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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی »بايسته های نظری اخالق مشارکت در سازمان های 
مردم نهاد )مطالعه موردی؛ بسيج مستضعفان انقالب اسالمی(« انجام شده است. 
اين پژوهش به لحاظ هدف، بنيادی و به لحاظ روش، تفسيری )هرمنوتيک 
سند  دو  شامل  اسنادی،  شيوه  به  نيز  داده ها  گردآوری  و  بوده  متن محور( 
باالدستی اساسنامه واحد بسيج مستضعفان و برنامه پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ايران صورت گرفته است. به لحاظ چارچوب نظری، اين پژوهش بر 
بستر  در  اتزيونيايی  کاميونتاريانيسم  اجتماعی  و  معرفت شناختی  بنيان های 
سياسی دولت های ملی دارای فرهنگ گوناگون استوار است. بر اساس يافته های 
پژوهش، اخالق مشارکت در بسيج مستضعفان انقالب اسالمی تأمين امنيت روانی 
و سخت افزاری، فعاليت در زمينه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی و 
امدادرسانی هنگام بروز باليای طبيعی را دربر می گيرد. مطالعه موردی نشان 
می دهد اين اخالق به درجات متفاوت بر پايه گذاری مفاهيم خير بر بنيان های 
مشترك جماعت های خاص و انتخاب های فردی در ارزشگذاری مؤثر ابتنا دارد. 
بر اين اساس، در کنكاش از درون مايه های اصلی اخالق مشارکت در سازمان های 

مردم نهاد، همنوايی جماعتی بيش از شناسايی تفاوت ها تأکيد می گردد.

واژگان کلیدي 
 انقالب اسالمی، اخالق مشارکت، سازمان های مردم نهاد، بسيج مستضعفان 

1.  دانشيار علوم سياسی دانشگاه خوارزمی تهران

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 65، زمستان 1393



13
93

ن 
ستا

 زم
/ 6

ره5
شما

م / 
ده

هف
ل 

سا
 / 

یج
س

ی ب
رد

هب
 را

ت
لعا

طا
( م

شي
وه

پژ
 -

ي 
لم

)ع
مه 

لنا
فص

92

مقدمه
پيروزی انقالب اسالمی، اصالح ساختارهای اساسی نظام اجتماعی را با اولويت بخشيدن 
به سازمان های مردم نهاد در رأس سياست های اجتماعی قرار داد. اخالق مشارکت 
به مثابه نقطه کانونی در اين گونه سازمان ها همزمان با پيدايش و سازمان يابی آنها 
به طور چشمگيری رشد يافت. آرمان انقالب اسالمی در وجه مطالبات برابری جويانه 
به شكل گيری و گسترش سازمان های مردم نهادی ياری رساند که اين مطالبات را 
نه در برنامه ها و اقدامات دولتی، که فزون تر با اتكای بر جماعت های خودانگيخته و 
ارزش مدار جستجو کرد. اين پژوهش به دنبال آن است تا بايسته های نظری اخالق 
مشارکت را در سازمان مردم نهاد بسيج مستضعفان انقالب اسالمی از رهگذر گردآوری 
داده ها به شيوه اسنادی شامل دو سند باالدستی اساسنامه واحد بسيج مستضعفان و 
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران مورد مطالعه قرار دهد و طی يک بررسی 
آسيب شناختی نشان دهد که اين گونه خاص از اخالق تا چه ميزان در اين اسناد به 
شكل کارکردی بازتاب يافته است. اين پژوهش به لحاظ هدف، بنيادی و به لحاظ 

روش، تفسيری )هرمنوتيک متن محور ريكور( است. 
مدعای پژوهش آن است که اخالق مشارکت در سازمان های مردم نهاد برآمده از 
انقالب اسالمی ايران )مطالعه موردی؛ سازمان بسيج مستضعفان انقالب اسالمی( بر 
»همنوايی جماعتی« و »شناسايی تفاوت ها« اتكا دارد. در اين مفهوم از اخالق، از يک 
سو مفاهيم خير بر بنيان های مشترك جماعت های خاص استوار می گردد و از ديگر 
سو، نقش انتخاب های فردی در ارزشگذاری های مؤثر برجسته می شود. بدين سان، 
مسئوليت های اجتماعی و حقوق فردی با يكديگر آشتی می يابند. پيامد اجتماعی 
اين سياست، تأمين امنيت عمومی و رفاه اجتماعی با دوری جستن از سياست های 

حمايتی دولت محور است.
به لحاظ پيشينه پژوهش، اجزا و عناصر موضوع »اخالق مشارکت در سازمان های 
مردم نهاد« به شكل تفكيكی و در چارچوب اين واژه يا مفاهيم نزديک به آن، در پژوهش های 
  )Cludts, 1999( 1بسياری مطمح نظر بوده است. در اين پژوهش ها، مفهوم اخالق مشارکت
)Cahill, et.al, 2007( اخالق مسئوليت3  بسيار کمتر از مفاهيمی چون اخالق مشارکتی2 
 Plaks, 2009; Lindh, et.al, 2007; Mcmillan,( 4مسئوليت اخالقی ،)Schweiker, 2009; Russell, 2006(

1.  Ethics of Participation.
2.  Ethics of Participatory or Participatory Ethics.
3.  Ethics of Responsibility.
4. Moral or Ethical Responsibility.
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 Fangerau 2009;( 2تعهد اجتماعی ،)Hovey 2004; Daley 1991( 1مشارکت اخالقی ،)et.al, 2005

Dowd 1975( و مانند آن به کار رفته است. اخالق مشارکت در مبنا، چارچوب نظری 

و شكل آن با واژه های مترادف خود تفاوت دارد. مبنای اين اخالق بر غايت گرايی )و 
نه قرارداد اجتماعی يا سودگرايی( استوار است. چارچوب نظری آن، دست کم در اين 
پژوهش، انديشه کاميونتاريانيسم است که جماعت ها را گنجينه ارزشمندی از توليدات 
فرهنگی و يگانه پاسدار آن تلقی می کند. شكل آن نيز با اذعان به اشتراك های حداقلی، 

در جوامع متفاوت به گونه های متفاوت قابل تصوير دانسته می شود.
همچنين تبيين مفهومی سازمان های مردم نهاد )Krishnan, 2007(، کارويژه های 
آن )Bloodgood, et.Al, 2014( و رابطه آن با دولت )Chowdhury 2007; Coston 1998( در 
حوزه های جغرافيايی مشخص )Jacobsson, el.al, 2013; Shivji 2007; Patry 2005( پژوهش های 
گسترده ای را به خود اختصاص داده است. بسيج مستضعفان انقالب اسالمی و به طور 
خاص کارويژه های آن نيز در تعدادی از پژوهش های داخلی به عنوان مطالعه موردی 
بررسی شده است )محمدی و همكاران، 1389؛ صالحی و همكاران، 1390؛ بابايی طالتپه 
و همكاران، 1390؛ ذوالقدر و همكاران، 1390؛ ساعد، 1386؛ الياسی، 1384(. با اين وجود، 
موضوع اخالق مشارکت در سازمان های مردم نهاد و به ويژه مطالعه اين مفهوم در بسيج 

مستضعفان انقالب اسالمی، به نظر می رسد امتياز منحصر به فرد اين نوشتار است. 

