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«معنویتݡگرایــــݡی»
مصطفــݡی ملݡکیان
و بیتفاوتــݡی اجتماعـݡی
موضـوع ایـن مقالـه ،بررسـی تأثیـر روایـت
معنویتگرایانـه مصطفـی ملکیـان از زندگـی خوب
بـر بیتفاوتـی اجتماعـی ( )Social Apathyبهویژه
در میـان نخبـگان اسـت .بیتفاوتـی اجتماعـی در
میـان نخبـگان ،میتوانـد عـوارض مهمـی بـرای
زندگـی جمعـی فراهـم سـازد .در جامعهشناسـی
شهـا و تغییـرات اجتماعـی نـه
نخبهگرایانـه ،جنب 
محصول کنش تودهها که حاصل مشارکت فعال
نخبگان در حوزه عمومی اسـت .ازاینرو ،گرایش
نخبـگان بـه بیتفاوتـی اجتماعـی ،باعـث کاهش
تـوان جامعـه بـرای مواجهـه بـا مشـکالت عمومـی
میشـود.
در جامعهشناسی
نخبهگرایانه،
جنبشها
و تغییرات
اجتماعی نه
محصول کنش
تودهها که
حاصل مشارکت
فعال نخبگان در
حوزه عمومی
است

.1تعریف و ابعاد
بیتفاوتی اجتماعی به معنای عدم اشتیاق و
عالقه فرد به رویدادهای اجتماعی؛ عزلتگزینی و
نبود مشارکت در حد انتظار است .در این وضعیت،
شاهد نوعی احساس انفصال ،جدایی و عدم
پیوند ذهنی (شناختی) و عینی (کنشی) میان
فرد و جامعه (نهادها و ساختارهای اجتماعی نظیر
سیاست ،خانواده ،مذهب و )...هستیم .میتوان
از دو نوع بیتفاوتی اجتماعی سخن گفت:
بیتفاوتی نو عدوستانه (اولویتدادن منافع فردی
بر منافع دیگران) و بیتفاوتی مدنی (عدم مشارکت
در فعالیتهای جمعی معطوف به خیر عمومی)
(نوابخش و میرزاپوری.)55-56 :1394،
همچنیـن ،بیتفاوتـی اجتماعـی میتوانـد ابعـاد
احساسـی (کاهـش همـدردی و دلسـوزی)،
شـناختی (عـدم درگیـری ذهنـی بـا مشـکالت
دیگـران) و رفتـاری (عـدم اقـدام بـه رفـع مشـکالت
دیگران) داشـته باشد (هورامان و کیانپور:1394 ،
.)69
ً
در یـک تحقیـق ،جمعـا  9عامـل اثرگـذار در
شـکلگیری بیتفاوتی اجتماعی احصا شده است
ینـژاد و محسـنی.)1390 ،
(صداقت 
در این یادداشت ،تمرکز اصلی بر نسبتسنجی
اندیشههای ملکیان با سه عامل «فردگرایی»،
«عدم التزام مدنی» و «بیهنجاری (»)Anomie
است.
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.2معنویتگرایی و انسان معنوی
پـروژه فکـری مصطفـی ملکیـان بـر محوریـت
«عقالنیـت» و «معنویـت» شـکل گرفتـه اسـت.
منظـور ملکیـان از عقالنیـت« ،اسـتدال لگرایی»
و «تبعیـت کامـل از اسـتدالل صحیـح اسـت»
(.)265 :1380
در مقابـل ،معنویـت «نحـوه مواجهـهای بـا جهـان
هسـتی اسـت کـه در آن ،شـخص رویهمرفتـه
بـا رضایـت باطـن زندگـی میکنـد» و «دسـتخوش
یشـود1385( ».
