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چكيده 
بررسی و مطالعه پدیده هاي اجتماعي حاکم بر جامعه، به دليل شرایط خاص آن نياز به توسعه و 
تعميق دارد. اگرچه شبيه سازي پدیده هاي اجتماعي با پدیده هاي مكانيكي در نگاه اول درست 
به نظر نياید و این امر هم به خاطر پيچيدگي هاي مسایل اجتماعي است، ولي نویسندگان این 
نوشتار قصد دارند با ساده سازی این شبيه سازي را انجام داده تا با ساده تر و ملموس تر جلوه دادن 
مشكالت اجتماعي و عواقب آن، تحليل روشن تري از آینده ارائه دهند. براي رسيدن به نتایجي 
مناسب و متقن، روش انجام بررسي و مطالعه، وام گيري و استفاده از مفاهيم و تعاریف علم 
مكانيک است که قابل تطبيق با مفاهيم اجتماعی است. یعني در این نوشتار با در انداختن مباحثی 
مانند تنش، خستگی و غيره تالش شده است در حّد اشارت هاي این مقاله مشكالت اجتماعی 
کشور از دو جهت مورد بازبيني و واکاوي قرار گيرد. در رویكرد نخست بيان مفاهيم استاتيكی 
و تبعات منفي و خسارات ناشی از آن اشاره خواهد شد و در ادامه با بازبيني و بازخواني مفاهيم 

دیناميک به تبيين اعوجاجات و مشكالت دیناميكی اجتماع پرداخته شده است.
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مقدمه 
جامعه، چه به معنای حاصل جمع روابط افراد انسانی و چه در یک معنای کلی انضمامی، 
همان جایگاهی است که هر یک از ما آدميان در آن رشد و نمو می کنيم و در پی تحقق اهداف 
و آرزوهای خود در آن محمل هستيم. رقابت بر سر ارزش ها، منابع و منافع، و وجود انواع 
کمبودها و نابرابری ها نه تنها روابط درونی افراد، بلكه کليت جامعه را نيز تحت تأثير قرار 
می دهد. از همين رو، امروزه ضرورت توجه به جنبه های اجتماعی و اخالقی در بسياری از 
مسائل تصميم گيری در سطوح مختلف مطرح می شود و به امری انكارناپذیر تبدیل شده است. 
آن چه در این مقاله برای ما حائز اهميت است، حفظ ثبات و تعادل کليت جامعه در مقابل 
برونداد نيروهای برآمده از اعضا و روابط درونی آن ها است. از همين رو، جامعه به مثابه یک 
پدیده مكانيک در نظر گرفته شده است و با استفاده از مفاهيم علم مكانيک، تالش شده است 

تا نحوه ای از سياست اجتماعی به بحث گذاشته شود. 
با این توضيح، شاید شبيه سازي1 پدیده هاي اجتماعي با تعاریف علم مكانيک در نگاه اول به 
خاطر پيچيدگي هاي این مسایل درست به نظر نياید و دیگر اینكه همه آنچه از انسان سر می زند 
قابل اندازه گيری نيست )شریعتمداری، 1384(، ولي نویسندگان قصد دارند با ساده سازی این 
شبيه سازي را انجام داده تا با ملموس تر جلوه دادن مشكالت اجتماعي و عواقب آن، تحليل 
روشن تري از آینده ارائه دهند، زیرا که علم مكانيک بيشترین ارتباط و شباهت را با محيط 
باثبات و متعادل دارد و می توان از آن در این شبيه سازی به عنوان کنترل کنندة فعاليت ها و در 
نهایت حفظ منافع جامعه انساني استفاده کرد)بهادری نژاد، 1385(. بدین منظور برای سادگی در 
فهم و بيان مطالب، پس از تبيين چارچوب نظری و روشی، سعی شده ابتدا این مفاهيم مد نظر 
با اختصار و مفيد نگاشته شود. سپس با استفاده از این مفاهيم و تعاریف به بررسی پدیده های 

اجتماعی از دیدگاه استاتيكی و دیناميكی پرداخته می شود. 

روش، رهيافت و چارچوب نظری
رهيافت کلی این مقاله، ميان رشته ای است. بدین معنا که در نظر نویسندگان، سياست اجتماعی و 
تحوالت جامعه،  موضوعی نيست که بتوان با یک رشته آکادميک صرف به تبيين، تحليل یا تفسير 
آن ها پرداخت. از این نظر، چه با نگاه »حل المسائلی« و چه با نگاه »معرفت افزایی«، این رهيافت 
ميان رشته ای است که می تواند چنان موضوع با اهميتی را به بحث بگذارد. از سوی دیگر، این مقاله 
1. Simulation
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در پی ارائه یک نظریه در باب تحوالت اجتماعی و نحوه ثبات و تعادل آن ها نيست؛ بلكه خواهان 
تبيين و تحليلی از سياست اجتماعی در پرتو علم مكانيک است. از این رو، الزم است از نظریات 
از پيش موجود استفاده کرد. بدین منظور، با استفاده از نظریه سيستم ها و روش شبيه سازی و 