1. بنیان های نظری و تعریف مفاهیم
1.1. روش شناسی تفسیری هرمنوتیک متن محور

پل ريكور )1913-2005( انديشمند فرانسوی با وجود رويكرد هرمنوتيک هستی شناسی، 
هرمنوتيک را به سوی روش شناختی سوق داده و آن را درگير جستجوی معنا می سازد. 
او با توسعه ای که به گفتمان نوشتاری3 و متن4 می دهد، پديدارشناسی هرمنوتيكی را 
به قلمرو تفسير متن، سمبل، استعاره، روانكاوی، رؤيا و اسطوره شناسی تحليل عمل 
اجتماعی نيز می کشاند که با تفسير نمادها، راه يافتن به معنای درونی هر سمبل آغاز 
می شود. در اين نگرش، تفسير، گستره ای فراخ دارد و هرجا پديده چندمعنايی5 وجود 
دارد، به دليل پيوند با زمينه6 نيازمند تفسير است. الگوی تفسير متن نوشتاری، در فهم 
رفتارهای معنادار انسانی، امور تاريخی و اعمال اجتماعی نيز کارايی دارد. »گفتمان« 
1.  Moral or Ethical Participation.
2.  Social Commitment.
3. Written Discourse
4. Text
5. Polysemy
6. Context
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معنا1ی قضيه را غير از مفاد2 آن می داند. معنا آن چيزی است که هر قضيه و ساختار 
زبانی واجد آن است اما مفاد تنها در گفتمان موجود می شود.

تفسير، در اين معنای وسيع، فرايندی است که به کمک آن، تمامی عوامل زمينه ای 
قابل دستيابی را به خدمت می گيريم تا دريافت معنای واقعی يک پيام در يک موقعيت 
خاص ميسر شود. در گفتمان نوشتاری که آن را »متن« می نامد، نخست معنا بر متن 
پيشی دارد. دوم، ممكن است معنای متن فراتر از قصد مؤلف باشد. سوم، متن می تواند 
از شرايط اجتماعی - تاريخی پيدايش خود فاصله گيرد و زمينه زدايی3 شود. چهارم، 
در متن اين امكان وجود دارد که از محدوديت های مدلول و محكی ظاهر رها شود. 
ويژگي هايی که ريكور برای تفسير قائل است، چون استقالل معنايی متن از قصد مؤلف 
و گسست پيوند ميان متن و زمينه پيدايش آن، تمايز نهادن ميان معنا و مفاد، نگرش 
کل گرايانه و وابستگی شيوه کليت و اصل و فرع آن به حدس مفسر و به خود اختصاص 
دادن متن به عنوان مرحله پايانی تفسير، همه از مواردی است که هر يک زمينه نوعی 
نسبی گرايی و فرو افتادن در وادی شک گرايی در امر تفسير است. او باور دارد که 
نمی توان به روش تأييد تجربی تفسيری را مطابق واقع4 دانست، بلكه معيار ارزيابی و 
اعتبار،5 منطق احتمال6 است و بايد ديد کدام قرائت محتمل تر است. بدين ترتيب، او 
می کوشد تا از شكاکيت بگريزد )ر.ك: ريكور، 1384؛ ريكور، 1386؛ ريكور، 1392؛ سعيدی روشن، 1383(.

2.1. چارچوب نظری؛ کامیونتاریانیسم اتزیونیایی
چارچوب نظری اين پژوهش بر بنيان های معرفت شناختی و اجتماعی کاميونتاريانيسم 
اتزيونيايی در بستر سياسی دولت های ملی دارای فرهنگ گوناگون استوار است. اين 
انديشه با نفی سويه های دموکراتيک ستيز ارزش های اجتماعی، در پی آن است تا 
فضيلت مدنی را با انتخاب های فردی پيوند زند. اولويت اخالقی و قانونی بخشيدن به 
جماعت ها در شكل افراطی آن به ناديده گرفتن فرد و توانايی های او منجر می شود. 
انسان همشكل و يک قواره که از تفاوت و خالقيت حكايت نمی کند، فراورده حاکميت 
قدرتی سرکوبگر و توتاليتر است. در چنين جامعه ای، دولت اقتدارگرا همه فعاليت ها 
را به نمايندگی از مصلحت عمومی در اختيار دارد. بر اساس اين نگرش، افراد به طور 
مستقيم فضيلت های زندگی خود را بر نمی گزينند، بلكه از طريق ارزش های مشترك 
1. Senes
2. Reference
3. DecontextuaLise
4. Truth
5. Validity
6. Probability
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جامعه تأثير می پذيرند. فزون تر، وجود آزادی های اساسی برای افراد ادعايی بيش 
نيست؛ زيرا در بسياری موارد، رفتار افراد و گروه های اجتماعی از طريق شبكه های 
قدرت و ثروت کنترل شده و سازمان می يابد. بی ترديد، حفظ و تداوم آزادی بسان همه 
ارزش ها و فضيلت های عمومی به خود جامعه و نهادهای اجتماعی بستگی دارد. ورود 
اين سلسله از مفاهيم به گنجينه ارزشمند جامعه و تبديل آن به يک فضيلت عمومی، 
تضمينگر پاسداشت همگانی آن است و بدون طی اين مسير هرگز نمی توان از جامعه 
انتظار داشت که نسبت به آن حساسيت داشته و در تعامالت روزمره بدان پای بند 
باشند(Cawley III, Martin;  Johnson, 2000; Van Dijk, et.al, 2002). در اين معنا، جامعه و 
ارزش های آن به مثابه ابزاری برای کنترل افراد و نهادهای مدنی به کار گرفته می شود. 
در برابِر اين نگرش افراطی، کاميونتاريانيسم اتزيونيايی جماعت ها را در شكل آرمانی 
خود واجد فضيلت های مشترك و قلمرويی داوطلبانه می داند که با قدرت دولتی بيگانه 
است. هر چه جوامع ارزش ها و فضيلت ها را درونی کنند، نياز به تحميل دولتی کمتر 
خواهد شد. به اين ترتيب، نقش دولت در فرهنگ عمومی به مثابه آخرين پناهگاه و 
راه چاره نگريسته می شود و نمی توان از آغاز اميد داشت که ورود دولت در اين عرصه 
تحوالت چشمگيری برجا گذارد )Etzioni, 1996, p 159-160(. اين چارچوب نظری در 
بحث از سازمان های مردم نهاد به ما کمک می کند تا ارزش های پايدار اجتماعی را در 
تقابل با آزادی های اساسی تلقی نكنيم و حضور فعاالنه اين سازمان ها را در عرصه های 
گوناگون جامعه نمايانگر تالش مستمر برای تعميق ارزش ها از طريق حق انتخاب افراد 
بدانيم. بدين لحاظ، اين سازمان ها مصاديق بارزی برای باورمندی به تداوم تاريخی 
نظام معنايی جوامع توأم با خودسامانی افراد به شمار می آيند. در انديشه پيشگامان 
خردورزی دينی ما، تالش های ارزنده ای جهت نشان دادن پيوند فضيلت و آزادی در 

آموزه های سياسی اسالم شيعی صورت گرفته است )ر.ك: براتعلی پور، 1389(.

