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چكيده
اين مقاله تحليلي فرهنگي از پديده ترس همچون مسئله فرهنگي در ايران معاصر است .متيختواه
نشان ده كه كاركردهاي ترس در فرايند نوسازي و تغيير جامعته معاصتر ايتران بته توده است .و
فرايندهاي نوسازي در ايران معاصر شتام ملتيشتدن ششت گيتري دولت -.ملت ،.شتيريشتدن
صنعتيشدن و ديوانساالرانه شدن به تغييري در ش

گيري انواع ترس داشتهاند در اين مطالعه سه

نتتوع الگتتوي ستتاختاري تتترس در ايتتران معاصتتر را تشت ي

دادهام؛ شتتام تتترسهتتاي تتتاري ي و

رسوبيافته ترسهاي شيري و مسلط و ترسهاي فرهنگي كه رسانهاي و مجازي هستند اين مقاله
ر مبناي روي رد مسئلهشناسي فرهنگي تلفيقي از روششناسي تبارشناستانه فوكتو و نيريته انتقتادي
ريموند ويليامز از سازوكار تغيير فرهنگ اس .دادههاي تجر ي آن از طريق تحليت اانويته تحقيقتا
تجر ي موجود در اره ايران فراه شده اس .راي اين منيور ا تدا تحقيقا مرتبط شناسايي شدهاند
سپس ا توجه ه هدف اين مطالعه دادهها است راج و درنياي .تر استاس روي ترد نيتري و هتدف
مطالعه آنيا را تحلي و استنباطهاي مم ن را ارائه كردهام اين مطالعه نشان متيدهتد كته تترس در
جامعه معاصر ايران هصور پديده اي اجتماعي و همگاني و در اش ال تازهاي وجود دارد و متمتايز از
ترس از ايران پيشا معاصر اس .همچنين اين مطالعه نشان ميدهد تجر ه ترس در ايتران متفتاو از
احساس ترس اس .در اينجا احساس ناامني و احساس ترس هصور مفاهي مترادف تلقي شدهاند
واژگان كليدي :احساس ترس مسئله ترس ترس شيري ترس فرهنگي ترس جياني
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مقدمه
دوم تيرمااه ساا  ،1396رساان هاا اراران نياار «گااار عواطا هاااني در  »2017مؤسسا
گالوپ را منيشر كردند ك نشان ميداد اررانيان در بين  142كشور تحقيا داده ،در كناار ماردم
عراق و سودان هنوبي عصبيتررن ملتها هسيند ( .)Galup, 2017ارن خبر تكاندهنده بود؛ زرارا
ارران ن مانند عراق درگير داعش ،هنگها محلي و قومي و ن مانند ساودان هناوبي كشاور
تازه اسيقال رافي  ،هنگزده و ازهمل فقيرتررن كشورها هاان بود .ما اررانيان با پنجااهدرصاد
عصباني ،حيي اندكي از عراق و سودان هنوبي هم عصبيتر بودرم .ارن خبر مدتها رساان هاا را
درگير خود ساخي بود .د ماه همان سا هسايار نودايم باا عناوان «اررانياان عصاباني نيسايند؛
هامع عصبي است» (فاضلي ال ) .در اران هسايار اسايدك كاردم «گااار مؤسسا گاالوپ
مبنيبر ارنك «ارران در كنار مردم عراق و سودان هنوبي از عصابانيتاررن ماردم هااان هسايند»،
بازتاب گسيردها در هامع دادت .درباره ارنك مردم ارران عصابانيتاررن ماردم هااان هسايند
نميتوان تحليلي ارائا كارد ،چراكا از هائياات اران نسرسانجي اطالعاي ناداررم ،اماا واقعيات
درگر ك ميتوان درباره آن با اطمينان بيشير صحبت كرد؛ ارن اسات كا ماا در تجربا هاا
زرسي هر روزه خاود دااهد رفيارهاا خشان و برخوردهاا نابردبارانا در مياان ماردم هساييم.
گاار ها ميعدد ك از آسيبها اهيمااعي ،خشاونتهاا خيابااني و خاانگي ،تصاادفات
هادها  ،افسردگي ،خودكشيها و امثا ارناا منيشر ميداود ،گاواهي بار اران اسات كا هامعا
ارران تعاد نسبي ندارد و ميتوان درباره «چيسيي»« ،چراري» و «چگونگي» اران تعااد نسابي در
هامع مان سخن گفت .پدرده رفيارها خشن ،چ خشونت علي خود را خشونت عليا درگار ،
در هامع امروز ارران را ن ب منال «امر رواني» بلك همچون «امر اهيماعي» بارد تحليل كرد.
اگر گاهوبيگاه داهد ارن بودرم ك بخش كوچكي از افراد هامع نابردبار هسايند و عليا خاود و
درگر اعما خشونت ميكنند ،ميتوانسييم از «مسئل رواني» در هامع سخن بگوريم ،اما آنچا
اكنون داهد هسييم ،بروز خشونت علي خود و درگر ب صورت انبوه ،همگاني و عمومي است.
در چنين درارطي بارد گفت ما با پدردها اهيماعي مواه هسييم ،رعني ما در «هامع ا عصبي»
قرار داررم .هامع عصبي ،هامع ا است ك ب طور سازمانرافي از طرر سااخيارها اقيصااد ،
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سياسي ،اهيماعي و فرهنگيش خشونت علي خود و درگار را تولياد و اعماا مايكناد .هامعا
عصبي ،هامع ا است ك در آن فضا حاكم بر روابط اهيماعي ميان گروهها ،قشارها ،اقاوام و
فرهنگها ب گون ا است كا با رساميت داناخين درگار  ،تحمال و مادارا در برابار درگار
ب صورت سازمانرافي دكل نگرفي است .ب ارن معنا ك قوانين و رور ها مولد نوعي فضاا باين
انساني و معناري است ك در آن اعما خشونت علي خاود و درگار با صاورت امار طبيعاي،
آدكار و همگاني درميآرد (فاضلي ال .)15 1396 ،
عصبيبودن تناا ركي از روارتهاري است كا از «موقعيات مسائل مناد عواطا » در اراران
امروز ميدنورم ،مسئل ا ك محققان علوم اهيماعي ارران ب ندرت خود را درگير آن كردهاناد.
تحقيقات موهود در ارن زمين ها نيا اغلب در چارچوب «گفيمان آسيبدناسي اهيماعي» اسات؛
گفيماني ك هدف آن رافين راهبردهاري برا كنير هامع و تسالط بار عواطا و امياا ماردم
است و ن دناساري آن .از ارنرو ،در سا ها اخير تال كاردهام تاا از منسار ميفااوت ،رعناي
مسئل دناسي فرهنگي ،هامع معاصر ارران را مطالع كنم .در ارنجا مايخاواهم از هماين درادگاه
مسئل ترس را تحليل كنم.
ركي از مسئل ها فرهنگي ارران معاصر «تجرب ترس» و «احساس ترس» در آن است .دارد
گمان رود ك هميش در ارران ترس ميان مردم رار بوده و با هامعا معاصار اخيصااا نادارد.
همينطور هم هست ،اما انيسار نميرود ك بعد از تحاوكت نوسااز و داكلگيار تجادد ،ماا
همچنان مانند گذدي درگير «تجرب ترس» و «احساس ترس» باديم .درعينحا  ،ترس در تاارر
ما ممكن اسات هميشا و هما هاا حاضار باداد ،اماا كيفيات و چگاونگي آن هايچگااه ركاي و
رکهور نيست و نميتواند بادد.
احساس ترس و ناامني ،از ورژگيها فراگير و عمومي هامع  ارران امروز است و اغلاب
مردم در زندگي روزمره خود ب ادكا گوناگون آن را تجرب ميكنناد .افاراد هماواره ناوعي
احساس ناامني ،ترس ،نگراني و اضطراب 1را در درون خود حمال مايكنناد راا با تنااوب باا آن
درگير هسيند .احساس ترس و ناامني چيا است كا ماا كميار دربااره آن صاحبت مايكنايم و
اغلب مارل ب پناانكردن آن هسييم و از اظاارات و ديوهها بياني درگر ب ها بازگونماودن
آدكار آن اسيفاده ميكنيم .گاه احساس د دوره ،نگراني و اضطراب درون ماا را پار مايكناد؛
زماني هم احساس سردرگمي و آدفيگي ميكنيم و گاه نسبت با آرناده نگاران هساييم .برخاي
اوقات ،دچار بدبيني افراطي ميدورم را حس ترس و ناامني در ما با صاورت احسااس ضاع و
1. Anxiety
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يدود .ارن وضعيت بيانكننده ارن است ك ما ب طور دائم در معرض و درگيار باا
ناتواني ظاهر م 
سازوكارها مولد احساس ترس هسييم و ب نوعي «نيروها مولد ترس» ما را نشان گرفي و ب ما
هجوم ميآورند.
مطالعات اخير در زمين ترس نشان ماي دهاد كا اگار ساازوكارها مولاد تارس فراگيار و
تااهمي بادند ،طور ك ما نيوانيم خود را از آناا هدا سازرم ،ترس درگر نوعي تجرب دخصي
نيست ،بلك «زمين ا همعي» برا تجرب ا است ك هر فرد ب ناچاار باا آن مواها مايداود.
درواقع ،ترس نوعي «تجرب ممكن» برا هم است .در ارن صورت درگار تارس امار يهناي و
رواني نيست ،بلك بخشي از هر فرارند داكلدهناده ساو ه انسااني اسات (.)Massumi, 1993: ix
اگر ترس با چنين ماهيت اهيماعي و سازوكارها همعي در هامع عمل كند ،درگار نمايتاوان
برا فامپذرر كردن آن ب روركردها رواندناساان و رواندناساي رو آورد .اگرچا برخاي
تحليلها رواندناسان مانند دردگاه فرورد درباره پيوند ميان تابو و ترس و همچنين طبقا بناد
فرورد از س نوع ترس ازهمل ترسها اخالقي ،بيانكننده نقش فرهنگ در دكلگيار تارس
و همچنين نقش آن در نوع واكنش ما ب ترس است (فرورد .)1362 ،بنابر قاعده مسئل اهيماعي،
ك سي رارت ميلا آن را بيان كرد ،وقياي پدرادها در هامعا عموميات دارد ،درگار آن پدراده
«دردسر دخصي» 1نيست ،بلك «مسئل اهيماعي» 2است ).)Mills, 1959
بر اساس تحقيقات تجربي نشان خواهم داد ك «احساس ترس»« ،احساس نااامني» و «تجربا
ترس» در ارران امروز پدردها اهيماعي و فرهنگي است .ترس همواره نادي از چياا اسات راا
ترس از چيا است .ما انسانها درنييج زرست همعي و تعامال باا محايط و درگاران اسات كا
ترس را تجرب ميكنيم ،اما زرست هاانهاا انساانهاا ميفااوت و ميغيار هسايند و هماين باعا
ميدود تا تجرب ترس هم در ميان آناا ،فرهنگها و موقعيتها ،ميفاوت و ميغير دود .از ارانرو،
بارد چيسيي و چراري ارن پدرده را ب عنوان «امر اهيماعي» و «امار فرهنگاي» هسايجو كنايم.
وقيي ميگوريم احساس ترس و ناامني پدردها اهيماعي است ،ب آن معناست ك اران احسااس
دارا «خصليي همعي» است ،زررا عموميت دارد .پدردهها از آن هات همعي و عمومي نامياده
ميدوند ك معموكً ررش در ساخيارها اقيصاد  ،اهيماعي ،سياساي و فرهنگاي هار هامعا ا
دارند .پس احساس تارس و نااامني با مثابا  پدرادها همعاي باا خاسايگاه اهيمااعي نياا دارا
«پياماادها همع اي و اهيماااعي» باارا هامع ا  اساات .لااذا م ايتااوان از منساار انساااندناسااان و
1. Personal trouble
2. Social problem
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هامع دناسان ب بررسي ارن پدرده پرداخت.
اسيدكلم در ارنجا ارن است ك بر اساس دردگاهها نسار كا تااكنون در زمينا مدرنييا
بيان دده است ،در ارن زمين كموبايش اهمااع وهاود دارد كا هامعا مادرن ناوعي اضاطراب
وهااود  1و دائمااي را توليااد ماايكنااد (عاااملي ،)Wilkinson, 2001;1382 ،امااا پدرااده تاارس بااا
اضطراب تفاوت دارد .مارتين هاردگر از نسر فلسفي ،اضطراب را مقولا كاامالً ميماارا از تارس
ميداند .اضطراب امر وهود است ك در واكنش ب چيا دكل نميگيرد ،اماا تارس ناداي
از بودن ما در ارنجا و اكنون ارن هاان است .ترس همواره از چيا را پدرادها مشاخص اسات
(هاردگر 1385 ،و .)1391
اگر قاعده ارنجا و اكنون بودن آدمي را بپذرررم ،در آن صورت هار هامعا ا با دايوها
ميفاوت و خاا ترس را تجرب ميكند .از ارن دردگاه هست ك ميتوان پرسايد «تارس معاصار
ارراني» چيست و چگون رخ ميدهد؟ و در فرارند معاصرددن ما و گفيمان تغيير كا در اران دو
سده آن را تجرب كردهارم ،مقول ترس چ تغيير كرده است؟ ميان ترس و ناادها و فرارنادها
معاصرددگي مانند دار ددن ،صانعييدادن ،هااانيدادن ،رساان ا دادن و امثاا ارنااا چا
پيوندهاري وهود دارد؟
پاسخي ك در ارن مطالع ميخاواهم آن را مطارك كانم ،عباارت اسات اداكا گونااگون
ترس ها ك از درون ساازوكارها سااخيارها سياساي ،اقيصااد  ،فرهنگاي و اهيمااعي اراران
معاصر دكل ميگيرد و برآرند اهينابناپذرر فرارندها عمومي تجدد ارراني ،رعني دار ددن،
صنعييددن ،مليددن (دكلگير دولتا ملت) ،بوروكراتيک ددن و مجاز ددن اسات .در
عين حا « ،ترسها معاصر ما» ب نوعي آميخي با «ترسها تاررخي ما» نيا اسات .نكيا بنيااد
نسرر ا ك در ارنجا مطرك ميكنم ارن است ك ميان گذدي و امروز ما نوعي درهمتنيادگي در
عين گسست وهود دارد .رعني ،از سوري درنييج تحوكت ناداي از تجربا تجادد و فرارنادها
نوساز  ،هامع معاصر ما با «هامع پيشامعاصر» در حا فاصل گرفين و ارجاد تمارا و دكل دادن
تشخص و تكين بودگي بوده اسات ،درعاينحاا با تعبيار رحايم محماد  ،ناوعي «درالكيياک
سابجكييو» (محمد  )1393 ،و گفيگو يهني ميان ما و گذدي ما همواره هرراان داداي اسات.
در ارن گفيگو يهني ،هم سرمار ها معرفيي و تجرب ها يخيارهداده مثبات و ساازنده و هام
تجرب ها هولناك و فاهع زده ميراث گذداي حضاور دارناد .تارس ركاي از اران مياراثهاا
گذدي است ك ب صورت تاررخي بر رو هم انباداي داده و با تعبيار گوساياو روناگ ()1365
1. Existecial anxiety
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مانند نوعي «كانالگو» 1بر يهن و زبان و ضمير همعي ما ارراني سيطره رافي است.
ترس ها ارراني معاصر از طرف درگار «برسااخي ا اهيمااعي» 2اسات كا نا تنااا برآرناد
درالكييک سابجكييو با گذدي ما ،بلك همچنين برآرند آرزوها و تصورات ما از هامعا ارادهآ
و آرنده نيا است .پيشرفتها فناوران و گسير فرارندها هاانيددن ،مانند ردد و گساير
فردگراري ،مصرفيددن ،كالندار ددن و گسير فناور هاا ارتبااطي و دابك ا « ،ماا
ارراني» را درگير آرندها ميكند ك ممكن است تحق نيابد ،اما ب هرحا «ظرفيت آرزومند »
ما را گسير ميدهد و تأثير عميقي بر داكلگيار هورات ماا مايگاذارد .توساع دابك هاا
ارتباطي و فضا مجاز ميتوانند ادكا تازها از ترسها را ارجاد كنند.
در ارن مطالع بر اساس مرور تحليلي و مفاومي مجموع مباح نسر و تحقيقات تجربي،
3
تال ميكنم با تحليل ثانور ميون و دردگاهها ،از مقول ترس در ارران معاصر «آداناريزداراي»
كنم .برا ارن منسور ،مقول ترس را در بسير هامع معاصر ارران قرار ميدهم و چگونگي ظااور
و بروز انواع ترسها را در آن دناساري و مفاومساز مينمارم .تال ميكنم تاا صاورتبناد
تباردناسان ا از مسئل ترس در هامع معاصر ارران ارائا كانم .هامعا معاصار اراران ،هامعا ا
است ك تقررباً از آغاز سده سيادهم -از زمان فيحعليشاه قاهار -دكلگير آن دروع مايداود
و ب تدرر تا ب امروز توساع مايراباد (رااور .)1395 ،تارس را در ارنجاا ركاي از ساازوكارها
گفيمان تغيير در ارران معاصر ميبينم ك همچاون نيارو وررانگار و درعاينحاا تأثيرگاذار بار
پوراريها هامع عمل كرده است .همانطور ك دالپنيوخ نشان داده است ،تارس در هاوامعي
مثل ما پيامدها مثبت و منفي دارد و فاام پاذرر كاردن آن مسايلام در نسار گارفين هار دو بعاد
پيامدها مثبت و منفي است (دالپنيوخ.)1395 ،
بنيان نسر بح من در ارنجا مبينيبر دردگاههاري اسات كا تارس را برسااخيي اهيمااعي
ميداند و از ارن رو با تحو هامع  ،ترس نيا ساخيار تازه و ميناسب با آن هامع پيدا ميكند .ارن
دردگاهها را در بخش نخست ارن مقال توضيح ميدهم .ارن دردگاهها هم با ناوعي بياان نسار
تحو مقول ترس در هامع ارران را پودش ميدهند.
برا فام پذرر كاردن هارگااه تارس در فرارناد تجادد ارراناي ،از درادگاه ررموناد ورليااما
( ) Williams, 1980در زمين ساازوكار پورااري فرهناگ در هواماع معاصار اسايفاده كاردهام .بار