مدل سازی تالش می شود تا شرایط اجتماعی ثبات و تعادل به بحث و بررسی گذاشته شود.
در نظریه سيستميک، جدای از این که نوع سيستم چگونه باشد، برای یک سيستم قواعد 
و قوانينی مطرح می شود که اعمال و اجرای آن ها به ثبات و تعادل نهایی آن و تحقق غایاتش 
می انجامد. با این وجود چون رویكرد ما به موضوع جامعه، از منظر مفاهيم علم مكانيک است، 
 الزم است ابتدا، توضيحی در باب انواع سيستم داشته باشيم. در تقسيم بندی کلی، سيستم ها به 
دو دسته کلی مكانيكی و ارگانيكی تقسيم می شوند. یک سيستم مكانيكی براساس قانونمندی 
تحميل شده توسط ساختار درونی و قوانين عّلی ذاتی اش عمل می کند. از آنجا که در سيستم 
های مكانيكی انتخابی وجود ندارد، خود یا اجزایشان نمی توانند مقاصدی مختص به خود داشته 
باشند. اما یک سيستم مكانيكی می تواند وظيفه ای داشته باشد که مقاصد موجودی، خارج از 
آن را برآورده می کند و به همين ترتيب اجزای سيستم نيز وظایف فرعی مخصوصی به خود 
دارند. سيستم های مكانيكی، اگر رفتارشان به وسيله هيچ رویداد یا شرایط بيرونی متأثر نشود، 
بسته هستند و درغير این صورت باز خواهند بود. جهان از دیدگاه نيوتن به منزله یک سيستم 
مكانيكی بسته )خودشمول( بـدون هيچ گونه محيطی، دیده می شد. در مقابل، سياره زمين به 
منزله سيستمی که حرکتش به وسيله سایر سياره ها، ستاره ها و نيروهای دیگر متأثر می شود 
انگاشته می شد، از این رو یک سيستم باز فرض می شد. یک سيستم مدیریت مكانيكی، مناسب 
شرایطی است که باثبات و پایدار باشد. ساختارهاي مكانيكي با ویژگي هایي نظير پيچيدگي 
با وظایف یكنواخت  و رسميت زیاد و تمرکزگرایي شناخته مي شوند؛ چنين ساختارهایي 
مناسبت داشته و بر رفتارهاي برنامه ریزي شده متكي هستند. این در حالی است که سيستم های 
ارگانيكی، سيستم هایی هستند که حداقل یک هدف یا مقصود از خودشان دارند؛ مثل حفظ 
بقا، که رشد برای آن اغلب عاملی ضروری تلقی می شود. درحالی که اجــزایشان مقصـود 
خاصی را پی نمی گيرند اما وظایفی درخدمت هدف و مقصود سيستم کلی دارند. سيستم های 
ارگانيكی ضرورتاً باز هستند، یعنی تحت تأثير عوامل بيرونی قرار می گيرند. بنابراین، تنها زمانی 
قابل فهم هستندکه در پيوند با محيطشان بررسی گردند. محيط هر سيستم شامل مجموعه ای از 

متغيرهاست که می توانند رفتار سيستم را متأثر کنند.)شفریتز و استيون، 1381(
در این نوع تقسيم بندی چيزی که در تحليل ما حائز اهيمت است، مسئله همبستگی1 است. 

1.  Solidarity
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همبستگی، به معنای اخالقی وظيفه و یا الزام متقابل است که بر پایة آن در سطح یک گروه یا 
جامعه، اعضاء به یكدیگر وابسته  و به طور متقابل نيازمند به یكدیگرند. دورکيم دو شكل همبستگی 
را از هم تفكيک می کند؛ یكی همبستگی مكانيكی و دیگری همبستگی یا ارگانيكی.)آرون، 1372، 
ص345(. همبستگی مكانيكی به معنای وابستگی متقابل عناصر مشابه اجزای همگن در یک کل 
اجتماعی فاقد تمایزات داخلی است و همبستگی ارگانيكی، از تقسيم کار اجتماعی و به همراه آن 
کارکردها و تالش هایی که مثل فرآیند اعضای متمایز انسان یكدیگر را کامل می کنند، می باشد. 
همبستگی ارگانيكی مّد نظر او در شرایطی معنا می یابد، که تقسيم کار و روابط توليد، نوعی 
همبستگی تحميل شده را در جامعة معاصر تحميل می کند.)پيرو، 1367، ص401(. به نظر دورکيم 
همبستگی مكانيكی در جامعه ای رواج دارد که افكار و گرایش های مشترك اعضای جامعه از 
نظر کميت و شّدت از افكار و گرایش های شخصی اعضای آن بيشتر باشند. این همبستگی  تنها 
می تواند به نسبت معكوس رشد فردیت، پرورش یابد. به عبارتی همبستگی مكانيكی در جایی 
رواج دارد که حداقل تفاوت های فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه از نظر دلبستگی به خير 
همگانی، بسيار همسان یكدیگر باشند. همبستگی ناشی از همانندی، زمانی به اوج خود می رسد، 
که وجدان فردی یكایک اعضای جامعه منطبق با وجدان جمعی پرورش یابد و از آن نظر با آن 
یكی شود. برعكس، همبستگی ارگانيک نه از همانندی های افراد جامعه؛ بلكه از تفاوت هایشان 
پرورش می یابد. این گونه همبستگی فرآورده ی تقسيم کار است. هرچه کارکردهای یک جامعه 