اضطـراب ،دلهـره و نومیـدی نم 
الـف)276:
انسـان معنـوی دارای خصیصـه «خوددوسـتی
لجـو» اسـت و «خـود را مسـئول
معنـوی» و «کما 
سرنوشـت خـود میدانـد» (همـان.)283-282:
یهـای انسـان معنـوی ،میـل بـه
از دیگـر ویژگ 
«خودشـکوفایی فردی» و جستوجوی «سعادت
دنیـوی معنـوی» اسـت؛ سـعادت دنیـوی معنـوی
در ساحت جمعی با تحقق «عدالت ،آزادی ،نظم
و امنیـت» و در سـاحت فـردی بـا «رضـای باطـن
(شـامل آرامـش ،امیـد و شـادی)» تحقـق مییابـد
( .)296 :1380غایـت معنویـت ،معنـادار شـدن
لشـدن جنگ انسـان با خود»
زندگی فرد و «تعطی 
اسـت ( 1394ب.)150 :
.3معنویتگرایی و امر اجتماعی
عناصـر اساسـی سـازنده روایـت ملکیـان از
معنویتگرایـی ،بـر پیکـره فـرد سـاخته شـده
اسـت .شـاخصهایی ماننـد «رضایـت باطـن»،
لگ ــرای ــی»« ،خـ ــود
«خوددوسـ ـتـ ــی»« ،کـ ـمـا 
شـکوفایی»« ،صلـح درونـی» و «خودمختـاری»،
یهـای برآمـده از روایتـی فردگرایانـه
همـه ویژگ 
از انسـان اسـت .در ایـن روایـت ،هیـچ مؤلفـه
اجتماعـی ،جمعـی و ناظـر بـه امـر عمومـی مؤثـر در
رسـیدن بـه سـعادت دنیـوی معنـوی مدخلیـت
نـدارد .پیامدهـای ایـن روایـت ،شـکلگیری نوعی
«فردگرایـی خیالی»« ،قواعدگریـز» و «اجتماعگریز»
ا سـت.
.3.1فردگرایی و انسان متعارف
روایـت اگزیستانسیالیسـتی و وجودگرایانـه
ملکیـان از فـرد ،نـه نشـانی از «انسـان گوشـت
و خـوندار» دارد( ،همـان )21:و نـه پیونـدی
بـا «زندگـی روزمـره» (همـان .)18:انسـانی
کـه تحتتأثیـر آموز ههـای وجودگرایانـه
اسـت ،نهتنهـا در پیونـد بـا زندگـی روزمـره قـرار
نـدارد ،بلکـه ب هطـور مسـتمر در تلاش اسـت
کـه از «فرورفتـن در تود ههـای انسـانی» و
یشـدن» پرهیـز کنـد
یشـدن یـا کلیشها 
«تودها 
(همـان .)21:ازایـنرو ،مهمتریـن شـعار انسـان
معنـوی ایـن اسـت کـه «خـودت بـاش ،خـودت
را بـاش و خـودت را بشـناس» (همـان.)37:
درنتیجـه ،چنیـن فـردی ،گسـیخته از اجتمـاع
و بیگان هشـده از آن اسـت .ایـن بیگانگـی تأثیـر
مهمـی در بیمعنـا شـدن زندگـی روزمـره در
ذهنیـت انسـان معنـوی دارد .گویـی زندگـی
روزمـره کـه زندگـی غالـب انسـانهای متعـارف
در اجتمـاع اسـت ،ارزشـی بـرای تـداوم و جـدی
گرفت هشـدن نـدارد.

شاخصهایی
مانند «رضایت
باطن»،
«خوددوسـ ـت ــی»،
لگ ــرایــی»،
«کـ ـمـا 
«خود
شکوفایی»،
«صلح درونی» و
«خودمختاری»،
همه ویژگیهای
برآمده از روایتی
فردگرایانه از
انسان است

.3.2خلوصگرایی و بیهنجاری
بعـد فردگرایانـه انسـان معنـوی کـه بـه نظـرم
ً
کاملا خیالـی و ضداجتماعـی اسـت ،در پیونـد بـا
«خلوصگرایـی» ،باعـث تولـد انسـان قواعدگریـز
یشـود .از نظـر ملکیـان ،انسـان معنـوی
م 
جسـتوجوگر زندگـی اصیـل اسـت؛ زندگـی اصیـل
تهـای
یعنـی «زندگـی بـر اسـاس فهـم و دریاف 
خـود اسـت ،نـه بـر اسـاس هیچچیـز دیگـری»
(همـان .)125 :ایـن خلوصگرایـی بـا سرشـت
زندگـی روزمـره در تعـارض اسـت.