1. Archetype
2. Social construction
3. Familiarization

ترس و تجدد؛ صورتبندي مسئله ترس و ناامني در ایران معاصر 13

اساس ارن دردگاه ،هر هامع از س كر فرهنگ برخوردار است  )1فرهناگ رساوب رافيا 1؛ راا
ميراث تاررخي هر گروه و ملت؛  )2فرهنگ مسلط2؛ را ارز ها و باورهاا و داناشهااري كا در
حا حاضر ب صورت فرهنگ مشايرك و عماومي مياان ماردم گاروه و هامعا روا؛ دارد؛ و )3
فرهنگ در حا ظاور3؛ راا ارز هاا و باورهاا و داناشهااري كا درنييجا تحاوكت فناورانا و
تغييرات نسلي و نوآور ها افراد ارجاد دده است ،اما هنوز در هامعا موقعيات تثبياتدادها
ندارد و در آرنده تثبيت مي دود .ديوه تعامل ارن س فرهنگ در ميان گروهها و هواماع مخيلا
ميفاوت است .سازوكار هامع در كليت آن ،ب ديوه تعامل ارن س فرهنگ دارد .عواط ركاي
از اركان فرهنگ است ك ررموند ورلياما آن را «سااخيار احساساات» 4مايناماد .بار اسااس اران
دردگاه ،در ها درگار سااخيار احساساات در اراران معاصار را تحليال كاردهام (فاضالي ب،
.)1397
مدرنيته :چارچوب اجتماعي ترس
در ارنجا ميخواهم بر اساس دردگاهها نسر از سوري نشان دهم كا تارس در هامعا معاصار
برساخيي اهيماعي است و نمي توان صرفاً آن را امر رواني دانست و از سو درگر ،پيوند ميان
مدرنيي و ترس را آدكار سازم .در ابيدا رادآور ميدوم ك در ارنجا نميخواهم درباره اضطراب
صحبت كنم .كموبيش نسرر پردازان اهيماعي اهماع دارند ك مدرنيي مولد اداكا گسايرده و
همگاني اضطراب است .سعيدرضا عاملي در مطالع دقيقش با عنوان «دوهااني ددنها و هامعا
هااني اضطراب» ( )1382ضمن مرور گسيرده بر دردگاهها هامعا داناخيي اضاطراب ،معيقاد
است ك اضطراب در هامع معاصر ماهيت هااني دارد و هماهنگ و همگام با تحوكت فناور
و ارتباطي و گسير روندها هاااني ،ناوعي «هامعا هاااني اضاطراب» داكل گرفيا اسات.
مطالع عاملي بر مفاوم و پدرده ترس تكي ندارد و صرفاً ب نگرانايهاا و اضاطرابهاا در هامعا
معاصر ميپردازد و با توه ب نسرر ا در زمين «دوهااني ددنها» ،هارگاه اضطراب را از اران
منسر تشررح ميكند .با ارنحا  ،مرز رودن و دقيقي ميان اضاطراب و تارس وهاود نادارد و ماا
ناگارررم ك بردادت خاا و گارنشدده خودمان را از اران مقاوكت در نسار بگياررم .اماروز
محققان در ارن زمين كموبيش اهماع دارناد كا تارس از مقاوكتي اسات كا بايش از ارانكا
1. Residual culture
2. Dominent culture
3. Emergent
4. Structure of feeling
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تعرر پذرر بادد ،تجرب ددني است .ب همين دليل برخي صاحبنسران ارن حاوزه با صاراحت
مينورسند ك «در زمان كنوني ترس قابل تعرر نيست» ).)Matthen, 1998: 106
مسئل من در ارنجا هم تعرر مفاوم ترس نيست ،بلك با تجربا تارس و چگاونگي آن در
هامع معاصر سروكار دارم .دارد نيوان گفت در ارن زمان ترس چيست ،اما نميتوان وهاود آن
در هامع معاصر را نادرده گرفت .گرا در مطالعا ا « ،رواندناساي تارس و اسايرس» (Gray,
) 1987نشان ميدهد ك تارس از موضاوعات كالسايک رواندناساي اسات كا از هماان آغااز
توسع دنيا مدرن در قرن نوزدهم در دسيور كار علم رواندناسي قرار گرفت .ارن هم ركاي از
تناقضات ساخيار مدرنيي است .مدرنيي با ارن وعده ظاور كرد كا باا كماک علام و فنااور
ترسها انسان را كاهش ميدهد و حيي تمام ترسها را از ميان برميدارد .اما با تعبيار بسايار
از محققان ،ب ورژه فِرِد  ،ما اكنون در دوره «ترسها ساخي دده» 1زندگي ميكنيم؛ ترسهااري
ك از درون مدرنيي و پيشرفتها فناوران و اندرش تحصلي و عقالنيدده آن بيارون مايآرناد
(.)Furedi, 2006
وكدرمير دالپنيوخ ،نورسنده روستبار آمرركاري ،در كياب «ترس در هامع معاصر اثرات
مثبت و منفي آن» برخالف نسرر كاركردگراري پارسونا اسيدك مايكناد كا نسام در هواماع
معاصر و مدرن بيش از ارنك بر مبنا تفكياکپاذرر ناااد و درونايدادن ارز هاا باداد،
كامالً در نييج همان نسرر هابا از قدرت دكل گرفي اسات؛ نسررا ا كا بار اهميات هارگااه
ترس و اعما خشونت در برقرار نسام توساط دولاتهاا تأكياد مايكناد .داالپنيوخ اسايدك
ميكند ك نسم در هامع معاصر تناا از طرر هامع پاذرر و دروناي كاردن ارز هاا مثبات
ارجاد نمي دود ،بلك داروندان بارد از مجازات نياا باراساند .داالپنيوخ همچناين با هارگااه و
كاركرد ترس در حكومتها تماميتخواه و اقيدارگرا مانند دورو ساب مايپاردازد و نشاان
ميدهد ك ارن نوع ر رمها سياسي تكي زراد بر پليس و نيروها امنييي و ارجااد ارعااب در
داروندان دارند (.)Schlapentokh, 2006
اما ميخصصان حوزه امنيات بار نقاش دولات هاا مادرن در ارجااد نااامني و تارس تأكياد
دادي اند .بوزان ،نسرر پرداز بلندآوازه امنيات اهيمااعي ،در كيااب «ماردم ،دولاتهاا و هاراس»
( )Buzzan, 1982ب رودني نشان ميدهد ك دولتها مدرن ميتوانناد تاأمينكنناده و در عاين
حا تادردكننده امنيت بادند .بوزان ميان دولتها حداقلي و دولتهاا حاداكثر تفكياک
ارجاد ميكند .او اسيدك ميكند ك در دنيا اماروز درگار تادرادات هغرافيااري و فياركاي
1. Manufactured fears
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اهميت گذدي را ندارند ،زررا ماهيت دولتها امروز  ،اهيماعي و سياسي است .دولت امروز
نوعي ارده مشيرك ميان گروهي از مردم است تاا موهاودريي مااد و هغرافيااري .دولاتهاا از
طرر وضع قوانين ،اقدامات سياسي و ادار علي افراد ،تال برا كنير افراد و همچناين ناوع
سياستها خارهيدان ميتوانند تادردات بارگي برا افراد و داروندان خود ارجاد كنند.
نسرر ها ميأخر ،بر موقعيتها امروز تر داكل تارس از طررا سااخيارها اهيمااعي،
اقيصاد و فرهنگي نيم دوم قرن بيسيم ب بعد توه كردهاند .دارد بلندآوازهتررن آناا اولاررش
بِک بادد .بِک ،هامع دناس آلماني ،با ابداع مفاوم «هامع مخاطرهآميا» در سا  1986اداكا
تازها از مخاطرات و ترسها را تبيين كرد .از دردگاه بِک ،در «مدرنيي دوم» ،رعني از نيم قارن
بيسيم ب بعد ،هاان ب گون ا سازمان رافي اسات كا مخااطره ناداي از وابسايگي دادرد ماا با
دولت ،دانش ها تخصصي مثل پادكي و بازار كار ارجاد دده اسات .اسايانداردزداري از كاار،
گسير و تعمي فردرتگراري ،توسع عدم قطعيت ،هاانيددن ررسک و مخاطرهها ،گساير
مخاطرات زرستمحيطي ،تغيير در الگوها اديغا و افاارش ناامني داغلي ،فروپاداي الگوهاا
سنيي خانواده ،بدون مرز و كنير ناپذرر ددن مخاطرات و بسيار از مخاطرات درگر بيانكنناده
ارن است ك هامع امروز «هامع مخاطرهآميا» اسات؛ هامعا ا كا درگار در آن حياي علام و
فناور هم خوفناك درده مي دوند و نسبت ب ناادها اران هامعا نياا درگار اعيمااد وهاود
ندارد .از دردگاه بِک ،مخاطرات هاان وطني ددهاند اما ارن با معناا اران نيسات كا «توزراع
مخاطرات» ب صورت برابر است ،بلك هوامع درحا توسع از ارن مخاطرات سام بسيار بيشاير
دارند؛ مخاطراتي ك ب طور هااني توليد ميدوند.
ترسهايجهاني با گسير فرارندها هااانيدادن و در دارارط اماروز كا انساان در
دهكدها هااني زندگي ميكند ،ما ادكا گوناگوني از خطرها و ترسها را تجرب ميكنيم كا
در هيچ لحس  درگر از تارر با صاورت كناوني آن را نمايداناخييم .در دنياا اماروز ،ماا باا
صورتها نورني از مخاطرات روب رو هسييم .منسور بِک از هامعا  مخااطرهآمياا هاااني اران
است ك امروزه ساخيارها اقيصاد  ،اهيماعي ،سياسي و فرهنگي ب اداكا گونااگوني بارا
داروندان توليد خطر ميكنند .برا مثا  ،بايثبااتي و ناپارادار در موقعيات داغلي ،آلاودگي
محيطزرست ،فروپادي خانواده را مرگوميرها نادي از حاوادث صانعيي ،هايچراک ناداي از
رخدادها تصادفي را طبيعي نيسايند ،بلكا ساازوكارها هامعا  ،اقيصااد ،سياسات و فرهناگ،
امروزه ب گون ا عمل ميكنند ك ارن خطرات را در برابر انسان امروز قرار ميدهند .رعناي اگار
درگذدي طبيعت منبع خطرساز آدمي بود ،امروزه مصنوعات انسااني مخااطرهآمياا دادهاناد .ماا
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امروز ب تعبير بک با «مخاطرات بشر ساخي » 1مواهايم ن مخاطرات طبيعاي .در چناين دارارطي،
اعيماد انسان ب دانش ،صنعت ،ثروت ،دولت و درگر دسياوردها عصر مدرن كاهش ميراباد و
ميعاقباً انسان ب بازاندرشي در تمام پيامدها مدرنيي اولي ميپردازد.
در چنين درارطي ،بين مياان توسع رافيگي را توسع نيافيگي هواماع از نسار تولياد احسااس
ناامني ،تفااوت چنادان چشامگيار وهاود نادارد ،هرچناد ميااان مخااطرات در هواماع كميار
توسع رافي بسيار بيشير از هوامع توسع رافي است .هوامع درحا توسع البيا وضاع پيچيادهتار
دارند ،زررا هام مخااطرات طبيعاي و هام مخااطرات بشار سااخي بار آنااا هجاوم آوردهاناد .در
ارنگون هوامع ن تناا مخاطرات طبيعي بلك مخاطرات اهيماعي دوران گذدي نيا وهود دارد.
ترررسهررايوجرر ي دااكل درگاار از احساااس ناااامني را ماايتااوان «احساااس ناااامني
وهوددناخيي» ناميد .امروزه بسيار از افراد نسبت ب موقعيت و هارگاه طبقاتي و اهيماعي خود

