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Abstract  
Introduction: In spite of diversity in definition, all forms of collective 

action have a common property: a group of people cooperating for a public 

good (Tomas, Louis, 2013). Because of the non-exclusive nature of public 

goods, the rational action is to free ride and don't contribute to the collective 

action. This is where the collective action problem arises. The collective 

action problems can vary according to the contextual state of where and 

when they are being studied. In this study, we tried to gain a better 

understanding of the mechanisms and conditions which lead to 

making collective action happen in Iran. There are some controversial 

judgements about collective action in Iran. This study aims to make a clearer 

idea about the issue, by conducting a field study research and analyze the 

neighborhood collective action as the analytical unit.    

Method: We used a multiple case studies method in our field survey 

of collective action. We used purposive sampling and theoretical sampling 

for finding our cases: “Ekbatan”, “Evin”, “Sharif residential complex” and 

“Rahahan residential complex”.  

Results and discussion: We suggest an empirical model of structures in two 

levels: The contextual conditions ("Social capital", "The neighborhood power 
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structure" and "Initializer agent"), and the strategical conditions ("framing" and 

"mobilization"). This model represents different factors and concepts and the 

interactions among them, which make neighborhood collective action possible. 

The factors are derived from the field data of this study.  

Conclusion: The interaction among the factors of our model leads to a 

situation where collective action can happen. The concepts forming the 

contextual conditions of collective action are "Social capital", "The 

neighborhood power structure" and "Initializer agent" . It is the interaction 

among these concepts that trigger the public good as the goal of collective 

action. At the Strategy level, "framing" and "mobilization" are at work that 

have a bilateral effect on each other. Framing brings legitimacy for the 

mobilizations' mechanisms, and in return, the mobilization provides the 

resources needed for resonating the framing of collective action. The chance 

of having a successful collective action is also affected by the way structural 

concepts of the contextual conditions interact with the strategies that agents 

employ. Social capital makes the mobilization more accessible and create 

trust. The ability to effectively interact with the neighborhood power 

institutions, can bring legitimacy, make the mobilization process easier, and 

reduce the overall cost of collective action. The initializer agent forms the 

primary framing of the collective action and mobilize the primary forces and 

resources needed. The interaction among these factors with the mutual effects 

and the possibilities and restraints that they have on each other, make the 

collective action possible. Understanding these factors and their restraining 

and contributary effects on collective action is the first step for agents 

who want to make any changes via the collective action. This usage will only 

arise from the interaction of social agents' will and the structural constraints.    

Keywords: collective action, public good, Social Capital, Resource 

mobilization, Framing 
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 چکیده
هدف پژوهش حاضر، ارائة مدلی تجربی از شرایط و فرایندهایی است که برسازندة امکان کنش 

گیری از روش مطالعة موردی، چهار کنش جمعی در  ای هستند. با بهره جمعی در سطح محله
عنوان موردهای پژوهش انتخاب  آهن، به هرک راههای اکباتان، اوین، شهرک دانشگاه شریف و ش محله

ها به درکی از عناصر مشترکی دست یابیم که با وجود تفاوت  شده است تا از خالل مطالعة میدانی آن
های متعددی مانند مصاحبة  ها با روش اند. داده در بستر و هدف کنش جمعی آن را ممکن ساخته

های پژوهش در  دانی و گروه کانونی گردآوری شدند. یافتهیافته، بررسی اسناد، مشاهدة می ساخت نیمه
دهندة آن تنظیم شدند. در سطح بستر کنش  شرایط و بستر کنش جمعی و راهبردهای شکل دو سطح

های  عنوان مقوله جمعی، مفاهیم عاملیت آغازگر، سرمایة اجتماعی محلی و ساختار قدرت محلی به
ها نیز مفاهیم  راهبرد ها انتزاع شدند. در سطح ادهاثرگذار بر شرایط امکان کنش جمعی از د

گیری و استمرار  گرفته برای شکل های صورت دهی مسئلة کنش و بسیج منابع کنش، کنش چارچوب
دهد چگونه هرکدام از مفاهیم موجود در منظومة  کنند. مدل نشان می کنش جمعی را بازنمایی می

مرار کنش جمعی اثرگذار هستند و چگونه رابطة متقابل گیری و است شده، بر امکان شکل مفهومی ارائه
کنندگی متقابل میان عاملیت کنشگران  ها بر یکدیگر و تعامل و مشروط میان مفاهیم مدل و تأثیر آن

 های ساختاری بستر کنش، برسازندة امکان کنش جمعی است. اجتماعی و ویژگی

 عی، کنش جمعی، نفع عمومی.دهی، سرمایة اجتما بسیج منابع، چارچوب واژهای کلیدی:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
 شناختی کنش جمعی: مطالعه موردی پنج کنش  مطالعه جامعه»با عنوان  شناسیمستخرج از رساله دکتری جامعه

 .و اقتصادی دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه الزهرا،  ،«جمعی محلی

 sahar.talebi@gmail.comشناسی دانشگاه الزهرا )نویسندة مسئول(،  . دانشجوی دکتری جامعه1

 kh.safiri@alzahra.ac.irشناسی دانشگاه الزهرا،  . استاد گروه جامعه0

  a.kamali@ alzahra.ac.ir شناسی دانشگاه الزهرا،  . استادیار گروه جامعه3
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 مقدمه و طرح مسئله
بر اینکه جامعة ایران توان  در سطح جامعه و در عرصة عمومی، برداشت مسلطی وجود دارد، مبنی

های جمعی پایدار برای پیگیری مطالبات عمومی و اثرگذاری بر شرایط  محدودی در ایجاد کنش

های اجتماعی  توان در مطبوعات و شبکه ا میهای این برداشت ر زیست خود دارد. نمودها و نشانه

شود مردم از اساس به امور عمومی و مسائل اجتماعی  . در توضیح این امر گاه گفته می1نشان داد

شوند که تنها به بقا و ارتقای خود  های مجزایی ترسیم می اند. افراد مانند اتم تفاوت شده بی

جوار نیستند. چنین تصویری از جامعة  های هم رهمشغول سرنوشت دیگران در جزی اندیشند و دل می

تفاوت در برابر امر عمومی، با ادبیاتی دیگر از سوی برخی روشنفکران و محققان و با عناوینی از  بی

. توضیح رایج دیگر، بر کلیشة 0زدایی نیز مطرح شده است تفاوتی اجتماعی و سیاست قبیل بی

داند؛ برای  کند و فرهنگ کار گروهی در ایران را ضعیف می ناتوانی ایرانیان در کار جمعی اشاره می

های گروهی اشاره  های فردی در مقایسه با ورزش توان به موفقیت بیشتر ایرانیان در ورزش مثال می

توانند  نمی اماتفاوت نیستند،  کرد. در این برداشت، مردم به امور عمومی و سرنوشت دیگری بی

های این حوزه نیز  ر همکاری کنند. بررسی پژوهشبرای تحقق نفع عمومی با یکدیگ

توان دو رویکرد عمده در  ها، می دهد. در مواجهه با پژوهش برانگیزبودن مسئله را نشان می مناقشه

باب وضعیت همکاری در جامعة ایران را تشخیص داد؛ رویکردهایی که وضعیت همکاری در 

کنند و ایرانیان را اساساً  گرایانه اشاره می ذات های دانند، گاه به تبیین جامعة ایران را ضعیف می

(. در مقابل 1392؛ هاشمی، 1320، 1322؛ پیران، 021: 1399دانند )لمتون،  گریز می مشارکت

کنند و با ذکر سوابق  می گریزی ایرانیان را بررسی رویکردهایی وجود دارند که کلیشة رایج مشارکت

نژاد،  ؛ صفی1321، 1323مختلف تاریخ ایران )فرهادی،  های متعددی از همکاری در برهه و شواهد

های کلیشه رایج را بیش از آنکه مبتنی بر شواهد و  ( ریشه1399؛ پاپلی یزدی، 1321؛ عباسی، 1302

ماندگی  شناسی و گفتمان عقب هایی مانند شرق های سامانمند علمی بدانند، در ایدئولوژی بررسی

های علمی نیز  هایی در عرصة عمومی که در پژوهش ین قضاوت(. وجود چن1320بینند )باقری،  می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. https://farhangi.msrt.ir/fa/news/36922, https://www.irna.ir/news/82361213, 
http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/892, http://www.iscanews.ir/news/623292 

2. http://virgul.blog.ir/1393/09/20 
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نفع عمومی است و اهمیت آن را  در راستایمندی همکاری  دهندة مسئله نمود یافته است، نشان

 کند. ای اجتماعی و محل مناقشه برجسته می عنوان مسئله به

حیات که منوط به کنش جمعی است، برای تداوم  1توانایی حصول و حفظ نفع عمومی

کند. نفع  جمعی و زیستنی بهینه و پایدار، امری ضروری است و حیات جمعی را ممکن می

عنوان  به آن نیازمند است و به عنوان امری که دموکراسی برای تقویت قلمروی عمومی عمومی به