3.1. سازمان های مردم نهاد
طی دهه های اخير، »سازمان های مردم نهاد« گسترش فراوانی يافته اند. اين سازمان ها 
گروه های ارادی متشكل از افراد يا تشكل هايی هستند که با عدم وابستگی به دولت ها 
از سياست عمومی حمايت به عمل  يا  ارائه کرده  تا خدمات عمومی  تالش دارند 
آورند. فعاليت های اصلی اين سازمان ها نگرانی های انسانی مانند حقوق بشر، حفظ 
محيط زيست، امدادرسانی در باليای طبيعی و کمک به توسعه است. اين سازمان ها 
اطالعات و تخصص هايی فنی که اغلب دولت ها بدان دسترسی ندارند، در اختيار آنها 
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 .(Nongovernmental organization (NGO), Encyclopædia Britannica, 2012) قرار می دهند
هرچند بيشتر تعريف ها، سازمان های مردم نهاد را خارج از دولت و فعال در بخش 
خصوصی می دانند، بخش گسترده ای از فعاليت های آنها در ميان دولت های محلی، 
ملی و بين المللی است. اين ارتباطات و پيوستگی ها اهداف و خواسته های جامعه را 
تأمين کرده و بنابراين، مشروعيت را تعميق می سازد و فرايند دموکراتيزاسيون را با 
درونی سازی هنجارها و قوانين جهانی تسريع می بخشد. بر اين اساس، سازمان های 
مردم نهاد بهترين عوامل جهت فراهم ساختن رهبری برای بازسازی اجتماعی در جهان 

.)Ghosh, 2009, p 229( در حال توسعه است
بدين سان، سازمان های مردم نهاد تالش دارند تا به طور مسالمت آميز به شيوه های 
گوناگون بر سياست عمومی تأثير بگذارند. هرچند تاکتيک های اين سازمان ها به طور 
و  تا سياست ها  آنها همگی طراحی شده اند  است،  متفاوت  يكديگر  از  چشمگيری 
برنامه های دولت ها را تحت تأثير قرار دهند. اين امر به دليل مهارت آنها و دسترسی شان 
به منابع مهم اطالعات است. تحليل ارتباط بالقوه بين اين سازمان ها و دولت ها، مسيرهای 
بالقوه را در توسعه کنونی و آينده جامعه آشكار می سازد. در اين ميان، بررسی علمی 
شرايط کنونی، چه بسا به راهبردهايی جديد در باب چگونگی تأثيرگذاری بر تغيير 
سياست دولتی يا تسهيل آن منجر شود. با اين وجود، نقش سازمان های مردم نهاد 
رويارويی با صاحب منصبان امور عمومی نيست. همچنين آنها نيرويی مخالف برای 
دولت به شمار نمی آيند، بلكه به عنوان مشاورانی برای خدمت رسانی نقش آفرينی 

.)Geoffroy, et.al, 2010( می کنند

4.1. اخالق مشارکت
شهروندی، پوياترين مفهوم اجتماعی جامعة مدرن تلقی شده است. شهروندی توانايی 
بنابراين، ويژگی اساسی  برای قضاوت دربارة زندگی شان تصديق می کند؛  را  افراد 
شهروندی، وجود اخالق مشارکت است. شهروندی يک موقعيت فعال است که عالوه 
بر حقوق، بر وظايف و تعهدات نيز داللت دارد؛ بنابراين، شهروندی يک مبنای عالی 
برای ادارة امور انسانی به شمار می رود. شهروندی به مدد مجموعة حقوق، وظايف و 
تعهداتش، راهی را برای توزيع و ادارة عادالنه منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت های 
زندگی اجتماعی ارائه می دهد. شهروندی فعال در پی توانمندسازی افراد و اجتماعات 
است و فرايند مشارکت را امری ذاتاً ارزشمند تلقی می کند؛ ازاين رو، شهروندی فعال 
چيزی بيش از افزايش صرف مشارکت عمومی است. شهروندی فعال، خواهان مشارکت 
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هدفمند است؛ يعنی شهروندان در جهت تبدل اجتماعی و محل زندگی به مكان بهتری 
مشارکت فعال داشته باشند. بدين سان به شهروندی امكان مشارکت در برنامه ريزی و 

ارائه خدمات عمومی داده می شود )ر.ك: غفاری، 1391(.
بنابر فلسفه اخالق کاميونتاريانيستی، يک آموزه  مدني بر سياست و جامعه حاکم 
است. اين آموزه شالوده همه  نهادهاي آموزشي و اداري جامعه به شمار مي آيد. اعمال و 
ارتقاي شهروندي فعال از مجراي اين نهادها صورت مي گيرد و به اين ترتيب، ارزش هاي 
شهروندي از آغاز تولد در آنها دروني شده و از فراخنايي بسيار ژرف و عميق بهره مند 
مي گردند. به باور مک اينتاير، در جوامع قهرماني، پيوندهاي دوستي از پيوندهاي 
خويشاوندي الگو گرفته اند. گاهي، رسماً پيمان دوستي مي بندند تا با اين پيمان وظايف 
برادري را به طور متقابل متحمل شوند. عنصر ديگر در دوستي، وفاداري است. شجاعت 
دوست من، به من اطمينان مي دهد که قدرت او به کمک من و خانواده ام بيايد. وفاداري 
دوست من به من اطمينان مي دهد. کسي که داراي شجاعت است و افزون بر آن، 
دوستاني دارد که در مواقع لزوم از او حمايت مي کنند، اميدهايي براي ادامه  زندگي 
دارد. زندگي در جوامع قهرماني، ارزشمند است. اگر کساني تو را که دوست يا برادرم 
هستي بكشند، انتقام از اين قتل بر عهده  من است. هر چه نظام دوستي و خويشاوندي 
من گسترده تر باشد، تعهداتي که من عهده دار مي شوم، بيشتر خواهد شد. هويت در 
جامعه قهرماني، متضمن مسئوليت پذيري است. اين مسئوليت پذيري تنها با مرگ 
خاتمه مي يابد و من بايد تا دم مرگ به مسئوليت خويش در قبال ديگران و جامعه 
متعهد بمانم. افزون بر آن، اين مسئوليت پذيري خاص است؛ به اين معنا که صرفاً شامل 

.)MacIntyre, 1981, pp 122-124,126( اعضاي جماعت محلي من مي گردد
در اين معنا، شهروندي مبتني بر تعهدات - و نه حقوق - در نظر گرفته مي شود؛ زيرا 
ارتباط نزديكي که افراد ميان سرنوشت خود و جامعه   خود احساس مي کنند، اين امر 
ادعاي حقوق فردي در مقابل منافع جامعه را غير قابل درك مي سازد. تعهدات عموماً 
شكل وظايف قانوني ندارند؛ بلكه شهروندان آنها را فرصت هايي براي با فضيلت  شدن 
و خدمت به جامعه تلقي مي کنند. نهادهاي جامعه فرصت هاي بسياري براي اعمال 
اين فضيلت مدني1 فراهم مي سازند. بدين ترتيب، شهروندي يک ماهيت کل نگر2 دارد 
و تجاوز به آزادي  ما تلقي نمي گردد. براي شهروند فضيلت مدني عين آزادي و منبع 
اصلي افتخار و احترام بود. فضيلت مدني به زندگي فرد هدف و معنا مي بخشد؛ ازاين رو، 

شهروندي براي وي، هم عميق و هم پرمايه است )فالكس، 1381، صص 30-28(.

1. Civil Virtue
2. Holistic
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2. تشکل یابی بسیج مستضعفان انقالب اسالمی به مثابه سازمان مردم نهاد
پس از پيروزی انقالب اسالمی، نيروهای انقالبی به همراه سپاه پاسداران و کميته های 
انقالب به منظور تثبيت نظام جديد و استحكام بخشيدن پايه های آن به آموزش نظامی 
مردم پرداختند و مسئوليت آموزش، آماده سازی و سازماندهی مردم در ابعاد مختلف را 
به عهده گرفتند. اما نقطه آغاز شكل گيري بسيج در ايران، سخنرانی امام خميني)ره( 
در چهارم آذرماه 1358 به شمار می آيد. ايشان فرمودند: »مملكت اسالمي بايد همه اش 
نظامي باشد و تعليماتش نظامي باشد. بايد ملت ما جوان هايش مجهز باشند به همين جهاز 
و عالوه بر جهاز ديني و ايماني که دارند، مجهز به جهازهاي مادي و سالحي هم باشند. 
جوان ها را يادشان بدهيد، همه جا بايد اين طور باشد که يک مملكتي بعد از چند سالي 
که بيست ميليون جوان دارد، بيست ميليون تفنگدار داشته باشد و يک چنين مملكتي 
آسيب پذير نيست و االن هم الحمدهلل آسيب پذير نيست« )امام خمينی، 1385، ج 11، ص 121(.

