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 چکیده
 ۀهای دوگان لفهآن از منظر مؤشناختی  سیبفرهنگ سیاسی در ایران معاصر و بررسی آ شناسی گونه

چنانچه فرهنگ  استدالل نظری مقاله این است کهحاضر است.  ۀاصلی مقال ۀسیاسی مسئل توسعۀ
مدنی ـ  جامعۀ کننده تقویتثبات سیاسی و  ۀکنند تضمینهای اصلی آن  یک جامعه و مؤلفهسیاسی 

شناختی خواهند داشت. از نظر  مدهای آسیبپیا ،سیاسی ـ نباشند توسعۀاساسی  های مؤلفه ۀمثاب به
تفسیری و تحلیلی به اجرا در های  روشاسنادی و با کاربرد  ۀحاضر به شیو ۀمطالعشناختی،  روش

، فرهنگ قومی ۀچندپار یاسیسفرهنگ ، گرایانه فرقهای و  طایفه شبه یاسیسآمده است. فرهنگ 
های  جوانان و زنان گونه محور تیهو و فرهنگ سیاسی محور دین، فرهنگ سیاسی ای سیاسی توده

معاصر ایران هستند. ارزیابی تحلیلی و تفسیری  جامعۀفرهنگ سیاسی در  ۀخاص و برجست
 توسعۀها همگرایی زیادی با  گونه نیاهای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر بیانگر این است که  گونه

  کنند. ی را تضعیف میمدن جامعۀو در مواردی ثبات سیاسی را تهدید و  رندنداسیاسی 
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 مقدمه
. شود دیده می یاسیسـ  یاجتماع یها لیتحلدر  یاسیسدوباره به فرهنگ  یبازگشت 39 ۀده از

 یاسالم یهاکشوردر  ییگرا اسالمو ظهور  یشورو یۀاتحاد یفروپاش، ییاروپا سمیکمونزوال 
ه شد لیقب نیااز  ییها مؤلفهاذعان به  موجب ،در جهان ها فرهنگ انهیتکثرگرا تیواقع رشیپذو 

ها در  و نگرش و ارزش ستینآن  یساختارهابازتاب اقتصاد و  صرفاً استیس که است
اند. از این رویکرد توجه به فرهنگ سیاسی و نقش  مهم یاقتصادو  یحکومت ینهادها یدگرگون

مل ه است. این مسئله با تأفزاینده قرار گرفت تأکیدسیاسی مورد بازخوانی و  توسعۀویژه در  هآن ب
های متنوع فرهنگ سیاسی در یک جامعه و میزان همگرایی و واگرایی آنها نسبت به  در گونه

 «مدنی جامعۀ توسعۀ»و  «ایجاد ثبات»سیاسی به معنای  توسعۀیکدیگر از منظر اقتضائات 
ساختارها  یبقاو  یدرونحفظ نظم از نظر دایموند . یافته استبیش از پیش اهمیت  عام طور به
 الگوهای متعدد فرهنگ سیاسی ممکن استو ائتالف  یسازگارتنها با  مدنی جامعۀ تیتقوو 
(Diamond, 1994 .)عناصراجتماعی ـ سیاسی است و چنانچه  یها نظامهدف  نیتر مهم ،ثبات 

بنیادهای نظام سیاسی به  ،آن نباشند ۀکنند کننده و تثبیت مینتضفرهنگ سیاسی در جامعه 
 افتهی توسعهمدنی  جامعۀنظام سیاسی باثبات به  ،چالش کشیده خواهد شد. از سوی دیگر

ها و  داده شهروندان، مشارکتی فعال و پویا در امور سیاسی و درون در آناست که وابسته 
های سیاسی در  . فرهنگ یا فرهنگ(Faulk, 1999: 107) داشته باشندهای نظام سیاسی  داده برون

پیامدهای  ،تقویت کنندرا  مدنی جامعۀو انند چنین مشارکتی را تشویق جامعه اگر نتو
  همراه خواهند داشت. بهشناسانه  آسیب

و  یفرهنگاجتماعی ـ  اتیخصوصاز  که یجوامعدر  ویژه به یاسیس فرهنگتنوع 
دارد و  یشتریبنمود  ،و متنوع برخوردارند متکثر یگروهو  یاسیس، یقوم، یمذهب یساختارها

. وجود کند صدق می ،استبرخوردار  یساختارتنوع  نیااز  که رانیا جامعۀامر در مورد  نیا
 یشناخت تیجمع اتیخصوصمتفاوت و  یمذهبو  یفرهنگ یها شیگرامتعدد،  یقوم یها گروه

 یاجتماع ـ یاسیس یها یدگرگونو  راتییتغ ه باه( و مواجینسل یها تفاوت ویژه به) پراکنده
 های گیری در جهتتنوع  نیا انعکاسمتفاوت و  یها فرهنگ یریگ شکلدر  ریاخعمده در قرن 

بررسی  ،کند حاضر را تشریح می ۀمقال هدفمشهود است. آنچه  کامالً ایران جامعۀ یاسیس
شناختی  ر و تحلیل آسیبهای غالب فرهنگ سیاسی ایران در دوران معاص شناختی گونه جامعه

 اوالًفرهنگ سیاسی مسلط بر کنش سیاسی مردم ایران از این رویکرد که  ست.ها گونه نیا
یکی از  ۀمثاب بهرا « مدنی جامعۀ»چگونه  ثانیاًو  گذارند می ثیرتأچگونه بر ثبات سیاسی 

 دهند.  قرار می ریتأثسیاسی تحت  توسعۀ های مؤلفه
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 رویکرد نظری

ناظر بر  یها یبررسو  ها یساز مفهومبا  اغلبو بوده  یعموماز فرهنگ  یتابع« یاسیسفرهنگ »
در  کهاست  یافکار، باورها و رفتارها ۀشد تیتثب شکلفرهنگ است.  پا گرفتهخود فرهنگ 

معطوف به  افکارباورها و  نیا چنانچه. (6926)کوش،  است مشترک هجامع کی یاعضا انیم
. رندیگ یمتعلق  یاسیس به قلمرو فرهنگ ،باشند یاسیس یاامدهیپدارای  ای استیس یایدن

کردن بخش  افتهی نظامو  تر روشن یبرا یقیتطب استیسدر چارچوب  یاسیسهنگ اصطالح فر
 ،لکوتیچ) مطرح شده است« یملمنش »مثل  یا جاافتاده میمفاه خصوصها در  از دانسته یادیز

 یاسیس فرهنگ ۀنیزمدر  افتهی نظامکار  نینخست (6319) آلموند و وربا یقیتطب ۀمطالع .(948: 6911
 محدود، تابع یاسیس پارسونز سه نوع از فرهنگ ۀانیکارکردگرا یتئوراز  یریرپذیتأثبا که  است

 یوبر یها«پیتا آل دهیا»سه الگو، . این (Almond & Verba, 1963) کنند یمرا انتزاع  یمشارکت و
فرهنگ از  یخاص ترکیب. شود یم افتیالگوها  نیااز  یبیترکهمواره  تیواقعهستند که در 

 یِاسیس نوع فرهنگ، فرهنگ نیااست. در  «یمدنفرهنگ »، کنند یمبرجسته  آنهاکه  سیاسی
 شود یممتوازن  ،یاسیسو محدود نسبت به مسائل  یتابع یها یریگ جهت قیطراز  یمشارکت