عنوان بازنمایانندة  ( و همچنین، به0911بررسی شده است )کالهف،  نمودی از انسجام اجتماعی

شود  بستگی در جوامع متکثر دیده می کنندة هم حس مشترک شهروندی و تقویت ملموس

دهندة جامعه، سود منطق برانگیزانندة بازار و  نفع عمومی، منطق شکل .(103: 0919)جودت، 

اساس کنش جمعی که سودای تحقق نفع عمومی را  کنترل منطق پیشبرندة حاکمیت است. براین

های بازار و دولت بهره ببرد.  خواهی تواند از آن در برابر زیاده یدارد، ابزاری است که جامعه م

دادن هر عملی است، امکان  ناتوانی در مشارکت با دیگری که به معنای ناتوانی بنیادی برای انجام

 کند. پیگیری تغییرات اجتماعی، برابری، عدالت یا هر نفع عمومی دیگر را دشوار می

نش جمعی در جامعة ایران و ضرورت آن برای حیات اجتماعی، اینن  برانگیزبودن توانایی ک مناقشه

گیری کنش جمعنی   کند که در چه بستری و تحت چه فرایندهایی امکان شکل پرسش را مطرح می

 حاضر درپی آن اسنت تنا از خنالل بررسنی میندانید مصنادیقی از کننش        پژوهششود.  فراهم می

رایطی که تحقق آنها را ممکن ساختند، دسنت  جمعی، به درکی از چگونگی شکل گرفتن آنها و ش

توان برای بررسی  عنوان سطحی از کنش جمعی که می به 0ای . در این راستا کنش جمعی محلهیابد

ای از کنش جمعی، بنا تحدیند جغرافینایی     تجربی به آن رجوع کرد، انتخاب شده است. فرم محله

ای مرتبط به آن را تعیین کرده و همچننین،  ه دامنه و محدودة موردها و داده ه،شد موردهای انتخاب

 فرصت بیشتری برای مقایسه تطبیقی بین بسترهای مختلف کنش فراهم آورده است.

 چارچوب تحلیلی

ها شامل  انواع کنش جمعی با وجود گستردگی در تعریف و فرم، ویژگی مشترکی دارند: آن

کنند )توماس و  مکاری میگروهی از افراد هستند که برای تحقق نفع عمومی با یکدیگر ه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Public Good 
2. Neighborhood collective action 
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شود، در محصول آن یعنی نفع عمومی  آنچه چالش کنش جمعی را موجب می (.0913لوئیز، 

نیست؛ یعنی چنانچه نفع عمومی  1کردنی نهفته است؛ زیرا نفع عمومی بنا به تعریف محروم

مند  هفارغ از آنکه در تحقق آن مشارکت داشتند یا نه از آن بهر 0«عموم»محقق شود، تمامی 

کند و منتظر بماند تا  3کند که سواری مجانی شوند. همین امر کنشگر عقالنی را ترغیب می می

دیگران کنش جمعی را صورت دهند و خود در اعمال همکارانه برای تحقق آن مشارکت نکند؛ 

مدت از گزینة  دهند، یک فرد همیشه در کوتاه زیرا فارغ از آنچه دیگران انجام می

برد؛ زیرا درصورت تحقق نفع همگانی حتی اگر در آن  سود بیشتری می نکردن همکاری

 -نیافتن نفع همگانی شود و در صورت تحقق مند می مشارکت نکرده باشد، باز هم از آن بهره

ای برای آن  نیز متضرر نخواهد شد؛ چون هزینه -زیرا اطمینانی به همکاری دیگران وجود ندارد

 (.1002شود )اولسن،  شناخته می 1عنوان مسئلة کنش جمعی هپرداخت نکرده است. این امر ب

شدت متفاوت هستند و در برخی  از آنجا که الگوهای کنش جمعی در طول زمان و مکان به

که در برخی اوقات نایاب  اند؛ درحالی ها شدت یافته و متراکم شده مقاطع و برخی مکان

های خاص کنشگران  ملی مانند ویژگیتوان مسئلة کنش جمعی را تنها با عوا شوند، نمی می

شناسی اجتماعی رایج است و یا الگوی کنشگر عقالنی و  جمعی از قبیل آنچه در رویکرد روان

کمک  های بسیج تا حد زیادی به جای آن، موج محاسبة صرف سود و زیان توضیح داد. به

های  و فرصت ها شوند؛ عواملی که انگیزه عوامل بیرونی و بستر اجتماعی کنش تغذیه می

شناسی، بر  کنند. در ادبیات جامعه ها را محدود می مطلوب برای عمل مشترک را فراهم یا آن

شود. این عوامل تحت عناوینی مانند سرمایة اجتماعی  بستر اجتماعی و عوامل بیرونی تأکید می

های  ( و ساختار فرصت1099(، محرومیت نسبی یا عینی )گر، 1009؛ استروم، 1003)پاتنام، 

 ( مطرح است.1000آدام،  ؛ مارک و مک1002سیاسی )تارو، 

های آنان برای شرکت در  اساس، رویکرد تحلیلی ما در این پژوهش به افراد و انگیزه براین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Non exclusive 

تواند یک اجتماعی  گیرد. عموم می های مختلفی را دربرمی . عموم با توجه به سطح و هدف کنش جمعی گستره0

 محلی، یک صنف یا کل یک جامعه باشد.

3. Free ride 

4. Collective action problem 
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کنش جمعی ناظر نیست؛ بلکه بر شرایط و فرایندهایی نظارت دارد که به انگیزة کنشگران 

گیری  شدن به وضعیت امکان شکل رای نزدیکامکان ظهور و بروز داده است. پژوهش حاضر ب

گیری کنش  هایی که برای شکل ها و امکان کنش جمعی، با تأکید بر بستر اجتماعی و محدودیت

(، به بررسی تجربی 1021و تعامل میان عاملیت و ساختار )گیدنز،  آورد جمعی فراهم می

العة میدانی آنچه روی داده پردازد تا از خالل مط مصادیقی از کنش جمعی در جامعة ایران می

داده را ممکن کرده است دست یابد. چارچوب تحلیلی، بر  است، به تصویری از آنچه امر روی

دهندة  کنندة کنش جمعی و فرایندها و راهبردهای شکل کننده یا تقویت بستر اجتماعی تضعیف

پژوهش حاضر،  ها و بستر آن است. هدف جای افراد، کنش آن متمرکز بوده و واحد تحلیل به

ارائة مدلی تجربی از شرایط و فرایندهایی است که با وجود تفاوت در هدف کنش، کنش 

 های زیر پاسخ داده است: ای را ممکن کردند. همچنین به پرسش جمعی در سطح محله

هایی شکل گرفته  ای چگونه و طی چه فرایندها و مکانیسم کنش جمعی در سطح محله

های خاص یک اجتماع  دهد )ویژگی نش جمعی در آن رخ میاست؟ محیط و بستری که ک

 کند؟ هایی برای کنش جمعی فراهم می ها و محدودیت محلی( چه امکان

 روش پژوهش

بهره بردیم.  1برای مطالعة میدانی مصادیق کنش جمعی از روش مطالعة موردی چندگانه

ه در آن ارتباط با ادبیات تر به مطالعة موردی را مدنظر دارد ک پژوهش حاضر، رویکرد تفسیری

موضوع و مفاهیم به شکل مستمر در طول پژوهش برقرار است. فرایند پژوهش نیز فرایند 

ها، ادبیات موضوع و مفاهیم در حال ظهور است. چگونگی ارتباط میان مفاهیم  تعامل میان داده

ی موجود در به شکل فرضیة پیشین مطرح نبوده، بلکه تالش شده است این روابط در الگوهای

رو برای کشف این الگوها متناسب با نیاز از ادبیات موجود بهره  وجو شود؛ از این شواهد جست

های مختلف گردآوری داده مانند مصاحبه با کنشگران، بررسی اسناد مانند  بردیم. از روش

انی و ها و سایر اسناد تولیدشده مرتبط با کنش جمعی، مشاهدة مید ها، فیلم ها، فراخوان نامه

گیری  برگزاری فوکوس گروپ استفاده کردیم. انتخاب موردهای پژوهش براساس نمونه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Multiple Case Study 
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گیری نظری بوده است. همة موردها بایستی نمونة عینی از سازة مفهومی  هدفمند و نمونه

اندازی و استمرار نسبی کنشی جمعی موفق  ای بوده و در راه پژوهش، یعنی کنش جمعی محله

اند که در این  اساس پنج مورد کنش جمعی در پنج محلة تهران انتخاب شده بوده باشند. براین

 کنیم. ها را بررسی می مقاله چهار مورد آن

 موردهای پژوهش
 پژوهش. موردهای 1جدول 

 آهن شهرک راه شهرک دانشگاه شریف اوین اکباتان موردها

گیری   شکل
 کنش

ای فرهنگی  ساخت مجموعه
ع به نام دارالقرآن، بدون اطال

شکل شبانه در  اهالی و به
مکانی که برای فضای سبز 

 درنظر گرفته شده بود.