به دنبال آن، شورای انقالب اسالمی در تاريخ 1359/4/19 تشكيل سازمان بسيج 
ملی را به تصويب رساند. اين سازمان ضمن آموزش و سازماندهي همه افراد داوطلب، 
آنان را براي مقابله با هرگونه تهديد و تجاوز داخلي و خارجي آماده مي نمود. طی اين 
مصوبه، سازمان بسيج ملی زير نظر رهبری يا شورای رهبری و وابسته به رياست جمهوری 
تشكيل گرديد. رئيس اين سازمان توسط رهبری يا شورای رهبری منصوب می شد 
و زيرمجموعه های آن در هر يک از استان ها، شهرستان ها، بخشداری ها و روستاها با 
کمک و همياری استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهبانان به انجام وظايف محوله 

می پرداختند.
اندکی بعد، طبق ماده واحده ای که از سوی شورای انقالب اسالمی به تصويب رسيد، 
سازمان های »آمادگی ملی«، »بسيج غيرنظامی« و »دفاع غيرنظامی« نيز در سازمان 
بسيج ملی ادغام گرديدند. قانون آمادگی ملی و بسيج غيرنظامی در سال 1354 و قانون 
سازمان دفاع غيرنظامی در سال 1351 به تصويب رسيده و در سال 1356 اصالح شده 
بود. هنوز چند ماه از آغاز فعاليت سازمان بسيج ملی نگذشته بود که اداره آن به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی محول گرديد. بر اساس تصويب مجلس شورای اسالمی و تأييد 
شورای نگهبان در دی ماه 1359 سازمان ياد شده با عنوان »واحد بسيج مستضعفين« 
در سپاه ادغام و فرماندهی آن به سپاه واگذار شد. تا سال 1369 واحد بسيج مستضعفين 
به فعاليت در امر وظايف مربوط به بسيج پرداخت تا اينكه در اين سال بر اساس مصوبه 
فرماندهی کل قوا نيروهای پنج گانه سپاه تشكيل گرديد و »نيروی مقاومت بسيج« 
به عنوان يكی از اين نيروهای پنج گانه به طور مستقل انجام همه وظايف بسيج را 
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برعهده گرفت و در حال حاضر نيز کماکان به فعاليت های خود در سپاه پاسداران 
ادامه می دهد )برای مطالعه بيشتر، ر.ك: معاونت طرح و برنامه نمسا، 1376؛ و عصمتی پور، 1385(.

فصل چهارم اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی، طی مواد 35-42 شامل 
اساسنامه واحد بسيج مستضعفين می شود. بنابر ماده 38 اين اساسنامه، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی هسته های مقاومت محلی را با همكاری روحانيون و معتمدين محل 
بنابر ماده 39،  و شوراهای محلی قانونی در سطح  کليه محالت تشكيل می دهد. 
گسترش واحدهای محلی بسيج بايد به گونه ای باشد که در کوتاه ترين مدت ممكن، 
در تمامی محله ها هسته های مقاومت تشكيل شود. ماده 37 اين اساسنامه و تبصره 
آن، گستره بسيج را در سطح کشور معين می کند. بر اساس آن، »هر شهر بسته به 
وسعت و جمعيت به چند منطقه مقاومت و هر منطقه مقاومت به چند ناحيه مقاومت 
و هر ناحيه مقاومت به چند پايگاه  مقاومت تقسيم می گردد که هر پايگاه مقاومت 
شامل گروه های سازمان يافته خواهد بود«. بدين سان، »شهرك ها و قصبات و دهات 
کشور دارای هسته های مقاومت بسيج خواهند بود. بر اساس ماده 40 اين اساسنامه، 
در رده های اجرايی بسيج به تناسب اقشار و صنوفی که تحت پوشش آن بسيجند، 
يک نفر از هر قشر و صنف از افراد موجه و قابل اعتماد و  يک نفر از روحانيون موجه 
محل به سرپرستی مسئول واحد بسيج مربوطه، شورای بسيج را تشكيل می دهند. اين 
شورا برای مسئول بسيج شورای  مشورتی خواهد بود و تصميم گيرنده نهايی مسئول 
بسيج است«. در تبصره اين ماده آمده است: »روحانی شورا بايد به تأييد مقام رهبری 
يا نماينده ای که در سپاه تعيين نمايند، يا نماينده نماينده رهبری در هر رده برسد. 
ديگر اعضای شورا  به وسيله مسئول بسيج و روحانی شورای مربوطه تعيين می شوند«.

به لحاظ ساختاری،  مطابق ماده 41، افراد ارتش بيست ميليونی به صورت زير 
دسته بندی می شوند:

اول، اعضای عادی: عموم اقشار معتقد به قانون اساسی جمهوری اسالمی و اهداف 
انقالب اسالمی که پس از گذراندن دوره آموزش عمومی  به عضويت عادی ارتش بيست 
ميليونی ) بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقالب اسالمی( درآمده و سازماندهی 
می شوند و در حدود قوانين و مقررات  فعاليت های پشتيبانی و رزمی زمان جنگ و 
همچنين فعاليت های عمرانی، خدماتی، اجتماعی، سياسی و اطالعاتی خواهند داشت.

دوم، اعضای فعال: افرادی هستند که پس از گذراندن دوره های آموزش عمومی 
سازماندهی شده و با تداوم آموزش و برنامه های ويژه انسجام  آنها حفظ خواهد شد.

سوم، اعضای ويژه: اين دسته افراد فعالی هستند که صالحيت های يک پاسدار را 
دارا می باشند و پرونده آموزشی و فردی دارند و به هنگام نياز سپاه، به طور تمام وقت 
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در اختيار سپاه قرار می گيرند. اين افراد دارای کارت مخصوص بوده و در رابطه منظم 
با سپاه هستند.

بر اساس  ماده 42، همه افراد و مسئوالن واحدهای ستادی بسيج و فرماندهان مراکز 
بسيج و فرماندهان منطقه مقاومت ) در شهرها( از پاسداران خواهند بود.  فرماندهان 
ناحيه مقاومت، پاسدار يا از اعضای ويژه بسيج، فرماندهان پايگاه مقاومت از اعضای 
ويژه و فرماندهان گروه های مقاومت از اعضای فعال  خواهند بود )اساسنامه بسيج 

مستضعفان1، ارجاعات ديگر به اين اساسنامه از همين نشانی است(.
ارزش های  تداوم  و  از چگونگی شكل گيری  اتزيونيايی  کاميونتاريانيسم  روايت 
اجتماعی و سازگاری آن با حق خودمختاری افراد، بيانگر آن است که بسيج مستضعفان 
انقالب اسالمی، همان گونه که شكل گيری آغازين آن نشان می دهد، می تواند به مثابه 
يک سازمان مردم نهاد در جامعه نقش آفرينی کند. اين سازمان فارغ از تحميالت و 
مداخالت دولتی، اولويت اخالقی ارزش های جمعی را با اتكا به خواست و تقاضای 
افراد ارزش مدار مدنظر قرار می دهد؛ زيرا آن گونه که در اساسنامه آمده، بدنه اصلی اين 
سازمان را داوطلبانی تشكيل می دهند که شبكه های قدرت و ثروت آنان را به دور هم 
گرد نياورده است. آنان گنجينه ارزشمند جامعه خود را با اتكا به توانايی های عقالنی 
و احساسی خود پاس می دارند. در اين معنا، اخالق مشارکت، تبلور آشكاری در اين 
سازمان مردم نهاد پيدا می کند؛ تعهدات اخالقی با حقوق اجتماعی گره می خورد و 
شهروندانی فعال را به وجود می آورد که کنشگری اجتماعی را راهی برای نمايان سازی 

هويت خود می نگرند. 
بدين ترتيب، شاخص های اصلی سازمان های مردم نهاد مانند عضويت ارادی، عدم 
وابستگی به دولت، تالش جهت ارائه خدمات عمومی، حمايت از سياست عمومی يا 
تأثيرگذاری مسالمت آميز بر آن، دسترسی به اطالعات و تخصص های فنی منحصر 
به فرد و ظرفيت آفرينی برای بازسازی اجتماعی بر بسيج مستضعفان انطباق دارد. 
همچنين وجود گونه های اخالق مشارکت در اين تشكل انقالبی نيز بر سازمان مردم نهاد 

بودن آن داللت دارد.

