مينمايد كه فرديت ما در جامعه ريشه دارد .در اين فرض ،استقالل فردي و عمل به
فضيلت مدني لزوماً متضاد يكديگر دانسته نميشوند .هدف از فضيلت مدني ،اجتناب
از وابستگي منفعالنه افراد به جامعه و گروههاي اجتماعي است .عمل به فضيلت مدني
از آزادي و حقوق افراد پاسداري به عمل ميآورد و ميتواند مشكل عدم احساس
تعهد فرد به جامعه را حل نمايد؛ بنابراين ما نبايد بسان تأكيد ليبرالها در مورد حقوق
يا تأكيد جماعتگرايان بر مسئوليتها ،صرفاً بر يك جنبه از شهروندي تأكيد كنيم.
در جماعتگرايي تقاضاها براي حقوق محدود ميشود و تابعيت به جاي شهروندي
مينشيند .رويكرد ليبرال به مقوله تعهد كه معموالً فقط اطاعتاز قانون را از ما طلب
ميكند ،چنان محدود است كه تنها نيمنگاهي به تعهد دارد .تعهدات ما را ملزم ميكنند
كه در قبال نهادهاي سياسي خود حساس باقي بمانيم و به كساني كه از نظام اجتماعي
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و سياسي خود بيگانه شدهاند ،كمك كنيم تا احساس تعهد به آن را در خود پرورش
دهند .در اينجا ،ميتوان ميان انواع مختلف مسئوليتها تمايز قائل شد .وظايف دستهاي
از مسئوليتها تلقي ميگردند كه به وسيله قانون مقرر ميشوند و براي عدم احترام
فرد به آنها مجازاتهايي تعيين ميشود .در مقابل ،تعهدات را بايد داوطلبانه و تجلي
همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست .نشانه سالمت يك جامعه ،توانايي آن
در اتكا بر تعهدات به جاي وظايف تحميلي است.

منابع
الف) مقاالت
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1 .1ابراهیمی،مهدی()1389؛دولتهایدربرگیرنده؛سیاستاجتماعیونابرابریهای
ساختاری ،مجله کتاب ماه علوم اجتماعی ،دوره جدید ،شماره  ،34دی
2 .2الیاسی ،محمدحسين ()1384؛ سنجش ميزان اثربخشي اقدامات فرهنگي واحد
بسيج خواهران در مقابله با تهاجم فرهنگي ،فصلنامه فرهنگي  -تربيتي زنان
و خانواده ،شماره  ،2پاییز
3 .3بابايي طالتپه ،محمد باقر ،اسماعيل كاوسي ،علي محمدي ()1390؛ بررسي نقش بسيج
در مقابله با تهاجم فرهنگي در ميان جوانان شهر تهران ،فصلنامه مطالعات
راهبردي جهاني شدن ،شماره  ،5زمستان
4 .4براتعلیپور ،مهدی ()1389؛ پیشگامان فضیلت و آزادی در نگرشهای سیاسی
 دینی ایران معاصر (از نهضت مشروطه تا انقالب اسالمی) ،قم ،دانشگاه مفید5 .5ذوالقدر ،محمدباقر ،علي محمد احمدوند ،شعبانعلي رمضانيان ()1390؛ نقش بسيج
دانشجو و طلبه در مقابله با تهديدهاي نرم عليه انقالب اسالمي ،فصلنامه آفاق
امنيت ،شماره  ،11تابستان
6 .6ساعد ،محمدجعفر ()1386؛ پيشگيري از وقوع جرم و كاركرد بسيج در تضمين
امنيت اجتماعي ،فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج ،شماره  ، 34بهار
7 .7سرایی ،حسن و زهرا قاسمی ()1381؛ گونهشناسی انجمنهای داوطلبانه در ایران
(پژوهشی در انجمنهای حمایتی) ،مجله جامعه شناسی ایران ،دوره چهارم ،شماره 4
8 .8سهراب صالحي  ،سيد محمد مهدي غمامي ()1390؛ نظم نوين جمهوري اسالمي
ايران و كارويژههاي بسيج ،دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،شماره  ،4زمستان
9 .9غفارینسب ،اسفندیار ()1391؛ نقش شهروندی فعال در بهبود کیفیت زندگی
شهری ،فصلنامه مطالعات شهری ،سال دوم ،شماره دوم
1010محمدی ،مصطفی ،هادي عبدالملكي ()1389؛ بسیج سازمانی داوطلبانه؛ درآمدي
بر شيوه هاي ارتباطي و هوشمندانه در سازمانهاي داوطلبانه ،فصلنامه مطالعات
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