نیاز به ورزشگاه 
آمدن  محلی و فراهم

امکان رایزنی با 
 شهرداری با

حضور عامل 
آغازگر در 
 شورایاری

ورود عامل آغازگر به 
اندازی  شورایاری و راه

ای برای بخش  نشریه
 فرهنگی شواریاری

شهرک و  ورود عامل آغازگر به
ها که از  مقابله با جمعی از الت

اهالی شهرک نبودند، اما امنیت 
 شهرک را مختل کرده بودند.

هدف و امر 
عمومی 

 کنش

توقف ساخت سازه در 
فضای عمومی شهرک و 
 تخصیص آن به فضای سبز

احداث ورزشگاه و 
 ادارة محلی آن

تأسیس و فعالیت کانون 
جوانان شهرک دانشگاه 

با « رکیشه هم»شریف یا 
هدف افزایش مشارکت 
در میان جوانان و افزایش 
 سرمایة اجتماعی محلی

شهر و »تأسیس و فعالیت انجمن 
با هدف ایجاد محیط « فرهنگ

امن محلی برای کودکان و 
نوجوانان محل و افزایش سرمایة 

 اجتماعی محلی

راهبردهای 
 کنش

تهیة طومار در مخالفت با 
سازه، تجمع اهالی در مقابل 

ه، تجمع در مقابل ساز
شهرداری ناحیه، مکاتبات و 

ها با مسئوالن  نگاری نامه
ها و  مربوط، ارتباط با رسانه

رسانی، شکایت به  اطالع
نهادهای قضایی، برگزاری 

نشست با اهالی برای آگاهی 
 از حقوق مالکانه

استفاده از منابع 
محلی در 

سازی زمین،  آماده
گیری از  بهره

حمایت شهرداری 
ین زمین و در تأم

هزینة ساخت، 
جلب مشارکت 

های مختلف  گروه
 محلی

شهرکی،  انتشار نشریة هم
های  برگزاری همایش

فرهنگی و خانوادگی، 
برگزاری اردوهای 

کوهنوردی، برگزاری 
های آموزشی،  دوره

تشکیل دو کارگروه 
ادب و »و « زیست محیط»

 «هنر

های ورزشی با  برگزاری کالس
استفاده گیری از فضاهای بال بهره

و نیروهای محلی، برگزاری 
مسابقات محلی برای نوجوانان، 
برگزاری تورهای خانوادگی و 

کوهنوردی. تشکیل 
های، پیشگامان  کارگروه

شهروندی )بازوی اجرایی(، 
شهری )هستة  گروه آرمان

فکری(، گروه کوهسار 
 زیست( )محیط

 پیامد کنش

های پیشین  با وجود حکم
که به نفع اهالی صادر 

ده بود، با حکم دیوان ش
عدالت اداری به نفع بقای 

 سازه خاتمه یافت.

ساخت ورزشگاه 
طی شش سال. 

درگیری و چالش 
فعلی با شهرداری 
در چگونگی ادارة 

 ورزشگاه

ها پس از  پایان فعالیت
برگزاری سه دوره 
انتخابات شورای 

مرکزی و پس از حدود 
 چهار سال فعالیت

ها پس از  پایان فعالیت
به ده سال فعالیت با نزدیک 

مکان اعضای  رفتن و نقل
 اصلی انجمن
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 های پژوهش یافته

 ای سوی توسعة مدلی تجربی از شرایط امکان کنش جمعی محله به

گیری کنش،  های متعدد از چگونگی شکل با مشاهدة اسناد، مصاحبه با فعاالن و شنیدن روایت

کنش، کنش جمعی را ممکن  عناصر مشترکی که با وجود تفاوت در بستر محلی و هدف

اند.  مند یکپارچه شده های میدانی انتزاع شدند. این عناصر در مدل تجربی و زمینه کردند، از داده

دهندة کنش جمعی و  های پژوهش، عناصر مدل در دو سطح راهبردهای شکل براساس پرسش

یی از ساختار ها اند. سطح بستر بالفصل کنش، نمایانگر ویژگی بستر کنش جمعی قرار گرفته

گیری و استمرار آن مؤثر بوده است. سطح راهبردها، اعمال  محلی کنش است که بر امکان شکل

دهد  کند. مدل نشان می ها برای تحقق کنش جمعی از سوی کنشگران را نمایندگی می و کنش

ار گیری و استمر شده، بر امکان شکل چگونه هرکدام از مفاهیم موجود در منظومة مفهومی ارائه

ها و راهبردهای  ای متقابل و در تعامل میان کنش کنش جمعی اثرگذار هستند و چگونه در رابطه

 دهند. عامالن اجتماعی و بستر و زمینة کنش، کنش جمعی را شکل می
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 بستر بالفصل کنش

ها هستند. تعامل  های ساختاری محله ویژگیدهندة بستر کنش، یعنی  مفاهیم این دسته، نشان

شده در این سطح، امر عمومی را که کنش جمعی ناظر به تحقق آن است،  مفاهیم انتزاع

گیری کنش جمعی  سازد. در ادامه، چگونگی اثرگذاری هریک از این مفاهیم بر امکان شکل می

 با ذکر مصادیقی از موردهای انضمامی تشریح شده است.

 گرعاملیت آغاز
گیری کنش جمعی، که  در همة موردهای پژوهش، عاملی دیده شد که در مراحل اولیة شکل

های بسیاری برای ایجاد  گذاری بیشتری است، نقش پررنگی داشته و هزینه نیازمند هزینه و سرمایه

فرض کنشگر  کنشی جمعی کرده است. رفتار آغازگر کنش جمعی با مدل سود و زیان و پیش

گیری کنش جمعی، وجود عامل آغازگری که با  وضیح نیست. با این حال برای شکلت عقالنی قابل

اندازی را بپذیرد  های راه بودن نتایج، هزینه بودن سیستم پاداش و حتی نامشخص وجود نامشخص

و فراتر از چارچوب رایج سود و زیان عمل کند امری ضروری است. اهمیت عامل آغازگر هم 

( و هم اهمیت آن در موردهای پژوهش حاضر 12: 0991ده )کانرت، در ادبیات نظری تصریح ش

آمده است. عامل  0مشاهده شده است. عامالن آغازگر در هریک از موردهای پژوهش در جدول 

های اولیه برای شناسایی مسئله و بسیج منابع حول آن و تشکیل حلقه اولیة  آغازگر، کنش

کند. وجود عامل آغازگر برجستگی و  اندازی می دهد و کنش جمعی را راه کنشگران را شکل می

دهد. وجود این عامل در یک اجتماع، از  گیری کنش جمعی را نشان می اهمیت عاملیت در شکل

 گیری کنش جمعی تأثیر مهمی دارد. های بستر محلی است که در احتمال شکل ویژگی

 مصادیق عامل آغازگر در موردهای پژوهش .2 جدول
 گرعامل آغاز موردها

 اکباتان

برای پیگیری  10کردن اولیة اهالی بلوک  عنوان یک مسئله، مجاب تعریف احداث سازة دارالقرآن به
زدن برای تجمع مقابل سازه و آغاز فرایندهای اولیة شکایت از شهرداری ناحیه،  مسئله، اطالعیه

 عضویت در نهادهای مردمی و برخورداری از سرمایة اجتماعی فردی

 اوین

گیری از سرمایة اجتماعی فردی و عضویت در شورایاری  یدة اولیة ورزشگاه مشارکتی، بهرهطرح ا
محل برای جلب حمایت شهرداری در دریافت زمین و مجوز احداث ورزشگاه، عضویت در 

 نهادهای مردمی و سرمایة اجتماعی باال

 نون جوانان شهرک )همشهرکی(اندازی کا ها، راه شهرکی تشکیل گروهی حول نشریة هم شهرک دانشگاه شریف

 زنندة امنیت شهرک، تشکیل انجمن شهر و فرهنگ راندن اوباش برهم مقابله و بیرون آهن شهرک راه
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 سرمایة اجتماعی محلی
با  3و اتصالی 0، ارتباطی1در موردهای پژوهش سرمایة اجتماعی محلی در سه سطح پیوندی

وح بیانگر شعاع روابط یک اجتماع در گیری کنش جمعی ارتباط داشت. این سط امکان شکل

بری از منابع موجود در  محور افقی و عمودی هستند. سرمایة اجتماعی پیوندی امکان بهره

و افزایش اعتماد،  1دادن هنجارهای عمل متقابل با شکلهمچنین کند،  اجتماع محلی را فراهم می

دهد.  کاری را افزایش میکند و ظرفیت هم عنوان منبعی کلیدی برای کنش جمعی عمل می به

هرچه بیشتر افراد تعامل داشته باشند و هنجارهای عمل متقابل را بسازند، احتمال بیشتری دارد »