2. گونه های اخالق مشارکت در سازمان مردم نهاد بسیج مستضعفان
هنجارها و جماعت های ارادی مذهبی پايدار و ريشه دار مانند قربانی کردن، اطعام 
فقرا و مساکين، قرض الحسنه، خدمت در اماکن مذهبی و به طور محدودتر، تشكيل 
مدارس مذهبی و درمانگاه های خيريه، همگی ابعادی از سياست اجتماعی همنواگرا را 
1. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90595
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بازنمايی می کند. جنبش فراگير انقالبی می توانست در مرحله پس از تثبيت نظام نيز 
به گسترش اين فرهنگ ياری رساند. اجزای ماتريس نهادی يک جامعه، فقط نهادهای 
رسمی نيستند. نهادهای غيررسمی نيز از جمله اجزا و ارکان مهم مجموعه نهادهای 
يک جامعه هستند. آداب و رسوم اجتماعی، ميثاق های خانوادگی، دلبستگی های قومی، 
هنجارهای همسايگی و هنجارهای ناظر بر سلوك و رفتار مذهبی می توانند در سياست 

)See, Casson, et.al, 2010  اجتماعی نقش آفرينی کنند )ابراهيمی، 1389، ص 48؛
اين کنش ها، وام ستانی های خانوادگی و محلی، کمک  برای  بهترين نمونه ها 
بستگان و آشنايان به مخارج عروسی و عزاداری، کمک روستاييان به يكديگر در 
هنگام درو و خرمن چينی، آبگيری، شخم، تعميرات منزل مسكونی و مانند اينهاست 
که از وجود بستری اجتماعی حكايت می کند )برای گونه شناسی انجمن های داوطلبانه در ايران، 
ر.ك: سرايی و همكاران، 1381؛ و برای نمونه هايی از جماعت های همنواگرا در اياالت متحده و برخی کشورهای 

اروپايی، ر.ك: Harrington, 1992 & Pio, 2010(. اين کنش ها در بستر نهادهای غيررسمی 

جريان دارند. وجود اين هنجارها در نهادهای غيررسمی و خويشی – خانوادگی، 
سرشتی از نوع همكاری و همياری و نه رقابت دارند. اهميت اين نهادها بدان خاطر 
است که با سنت، پيوندی ديرين و عميق دارند که تبديل و تغيير آنها را بسيار دشوار 
می سازد. فزون تر، اين نهادها نسل های پياپی، نقش مهمی در ساماندهی امور فردی و 
اجتماعی ايفا کرده اند. بر اين اساس، نهادهای غيررسمی می توانند به ادغام اجتماعی، 
انسجام اجتماعی و پاسخگويی کمک کنند. پيامد اين متغيرها را می توان در کاهش 
فقر، افزايش سطح درآمدها، عادالنه تر بودن نظام توزيع، کاهش يا حذف تنش های 

اجتماعی، افزايش مشارکت و توزيع همگن تر قدرت ديد )معينی، 1382، صص 108-105(.

1.3. تأمین امنیت نرم افزاری و سخت افزاری
در اساسنامه واحد بسيج مستضعفان و برنامه های توسعه جمهوری اسالمی ايران، بر 
مشارکت اين سازمان مردم نهاد در تأمين امنيت نرم افزاری و سخت افزاری تأکيد شده 
است. در ماده 35 اساسنامه بسيج مستضعفان، هدف از تشكيل واحد بسيج مستضعفين، 
ايجاد توانايی های الزم در همه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب اسالمی 
به منظور  دفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی دانسته شده است. بر اساس  ماده 36 

نيز، وظايف بسيج به شرح زير می باشد:
1 - آموزش نظامی در حد توانايی دفاع از جمهوری اسالمی ايران و تماميت ارضی کشور؛

2 - تعليم و تربيت در زمينه های عقيدتی، سياسی و تخصص های مورد نياز؛
3 - سازماندهی اعضای بسيج؛
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4 - تهيه طرح های دفاعی با هماهنگی ساير ارگان های ذيربط.
تبصره 1 بند ط ماده 196 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران، »فصل هفتم؛ 
دفاعي، سياسي و امنيتي« در رابطه با »امور دفاعي« بر امنيت سخت افزاری داللت 
دارد. بر اساس اين تبصره، »به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل 
اعتبار مصوب خود، حمايت الزم را براي تأمين پوشش بيمه اي و جبران خسارت هاي 
ناشي از به کارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه 
دفاعي، امنيتي و کاروان هاي راهيان نور به عمل آورد«. در دو مورد مشخص نيز، تأمين 
امنيت نرم افزاری به عنوان کارويژه بسيج ذکر شده است )اليحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی ايران1(. بند ه ماده 196 برنامه پنجم توسعه »پشتيباني و کمک به مقابله 
با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه اي 
)سايبري( با رويكرد بومي« را مورد تأکيد قرار می دهد. همچنين، بند ط ماده 196 
اين برنامه »پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليت هاي 
مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده« را به مثابه راهكاری 

برای مقابله با جنگ نرم دشمن بيان می کند.

2.3. فعالیت در زمینه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی
در تبصره 2 بند ط ماده 196 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران به کارويژه 
فعاليت در زمينه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و عمرانی برای بسيج مستضعفان 
تصريح شده است: بر اساس اين تبصره، به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود 
فعاليت هاي  از  اجراي بخشي  آمادگي سازمان بسيج سازندگي،  با ميزان  متناسب 
آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژه هاي عمراني خود از 
قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، 
جنگل کاري، 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 سازمان يافته، اجرا نمايند.

3.3. امدادرسانی در هنگام بروز بالیای طبیعی
در ماده 35 اساسنامه به دنبال ايجاد توانايی های الزم در کليه افراد معتقد به قانون 
اساسی و اهداف انقالب اسالمی به منظور  دفاع از کشور و نظام جمهوری اسالمی، 
»کمک به مردم هنگام بروز باليا و حوادث غير مترقبه با هماهنگی مراجع ذيربط« نيز 