. کند یم یواکاو یاسیس ۀتوسع ۀزمینرا در  فرهنگ سیاسیمفهوم  یپا نیلوس. (14 :6911 )قوام،
داند:  متفاوت می گریکدیبا  کامالً ارزش اینظر چهار موضوع را از  یاسیس یها فرهنگ ،پای

یا برابری و چگونگی برخورد جوامع با آن،  مراتب سلسله ۀاعتمادی، مسئل اعتماد اجتماعی یا بی
چوب یک نظام سیاسی. به سطوح وفاداری و وفاق در چار نهایتدر آزادی و اجبار و  ۀمسئل

خاص  یژگیواز  یادیزارزش، بخش  ایچهار موضوع  نیا بیترکخاص  قیطرنظر پای 
نیز آلموند و پاول  .(45-41: 6919 ،یپا) کند یمتوسعه در هر کشور را ارائه  یندهایفرامربوط به 

)ثبات و  سیاسینظام  یها ییتواناداده و آن را با  وندیپ نظام سیاسیرا به  فرهنگ سیاسیمفهوم 
 میترس. آنها در کنند می یبررسو احساسات شهروندان نسبت به آن  ستارهایا( و یاسیس توسعۀ

و « ندیفرا»، «سیستم»ـ  نظام سیاسیمطرح در  التیتما ۀگان سهابعاد  یاسیسسطوح فرهنگ 
 ستمیسطح . در س(81: 6915 پاول، )آلموند و دهند یم حیتوضو کنند  می حیتشررا  ـ «یاستگذاریس»
مورد توجه  نظام سیاسی بخش قوام یها سازمانها و  شهروندان و رهبران در مورد ارزش دگاهید

پرداخته  یاسیس یندهایفراشدن در  ریدرگ یبراافراد  التیتمابه  ندیفرااست. در سطح 
 نییتعحکومت،  یها استیسانتظار شهروندان و رهبران از  یاستگذاریسدر سطح و  شود یم

فرهنگ  ۀکیت فالک نیز در دفاع از نظریبه آنها مطرح است.  یابیدست یچگونگ اهداف و
 «یمدن جامعۀ»ضرورتاً بر  افتهی توسعهباثبات و  نظام سیاسیکه سیاسی بر این باور است 

که  شود یممبنا استدالل این بر . (Faulk, 1999: 107) است ، منسجم و باثبات استوارافتهی توسعه
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 قوا( کیتفک و ، پارلماننیقوان) یاجتماعـ  یاسیس یساختارهاو  هاهادنبر  وهعال سیاسی توسعۀ
 دارد.  ازینهم  و فعال گرا قانون، مؤثر «شهروندان»به 

شود که  تصور می تأثیرگذاریمستقل  ۀحوزسیاسی  فرهنگ در این رویکردهای نظری
استدالل  نیابحث بر  نیا .باشد سیاسی( توسعۀ ویژه بهسیاسی ) راتییتغ ساز نهیزمتواند  می
 یریگ جهتثبات سیاسی نبوده و  ۀکنند تضمین فرهنگ سیاسیچنانچه عناصر  که است یمبتن

بررسی انتقادی محقق نخواهد شد.  یاسیس توسعۀ ،باشدنمدنی  جامعۀآن معطوف به تقویت 
ر د یاسیس توسعۀ نییتبدر دوران معاصر و نقش آنها در  رانیا 6«یاسیسفرهنگ های  گونه»

 شود. می بندی صورتحاضر با استناد به این رویکرد تئوریک  ۀمقال
 
 ها و عوامل تأثیرگذار  : گفتمانرانیادر  یاسیسفرهنگ  نیتکو
و  یخیتار لیدالو توجه به  مکانبه زمان و  یاسیسفرهنگ  خصوصسؤال در  نیتر یاساس

 یبرا دهد یم کانامبه ما  نشیب نیا. تکوین فرهنگ سیاسی مرتبط است یساختار لیدال
 آن نیز تأمل کنیم.  یساختار یها مؤلفه فرهنگ سیاسی ضمن رجوع به گذشته در بندی صورت

های  مؤلفه ترین مهم یپهلو ۀمطلق سمیمدرنو گفتمان  یسنت سمیالیمونیپاترگفتمان 
 .(6926بشیریه، ) ندا اسالمیقبل از انقالب تاریخی فرهنگ سیاسی در ایران  –ساختاری 

 دیبا کهقرار دارد  یسنتآن فرد در درون  یۀپابر  کهاست  یسنت ۀسلطبر  یمبتن سمیالیونمیپاتر
 امکاناتدر دوران پهلوی گفتمان  نیا. (19:6924، هیریبش) کننداز زوال از آن اطاعت  زیپره یبرا

و در  آوردوجود  به یاجتماعو عدالت  یآزاد، یاسیس، ثبات یمدن جامعۀظهور  یبرا یمحدود
، ییاقتدارگرا، یطلب فرصت، یریپذ اطاعت مانند یامورظهور  یبراالزم  یساختار یضافعوض 
 را فراهم ساخت یاسیس یاعتماد یبو  ینیبدبخاموش، ترس گسترده،  ض، اعترایاسیسانفعال 

از عناصر مختلف از  یا دهیچیپمجموعۀ  زین یپهلو ۀمطلق سمیمدرنگفتمان . (11 :6926، هیریبش)
، یغرب سمیمدرن وۀیشبه  ینوساز، گفتمان یسنت سمیالیمونیپاتر، رانیا یشاه یۀنظرجمله 
 یا نهیزمآمرانه است و  کامالً یاسیس فرهنگگفتمان  نیا. در است ییگرا مردمو  گرایی قانون

، توهم توطئه، فرهنگ خشونت و ییاقتدارگرا. کند ینم جادیا یاسیسو رقابت  مشارکت یبرا
 .(699-692 :6926، فیشر) قبل از انقالب است یاسیس فتمان فرهنگدو گ مشترک یها یژگیو زیست

                                                           
شناختی  آرمانی ابزار تحلیلی و روش ۀ( هستند. گونIdeal Typeرمانی )های آ های فرهنگ سیاسی در اینجا گونه گونه. 6

که گزینش  یک ساختار تحلیلی است آرمانی ۀئه شده است. به نظر وی گونشناس آلمانی ارا جامعه ،است که توسط ماکس وبر

آرمانی با  ۀگونها را در موارد عینی تشخیص دهد.  ها و انحراف تواند همانندی میمحقق از این طریق . و تجرید شده است

کوزر،  ؛6912 ،فروندفته از )برگر شود بلکه بر پایۀ برخی از عناصر واقعیت ساخته می، واقعیت عینی هرگز مطابقت ندارد

6929.) 
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تکوین  6951بعد از انقالب  یاسالمفرهنگ سیاسی در ایران با ظهور گفتمان انقالب 
مسائل جامعه و عصر مدرن طرح  یبرا حلی راه عنوان به یاسالمگفتمان سنت  نیایابد. در  می
آن و  یگرا مصرفبا غرب و مظاهر  یدشمن یۀپابر  گفتمان نیاعناصر  (.13 :6926، هیریبش) دش

 کنترلو  یاسیس ییگرا نخبه، یسنت یها ارزش، یاخالقو  یاجتماع، انضباط یرهبربر  دیتأک
 . است افتهیساخت  یفرهنگ

 )ره( ینیخم امام یگرا مردمو  ییزمایکار شیگرا یۀپابر  یاسالم یجمهوردر آغاز نظام 
در نهاد  یسنتو اقتدار  ییزمایکاراز اقتدار  یبیترک یاساس قانون بیتصوگرفت. پس از  شکل