 (.1002)پاتنام، « های داوطلبانه در میانشان رخ دهد همکاری

های محلی و همچنین ارتباط با  سرمایة اجتماعی ارتباطی، با برقراری ارتباط با سایر شبکه

گیری از منابع بیرونی برای  دنبال آن بهره ا و نهادهای بیرون از اجتماع محلی، دسترسی و بهه شبکه

کردن امکان دسترسی به افراد و  کند. سرمایة اجتماعی اتصالی با فراهم کنش جمعی را فراهم می

یت اجتماعات آورد که از ظرف بری از منابعی را فراهم می ها با پایگاه و قدرت باالتر، امکان بهره گروه

دهد تا در موارد  ها در سطوح مختلف این امکان را می محلی فراتر است. دسترسی به افراد و گروه

که در شرایطی که دسترسی به  ها برای اهداف کنش استفاده شود؛ درحالی لزوم از منابع موجود در آن

ا و راهبردهایی را برای ه هرکدام از سطوح سرمایة اجتماعی محدود باشد، کنشگران باید ابتدا کنش

 پذیرکردن آن صورت دهند تا بتوانند از منابع موجود در آن بهره ببرند. دسترس

های  در موردهای اوین و اکباتان که از سرمایة اجتماعی پیوندی مناسبی برخوردار بودند، هزینه

ین در قالب سرمایة ها پیش از ا اولیه برای ایجاد اعتماد و هنجار عمل متقابل پرداخت نشد؛ زیرا آن

های اجتماعی رسمی و غیررسمی شکل گرفته بودند، اما در  اجتماعی موجود و در انواع شبکه

آهن، نبود یا ضعف سرمایة اجتماعی موجب شد  موردهای شهرک دانشگاه شریف و شهرک راه

تی را ها ابتدا باید تعامال ها و نیروی کنشگران صرف ایجاد آن شود. آن ای از تالش بخش عمده

گیری همکاری و عمل مشترک ایجاد  ها اعتماد اولیة الزم برای شکل دادند تا از خالل آن شکل می

شود. از سوی دیگر، سرمایة اجتماعی در سطوح مختلف آن به بسیج منابع موردنیاز کنش یاری 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Bonding social capital 

2. Bridging social capital 

3. Lonking social capital 

4. Reciprocity 
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تسهیل  های موجود با رساند. در صورت وجود سرمایة اجتماعی، بسیج منابع با استفاده از شبکه می

گرفته است، اما در موردهایی که سرمایة اجتماعی به شکل پیشینی وجود نداشته  بیشتری صورت می

ها و راهبردهای الزم  شده است؛ زیرا ابتدا باید کنش است، تأمین منابع با دشواری بیشتری مواجه می

مثال درمورد  عنوان گرفت؛ به برای ایجاد سرمایة اجتماعی و برقراری اتصاالت الزم صورت می

اوین، وجود سرمایة اجتماعی ارتباطی و ارتباط با نهاد شهرداری موجب دسترسی به منابع آن و 

های بسیاری برای  دنبال آن تأمین زمین ورزشگاه شد. درمورد شهرک اکباتان، کنشگران تالش به

یجاد سرمایة برقراری ارتباط با نهادهای قدرت مانند نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران و ا

وضعیت سرمایة اجتماعی در سه سطح پیوندی،  3اجتماعی ارتباطی صورت دادند. در جدول 

 ارتباطی و اتصالی در موردهای پژوهش نشان داده شده است.

 . وضعیت سرمایة اجتماعی محلی در موردهای پژوهش3جدول 

 موردها
 سرمایة اجتماعی محلی

 اتصالی سرمایة جتماعی عی ارتباطیسرمایة اجتما سرمایة اجتماعی پیوندی

 اکباتان

گینری اعتمنناد و هنجارهنای عمنل متقابننل از     شنکل 
 های رسمی خالل تعامالت مستمر در شبکه

، 0هنا، کنانون بنانوان فناز      مدیرة بازارچنه  مانند هیئت
انجمن سنالمت سنالمندان، کنانون آلزایمنر، انجمنن      

هنای معرفنی کتناب،     زیست اکباتنان، نشسنت   محیط
 ای ورزشی،ه شبکه
گیری از شبکة روابط موجود برای بسیج مننابع و   بهره

 اشاعة مسئلة کنش جمعی

هنای دروننی    برقراری ارتباط با سنایر شنبکه  
هننای منندنی در  مانننند شننورایاری و کننانون

 شهرک
هنای   هنا و شنبکه   NGOبرقراری ارتباط با 

 بیرونی

برقنننراری ارتبننناط ینننا  
نماینننندگان مجلنننس و  

 نمایندگان شورای شهر

 اوین

گینری اعتمنناد و هنجارهنای عمنل متقابننل از     شنکل 
هنای رسنمی، ماننند     خالل تعامالت مستمر در شبکه

امننای مدرسنه،    ، هیئنت «نارانان»حسینیة محل، گروه 
هننای  شننبکة غیررسننمی فعنناالن محلننی و صننندوق

 الحسنة محلی، قرض
گیری از شبکة روابط موجود برای بسیج مننابع و   بهره

 یاشاعة مسئلة کنش جمع

هنای مختلنف محلنی ماننند      ارتباط با شبکه
 امنای مسجد، شورایاری، هیئت

ارتباط با دانشگاه شهیدبهشتی بنرای اسنتفاده   
از امکانننات ورزشننی و علمننی آن، )مانننند   
استفاده از دانشجویان معماری برای طراحنی  

 NGOورزشگاه(. برقراری ارتباط بنا سنایر   
 های بیرونی ها و شبکه

ی گیننری از آشنننای  بهننره
پیشینی با شنهردار تهنران   

 3شهردار منطقة  و
برقنننراری ارتبننناط بنننا  
شهرداری با عضویت در 

 شورایاری

شهرک 
دانشگاه 
 شریف

هننای رسننمی و غیررسننمی محلننی و  کمبننود شننبکه
دنبال آن کمبود اعتماد و هنجارهای عمل متقابنل و   به

تالش برای ایجاد اعتماد از خالل افنزایش تعنامالت   
 انان همشهرکیو تشکیل کانون جو

های محلی مانند کانون بنانوان   ارتباط با شبکه
شهرک، تالش برای تعامل با نهادهای محلی 

 جمعه محل، مانند بسیج و امام
هننا و  NGOبرقننراری ارتبنناط بننا سننایر   

 های بیرونی شبکه

برقنننراری ارتبننناط بنننا  
 شهرداری ناحیه

ارتبناط بننا سننازمان ملننی  
 جوانان

شهرک 
 آهن راه

ای رسننمی و غیررسننمی محلننی و هنن کمبننود شننبکه
دنبال آن کمبود اعتماد و هنجارهای عمل متقابنل و   به

تالش برای ایجاد اعتماد از خالل افنزایش تعنامالت   
 و تشکیل انجمن شهر و فرهنگ

هننای  و شننبکه NGOبرقننراری ارتبنناط بننا 
بیرونی مانند انجمن باور، جمعیت داوطلبنان  

 سبز

برقنننراری ارتبننناط بنننا  
 شهرداری ناحیه

رتبناط بننا سننازمان ملننی  ا
 جوانان
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 ساختار قدرت محلی
ها با یکدیگر و چگونگی توازن قدرت در میان آنان، از  نهادهای قدرت محلی، تعامالت آن

گیری و استمرار کنش جمعی مؤثر است.  هایی در بستر کنش جمعی است که بر شکل ویژگی

ایجاد مشروعیت برای عمل و ویژه نهادهای رسمی، هم با  ارتباط یا عضویت در نهادها، به

گیری کنش جمعی مؤثر بوده است. نهادهای  هم با تسهیل دسترسی به منابع در احتمال شکل

توان در چهار دستة عمده قرار داد: نهادهای وابسته  های مورد مطالعه را می موجود در محله

ها،  به شهرداری، نهادهای مذهبی )اعم از مساجد و بسیج(، نهادهای مدنی )کانون

ها و  مدیره بلوک های مذهبی( و نهادهای مدیریتی )هیئت الحسنه، هیئت های قرض صندوق

های مسکن(. توازن قدرت میان نهادهای حاکمیتی )نهادهای وابسته به شهرداری و  تعاونی

گیری کنش  ها مدنی و نهادهای مدیریتی( شکل نهادهای مذهبی( و نهادهای مردمی )انجمن

کرده است. از سوی دیگر تعارض منافع میان نهادهای قدرت محلی  جمعی را تسهیل می

تنها  کرده است؛ زیرا وجود تعارض منافع نه گیری و استمرار کنش جمعی را محدود می شکل

ها از  شود آن کند، بلکه سبب می امکان استفاده از منابع و حمایت سایر نهادها را محدود می

جمعی بهره ببرند. تعارض منافع میان شهرداری و  منابع و امکانات خود برای شکست کنش

کرد، بلکه این  تنها امکان استفاده از منابع شهرداری را منتفی می کنشگران درمورد اکباتان نه

منابع و امکانات برای تضعیف کنش کاربرد داشته است. درمورد دانشگاه شریف کمبود 

نهادهای قدرت محلی )در این  پذیرشدن کنش در برابر سایر نهادهای مردمی سبب آسیب

مورد مسجد محل( شده که درنهایت با افزایش فشارها و نبود حمایت نهادهای مردمی، 

وضعیت ساختار قدرت محلی در موردهای  1های آن شد. در جدول  موجب توقف فعالیت

 پژوهش نشان داده شده است.
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 . وضعیت ساختار قدرت محلی در موردهای پژوهش4جدول 
 قدرت محلینهادهای 

 موردها
 توازن میان نهادهای قدرت محلی تعارض منافع میان نهادهای قدرت محلی

تعارض منافع میان نفع عمومی کنش جمعی اکباتنان  

)جلننوگیری از احننداث سننازه در مشنناعات( و نفننع 

شهرداری مبنی بنر بقنای سنازه و واگنذاری زمنین      

 مشاعی

 توازن نسبی میان نهادهای قدرت محلی

وابسنننته بننه شنننهرداری ماننننند   نهادهننای 

هننا در کنننار نهادهننای مننذهبی   شننورایاری

 رسمی، مانند مساجد و بسیج.