مردد هسيند .آناا نميدانند ك ب واقع ب كدام گروه را طبق  اهيماعي تعل دارناد .نمايدانناد تاا
چ زمان در ارن موقعيت پاردار خواهندماند .افاراد با اصاالت و ارزدامند واقعاي اميياازات و
فرصتهاري ك نصيب آناا دده ،اطمينان ندادي و ب دراده تردراد در آنااا ماينگرناد .زرارا با
تجرب ميدانند هر آنچ آسان ب دست آرد ،آسان نيا از دست خواهدرفت.
همچنين زماني ارن احساس وهود دارد ك عصار «اصاالت» و «هورات» با پاراان رسايده و
درگر هيچ «بودنِ» اصيلي وهود ندارد .برخي اوقاات انساانهاا تاال مايكنناد تاا بارا هباران
كمبود «باودن» بار داداي هاا خاود بيفاارناد .اران تصاور وهاود دارد كا درگذداي معلماي،2
نساميگر  ،مادر  ،پدر  ،نورسندگي ،هنرمند و درگر ادكا «بودن» ،دارا تعرر و معيار

مشخصي بود ،اما امروزه ،گوري تمامي ارن ادكا ميالاا دادهاناد .از ارانرو ،ناوعي احسااس
ترس همگاني در عمي تررن كر ها وهود هامع پرس ميزند .ارن احساس ،هماان احسااس
«ناامني وهوددناخيي» را وهود است .ارن سطح از احسااس نااامني با تعبيار گيادنا ميعلا با
موقعييي است ك فرد از نسر احساس تعل دادين با گاروه ،قاوم و ملات خاود دچاار آدافيگي
ميدود .از نسر گيدنا ،فرد برا برساخين هورت دخصيا  3نيا بارد بيواناد با درگاران اعيمااد
كند و نوعي «هورت همعي» 4را در خود تجرب نمارد و اطمينان حاصل كند ك ب گاروه و هماع
تعل دارد و در آرنده هم ارن تعل و پيوند پاردار ميماند ) .(Giddens, 1991كزما ارانكا فارد
1. Manufactured risk

 .2نگارنده در مقال ا با عنوان «آرنده معلمي» تحو معنا معلمي در ارران را تشررح كرده است.

3. Self-identity
4. Collective identity
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هورت خود را دكل دهد ارن است ك در لحس اكنون از ثبات و امنيت برخوردار بادد و بيواناد
برا آرنده نيا حداقلي از ثبات را تجسم نمارد .با فروپادي پيوندها و ارز ها سنيي در هااان
معاصر و گسير فرارندها هاانيددن و «از هاكندگيها» 1و «سرزمينزدارايهاا» ،2با اعيقااد
گيدنا ،احساس امنيات فارد فارو مايپاداد و هورات او باا چاالش نااامني روبا رو مايداود .در
ارنجاست ك ترس ب كرا هاا وهاود انساان رساوخ مايكناد و تارس وهودداناخيي داكل
ميگيرد .ترس وهوددناسان درنييج از بين رفين امنيات وهاود  3داكل مايگيارد (Giddens,
) .1991: 47ترس وهود  ،عالوهبر مقول هورت ،در بحران معنا هم ررشا دارد .نااامني ناداي از
بحران معنا ركي از ناامنيها موهود در هوامع امروز ب دمار ميرود .انسان امروز گااه از بياان
رک معنا و هدف مشخص برا زندگي خود عااها اسات .او نااگارر در اران فضاا اهيمااعي
آدفي  ،برا توليد معنا در زندگي خورشين ب دادين بيشير كااك پنااهمايبارد .با زباان «ارراک
فروم»« ،دادين» هانشين «بودن» ميدود .اما انسان درناارت نيازمند هورت و معناري بارا داداين
زندگي سعادتمند است ،حا آنك ديوه زرسين مبينيبر داداين ،تاوان تولياد احسااس خاوب و
ميعالي از زندهبودن را ندارد .درنييجا  ،ناوعي احسااس نااامني فراگيار ناداي ازمياانتاايدادن
زندگي و فقدان معنا در انسان ب وهودميآرد.
ترسهايمصرفي :ركي درگر از مامتررن منابع توليد ترس و احساس نگراناي و نااامني در
هوامع امروز ،مقول  مصرفيددن هامع است .ان بودررار ( )1389در كياب «هامعا  مصارفي»،
پيامدها مخرب مصرفيددن را توضيح ميدهد .او معيقداست ما با مصرف سير ناپذرر خود،
از سوري منابع زرستمحيطي را با خطر نابود مواه ساخي و از سو درگر ،امنيت طبيعي را از
هامع  انساني سلب ميكنيم.
از درگر پيامدها مصرف ،احساس نارضاريي مداوم از زندگي و وضع موهود خود اسات.
داروند مصرفي امروز تحت تأثير فرهنگ مصرفي قادر ب ماار خواسي ها خود نيست .او دائام
ب مصرف كايب مياندرشد و در تال برا دسيرسي ب منابع بيشير برا پاس  ب مصارفهاا
كايب خود است .در چنين وضعييي ،داروند امروز هماواره احسااس بايثبااتي و ناپارادار در
درون خود ميكند .او نميداند خواسي  واقعيا چيسات؟ كادام كااك و كادام نيااز بارا و
راسيين ب دمارمي رود؟ گاه ،داروند مصرفي امروز ب هاات نااتواني در دسيرساي با مناابع و
كسب درآمد كزم ،ناگارر خود را در معرض انواع خطرها قرار ميدهد تاا بيواناد با هار داكل
1. Disembbeding
2. De-Territorialization
3. Ontological security
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ممكن ب پو برا خررد بيشير دسترابد .در چنين وضعييي ،مصرف ،خود ب منبع اصلي تولياد
ميدود .رسان ها در زمين  فرهنگ مصرفي و ارجاد هژموني مصرف نقش اساساي بار
خطر تبدرل 
عاده دارند .آناا از طرر تبليغات تجار و بازنمااري راک اتوپياا مصارفي و خلا تصااورر
فرربنده از كاك ،زمين  هژمونيکددن فرهنگ مصرف را فراهمآوردهاند .بررسي نقاش مصارف
ب عنوان منبع خطر ابعاد گسيردها دارد .دارد ركي از مامتررن ارن خطرات ،بحران باتوارگاي
كاكها و معنازداري از زندگي روزمره بادد.
ترسهرايساران اي رساان هاا در هااان اماروز در تماام ابعااد زنادگي ماا نقاش و تاأثير
تعيينكنندها دارند .داگالس كلنر ب درسيي مينورسد

«رادرو ،تلورارون ،فيلم و سارر محصوكت فرهنگ رساان ا  ،مياونِِي را تولياد مايكنناد كا
هورتها ما ،بردادت ما از خوِِرشاين ،تصاور ماا از مارد راا زن باودن ،ادراك ماا از طبقا ،

قومياات و نااژاد ،ملياات ،هنساايت و «مااا» و «آناااا» را ماايسااازند .انگااارههااا رسااان ا  ،ب ا
دكلگير درد ما از هاان و [ارجاد] ارز هاا پارادار كماک مايكنناد؛ آنچا را كا ماا
خوب را بد ،مثبت را منفي و خير را در ب حساب ميآوررام .داسايانهاا رساان ا  ،نمادهاا،
اسطورهها و منابعي را توليد ميكنند ك ما از طرر آناا ،رک فرهنگ مشيرك را مايساازرم
و خود را در ارن فرهنگ وارد ميكنيم (خود را هائي از اران فرهناگ مشايرك مايدانايم).
نمارشها رسان نشان ميدهند ك چ كسي صاحب قدرت و چ كساي فاقاد آن اسات،
چ كسي مجوز اعما قدرت و خشونت دارد و چ كسي بر آن هارا نيست .آناا با قادرت
منابع اقيدارِ مشروعيت ميدهند ك بنا باوده اسات با آنااا مشاروعيت بخشاند و در مقابال
نشان ميدهند ك افراد فاقد قدرت بارد در هارگاه خود باقي بمانند را تحت فشار بادند .ماا ز
گاواره تا گور ،در رک هامع  رسان ا و مصرفي غوط ور هسييم.»...
رسان ها در زمين  توليد و توزرع ترس نيا نقشي اساسي بر عادهدارند ،ب وراژه آنكا بيشاير
ب بازنماري كاسييها ،مشكالت و بحرانها در هامع ميپردازند .در چند ده  اخيار حاوادثي در
هوامع صنعيي پيشرفي رخ داده ك احساس ناامني را هراس را در ارن هوامع تقورت كرده اسات.
برا مثا  ،بعد از حادث  رازدهم سپيامبر  ،2001داروندان آمرركاري هرروز در معرض تبليغاات
گسيرده رسان ا در زمين  تروررسم قرار دادي اند« .هر؛ بو » با مطرك ساخين تا «هنگ عليا
تروررسم» ،عمالً فضا هوامع غربي را ب ددت ملياب كرد .واقعيت ارن اسات كا تصاورات و
ترسها انسان تحت تأثير تجرب  زندگي روزمره او صورت ميگيرد .رسان هاا در هااان اماروز
نقشي كليد در دكلدادن ب هم  تصورات ما دارند .در رک ده  گذدي  ،رسان ها باا توها با
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سياست اعالنهنگ علي تروررسم ،ادكا گوناگون هراس مانند اسالمهراساي ،بيگانا هراساي،
عربهراسي و اررانهراسي را برا داروندان غربي ارجاد كردهاند.