جامعـه مدنـی چیـزی جـز جامعـه مبتنـی بـر قواعـد
نیسـت و ایـن قواعـد تنهـا زمانـی بهمثابـه هنجـار
بازشناسی میشوند که توسط کنشگران اجتماعی
بـه رسـمیت شناخت هشـده و درکنـش روزمـره بـهکار
بسـته شـوند .انسـان معنوی که در جسـتوجوی
ً
زندگـی «اصیـل» اسـت ،ناچـارا از دلبسـتن بـه
تهـای اجتماعـی کـه در
قواعـد ،الگوهـا و عاد 
زندگـی روزمـره از طریـق کنـش ناآ گاهانـه تود ههـا
یشـود ،گریـزان اسـت .ایـن گریـز از
بازتولیـد م 
همگونـی ،ا گـر تنهـا همچـون امـری فوقالعـاده
و اسـتثنایی در زندگـی روزمـره گـروه کوچکـی از
اعضـای اجتمـاع نمـود یابـد ،شـاید چنـدان در
تشـدید بیهنجـاری و زوال هنجارهای اجتماعی
تأثیرگـذار نباشـد .امـا زمانـی کـه همچـون یـک
فلسـفه فراگیـر بخـش مهمـی از طبقـات اجتماعـی
را در برگیـرد ،نتیجـه آن تولیـد واگرایـی اجتماعی و
از دسترفتن سرشت بیناالذهانی و فراگیر قواعد
و الگوهـای کنـش اسـت کـه اسـاس زندگـی جمعی
لشـدن هنجارهـای عـام بـه
یسـازد .تبدی 
را م 
ً
هنجارهـای خـاص و وابسـته به جماعتها ،عمال
مانعـی اساسـی بـرای گفتوگـو و تعامـل اجتماعـی
فراگیـر میـان همـه طبقـات اسـت .ایـن رخـداد در
جوامعـی کـه بـا بحـران آنومـی مواجـه هسـتند،
تأثیری عمیقتر و شگرفتر برجا خواهد گذاشت.
زندگـی نـاب و خالـص ،تنهـا لحظـه کوتاهـی از
زندگـی انسـان نوعـی اسـت و این تصـور که وظیفه
مـا در زندگـی روزمـره جسـتوجوی مسـتمر آن
اسـت ،تنها به گسیخت هشـدن زندگی ما از دیگران
و تقویـت اخالقیـات ضداجتماعـی شـهروندان
میانجامـد.
.3.3تعهد مدنی و اهمیت نهادها
یگــوی ــد« ،عــدالــت،
مـلـکـیــان بـهدرس ـتــی مـ 
آزادی ،نظـم و امنیـت» شـرط تحقـق سـعادت
دنیویمعنـوی در سـاحت جمعـی اسـت .بـرای
ً
یشـدن
رسـیدن به این هدف ناچارا نیازمند کانون 
امـر عمومـی در زندگـی فرد هسـتیم .تجربه بشـری
نشـان میدهـد ،در جوامعـی کـه شـهروندانش از
التـزام مدنـی باالیـی برخـوردار هسـتند و نهادهـای
عمومـی بهخوبـی سـازمان یافتـه اسـت ،امـکان
بیشـتری بـرای تحقـق عدالـت ،آزادی ،نظـم و
یشـود .امـا ملکیـان برخلاف
امنیـت فراهـم م 
ایـن تجربـه تاریخـی سـخن میگویـد و تحـول در
حـوزه عمومـی را بـه تحـول در سـاحت فـردی فـرو
میکاهد .درنتیجه ،شـاهد کمارزششدن جایگاه
«مشـارکت مدنـی» و «نهادهـا» در سـاخت سـعادت
دنیـوی و تولیـد بیتفاوتـی اجتماعـی هسـتیم.
ب هطـور مثـال ،در فقـرهای ملکیـان میگویـد« :در

جامعهشناسـی ،بـه لحـاظ دگرگونـی اجتماعـی،
روانشناسـی مقـدم اسـت( ».همـان)240:
در عبارتـی دیگـر میگویـد« :هرگونـه تغییر سیاسـی
و اقتصادی و هرگونه تغییر اجتماعی ،غیرسیاسی
و غیراقتصـادی ،ناشـی از تغییـر فرهنگـی اسـت».
