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بر اساس معيارهاي استاتیک و دینامیک
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چکیده

بررسی و مطالعه پديدههاي اجتماعي حاکم بر جامعه ،بهدلیل شرایط خاص آن نیاز به توسعه و
تعميق دارد .اگرچه شبيهسازي پديدههاي اجتماعي با پديدههاي مکانيکي در نگاه اول درست

به نظر نيايد و اين امر هم به خاطر پيچيدگيهاي مسايل اجتماعي است ،ولي نويسندگان این
نوشتار قصد دارند با سادهسازی اين شبيهسازي را انجام داده تا با سادهتر و ملموستر جلوهدادن

مشکالت اجتماعي و عواقب آن ،تحليل روشنتري از آينده ارائه دهند .براي رسيدن به نتايجي
مناسب و متقن ،روش انجام بررسي و مطالعه ،وامگيري و استفاده از مفاهیم و تعاریف علم

مکانیک است که قابل تطبيق با مفاهیم اجتماعی است .يعني در اين نوشتار با در انداختن مباحثی

مانند تنش ،خستگی و غیره تالش شده است در حدّ اشارتهاي اين مقاله مشکالت اجتماعی
کشور از دو جهت مورد بازبيني و واکاوي قرار گيرد .در رويکرد نخست بیان مفاهیم استاتیکی

و تبعات منفي و خسارات ناشی از آن اشاره خواهد شد و در ادامه با بازبيني و بازخواني مفاهیم

دینامیک به تبیین اعوجاجات و مشکالت دینامیکی اجتماع پرداخته شده است.
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جامعه ،چه به معنای حاصل جمع روابط افراد انسانی و چه در یک معنای کلی انضمامی،
همان جایگاهی است که هر یک از ما آدمیان در آن رشد و نمو میکنیم و در پی تحقق اهداف
و آرزوهای خود در آن محمل هستیم .رقابت بر سر ارزشها ،منابع و منافع ،و وجود انواع
کمبودها و نابرابریها نه تنها روابط درونی افراد ،بلکه کلیت جامعه را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد .از همین رو ،امروزه ضرورت توجه به جنبههای اجتماعی و اخالقی در بسیاری از
مسائل تصمیمگیری در سطوح مختلف مطرح میشود و به امری انکارناپذیر تبدیل شده است.
آنچه در این مقاله برای ما حائز اهمیت است ،حفظ ثبات و تعادل کلیت جامعه در مقابل
برونداد نیروهای برآمده از اعضا و روابط درونی آنها است .از همین رو ،جامعه به مثابه یک
پدیده مکانیک در نظر گرفته شده است و با استفاده از مفاهیم علم مکانیک ،تالش شده است
تا نحوهای از سیاست اجتماعی به بحث گذاشته شود.
با این توضیح ،شاید شبيهسازي 1پديدههاي اجتماعي با تعاریف علم مکانيک در نگاه اول به
خاطر پيچيدگيهاي این مسايل درست به نظر نيايد و دیگر اینکه همه آنچه از انسان سر میزند
قابل اندازهگیری نیست (شریعتمداری ،)1384 ،ولي نويسندگان قصد دارند با سادهسازی اين
شبيهسازي را انجام داده تا با ملموستر جلوه دادن مشکالت اجتماعي و عواقب آن ،تحليل
روشنتري از آينده ارائه دهند ،زیرا که علم مکانیک بیشترین ارتباط و شباهت را با محیط
باثبات و متعادل دارد و میتوان از آن در این شبیهسازی به عنوان کنترلکنندة فعالیتها و در
نهايت حفظ منافع جامعه انساني استفاده کرد(بهادرینژاد .)1385 ،بدین منظور برای سادگی در
فهم و بیان مطالب ،پس از تبیین چارچوب نظری و روشی ،سعی شده ابتدا این مفاهیم مد نظر
با اختصار و مفید نگاشته شود .سپس با استفاده از این مفاهیم و تعاریف به بررسی پدیدههای
اجتماعی از دیدگاه استاتیکی و دینامیکی پرداخته میشود.
روش ،رهیافت و چارچوب نظری

رهیافت کلی این مقاله ،میانرشتهای است .بدین معنا که در نظر نویسندگان ،سیاست اجتماعی و
تحوالت جامعه،موضوعی نیست که بتوان با یک رشته آکادمیک صرف به تبیین ،تحلیل یا تفسیر
آنها پرداخت .از این نظر ،چه با نگاه «حلالمسائلی» و چه با نگاه «معرفتافزایی» ،این رهیافت

میانرشتهای است که میتواند چنان موضوع با اهمیتی را به بحث بگذارد .از سوی دیگر ،این مقاله
1. Simulation