ب همين ترتيب ،ميتوان از نقش رسان ها در ارجاد انواع هراسها اخالقاي و فرهنگاي در
دامان

هامع  امروز سخن گفت .تا پيش از دو ده  قبل ،رساان هاا غرباي با هاراس از ساياهان
ميزدند و حضور گسيرده مااهران ب خصوا سياهان را تادراد هاد بارا زنادگي ماردم
بومي غرب معرفي ميكردند .عالوهبر ارن ،باا بازنمااري گسايرده رخادادها و حاوادث نابانجاار
اهيمااعي مانناد دزد هاا ،قاچااق ماوادمخادر ،بانادها گنگساير  ،فحشاا ،قيال ،تصااادفات و
حوادثي از ارن نوع ،هراس اخالقي عميقي در د هامع ارجادميكردند .ب طاور مثاا  ،در چناد
سا گذدي بازنماري گسيرده دليک گلول ب سو دانشآموزان رک مدرس  در آمرركاا ناوعي
هراس گسيرده در بين داروندان ارن كشور پدردآورد .درواقع ،ميتوان گفت امروزه در هاان
توسع رافي  ،رسان ها نقشي بسيار كليد در توليد ادكا گونااگون هاراس و احسااس نااامني در
هامع دارند .تا آنجا ك ترس ب تدرر ب صورت ارز در هااان رساان ا تبادرل داده اسات.
1
برا بيان ارن واقعيت نياز ب بح ها گسيرده نيست .كافي است ب فيلمها «تخيلي ترسناك»
توه كنيم .ارن فيلمها ك ب لحاظ رواني ممكن است پيامدها مخرباي داداي  باداند ،ركاي از
انرها سينماري و تلوراروني پرمخاطب در هاان رسان ا اماروز با دامار مايروناد .حاداقل
پيامد ارن فيلمها ،با توه ب گسيردگي و عموميت آناا ،ارن است ك ب تادرر تارس در هامعا
ب صورت نوعي ارز و امر طبيعي را بدراي پذررفي ميدود .زرسين در هامعا  مخااطرهآمياا
نيازمند تبدرلددن ترس ب نوعي ارز است .از آنجااريكا در نساام سارمار دار  ،ازباينباردن
مخاطرات ساخيار تقررباً ناممكن است ،پس طبيعيكردن و درونيساخين تارس با رو هاا
مخيل  ،راهبرد منطقي برا سازگار با وضع موهود ب دمارمي رود.
عالوهبر ارن ،ما ب ادكا بسيار پيچيدها  ،دست ب بازنماري فرهنگ ترس با عناوان امار
طبيعي و پذررفي دده از طرر رسان ها ميزنيم .ركي از ارن راهبردها ،بازنماري پليس و دخصيت
كارآگاه ب عنوان فرد است ك حافظ امنيات دااروندان اسات .اماروزه« ،ساررا هاا پليساي»
گوناگوني ساخي ميدود ك نشان ميدهد هوامع هدرد و مناسبات انسااني موهاود در آنااا با
نحو اهينابناپذرر آميخي با ترس و ناامني هسيند .اما همزمان در ارن سررا هاا با طاور ماداوم
ارنگون القا ميداود كا با هاا تاال بارا ارجااد تغييار سااخيارها موهاود باراد در اران
موقعيتها ب پليس پناه برد .پليس و كارآگااه در اران ناوع ساررا هاا خاود بخشاي از ساناررو
1. Horrific films
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هامع  مخوف را ترسناك و مخاطرهآميا هسيند.
هنگها و خطرات طبيعاي مانناد سايل و زلالا

رسان ها همچنين از طرر بازنماري گسيرده
نشان ميدهند ك خطرات سااخيار در هواماع اماروز نا تنااا طبيعاي و بادراي هسايند بلكا
عمومي ،همگاني و هم هاري نيا ميبادند .ما هم روزه از طرر اخبار رسان ا با وقاوع چنادرن
سيل ،هنگ ،كودتا ،درگير و خبرها ناخودارند از ارندست روب رو مايداورم .در هااان
رسان ا  ،هيچ روز نيست ك در آرامش و امنيت سپر  دود .بسيار از اطالعات و خبرهااري
ك ما از طرر رسان  ها ب آن دسيرساي داررام فاقاد هرگونا نقاش ساازنده و مفياد در زنادگي
روزمره اكثررت داروندان است .برا مثا  ،آگاهي از ارنك در كشور دورافياده رک قيال
دسي همعي را هناريي بارگ رخ داده است چ فاردها برا دنونده راا بينناده مايتواناد داداي
بادد ؟ آرا ها ارن است ك ناخودآگااه ،او نسابت با ماوقعييي كا در آن قرارگرفيا مشاو و
نگران ميدود؟
همچنين رسان ها ميتوانند نقشي سازنده در توليد احساس امنيت در هامعا داداي باداند و
بسيار از برنام ها رساان ا از اران درادگاه ،قابال تفساير هسايند .هامچناين ،رساان هاا نقاش
ميناقضي از نسر نحوه مواها با مسئل  امنيت در هامع برعادهدارند .همانطور كا توضايح داده
دد ،آناا از راهها گوناگون ،احساس ناامني را در هامع تقورات مايكنناد و درعاينحاا  ،در
زمين  ارجاد آرامش و تقورت حس امنيت فعاليت مينمارند .بخش مامي از برنام هاا رساان ا
برا ارجاد امنيت ،معطوف ب بازنماري چارها مقيدر از نسام سياسي و ارجااد ثباات سياساي در
هامع است .همچنين رسان ها ب عنوان بازو پلايس ،گااه كماکهاا زرااد با ارجااد امنيات
مينمارند .اطالعرساني درباره هرائم ،تقورت قدرت پليس را آموز دااروندان بارا ارجااد
نسم ،ادكا گوناگوني از نقش رسان ها در تقورات احسااس امنيات در هامعا هسايند .اماروزه،
كودكان از طرر برنام ها كودك و برنام ها درگر فرارند هامعا پاذرر و فرهناگراابي را
تجرب ميكنند .درنييج  ،رسان ها از همان كودكي در نااد خانواده ،مسئل  امنيت نساام اهيمااعي
را بر عاده دارند .همچنين بخش مامي از عملكارد رساان هاا مياأثر از وضاعيت نسااماهيمااعي
است .آناا برا هلب رضارت خوانندگان ،بينندگان و دنوندگان خاود نااگارر باراد با ساالر
آناا توه نمارند .چراك مخاطب امروز ميتواند تناا با فشار رک دكم  ،كاناا دلخاواه خاود
را انيخاب كند .در چنين درارطي ،عملكرد رسان هاا در ارجااد امنيات راا كااهش آن ،پيامادها
ناخواسي  بسيار دارد.
اهازه دهيد همعبناد از بحا هاا نسار تاا ارنجاا ارائا كانم .بار اسااس درادگاههاا
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مطركدده ميتوان چارچوبها اهيماعي و فرهنگي ترس در هامع معاصر را با صاورت زرار
بيان كرد
 .1مدرنيي  ،همانطور ك سازنده اميدها و فرصتها برا بابود زندگي انسان باوده ،بايمهاا و
ترسها گوناگون ب وهود آورده است .نمي توان هامع معاصر را بدون در نسار گارفين
ارن ترسها و مخاطرات دناخت .ترس هم از مؤلف ها ساخيار هوامع معاصر است.
 .2ترس اگرچ «امر منفي» است ،اماا بارا هواماع معاصار «امار كااركرد » اسات و ساامان
سياسي و اهيماعي هوامع معاصر بدون ترس تحق نميرابد.
 .3مدرنيي  ،ترس ها انساان را تناوع و تكثار داده اسات .هامعا معاصار در مساير تحاوكتش
ادكا ميفاوت و ميناظر با تحوكت سااخيار و ظااور فنااور هاا تارسهاا گونااگوني
دكل داده است .توان مدرنيي را نوعي گسست از «ترسها طبيعي» ب «ترسها صنعيي»
و سپس ب «ترسها فرهنگي» و «ترسها هااني» دانست.
 .4مدرنيي در هوامع گوناگون دكلها ميفاوت محلي دادي است؛ ب همين دليل در هوامع
گوناگون ترسها معاصار ورژگايهاا هاااني محلاي دارناد .رعناي از تعامال و تلفيا
ورژگيها هااني و محلي ارجاد ددهاند.
 .5آگاهي از ترس را ترس آگاهي در هامع معاصر با دليال گساير تحقيقاات و رساان هاا
پدردها هااني است .ركي از ورژگيها هامع معاصر همين ردد تارس آگااهي اسات.
هرچ فرارند معاصر بودگي بيشير و گسيردهتر دود ،مياان ترس آگاهي هم بيشير ميدود.
 .6هامع معاصر همواره در تقال كاهش ترسها عمال كارده اسات .تارس آگااهي معاصار
ركي از راهبردها معاصر برا مواها با ادكا گونااگون تارس اسات .از ارانرو ،نباراد
مدرنيي و هامع معاصر را مادين توليد ترس دانست ،همانطور ك نميتوان هامع معاصار
را بدون مالحس ترسها آن در نسر گرفات .مايتاوان هامعا معاصار را ناوعي چاالش،
گفيگو و كشمكش ميان ترسها و رافين راهها غلب بر ارن ترسها دانست .هامع معاصار
ترس را تقدرر و سرنودت محيوم انسان نميداند.
 .7رسان ها ،دبك ها اهيماعي ،مااهرتهاا و با هام پيوسايگي اقيصااد و سياسات هاااني،
ترسها را هااني كرده و امروزه ما با «ترسها هااني» مواه هسييم.
 .8ركي از ورژگيها هامع معاصر ،هداري «تجرب ترس» از «احساس ترس» اسات .با وراژه
با رسان ا ددن هوامع ،احساس تارس بيشاير از تارس واقعاي اسات؛ ترساي كا درنييجا
وهود تادردها و خطرها واقعي ارجاد ميدود.
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 .9ترس پدرده پيچيدها است و نميتوان از طرر «انگاره سادهساز » 1رعني تقليال تارس با
ركي از ابعاد آن را ارجاد تقابل ميان ترس و دجاعت اران پدراده را توضايح داد .تارس در
معنا اهيماعي آن را بارد از درون بافتها پيچيدها قرار داد ك كاركردهاا مثبات و
منفي گوناگون دارد و بيش از ررش دادين در بادلي را ورژگيها رواني افاراد ،ررشا در
عملكردها سازوكارها و ناادها معاصر دارد.
اكنون در بخش درگر ارن مطالع  ،ترس در هامع معاصر ارران را با توه ب چارچوبهاا
اهيماعي و فرهنگي بيان دده تحليل ميكنم.
ترسهاي معاصر در ايران
با توه ب «چارچوبها اهيماعي ترس» و ارنك ميتوان ترس را ن امر فارد بلكا ناوعي
ساخيار احساسي در نسر گرفت ،در ارنجا س الگو ترس ساخترافي در اراران معاصار را تشاررح
ميكنم .ارن س الگو عبارتاند از «تارسهاا تااررخي» (رساوبرافيا )« ،تارسهاا تجادد »
(غالب) و «ترسها فرهنگي» (در حا ظاور).
 .1ترسهاي طبيعي و ماوراء طبيعي رسوبيافته