غلبه داشت و پس از آن  ییزمایکارعنصر  12تا  52 یها سال ۀشد. در فاصل جادیا هیفق تیوال
 ۀصحندر  خمینی )ره( امام ییزمایکار تیشخصدست آورد. فقدان  به یممتازتر گاهیجاسنت 

دو  شیدایپشده و  یاسالمگفتمان انقالب  در شکاف سبب تدریج بهجنگ  انیپاو  استیس
. (698-699: 6929، هیریبش) را موجب شدطلب  کار( و گفتمان اصالح )محافظه گرا اصولگفتمان 

عامل  ترین مهم هیفق تیوالدر قالب نهاد  زمایکارشدن  نهینهادو  ییزمایکار یرهبر انیپا
در  طلب اصالحگفتمان  یبند مفصل. (659:6924، یسلطان) است یکار محافظهگفتمان  یریگ شکل
حول دال  و مردم یآزادشامل قانون،  ییتجددگرا نیادیبناز چند مفهوم  متشکل 6951سال 

گفتمان  نیابود.  هیحاشدر  6911تا سال  سکوالر یها شهیرداشتن  لیدل بهاما  ،بود تیجمهور
 مانند یعناصر ؛کرد ظهور ،در فرهنگ داشت شهیر کامالً که ییمعناو با نظام  6911در سال 

وارد « مردم» یمرکز ۀحول نقط یاسیس، قانون و اصطالحات یاسیس توسعۀ، یمدن جامعۀ
 شد. یاسیسمنازعات 

تحوالت  که یحالدر همان  ،خود را دارند ۀژیو یاسیس یها فرهنگمسلط  یها گفتمان
را  یدیجد یاسیس های فرهنگ خردهو  کشند میرا به چالش  یاسیس یها فرهنگ نیا جامعه

 های مینههای سیاسی، ز گفتمانحاضر اعتقاد بر این است که در کنار  ۀدر مقال. کنند یمعرضه 
 طور بهو  یاجتماع راتییتغ ،یفرهنگ راتییتغ ،ینهاد یریپذ جامعه مانندتاریخی و ساختاری 

 اند.  عناصر فرهنگ سیاسی معاصر ایران را متأثر ساخته جهانی شدن ۀخاص پدید
آن،  کیدئولوژیا یها دستگاهعواملی چون دولت و  رانیادر  یاسیس یریپذ امعهج ۀنیزمدر 

و تکثر قومی  یالملل نیب یها رسانهزنان و جوانان،  دیجد، فرهنگ و دینی یطبقات یروهاین
نیز  شهیهمکه  همچنان ،ستندینمتضاد  ها نهیزم ۀر همعوامل د نیا .دخالت دارند یرانیا جامعۀ

فرهنگ دینی با سازوکارهای  هۀاز جمله تغییرات فرهنگی مواج .کنند ینم تیتقورا  گریهمد
فرهنگ غربی است. این مواجهه در سپهر سیاسی ایران در ترکیب سنت دینی با دموکراسی و 

در ساختار  که یراتییتغ ویژه به یاجتماع راتییتغشود.  فرهنگ سیاسی منتج از آن بازنمایی می
 ،وستهیپوقوع  بهها  دختران جوان به دانشگاه ورود خصوص به و آموزشی یتیجمع
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فرهنگ سیاسی در ایران  .های فرهنگ سیاسی در ایران را دگرگون کرده است گیری جهت
جهانی شدن نبوده است.  ۀپدید ویژه بههای متأخر  اشکال نوظهور آن برکنار از جریان ویژه به

است.  یملدولت  کنترلخارج از  که گذارد یمشهروندان  اریاخترا در  یامکاناتشدن  یجهان
شدن موجد  یجهانشود. در سطح فرهنگ  منجر می یاسیس فرهنگامر ناگزیر به تحول  نیهم

از امور  یاریبس در خصوص یالملل نیباست. اعتراضات  شده یجهان یمدن ۀجامع شیدایپ
 انهیخاورم. در امر است نیا یایگو)جنگ، محیط زیست، جنبش زنان و امثالهم(  یجهان

 . کردـ را مشاهده  ییگرا اسالمو  یدموکراسـ  یمحلو  یجهانامواج متداخل  توان یم
 یاسیس یها فرهنگاز  ها توده یاسیس یفرهنگ یگانگیب سبب های ساختاری زمینه نیا

« یاجتماع یفروپاش» شناسان جامعهدر آنچه  توان یمپیامد آن را  مسلط شده است. یها گفتمان
در  یاجتماعدر سطح خرد و در مناسبات  یاجتماع یفروپاش (.6913، یذرابا) دید ،اند دهینام

 قابل مشاهده است.های اجتماعی  و نابهنجاری یریپذ تیمسئولعدم اعتماد، عدم  شیافزا
 
  سیاسی توسعۀآن با  ۀدر ایران معاصر و رابط یاسیس شناسی فرهنگ گونه

بررسی و سیاسی در ایران معاصر  گفرهن یها گونهاشکال و  ترین مهمدر این بخش برخی از 
 توسعۀفرهنگ سیاسی از منظر  یها گونه یشناس بیآس. این تحلیل معطوف به اند شدهتحلیل 

مدنی است.  جامعۀآن یعنی ثبات سیاسی و تقویت  ۀدوگان های مؤلفهخاص  طور بهسیاسی و 
 ۀجربی و برساختوبری و تجریدی از واقعیت ت یها پیتا آل دهیامنطبق با  یشناس گونه این

 ایناجتماعی است. در اینجا تالش شده است واقعیت انضمامی براساس عناصر واقعیت برخی 
با استناد به چارچوب نظری مورد بحث و ها  ها و انحراف همانندیتحلیل شده و  یشناس گونه

 . بررسی قرار گیرد
 
 ای عشیرهفرهنگ  های نشست تهمعاصر و  یاسیسفرهنگ . 1

 

تا قبل از انقالب  رانیا یاسیس فرهنگ ۀبرجست ۀرا مؤلف یا رهیعش یاسیس فرهنگ القلم عیسر
 تیعقالن»یا « یعقالن یاسیسفرهنگ »در تضاد با که  (6911، القلم عیسر) کند یم یمعرف یاسالم
 سرکوب، روش ییشاوندگرایخو، ییگرا خاص یها یژگیوبا  یا رهیعشاست. فرهنگ « یفرهنگ

 یاعتماد یبو اطاعت،  تیتبعها، فقدان رقابت، انتخاب براساس جهت حل اختالف و تضاد
. پژوهش شود شناخته می یشاوندیخوبر  یمبتن یوانساالرید تیحاکمو  گریکدیافراد به  دیشد

 یا رهیعشفرهنگ  انگریب زین رانیامتوسط  ۀطبق یاسیسفرهنگ  ۀعمد یها یژگیو ۀدربار لیگاست
فرهنگ  سیزون نیمارو نیهمچن. (Gastil, 1978) ستفرهنگ ا نیابر  یمبتن یارزشو نظام 
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و  آشکار تیامن، احساس عدم یشخص یاعتماد یب، یاسیس ینیبدبرا با  رانیانخبگان  یاسیس
  (.Zonis, 1961) بیند افراد مالزم می نیبسوءاستفاده 

 مختلف کشور های استانپراکندگی آرای نامزدهای دوره نهم ریاست جمهوری در  .1جدول
 مهرعلیزاده الریجانی قالیباف معین بیکرو هاشمی نژاد احمدی استان