به عنوان هدف از تشكيل واحد بسيج مستضعفين تصريح شده است.
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/771977 .1. ارجاعات ديگر به اين برنامه از همين نشانی است
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4. درون مایه های اصلی اخالق مشارکت در سازمان مردم نهاد بسیج مستضعفان
اسالمی،  انقالب  مستضعفان  بسيج  مردم نهاد  سازمان  نوشتارِی«  »گفتمان  بنابر 
درون مايه های اصلی اخالق مشارکت اين سازمان را می توان پايه گذاری مفاهيم خير 
بر بنيان های مشترك جماعت های خاص و نقش انتخاب های فردی در ارزشگذاری های 
مؤثر دانست. ذياًل تالش می گردد تا ساختار داللتی آن توضيح داده شود. اين ساختار 
افزون بر معنای مستقيم اوليه و لفظی، بر معنای غير مستقيم ثانوی و رمزی نيز 
داللت دارد. فرايند تفسير متن در نگاه ريكور مشتمل بر سه عنصر تبيين1 و فهم2 
و به خود اختصاص دادن3 است. عنصر تبيين که به آن جنبه »عبارتی«4 نيز گفته 
می شود، بعد زبان شناختي دارد و به بررسی نظام واژگان و ساختار زبانی حاکم بر 
متن و سطوح ارتباطات لفظی متن می پردازد. تفسير از اين مرحله شروع می شود و 
به عنصر فهم، که درك »مفاد«5 متن است، می رسد. عنصر سوم که جنبه فراعبارتی6 
ناميده می شود، ناظر به درگير شدن مفسر با معنای متن است. اين تالش دستيابی به 
معنای پنهان و پس متن نيست، بلكه چيزی است که پيش روی متن آشكار می شود. 
متن در سايه رويكرد تفسيری پيش روی خود، دنيايی را برای مفسر می گشايد که به 
او اختصاص دارد. بدين سان، گفتمان ريكوری جنبه فرا عبارتی و ارتباط با حاالت و 
موقعيت مخاطب دارد. در اين سطح، تفسير واجد ويژگی »به خود اختصاص دادن«7 
و »خويشتن تفسيری«8 دانسته می شود؛ به گونه ای که درك بهتر از خود و تفسير 
متعلق به زمان حضور مفسر را نتيجه داده و فاصله زمانی ميان اثر و مفسر را از ميان 

می برد )ر.ك: ريكور، 1384؛ ريكور، 1386؛ ريكور، 1392؛ سعيدی روشن، 1383(.

1.4. پایه گذاری مفاهیم خیر بر بنیان های مشترک جماعت های خاص
در فرايند تفسير متن اساسنامه بسيج مستضعفان، الزم است به ويژگی کل گرايانه و 
ترکيبی آن توجه کنيم. او فرايند تفسير متن را فرايندی کل گرايانه9 و ترکيبی10 می داند؛ 
يعنی متن را بايد به چشم يک کل نگريست و در پی فهم مقصود آن بر آمد و نه کنار 
هم نهادن معانی تک تک متن جمالت. در اين هنگام، برخی عناصر تشكيل دهنده آن، 
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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اصلی و برخی ديگر، فرعی تلقی می شوند. بدين لحاظ، يک متن در منظرهای گوناگون، 
متنوع و مختلف نگريسته می شود. در هر منظری، برخی عناصر اصلی و برخی ديگر، 
فرعی نگريسته می شوند؛ ازاين رو، يک متن گشوده به سوی تفسيرهای گوناگون است.

در گام نخست، پرسش از تقدم فرد يا جماعت بر ديگری مطرح است. هويت گرايی 
فردی به گزينش های افراد و کنش های ارادی آنان اولويت می دهد. در اين فرض، جامعه 
وهم و خيال تصور می شود که موجوديتی جدا از افراد تشكيل دهنده خود ندارد. در اين 
معنا، جامعه غير ضروری يا اساساً فاقد موجوديت تلقی می شود. اگر جامعه صرفاً به مثابه 
منبعی برای نمايش اقتدار و ايجاد نظم اجتماعی نگريسته شود و يگانه مرجع برای ارائه 
الگوهای رفتاری حاکم بر افراد تلقی گردد، آزادی ها و حقوق فردی و به همين ترتيب، 
خالقيت و نوآوری1 دچار نارسايی خواهد گرديد و به دنبال آن، ناکارآمدی جامعه رقم 
خواهد خورد. جامعه را نمی توان مجموعه ای از افراد دانست که به هدف آسايش و راحتی 
گرد هم می آيند، زيرا قيود و محدوديت های اجتماعی به مثابه نقشی تعديلی در نيروهای 
گريز از مرکز عمل می کنند و با حفظ و تقويت ارزش های عمومی و معيارهايی را برای 
تصميم سازی خرد و کالن فراهم می کنند. افراد موجوداتی اجتماعی اند و در برابر هم 
وظايف و تعهداتی دارند. خودمختاری و استقالل فردی در خأل شكل نمی گيرد، بلكه 
در فرايند زندگی همگانی با يكديگر تكوين يافته و اعمال می گردد. تعهدات اجتماعی 
و استقالل فردی پيوندی ناگسستنی دارند و انكار اين پيوند تهديدی برای هر دو به 
شمار می آيد. فرد فارغ از پيوستگی ها و دلبستگی های اجتماعی، موجوديت واقعی 
خود را از دست می دهد و جامعه بدون لحاظ افراد به مثابه عناصری سازنده و خالق، 

.)Etzioni, 1996, pp 155-156( نمی تواند وجود داشته باشد

2.4. نقش انتخاب های فردی در ارزشگذاری های مؤثر
در گام دوم، محور اصلی بحث از اخالق مشارکت در سازمان مردم نهاد بسيج مستضعفان 
بر پايگاه اخالقی رفتار فردی و زيست همگانی متمرکز است. پرسش مهم اين است که 
پايگاه اخالقی تعهدات و ارزش های مشترك چيست؟ بر اساس نگرش رهايی فردی، 
افراد در مورد زندگی نيک ديدگاه های متفاوتی دارند که هر يک رفتارهای گوناگونی 
را برای آنها مجاز می شمرد. اما ورود قدرت دولتی به عرصه فرهنگ عمومی و زندگی 
اخالقی، فرايند گزينش و عمل آزاد را با اخالل روبه رو می سازد و چه بسا به تبعيض و 
نابرابری منجر شود؛ زيرا نمايان شدن جهت گيری و اقدام ويژه دولتی در پس زندگی 
خوب موجب می شود تا برخی ديدگاه ها و رفتارها که با آن در منافع و سمت و سو 
1. Creativity.
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تناسب و سازگاری دارد، تقدم پيدا کنند و تبعيض ها و محروميت های ناروا و نابرابر 
بر ساير ديدگاه ها و رفتارها اعمال شود. به همين ترتيب، سياست اجتماعی نيز با اتكا 
به توان فرد تنظيم می گردد و بايد ارتقای ظرفيت های انسانی محور هرگونه توسعه 
اجتماعی قلمداد گردد. شناسايی حقوق و آزادی های فردی رشد جامعه را در گرو 

.)Etzioni, 1996, p 159( پيشرفت فرد می داند

5. همنشینی مسئولیت های اجتماعی و حقوق فردی
اگر همنوايی جماعتی را حرکت به سوی مردم گرايی در سياست اجتماعی بدانيم، 
رهايی فردی فاصله گرفتن از آن خواهد بود. در اين فرض، مردم گرايی جديد، راهی 
اعتدالی است که از ترکيب بهينه شعارهای جماعت گرايانه و فردگرايانه به دست 
پايه يكسانی جامعه  بر  برنامه ريزی عمومی  می آيد. در سياست اجتماعی نخست، 
و ساختار فرهنگی گذشته انجام می پذيرد؛ به گونه ای که پاسداشت اين ساختارها 
و تداوم آن حاکم بر ذهنيت سياستگذاران کالن جامعه بوده است. اما در سياست 
اجتماعی دوم، اولويت نگرش فردگرايانه آفرينش عرصه های جديد زندگی را در تحقق 
کامل ظرفيت های انسانی جست و جو می کند؛ به گونه ای که سياست های اجتماعی 
به ارزش های فردی و انتخاب های نوشونده هر يک از بازيگران عرصه اجتماع اولويت 
می بخشند. در مقابل مردم گرايی جديد از سويه های افراطی هر يک از دو سياست 
اجتماعی رقيب فروکاسته و تالش می کند تا ضمن پاسداشت ارزش های نهادينه و 
استوار اجتماعی، مسير تجديدنظرطلبی عقاليی و سنجيده را در اين ارزش ها هموار 
نمايد. در نگاهی آسيب شناختی، بستن فضای نقد اخالقی و اجتماعی مناسبات حاکم 
به تصلب و کاهش پذيرش همگانی آن منجر خواهد شد. تأکيد بر روايت رسمی بدون 
حق بازنگری افراد تهی ساختن ارزش ها از پيش زمينه اجتماعی تداوم آنها خواهد 
بود. جاودانگی اصول بنيادين و ثابت نيز پيوند آشكاری با انتخاب و گزينشگری آزاد 
افراد جامعه دارد. فرهيختگی و تعالی اخالقی به جای اجبار عمومی و مطلق انگاری 
ساختارهای تاريخی، رشد اخالقی انسان هايی را می طلبد که چه حمايت از ارزش های 
موروثی و چه بازنگری در آن ارزش ها را در مسيری تكاملی و به دور از انتخاب های 