در پی ارائه یک نظریه در باب تحوالت اجتماعی و نحوه ثبات و تعادل آنها نیست؛ بلکه خواهان
تبیین و تحلیلی از سیاست اجتماعی در پرتو علم مکانیک است .از این رو ،الزم است از نظریات
از پیش موجود استفاده کرد .بدین منظور ،با استفاده از نظریه سیستمها و روش شبیهسازی و
مدلسازی تالش میشود تا شرایط اجتماعی ثبات و تعادل به بحث و بررسی گذاشته شود.
در نظریه سیستمیک ،جدای از اینکه نوع سیستم چگونه باشد ،برای یک سیستم قواعد
و قوانینی مطرح میشود که اعمال و اجرای آنها به ثبات و تعادل نهایی آن و تحقق غایاتش
میانجامد .با این وجود چون رویکرد ما به موضوع جامعه ،از منظر مفاهیم علم مکانیک است،
الزم است ابتدا ،توضیحی در باب انواع سیستم داشته باشیم .در تقسیمبندی کلی ،سیستمها به
دو دسته کلی مکانیکی و ارگانیکی تقسیم میشوند .یک سیستم مکانیکی براساس قانونمندی
تحمیل شده توسط ساختار درونی و قوانین ع ّلی ذاتی اش عمل می کند .از آنجا که در سیستم
های مکانیکی انتخابی وجود ندارد ،خود یا اجزایشان نمیتوانند مقاصدی مختص به خود داشته
باشند .اما یک سیستم مکانیکی میتواند وظیفهای داشته باشد که مقاصد موجودی ،خارج از
آن را برآورده می کند و به همین ترتیب اجزای سیستم نیز وظایف فرعی مخصوصی به خود
دارند .سیستمهای مکانیکی ،اگر رفتارشان به وسیله هیچ رویداد یا شرایط بیرونی متأثر نشود،
بسته هستند و درغیر این صورت باز خواهند بود .جهان از دیدگاه نیوتن به منزله یک سیستم
مکانیکی بسته (خودشمول) بـدون هیچگونه محیطی ،دیده میشد .در مقابل ،سیاره زمین به
منزله سیستمی که حرکتش به وسیله سایر سیارهها ،ستارهها و نیروهای دیگر متأثر میشود
انگاشته میشد ،از این رو یک سیستم باز فرض میشد .یک سیستم مدیریت مکانیکی ،مناسب
شرایطی است که باثبات و پایدار باشد .ساختارهاي مكانيكي با ويژگيهايي نظير پيچيدگي
و رسميت زياد و تمركزگرايي شناخته ميشوند؛ چنين ساختارهايي با وظايف يكنواخت
مناسبت داشته و بر رفتارهاي برنامهريزي شده متكي هستند .این در حالی است که سیستمهای
ارگانیکی ،سیستمهایی 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 نمیگیرند اما وظایفی درخدمت هدف و مقصود سیستم کلی دارند .سیستمهای
ارگانیکی ضرورت ًا باز هستند ،یعنی تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار میگیرند .بنابراین ،تنها زمانی
قابل فهم هستندکه در پیوند با محیطشان بررسی گردند .محیط هر سیستم شامل مجموعهای از
متغیرهاست که میتوانند رفتار سیستم را متأثر کنند(.شفریتز و استیون)1381 ،

در این نوع تقسیمبندی چیزی که در تحلیل ما حائز اهیمت است ،مسئله همبستگی است.
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همبستگی ،به معنای اخالقی وظیفه و یا الزام متقابل است که بر پایۀ آن در سطح یك گروه یا
جامعه ،اعضاء به یكدیگر وابست ه و بهطور متقابل نیازمند به یكدیگرند .دوركیم دو شكل همبستگی
را از هم تفكیك میكند؛ یكی همبستگی مكانیكی و دیگری همبستگی یا ارگانیكی(.آرون،1372 ،
ص .)345همبستگی مكانیكی به معنای وابستگی متقابل عناصر مشابه اجزای همگن در یك كل
اجتماعی فاقد تمایزات داخلی است و همبستگی ارگانیكی ،از تقسیم كار اجتماعی و بههمراه آن
كاركردها و تالشهایی كه مثل فرآیند اعضای متمایز انسان یكدیگر را كامل میكنند ،میباشد.
همبستگی ارگانیكی مدّ نظر او در شرایطی معنا مییابد ،كه تقسیم كار و روابط تولید ،نوعی
همبستگی تحمیلشده را در جامعۀ معاصر تحمیل میكند(.پیرو ،1367 ،ص .)401بهنظر دوركیم
همبستگی مكانیكی در جامعهای رواج دارد كه افكار و گرایشهای مشترك اعضای جامعه از
ی تنها
نظر كمیت و شدّت از افكار و گرایشهای شخصی اعضای آن بیشتر باشند .این همبستگ 
میتواند به نسبت معكوس رشد فردیت ،پرورش یابد .به عبارتی همبستگی مكانیكی در جایی
رواج دارد كه حداقل تفاوتهای فردی وجود داشته باشند و اعضای جامعه از نظر دلبستگی بهخیر
همگانی ،بسیار همسان یكدیگر باشند .همبستگی ناشی از همانندی ،زمانی به اوج خود میرسد،
كه وجدان فردی یكایك اعضای جامعه منطبق با وجدان جمعی پرورش یابد و از آن نظر با آن
یكی شود .برعكس ،همبستگی ارگانیك نه از همانندیهای افراد جامعه؛ بلكه از تفاوتهایشان
پرورش مییابد .اینگونه همبستگی فرآوردهی تقسیم كار است .هرچه كاركردهای یك جامعه
ت میان اعضای آن نیز فزونتر خواهد شد(.کوزر ،بیتا،ص)190
تفاوت بیشتری یابند ،تفاو 
انطباق جامعه با یکی از این دو سیستم ،البته که با چالشهایی مواجه است؛ به ویژه اگر
خواسته شود که جامعه را یک سیستم مکانیکی در نظر بگیریم .از همین رو ،میتوان نخستین
برش ما در تقسیمبندی ،به نحو سهگانه باشد و بگوییم که سیستمها سه نوع هستند؛ مكانيكي،
ارگانيكي و اجتماعي ،که طی آن سیستمهاي اجتماعي ،سیستمهاي بازي هستند كه براي خود
مقاصدي دارند ،حداقل برخي از اجزاي ضروريشان هم مقاصدي مختص به خود دارند و
جزئي از سيستم بزرگتري هستند كه آن نيز داراي مقاصدي مختص به خود است(.دویچ،
1967؛ برتاالنفی )1987 ،اما بحث ما در اینجا ناظر به مسئله جزئیت و عضویت اعضا و
نسبت میان جامعه و فرد نیست .در واقع ،نوآوری مقاله در این است که کلیت رابطه اجتماعی
را حسب دو مقوله ثبات و تعادل مد نظر دارد و اینکه برونداد نیروهای درونی اعضا و اجزای
این جامعه بر خود آن جامعه را چگونه میتوان تحلیل کرد .از این منظر ،کلیت جامعه را بسان
یک سیستم مکانیک میتوان در نظر گرفت که طی آن ،این کلیت به واسطه عوامل تأثیرگذاری
چون خزش ،خستگی ،تنش و کرنش و شکست قابل تحلیل و بررسی میباشد.