نهادهای مدنی مانند کانون بنانوان، آلزایمنر،   

زیسنت و نهادهنای    سالمندان، حامیان محیط

هننا و  منندیره بلننوک منندیریتی مانننند هیئننت

 مدیره مرکزی شهرک و... هیئت

 اکباتان

عمنومی کننش )احنداث     نداشتن مینان نفنع   تعارض

گینری از مننابع آن در    ورزشگاه( با شهرداری و بهره

 تهیة زمین و هزینة ساخت ورزشگاه

وجود تعارض در مرحلة مندیریت ورزشنگاه مینان    

نفع کنش جمعی برای حفظ جنبة عمومی ورزشنگاه  

نیافتن قیمت در برابر نفع شنهرداری مبننی    و افزایش

اری در بننر کنتننرل ورزشننگاه یننا نفننع سننود شننهرد 

 واگذاری ورزشگاه به بخش خصوصی

 توازن نسبی میان نهادهای قدرت محلی

 شورایاری، مساجد و بسیج

هنای غیررسنمی مردمنی ماننند اننواع       شبکه

الحسنه،  های قرض های زنانه، صندوق جلسه

های کوهنوردی، اجتماعات محلنی در   گروه

 امنا، حسینیه و... ها، هیئت پاتوق

 اوین

ع مسجد محل که مبتنی بنر منطنق   تعارض میان مناف

کنترل بود و خواهان کنترل محتوای نشریة انجمن و 

حفظ انحصار بود و نفع کننش جمعنی کنه در پنی     

های مردمی محلی و شکستن  استقالل و ایجاد شبکه

 انحصار بود.

کمبود نهادهای مردمیی در برابیر نهیادی    

 حاکمیتی

شورایاری، مسجد محل، وجود سه بسیج در 

 شهرک

عننوان نهناد مندیریتی و     ونی مسنکن بنه  تعا

 انجمن بانوان تنها نهاد مردمی

شهرک 

دانشگاه 

 شریف

 نداشتن منافع میان نهادهای مختلف محلی تعارض

کمبود نهادهای مردمیی در برابیر نهیادی    

 حاکمیتی

 شورایاری. مسجد محل، بسیج

 ها مدیره بلوک هیئت

شهرک 

 آهن راه
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 راهبردها و فرایندها
ها و راهبردهایی است که کنشگران در راستای  دهندة کنش د در این دسته، نشانمفاهیم موجو

های ایجادشده  ها و امکان حل و بسیج منابع و در مواجهه با محدودیت شناسایی مسئله، ارائة راه

های  هایی از عاملیت را از قضا براساس امکان دهند و سویه از سوی بستر کنش، صورت می

 دهند. ها بروز می ا برای افزودن بر این امکانه همان بستر و تالش

 مسئلة کنش 1دهی چارچوب
عنوان مسئله برساخت کرد. فرایند  ای عمومی ابتدا باید آن را به برای بسیج افراد حول مسئله

بخش و  بندی گفتارهایی پیرامون آن که مشروعیت عنوان مسئله و صورت برساخت یک امر، به

شد.  شده دیده می های بررسی ترین راهبردهابی بود که در کنش بنیادی بخش کنش باشند، از انگیزه

کنیم. مفهومی که در ادبیات  دهی استفاده می برای توضیح و تحلیل این فرایند از مفهوم چارچوب

 شود. ها استفاده می های معنایی مرتبط با کنش موضوع از آن در تحلیل و توضیح منظومه

هستند که  0محور-ای از باورها و معانی کنش ههای کنش جمعی، مجموع چارچوب

های کنش جمعی  شوند. چارچوب های کنش جمعی می بخش فعالیت بخش و مشروعیت الهام

بندی گفتارها  برای موفقیت باید بتوانند افراد را به مسئلة موردنظر خود حساس کنند و با مفصل

برای آن کاری انجام شود مبدل کنند.  ای جمعی که باید و معانی پیرامون مسئله، آن را به مسئله

های کنش جمعی در اجرای کارکردهای بسیجشان تا حدود زیادی به  موفقیت نسبی چارچوب

دهی یعنی  این وابسته است که تا چه میزان سه وظیفه یا چالش مرکزی فرایند چارچوب

تفاده اس« 2دهی انگیزشی چارچوب»و « 1دهی تجویزی چارچوب»، «3دهی تشخیصی چارچوب»

 (.1022شود )اسنو و بنفرد، 

شود که نیازمند  عنوان مسئله معرفی می دهی تشخیصی، وضعیت خاصی به در چارچوب

دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چه  کنندگان به ترمیم یا تغییر است. در این وجه، مفصل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Framing 

2. Action-oriented 

3. Diagnostic framing 

4. Prognostic framing 

5. Motivational framing 
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نفسه  ی فیدهی، هیچ وضعیت چیزی با خطا همراه است. از آنجا که براساس رویکرد چارچوب

عنوان مسئله  مسئله نیست، بلکه عمل معنابخشی و تفسیر است که یک وضعیت ویژه را به

ای بود که امری را در  دنبال گفتارها و معانی کند، در چارچوب تشخیصی باید به معرفی می

 کنند. بندی می قامت یک مسئله صورت

ابطنه بنا مسنئله اسنت.     حنل پیشننهادی در ر   بنندی راه  دهی تجنویزی، شنامل مفصنل    چارچوب

(. 1003کنند )بنفنرد،    را مطنرح منی  « چه باید کرد»بندی مذکور، درواقع پرسش لنینی  چارچوب

بسط فراخوان برای کنش اسنت   ،دهی انگیزشی دهی، چارچوب آخرین وظیفة مرکزی چارچوب

واژگنان  »دهنی انگیزشنی شنامل سناخت     چنارچوب گیرد.  که ورای تشخیص و تجویز قرار می

کردن بر ترس ریسنک کنردن   جهت ترغیب به کنش است و این کار را از طریق غلبه« یانگیزش

عنوان مولفنه عاملینت   دهد. همچنین از آن بهکه معموال با کنش جمعی همراه است صورت می

 (.1000)جیمسون،  شوددهی کنش جمعی یاد میدر چارچوب

 ژوهشفرایند چارچوب دهی مسئلة کنش جمعی در موردهای پ. 5جدول 

دهییییی  چییییارچوب
 انگیزشی

 دهی تجویزی چارچوب
 چه باید کرد؟

دهییییی  چییییارچوب
 تشخیصی

 چرا مسئله است؟

 موردها مسئله چیست؟

نگییرش تییاریخی در  
برابر نگرش طبیعی بیه  
امور اجتماعی: بررسی 
گریزناپییذیری وضییع  

 موجود
 

فرم مسئوالنة مواجهیه  
با امر اجتمیاعی: ایین   

 مسئله، مسئلة ماست
 
انیم بیرای  تیو  . ما می3

این مسئله کاری کنیم 
 )کارایی(

 
. تأکییید بییر اهمیییت 4

 دستاوردهای کوچک

. دفاع از مالکیت عمومی اهنالی  1
هنای   بر مشناعات بنا اننواع کننش    

نهننادی )شننکایت، مراجعننه بننه    
مسنننئوالن و...( و غینننر نهنننادی  

 ای کردن و...( )تجمع، رسانه
بخشی به اهنالی شنهرک    . آگاهی0

 بر مشاعاتدربارة مالکیت عمومی 
هننای  . جلننب مشننارکت گننروه 3

 مختلف محلی
. استفاده از عناصر ایندئولوژیک  1

های امنیتی  حاکم برای زدودن انگ
مانند اسنتفاده از سنخنان رهبنری    

 زیست دربارة اهمیت محیط

. حقوق مالکانه: نقض 1
مالکیت عمنومی اهنالی   

 شهرک بر مشاعات
 زیست . تخریب محیط0
-. گفتننننار علمننننی 3

الت فنی تخصصی: مشک
و ایمنی مکنان احنداث   
سننازه )اسننتعالم از اداره 
آب و گننناز مبننننی بنننر 