(همـان )242:ایـن دو حکـم کـه بـر مبنـای
فروکاسـتن امـر عمومـی بـه امـر فـردی و امـر بیرونی
بـه امـر درونـی شـکلگرفته ،هـم بـا نظریـات
موجـود در حـوزه جامعهشناسـی سـتیزش دارد
تهـای تاریخـی .معلـوم نیسـت،
و هـم بـا واقعی 
کـدام نظری هپـرداز یـا سـنت جامعهشناسـی ،چنین
حکمـی دربـاره تحـوالت اجتماعـی صـادر کـرده
کـه بـه معنـای «نفـی ضـرورت و اهمیـت دانـش
جامعهشناسـی» اسـت .همچنیـن ،کشـورهای
زیـادی در جهـان هسـتند کـه توانسـتهاند در حـوزه
سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعـی دسـتاوردهای
ً
مهمـی کسـب کنند؛ ولـی ضرورتـا این تغییـرات به
معنـای خلـق «انسـانهای آرمانیمعنـوی» نبـوده
اسـت .بـه تعبیر دیگـر ،وجـود و تـداوم بحرانهای
ً
اخالقـی و فرهنگـی ،ضرورتـا بـه معنای ایسـتایی و
توسـعهنیافتگی در سـایر حوز ههـا نیسـت.
ً
ملکیـان در گفتـار دیگـری ،مجـددا حکـم کلـی
و برخلاف شـهودات تاریخـی صـادر میکنـد و
میگویـد کـه« :سـه چیز به گواهی تاریـخ با رضایت
باطـن ارتباطـی نـدارد :دیـن و مذهـب خـاص،
علـوم و معـارف بشـر ،نظا مهـای اجتماعـی ».ایـن
یتـوان در سـاحت
حکـم بـدان معناسـت کـه م 
فـردی ،سـعادت دنیویمعنـوی داشـت؛ حتـی اگر
جزماندیشـی ،جهـل و نهادهـای فاسـد سرتاسـر
جامعـه را فراگرفتـه باشـد .در چنیـن تعبیـری از
سـعادت ،تنهـا «دیـوژن کلبـی» اسـت کـه میتوانـد
بیتوجه به شـرایط بیرونی احسـاس رضایت کند.
سـخن ملکیـان بـدان معناسـت که رضایـت باطن
پیونـدی ضـروری بـا حقیقـت و عقالنیـت نـدارد.
حتـی ممکـن اسـت ،رضایـت باطن با جهل بیشـتر
سـازگار باشـد تـا با عقالنیـت و حقیقت .همچنین،
میـان کسـب رضایـت باطـن و آرامـش درونـی ،بـا
سـعادت دنیوی در سـاحت جمعی پیوندی وجود
نـدارد .فـرد میتوانـد در سـاحت فـردی «رضـای
باطـن (شـامل آرامـش ،امیـد و شـادی)» داشـته
باشـد؛ حتـی ا گـر در حـوزه اجتماعـی «دیگـران»
گرفتار «بیعدالتی ،استبداد ،هر جومرج و ناامنی»
باشـند؛ چراکه آنچه اساسـی است« ،تعطیلشدن
جنـگ انسـان بـا خـود» نـه «جنـگ همـه علیـه
همـه».
بـا ایـن رویکـرد به حـوزه عمومـی ،سیاسـتورزی و
اصال حگـری اجتماعـی جایگاهـی نـازل در اندیشـه
وی مییابد .ملکیان ،ضمن تأیید سیاسـتورزی
بهمثابـه وظیفـه اخالقـی ،بـا سیاسـتزدگی
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.4دوستی بهمثابه کنش خصوصی
ممکـن اسـت عالقهمنـدان بـه معنویتگرایـی
مدعـی شـوند ،راهـکار رفـع بیتفاوتـی اجتماعـی،
کنـش دوسـتانه اسـت .ملکیـان «انساندوسـتی»
را بهعنـوان یکـی از معیارهـای جامعـه اخالقـی
یشـمارد ( 1385الـف.)271-272:
برم 
همچنیـن محتـوی درونـی دو فضیلـت دیگـر
اجتماعـی یعنـی «تواضـع» و «احسـان» ،با دوسـتی
و توجـه بـه دیگـری پیونـد دارد .بـه تعبیر ملکیان،
«تواضـع بـه معنـای بـه خـود چنـان نگریسـتن
کـه گویـی دیگـری هسـتی و احسـان بـه معنـای
بـه دیگـری چنـان نگریسـتن کـه گویـی خـود
تویـی» (1394ب .)133 :اگرچـه ،ایـن رویکـرد بـه
دیگـری تـا حـدی میتوانـد تعابیـر انزواجویانـه از
ً
فـرد را تلطیـف کنـد؛ امـا عملا نمیتوانـد پیونـدی
اساسـی میـان فـرد و حـوزه عمومـی برقـرار سـازد.