 834/82 65/8 94/3 54/64 98/3 51/89 61/65 آذربایجان شرقی
 51/89 35/6 26/61 58/62 52/68 69/63 41/3 آذربایجان غربی

 46/89 19/6 98/88 61/1 98/66 91/89 69/64 اردبیل
 19/6 62/4 83/66 61/66 62/66 24/64 16/45 اصفهان
 95/6 95/8 86/64 51/63 53/91 94/64 89/66 ایالم

 88/6 98/8 55/66 21/61 64/84 31/89 81/89 بوشهر
 5611 34/4 99/68 98/69 94/2 52/85 69/99 تهران

 92/6 98/1 59/61 86/69 59/89 81/64 24/84 محال و بختیاریچهار
 14/6 99/8 61/61 15/69 19/3 94/89 53/95 خراسان جنوبی
 99/6 64/9 24/94 36/68 29/66 35/89 99/65 خراسان رضوی
 92/8 23/4 31/82 26/69 38/85 92/89 14/1 خراسان شمالی

 91/6 33/9 69/69 68/69 18/91 26/86 21/65 خوزستان
 64/4 69/5 38/65 96/65 98/64 13/84 26/89 زنجان
 92/6 62/1 61/69 44/3 89/3 29/84 24/94 سمنان

 25/9 39/8 32/1 18/55 31/2 94/62 55/5 سیستان و بلوچستان
 81/6 41/9 42/65 83/68 34/99 26/88 19/69 فارس
 31/4 19/9 51/65 14/69 49/61 39/86 26/89 قزوین

 66/9 95/8 55/5 33/5 44/5 49/88 65/55 قم
 35/8 84/8 92/64 19/81 98/98 54/65 49/1 کردستان
 24/9 69/63 12/3 51/4 63/69 41/46 61/66 کرمان

 14/6 91/9 91/61 21/64 45/95 91/63 11/3 کرمانشاه
 59/9 56/1 14/61 99/61 36/99 33/61 98/66 احمدبویر کهگیلویه و

 62/6 94/1 43/68 92/88 18/81 63/88 69/2 گلستان
 92/9 32/4 95/61 68/62 81/89 46/68 26/64 گیالن
 21/9 39/9 25/2 12/1 56/55 81/65 13/2 لرستان

 49/6 64/95 29/2 88/66 29/1 52/89 94/68 زندرانما
 49/8 33/8 49/68 95/66 92/62 11/84 31/81 مرکزی

 16/6 99/69 88/4 16/85 51/83 19/68 91/69 هرمزگان
 53/8 99/9 89/3 11/69 51/81 85/88 11/84 همدان
 64/6 91/8 11/64 95/69 29/68 8/61 11/92 یزد

 52/4 52/4 59/64 91/64 61 88 44/89 کل کشور

 82/9/24شرق  ۀروزنامو  82/9/24 هانیک ۀروزناممنبع: 
 

در دوران  داده رخ یها یدگرگونبه مرور با  یا رهیعش یاسیسفرهنگ  بر این استتصور 
حذف شده است.  رانیاامروز  یاسیسفرهنگ از  یاسالمانقالب  یریگ شکلو  یپهلو متحکو

با اما  ،رفته است نیباز  یحتشده و  فیتضع کامالً هامروز یا رهیعشنظام  یها هیپا دیترد یب
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نوین  یها یبند صورتو  اشکالدر  یا رهیعشفرهنگ  نیا یها نشست ته ها یدگرگون نیا وجود
 کنشگران یاسیس یرفتارهاو  یاسیسدر معادالت  یا فرقهمدارانه و  ومفرهنگ ق یعنیآن 

ها و آثار  نشانه توان یم یاستنادو  یاستدالل یکردیرودارد. با  کننده نییتعهمچنان نقش 
فرهنگ  نیانمود  نیبارزتر. نشان داد نیزفرهنگ را در دوران معاصر  نیا یداریپاو  یداریپد

 دهید یرسمدر انتخابات مختلف  یرانیااقوام  یاسیس یها مشارکتدر  یگروهمدار و  قوم
اول( قابل تأمل  ۀ)دور 6924 یجمهور استیرانتخاب نهم  جینتاارزیابی  نهیزم نیادر  .شود یم

  .(6 )جدول است
رفتار  6924 نخست انتخابات ۀدر مرحل کنندگان شرکت یاسیسوجه رفتار  نیتر روشن

 شان یاسیسزادگاه و بعضاً خاستگاه  که یاستان. بیشتر نامزدها در است تیقومبر  یمبتن یاسیس
در  یقومبروز احساسات  انگریب یروشن بهکه  اند کردهرأی نخست را کسب بوده است، 

 تیواقع نیااست.  یاسیسمهم  یها میتصمدر  التیتما نیا یکنندگ نییتعو  کنندگان مشارکت
 .کند یم یتداعرا  رانیا ۀگذشت ای عشیرهفرهنگ  یامروزوجه 

ی این فرضیه پذیر توان تعمیم می یاسیس یها تیفعال ریسادر  رتریفراگو  تر قیدقبا نگرشی 
 یشورادر انتخابات  یگروهو  یقوم، یا فهیطا یها شیگرا ؛کردید أیرا با قطعیت بیشتری ت

شهرها  شتریب یاستثنائات جز بهمشهود است.  کامالًنیز  -316و  38، 25 در انتخابات ویژه به -شهر
. انتخابات بوده است ای و فرقه ای ی، طایفهگروه ینامزدهارقابت  ۀصحن کشور های شهرستانو 
 آنکهاز  شیب کشورو بزرگ  کوچک یها شهرستاناز شهرها و  یاریبسشهر در  یشورا ریاخ

 ۀمتعصبان یها شیگرا انگریبباشد،  یاسیس ۀافتی تشکلو  افتهی سازمان ینهاد تیفعال یتجل
 ای بوده است. عشیره شبه

 رشیپذمدارا،  چون ییها ارزش ازمندین ایپوو  افتهی توسعه مدنی جامعۀ شدن نهینهاد
فاقد  یا فرقهفرهنگ گروهی و  که ییها ارزشاست.  یجمع تیعقالنو اتخاذ  یگرید یاجتماع

 یها فرهنگ یبرجستگ ،. از طرف دیگرردیگ یمبا آن قرار  در تضادو اساساً است  آن
 یاسیس یثبات یببه  تواند یم یاسیس ۀدر عرص مدنی جامعۀ یادهایبنو ضعف  انهیگرا خاص

و اتحاد  یکپارچگیانسجام،  ۀجینت نظام سیاسی کیدر چارچوب  یاسیس ثبات رایز ،نجامدیب
هم  کناردر  زیآم مسالمت یا گونه بهها نتوانند  گروه نیاو چنانچه  هاست فرهنگ خردهها و  گروه
در  یاسیس تن در دهند، ثبات هیدوسو یاقتصادو  یاجتماعـ  یاسیسو به تبادل  رندیگقرار 

 متزلزل خواهد شد.  سست و کالنسطح 
 

                                                           
و  6931و  6938، 6925های  ترتیب در سال بهشهر و روستا انتخابات شوراهای اسالمی  ۀدور و پنجمین چهارمین . سومین،6

 .برگزار شده است 6926 و6911های  در سال نخست ۀدور دو
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 یاسیس های فرهنگ خردهو  یقوم یها یچندپارگ .2
و  یقوم یچندپارگ یبررسبه  توان یم، یا رهیعش -یا فهیطاهمسطح با فرهنگ  ایدر تداوم 