تفاوت بيشتری یابند، تفاوت  ميان اعضای آن نيز فزون تر خواهد شد.)کوزر، بی تا،  ص190(
انطباق جامعه با یكی از این دو سيستم، البته که با چالش هایی مواجه است؛ به ویژه اگر 
خواسته شود که جامعه را یک سيستم مكانيكی در نظر بگيریم. از همين رو، می توان نخستين 
برش ما در تقسيم بندی، به نحو سه گانه باشد و بگویيم که سيستم ها سه نوع هستند؛ مكانيكي، 
ارگانيكي و اجتماعي، که طی آن سيستم هاي اجتماعي، سيستم هاي بازي هستند که براي خود 
مقاصدي دارند، حداقل برخي از اجزاي ضروریشان هم مقاصدي مختص به خود دارند و 
جزئي از سيستم بزرگتري هستند که آن نيز داراي مقاصدي مختص به خود است.)دویچ، 
1967؛ برتاالنفی، 1987( اما بحث ما در این جا ناظر به مسئله جزئيت و عضویت اعضا و 
نسبت ميان جامعه و فرد نيست. در واقع، نوآوری مقاله در این است که کليت رابطه اجتماعی 
را حسب دو مقوله ثبات و تعادل مد نظر دارد و این که برونداد نيروهای درونی اعضا و اجزای 
این جامعه بر خود آن جامعه را چگونه می توان تحليل کرد. از این منظر، کليت جامعه را بسان 
یک سيستم مكانيک می توان در نظر گرفت که طی آن، این کليت به واسطه عوامل تأثيرگذاری 

چون خزش، خستگی، تنش و کرنش و شكست قابل تحليل و بررسی می باشد.
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برای چنين هدفی می توان از روش شبيه سازی سيستمی استفاده کرد. الزم به ذکر است که 
تحوالتی نظير جهانی سازی، گسترش ارتباطات، ظهور و توسعه شرکت های بزرگ چند ميليتی 
و غيره موجب درهم تنيده شدن جوامع شده است که پيش از این تأثيرگذاری چندانی بر هم 
نداشتند؛ این تذکر از آن جهت ضرورت دارد که نوعی همسانی  ميان جوامعه وجود دارد که 
طی آن می توان تحليل سيستميک را بر همه آن ها اعمال کرد. بر این اساس، مدل کردن و ارائه 
روشی برای مدل سازی این ابعاد جهت شناخت بهتر مسائل برای تصميم گيری بسيار ضروری 

می باشد)عادل آذر و صادقی، 1391(.
 مدل سازی و شبيه سازی به عنوان پاینه های تفكر انسانی قلمداد شده اند؛ از آغاز پيدایش 
تمدن بشری، رابطه اصلی انسان از طریق زبان انجام گرفته است. کار زبان این است که تجارب 
کمابيش ذهنی را در قالب شبيه سازی و مدل سازی بيان دارد؛ عموماً از این دو روش برای معرفی 
قابل فهم تر سيستم های طبيعی پيچيده، برای حل مسائل مشكل، و برای کمک به جریان آموزش 
و پرورش استفاده شده است.)دانيل دوران، 1370، ص66(. اما گسترش آن در مسائل اجتماعی 
و تبيين و تحليل مسائل زیستی و بهزیستی اجتماعی نيز نقش داشته است. از این رو کاربرد 
رویكرد سيستمی در مطالعه پدیده های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نيز حائز اهميت 
است. توجه به این نكته الزم است که خاستگاه استفاده از رویكرد سيستمی به سه تحول مهم 
در قلمرو شناخت باز می گردد؛ یكی تحول هستی شناختی کوپرنيكی که طی آن دیگر زمين 
موقعيت مرکزی برای جهان نداشت؛ دوم انقالب انسان شناختی داروینی که انسان را دوباره در 
چارچوب اقتدار حيوانی قرار داد؛ و سوم، انقالب روان شناختی فرویدی که نشان داد این حيوان 
مدعی عقالنيت، در خيلی از مواقع،  توان کنترل ناخودآگاه خویش را ندارد. آگاهی محققان علوم 
اجتماعی به تحوالتی از این دست، و ناتوانی در تبيين بسنده پدیده ها و ارائه راه حل و نيز با هدف 
جلوگيری از اتفاقاًت و فجایع عظيم اجتماعی، باعث آن شد که آنها در بررسی امور اجتماعی، 
رویكردهایی چون رویكرد فلسفه عقالنی را ناکافی بدانند. آنان با توجه به تعامل موجود بين 
عناصر تشكيل دهنده یک نظام، و کاربست مؤلفه های ترکيبی با نگاه به کليت نظام، وجود سازمان 
سلسله مراتبی ميان این مؤلفه ها، و در عين حال توجه به پيچيدگی، روش سيستماتيک را پيشنهاد 
دادند. بر این اساس، روش سيستميک، در بستر نوعی بازبينی، در پی آن است که در بررسی 
تحوالت اجتماعی، نحوه تفكر خو را با نيازهای جهان امروزی و جهان آینده منطبق سازیم)همان، 
ص6(. اکنون می توان در چارچوب نظریه سيستميک و با کاربرد روش شبيه سازی و الگویابی به 

تحليل شرایط اجتماعی بر اساس متغيرهای استاتيک و دیناميک پرداخت. 



فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره پنجم
شماره 2
بهار 1392

124

استاتيک
مطالعه  و  بحث  به  که  مهندسی است  از مكانيک و علوم  استاتيک 1یا ایستایی  شاخه ای 
درباره سامانه های فيزیكی در حال تعادل ایستا یا تعادل استاتيكی می پردازد )هال، 1977(. تعادل 
ایستا حالتی است که در آن، مكان نسبِی زیرسامانه ها نسبت به یكدیگر تغيير نكند یا آن که اجزا 
و سازه ها در اثر اعمال نيروهای خارجی، در حال ایستا و سكون باقی بمانند. در حالت تعادل 
ایستا، سيستم مورد نظر یا در حال سكون است یا مرکز جرم )گرانيگاه( آن با سرعت ثابت حرکت 
می کند. ایستایی شناسی از جمله مباحثی است که در تجزیه و تحليل سازه ها، مثاًل در مهندسی 
سازه یا معماری و نيز به هنگام مطالعات سياالت در حالت سكون مثل پایداری سدها تحت 
فشارهای عظيم هيدرو استاتيكی آب کاربرد بسيار دارد. مقاومت مصالح )مكانيک ماده ها( شاخه ای 
از علم مكانيک است که مبحث تعادل ایستا در آن بسيار به کار می رود )بی یر و جانستون، 2006(. 
استاتيک و مقاومت مصالح پایه ای ترین و اصلی ترین دروس در رشته مهندسی مكانيک و عمران 
محسوب می شود. از مفاهيم مهم آن که در این مقاله از آنها استفاده می شوند عبارتند از: خزش2، 
خستگی3، تنش4 و کرنش5 می باشد. تنش عبارت است از نيرو بر واحد سطح که سبب تغيير شكل 
مواد یا کرنش می گردد. تغيير شكل ایجاد شده ناشی از تنش را در حالت کلی می توان به دو دسته 
کلی تغيير شكل االستيک و تغيير شكل پالستيک تقسيم نمود که در شكل )1( نشان داده شده 
است. در تغيير شكل االستيک رابطه ای خطی بين تنش و تغيير شكل وجود دارد. تغيير شكل در این 
محدوده باعث تغيير دایم در قطعه و خواص مكانيكی ماده سازنده نمی شود و با از بين رفتن تنش، 
قطعه دوباره به شكل و اندازه اوليه خود باز می گردد. سعی طراحان بر این است که سازه مكانيكی 
خود را به گونه ای طراحی کنند )از نظر ابعاد، اندازه و نيروی اعمالی به سازه( که تنش و در اثر آن 
تغيير شكل از این محدوده فراتر نرود. وقتی نيرویی به طور یكنواخت بر سطح یک جسم وارد 
می شود، در بعضی نقاط ممكن است سطح مورد نظر به وسيله یک شكاف، حفره و...کاهش یافته 

باشد. این کاهش سطح ناگهانی به وسيله حفره یا شكاف باعث تمرکز تنش می شود )شكل 2(.

1. Static
2. Creep
3. Fatigue
4. Stress
5. Strain
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شكل شماره )1( نمودار تغيير شكل مواد برحسب تنش اعمالی

شكل شماره )2( تغيير شكل مواد و ايجاد گلويی و گسيختگی

خزش،  تغيير فرم دائم با گذشت زمان در یک ماده که تحت تنش یا نيروی ثابت قرار دارد 
)کاسنر، 2004( می باشد. در شكل )3( شماتيک منحنی خزش نشان داده شده است.

شكل شماره )3( نمودار خزش مواد برحسب زمان
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همان گونه که در منحنی خزش مشاهده می شود، این منحنی از سه ناحيه مشخص تشكيل 
شده که عبارت است از: خزش اوليه، خزش ثانویه یا خزش حالت پایدار و خزش ثالث. مرحله 
سوم یا خزش ثالث، به دليل غير قابل بازگشت بودن تغيير شكل ایجاد شده در قطعه مهمترین 
ناحيه می باشد و هنگامی رخ می دهد که کاهش مؤثر در سطح مقطع به علت گلویی شدن یا 
تشكيل حفره به وجود می آید. به شكست ماده در اثر اعمال نيروهای متناوب کمتر از استحكام 
خستگی گفته می شود. خستگی علت شكست زودهنگام بيشتر قطعه ها صنعتی است. خستگی 
به طور معمول همراه با جوانه زنی ترك در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و اشاعه آن در 

ناحيه تحت تنش بيشينه است)شيگلی، 2004(.

دیناميک
شاخه ای  و  است  شده  گرفته  حرکت شناسی  معنی  به  التين  واژه  دیناميک 1یا پویایی از 
از مكانيک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دالیل حرکت و به بيانی دقيق بررسی 
حرکت به کمک نيروها و قوانين مربوطه می پردازد. در دیناميک، علت های حرکت مورد توجه 
قرار می گيرند)مریام، 2002(. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محيط اطراف خود و 
متأثر از آنها فرض شده و محيط اطراف حرکت را تحت تأثير قرار می دهد. به عنوان مثال فرض 
کنيد، جسمی با جرم معين بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است. در این مثال سطح 
افقی به عنوان یكی از محيط های اطراف جسم با اعمال نيروی اصطكاك2 در مقابل حرکت 
جسم مقاومت می کند. حرکت یک جسم را ماهيت و آرایش اجسام دیگری که محيط را تشكيل 
می دهند، مشخص می کند. تأثير محيط اطراف بر حرکت جسم با اعمال نيرو صورت می گيرد. 
بنابراین مهمترین عاملی که در حرکت باید مورد توجه قرار گيرد، نيروهای وارد بر جسم و 
قوانين حاکم بر این نيروها می باشد. تكانه )ضربه( اندازه حرکت یا مقدار حرکت کميتی برداری 

است که حاصل ضرب جرم شی )لختی3( در سرعت آن در هر لحظه می باشد.