منسورم از ترسها تاررخي ،كانتررن ترسها ساخترافيا در اراران اسات كا همچناان در
زرساات هاااان معاصاار مااا رسااوب كاارده و بقارااا آناااا در ساااخيارها فرهنگااي و سياسااي و
اهيماعيمان مشاهده مي داود .برخاي نياا معيقدناد در دخصايت ماا اررانياان اران بقاراا با طاور
ساخترافي ا بازتوليد ميدود (فراسيخواه )1394 ،برخي هام معيقدناد تاا اران رساوبات نقاد و
اصالك نشود ما همچنان درگير چالشها توسع خاواهيم ماناد (ساررعالقلام .)1384 ،در ارنجاا
نماايخااواهم اراان ادعاهااا را ارزرااابي كاانم .ماايخااواهم از واقعياات تاااررخي تاارس در ارااران
آدناري زداري كنم و نشان دهم كا اران واقعيات تااررخي بخشاي از فرارناد تولياد و بازتولياد و
پوراري و مسئل تغيير در ارران معاصر بوده و هست .ترسها تاررخي ،تركيب پيچيده از واقعيت
و خيا هسيند .ارن ترسهاا هام از موقعياتهاا و واقعياتهاا عيناي سرچشام گرفيا اناد ،هام
ب صورت اساطورههاا و يهنياتهاا و صاورتهاا نماادرن در قالاب داعر ،ادبياات ،فولكلاور و
روارتها مخيل در دكل دادن يهنيت ما حضور دادي اند .در ارنجاا مجاا آداناريزداراي و
توصي تمام ابعاد ارن الگو ترس وهود ندارد ،اماا برخاي وهاوه آن را باا اداارههااري كوتااه
1. Symplicity paradigm
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مرور ميكنم.
همانطور ك گفييم احساسات در ميان هر قوم ،گروه را مليي ميتواند در طاو تاارر و از
طرر تجرب ها زرسي همعي ب صورت الگوها فرهنگاي و ناخودآگااه همعاي درآماده و با
تعبياار گوسااياو رونااگ ،تباادرل باا كااان الگااو دااود (رونااگ .)1365 ،تاارس را ماايتااوان از
كااانالگوهااا احساسااات در ارااران دانساات .دااواهد و تحقيقااات تاااررخي ،هامع ا دااناخيي و
انساندناخيي نشان ميدهد ك ركي از ورژگيها تكراردونده و مسيمر در ارران در بيستوپن
قرن دوران دكل گير نسام سياسي در آن ،وهود ناامني است .ارن ناامني و تاداوم تااررخي آن،
موهب تكورن و توسع ترس هاري دده است ك تا همين اكنون در اراران امياداد رافيا اناد .اران
نوع ناامني عمدتاً نادي از حاكميت ارالت ،كميابي منابع ،فقار و عقابمانادگي فانآورانا  ،فقار
فرهنگي و بيسواد  ،حاكميت ارز ها پدرساكران  ،بايثبااتي اهيمااعي و سياساي ناداي از
هنگها ،بيمار ها فراگير و پارينبودن سطح بادادت و سالمت ،وهود فرهنگ و ارز ها
خرافي ،تفكر غيرعقالني و ب طوركلي ،ورژگيها هامع  پيشامدرن ارراني بوده است.
بسيار از ورژگيها احساس ناامني ،ك نسرر پردازان اهيماعي ارراناي بار اسااس تحليال
منابع موهود تاررخي درباره «دخصيت اررانيان» مطرك ميكنند ،مرباو با دوران پيشامعاصار و
احساس ناامني تاررخي است .در ارن دوران ،احساس ناامني طبيعيااً با دليال عموميات ،دادت و
كيفيت آن ،نوعي «فرهنگ ترس» را دكل ميداد ك موهب تقورات روحيا  محافسا كاار ،
بيتفاوتي نسبت ب سرنودت همعاي ،در كك خاود فارورفين ،پنااهباردن با اداكا گونااگون
عرفان ،رند و درگر ادكا فرهنگي دده است .درواقع ،ورژگيها دخصيت همعاي اررانياان
در دوران پيشامعاصر ،از سازوكارها بقا در ارن درارط بودهاست.
ورليام بيمن ( ،)1381انساندناس آمرركاري در كياب خود با عنوان «زبان ،قدرت و منالات
در ارران» بيان ميدارد ك زرنگي را زرركي ركي از خصارل مام اررانيان است .با اعيقااد بايمن،
ارن زرنگي را زرركي بازتااب ناااري باياعيمااد و احسااس نااامني در هامعا  اراران اسات .او
اسيدك ميكند ك چاون اررانياان با ركادرگر باياعيمااد هسايند و نمايدانناد كا كانشهاا و
واكنشها درگران را چگون پيشبيني كنند ،درنييج در مناسبات خاود از هاادو ارتبااطي و
ادكا گوناگون لفاظي اسيفادهميكنند.
ركي از محققان ك در زمين دناساري ناامني در اراران تحقيقاات گسايرده كارده كاتوزراان
است .كاتوزران نسرر معروفش ب نام «ارران ،هامعا كوتااهمادت» (كاتوزراان )1390 ،و كيااب
«اررانيان دوران باسيان تا معاصر» ( )1391نشان ميدهد ك درنييجا نساام سياساي اسايبداد در
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ارران ،دولات هاا هايچ محادودرت و چاارچوب قاانوني در رابطا داان باا ماردم ندادايند و دااه
ميتوانست تا هر مقدار ك مي تواند اموا و هاان ماردم را تصااحب كناد ،ماردم هام هايچگااه
نسامها سياسي را مشروع نميدانسيند و درنييج همواره درصدد سرنگونكردن اران نساامهاا
سياسي بودند .كاتوزران در كياب «اررانيان» مي نورساد حياي دااه هام در اراران احسااس امنيات
نميكرد ،زررا ميدانست هارگاهي در هامع ندارد و هر لحس ممكن است او را سرنگون كنند.
كاتوزران در كياب «ارران ،هامع كوتاهمدت» از اسايعاره «هامعا كلنگاي» بارا توصاي
وضعيت اهيماعي ارران اسيفاده ميكند و ماينورساد در اراران افاراد «چشاماناداز بلندمادت» از
آرنده زندگي خود ،چ در سطح فرد و چ در سطح نساام سياساي ندارناد .در اران هامعا با
دليل اسيبداد بودن و فقدان حاكميت قانون ،امكان انبادت سرمار هرگا فراهم نشده است .با
اعيقاد كاتوزران ،در ارران انضبا و نسم طراحاي نشاده؛ زرارا قاانون در اراران ميالاا اسات .از
ارنرو مردم همواره هيچ اطميناني ب آرنده ندارند.
كاتوزران معيقد است «كمآبي» هم نقاش ماماي در بحارانهاا و نااامنيهاا سااخيار در
ارران دادي است .بيآنك بخواهم تبيينها هغرافياري از تارر ارران ارائ كنم ،معيقادم فجاارع
طبيعي مانند زلال  ،سيل ،طوفان و خشکسالي هركدام ب ادكا گوناگون و گسيردها زرسات
هاان انسان ارراني را ناامن ميكردند .مرتضي راوند ك تارر اهيماعي ارران را روارت كارده
است ،بر اهميت ارن بحرانها و فاهع ها مانند خشکسالي و قحطي در «ارجاد روحيا خااا در
اقشار مردم ب ورژه كشاورزان» در تارر ارران تأكيد ميكند و «احساس عدم امنيت رواني و عدم
تحرك و انجماد روحي و ترس نادي از خشکسالي» را پيامد همگااني آن بارا هامعا اراران
ميداند (راوند .)13 1354 ،
خشکسالي بارگي كا در ساا  1249دمساي ( 1288قمار ) در زماان ناصارالدرندااه در
ارران رخ داد ،بنابر اطالعات مسيند بخش زرااد از همعيات اراران را كشات و بحراناي عسايم در
ارران ب وهود آورد ك بعد از حمل مغو چنين فاهع ا رخ نداده باود (كياابي .)11 1390 ،اران
قحطي تناا فاهع بارگ از ارن نوع در تارر ارران نباود (اوكاازاكي .)41 1365 ،روارات دقيا و
محققان داوكو اوكاازاكي از قحطاي ساا  1249بياانكنناده ابعااد گسايرده پيامادها و زمينا هاا
اقيصاد  ،اهيماعي ،سياسي و فرهنگي ارن فاهعا باارگ ساده سايادهم اراران اسات .كياابي ،در
مطالع ارزدمند خود «قحطيها ارران» ( )1384گسيردگي و فراواني خشکساليهاا و پيامادها
وررانگر و پاردار آناا بر زنادگي و يهان اررانياان را نشاان مايدهاد .كوكرياان در مطالعا ا نشاان
ميدهد ك در همين دوره معاصر ،رعني از صد و پنجاه پيش تا سا  1380نادرک ب ده ميليون نفار
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در ارران درنييج قحطي هان خود را از دست دادهاند .كوكرياان معيقاد اسات هايچ فاهعا طبيعاي
درگر تاكنون بيش از قحطاي هاان اررانياان را نگرفيا اسات .با هماين دليال ،او مفااوم «هامعا
قحطي» زا برا تحليل ارران ابداع ميكند؛ هامع ا كا هما ساازوكارها زنادگي همعاي آنااا
تحت تأثير قحطي دكل گرفي است .كوكريان هم مانند كاتوزران معيقد است قحطي نقش كلياد
در تداوم اسيبداد و عدم دكلگير حكومت قانون در ارران دارد .بارد در نسر دادات ،هماانطاور
ك كيابي هم درك داده است ،مرگومير گسيرده قحطيها صارفاً ناداي از خشاونت طبيعات نباود
بلك ناتواني هامع ارران در مدرررت و حاكميت سياساي نياا در آن تاأثير ماماي دادايند (كياابي،
.)1390
ب نسر ميرسد ضرورتي ندارد تا روارتهاري ميعدد از سارر زمين ها مولد تارس و نااامني
مانند زلال ها را بيمارها همگاني چون وبا و طاعون در ارران پيشامعاصر (برخي از آناا با دوره
معاصر هم كشيده دده است) ارائ كنيم .مجموع ارن مخاطرات موهاب داكلگيار «يهنيات
ناامن» و وحشتزدها دده و ارن احساس ناامني و ترس ،ميون و صاور نماادرني تولياد كارده و
آفررده و خود را در ارن ميون بازتوليد كرده است .پرورا پيران در تحقيقي ك باراسااس تحليال
محيوا سيصد مين ادبي ،تاررخي و فرهنگي انجام دادهاست ارن نكي را مطرك ميسازد كا در
تمام ميون بررسيدده ،احساس ناامني ركي از ورژگيها اصلي دخصيت همعي اررانيان اسات
(پيران .)1388 ،پيران ميگورد ك عوامل ناامنيساز دائمي ،پيوسي زندگي انسان ارراني را تادرد
كرده است .از ارنرو امنيت ،راهبرد تررن مقول  زندگي انسان ارراني و كليد درك تحاوكت
اررانزمين است .ب اعيقاد پيران ،برخي از ارن ناامنيها پاردار ،مرباو با موقعيات ئوپلييياک
ارران است .درنييج  ،زندگي در ارن مرزوبوم همواره در معارض تادراد دائماي باوده اسات .با
اعيقاد پيران ،ناامني دائمي در ارران نادي از پاردار حاكميت ارالت برا بايش از هااار ساا و
تجرب  بيش از  1200هنگ سراسر و وررانگر و دكلگير انواع تضادها است.
كاتوزران ( ،)1388ركي درگر از نسرر پردازان معاصر ارران نيا معيقد اسات احسااس عادم
امنيت ،عامل اصلي و تعيينكننده دخصيت اررانيان و هامع  ارراناي اسات .با اعيقااد كاتوزراان،
اسيبداد بودن ،كوتاهمدت بودن و هر؛ومر؛ طلب بودن ،ورژگيهاا تااررخي هامعا  ارراناي
بوده است .ارن ورژگيها عوامل تعيينكنندها هسيند ك احساس عدم امنيت در انسان ارراناي را
ب وهودآوردهاند .ب اعيقاد كاتوزران ،احساس عدم امنيت در ارران ،در مقارس با هوامع صنعيي
و توسع رافي  غربي بسيار محسوس و هد است .او معيقد است رک ارراني نميداند در آرنده
ن چندان دور چ اتفاقي محيمل است ك در زندگي او رخ بدهد .كاتوزران اسيدك  ميكند ارن
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پيشبيني باودن و حاس نااامني ،در زنادگي هما  اررانياان وهاود دارد و بار روحياات و
غيرقابل 

خلقيات آناا تأثير ميگذارد .با اعيقااد او ،درنييجا حاس نااامني ،اران منطا در هامعا داكل
ميگيرد ك «سعي كن بخور تا خورده نشو » .كاتوزران با اداره ب مثاا هاا تااررخي نشاان
ميدهد ك چگون حيي پاددااهان نسابت با موقعيات خاود با دادت احسااس تارس و نااامني
 
ميكردند .او برا مثا ب «داه داجاع» آ مسفار ،پاددااه ممادوك حاافظ ،اداارهمايكناد كا
چشمها پدر «امير مبارزالدرن» را كور ميكند .هامچناين« ،محماددااه قاهاار» كا بااوهود
روحي  درورشمسلكيا دسيور ميدهد صدراعسمش «ميرزا ابوالقاسم قائممقاامفراهااني» را
خف كنند؛ ب رغم آنك سوگند رااد كاردهباود هرگاا خاون او را نررااد .با اعيقااد كاتوزراان،
احساااس ناااامني در هامعاا  ارااران دكراال و هاامچنااين پياماادها گوناااگوني دادااي اساات.
افرا وتفررط ركي از پيامدها ارن وضعيت است .حس بدبيني دادرد نسابت با دولات و نساام
سياسي نيا نادي از همين احسااس اسات .او معيقاداسات ارانكا دولات را اهاررمن و ماردم را
اهورامادا بپنداررم ،ررش در وضعيت احساس ناامني دارد .تن ندادن ب قدر نيا ركي از پيامدها
اصلي ارن احساس است.
درباره ابعاد مخيل نسرر ها كاتوزراان مايتاوان مواها هاا انيقااد دادات ،با هاا اران
دردگاه ك ناامني ركي از ورژگيها مام تارر ارران بوده است .هنگهاا ،غاارتهاا ،ناااعهاا
محلي و فقدان حاكميت قانون و سيطره بدون چونوچرا و مطل حكمرانان محلي و داهان بر هاان
و ما مردم همواره برا ماردم ارجااد نااامني مايكارده اسات .رحمانياان و هژبرراان در مطالعا ا
درباره اسيبداد و انحطا در ارران با تكي بر روارتها سفرنام ها خارهياان نشاان مايدهناد كا
درنييج ادكا گوناگون سيمگر  ،بيقانوني ،اسيبداد و بيعداليي ،همواره ناامني در اراران وهاود
دادي است (رحمانيان و هژبرران.)1391 ،
همچنين ماد محسنيانراد ( )1387در بررسي درگر ب تحليل محيوا قررب ب چالوسا
دروان دعر و ميون نثر فارسي در هاار سا گذدي پرداخي است .او در اران بررساي نشاانمايدهاد
ك ركي از الگوها حاكم بر ارتبا انساني ميان اررانيان «فرهنگ سكوت» است .اررانيان ب دكرال
مخيل ازهمل فقدان حس اعيمااد و امنيات هماواره ركادرگر را با ساكوت در برابار درگار و
اهيناب از بيان مكنونات قلبي خود و پناان ددن در زررپودش ماسكي ميفااوت تجاورا كاردهاناد.
محسنيان راد نشان ميدهد ك ادبيات فارسي در تمام طو تارر بازتوليد و بازنمااري فضاا تارس
و احساس ناامني در ارران بوده است.
احساس ناامني تاررخي را ميتوان در روابط چالشآمياا تااررخي باين اقاوام و گاروههاا
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ساكن در ارران نياا نشاان داد .تاا پايش از راک قارن گذداي  ،اقاوام ،اراالت و عشاارر در اراران
گروهها مسيقل زندگي ميكردند .ارن گروهها برا معيشت و ارتااق خود اغلب با