هوس مدارانه و گذرا مدنظر قرار می دهد.
گريز از دو قطبی شدن مباحثات نظری و استدالل های ضد و نقيض در حمايت 
يا مخالفت با جامعه و فرد، تنها در صورتی امكان پذير است که با استعاره از دو مفهوم 
»من« و »ما« به درهم تنيدگی و پيوند اجتناب ناپذير دو عنصر اساسی وجود اجتماعی، 
يعنی جامعه و فرد اذعان کنيم. »من« نمايشگر اعضای جامعه است و »ما« به نيروهای 
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فرهنگی، تاريخی، اجتماعی، سياسی و سازمانی داللت دارد. دو مفهوم »من« و »ما« 
حكايت از آن دارد که افراد در يک بافت اجتماعی عمل می کنند که به کنش های آگاهانه 
يا ارادی افراد قابل تقليل نيست. استعاره »من« و »ما« تضادهای اجتماعی زندگی 
مدرن را نفی نمی کند. فزون تر، آشكارا از يک تنش ژرف و پردامنه حكايت دارد. در يک 
سو، برخی افراد تالش دارند ارزش ها و دلبستگی های خود را با ايجاد تحول اجتماعی 
بازتاب دهند و در ديگر سو، جامعه در پی تحميل ارزش ها و نيازهای اساسی خود بر 
افراد و تعيين چارچوب های رفتاری آنان است. گستردگی اين تنش می تواند هزينه های 
فزاينده ای را به بار آورد اما کنترل و تعديل اين تنش به طور همزمان جامعه را از دو 
مزيت بهره مند می سازد. فرد شورشگر مجموعه ای ارزشمند از خالقيت ها و آفرينش های 
نو را فراروی جامعه می نهد و فرد اجتماعی با خدمت رسانی به نيازهای مشترك جامعه 

.)Etzioni, 1996, pp 157-8( از فضيلت های اجتماعی پاسداری به عمل می آورد

6. دستاوردهای پژوهش
مطالعه موردی اين پژوهش نشان می دهد، اخالق مشارکت در سازمان مردم نهاد 
بسيج مستضعفان به نحو فزاينده بر پايه گذاری مفاهيم خير بر بنيان های مشترك 
جماعت های خاص ابتنا دارد تا بر انتخاب های فردی در ارزشگذاری مؤثر. بر اين اساس، 
در بررسی متون ناظر به درون مايه های اصلی اخالق مشارکت در اين سازمان مردم نهاد، 
همنوايی جماعتی بيش از شناسايی تفاوت ها به چشم می خورد. کاماًل آشكار است که 
اين اولويت بخشی با اتكا بر پيش فرض وجود تعارض بين اين دو عنصر در سامان دادن 
به مناسبات اجتماعی و سياسی است. در اين معنا، ارزشگذاری های فردی، تضعيف و 
نابودسازی اصول بنيادين جماعت های فرهنگی را به بار خواهد آورد. کاميونتاريانيسم 
اتزيونيايی با پيوند دادن دو مفهوم »من« و »ما« در تالش است تا اين دوگانه پنداری 
سنتی را تعديل کند. مفهوم »من« و »ما« نگرش معتدل و ميانه رو را فراروی سياست 
اجتماعی ارائه می کند که هم به ارزش های مشترك و دلبستگی های اجتماعی به مثابه 
عنصر اساسی جامعه اهميت می بخشد و هم به افراد به عنوان گزينشگران راه و هدف 
زندگی اجتماعی از ميان راه ها و هدف های فراوان و بازانديشان در راه و هدف گذشته 
توجه دارد. هم حقوق فردی )و خالقيت( و هم مسئوليت های اجتماعی )همنوايی( 
الجرم برای رشد و بالندگی و تداوم و پيوستگی نيازمند بهره گيری از ويژگی ممتاز 
طبيعت انسانی اند. در اينجا، نياز به راهنمايی هنجاری جماعت های ارادی و داوطلبانه 
به  انسانی راهی  اما جست و جوی طبيعت  تضمين کننده همنوايی اجتماعی است 
سوی پرهيز از نابرابری ها و بی عدالتی ها فراروی ما می گشايد. درك درست از طبيعت 
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انسانی، بازسازی انديشمندانه و عقاليی ساختارهای فرهنگی و تاريخی را در فرايند 
تحقق جامعه ای عادالنه و بهره مند از مناسبات غير تبعيض آميز و تحميلگر امكان پذير 

.)Etzioni, 1996, pp 157-8( می سازد
 فزون تر، باور به اين تعارض رويكرد قدرت محور و دولت گرا را در پاسداشت ارزش های 
اجتماعی تقويت می کند. رويكرد دولت گرای سازمان مردم نهاد بسيج مستضعفان را 
می توان در ارتباط سيستماتيک آن با سپاه پاسداران و حمايت های مالی و اداری 
گسترده دولت از آن رديابی کرد. در ادامه، اين دو مورد به تفكيک توضيح داده می شود:

نخست، ماده 9 فصل دوم اساسنامه سپاه »برنامه ريزی، سازماندهی، اداره و فرماندهی 
و اجرای آموزش های عقيدتی، سياسی و نظامی اعضای بسيج مستضعفين بر طبق 
موازين  اسالمی« را در شمار مأموريت های سپاه می داند.  ماده 15 فصل سوم در رابطه 
با تشكيالت، مسئوليت فرمانده کل سپاه را »در زمينه های پرسنلی، آموزش نظامی، 
آموزش عقيدتی سياسی، تبليغات و انتشارات، تدارکات، لجستيک، اطالعات، طرح 
و عمليات، امور مربوط به بسيج مستضعفين« بيان می کند و برای اجرای اين مسئوليت 
واحدهای پرسنلی، آموزش نظامی، آموزش عقيدتی- سياسی، تبليغات و انتشارات، 
تدارکات و لجستيک، اطالعات، طرح و عمليات، بسيج مستضعفين، مهندسی ايجاد 
می گردد. در تبصره اين ماده آمده است: »محتوا و برنامه های آموزش عقيدتی و سياسی 
و انتشارات و تبليغات بايد به تأييد مقام رهبری يا نماينده ای که در سپاه تعيين نمايند، 
برسد«. در ماده 24، ستاد 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 رياست رئيس ستاد اداره می شود. بر اين 

اساس، بسيج رسماً در شمار واحدهای سپاه پاسداران آمده است.
دوم، حمايت مالی و اداری از بسيج مستضعفان در همه برنامه های توسعه جمهوری 
اسالمی وجود دارد. برای نمونه، می توان به »فصل هفتم؛ دفاعي، سياسي و امنيتي« در 
رابطه با »امور دفاعي« در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران اشاره کرد. در ماده 
196، دولت موظف شده تا به منظور تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور 
بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از کشور، آرمان ها و مباني انديشه 
انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيالت الزم 
را در طول برنامه به اين شرح فراهم نمايد: پشتيباني الزم براي افزايش حداقل يک و نيم 
ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأکيد بر تربيت نيروي انساني متعهد 
و انقالبي، حمايت از زيرساخت ها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت 
بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات کشوري، پشتيباني از رده هاي مقاومت 
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بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاه هاي اجرايي به ويژه در فعاليت هاي 
پژوهشي و علمي، کمک به تعميق ارزش هاي انقالب اسالمي و توسعه فرهنگ و تفكر 
بسيجي از طريق تشكيل هسته هاي تربيتي، غني سازي 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 طرح هاي دانشجويي، 