برای چنین هدفی میتوان از روش شبیهسازی سیستمی استفاده کرد .الزم به ذکر است که
تحوالتی نظیر جهانیسازی ،گسترش ارتباطات ،ظهور و توسعه شرکتهای بزرگ چند میلیتی
و غیره موجب درهم تنیده شدن جوامع شده است که پیش از این تأثیرگذاری چندانی بر هم
ی میان جوامعه وجود دارد که
نداشتند؛ این تذکر از آن جهت ضرورت دارد که نوعی همسان 
طی آن میتوان تحلیل سیستمیک را بر همه آنها اعمال کرد .بر این اساس ،مدلکردن و ارائه
روشی برای مدلسازی این ابعاد جهت شناخت بهتر مسائل برای تصمیمگیری بسیار ضروری
میباشد(عادل آذر و صادقی.)1391 ،
مدلسازی و شبیهسازی به عنوان پاینههای تفکر انسانی قلمداد شدهاند؛ از آغاز پیدایش
تمدن بشری ،رابطه اصلی انسان از طریق زبان انجام گرفته است .کار زبان این است که تجارب
کمابیش ذهنی را در قالب شبیهسازی و مدلسازی بیان دارد؛ عموم ًا از این دو روش برای معرفی
قابلفهمتر سیستمهای طبیعی پیچیده ،برای حل مسائل مشکل ،و برای کمک به جریان آموزش
و پرورش استفاده شده است(.دانیل دوران ،1370 ،ص .)66اما گسترش آن در مسائل اجتماعی
و تبیین و تحلیل مسائل زیستی و بهزیستی اجتماعی نیز نقش داشته است .از این رو کاربرد
رویکرد سیستمی در مطالعه پدیدههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیز حائز اهمیت
است .توجه به این نکته الزم است که خاستگاه استفاده از رویکرد سیستمی به سه تحول مهم
در قلمرو شناخت باز میگردد؛ یکی تحول هستیشناختی کوپرنیکی که طی آن دیگر زمین
موقعیت مرکزی برای جهان نداشت؛ دوم انقالب انسانشناختی داروینی که انسان را دوباره در
چارچوب اقتدار حیوانی قرار داد؛ و سوم ،انقالب روانشناختی فرویدی که نشان داد این حیوان
مدعی عقالنیت ،در خیلی از مواقع،توان کنترل ناخودآگاه خویش را ندارد .آگاهی محققان علوم
اجتماعی به تحوالتی از این دست ،و ناتوانی در تبیین بسنده پدیدهها و ارائه راهحل و نیز با هدف
جلوگیری از اتفاق ًات و فجایع عظیم اجتماعی ،باعث آن شد که آنها در بررسی امور اجتماعی،
رویکردهایی چون رویکرد فلسفه عقالنی را ناکافی بدانند .آنان با توجه به تعامل موجود بین
عناصر تشکیلدهنده یک نظام ،و کاربست مؤلفههای ترکیبی با نگاه به کلیت نظام ،وجود سازمان

سلسلهمراتبی میان این مؤلفهها ،و در عین حال توجه به پیچیدگی ،روش سیستماتیک را پیشنهاد