ب صورت
هان ركدرگر ميافيادند .در دورهها ميناوب تارر « ،فرهنگ غارتگر » ركي از وهوه زندگي
آناا بوده و از ارنرو هيچرک از گروهها و مردم احسااس امنيات و زنادگي در صالح و آراماش
ندادي اند .دعواها حيدر نعميي ،نااعها دسي همعي در روسياها و دارها ،وهود قشر و گروه
لوطيها و افراد مسلح ب قم و چاقو و موارد از ارن نوع ،دكلت بر آن ميكناد كا درگذداي
افراد ب دكلها مخيل از امنيت اهيماعي برخوردار نبودهاند.
در مجموع ،ترس همواره با ددتها مخيل در سراسر تارر پيشامعاصار اراران بار روك
انسان ارراني سيطره دادي اسات .فشاارها طبيعات (سايل ،زلالا  ،طوفاان ،خشاکساالي و ،)...
فقدان حاكميت قانون ،كميابي ،بيمار  ،اسيبداد ،هنگ ،نااعها محلي و عوامل درگر تارس و
ناامني را ب صورت مؤلف ساخيار و طبيعي تارر و هامعا اراران و كاانالگاو انساان ارراناي
درآورد .راهبرد انسان ارراني برا زرستپذرر كردن در موقعيت ساخيار ناامني و ترس ،عموماً
نوعي تقدررگراري و سازگار با ناامني ب صورت «موقعييي مقادرر» كا گرراا از آن نادارد .از
ارنرو ميتوان ترسها تاررخي را «ترس تقدررگراران » دانست .تن دادن ب ترس با توهي درني
مبني بر تقدرر و قضا الاي دانسين ،زرسين در موقعيتها ترس را آسانتر و درعينحا تداوم
و بازتوليد آن را ممكن ميساخت .مذهب و باورها درني و ميافياركي ،مامتررن راهبرد انساان
ارراني برا تحمل پذرر كردن ترسها و ناامنيها در سراسار تاارر باوده اسات .هماانطاور كا
خواهيم درد تناا در موقعيت معاصر اسات كا با تادرر اراده مواهاا عقلاي و تكيا بار علام و
فناور برا كاسين از ناامنيها و ترسها همعي و تاال بارا صاورتبناد كاردن ناوعي
مدرررت عقلي در فضا تارر معاصر ارران دكل ميگيرد .درعاينحاا با ميااناي كا هامعا
ارران از دكل دادن نسمي دموكراتيک و كارآمد و توساع رافيا باازميماناد ،همچناان روركارد
تقدررگراران ب ترسها و ناامنيها نيا بازتوليد ميدود .ارن داسياني اسات كا در اداما بحاثم
آن را روارت ميكنم.
 .2ترسهاي تجددي مسلط

همانطور ك در مباح چارچوبها اهيماعي ترس توضيح دادرم ،بسايار از نسررا پاردازان
مدرنيي نشان دادهاند ك ترس ركي از لاوازم و مؤلفا هاا دنياا مادرن و سااخيارها عيناي و
ماد آن است؛ اگرچ ترسها مدرن از هاات مخيل با ترسها تاررخي تفاوت دارناد .در
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موقعيت معاصر نيا ما در ارران با مجموعا ا از فرصاتهاا و تادرادها هدراد مواها  دادرم.
درنييج  ،تضادها و چالشها تازها در هامع  ارران ظاور و بروز پيادا كارد .هامعا معاصار
در ارران از سا ها  1200دروع ب دكلگير كرد (راور .)1395 ،
هم تحقيقات تاررخي و هامع دناخيي نشان ميدهند كا هامعا معاصار راا ميجادد اراران
انبادااي از تحااوكت ساااخيار و گفيماااني اساات (فاضاالي 1393 ،و 1394؛ آبراهاميااان1389 ،؛
محمد 1394 ،؛ راور .)1395 ،ارن تحوكت ،پيشرفتهاا و درعاينحاا چاالشهاا سااخيار
بارا هامعا اراران ارجااد كارده اسات .هماانطاور كا مارداا بارمن (بِارمن )1386 ،و درگار
نسرر پردازان مدرنيي نشان دادهاند ،ماهيت پيچيده دنيا معاصر هم ها همراه باا هماين موقعيات
مسئل مند دوگان خير و در را بااروز و بحاران اسات .ماا ناوعي «تجربا گسسات» را در دوره
معاصر طي كردهارم؛ اگرچ ن ارن «فرارند گسست» كامل دده است و ن ارنك تجرب گسسات
ب معنا انقا كامل و نبود هرگون تداوم است .تحو تاررخي محصو پيوند و باز همكنشي
ميان گسست و تداوم است (ماهروران.)42 1377 ،
در ده ها اخير اگرچ مطالع تجرب تجدد و پيامدها آن در اراران ركاي از اصاليتاررن
دسيور كارها محققان و رودنفكران ارراني بوده (فاضلي ،)1394 ،اما هنوز از درادگاه تارس و
ناامني ،تجدد ارراني تحليل نشاده اسات .هماانطاور كا در تارسهاا تااررخي درادرم ،تارس
ب صورت تاررخي از درون ساخيارها سياسي ،هغرافياري ،اهيمااعي و اقيصااد اراران تكاورن
رافي و ب صورت نوعي كانالگو و ساخيار احساسي ب درون فرهنگ ارران نفوي كرده اسات .در
دنيا ميجدد ارراني ،درنييج پيشرفتها علم و فناور و دكلگيار نساام ادار و گساير
فناور ها انضبا بخش ،بسيار از ترسها تاررخي اررانيها كاهش رافي و زمين ها نااامني
و ظاور و بروز ترس را از ميان برده است .اما دو مالحس مام در ارن زمين وهاود دارد نخسات
ارنك بخشي از ترسها تاررخي اررانيان در قالب كانالگو را ناخودآگااه يهان همعاي ماردم
در دنيا معاصر دار دده اررانيان بازتوليد دده است و دوم ارنك در ارن هاان داار داده
انبوهي از صورتها تازه تارس و نااامني داكل گرفيا و با طاور سااخيار تولياد و بازتولياد
ميدوند .بسيار از محققان ارن واقعيت ك فرهناگ معاصار ماا تلفيقاي از مؤلفا هاا تااررخي
دامل درن ،سنت و زبان ب عالوه مؤلف ها مدرن است ،تأكيد دادي اند (ثالثي1379 ،؛ رهااري،
1391؛ خليلي1394 ،؛ دارگان1390 ،؛ سرو  .)1370 ،ب تعبير فرهنگ رهااري «اراران باسايان،
پدر و مادربارگ ،دوره اسالمي ،پدر و مادر و دوران معاصر ،خود ما هسييم و سنت هم اسطوره
خانوادگي ماست .از هيچرک نميتوان و نبارد غافل بود؛ وگرن مصداق با دااخ نشساين و بان
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برردن ميدورم» (رهاري .)39 1391 ،رهاري معيقد است «مشكل هورات اررانياان» هماين دايوه
تلفي ددن ارن فرهنگهاست .در ارن زمين باا او هام عقيادهام ،اماا نا باا روارياي كا او از اران
تلفي گراري ارائ مي كند ،بلك از ارن نسر ك برخي از كانالگوها تااررخي ازهملا احسااس
ناامني و ترس در «زرسات هااانهاا معاصار» و داار و كاالنداار داده اررانياان تولياد و
بازتوليد دده و همچنان مي دود .رعني تجدد ارراني خود مولد ادكا تاازه و هدراد تارس داده
است.
از ارن دردگاه ،احساس ناامني در هامع  امروز ارران ،از نسر نوع و محيوا و زمين هاا آن
پدردها كامالً هدرد است و ررش در ساخيارها تجادد ارراناي دارد .بار اسااس اران درادگاه،

ساخيارها سياسي ،اهيماعي ،اقيصاد و فرهنگي هدرد ب اداكا گونااگون ،نااامني را تولياد
مينمارند .معاصر ددن در تمام هوامع درحا توسع  ،ازهمل در اراران ،با صاورت چناد فرارناد
 
ساااخيار دااامل دااار د ادن ،ملااي داادن رااا دااكلگياار دولاات -ملاات ،صاانعيي داادن و
بوروكراتيک ددن بوده است (برگر و همكاران .)1385 ،تحوكت اقيصاد و صنعيي در هامعا
معاصر ارران ،ب ورژه اكيشاف نفت و صادرات معادن و ماواد خاام ،باعا افااارش سارمار هاا
ماد و رون اقيصاد دده و ارران از هامع كميابي پيشامعاصر با هامعا مابعاد كمياابي تغييار
كرده است .همين امر زمين بسيار از ترسها و ناامنيها مانند قحطي را از ميان بارده اسات .اماا
درعينحا  ،در هامع معاصر ارران ادكا ساخيار از نابرابر ها اقيصاد و اهيمااعي داكل
گرفي است .تحقيقات ميعدد نشان ميدهند ك افاارش نابرابرها موهب ردد چشامگير احسااس
ناامني در دارها مخيل ارران دده است (بياات1388 ،؛ نورادنيا1388 ،؛ كرامياي .)1385 ،در
ادام ب صورت فشرده و با تكي بار دادههاا تحقيقااتي موهاود نشاان مايدهام كا هار راک از
فرارندها معاصر ددن ضمن كمک ب تغييار هامعا اراران و ارجااد باباود و نوسااز  ،زمينا
دكلگير ادكا تازها از ترسها و ناامنيها را ارجاد كرده است.
ترسهايشهري :دار ددن را ميتوان بنياد تررن عامل تحو ساخيار اراران در دوره
و فرارند معاصر دانسات (محماد  .)1394 ،مطالعاات نسار داردناساان و نسررا هاا داار
ب وضوك نشان دادهاند ك دار معاصر ميتواند مامتررن عامل توليد احساس ترس و ناامني بادد
(صالحي .)1387 ،در دوره معاصر ،هامع  ارران ضمن برخاوردار از مواهاب تجادد و زنادگي
دار و دارنشيني از تاأثيرات مخارب آن نياا در اماان نباود .گساير دارنشايني ،پيادارش و
گسير طبق ميوسط دار و هدرد و تحوكت اهيماعي و فرهنگي در هامع  داار اراران
موهب دكلگير ادكا نورني از باهكار ها اهيماعي ،بيمار  ،فقر و محروميت ،ناابرابر
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اهيماعي ،تضادها و تعارضات اهيماعي و فرهنگي دد.
تعداد پردمار از تحقيقات تجربي نسااممناد حكارات از نقاش داار دادن و گساير
دارها در توليد و بازتوليد ادكا گونااگون احسااس نااامني دارناد (ميااني و همكااران1396 ،؛
دااربييان و همكاااران1394 ،؛ هاااانگير و همكاااران1392 ،؛ لاساااريزاده1391 ،؛ هعفاار ،
مسگرزاده و ميرزاخاني1397 ،؛ هاداميانفار و همكااران1391 ،؛ محساني تبرراا و همكااران،
 .)1390ارن تحقيقات ابعااد گونااگون تارسهاا و نااامني هاا داار در اراران اماروز را نشاان
ميدهند.
ترسهايجنسيتي :تحقيقات تجربي نشان ميدهند زنان بايش از ماردان در داارها اراران
احساااس ناااامني و تاارس ماايكننااد .اراان احساااس «ناااامني هنسااييي» حيااي در دااار تاااران ك ا
توسع رافي تررن و درعينحا ميجددتررن دار ارران است نيا وهاود دارد (بياات .)1396 ،داارد
هميش تارر زنان با نوعي احساس ناامني مواها باودهاناد اماا تالقاي داار و هنسايت در اراران
پدرده ا معاصر است .با توه ب گسير چشمگير حضور زنان در دارها در ارران معاصر ،كا
من در مطالع از آن ب زنان دادن داار (فاضالي )1396 ،تعبيار كاردهام ،مسائل امنيات زناان در
دارها اهميت زراد پيدا كرده است؛ مسئل ا ك ما از نسر تاررخي هرگا با آن مواه نباودرم.
از ارنرو ،در سا ها اخير تحقيقات گسيردها در زمين امنيت زنان در دارها انجام دده اسات
(فالحيي )62 1394 ،و هم ارن تحقيقاات نشاان مايدهناد كا داارها با داكلهاا مخيلا
احساس عدم امنيت و ترس را برا زنان توليد ميكنند (اكبار و همكاار1396 ،؛ هااانگير و
همكاران1392 ،؛ گلي1390 ،؛ نياز و همكاران1390 ،؛ عليخواه و همكاران1385 ،؛ بمانياان و
همكاران1388 ،؛ نوروز و همكااران1388 ،؛ احماد و همكاار1392 ،؛ ناادر و همكااران،
 .)1389بر اسااس اران تحقيقاات ،نيماي از زناان هنگاام تاردد در داار احسااس امنيات ندارناد
(عليخواه و همكاران )1385 ،و در ارن زمين ورژگيها فرد زنان تأثير ندارد و هم زناان اران
احساس ناامني را تجرب ميكنند (دارعپور و همكااران )91-106 1391 ،اگرچا گااار هاا
ميعدد نشان ميدهند زنان با سارمار هاا اهيمااعي و فرهنگاي بااكتر در مقارسا باا زناان دارا
سرمار پارينتر كمير احساس ترس را تجرب ميكنند (نياز و همكاران.)1390 ،
ترسهايايااي :ركي درگر از فرارندها بنياد و ساخيار دنيا معاصر ،دكلگير و
توسع دولت ها ملي است .در ارران دولت ملاي در معناا معاصار آن باا داكلگيار دولات
پالو آغاز دد؛ اگرچ تبار آن ب دوره قاهار و انقالب مشاروط مايرساد .هماانطاور كا در
بح ها نسر نشان دادرام ،دولات هاا ملاي نياا مانناد داارها معاصار مايتوانناد ركاي از
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مامتررن مادينها مولد ناامني و ترس در هامع بادند .در ارران معاصر دولت مركاا هدراد
داگفتانگياا بارا خلا