 رانیا یاسیسفرهنگ  ۀبرجست ۀگون کی ۀمثاب به تیقومبر  یمبتن یاسیس های فرهنگ خرده
شاهد رشد  ریتأخ یاندکبا  یرانیا تیهورشد مفهوم  یپا پابه رانیامعاصر  خیتارپرداخت. در 

، یاقتصادو  یاجتماع، یاسیس کالن ینابرابرمحدود،  امکانات .میا بوده یقوم یها تیهو
 ترین مهم ،یتیجمع تمرکزو  یا منطقه، مالحظات یمذهببا گسست  یقومگسست  ییهمسو
 .کنند یمداللت  رانیادر  یاسیسگرایانه فرهنگ  قوم یچندپارگهستند بر  ییها مؤلفه

 استیسحاد در  صورت بهاول  یپهلو حکومت ۀمشخص در دور طور به ها تیقوم ۀمسئل
قدرت  یها کانونو  لیقبا یرؤسا، نیخوان سرکوب. رضاخان اقدام به دشمطرح  رانیا یعموم
 دوباره به یقومدوم مسائل  یجهاندر جنگ  نیمتفقتوسط  رانیا. در دوران اشغال کرد یمحل

 یقوم مسائل نیتر بزرگ ۀدر زمر کردستانو  جانیآذربا یایقضامطرح شد.  کشورحاد در  شکل
در  یحاد یقوم ۀمسئل رفته هم یرودوم  یپهلواست. در دوران  رانیا خیتارمقطع از  نیادر 

گنبد،  یها آشوب) ها تیقوم ۀمسئل یاسالمانقالب  یروزیپاما با  ،وجود نداشت کشور
. (6912 )احمدی، چهره نمود کشور یعموم استیسدوباره در  (و بلوچستان ، خوزستانکردستان

 یاریبسو در  یا منطقهجهانی و  یدادهایرودر اثر  گرا قوم یاسیس یها انیجر ۀدوبارفعال شدن 
 طیشرا یدگرگونسو و  کیاز  یفرامرز یها استیس یها تیحمااز  یبرخوردارموارد با 

که در صورت  است یمل ۀکپارچی یاسیسفرهنگ  یفرارو یاساس یها چالشاز  یداخل یاسیس
منجر  یاسیس یفروپاش نانهیبدبو در حالت  ثباتی سیاسی تواند به بی عدم مدیریت صحیح می

 . شود
 رانیا یقوم ۀو توهم توطئه در فرهنگ چندپار یادیبنمتضاد  یباورهاها و  وجود نگرش

های  سیاست ۀدر نتیج مدنی عۀجامو تقویت  کیدموکرات یوگو گفت یبسترساز یجا به
قومی شده است.  زیآم خشونت یرفتارهاساز بروز  در مواردی زمینه برای حل آننادرست 

مدنی  جامعۀبا سازوکارهای معطوف به  اگرچهگرایانه  متناقض، فرهنگ سیاسی قوم طور به
آن در قومیت و فرهنگ سیاسی مبتنی بر  ۀآمیز مسئل تنها امکان حل مسالمت ،همگرا نیست

مدنی و باور  جامعۀشهروندان در  ۀمدنی و دفاع از آن نهفته است. حضور هم جامعۀ تقویت
و  یمل هویت ۀکنند تقویت خود یاجتماعـ  یاسیسبر سرنوشت  یرگذاریتأث ییتواناآنها به 
 التیتما دهد یمموجود نشان  یها تیواقع ۀ. تجربثبات سیاسی است ۀکنند تضمین
های قومی با میزان حضور و تأثیرگذاری در سپهر  زای گروه و بحران زا ، تنشگرایانه خاص

 معکوس دارد. ۀعمومی و سیاسی رابط
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  یستیپوپولو فرهنگ  یانقالب یدئولوژیا، یا توده جامعۀ .3
 

 6959 ۀده ویژه به یپهلوعصر  ینوسازبه دوران  رانیادر  یا تودهجامعۀ  یریگ شکلسابقۀ 
 ۀبرنام یاجرا یپبه شهرها در  انییروستامهاجرت  روزافزون شیافزا در پی. گردد یبازم

به  که یطور به ،در شهرها افزایش یافت گانهیببزرگ و افراد  یها گروهتجمع  یارضاصالحات 
منجر  نینو یاتیح یروینبا  عهیش یگرا سنت ۀو رشد طبق رانیا یشهر تیجمع عیسرگسترش 

 یاجتماعها و فاقد تضاد  انسان یبرابرو  یتساو هبمعتقد  ۀجامع لیتشک دۀیاشد. در این دوره 
از  یبخشو  یرروحانیغ روشنفکران، انیروحان انیمدر  دهیا نیاشکل گرفت.  یطبقاتو 

متوسط  ۀطبق روشنفکران که یدرحال. (6913، یخیمشافارسون و ) کرد دایپ وعیشمردم  یها توده
 ندۀیفزا شیدایپشاهد  انیارباز ،کردند یم محکومرا  خودکامه حکومت یاسیساستبداد 

 تیواقع نیا یاسیس انیب. کرد می دیتهدآنان را  یاقتصاد اتیح کهبودند  یاقتصاد یها استیس
، )ره(ینیخماز جمله امام  انیروحانبود. چند تن از « مذهب»و « ییگرا مردم» بیترک دیجد

 ییگرا سنتاز  ییگرا ممرد ریتعبفعال  شگامانیپ یبهشتشهید و  یمطهر شهید، یطالقان اهلل تیآ
 شگامانیپ زینبازرگان  یمهدو  یعتیشر یعلهمچون  یرروحانیغ روشنفکرانبودند.  عیتش

داشتند. البته عامل  یاریبسنسل جوان نفوذ  انیم خصوص به کهاسالم بودند  یتجددخواه
 شهیر قاًیعم کهبود  ینیخم امام خمینی )ره( کیزماتیکاردوره اقتدار  نیامهم در  ۀدهند شتاب

 (.825-821: 6913)دراج،  داشت عیتشاو از  یمردم ریتعبدر 
و با  یاجتماعو  یقوم، یطبقات یها تیهو فیتضعتا با  دیکوش یاسالمانقالب  یدئولوژیا 
اقدامات بر گسترش جامعۀ  نیهمبپردازد و  یاجتماع یساز همسانبه  یاسالم تیهو تیتقو

جامعۀ  یاصل یژگیو یمذهب سمیرمانتگذاشت.  ییبسزا ریتأثمردم  یا توده تیهوو  یا توده
مردم داشته  یها توده یبرا بخش امیالت یخصلتپس از انقالب بوده و  یها سالدر  رانیا یا توده
 .(692-693: 6926، هیریبش) است

بستر رو به  نیااز  رانیا یانقالباستفادۀ جنبش  یستیپوپولمثبت فرهنگ  یامدهایپاز 
فرهنگ  نیا رومندینو استمرار  یداریپاانقالب بود.  کردن نهینهاد آن در تیموفقگسترش و 
سربلند  کامالًرا  یانقالبدولت  یلیتحمنابرابر دوران جنگ  اریبسنامناسب و  طیشراتوانست در 

 سمیپوپول یمنف یامدهایپ بر آن یمبتنو فرهنگ  یستیپوپول جامعۀ تکاملآورد. با رشد و  رونیب
 ۀجامع یاسیسدر معادالت  یاسیس ییخردگرا، تحزب و یمدن یدهانهاو  التیتشک ریدامنگ