تحليل بر اساس مفاهيم استاتيكی
همان گونه که در بخش های قبلی اشاره شد مهندسان طراح هنگام طراحي سازه هاي مكانيكي 
پدیده هایي نظير خزش، خستگي و شكست4 را مدنظر قرار مي دهند. وقتي یک سازه تحت 

1. Dynamics
2. Friction
3. Inertia
4. Fracture
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بار، در شرایط کاري با دماي باال قرار مي گيرد با گذشت زمان در آن پدیده اي به نام خزش رخ 
مي دهد یعني در عين اینكه بار ثابت است ولي تغيير طول در حال افزایش است. خستگي در 
سازه هاي مكانيكي حاصل بار و تنش نوساني است. شكست، جدایش قطعات مكانيكي یا به 
عبارت ساده تر پاره شدن آنهاست. مانند جدا شدن بال یا دیگر قطعات هواپيما. مهم ترین عامل 
در شكست قطعات، ایجاد ترك1 در آنهاست. عوامل زیادي در طراحي سازه ها باعث تشدید 
این پدیده ها مي شود و در مقابل، راهكارهایي هم براي جلوگيري یا حذف این پدیده ها ابداع 
شده است که از جمله این عوامل افزاینده مي توان به تمرکز تنش، خوردگي و یا باال بودن 
ميزان تنش اشاره کرد که با کم کردن این عوامل و رفع شرایط به وجود آورنده آنها مي توان از 

شكست ناگهاني و تخریب سازه جلوگيري نمود.
در خصوص جوامع انساني هم تقریباًً چنين وضعيتي حاکم است. بدین شكل که وقتي 
جامعه بر مبناي قوانينی که براساس مبانی فرهنگی، اعتقادی و سياسی جامعه وضع شده و 
اصل شایسته ساالری پيش برود، پيشرفت آن طبيعي بوده و اثري از عوامل تخریب در آن دیده 
نمي شود و جریان تنش شكل طبيعی خود را دارد. این جریان، طبيعی و ناشی از مشكالت 
روزمره و گذرا می باشد که با رفع آن دیگر تنشی در روح و روان شخص باقی نمی ماند. یعنی 
تنش، بحران هایی در محدوده االستيک به وجود آورده که با رفع عامل آن شرایط به حالت 
طبيعی خود باز می گردد. اما وقتي عوامل گوناگوني مانند شدت در ضعف قانون، در سستي 
اجراي آن یا عدم بي طرفي در اجرا که از دالیل آنها می توان عدم رعایت شایسته ساالری و 
عدالت اجتماعی؛ همين طور شدت و عمق مشكالتی مانند مشكالت اقتصادی و معيشتی و از 
دست دادن توان برنامه ریزی برای خانواده ها در نتيجه این فشارها برای اکثریت افراد جامعه، 
اثرات مخربی در عمق روح و روان افراد می گذارد و مانند تنش زیاد که قطعه را وارد محدوده 
تغيير شكل پالستيک می کند و حتی بعد از رفع تنش، قطعه به شكل اوليه خود باز نمی گردد 
اثر مخرب خود مانند عدم از خودگذشتگی و عصبانيت و ترجيح دادن منافع شخصی بر منافع 
دیگران به خاطر ترسی که در اثر شدت فشارها در فكر و ذهن باقی می ماند را بر جا می گذارد. 
این موضوع خود منجر به حكم فرما شدن و استمرار تنش هاي روحي و رواني در جامعه مي شود؛ 
که این استمرار، جامعه را وارد مرحله سوم خزش می کند و موجب عميق تر شدن بحران در 
جامعه و ورود این تغييرات در دیگر جنبه های زندگی افراد مانند جنبه های اعتقادی و فرهنگی 

1. Crack
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و فكری شود. این تغييرات در اعتقادات و نحوه تفكر و عدم توانایی در تفكر صحيح بر پایه 
اصول اعتقادی و مذهبی که با فطرت انسان سازگاری دارد، باعث ایجاد نوسات درونی در انسان 
می شود. نتيجه این نوسات همانند پدیده خستگی در سيستم های مكانيكی موجب فرسودگي و 
شكست زود هنگام در اجتماع مي شود. از جمله عوارض آن مي توان به بي تفاوتي اکثریت افراد 
جامعه در اثر خمودی و بی حوصلگی نسبت به مسایل اجتماعي و رعایت حقوق دیگران اشاره 
کرد. در چنين شرایطي است که نخبگان و صاحبان فكر و اندیشه از اصالح جامعه و از بين 
بردن عوامل تنش آفرین مایوس شده و ناگزیرند از کنار این اتفاق با بي توجهي رد شوند و این 
درحالی است که پيامد آن در بلندمدت براي جامعه بسيار زیانبارتر و گاه دیگر غيرقابل جبران 
خواهد بود. این پدیده ها در صورت وقوع و استمرار مي توانند به صورت هاي مختلفي مانند فرار 
مغزها، بي توجهي در قبال ارزش هاي حاکم بر جامعه و در مقابل برای رهایی از این بحران ها، 
تمسک جستن و ارجحيت دادن به ارزش هاي نامعتارف و متعارض با ارزش هاي موجود، و لو 
اینكه ارزش هاي مزبور با مباني ارزشي و فرهنگي حاکم بر بنيان جامعه مغایرت داشته باشد، نمود 