ً
ارتباطـات دوسـتانه ،ماهیتـا سرشـتی خصوصـی
دارنـد و ایـن دسـته از ارتباطـات نمیتواننـد آن
میـزان توسـعه یابنـد تـا بیگانگـی مـا را بـا روندهای
اجتماعـی برطـرف سـازد .بـه تعبیـر ملکیـان ،ازنظر
مازلـو یکـی از نشـانههای بهداشـت روانـی فـرد،
داشـتن «ارتبـاط بـا تعـداد محدود افـراد ولی عمیق
و ارضاکننـده» اسـت ( 1385ب .)399 :بنابرایـن،
اینگونـه روابـط اگرچـه احسـاس تنهایـی را از
میـان برمـیدارد؛ امـا بـه رشـد فضیلـت مدنی یعنی
«تمایـل و ظرفیـت خدمـت شـهروندان بـه خیـر
مشـترک» کمکـی نمیکنـد.

مخالفـت میکنـد .سیاسـتزدگی ازنظـر ملکیـان
یعنـی «نفهمیم هرگونه دگرگونـی بیرونی ،متوقف
بـر دگرگونـی درونـی اسـت» (همـان.)240-241 :
این بدان معناسـت که اگر شـهروندان به استقالل
نسـبی حـوزه فـردی از حـوزه عمومی قائل باشـند و
برای تغییرات سیاسـی و اجتماعی جهت رسـیدن
بـه «عدالـت ،آزادی ،نظـم و امنیـت» در سـاحت
عمومی تالش کنند ،دچار سیاستزدگی شدهاند.
ملکیـان نهتنهـا جدیـت در اصلاح اجتماعـی
را سیاسـتزدگی مینامـد ،بلکـه از نخبـگان و
نهـای اجتماعـی،
سیاسـتمداران در برابـر بحرا 
سیاسـی و اقتصـادی مسـئولیتزدایی میکنـد و
میگویـد« :هرگونـه سـوءنیت ،جهـل و خطایی که
در نظـام سیاسـی جامعـه هسـت بازتـاب و معلـول
فسـادی اسـت کـه در فرهنگعامـه مـردم وجـود
دارد» (1385ب.)241-240 :

.5از مازلو به مارکس
درحالیکه ملکیان بر تقدم فرهنگ و تحول درونی
بهمثابه عامل اصلی تغییرات بیرونی تأ کید دارد؛
اما در بعضی مواضعش ،دیدگاه متفاوتی اتخاذ
کرده است .بهطور مثال ،در یک مصاحبه بر
«اهمیت طبقهبندی نیازها» برای گسترش روح
دینی تأ کید کرده و گفته است« :تا نیازهای ردهاول
برآورده نشود ،اصالح نیازهای درجه دوم پدید
نمیآید» ( 1385الف .)361 :در عبارت دیگری،
بر این نکته پافشاری کرده که «گزافهگویی است
که تا نیازهای درجه اول را برآورده نکردهایم،
دم از این بزنیم که میخواهیم نیاز درجه دوم یا
نیاز درجه سوم را برآورده کنیم» (.)1394:303
این دیدگاههای ملکیان ،بیشتر تحتتأثیر
روانشناسی مازلو و طبقهبندی نیازهای وی
است .در هرم مازلو ،نیازهای انسان به «نیازهای
فیزیولوژیکی (خوراک ،پوشاک ،غریزه جنسی و
مسکن)»« ،امنیت (ایمنی و آرامش)»« ،عالقه
و تعلقخاطر»« ،رضایت (احساس افتخار و
موفقیت)» و «خودشکوفایی (دستیابی به نهایت
پتانسیل فردی)» دستهبندی شده است .در
کف هرم ،نیازهای زیستی و فیزیولوژیکی قرار

ملکیان بر تقدم
فرهنگ و تحول
درونی بهمثابه
عامل اصلی
تغییرات بیرونی
تأ کید دارد؛
اما در بعضی
مواضعش،
دیدگاه متفاوتی
اتخاذ کرده است
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دارد .نیازهای روحی و خودشکوفایی فردی،
در مرحله باالتر از نیازهای اساسی قرار دارند .فرد
پس از فراغت نسبی از نیازهای اساسی خود ،به
سمت ارضای نیازهای باالتر حرکت میکند .با
توجه به مدل مازلو ،پرسشی که پیش میآید
این است که چگونه میتوان بدون تأمین نسبی