دادند .بر این اساس ،روش سیستمیک ،در بستر نوعی بازبینی ،در پی آن است که در بررسی
تحوالت اجتماعی ،نحوه تفکر خو را با نیازهای جهان امروزی و جهان آینده منطبق سازیم(همان،
ص .)6اکنون میتوان در چارچوب نظریه سیستمیک و با کاربرد روش شبیهسازی و الگویابی به
تحلیل شرایط اجتماعی بر اساس متغیرهای استاتیک و دینامیک پرداخت.
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ی شاخهای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه
استاتیک 1یا ایستای 
درباره سامانههای فیزیکی در حال تعادل ایستا یا تعادل استاتیکی میپردازد (هال .)1977 ،تعادل
ایستا حالتی است که در آن ،مکان نسبیِ زیرسامانهها نسبت به یکدیگر تغییر نکند یا آنکه اجزا
و سازهها در اثر اعمال نیروهای خارجی ،در حال ایستا و سکون باقی بمانند .در حالت تعادل
ایستا ،سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم (گرانیگاه) آن با سرعت ثابت حرکت
میکند .ایستاییشناسی از جمله مباحثی است که در تجزیه و تحلیل سازهها ،مث ً
ال در مهندسی
سازه یا معماری و نیز به هنگام مطالعات سیاالت در حالت سکون مثل پایداری سدها تحت
فشارهای عظیم هیدرو استاتیکی آب کاربرد بسیار دارد .مقاومت مصالح (مکانیک مادهها) شاخهای
از علم مکانیک است که مبحث تعادل ایستا در آن بسیار به کار میرود (بی یر و جانستون.)2006 ،
استاتیک و مقاومت مصالح پایهایترین و اصلیترین دروس در رشته مهندسی مکانیک و عمران
محسوب میشود .از مفاهیم مهم آن که در این مقاله از آنها استفاده میشوند عبارتند از :خزش،2
خستگی ،3تنش 4و کرنش 5میباشد .تنش عبارت است از نیرو بر واحد سطح که سبب تغییر شکل
مواد یا کرنش میگردد .تغییر شکل ایجاد شده ناشی از تنش را در حالت کلی میتوان به دو دسته
کلی تغییر شکل االستیک و تغییر شکل پالستیک تقسیم نمود که در شکل ( )1نشان داده شده
است .در تغییر شکل االستیک رابطهای خطی بین تنش و تغییر شکل وجود دارد .تغییر شکل در این
محدوده باعث تغییر دایم در قطعه و خواص مکانیکی ماده سازنده نمیشود و با از بین رفتن تنش،

قطعه دوباره به شکل و اندازه اولیه خود باز میگردد .سعی طراحان بر این است که سازه مکانیکی

خود را به گونهای طراحی کنند (از نظر ابعاد ،اندازه و نیروی اعمالی به سازه) که تنش و در اثر آن
تغییر شکل از این محدوده فراتر نرود .وقتی نیرویی به طور یکنواخت بر سطح یک جسم وارد

میشود ،در بعضی نقاط ممکن است سطح مورد نظر به وسیله یک شکاف ،حفره و...کاهش یافته
باشد .این کاهش سطح ناگهانی به وسیله حفره یا شکاف باعث تمرکز تنش می شود (شکل .)2

1. Static
2. Creep
3. Fatigue
4. Stress
5. Strain

شکل شماره ( )1نمودار تغییر شکل مواد برحسب تنش اعمالی
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شکل شماره ( )2تغییر شکل مواد و ایجاد گلویی و گسیختگی

خزش ،تغییر فرم دائم با گذشت زمان در یک ماده که تحت تنش یا نیروی ثابت قرار دارد
(کاسنر )2004 ،میباشد .در شکل ( )3شماتیک منحنی خزش نشان داده شده است.

شکل شماره ( )3نمودار خزش مواد برحسب زمان

همانگونه که در منحنی خزش مشاهده می شود ،این منحنی از سه ناحیه مشخص تشکیل
شده که عبارت است از :خزش اولیه ،خزش ثانویه یا خزش حالت پایدار و خزش ثالث .مرحله
سوم یا خزش ثالث ،بهدلیل غیر قابل بازگشت بودن تغییر شکل ایجاد شده در قطعه مهمترین
ناحیه میباشد و هنگامی رخ میدهد که کاهش مؤثر در سطح مقطع به علت گلویی شدن یا
تشکیل حفره به وجود میآید .به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر از استحکام
خستگی گفته میشود .خستگی علت شکست زودهنگام بیشتر قطعهها صنعتی است .خستگی
به طور معمول همراه با جوانهزنی ترک در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و اشاعه آن در
ناحیه تحت تنش بیشینه است(شیگلی.)2004 ،
دینامیک
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دینامیک 1یا پویایی از واژه التین به معنی حرکتشناسی گرفته شده است و شاخهای
از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دالیل حرکت و به بیانی دقیق بررسی
حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطه میپردازد .در دینامیک ،علتهای حرکت مورد توجه
قرار میگیرند(مریام .)2002 ،یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و
متأثر از آنها فرض شده و محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان مثال فرض
کنید ،جسمی با جرم معین بر روی یک سطح افقی در حال لغزش است .در این مثال سطح
افقی به عنوان یکی از محیطهای اطراف جسم با اعمال نیروی اصطکاک 2در مقابل حرکت
جسم مقاومت میکند .حرکت یک جسم را ماهیت و آرایش اجسام دیگری که محیط را تشکیل
میدهند ،مشخص میکند .تأثیر محیط اطراف بر حرکت جسم با اعمال نیرو صورت میگیرد.
بنابراین مهمترین عاملی که در حرکت باید مورد توجه قرار گیرد ،نیروهای وارد بر جسم و
قوانین حاکم بر این نیروها میباشد .تکانه (ضربه) اندازه حرکت یا مقدار حرکت کمیتی برداری
است که حاصلضرب جرم شی (لختی )3در سرعت آن در هر لحظه میباشد.
تحلیل بر اساس مفاهیم استاتیکی

همانگونه که در بخشهای قبلی اشاره شد مهندسان طراح هنگام طراحي سازههاي مکانيکي
پديدههايي نظير خزش ،خستگي و شکست 4را مدنظر قرار ميدهند .وقتي يک سازه تحت
1. Dynamics
2. Friction
3. Inertia
4. Fracture

بار ،در شرايط کاري با دماي باال قرار ميگيرد با گذشت زمان در آن پديدهاي به نام خزش رخ