پيدا مي کند. اینها می تواند باعث به وجود آمدن گروه هاي خودسر و یا قانون گریز شود.
همان طور که گفته شده اگرچه در بحث مربوط به سازه هاي مكانيكي یكي از راه هاي 
جلوگيري از تخریب و شكست سازه ها، کم کردن بار و تنش است، ولي در بعضی از موارد و از 
آن جمله در یک لوله گاز یا مایع تحت فشار، افت تنش در اتصاالت چنين سازه هایي مي تواند 
باعث نشت گاز یا مایع و خرابي اتصال گردد. در عالم واقع هم اگر جامعه بسته شود و ارتباط 
با عالم خارج به بهانه کم کردن تنش هاي اجتماعي ناشي از ارتباط با دیگر جوامع قطع شود و 
آموزش های الزم هم صورت نگيرد، این راهكاری مناسب فقط براي مدت محدودي خواهد 
بود و بعد از مدتي مخصوصاً جوانان به دليل عدم آموزش صحيح-آمال و آرزوهای خود را در 
تقليد کردن جستجو می کند، که به مثابه همان طراحی غير اصولی می باشد- با استفاده از راه های 
غير شفاف و زیرزمينی به دنبال خواسته های خود می روند که این خود باعث ایجاد فساد در زیر 
پوست جامعه و تشدید تنش و بي تفاوتي و ناامنی خواهد شد، پدیده اي که اصطالحاً به عنوان 
»از خود بيگانگي« از آن یاد مي کنند. این عارضه به نوبه خود مي تواند تبعات دیگري همچون 
گرایش به گروه هاي انزوا طلب مانند نحله هاي عرفان شرقي، اعتياد، کاهش اميد به زندگي 
و تشدید استرس هاي روحي و رواني را به دنبال داشته باشد. جامعه اي مي تواند از بروز این 
عوارض جلوگيري نماید که در آن، قانون حاکم شود و کرامت انساني شهروندان حفظ گردد.
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تحليل براساس مفاهيم دیناميكی
همان طور که بيان شد در آناليز یک سيستم با قرار دادن اثرات محيطي بر روي آن پيكره آزاد1 
جسم را کشيده و بر طبق قوانين تعادل آن  را تحليل مي کنيم )شكل شماره 4(. مثاًل برای تحليل 
یک جسم متحرك روی یک سطح شيبدار بایستی به نحوی که در شكل نشان داده شده پيكره 
آزاد سيستم را رسم کرد تا بتوان آن را مورد تحليل قرار داد. در این معادالت نرخ تغييرات 
عوامل برشمرده و اثرات تكيه گاهي )محيط بيروني بر روي جامعه( که بر اساس نوع تكيه گاه 
ما با خارج تعریف و اثرگذاری مي شود و در تكانه وارده به جامعه در نتایج تنش هاي داخلي 
بسيار مؤثر است. به عنوان مثال به دليل گسترش روزافزون و سایل ارتباط جمعی، شبكه های 
اجتماعی و مسافرت به دیگر کشورها فرهنگ و سنت جامعه ایرانی با تهدید جدی مواجه 
شده است که سرعت برخورد این تغييرات در هر لحظه با جامعه باعث برهم خوردن پایستگی 

تكانه2 جامعه و هدر رفتن انرژی آن در اثر این برخورد و کاهش راندمان کشور می شود. 

شكل شماره )4( پيكره آزاد سيستم

طراحان برای آناليز حساسيت و تشخيص عوامل اصلي از فرعي جهت کاهش این صدمات 
در سيستم های دیناميكی سعی در انتخاب تكيه گاه های مناسب جهت کارایی بهتر با عكس العمل 
کمتر هستند. به عنوان مثال در تحليل ارتعاشی یک تير اگر صرفاًً کم بودن جابجایی دو سر آن 
مهم باشد طراحان از تكيه گاه های دوسر درگير به دليل درجات نامعينی که ایجاد می کند و حل 
معادالت را با مشكل مواجه می کند استفاده نمی کنند بلكه از تكيه گاه های مفصلی و فنربندی 

1. Free body diagram
2. Conservation of momentum
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مناسب جهت مقيد کردن سيستم استفاده می کنند، یعنی یک نوع آماده سازی تير برای مواجهه با 
عوامل بيرونی و وابستگی کمتر با محيط اطراف است. در مورد جامعه انسانی نيز باید به همين 
گونه عمل کرد یعنی با انتخاب رویكردهای مناسب در جهت افزایش سطح و عمق آگاهی 
جامعه براساس استانداردهای ملی و عقاید مذهبی، می توان اثرات این برخورد را کاهش داد. 
به عنوان مثال یكی از این رویكردها جلب اعتماد عمومی به رسانه های داخلی است تا افراد، 
خود را بی نياز از رسانه های خارجی-که خواه ناخواه با فرهنگ ما در تعارض هستند و تالش 
دارند تا با برنامه ریزي اثر بخش، ارزش ها را تخریب و مبانی فكری و اعتقادی خود را غالب، 

موجه و تنها راه پيشرفت جلوه داده-بيابند.
از دیگر رویكردها، سيستم آموزشی می باشد. به دیگر سخن توسعه و تعميق فرهنگ ایرانی 
اسالمی بسيار تأثيرپذیرتر از یک نهاد تعليم و تربيت پویا در قياس با سایر نهادي اجتماعي، 
مدني و مذهبي می باشد. چون اگر نظام آموزشي کشور فلسفه، هدف، اصول، برنامه ها و جهت 
گيریهاي خود را بر محوري بنيادین و عميق، طراحي و سازماندهي نماید مي تواند زمينه هاي 
الزم را براي توسعه و تعميق فرهنگ ایرانی اسالمی پایدار فراهم کند و به شكلی این مفاهيم را 

بيان نماید که اصطكاك آن با دیگر فرهنگ ها باعث کند شدن سرعت پيشرفت نشود.