. (6929، یکد) شد فیتضع یمدن جامعۀ التیتشکها ساختارها و  سال نیا یطو در ده ش رانیا
های الزم  سنت نبود نهادمند نبودن فرایندهای سیاسی، محدود بودن مشارکت همگانی نهادی،

در سیاست و پایدار نبودن رفتار سیاسی و  های مردم نهادهای سیاسی برای پذیرش توده
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  1کالیراد یپراتورپوپولیست یا های  نظام ۀمشخص گنتونیهانتساموئل های سیاسی که  وفاداری
وجه  کی تاکنون تیوضع نیادر نظام سیاسی ایران پدیدار شد و  ،(6919 ،گنتونیهانت) داند می

پس  رانیا یستیپوپول جامعۀبوده است. ایران  جامعۀدر  کنشگران یاسیسبرجسته و ثابت رفتار 
 یها حلقهو  ها علقهاز دست دادن  لیدل به یرفسنجان یهاشم یآقا یسازندگدولت  ۀاز تجرب

دوران  یروشنفکرموج  ریتأثتحت  کامالًساختاردهنده  یمدن ینهادهاخود و نبود  ۀکنند تیتقو
دوم خرداد  بیعجداد نسبتاً رخ یجانیه یفضا نیاقبل از دوم خرداد قرار گرفت و متأثر از 

 کهاز آنجا  یخاتممحمد  حکومتسال  هشتدر دوران  یا توده تیوضعرا موجب شد.  6911
در  گریدبار  ،آورد دست به یمدن ینهادها یطراحو  ادیبندر  یچندان تیموفقنتوانسته بود 

تی در های پوپولیس تداوم و تقویت سیاست قرار گرفت. یتیهو یبو  یدستپاچگ ینوعمعرض 
بازتولید کرد و سیاست را در ایران  مجدداًهای نهم و دهم عناصر این فرهنگ سیاسی را  دولت

 گرفتار امواج مقطعی و ناپایدار گرداند.
 

 دینی یاسیس فرهنگ. 4
 ،یاسیسبه اقتدار  بیانقال یها تیشخصو روحانیان و دستیابی  6951 یاسالمانقالب پس از 

 یگذار هیپا یاسالم یاسیسفرهنگ  یادهایبناً دگرگون شده و عمیق یاجتماعو  یفرهنگ اتیح
، یطاغوتهمچون  یدیجد میمفاه یاسالم یاسیسفرهنگ . (99: 6913، یخیمشا)فارسون و  شد

 یها ارزشو  دیجد یاسیس یشعارهاو  یاسیس، اعمال کرد یمعرفن و شهادت را امستضعف
مطرح  یاسالم حکومت ۀشیاندو  یزدگ غرب، مبارزه با ییگرا مردماستقالل،  مانند یدیجد

 یاسالمگفتمان انقالب  یمرکزدال  عنوان به )ره( ینیخموجود این پس از رحلت امام  شدند. با
، یراحمدیام) برداشت شکاف زین یاسالم یاسیسفرهنگ  تبع بهدچار چندپارگی شد و گفتمان  نیا

ن گفتمانی انقالب اسالمی در این تمایز درو ترین مهم دینی ۀجامع ـ یمدن جامعۀ زیتما. (6926
، تیعقالن، زمیسکوالر، یانگار دهیفا، ییفردگرا یمدن ۀجامع یمبان ترین مهمدوران بود. 

 ۀشبکبر  ینید جامعۀبودن است. در مقابل  کیدئولوژیضداو  یاخالق تیشکاکو  ییتکثرگرا
 دارد تأکید داور ندی جامعۀو  محور نید یاخالقو  یحقوق، یاسیس، یاقتصاد، یاجتماعروابط 

 عنوان به مدنی جامعۀهمواره بر  6911طلب از سال  گفتمان اصالح که یدرحال. (6926، یواعظ)
داد.  میرا مبنا قرار  ینید جامعۀگرا  گفتمان اصول، دارد دیتأکخود  یاصلاز عناصر  یکی

 . اند اندهرسخن  قیتلف امکانطلبان از  اصالحو  بوده دو این ییهمگرامخالف  انیگرا اصول
 گاهیجاتوان تنها به  نمی یاسیسفرهنگ  بندی صورتدر  نیدنقش  شتریبشناخت  یبرا 

 زعم بهاست.  ریفراگ کامالًامروزه  نیدشدن  زهیبوروکرات. اکتفا کردها  در گفتمان نید

                                                           
1. Radical Praetor 
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 که یا جامعه یایپو یروهاین کنترل ،یاسالم در حاکمیت قوانین یاسیس نظامدستاوردهای 
روند  مانند یمهمعوامل  ۀسطوا به تشیهواست و  شیافزادر حال  روز بهروز تشیجمع

 اریبس ،است یبازسازدر حال  یا منطقهجهانی و  ۀشد دگرگون طیمحو  یتجار یآزادساز
 یدرآمدها شیافزاگسترش طبقات متوسط، ، ینیشهرنش، رشد سطح سواد شیافزادشوار است. 

، اساساً یاسالم یاسیسفرهنگ  کهاست شده  ببس یاقتصاد یها بحران و ، چالش با غربینفت
بر  محور جامعهعقالنی شدن دین، اولویت دینداری نباشد.  لیاص، ثابت و کدستی یامر
مجموعه تغییراتی  ،6دینی و مناسکمحور، فزونی محاسبات مادی در مراسم داری حکومتدین

 طور به که یاسالم یسایسفرهنگ  دارد. یاسالم یاسیسفرهنگ  یبرا یمهم یامدهایپ کهاست 
 ۀندیفزا یها خواستهدر برابر  اکنون هم ،است یمشارکت ـ یتبع یاسیسفرهنگ  ازمندین یکل

در  گرفته انجام قاتیتحقبه  ینگاهقرار گرفته است.  یفرهنگو  یاقتصاد، یاسیس، یاجتماع
ابعاد آن  به کامل ۀاز یک مجموع نید که دهد یمآنها نشان  ینید یها شیگراجوانان و  زمینۀ
و  شتریب تیاهماز آنها  یبرخجوانان به  کهمعناست  نیابه  نیدشدن  یابعادشده است.  هیتجز
 یکامل ینیددر تقابل با نظام  نیادهند و  می یکمتر تیاهم( ینید مناسکبرخی )مثالً به به 

 تیروحان یها تشکل ۀ. نقش دوگان(6928 ،یغفارو  یارمک)آزاد  ها وجود دارد در گفتمان کهاست 
 جامعۀو همچنین  یمدن جامعۀ)نقش سنتی( در  پدر عنوان به)نقش جدید( و  حزب ۀمثاب به
 های دیگر فرهنگ سیاسی اسالمی امروز ایران است.  از چالش (6912)محمدی،  وار رتودهیغ ینید
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نحوۀ نگرش مردم به  کنندۀ نییعت دو نیا رایز ،ستا زین یاسیسفرهنگ  ۀمسئل تیهو ۀمسئل
 یاسیس در نظاماست. بوده  حکومت یواقعنقش و آنان نسبت به قدرت  دگاهید و استیس

شهروندان و  یها یریگ سمتدر آن  کهوجود دارد  یا کپارچهی یاسیسفرهنگ حتماالً اباثبات 
 یها نظام نیتر باتباثدر  کهاست  یهیبددارند. اما  یهمخوان گریکدیطور دوجانبه با  رهبران به