ميدهد يعني در عين اينکه بار ثابت است ولي تغيير طول در حال افزايش است .خستگي در
سازههاي مکانيکي حاصل بار و تنش نوساني است .شکست ،جدايش قطعات مکانيکي يا به

عبارت سادهتر پاره شدن آنهاست .مانند جدا شدن بال يا ديگر قطعات هواپيما .مهمترین عامل

در شکست قطعات ،ايجاد ترک 1در آنهاست .عوامل زيادي در طراحي سازهها باعث تشديد

اين پديدهها ميشود و در مقابل ،راهکارهايي هم براي جلوگيري يا حذف اين پديدهها ابداع

شده است که از جمله اين عوامل افزاینده ميتوان به تمرکز تنش ،خوردگي و يا باال بودن
ميزان تنش اشاره کرد که با کم کردن اين عوامل و رفع شرايط به وجود آورنده آنها ميتوان از

شکست ناگهاني و تخريب سازه جلوگيري نمود.
در خصوص جوامع انساني هم تقریب ًا چنين وضعيتي حاکم است .بدين شکل که وقتي

جامعه بر مبناي قوانینی که براساس مبانی فرهنگی ،اعتقادی و سیاسی جامعه وضع شده و

اصل شایستهساالری پيش برود ،پيشرفت آن طبيعي بوده و اثري از عوامل تخريب در آن ديده
نميشود و جریان تنش شکل طبیعی خود را دارد .این جریان ،طبیعی و ناشی از مشکالت

روزمره و گذرا میباشد که با رفع آن دیگر تنشی در روح و روان شخص باقی نمیماند .یعنی
تنش ،بحرانهایی در محدوده االستیک به وجود آورده که با رفع عامل آن شرایط به حالت

طبیعی خود باز می گردد .اما وقتي عوامل گوناگوني مانند شدت در ضعف قانون ،در سستي

اجراي آن يا عدم بيطرفي در اجرا که از دالیل آنها میتوان عدم رعایت شایستهساالری و
عدالت اجتماعی؛ همینطور شدت و عمق مشکالتی مانند مشکالت اقتصادی و معیشتی و از

دست دادن توان برنامهریزی برای خانوادهها در نتیجه این فشارها برای اکثریت افراد جامعه،
اثرات مخربی در عمق روح و روان افراد میگذارد و مانند تنش زیاد که قطعه را وارد محدوده

تغییر شکل پالستیک میکند و حتی بعد از رفع تنش ،قطعه به شکل اولیه خود باز نمیگردد
اثر مخرب خود مانند عدم از خودگذشتگی و عصبانیت و ترجیح دادن منافع شخصی بر منافع

دیگران به خاطر ترسی که در اثر شدت فشارها در فکر و ذهن باقی می ماند را بر جا میگذارد.

اين موضوع خود منجر به حکمفرما شدن و استمرار تنشهاي روحي و رواني در جامعه ميشود؛

که این استمرار ،جامعه را وارد مرحله سوم خزش میکند و موجب عمیقتر شدن بحران در

جامعه و ورود این تغییرات در دیگر جنبههای زندگی افراد مانند جنبههای اعتقادی و فرهنگی
1. Crack
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و فکری شود .این تغییرات در اعتقادات و نحوه تفکر و عدمتوانایی در تفکر صحیح بر پایه

اصول اعتقادی و مذهبی که با فطرت انسان سازگاری دارد ،باعث ایجاد نوسات درونی در انسان

میشود .نتيجه این نوسات همانند پدیده خستگی در سیستمهای مکانیکی موجب فرسودگي و

شکست زود هنگام در اجتماع ميشود .از جمله عوارض آن ميتوان به بي تفاوتي اکثريت افراد

جامعه در اثر خمودی و بیحوصلگی نسبت به مسايل اجتماعي و رعايت حقوق ديگران اشاره
کرد .در چنين شرايطي است که نخبگان و صاحبان فکر و انديشه از اصالح جامعه و از بین

بردن عوامل تنش آفرین مایوس شده و ناگزیرند از کنار اين اتفاق با بي توجهي رد شوند و این
درحالی است که پيامد آن در بلندمدت براي جامعه بسيار زيانبارتر و گاه دیگر غيرقابل جبران

خواهد بود .اين پديدهها در صورت وقوع و استمرار ميتوانند به صورتهاي مختلفي مانند فرار

مغزها ،بيتوجهي در قبال ارزشهاي حاکم بر جامعه و در مقابل برای رهایی از این بحرانها،
تمسک جستن و ارجحيت دادن به ارزشهاي نامعتارف و متعارض با ارزشهاي موجود ،و لو
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اينکه ارزشهاي مزبور با مباني ارزشي و فرهنگي حاکم بر بنیان جامعه مغايرت داشته باشد ،نمود
پيدا ميکند .اینها میتواند باعث به وجود آمدن گروههاي خودسر و یا قانونگريز شود.