با دست راافين با توانااري هدراد بارا كنيار و نساارت ،قادرت
محدودرتها اهيماعي ،فرهنگي و سياسي كسب كرد .برا مثا  ،دولت اران امكاان را رافات

ك در مادرررت بادن دااروندان دخالات كناد .برناما هاا بادادات و درماان ،ركساانسااز
الگوها پودش و لباس ،همگنساز زبان و كاهش نفوي و محدودرت هارگاه اقوام و اقليتهاا
ازهمل مصادر ارجااد تنگناهاا اهيمااعي و فرهنگاي بارا دااروندان باود .در اران دارارط،
داروندان با تجرب ا هدرد از احساس ناامني فرهنگي و اهيماعي روب رو دادند؛ احساساي كا
درگذدي ب ندرت در تارر و فرهنگ ارراناي مشااهده داده اسات .از ارانرو ،پيادارش دولات
ضمن تقورت نوعي امنيت باع ظاور نوع ميفاوتي از احساس ناامني در هامع  اراران گشات.
درنييج ارن امر ،دولت خود ب رک تناقض فرهنگي در هامع تبدرل دد.
كاتوزران ( )1388معيقداست ك تا پايش از مشاروطيت ،پدرادها با ناام «دزد دولياي»
هرگااا در هامعا  اررانااي با چشاام نماايخااورد .با اعيقاااد او ،اراان پدرااده كا عبااارت اساات از
دستانداز ب اموا دوليي ب ادكا گوناگون ،درنييج مناسبات سياسي و اهيمااعي هدراد

دولت ملي در اراران با وهاود آماده اسات .كاتوزراان ،ازآنجااريكا هامعا  اراران «هامعا ا
كوتاهمدت» است ،فرد ،هنگاميك دارا مقام و مسئولييي در نسام ادار و سياسي ميداود ،با
تعبير عاميان در تال است تا در مدتي ك در ارن هارگاه قرار دارد «بارِ خود را ببندد».
ترسهايب سوکراتيک :مدرنيي با دكل دادن نوعي سامان و نسام مبيناي بار قاانون و ارجااد
سازمان عقالني ميتواند بر ترسها و اضطرابها و ناامنيها غلب كند .اران وعاده دنياا معاصار
است .اما ب ميااني ك در تحق ارن وعده كامياب بادد ،امنيات داكل مايگيارد و در غيار اران
صورت سازمانها بارگ و همگاني مدرن ماي توانناد با ماداين مولاد تارس و نااامني تبادرل
دوند .مطالعات ميعدد نشاندهنده چالشها بنياد درزمين ٔ سازمان و مدرررت در ارران است
(داناريفرد .)1391 ،در ارنجا مجا تشررح ارن چالشها نيست اما نكي مورد نسار اران اسات كا
نحوه عملكرد سازمانها و ديوه فن اداره هامع نقش مامي در دكل امنيت و همچناين احسااس
امنيت در هامع امروز ارران دارد .تحقيقات بيانكننده ارن اسات كا در اراران همچناان مناافع و
مصالح فرد در سازمانها بر مصالح همعي اولورت دارد (معيدفر .)1379 ،ارن امر ب معنا اران
است ك سازمانها همواره نوعي احساس ناامني نادي از «فراگير احسااس اهحااف» و اداكا
گوناگون «تبعيض سازماني» را توليد ميكنناد (محماد  .)1391 ،همچناين مواناع ماماي در راه
قانون گراري و حاكميت قانون ارجاد ميكند (عبدالاي .)1387 ،ميأسفان روند احسااس اهحااف

32

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال هشتم ♦ شماره بيستوهشتم

در ده اخير افاارش رافي و ب تبع آن ،احساس ناامني ساازماني و داغلي نياا روبا افااارش باوده
است (بسطامي و همكاران.)1396 ،
همچنين تحقيقات تجربي ميعدد نشان ميدهد ك ارجاد امنيات توساط ارگاانهاا دولياي
رابط معنادار با احساس امنيت زنان دارد (دارعپور و همكاران .)1391 ،طبيعياً نحاوه عملكارد
سازمانها انيسامي و امنييي مانند سازمان پليس و نيروها مسلح ميتواند برا احسااس امنيات
در هامع تعيينكننده بادد .پژوهشي تجربي نشان ميدهد پارين بودن اعيماد مردم ب پليس ،عدم
آگاهي پرسنل با دارك وظاار در برخاورد باا ماردم و عادم آماوز دااروندان در راسايا
مشاركت از مامتررن موانع مشاركت مردم و پليس است (انصاار  .)1384 ،پاارين باودن ميااان
اعيماد و احساس امنيت ب سازمانها باع كند كنش اهيماعي در تعاامالت زنادگي روزماره
داروندان ارراني دده است (نياز و همكاران .)1390 ،مطالع درگر نشان مايدهاد در ساطح
كالن ،ساخيار كلي هامع و ارمن بودن آن از هنگ ،قحطي ،خشکسالي ،زلال  ،سايل و سايون
ساخيار سياسي حكومت« ،ساخيار كالن احساس امنيت» را در افراد داكل مايدهناد (غفاار و
صفر دالي.(1388 ،
 .3ترسهاي فرهنگي در حال ظهور

با دكلگير هاان رسان ا و ورود ارران ب ارن هاان ،ترسها ما نيا تارسهاا رساان ا داد.
مطالع ا در زمين نقاش و كااركرد رساان هاا در امنيات ملاي و عماومي در اراران نشاان مايدهاد
«مامتررن عامل تعيينكننده امنيت اهيماعي و ملي ،رسان ها هسيند» (بيات .)333 1396 ،فراتحليال
تمام تحقيقات انجام دده در زمينا «احسااس امنيات اهيمااعي» در اراران نياا اران گاااره را تأرياد
ميكند ك رسان كليد تررن عامل و ميغير تعيينكننده در زمين «احساس امنيات» در اراران اسات؛
اگرچ تغييرها درگر هم تأثيرگذارند (بيات و همكاران .)1388 ،همچنين تحقيقات تطبيقي نشاان
ميدهد ك تفاوتي ميان روسيا و دار از نسر «احساس ناامني» وهاود نادارد و آنااا با راک انادازه
احساس ناامني ميكنند (زرار  .)1390 ،ب بياندرگر ،رساان هاا چاون فراتار از مرزهاا هغرافيااري
نفوي دارند و سار دان بر سر هم گسيرده است ،ميتوانند ب رک ميااان احسااس امنيات راا نااامني
ارجاد كنند .ارنك رسان ها بيش از هم عوامل اهيماعي ،اقيصاد  ،سياسي و فرهنگي ميتوانناد با
ترسها و اضطرابها ما دكل دهند ،ب واقع بيانكننده اران اسات كا الگاو راا سااخيار احساساي
هدرد از مقول ترس در ارران دكل گرفي و ب تدرر را دارد ب سرعت اران الگاو گساير پيادا
ميكند .همين تحو بنياد است ك بارد مبنا فام مقول ترس در هامع امروز ارران قرار گيرد.
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هامع ارران همانند سارر هوامع در ده ها اخير در فرارند «رسان ا ددن» 1و «هاانيددن
فرهنگي» 2قرار گرفي است .فراگير رسان ها در ارران نيازمند ارائا دااهد و دليال نيسات ،زرارا
رسان امروزه در اميداد اندام هر داروند ارراني دده است .نياز ب رسان امروزه مانند نياز با غاذا
و آب از همل نيازها حياتي مردم اراران داده اسات .پيمارشاي در ساياده ساا پايش در مياان
نوزده اسيان كشور نشان ميدهد ك «دسيرسي آزاد ب رسان ها» از ترهيحاات ماردم اراران اسات
(فاضلي .)1384 ،در ارن ده سا اخير نياا گساير دابك هاا اهيمااعي و با وراژه دابك هاا
موبارلي مانند تلگرام نوعي انقالب ارتباطي در هامع اراران را داكل دادهاناد .درهام تنيادگي و
وابسيگي انسان ارراني ب ارتباطات و رسان چنان عمي دده است ك ارجااد محادودرت بارا او
در ارن زمين معموكً موهب واكنشها گسيرده اهيماعي ميان مردم ميدود .من ارن وابسايگي
همچون نوعي آلر تلگرامي توصي كردهام

آلر تلگرامي ب ارن معناست ك ما برا زرستپذرر كردن موقعيت كنوني خود با اداكا
گوناگون ارتباطاات رساان  ا  ،موباارلي ،مطبوعااتي راا ارتباطااتي كا از طررا ارنساياگرام،
فيسبوك و دبك ها موبارلي برگاار ميكنيم ،ب نوعي ب درمان را تسكين بخشايدن موقات