 تفاوت وجود دارد.  یعادو شهروندان  یاسیسرهبران  یها دگاهید نیب زین یاسیس
و  کنواختی ثابت، یامر انیرانیا یستیچ کهشده  سبب تیهونسبت به  انهیگرا ذاتنگرش 

مسائل  خصوصدر  که است شده موجب یتلق نیهمنگریسته شود.  خیتاردر طول  کدستی
 تیهو یبراجوانان و زنان  یها چالش ،مسائل نیااز  یکینداشته باشند.  یچندان ییکارا دیجد

 ستایامجرد،  یا دهیپدامر را چون  نیا توان ینمو دارد  یاجتماعو  یخیتار یساخت تیهواست. 
 ۀشناختی به رابط توان با نگاهی تاریخی و جامعه که می روست نیازا، ستینگر یخیرتاریغو 

 ایران امروز و فرهنگ سیاسی معطوف به آن پرداخت.  هویتِ جوانان و زنان در

                                                           
 .(635: 6926،سیهن) کردمشاهده  هیفطر زانیمو  رعمدیغقتل  یۀد زانیم رییتغدر  توان یمامر را  نیا. 6
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خود  یها یداریناپد، اما با تمام ستین داریپا یاسیسفرهنگ جوانان  یاسیسفرهنگ 
جوانان مورد و در  رانیادارد. در  یاسیس نظامتوسعه و ثبات  ۀندیآ یبرا یمهم یامدهایپ

 ها نسلو گسست  ینسل، انقطاع یفرهنگ، انقطاع تیهواز آن به بحران  کهوجود دارد  یشکاف
 یارمک. به نظر آزاد اند کردهاشاره  مسئله نیابه  یمتفاوت یها وهیشبه  شناسان جامعه. شود یم ادی

 لیوسا ریاخ یها سال. در (6923ارمکی،  آزاد) است یفرهنگانقطاع  یبازخوان، ینسلانقطاع 
، التیتحص باال رفتن، یشغل، مسائل نترنتیا، مد و ها ماهواره، یجهان یها رسانه، یجمع ارتباط

 شیافزارا  گریهمدمختلف بر  یها نسل یفشارها تیجمع عیسررشد افزایش سن ازدواج و 
حل آنها ارائه  یبرا ییها راهجامعه  کهاست  ییفشارها ۀامر تجرب نیا ۀجینتداده است. 

 امر هستند. نیا یامدهایپ نیبارزتراز  یانگریطغو  یسرخوردگ، فشار و ادیاعت ؛دهد ینم
جامعه پاسخ  یسواز  یاسیسو  یفرهنگ، یاقتصادمسائل جمله جوانان از  یتیهو یها مؤلفه

و  ها خواستهو پاسخگوی  بخش اقناعپاسخ  نیا ،شود یمارائه  یپاسخو اگر  شوند ینمداده 
گی ، بحران هویت، انقطاع فرهنها یناکامو  ها تنشاین فشارها و  ۀنیست. نتیج انجواننیازهای 

در  رییتغ. است موجود یاسیسو تضاد آن با فرهنگ  یاسیسفرهنگ  یثبات یبو و نسلی 
 پور عیرفمرجع از دیگر عوامل شکاف نسلی و بحران فرهنگ سیاسی جوانان است.  یها گروه

 ینید یها ارزشبه  یمند عالقه که دیرس جهینت نیبد یارزش یتضادها خصوصدر پژوهشی در 
 یسنتمرجع  یها گروهدر  رییتغامر  نیااست،  افتهی کاهش 6915سال نسبت به  6914در سال 

  .(6913 ،پور عیرف) دنبال داشته است به را تر متنوعو  تر یفرامل، تر مدرنمرجع  یها گروه و جایگزینی
 ،خودساخته باشند آنکهاز  شیبآنها  یها ارزشند و ا های متنوع هایی با ویژگی جوانان گروه

، اجتماعی ۀ، طبقتیجنس. کنند یم دایپد جوانان در آنها رش که اند شدهرساخته ب ییها نهیزماز 
 یها فرهنگهمزمان با  نیبنابراهستند.  ها نهیزم نیا ۀاز جمل ،ییگرا مصرففرهنگ  و ها تیقوم
کلی جوانان از دو  طور به. ستندینبا هم هماهنگ و سازگار  که میدار سروکارمتنوعی  یاسیس

نخبگان را به چالش  یاسیسفرهنگ طرف  کی: از زندیبرانگ چالشسیاسی برای فرهنگ  نظر
. سازند یممواجه  شتریب یها شکافرا با  یا توده یاسیسفرهنگ  ،گریدو از طرف  کشند یم

 یها تیواقعاز  یناشو چالش دوم  یاسیس یها تیواقعاز  یناش شتریبچالش نخست 
 نکهیاو جوانان دارد  رها شدن ازحکایت  یاسیس یها تیواقعاست.  یشناخت جامعه

 یازهاین که یدرحال ،است محور حتینصو  یلیتحم یامرجوانان  مورددر  ها یاستگذاریس
 رانیا یشناخت جامعه تیواقع ،گریداز گذشته است. از طرف  تر متفاوتو  تر متنوعجوانان 

 که شود یم سببتنوع  نیا .و فرهنگی است یتیقوم، یتیجنس، یطبقات یها نهیزماز تنوع  یحاک
عمل  بهاز آنها  یدیجد یها یبازساز ایرا به ارث ببرند  یمتفاوت یاسیس یها فرهنگجوانان 
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 فرهنگ متنوع یها نهیزمو در  یاجتماعو  یروانجوانان در سطوح گوناگون  نیبنابرا. ورندآ
 . سازند یم تر پرشکافرا  یا توده یاسیس فرهنگو  کشند یمنخبگان را به چالش  یاسیس

 
 محور زنان هویت یاسیسفرهنگ . 6
 اگرچهگرفته شده است.  دهیناد یورز استیسو  جامعهزنان و نقش آنها در  یسنت طور به

نبود  تبع بهپس از انقالب زنان ، بودزنان همراه  یاسیس جیبسبا  6951 یاسالمانقالب 
مان اصالحات گفت یریگ شکلمردانه تا  یعمل ۀمثاب به یورز استیسو عنوان شدن  التیتحص

از جنبش  یجزئ عنوان بهجنبش زنان  خرده جیتدر به 6911. از سال شدند یمگرفته  دهیناد
 ییها استیس. از آن زمان به بعد مخالفت با (6926، پور یجالئ) پرداخت تیفعالاصالحات به 

گرفت.  یفزونفرزند به پدران  انتیص یواگذارمردان،  یبرا، حق طالق یچندهمسرهمچون 
مطبوعات و افزایش تحصیالت ، رشد یاقتصادو استقالل  یخصوص یها حوزهدر  تیفعال

در  که یجنس تیهوگیری گفتمان جدید هویتی شد.  زنان و شکل یآگاهباال رفتن سطح  سبب
 ۀشد، امروزه به عرص وجود نداشت و زن صرفاً در محدودۀ خانواده محدود می یسنتنظم 

 ده است. ش لیتبدسیاست  ۀو به مسئل یاجتماع
دارد تا  یحقوق ۀجنب شتریبزنان با مردان  یاسیس یبرابردر حال توسعه  یکشورهادر 

زنانه  یاسیسفرهنگ  یریگ شکل جهینتزنان و در  مشارکتبر سر راه  یگوناگون. موانع یواقع
زنان از شوهران خود در رفتار  یرویپزنان  یاسیسرفتار  ۀجلو ترین مهم رانیاوجود دارد. در 