همانطور که گفته شده اگرچه در بحث مربوط به سازههاي مکانيکي يکي از راههاي

جلوگيري از تخريب و شکست سازهها ،کم کردن بار و تنش است ،ولي در بعضی از موارد و از

آن جمله در يک لوله گاز يا مايع تحت فشار ،افت تنش در اتصاالت چنين سازههايي ميتواند
باعث نشت گاز يا مايع و خرابي اتصال گردد .در عالم واقع هم اگر جامعه بسته شود و ارتباط

با عالم خارج به بهانه کم کردن تنشهاي اجتماعي ناشي از ارتباط با ديگر جوامع قطع شود و

آموزشهای الزم هم صورت نگیرد ،اين راهکاری مناسب فقط براي مدت محدودي خواهد
بود و بعد از مدتي مخصوص ًا جوانان به دلیل عدم آموزش صحیح-آمال و آرزوهای خود را در

تقلید کردن جستجو میکند ،که به مثابه همان طراحی غیر اصولی میباشد -با استفاده از راههای

غیر شفاف و زیرزمینی به دنبال خواستههای خود میروند که این خود باعث ایجاد فساد در زیر
پوست جامعه و تشديد تنش و بيتفاوتي و ناامنی خواهد شد ،پديدهاي که اصطالح ًا به عنوان
«از خود بيگانگي» از آن ياد ميکنند .اين عارضه به نوبه خود ميتواند تبعات ديگري همچون

گرايش به گروههاي انزوا طلب مانند نحلههاي عرفان شرقي ،اعتياد ،کاهش اميد به زندگي
و تشديد استرسهاي روحي و رواني را به دنبال داشته باشد .جامعهاي ميتواند از بروز اين
عوارض جلوگيري نمايد که در آن ،قانون حاکم شود و کرامت انساني شهروندان حفظ گردد.

تحلیل براساس مفاهیم دینامیکی

همانطور كه بیان شد در آناليز يك سيستم با قرار دادن اثرات محيطي بر روي آن پيكره آزاد
جسم را كشيده و بر طبق قوانين تعادل آ ن را تحليل ميكنيم (شکل شماره  .)4مث ً
ال برای تحلیل
1

یک جسم متحرک روی یک سطح شیبدار بایستی بهنحوی که در شکل نشان داده شده پیکره

آزاد سیستم را رسم کرد تا بتوان آن را مورد تحلیل قرار داد .در این معادالت نرخ تغییرات

عوامل برشمرده و اثرات تكيه گاهي (محيط بيروني بر روي جامعه) كه بر اساس نوع تكيه گاه
ما با خارج تعريف و اثرگذاری مي شود و در تکانه وارده به جامعه در نتايج تنشهاي داخلي

بسيار مؤثر است .به عنوان مثال به دلیل گسترش روزافزون و سایل ارتباط جمعی ،شبکههای
اجتماعی و مسافرت به دیگر کشورها فرهنگ و سنت جامعه ایرانی با تهدید جدی مواجه

شده است که سرعت برخورد این تغییرات در هر لحظه با جامعه باعث برهم خوردن پایستگی
تکانه 2جامعه و هدر رفتن انرژی آن در اثر این برخورد و کاهش راندمان کشور می شود.
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شکل شماره ( )4پیکره آزاد سیستم

طراحان برای آناليز حساسيت و تشخيص عوامل اصلي از فرعي جهت کاهش این صدمات

در سیستمهای دینامیکی سعی در انتخاب تکیهگاههای مناسب جهت کارایی بهتر با عکسالعمل
کمتر هستند .به عنوان مثال در تحلیل ارتعاشی یک تیر اگر صرف ًا کم بودن جابجایی دو سر آن
مهم باشد طراحان از تکیهگاههای دوسر درگیر به دلیل درجات نامعینی که ایجاد میکند و حل

معادالت را با مشکل مواجه میکند استفاده نمیکنند بلکه از تکیهگاههای مفصلی و فنربندی
1. Free body diagram
2. Conservation of momentum
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مناسب جهت مقید کردن سیستم استفاده میکنند ،یعنی یک نوع آمادهسازی تیر برای مواجهه با
عوامل بیرونی و وابستگی کمتر با محیط اطراف است .در مورد جامعه انسانی نیز باید به همین
گونه عمل کرد یعنی با انتخاب رویکردهای مناسب در جهت افزایش سطح و عمق آگاهی
جامعه براساس استانداردهای ملی و عقاید مذهبی ،میتوان اثرات این برخورد را کاهش داد.
به عنوان مثال یکی از این رویکردها جلب اعتماد عمومی به رسانههای داخلی است تا افراد،
خود را بی نیاز از رسانه های خارجی-که خواه ناخواه با فرهنگ ما در تعارض هستند و تالش
دارند تا با برنامهریزي اثر بخش ،ارزشها را تخریب و مبانی فکری و اعتقادی خود را غالب،
موجه و تنها راه پیشرفت جلوه داده-بیابند.
از دیگر رویکردها ،سیستم آموزشی میباشد .به دیگر سخن توسعه و تعميق فرهنگ ایرانی
اسالمی بسیار تأثیرپذیرتر از یک نهاد تعليم و تربيت پویا در قياس با ساير نهادي اجتماعي،
مدني و مذهبي میباشد .چون اگر نظام آموزشي کشور فلسفه ،هدف ،اصول ،برنامه ها و جهت
گيريهاي خود را بر محوري بنيادين و عميق ،طراحي و سازماندهي نمايد ميتواند زمينههاي
الزم را براي توسعه و تعميق فرهنگ ایرانی اسالمی پايدار فراهم کند و به شکلی این مفاهیم را
بیان نماید که اصطکاک آن با دیگر فرهنگها باعث کند شدن سرعت پیشرفت نشود.
فرایند و نتیجه تحلیل سیستمیک شرایط اجتماعی