بنننودن محنننل  نننناایمن
 احداث(

ای  احننداث سننازه
فرهنگننی بننه نننام 
دارالقننرآن بنندون 
اطننالع اهننالی در 
مکانی کنه بنرای   
فضای سبز درنظر 

 گرفته شده بود

 اکباتان
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 ی پژوهشفرایند چارچوب دهی مسئلة کنش جمعی در موردها. 5دول ادامه ج
دهییییی  چییییارچوب

 انگیزشی

 دهی تجویزی چارچوب
 چه باید کرد؟

 دهی تشخیصی چارچوب
 چرا مسئله است؟

 موردها مسئله چیست؟

 

 احداث ورزشگاه با
 . جلب حمایت و اقناع شهرداری1
. اسننتفاده و تجمیننع نیروهننا و   0

 منابع اهالی محل
هننای  . جلننب مشننارکت گننروه 3

 مختلف محلی
ایندئولوژیک  . استفاده از عناصر 1

بنرداری از نفنوذ    حاکم، مانند بهره
خانوادة شنهدا در جلنب حماینت    

 شهرداری

. امکاننننات ورزشنننی 1
برای سالمتی و اسنتفادة  
بهینه از اوقنات فراغنت   

 ضروری است.
. گسننترش اعتینناد در  0

 محله
ویژه در  . فقر حرکتی به3

 بانوان
هنننای  . طنننرد گنننروه1

دلینل نبنود    پذیر به آسیب
بننا ورزشننگاه عمننومی  

 قیمت مناسب

 
نبود ورزشگاه در 

 محله

 
 

 اوین

ای حنننول  انننندازی نشنننریه . راه1
 مسائل شهرک

هنای اجتمناعی(:    . )ایجاد شنبکه 0
 ایجاد انجمن جوانان همشهرکی

. استفاده از عناصر ایندئولوژیک  3
حنناکم مانننند حضننور در مسننجد  
محل برای تعامل با ساختار قدرت 

 ها محلی و کاهش اتهام

 جتماعی. مشارکت ا1
. اثرگنننذاری محننندود 0

اهالی بر مناسبات محلی 
دلینل کمبنود سنرمایة     به

هنای   اجتماعی و شنبکه 
 مردمی

بننننودن  پننننایین
مشنننننننارکت و 
سرمایة اجتماعی، 

های  کمبود شبکه
اجتماعی مردمنی  

 در محله

شیییهرک 
دانشییگاه 

 شریف

های خالفکار  راندن گروه . بیرون1
 از شهرک

هنای اجتمناعی(:    . )ایجاد شنبکه 0
 یجاد انجمن شهر و فرهنگا

. تبنندیل فضنناهای ننناامن بننه    3
گیری فضنا   فضاهای امن با بازپس

 و حضور مردم

شنندن فضننای   . ننناامن1
عمننومی شننهرک بننرای  

 ها حضور بچه
. اثرگنننذاری محننندود 0

اهالی بر مناسبات محلی 
دلینل کمبنود سنرمایة     به

هنای   اجتماعی و شنبکه 
 مردمی

های  حضور گروه
خالفکننننننار در 

 شهرک و
ود مشنارکت  کمب

و سننننننننرمایة 
 اجتماعی

شیییهرک 
 آهن راه

شد،  های انگیزشی که برای بسیج نیروها در موردها دیده می ترین چارچوب از بنیادی

تقویت نگرش تاریخی به مسائل اجتماعی و زدودن نگرش طبیعی به امور اجتماعی بوده است. 

بیعی و بدیهی، بلکه در نگرش تاریخی، امور اجتماعی و مناسبات حاکم بر آن نه امری ط

تغییر است.  اموری تاریخی است که در طول تاریخ ساخته شده است و در طول تاریخ نیز قابل
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بودن از چهرة مناسبات حاکم است که امکان اندیشیدن به  تنها با زدودن بداهت و طبیعی

به شود. پس از تقویت نگرش تاریخی  های بدیل و خواست برای تغییر امور ممکن می گزینه

دهی انگیزشی امری  امور اجتماعی، فرم مواجهة افراد با امر اجتماعی برای موفقیت چارچوب

که ما باید برای آن کاری کنیم، « ما»عنوان مسئلة  ضروری بوده است. در این میان، مسئله به

دهد که مسائل عمومی را در  شود. این چارچوب معنایی، گفتاری را هدف قرار می تعریف می

داند، عالقة چندانی به مشارکت در امور عمومی ندارد و بر مسئولیت  ظایف مردم نمیحیطة و

کند. فرم مواجهة مسئوالنه، بر نقش و سهم جامعه و  نهادهای دولتی در این امور تأکید می

دنبال این قبول مسئولیت، خواهان حق تعیین چگونگی  کند و به های اجتماعی تأکید می گروه

شد، تالش برای  ها دیده می چارچوب انگیزشی دیگری که در همة کنش شود. امور نیز می

دادن توانمندی افراد در تاثیرگذاری یا کارایی عمل جمعی بود. در مصاحبه با فعاالن، یکی  نشان

نگرفتن کنش جمعی ناامیدی از کارایی کنش و توان تاثیرگذاری بیان  از موانع اصلی در شکل

ای تاریخی و مسئوالنه با مسائل اجتماعی دارند، اما دربارة  اجههشد. بسیاری از افراد مو می

های ناموفق پیشین شاهدی بر این ناکارایی دانسته  کارایی اقدامات ممکن تردید دارند. تجربه

شدن افراد و بر موارد مثبتی  شود. مروجان کنش جمعی بر کارایی احتمالی در صورت همراه می

کردن اهمیت  کردند. همچنین با برجسته ه است تاکید میکه اقدامات جمعی اثرگذار بود

بندی  جای تغییرات بزرگ، با پیامدهای نامشخص، مفصل دستاوردهای کوچک، اما پایدار به

 های اجتماعی ارائه کردند. جدیدی از کارایی در فعالیت

دهی تشخیصی خود  آهن، فرایند استداللی چارچوب موردهای شهرک دانشگاه و شهرک راه

ا با ارجاع به چارچوب مرجع مشارکت اجتماعی منبعث از بستر گفتمانی جنبش اصالحات و ر

های کاربست  ترکیب آن با نیازها و مسائل محلی سامان دادند. افول گفتمان اصالحات و کاستی

نبودن اهمیت آن در زندگی روزمرة گروه هدف،  آن در ساحت سیاسی ایران و همچنین برجسته

کرده است. از  ی، تاثیرگذاری این چارچوب برای بسیج نیروها را محدود مییعنی افراد محل

های هدف به جوانان و نوجوانان نیز، دایرة اثرگذاری و امکان پایداری  طرفی محدودشدن گروه

منابع محدود و زمان دارای دلیل شرایط سنی خود،   آن را محدود کرده بود؛ زیرا این قشرها به

دهی  دنبال آن محیط کار هستند. چارچوب با ورود به دانشگاه و بهویژه  فراغت اندک به
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تجویزی ایجاد نهادهای محلی جدید نیز نهادهای قدرت محلی موجود را حساس کرده است و 

کردن تقابل و تالش برای  تقابلی را شکل داده که بخشی از نیرو و توان کنشگران را صرف کم

 جلب حمایت نهادهای محلی کرده است.

منزلة مصداقی از سلب مالکیت  دهی تشخیصی اکباتان، احداث درالقرآن را به رچوبچا

ای با مشکالت فنی و تخصصی و تهدیدگر ایمنی شهرک  عمومی، تخریب فضای سبز و سازه

های اخیر در فضای عمومی برجسته شده  محیطی که در سال کرد. گفتار زیست بندی می مفصل

کند و بر اثرگذاری  و فضای سبز را مشروع و معنادار می زیست است، تأکید بر اهمیت محیط

که جایگاه مالکیت عمومی در زمینة استداللی  افزاید؛ درحالی چارچوب تشخیصی کنش می

ویژه در چندین دهة  تر، از سوی گفتارهای مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی، به گسترده

را محدود کرده است. گفتار علمی گذشته به حاشیه رفته و امکان استداللی و استنادی آن 

عنوان امری عینی و فارغ از ارزش  بندی مسئله به دلیل خصلت فراغت از ارزش آن، به مفصل به

های ضد دینی در مخالفت  های چارچوب مقابل مبنی بر وجود انگیزه کند و با رد اتهام کمک می

مشروعیت گفتار علمی  های تخصصی منبعث از مراجع معتبر و با احداث سازه، بر استدالل

دهی تشخیصی  کند. اگرچه در میان گفتارهای موجود در معماری مفهومی چارچوب توجه می

عنوان نیروی مقابل و  دلیل تعریف نهادهای قدرت به اکباتان سازگاری وجود داشته است، به

ی ها دلیل کارکرد ادعایی سازه، هزینه  های ایدئولوژیک و مذهبی به همچنین وجود سویه

همراهی با چارچوب کنش جمعی اکباتان افزایش یافته و از اثرگذاری و امکان بسیج آن کاسته 

 شده است.