 گریدو از طرف  گراترند سنت، کارترند محافظهنسبت به مردان  یکل طور بهاست. زنان  یاسیس
 یدارازنان  یورز استیسوجود این اگر  . باترند تفاوت یب استیساز زنان نسبت به  یاریبس
زنان واقعیت این است که ؟ دارد یگاهیجاچه  رانیاجنبش زنان در  ،است ییها یژگیو نیچن

 یفرهنگ شدن یجهان یندهایفرا یسواز  روز روزبهامر  نیاو  اند شدهارد و یعموم ۀبه عرص
در جهت  بلکه ،استیسنظام  خردهزنان نه در حوزۀ  تیفعال زیچاز هر  شیبو  شود یم تیتقو
در  ینقش توانند ینم. اگرچه زنان ردیپذ یمصورت  یحقوقـ  یاسیس یها جنبهبر  یرگذاریتأث

فرهنگ در  توانند ینمجوانان  ۀداشته باشند یا به انداز رانیاهمچون  یا جامعهحد طبقات در 
فرهنگ  تیموجودابراز  یچگونگ ای تیشفافداشته باشند، اما مشخصاً در  ریتأثنخبگان  یاسیس
فرهنگ  یریگ شکل درآمد شیپاست،  انیجردر  اکنون هم. آنچه رگذارندیتأث یا توده یاسیس
 جوان است.  اریبسروند هنوز  نیااگرچه  ؛است یجنس تیهو یۀپازنانه بر  یاسیس

 
 جهینت

های معطوف  های فرهنگ سیاسی در ایران معاصر در چارچوب اندیشه در نوشتار حاضر گونه
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در سیاسی  توسعۀها در ارتباط با  گونه نیااز منظری انتقادی نقش  وسیاسی توصیف  توسعۀبه 
 یاسیسفرهنگ » یل شد.تحل «مدنی جامعۀ تقویت»و  «ثبات سیاسی» ۀدوگانابعاد 

فرهنگ »، «فرهنگ سیاسی پوپولیستی»، «قومی ۀچندپار یاسیس یها فرهنگ»، «یا رهیعش شبه
های فرهنگ  گونه ترین مهم ،«فرهنگ سیاسی معطوف به هویت جوانان و زنان»، «دینیسیاسی 
ای کنندهتأثیرات تعیینهای سیاسی مردم  هستند که بر کنش ایران معاصر جامعۀدر  سیاسی

  .دارند
و رشد  یاجتماعاز بسته بودن نظام  یناشمدرن  یایدندر بستر  یا رهیعشاستمرار فرهنگ 

 یا رهیعشعناصر فرهنگ  فیتضعاست.  دیجدبا تحوالت  یاجتماع، یفرهنگ یالگوها ینامواز
مدرن و  یسازوکارهاو آموزش  یآموزش یساختارها توسعۀو  تیتقونخست مستلزم  ۀدر وهل
 ینهاد یابزارهاو  یجمع یها رسانه قیطراز  یمدن تیفعالو  یاسیسمشارکت  ۀتافی تکامل
 است.
در یک قرن اخیر « تیقومبر  یمبتن یاسیس های فرهنگ خردهو  یقوم یچندپارگ»

گذر از این چالش و مدنی ایجاد کرده است.  جامعۀهای متعددی را برای ثبات سیاسی و  چالش
 بر یچندقوم جامعۀ کی یاسیس و یقانون، یحقوق رگذاری ساختا مستلزم بنیان بحران
نه در  مدنی جامعۀرا فراهم کنند.  یاسیس ثباتد ناست تا بتوان خواهانهبرابری عام یها ارزش

  .یابدتحقق  تواند یمآنها  ۀها و تعامالت آزادان بلکه در همگرایی هویت ،«تیهوجنگ » طیشرا
، عوامانه، یسطح التیتماو  ها شیگرا و یاسیسفرهنگ  یستیپوپولو حذف وجوه  تقلیل

 ریپذ امکان یمدن ینهادهاو  ها تشکل تیتقوجز از طریق  یاسیسرفتار  یاحساسو  یجانیه
 مشارکت ،یاسیسدر امور  کنشگران ۀساختن فعاالن ریدرگضمن  ها تشکلنهادها و  نیانیست. 

 یعملاقدام و  ۀمثاب بهنه  یسایس یزندگ. نهادمند شدن سازد یم نهینهادآنها را هدفمند و  یاسیس
به انجام  قیتشواست. وابسته در متن جامعه  یاجتماع یعملکردهابه  کامالً بلکه ،«باال»از

 تیفعال، یاسیس التیتما یمحور حزبو  ینهادمندساز یبرا، تالش یجمع یها تیفعال
ف و حذ ییصدا تکاز  زیپره، یجمع ارتباط یها رسانه تقویت، زیآم رخشونتیغ یاسیس

 جهینتو در  یمدن تیفعال توسعۀ یازهاین شیپ نیتر یهیبدو  ترین مهماز  ،مخالف یها شیگرا
 است. یجانیهو  یسطح یا توده یها مشارکتو  یستیپوپولق یساختن عال کمرنگ
در حال حاضر تقابلی است که در  دینیفرهنگ سیاسی  زیبرانگ چالش ۀمسئل ترین مهم
تداوم این رویکردهای متضاد و شود.  مدنی بازنمایی می معۀجادینی ـ  جامعۀانگاری  دوگانه

کمکی به تقویت بلکه  ،ثبات سیاسی است ۀتهدیدکنند تنها نهجامعه  یساز یدوقطبپافشاری بر 
دیالوگ و تعامل این دو گفتمان در آمیز  حل مسالمت راه. کند ینمدینی  جامعۀمدنی یا  جامعۀ
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ر آن، پذیرش قواعد دموکراتیزاسیون و اجتناب از د بیشترایفای نقش و  احیای فضای عمومی
 است.  رادیکال و افراطیحذفی  یها تقابلافتادن در 
در حال حاضر فرهنگ سیاسی  هویتی های مؤلفهطلبی جوانان و زنان در کنار سایر  هویت

از نظر  ژهیو بههویت جدید برای فرهنگ سیاسی  ۀمثاب بهچالش جوانان  .ثر ساخته استرا متأ
بات سیاسی چالشی است که از یک طرف در اثر انقطاع نسلی و به بیانی انقطاع فرهنگی ایجاد ث

بینانه است. تغییر در  غیرواقعهایی  اتخاذ سیاستگذاری ناشی از ،از طرف دیگر ؛شده است
واقعیت به بحران انقطاع نسلی را  تواند یمو درک هویت نسلی جوانان ها  گذاریسیاست

بین فرهنگ سیاسی عام و  ۀگرگونی و تفاوت نسلی تقلیل دهد و شکاف فزایندد ناپذیر اجتناب
های نوینی است  طلبی چالش زنان نیز معطوف به هویت .پر کندسیاسی جوانان را  فرهنگ خرده

کنند. فرهنگ  گرا و مردساالر منعکس می که این قشر از جامعه در برابر هویت سنتی، خشونت
در  تواند یممشخصاً  ،های فرهنگ سیاسی ندارد مسطح سایر گونهسیاسی زنانه اگرچه قدرتی ه

. آنچه انکارناپذیر گذارد ریتأث یا توده یاسیسفرهنگ  تیموجودابراز  یچگونگ ای تیشفاف
 است.  گیری فرهنگ سیاسی زنانه از طریق بازتعریف هویت جنسی شکل ،است
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