نیازهای اساسی ،به سمت نیازهای روحی و
خودشکوفایی فردی رفت و رابطهای معکوس
ً
میان آنها و نیازهای اساسی برقرار کرد .قاعدتا،
تأمین نیازهایی مانند آب ،غذا ،مسکن و امنیت،
در گروه توسعه و بهبود عملکرد نهادهای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی است و جامعهای که از
تأمین نیازهای اساسی شهروندانش عاجز است،
ً
ناچارا نباید به توجه شهروندان به نیازهای
روحی و معنوی خود امیدی داشته باشد .درواقع،
ً
ملکیان در سیر نظریهپردازی خود که اکثرا در
قالب مصاحبه و سخنرانی است ،دچار نوعی گذار
از کاربست الگوی مازلو به الگوی مارکس شده که
عامل ظهور احکام متعارض در اندیشه وی شده
است .در الگوی مازلو ،شاهد طبقهبندی نیازها
بهصورت هرمی و به شکل انباشتی هستیم .به
این معنا که در سطوح پایین نیازهای بنیادین
قرار دارد و در سطوح باال نیازهای متعالی .برای
رسیدن به زندگی خوب ،فراغت از نیازهای
بنیادین ،شرط الزم است؛ اما کافی نیست .فرد
بهتدریج و پس از رفع نسبی نیازهای بنیادین به
سمت ارضای نیازهای متعالی حرکت میکند.
اما در مدل مارکس ،الگوی زیربنا/روبنا غالب
است و اقتصاد متغیر اساسی در تحول نهادهای
سیاسی ،اجتماعی و حقوقی است .در این الگو،
تحول در زیربنا ،بهطور نظاممند به تغییر در روبنا
میانجامد .ملکیان در آثار اولیهاش از الگوی
تحلیلی مازلو برای ترسیم نظریه خود بهره گرفته؛
اما بهتدریج با گذار از الگوی مازلو به الگوی
مارکس ،نظریه فرهنگگرایی خود را برساخته
است .تنها تمایز این نظریه از مدل مارکسی این
است که اگر در مارکس اقتصاد زیربناست ،در مدل
ملکیان ،فرهنگ است که نقش زیربنا را بازی
میکند.
.6نتیجهگیری
این یادداشت مدخلی برای ورود به نقادی
نظریه معنویتگرایی ملکیان از منظر اجتماعی
بود .متأسفانه نواندیشان دینی با برگزیدن
موضعی تنزهطلبانه ،پیوند خود را با تودههای
اجتماعی گسستهاند .مصطفی ملکیان باوجود
تأ کید بر ضرورت توجه به انسانهای متعارف،
ً
عمال روایتی از زندگی خوب عرضه کرده که
عرفانگرایانه و بیشازحد نخبهگرایانه است و
تنها طبقات و افرادی میتوانند با آن همسو شوند
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که از مشکالت زندگی روزمره فراغت حاصل کرده
باشند .با توجه به اینکه نخبگان و طبقات باالی
اجتماع مصرفکننده اصلی این نظریه هستند،
این رویکرد به زندگی خوب ،باعث بیگانگی آنها
از زندگی روزمره و تودهها و مانعی برای مشارکت
ایشان در کنشهای جمعی است .این بیگانگی
محصول تقدمبخشیدن به آرامش درونی خود
و فروکاستن دالیل مشکالت افراد به اخالقیات
و وضعیت روانی آنهاست؛ گویی عامل اصلی
بحرانها در زندگی فرد ،ذهنیت و اخالقیات خود
شخص است .درنتیجه ،راهکار حلوفصل آن
نیز تحول درونی اوست .در اینجاست که فرد
با مشکالت خود تنها گذاشته میشود و امکان
بازنمایی آنها بهمثابه امری عمومی و اجتماعی از
دست میرود؛ این نقطه آغاز بیتفاوتی اجتماعی
بهویژه در میان نخبگان جامعه است.
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