بحرانها را نواقص و كمبودهاري ميپردازرم ك فعالً چارها برا آناا ها زرسين در فضاا
ارتباطي نيافي  ارم .قطع كردن ارتبا ماا از فضاا تلگارام راا فضااها ارتبااطي مانناد آن با
معنا نوعي قطع كردن دارو را غذاري است كا ماا با كماک آن تعااد روحاي ،رواناي و
عقالني خود را ب طور موقت حفظ ميكردرم .باا قطاع اران ارتباطاات ،واكانشهاا هسام،
روك و روان ما آدكار ميدود؛ نارضاريي ،اضطراب ،تناااري ،احسااس خفگاي ،ساركوب و
نوعي احساس بيعداليي و اهحاف و ادكا پيچيدها از احساسات منفي در يهنيت همعاي
هامع غليان پيدا ميكند .من ب اران وضاعيت آلار تلگراماي مايگاورم؛ ناوعي تشاورش
تلگرامي را اضطراب وهود نسبت ب موقعيت اكنون ما ،چيا ك هنگام صحبت كاردن از
قطع ارتبا  ،پارازرت ،كنير موبارلها و فيليررناگ دابك هاا موباارلي با وهاود مايآراد
(فاضلي .)1397
ارن موقعيت رسان ا دده ارجاب ميكند كا تماام ابعااد زنادگي همعاي و فارد انساان
ارراني ازهمل رن ها ،اضطرابها و ترسها او را در چارچوب رسان ا ددن درك كنيم .ارن
واقعييي است ك ما نميتوانيم موقعيت ترس و ناامني در هاان امروز ازهملا اراران را بادون در
1. Mediatization
2. Cultural globalization
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نسر گرفين رسان ا ددن هامعا و فرهناگ توضايح دهايم .بودرراار معيقاد اسات درگار ماا باا
«سپيدهدماان امار واقعاي» روبارو هساييم (بودرراار )1386 ،و عصار «فراواقعيات» 1رسايده اسات؛
عصر ك واقعيت اهيماعي صرفاً برساخيي زباني و اعيبار است .ب اعيقااد بودرراار و بسايار
از نسرر پردازان پسانوگرا ،رسان فراواقعيت را دبي ساز  2ميكند و مياان اران دابي سااز هاا باا
هاان واقعي هيچ نسبت واقعاي وهاود نادارد .رساان در سااخين و آفاررنش دابي سااز هاارش
«بنياد خود-ارهاع» دارد .در ارنجا نميخواهم با تمام بنيادها نسر اندرش بودررار همادلي و
همراهي كنم اما اندرش ها بودررار عم نفوي رسان ها در تاروپود زندگي ما را نشان مايدهناد.
ترس هم تافي هدابافي از درگر امور در اران هااان رساان ا داده نيسات .در فضاا اماروز ،
آنچ ما و احساس ترس در ما را دكل ميدهد ،تناا ساخيارها عيني و ماد دار ،كالنداار و
نسام ادار نيست ،بلك انباوه نمادهاا ،تصااورر و گفيارهااري اسات كا از رساان هاا ،دابك هاا،
ماهوارهها ،فضاها مجاز  ،مطبوعات ،كيابها و درگر فضاها نمادرن توليد و ترور ميدود
و يهن و زبان و احساس ما را درگير خود ميسازد .اكنون ما اررانيان نيا مانناد درگار هواماع با
دنيا رسان ا دده ،درجييالي و مجاز وارد ددهارم؛ دنياري ك القااب گونااگون دارد هامعا
دبك ا  ،هامع دانشمحور ،هامع سراسر بين و هامعا مخااطرهآمياا .تارسهاا ،اضاطرابهاا،
نگرانيها و ناامني ها ما مردم ارران مانند سارر هوامع ميأثر از ساخيارها هدرد در حاا تغييار
است.
تحقيقاتي تجربي پردمار در زمين رواباط مياان احسااس امنيات و رساان هاا و چگاونگي
عملكرد رسان ها در داارها مخيلا اراران انجاام داده اسات و هما آنااا نشااندهناده تاأثير
تعيينكننده رسان ها در ارن زمين هسيند (هعفر و همكاران1397 ،؛ ميااني و همكااران1396 ،؛
مصطفو 1394 ،؛ پور و همكاران1393 ،؛ بيات .)1387 ،بر اساس ارن تحقيقاات احسااس تارس
در بسير اهيماعي و فرهنگي رسان ا دده در رک را دو ده  اخير ب خوبي مشااهدهمايداود.
ارن مطالعات نشان ميدهند ك «فاصل قابلتأمل ميان «احساس امنيات» و «امنيات عيناي» اسات و
ارن مسئل خود ب نقش و هارگاه ميغيرها اهيماعي ،اقيصاد و فرهنگاي در ارجااد و گساير
احساس ناامني مربو است» (بيات .)39 1388 ،بيات نشان ميدهد «پرداخت رسان » رعني توها
كردن و برهسي ساز خبرها مربو با هارائم در داكلگيار «فضاا يهناي» دااروندان و
گسير و تشدرد احساس ناامني آناا عميقاً تأثير ميگذارد و عامل رساان در مقارسا باا عوامال
1. Hyperreality
2. Assimilation

ترس و تجدد؛ صورتبندي مسئله ترس و ناامني در ایران معاصر 35

درگر «بيشيررن تأثير را در احساس ناامني ميگذارد» (همان.)53 ،
مطالع ا در ميان دارها محروم و كامالً سنيي ارران مثال اسايان چاارمحاا و بخيياار
نشان مي دهد ك ميان احساس امنيت در بين هوانان و مياان اعيماد آنااا با رساان هاا همبسايگي
معنادار و عميقي وهود دارد (دكربيگي و همكاران .)1396 ،تحقيقات نشاان مايدهاد بيشايررن
تأثير را ن رسان ها چاپي و مطبوعات بلك رسان ها تصورر  ،ب ورژه دبك ها اهيمااعي بار
مياان احساس امنيت داروندان دارند (مياني و همكاران.)1396 ،
در ميان رسان ها ،رسان ها مجاز و درجييا امروزه نقاش تعياينكننادهتار بار زنادگي
فرد و اهيماعي ما دارند .با در نسر گرفين ارن واقعيت ،تعداد كاربران ارنيرنت در ارران حادود
 57درصد است 1،انبوه تحقيقات تجربي نشان ميدهناد كا فضاا مجااز تاأثيرات گسايرده و
عميقي بر تمام ابعاد زندگي داروندان ارراني گذادي است (حكيماي1390 ،؛ عااملي و همكاار،
.)1391
تا ارنجا ب ترسهاري اداره كردرم كا دربااره آنااا دادههاا تحقيقااتي و تجرباي موهاود
است؛ اما هامع ارران با مخاطرات و تنشها فرهنگي و اهيماعي گوناگوني مواها اسات كا
درباره آناا از نسر نوع نگر عاطفي مردم اطالعات تجربي و تحقيقاتي در اخييار نيسات .بارا
مثا  ،در ده ها اخير مخاطرات زرساتمحيطاي در اراران با دادت افااارش رافيا اسات .اران
مخاطرات ،ابعاد وسيع و هم هانب ا دارد ك دامل بحران آب ،هوا ،فرسارش خاك ،گساير
بيابانها ،خشکدادن درراچا هاا و تااكبهاا ،خشاکساالي در برخاي منااط مانناد سيسايان و
بلوچسيان ،فرسارش خاك ،بحران رراگردها ،بحران آلودگي هوا در كالندارها و بحارانهاا
درگر زرستمحيطي است .طبيعياً ارن بحرانهاا بار رو نگار و احسااس ماردم از آرنادهداان
عميقاً تأثير مي گذارد و آناا را نسبت ب آرنده و حيي اكنون نگران و هراسان ميسازد .از ارانرو
بارد ترسها زرستمحيطي را ركي از هد تررن ترسها هامع معاصار ماا دانسات .اگرچا
مردم ارران در اغلب نواحي در زمينا خشاکساالي ،در تماام طاو تاارر هراساان بودناد ،اماا
ترسها زرستمحيطي كنوني گسيردهتر دده است و هم ابعاد محيطزرست را دربر ميگيارد.
رسان ها با انيشار خبرها زرستمحيطاي ،تارس آگااهي ماا در زمينا محايطزرسات را افااارش
ميدهند.

 .1ارنيرنت ورد اسياتا2016 ،
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نتيجهگيري
اكنون ميتوانيم ب ارن پرسش بپردازرم ك با توه ب روارتهاري ارائ دده از ادكا گونااگون
ترس در ارران معاصر چ اسينباطي مي تاوان از كليات هامعا معاصار اراران در مقارسا باا اراران
پيشامعاصر از منسر ترس و مخاطرات آن دادت؟ ب صورت فارستوار در زرر اران اساينادهاا را
توضيح ميدهم
 طي دو سده گذدي ارران درگير گفيمان تغيير از هامع پيشامعاصر با موقعيات معاصاربوده و هامع معاصار اراران باا موقعيات پيشامعاصار تغييار كارده اسات .تارس ركاي از
مؤلف ها ارن گفيمان تغيير بوده است.
 در فرارند دكل گير و گسير گفيمان تغيير ،ساخيار عاطفي هامع ارران از «خان سنيي»و پيشامعاصر بيرون آمده و ب تعبير پيير برگر ،درگير «يهن بيخانمان» دده است (برگر
و همكاران .) 1385 ،تارس ركاي از ابعااد مسائل عواطا در هامعا معاصار اراران اسات.
درنييج ارن بيخانماني يهني در عمي تررن كر ا ميتاوان گفات اراران معاصار درگيار
نوعي ترس وهود و هسيي دناخيي است .ارن نوع ترس پدردها معاصر است.
 ترس در ارران معاصر امر ساخيار و اهيماعي اسات و نمايتاوان آن را با خلقياات رااروحيات فرد مردم ارران تقليل داد.
 رسان ها ،دانشگاهها و تحقيقات ما را از مخااطرات و تادرادها هامعا آگااه كاردهاناد ونوعي وهدان را «ترس آگاهي اهيماعي» در ارران دكل گرفيا اسات .اران تارس آگااهي
اهيماعي پاره ا از فرارند تجدد ارراني است .هامع از طرر ارن ترس آگاهي راه خاود را
برا مواها با مخااطرات و تادرادها دناسااري مايكناد و باا افااودن بار آن ،حساسايت
اهيماعي نسبت ب مخاطرات افاارش رافي و زمين اهيماعي برا مدرررت و كنير ترسها
فراهم ميدود .كارورژه مثبت ترس در هامع ارن است ك امكان ميدهد تا ما بيشير توها
كنيم و از محيط و حا وروز آن آگاه دورم.
 با گسير رسان ها ،ب ورژه گسير و سيطره فضا مجاز  ،احساس ترس دادت زراادرافي است .از ارن نسر ،ارران با موقعيت پيشامعاصر ك تارس امار واقعاي و تجربا داده
بود ،تفاوت كرده است.
 با گسير فرارندها هاانيددن ،ترس در هامع معاصر ارران ماهيت هااان محلاي پياداكرده است  .از ارن نسر ،اراران باا موقعيات پيشامعاصار كا تارس در آن ماهيات محلاي
دادت تفاوت كرده است.
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 ترس ها طبيعي پيشامعاصر مانند وبا و قحطاي در هامعا معاصار اراران تماام داده اسات،ترسها زرستمحيطي همچنان نقش مامي در توليد ترس دارد ،اران تارسهاا محصاو
كژكاركردها دولتها ،فناور ها و فرارندها هااني هسيند.
 سياستها اقيصاد  ،اهيماعي ،فرهنگي و سياسي دولتها در هامع معاصر ارران ادكاگوناگون ترس را توليد كرده است.
 مرور تطبيقي مباح نشان ميدهد ك در هامع معاصر ارران در مقارسا باا هواماع غرباي،مامتررن عامل توليد ترس دولات ،نااادرن نشادن قاانون و چاالشهاا ناكارآماد نساام
ادار است.
 در مقارس با اراران پيشامعاصار ،باا گساير داارها و كاالنداارها« ،تارسهاا داار »هارگارن «ترسها عشارر » دده اند .در ارران پيشامعاصر ،هنگهاا قبيلا ا و غاارت
كردن و فقر و فالكت و ظلام و سايم مالكاان ،عوامال تولياد تارس بودناد ،اماا در هامعا
معاصر ارران اران اداكا تارس از مياان رفيا راا با دادت كااهش رافيا اناد .درعاينحاا
سازوكارها زندگي دار و كالندار اداكا گسايردها از نااامني و چاالش ارجااد
ميكنند ك مولد ترس هسيند.
 در هامعا معاصاار ارااران داااهد درهاام تنياادگي كرا هااا گوناااگون اناواع تاارس هسااييمترسها رسوبرافي  ،تارسهاا داار مسالط و تارسهاا در حاا ظااور مجااز و
درجييا  .هامع معاصر ارران در تال برا زرستپذرر كردن زندگي كهارم باراد تاال
كند تا بر ارن ترس ها چيره دود؛ اگرچ هرگا آناا را نيوانسي ررشا كان ساازد .ساازوكار
پوراري هامع ارران را بارد در ارن تال و همچنين ديوه درهم تنيدگي ارن س كرا تارس
و ترس آگاهي دانست.
ارن مطالع را با بيان مالحس ا درباره ضرورت و چراراي توها با مقولا تارس با پاراان
مي برم .اگر مالحسات اسينبا و ارائ دده در ارن مطالع درباره ترس و تجادد در اراران معاصار
را قابل قبو بدانيم ،ب گمان من اگرچ نمايتاوان با طاور كامال تارس و مخااطره را از هامعا
ررش كان كارد ،اماا ماي تاوان از راه اصاالك بنيادهاا اقيصااد  ،اهيمااعي ،سياساي و فناورانا
امكانها تازه ا برا مواه سازنده و خالقان با مخاطرات دادت .اولررش بِک معيقد بود كا
بارد تال كنيم با «دفافيت» ب مخاطرات هااان و هامعا ا كا در آن زرسات مايكنايم نگااه
كنيم .مراد بِک از «دفاف دردن» چيا نيست ها سخن گفين واقعبينان از ترسها و مخااطرات
امروز .واقعيت ارن است ك از ترس و خطر سخن گفين تاا حادود دداوار اسات ،زرارا چناين
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گمان ميرود ك ترس را بازتوليد ميكنيم .اما گمان ميكنم ك ارن سخن ميشل فوكو ميتواناد
راهنما ما برا فامپذرر كردن سخن گفين از ترس بادد.

«من نميخواهم بگورم ك هم چيا بد است ،بلك ميخواهم بگورم هم چيا خطرناك اسات
و ارن دقيقاً معاد ِ بد نيست .اگر هم چيا خطرنااك اسات ،پاس هماواره باراد كاار كارد.
بنابرارن موضعِ من ن ب رک بيتفاوتي ،بلك برعكسِ با راک باس -مباارزههاوري بدبينانا
رهنمون ميدود .فكر ميكنم انيخابِ اخالقي -سياسي ك باراد هماواره انجاام دهايم ،تعياينِ
خطرِ اصلي است» (فوكو.)461-462 1390 ،
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