در مقابل، چارچوب کنش جمعی اوین، تقابل با نهادهای قدرت را بخشی از وجوه هویتی 

خود تعریف نکرد و همین امر امکان همکاری با نهادهای قدرت مانند شهرداری و جلب حمایت 

دهی که بر اهمیت ورزش و لزوم  را مشروع و ممکن کرد. گفتار تشخیصی این چارچوب ها آن

کنندگان آن فراهم  نشینی را برای مفصل مندی همگانی و ارزان از آن تأیید دارد، امکان این هم بهره

برانگیز نبودن مسئله برای نهادهای قدرت و  دلیل حساسیت کرد. هزینة به نسبت پایین همراهی به

 داد. یت آن در زندگی روزمرة افراد، شانس بسیج افراد حول کنش جمعی اوین را افرایش میاهم
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 1بسیج منابع کنش
ای که باید برای آن کاری کرد،  عنوان مسئله دهی امری به در کنار برساخت و چارچوب

هایی بود که در  ترین کنش حل پیشنهادی از عمده کردن منابع الزم برای تحقق راه فراهم

هایی را که در این راستا صورت  شد. مجموعه کنش شده دیده می های جمعی بررسی شکن

معنای  توان با استفاده از مفهوم بسیج منابع یکپارچه کرد. بسیج منابع به گرفته است، می

های  (. کنش1092گردآوری منابع )انسانی و مادی( برای استفاده و عمل جمعی است )تیلی، 

 بردند. کارهای زیر برای بسیج منابع بهره می ازوجمعی مورد پژوهش از س

 فرایند بسیج منابع کنش جمعی در موردهای پژوهش. 6جدول 

 موردها خودتولیدی تجمیع حمایت های نهادی کنش های مردمی کنش

برگنننزاری تجمنننع در  
مقابننل سننازه. برگننزاری 

هنای مردمنی در    نشست
بخشننی  جهننت آگنناهی

کنردن و  ای اهالی رسنانه 
 ی مسئلهساز عمومی

کننارگیری منننابع   بننه
قنننانونی و نهنننادی از 
شنننننهرداری تنننننا  
نمایننندگان مجلننس،  
وزارت مسنننننننکن، 

 مراجع

چننننندین مرحلننننه  
شننکایت تننا حکننم   
نهایی دینوان عندالت   
اداری بننه نفننع بقننای  

 سازه

تنننالش بنننرای  
جننذب حمایننت 
اعضای شنورای  
شننهر و برخننی  
نماینننننننندگان 

 مجلس

تجمیننع تخصننص  
 وکالی اکباتان و

تجمیننننننننننننع 
ی هنننا توانمنننندی

جوانان در اسنتفاده  
هنننای  از قابلینننت

فضنای مجنازی در   
 بسیج مردمی

گیننری  شننکل
حلقنننة اولینننة 

 کنشگران و

تأسیس کنانون  
 وکالی اکباتان

 اکباتان

حضور نیروهای مردمی 
 راندن بخشبرای بیرون

خصوصنننی خواهنننان  
مالکینننت ورزشنننگاه،  

راننندن پیمانکننار بیننرون
شننهرداری کننه بننرای   
پیگیری طلنب خنود از   

از زمنننین شنننهرداری 
واگذارشننننده بننننرای  
ورزشننننگاه بیننننرون  

 رفت. نمی

مراجعه بنه شنهرداری   
بننرای تننأمین زمننین و 
هزینننننة سنننناخت  

 ورزشگاه

اسنننننننتفاده از 
حماینننننننننت 
شنننورایاری بنننا 
عضننویت در آن، 
تننأمین زمننین و  
هزینننة سنناخت  
ورزشنننننگاه از 

 سوی شهرداری

 

طراحننی معمنناری  
ورزشگاه با جنذب  
دانشجویان معماری 
دانشنننننننننننگاه 
شهیدبهشنننننننتی، 

سنننتفاده از مننننابع ا
اهالی مانند کنامیون  
و مصنننننننالح در 

سنازی زمنین،    آماده
اسننتفاده از نیننروی 
محلنننننی در ادارة 

 ورزشگاه

گیننری  شننکل
شننننننننورای 
ورزشی محلنی  
و برگنننننزاری 
انتخابات بنرای  

 تعیین اعضا

 اوین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Resource mobilization 
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 فرایند بسیج منابع کنش جمعی در موردهای پژوهش. 6دول ادامه ج

 موردها خودتولیدی تجمیع حمایت های نهادی کنش های مردمی کنش

چنننناپ نشننننریه در  
راستای مسائل عمومی 
شننهرک بننا اسننتفاده از 

 جوانان محل

اخننننذ مجننننوز از  
سازمان ملی جواننان  
برای تأسیس کنانون  

شنهرکی، ارتبناط    هم
فقینه   با نمایندة ولنی 

دانشگاه شریف برای 
کنناهش فشننارها از  
سننوی امننام جمعننة  

 مسجد محل

اسننننننتفاده از 
حمایننننننننت 

 ی،شورایار

گیننری از  بهننره
حمایننننننننت 
شهرداری ناحیه 
بنننا برگنننزاری 

هنننننننای  دوره
 آموزشی

اسنننننننننتفاده از 
هنننای  توانمنننندی

افنننراد در اداره و 
چنناپ نشننریه و   
برگننننننننننزاری 

 های آموزشی دوره

گیننری  شننکل
حلقننه اولیننة  
کنشننننننگران 
حننول انتشننار 

 نشریه،

تأسیس کانون 
هنا   شهرکی هم

و انتشننننننار  
 نشریة محلی

شییهرک 
دانشگاه 

 شریف

از نیروهننای  اسننتفاده
سنازی   مردمی در سالم

هنا،   فضای بنازی بچنه  
برگنننزاری ایسنننتگاه  
نقاشنننی، مسنننابقات  

 ورزشی

اخننننذ مجننننوز از  
سازمان ملی جواننان  
برای تأسیس کنانون  

 شهرکی هم

اسننننننتفاده از 
حمایننننننننت 
شننورایاری بننا  
عضویت در آن 
و بهرة متقابل از 
منننننننننابع در 
همکننناری بنننا 
برخننننننننننی 

NGOها 

اسننتفاده از منننابع 
پراکندة  انفرادی و

افنننننننننننراد در 
های محلنی،   پروژه

سنازی   مانند ایمنن 
فضنننای بنننازی،  

ها  برگزاری کالس
هنننای  و مسنننابقه

 ورزشی

گیننری  شننکل
حلقننه اولیننة  
کنشننننگران و 
تأسنننننننیس 
انجمن شهر و 

 فرهنگ

شییهرک 
 آهن راه

اندازی  وسیلة خود جنبش با راه ، کنشگران به تولید منابع به1در سازوکار خودتولیدی

-پردازند و منابع اجتماعی ها می دهی ائتالف ها و شکل جمعی، توسعة شبکه های کنش سازمان

کنند. همة موردهای پژوهش از این مکانیسم برای بسیج منابع بهره بردند،  سازمانی را تولید می

آهن که سرمایة اجتماعی  این راهبرد برای موردهایی مانند شهرک دانشگاه شریف و شهرک راه

گیری و استمرار کنش  تماعی محدودتری داشتند، نقشی کلیدی در شکلهای اج پایین و شبکه

کنند، به منابع جمعی  ، منابعی که افراد پراکنده نگهداری می0جمعی داشته است. در راهبرد تجمیع

سازی زمین ورزشگاه  شود. کنش جمعی اوین بیشترین بهره را از این راهبرد در آماده بدل می

آهن، تمرکز راهبرد تجمیع بر گروه جوانان و  اه شریف و شهرک راهداشته است. در شهرک دانشگ

ها و امکانات خاص  کاررفته در کنش به ویژگی نوجوانان موجب محدودشدن منابع و نیروهای به

 های آنان شد. دنبال آن محدودیت در عملکرد و فعالیت این قشر اجتماعی و به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
1. Self-Production 

2. Aggregation 



  9999، زمستان  4، شماره 9 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره  777 

 

یابند. حمایت یعنی تأمین منابع  دسترسی می نیز به منابع 1های جمعی با مکانیسم حمایت کنش

های  کمک یک فرد یا سازمان که بیشتر در زمینة حمایت تخصص دارد. بنگاه برای یک کنش به

های مالی معمول هستند. کنش جمعی  های خصوصی یا قراردادهای دولتی در حمایت خیریه، کمک