دانش آموزي، اقشار و رده هاي مقاومت بسيج و... 
بدين سان، روشن می گردد با تثبيت انقالب اسالمی، از مشارکت سازمان مردم نهاد 
بسيج مستضعفان در مديريت امور عمومی کاسته شد و به تدريج کارکرد اين سازمان 
شكل رسمی به خود گرفت؛ ازاين رو، فرايند دولت سازی جنبش اسالمی انتظارات 
در بخش خدمات عمومی را به سوی نهادهای دولتی سوق داد و نتوانست خصلت 
مدنی جنبش را که اتكا بر توانايی های مردم بود، در دوره پس از انقالب به طور کامل 
حفظ کرده و توسعه بخشد. خصلت مردم نهاد بسيج مستضعفان ايجاب می کرده است 
تا شرايط برای گسترش جماعت های محلی و کوچک فراهم شده و نياز به فعاليت 
دولت در عرصه خدمات رسانی کمتر و محدودتر گردد. گرچه سهم اين جماعت ها 
در هزينه کرد مالی نسبت به اقدامات دولتی بسيار ناچيز است اما چرخش از وجه 
مردم گرای خدمات اجتماعی، کمرنگ شدن وجه همنوايی جماعتی را به همراه دارد. 
همان گونه که برگزاری جشن ها و سوگواری های مذهبی کاماًل به اراده و سازمان دهی 
جامعه بستگی دارد و بدون نقش آفرينی و هزينه کرد دولت انجام می پذيرد، امنيت 
سخت افزاری و نرم افزاری، فعاليت ها در زمينه های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و 
عمرانی، و امدادرسانی در هنگام بروز باليای طبيعی نيز می تواند تا حدود زيادی با اتكا 
به اخالق مشارکت به جامعه سپرده شود. نگاه انتقادی کنونی، لزوم پشتيبانی و کمک 
دولت به سازمان های مردم نهاد و غير دولتی را انكار نمی کند، بلكه بر اين مهم تأکيد 
می ورزد که اتكای صرف بر کمک های دولتی، می تواند وابستگی کامل و همه جانبه به 

بار آورد و از استقالل و اتكای آن به مردم بكاهد. 

نتیجه گیري
اخالق مشارکت، مفهومي  پر بارتر از ادعاي استقالل فردي از طريق حقوق را به نمايش 
مي گذارد. تأکيد بر جنبه هاي جمع گرايانه شهروندي مي تواند فرد را افزون بر حقوق، از 
طريق تعهدات نيز آزاد کند اما به اين معنا نيست که با نفي برداشت انتزاعي و کم مايه  
ليبرالي از شهروندي، تأکيد ليبراليسم را بر حقوق کنار گذاريم و يک اخالق مشارکت 
را که جماعت گرايان طرفداران پر و پا قرص آن به شمار مي آيند، جايگزين آن حقوق 
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نماييم. در مقابل، براي اينكه شهروندي معنادار شود، بايد حقوق و مسئوليت ها را 
متقاباًل حمايتگر يكديگر تلقي کنيم؛ بنابراين، ما ناگزير نيستيم تا ميان يک شهروندي 
مبتني بر حقوق که از مسئوليت ها غفلت مي کند و تأکيد بر مسئوليت ها که حقوق 
افراد آسيب پذير را تضعيف مي نمايد، يكي را انتخاب کنيم؛ ازاين رو، الزم است رويكرد 
کل نگرانه تري به شهروندي داشته باشيم و به حقوق و مسئوليت ها، نه به عنوان 

پديده هايي ذاتاً متعارض، بلكه متقاباًل حمايتگر نگاه کنيم.
به  با يک رويكرد کل نگر  بنيادي ميان حقوق و مسئوليت ها  بدين سان، تنش 
شهروندي قابل  حل است. ليبرال ها به درستي بر اهميت حقوق براي هر مفهوم کاملي 
از شهروندي تأکيد مي کنند. حقوق براي حل موفقيت آميز مسائل اساسي جامعه مانند 
توزيع عادالنه  منابع و حفظ نظم بسيار حياتي است. اهميت حقوق در آن است که فرد 
را به دليل بهره مندي از کارگزاري سياسي، شايسته  احترام مي داند و يک موقعيت برابر 
سياسي - اجتماعي را براي افراد جامعه به رسميت مي شناسد. افزون بر آن، اين حقوق 
نقش مهمي  در تقويت ثبات و انسجام اجتماعي ايفا مي کند. در زندگي واقعي، برخورد و 
تعارض ميان انسان ها اجتناب ناپذير است. اين برخوردها اغلب بسيار سازنده اند و لزوماً 
در بردارنده  خشونت نيستند. اجراي يک سياست مناسب شهروندي مي تواند به حل 
منازعات از طريق مصالحه کمک فراواني نمايد. در اينجا، حقوق مي تواند و بايد، نقش 
مهمي ايفا  کند؛ زيرا حقوق بر اين موضوع تأکيد دارد که هر فرد شايسته  بيشترين 

احترام است و نبايد به مثابه  ابزاري صرف براي دستيابي به اهداف نگريسته شود.
اما شهروندي را نمي توان تنها به مثابه  آموزه اي که استقالل شخصي را به ما 
تفويض مي کند، در نظر گرفت؛ زيرا افزون بر آن، شهروندي موقعيتي است، تأکيد 
مي نمايد که فرديت ما در جامعه ريشه دارد. در اين فرض، استقالل فردي و عمل به 
فضيلت مدني لزوماً متضاد يكديگر دانسته نمي شوند. هدف از فضيلت مدني، اجتناب 
از وابستگي منفعالنه  افراد به جامعه و گروه هاي اجتماعي است. عمل به فضيلت مدني 
از  آزادي و حقوق افراد پاسداري به عمل مي آورد و مي تواند مشكل عدم احساس 
تعهد فرد به جامعه را حل نمايد؛ بنابراين ما نبايد بسان تأکيد ليبرال ها در مورد حقوق 
يا تأکيد جماعت گرايان بر مسئوليت ها، صرفاً بر يک جنبه از شهروندي تأکيد کنيم. 
در جماعت گرايي تقاضاها براي حقوق محدود مي شود و تابعيت به جاي شهروندي 
مي نشيند. رويكرد ليبرال به مقوله تعهد که معموالً فقط اطاعت  از قانون را از ما طلب 
مي کند، چنان محدود است که تنها نيم نگاهي به تعهد دارد. تعهدات ما را ملزم مي کنند 
که در قبال نهادهاي سياسي  خود حساس باقي بمانيم و به کساني که از نظام اجتماعي 
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و سياسي خود بيگانه شده اند، کمک کنيم تا احساس تعهد به آن را در خود پرورش 
دهند. در اينجا، مي توان ميان انواع مختلف مسئوليت ها تمايز قائل شد. وظايف دسته اي 
از مسئوليت ها تلقي مي گردند که به  وسيله  قانون مقرر مي شوند و براي عدم احترام 
فرد به آنها مجازات هايي تعيين مي شود. در مقابل، تعهدات را بايد داوطلبانه و تجلي 
همبستگي و پيوند ذهني فرد با ديگران دانست. نشانه  سالمت يک جامعه، توانايي آن 

در اتكا بر تعهدات به جاي وظايف تحميلي است.
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