دو رویکر فوق را میتوان با نظریه سیستمها،به شرح زیر به بحث گذاشت .رویکرد سیستمی
به حفظ تعادل موجود یا دستیابی به تعادلی از نوع جدید ،بین عناصر تشکیلدهنده سیستم
ـ ورودیها و خروجیها ـ نظر دارد .البته در وضع موجود ،و در خصوص شرایط اجتماعی
این رویکرد بیشتر از نقطه ناتعادلی ـ بازتعادلی مورد توجه قرار میگیرد ،تا از یک دیدگاه
تغییرپذیری؛ نتیجه اینکه پایگاه خود سیستم هرگز مورد پرسش قرار نمیگیرد .تالکوت
پارسونز که یکی از اولین کسانی است که نگرش سیستمی را در مطالعه رفتار انسانی به کار
برده است در تحلیل خود از «سیستم عمومی رفتار انسانی»جایگاه ویژهای برای مفهوم تعادل
قائل بود .پارسنز برای کامل کردن نظریه خود و پاسخ دادن به انتقادات ،در تحقیقات بعدی خود
سعی در دخالت دادن مفهوم تغییر در نظریه خود کرد و دو نوع تغییر در سیستمهای اجتماعی
را تشخیص داد:تغییر در تعادل و تغییر در ساختار .با وجود این ،نظر او مقاومت سیستم در

برای این تغییرات به حدی است که امکان از همپاشیدگی و تغییر کلی سیستم وجود ندارد و
تغییر در ساختار عمال ممکن میشود(.دوران ،همان ،مقدمه مترجم،صص)2-3

به هر حال ،با استفاده از دو رویکرد استاتیک و دینامیک میتوان تبیینی نسبتا بسنده و موجه

از تحوالت اجتماعی ارائه داد؛ از این نظر ،بایستی تالش شود تا لختی جامعه-عدم تحرک و
پویایی و امید به آینده -را که رابطه مستقیمی با قدرت ضربه وارده به جامعه دارد را کاهش

دهیم .لختی یک سیستم مکانیکی به جرم و مواد سازنده ،قیود ،مفاصل اتصال و نحوه و نوع

ارتباط آنها با یکدیگر (درجه آزادی 1سیستم) و سیستمهای کنترلی (برای نظارت بر عملکرد)

وابسته است که برای نیل به کاهش آن ،به عنوان مثال امروزه از مواد کامپوزیت جهت سبکتر

شدن سیستم ،طراحی جدید در نحوه چیدمان قطعات ،استفاده از مفاصل با ضریب اصطکاک
کمتر و سیستمهای کنترلی سادهتر و کاراتر استفاده میشود .لختی جامعه نیز تقریب ًا همینطور

است ،عواملی مانند جمعیت ،نوع و کیفیت تعامالت با یکدیگر ،بایدها و نبایدهای نظارتی بر

جامعه لختی جامعه را تشکیل میدهد .به کمک رسانه و با استفاده از سیستم آموزشی مناسب
میتوان هم جمعیت را به طور متوازن کنترل کرد (جلوگیری 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 سبکبالی سوق داد .عالوه بر آن با وضع قوانین کارشناسی شده ،ساده و پرهیز از وضع
قوانین خلقالساعه و دستوپا گیر نیز میتوان لختی جامعه را به نحو احسنت بهبود بخشید

زیرا تعدد بایدها و نبایدهای غیرضروری در جامعه خود عاملی در سنگینی و عدم طراوت و

احساس آزادی در جامعه میشود.

البته در استفاده از این رویکرد و رسیدن به نتایج دلخواه ،باید به حدود استفاده از آن نیز

توجه داشت به نحوی که مانع از تحلیل واقعبینانه و حقیقتگرایانه نشود؛ چرا که متخصصان و

پژوهشگران این عرصه ،تصریح دارند که موضوع مورد بحث ،یعنی تعامالت انسانی ،به رغم
تالش برای مشخص کردن دقیق جوانب آن ،با مسئله عدم اطمینان مواجه است .در واقع ،این
رویکرد ،تالش دارد تا این عدم اطمینان را به حداقل برساند؛ زیرا میتوان با در نظر گرفتن کنش
و واکنشهای موجود بین عناصر و بازیگران اجتماعی تشکیلدهنده سیستمها ،جامعه را از یک

نقطهنظر ترکیبی مورد بررسی قرار داد .کاستن آن عدم اطمینان و در نتیجه یافتن الگویی مناسب

جهت جامعهای سامانمند در بستر تکثرات را میتوان با نظریه قرارداد اجتماعی مرتبط کرد؛

نظریهای که مفهوم «حق» در کانون آن قرار دارد .جامعه بسان قراردادی اجتماعی محدودیتهای
طبیعی رویکردهای استاتیک و دینامیک را میزداید .استوارت میل در تأمالتی در حکومت انتخابی
1. Degree of freedom
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تالش روسو در قرارداد اجتماعی صرف ًا این نبود که دو حقوق متناقض یعنی حقوق فرد و حقوق

جامعه را آشتی دهد؛ بلکه سعی داشت میان آن دو نوعی رابطه عین 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 وضعیتی از تعادل دست یابد که در آن اراده عمومی از اراده هر فرد و

هستی هر کسی از هستی جامعه برخیزد(.آندره سینک ،1384 ،ص )37نظریه سیستمیک در بستر

قرارداد اجتماعی به ما متذکر میشودکه در جامعه ،اباحیگری و خودکامگی ،اصل سیستم را به