ای شهر درنهایت حمایت مؤثری اکباتان با وجود تالش برای جلب حمایت بخشی از اعضای شور

ها با عضویت یکی از اعضای اصلی در شورایاری از امکانات و  دریافت نکرد. سایر کنش

مندی از  دهی آن بهره بردند. مکانیسم اصلی و کلیدی در پیشبرد کنش جمعی اوین بهره مشروعیت

 .مکانیسم حمایت شهرداری برای تأمین زمین و هزینه ساخت ورزشگاه بوده است

 گیری بحث و نتیجه

چگونگی اثرگذاری هریک از مفاهیم مدل بر کنش جمعی بیان شد، اما آنچه درنهایت کنش جمعی 

ها با یکدیگر است. رابطة میان مفاهیم در  دهد، تعامالت این مفاهیم و روابط متقابل آن را شکل می

مند عامالنی است که از مدل به شکل شماتیک نمایش داده شد. سرمایة اجتماعی برای کارایی نیاز

این سرمایة بالقوه بهره ببرند و آن را بالفعل کنند. عاملیت آغازگر سرمایة اجتماعی را در جهت نفع 

کند. عامالن آغازگر در موردهای اوین و اکباتان، سرمایة اجتماعی بالقوة محلی  عمومی فراخوانی می

آهن که  مانند شهرک دانشگاه و شهرک راه را به سرمایة اجتماعی بالفعل بدل کردند. در بسترهایی

ای توأمان از اهداف و ابزار اولیة  گونه سرمایة بالقوة مناسبی نداشتند، تقویت سرمایة اجتماعی، به

عامالن آغازگر بوده است. همچنین سرمایة اجتماعی فردی عامل آغازگر، در اعتماد و پذیرش 

اتی است. در موردهای پژوهش تمامی عامالن شده عنصری حی ادعای او دربارة امر عمومی مطرح

 مند بودند. آغازگر از حداقلی از سرمایة اجتماعی فردی بهره

های  توازن در ساختار قدرت محلی میان نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی از نشانه

سرمایة اجتماعی است؛ زیرا این توازن، حداقلی از تناسب میان نیروها برای پیگیری مطالبة 

های  شود و از نشانه آورد؛ توازنی که در موردهای اوین و اکباتان دیده می ترک را فراهم میمش

سرمایة اجتماعی باالتر این دو بستر است. در مواردی که کفة ساختار قدرت محلی به نفع 

های  ویژه در سال گیری کنش با شانس کمتر و استمرار آن به نهادهای حاکمیتی است، شکل

بر فشارهای نهادهای قدرت محلی با ریسک بیشتری همراه است؛ مانند مورد اولیه در برا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ  
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دانشگاه شریف که در برابر فشارهای نهادهای محلی حاکمیتی و نبود حمایت نهادهای محلی 

مردمی پایدار نماند. عامالن آغازگر با تعامل یا عضویت در یکی از نهادهای قدرت حاکمیتی 

اد توازن در ساختار قدرت محلی، تقویت امکان بسیج منابع و کسب دنبال آن بودند که با ایج به

گیری کنش جمعی را افزایش دهند. این رابطه دربارة چهار عامل  مشروعیت، احتمال شکل

آهن که عضو شورایاری بودند و عامل آغازگر اکباتان که  آغازگر در موردهای اوین، شریف، راه

 شد. ه میبا اعضای شورایاری در تعامل بود، دید

وجود عامل آغازگر و انتخاب او، سرمایة اجتماعی محلی و ساختار قدرت محلی در تعامل 

دادند. انتخاب امر عمومی یا  عنوان هدف کنش جمعی شکل می با یکدیگر امری عمومی را به

هدف کنش، تنها مبتنی بر تشخیص و انتخاب عامالن اجتماعی نبوده است، بلکه انتخاب آنان 

کمک شرایط ساختاری سطح کالن  ل تحقق و موفقیت آن مشروط بود. احتمالی که بهبه احتما

جامعه )که در میان همة موردها مشترک است و به همین دلیل در این مقاله به آن نپرداختیم( و 

اساس در مواردی که سرمایة  شود. براین شرایط ساختاری بستر بالفصل کنش مشروط می

درت محلی به نفع نهادهای حاکمیتی است، انتخاب امری عمومی اجتماعی پایین و ساختار ق

گیری  که هزینة باالیی دارد و نیازمند منابع و اعتماد باالیی است، انتخابی است که احتمال شکل

و استمرار کنش جمعی حول آن کمتر است. انتخاب هدف کنش براساس امکانات و 

 اندازی کنش جمعی بوده است. راههای بستر کنش، یکی از شروط موفقیت در  محدودیت

دهی با برساخت مشروعیت برای سازوکارهایی  در سطح راهبردها، فرایندهای چارچوب

با فرایند بسیج منابع مرتبط بوده است. برای موفقیت در بسیج منابع باید از سازوکارهایی  ،بسیج

ت محل تردید استفاده شود که از نظر کنشگران مشروع است. در مواردی که این مشروعی

ها مشروعیت  های جدید و تغییر در معانی و تفاسیر، به آن بندی چارچوب است، باید با مفصل

گیری و  کاررفته در کنش از امکان شکل سازی سازوکار و منابع به بخشید. شکست در مشروع

مشروع مندی از سازوکار حمایت در مورد اوین  که بهره حالی کاهد؛ برای مثال در استمرار آن می

بود، اما در مورد شهرک دانشگاه شریف، پیشنهاد حمایت امام جمعة مسجد محل، مبنی بر 

شهرکی در ازای تجویز محتوای مطالب، پذیرفته نشد؛ زیرا با  های انتشار نشریة هم تأمین هزینه

چارچوب تجویزی استقالل نشریه در محتوا و فرم تضاد فاحشی داشت. تقریباً در همة موردها 

گیری از برخی عناصر ایدئولوژیک حاکمیت برای پیشبرد اهداف کنش، براساس  نیسم بهرهمکا
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های  های امنیتی و جلوگیری از افزایش هزینه های تجویزی مانند جلوگیری از اتهام چارچوب

 شده است. گرایانه و... توجیه می جای رویکرد آرمان گرایانه به کنش، لزوم داشتن رویکرد عمل

شده از سوی  های ساختاری بستر کنش و راهبردهای استفاده ل میان ویژگیچگونگی تعام

کردن  کنشگران، بر احتمال موفقیت کنش جمعی مؤثر است. سرمایة اجتماعی با فراهم

پذیری به منابع بر موفقیت فرایند بسیج منابع اثرگذار است. در صورت وجود سرمایة  دسترس

کنند.  رای بسیج منابع موردنیاز کنش فراخوانی میاجتماعی در بستر کنش، عامالن آن را ب

های کنش  ها، نشر و اشاعة چارچوب کمک شبکة ارتباطی میان افراد و گروه سرمایة اجتماعی به

ترتیب بر موفقیت فرایند  افزاید و بدین ها می کند و بر شدت طنین آن جمعی را تسهیل می

 گذارد. دهی تأثیر می چارچوب

های بسیج منابع، کاستن از  نهادهای قدرت محلی نیز با افزایش امکان موفقیت در تعامل با

بندی  افزاید. مفصل گیری کنش جمعی می های کنش و کسب مشروعیت، بر احتمال شکل هزینه

ای باشد که از احتمال مقابلة نهادهای قدرت محلی در  گونه های کنش جمعی باید به چارچوب

های خود  بندی ها در مفصل کاربستن عناصر پسندیدة آن با بهبرابر کنش بکاهد و در صورت امکان 

عنوان آغازگر کنش جمعی،  ها با کنش جمعی برآید. عاملیت آغازگر به کردن آن برای همراه

بندی و نیروها و منابع اولیه  های آغازین کنش جمعی در راستای امر عمومی را مفصل چارچوب

گیری و تبلور اولیة کنش جمعی  زگر در این امر در شکلکند. میزان موفقیت عامل آغا را بسیج می

ها کماکان به عامل آغازگر وابسته باشند و به  بسیار مؤثر است، اما چنانچه در ادامة مسیر، کنش

 شود. شدت کاسته می سمت نهادمندشدن پیش نروند، از احتمال پایداری کنش جمعی به

کنندگی  ها، همچنین تعامل و مشروط رات آندرنهایت تعامل میان مفاهیم مدل و تأثیر و تأث

های ساختاری بستر کنش است که برسازندة  متقابل میان عاملیت کنشگران اجتماعی و ویژگی

اندازی و توسعة کنش جمعی، کنشگران  امکان کنش جمعی است. برای موفقیت در راه

نش را مدنظر داشته های برآمده از بستر ک اجتماعی در مقام عامالن باید اقتضائات و امکان

های خود را سامان دهند. پذیرش این  های آن، کنش ها و محدودیت باشند و در تناسب با امکان

آورد. کنشگری براساس برآیندی از  های عاملیت را فراهم می مشروطیت، امکان گشودن سویه

 تواند و ممکن است های ساختاری است که می های عامالن اجتماعی و مشروطیت خواسته

 درنهایت امکانی برای تغییر در شرایط ساختاری موجود فراهم آورد.
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