فرایند و نتيجه تحليل سيستميک شرایط اجتماعی
دو رویكر فوق را می توان با نظریه سيستم ها،  به شرح زیر به بحث گذاشت. رویكرد سيستمی 
به حفظ تعادل موجود یا دستيابی به تعادلی از نوع جدید، بين عناصر تشكيل دهنده سيستم 
ـ  ورودی ها و خروجی ها ـ نظر دارد. البته در وضع موجود، و در خصوص شرایط اجتماعی 
این رویكرد بيشتر از نقطه ناتعادلی ـ بازتعادلی مورد توجه قرار می گيرد، تا از یک دیدگاه 
تالكوت  نمی گيرد.  قرار  پرسش  مورد  هرگز  پایگاه خود سيستم  این که  نتيجه  تغييرپذیری؛ 
پارسونز که یكی از اولين کسانی است که نگرش سيستمی را در مطالعه رفتار انسانی به کار 
برده است در تحليل خود از »سيستم عمومی رفتار انسانی« جایگاه ویژه ای برای مفهوم تعادل 
قائل بود. پارسنز برای کامل کردن نظریه خود و پاسخ دادن به انتقادات، در تحقيقات بعدی خود 
سعی در دخالت دادن مفهوم تغيير در نظریه خود کرد و دو نوع تغيير در سيستم های اجتماعی 
را تشخيص داد:  تغيير در تعادل و تغيير در ساختار. با وجود این ،  نظر او مقاومت سيستم در 
برای این تغييرات به حدی است که امكان از هم پاشيدگی و تغيير کلی سيستم وجود ندارد و 

تغيير در ساختار عمال ممكن می شود.)دوران، همان، مقدمه مترجم،  صص2-3(
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به هر حال، با استفاده از دو رویكرد استاتيک و دیناميک می توان تبيينی نسبتا بسنده و موجه 
از تحوالت اجتماعی ارائه داد؛ از این نظر، بایستی تالش شود تا لختی جامعه-عدم تحرك و 
پویایی و اميد به آینده- را که رابطه مستقيمی با قدرت ضربه وارده به جامعه دارد را کاهش 
دهيم. لختی یک سيستم مكانيكی به جرم و مواد سازنده، قيود، مفاصل اتصال و نحوه و نوع 
ارتباط آنها با یكدیگر )درجه آزادی1 سيستم( و سيستم های کنترلی )برای نظارت بر عملكرد( 
وابسته است که برای نيل به کاهش آن، به عنوان مثال امروزه از مواد کامپوزیت جهت سبكتر 
شدن سيستم، طراحی جدید در نحوه چيدمان قطعات، استفاده از مفاصل با ضریب اصطكاك 
کمتر و سيستم های کنترلی ساده تر و کاراتر استفاده می شود. لختی جامعه نيز تقریباً همين طور 
است، عواملی مانند جمعيت، نوع و کيفيت تعامالت با یكدیگر، بایدها و نبایدهای نظارتی بر 
جامعه لختی جامعه را تشكيل می دهد. به کمک رسانه و با استفاده از سيستم آموزشی مناسب 
می توان هم جمعيت را به طور متوازن کنترل کرد )جلوگيری از افراط و تفریطی که در گذشته 
صورت گرفته است( و با ترویج شادی و نشاط در پرتوی اخالق اسالمی، رفتار جامعه را به 
سمت سبكبالی سوق داد. عالوه بر آن با وضع قوانين کارشناسی شده، ساده و پرهيز از وضع 
قوانين خلق الساعه و دست وپا گير نيز می توان لختی جامعه را به نحو احسنت بهبود بخشيد 
زیرا تعدد بایدها و نبایدهای غيرضروری در جامعه خود عاملی در سنگينی و عدم طراوت و 

احساس آزادی در جامعه می شود. 
البته در استفاده از این رویكرد و رسيدن به نتایج دلخواه، باید به حدود استفاده از آن نيز 
توجه داشت به نحوی که مانع از تحليل واقع بينانه و حقيقت گرایانه نشود؛ چرا که متخصصان و 
پژوهش گران این عرصه، تصریح دارند که موضوع مورد بحث، یعنی تعامالت انسانی، به رغم 
تالش برای مشخص کردن دقيق جوانب آن، با مسئله عدم اطمينان مواجه است. در واقع، این 
رویكرد، تالش دارد تا این عدم اطمينان را به حداقل برساند؛ زیرا می توان با در نظر گرفتن کنش 
و واکنش های موجود بين عناصر و بازیگران اجتماعی تشكيل دهنده سيستم ها، جامعه را از یک 
نقطه نظر ترکيبی مورد بررسی قرار داد. کاستن آن عدم اطمينان و در نتيجه یافتن الگویی مناسب 
جهت جامعه ای سامان مند در بستر تكثرات را می توان با نظریه قرارداد اجتماعی مرتبط کرد؛ 
نظریه ای که مفهوم »حق« در کانون آن قرار دارد. جامعه بسان قراردادی اجتماعی محدودیت های 
طبيعی رویكرد های استاتيک و دیناميک را می زداید. استوارت ميل در تأمالتی در حكومت انتخابی 

1. Degree of freedom
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تالش روسو در قرارداد اجتماعی صرفاً این نبود که دو حقوق متناقض یعنی حقوق فرد و حقوق 
جامعه را آشتی دهد؛ بلكه سعی داشت ميان آن دو نوعی رابطه عين هم بودن، یا به عبارت دیگر، 
نوعی ساختار متقابل به وجود آورد که اجازه دهد قانون بر پایه آزادی و آزادی بر پایه قانون مستقر 
شود و نظام اجتماعی به وضعيتی از تعادل دست یابد که در آن اراده عمومی از اراده هر فرد و 
هستی هر کسی از هستی جامعه برخيزد.)آندره سينک، 1384، ص37( نظریه سيستميک در بستر 
قرارداد اجتماعی به ما متذکر می شودکه در جامعه، اباحی گری و خودکامگی، اصل سيستم را به 
مخاطر جدی می اندازد و لذا هيأت حاکمه نمی تواند، بنا به تعریف آن، به فرد زیان برساند، بی آنكه 
به همه زیان برساند، یعنی به خود زیان برساند. در این نحوه از تفكر، مكانيسم ماشين سياسی 
امكان منحصر بفرد بودن، یگانه بودن، مستقل بودن در فكر و عمل را منتفی می کند. این سيستم، 
خاضعانه )و همراستا با روسو( به ما می گوید که باید ميان درست کردن انسان یا شهروند، یكی را 

انتخاب کرد، زیرا در عمل نمی توان هر دو کار را با هم صورت داد.