مخاطر جدی میاندازد و لذا هیأت حاکمه نمیتواند ،بنا به تعریف آن ،به فرد زیان برساند ،بیآنکه
به همه زیان برساند ،یعنی به خود زیان برساند .در این نحوه از تفکر ،مکانیسم ماشین سیاسی

امکان منحصر بفرد بودن ،یگانه بودن ،مستقل بودن در فکر و عمل را منتفی میکند .این سیستم،

خاضعانه (و همراستا با روسو) به ما میگوید که باید میان درست کردن انسان یا شهروند ،یکی را
انتخاب کرد ،زیرا در عمل نمیتوان هر دو کار را با هم صورت داد.
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جمعبندی

اگرچه مدلسازی پديدههاي اجتماعي با مفاهیم و تعاریف علم مکانيک به خاطر پيچيدگيهاي

مسايل اجتماعي کار دقیقی نیست ،ولي در این مقاله سعی شده با سادهسازیهای که هم روی
پدیدههای اجتماعی و هم مفاهیم علم مکانیک صورت گرفته ارتباطی بین آنها برقرار کرد .در

اینجا در یک نگاه کلی مفاهیم مکانیک به دو دسته استاتیکی و دینامیکی تقسیم شدند.

استاتیک شاخهای از مکانیک است که به بحث و مطالعه دربارهء تعادل و چگونگی حفظ

تعادل در برابر نیروها و تنش ها بر یک سازه میپردازد تا سازه را پایدار و مصون از هرگونه
شکست و تغییر شکل نگه دارد .در این رهگذر مفاهیمی از این شاخه مانند تنش ،خزش،

خستگی ،غیره و چگونگی مدل کردن پدیده های اجتماعی با آنها مورد بررسی اجمالی قرار
گرفت .شرایط و اتفاق ًات گوناگوني در اجتماعی که بیشتر آنها ناشی از بی تدبیری خود شخص

و یا متولیان امور هستند مانند تنبلی ،عدمرعایت شایستهساالری و عدالت اجتماعی ،مشکالت

اقتصادی و معیشتی و از دست دادن توان برنامهریزی در خانوادهها برای آینده خود همچون

تنش در قطعات صنعتی اثرات مخربی در عمق روح و روان افراد میگذارد و حتی شدت بیش

از حد این اثرات و تغییرات ممکن است وارد محدوده تغییر شکل پالستیک شود که اثرات

غیرقابل جبرانی را به بار میآورد و حتی بعد از رفع عامل تنش ،فرد یا افراد نمیتوانند به آن

حالت اولیه خود باز گردند .استمرار وضعیت تنشآلود میتواند جامعه را وارد مرحله سوم
خزش و در نهایت گسیخت آن را به همراه داشته باشد .همینطور این تغییرات در جنبههای
اعتقادی ،فرهنگی و فکری اثرگذار بوده و باعث ایجاد نوسات درونی در انسان میشود .نتيجه

این نوسات همانند پدیده خستگی مکانیکی موجب فرسودگي در اجتماع ميشود.

علم دینامیک که دالیل حرکت و تأثیر محیط اطراف بر حرکت جسم را مورد بررسی قرار

میدهد ،شاخه دومی است که بر اساس آن تحلیل صورت گرفت .جامعه به عنوان یک سیستم

پویا و متحرک هم از این قاعده مستثنی نیست .در تحلیل دینامیکی ارائه شد که برای کاهش اثرات

مخرب ناشی از جهانی شدن و گسترش ارتباطات و همینطور به منظور کاهش ضربه وارده به

جامعه و برای پایستگی آن بایستی سعی در کسب جلب اعتماد بیشتر مردم به رسانههای داخلی و
استفاده از سیستم آموزشی مناسب نمود.

بیشترین پیامد فهم سیاست به مثابه مکانیک ،ناظر به رهبران و دولتمردان هر جامعه است.
مقامات جامعه عموم ًا با توجه به رابطه ارگانیکی میان اعضای جامعه ،کلیت جامعه و سمت و
سوی آینده آن را نادیده میگیرند .سیاست به مثابه مکانیک را میتوان با درنظر داشتن تمایزی

که جان رالز میان دولتمرد و سیاستمدار مینهد،بهتر دانست؛ به گفته رالز ،مقام و منصبی به نام

دولتمرد وجود ندارد (چنانکه مناصبی چون رئیس جمهور ،نخست وزیر ،صدراعظم...وجود
دارد) .با این حال ،دولتمردان ،رؤسای جمهور یا نخستوزیر یا دیگر مقامات بلندپایهای هستند

که از طریق رهبری و ایفای درست و بیبدیل نقش خود ،قوت،حکمت و شجاعت را از خود

به نمایش میگذارند .از این نظر دولتمرد یک ایدهآل است؛ ایدهآلی همچون انسان بافضیلت
یا صادق .میتوان ایدهآل دولتمرد را با این گفته به تصویر کشید که سیاستمدار به انتخابات

بعدی چشم میدوزد و دولتمرد به نسل بعد( .رالز ،1389،ص .)141دانش مکانیک که بر مبانی

متعددی همچون زمان ،مکان ،نیرو ،انرژی ،و ماده بنا گردیده است ،میتواند این افق را پیش
چشم دولتمرد بگذارد که پویایی منافع جامعه را فدای ایستایی مواضع فرد و گروه و حزب نکند.
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