جمع بندی
اگرچه مدل سازی پدیده هاي اجتماعي با مفاهيم و تعاریف علم مكانيک به خاطر پيچيدگي هاي 
مسایل اجتماعي کار دقيقی نيست، ولي در این مقاله سعی شده با ساده سازی های که هم روی 
پدیده های اجتماعی و هم مفاهيم علم مكانيک صورت گرفته ارتباطی بين آنها برقرار کرد. در 

اینجا در یک نگاه کلی مفاهيم مكانيک به دو دسته استاتيكی و دیناميكی تقسيم شدند. 
استاتيک شاخه ای از مكانيک است که به بحث و مطالعه دربارهء تعادل و چگونگی حفظ 
تعادل در برابر نيروها و تنش ها بر یک سازه می پردازد تا سازه را پایدار و مصون از هرگونه 
شكست و تغيير شكل نگه دارد. در این رهگذر مفاهيمی از این شاخه مانند تنش، خزش، 
خستگی، غيره و چگونگی مدل کردن پدیده های اجتماعی با آنها مورد بررسی اجمالی قرار 
گرفت. شرایط و اتفاقاًت گوناگوني در اجتماعی که بيشتر آنها ناشی از بی تدبيری خود شخص 
و یا متوليان امور هستند مانند تنبلی، عدم رعایت شایسته ساالری و عدالت اجتماعی، مشكالت 
اقتصادی و معيشتی و از دست دادن توان برنامه ریزی در خانواده ها برای آینده خود همچون 
تنش در قطعات صنعتی اثرات مخربی در عمق روح و روان افراد می گذارد و حتی شدت بيش 
از حد این اثرات و تغييرات ممكن است وارد محدوده تغيير شكل پالستيک شود که اثرات 
غيرقابل جبرانی را به بار می آورد و حتی بعد از رفع عامل تنش، فرد یا افراد نمی توانند به آن 



فصلنامه علمی - پژوهشی

133
سیاست به مثابه 

مکانیک؛ ...

حالت اوليه خود باز گردند. استمرار وضعيت تنش آلود می تواند جامعه را وارد مرحله سوم 
خزش و در نهایت گسيخت آن را به همراه داشته باشد. همين طور این تغييرات در جنبه های 
اعتقادی، فرهنگی و فكری اثرگذار بوده و باعث ایجاد نوسات درونی در انسان می شود. نتيجه 

این نوسات همانند پدیده خستگی مكانيكی موجب فرسودگي در اجتماع مي شود.
علم دیناميک که دالیل حرکت و تأثير محيط اطراف بر حرکت جسم را مورد بررسی قرار 
می دهد، شاخه دومی است که بر اساس آن تحليل صورت گرفت. جامعه به عنوان یک سيستم 
پویا و متحرك هم از این قاعده مستثنی نيست. در تحليل دیناميكی ارائه شد که برای کاهش اثرات 
مخرب ناشی از جهانی شدن و گسترش ارتباطات و همينطور به منظور کاهش ضربه وارده به 
جامعه و برای پایستگی آن بایستی سعی در کسب جلب اعتماد بيشتر مردم به رسانه های داخلی و 

استفاده از سيستم آموزشی مناسب نمود.
بيشترین پيامد فهم سياست به مثابه مكانيک، ناظر به رهبران و دولتمردان هر جامعه است. 
مقامات جامعه عموماً با توجه به رابطه ارگانيكی ميان اعضای جامعه، کليت جامعه و سمت و 
سوی آینده آن را نادیده می گيرند. سياست به مثابه مكانيک را می توان با درنظر داشتن تمایزی 
که جان رالز ميان دولتمرد و سياستمدار می نهد،  بهتر دانست؛ به گفته رالز، مقام و منصبی به نام 
دولتمرد وجود ندارد )چنانكه مناصبی چون رئيس جمهور، نخست وزیر، صدراعظم...وجود 
دارد(. با این حال، دولتمردان، رؤسای جمهور یا نخست وزیر یا دیگر مقامات بلندپایه ای هستند 
که از طریق رهبری و ایفای درست و بی بدیل نقش خود، قوت،  حكمت و شجاعت را از خود 
به نمایش می گذارند. از این نظر دولتمرد یک ایده آل است؛ ایده آلی همچون انسان بافضيلت 
یا صادق. می توان ایده آل دولتمرد را با این گفته به تصویر کشيد که سياستمدار به انتخابات 
بعدی چشم می دوزد و دولتمرد به نسل بعد. )رالز،  1389، ص141(. دانش مكانيک که بر مبانی 
متعددی هم چون زمان، مكان، نيرو، انرژی، و ماده بنا گردیده است،  می تواند این افق را پيش 
چشم دولتمرد بگذارد که پویایی منافع جامعه را فدای ایستایی مواضع فرد و گروه و حزب نكند.
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