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  پذیري سیاسی چوب نظري براي جامعهیک چهار 
  نوجوانان ایران 

  
  *سپهرمسعود 

  
  چكيده

پذیري سیاسی نسل جدید، در همه جوامع، رمز ماندگاري، مشروعیت سیاسی و پایداري نظام  جامعه
اسالمی ایران به دلیل وقوع انقالب اسالمی و گذشت سی سال از آن مسئله در جمهوري . سیاسی است

یابی آنان در محیط سیاسی جامعه و تداوم و باز تولید نظام سیاسی، تبدیل  نسل سوم و چگونگی هویت
  .به یک موضوع اساسی شده است

ست، در یک جامعه در هاي موجودا پذیري سیاسی تداوم ارزش هاي نهادینه و باثبات، جامعه اگر در نظام
ها و جاري ساختن آن  نهادینه ساختن آن  هاي جدید، حال گذار چون ایران، مشکل اساسی خلق ارزش

  .زمان است طور هم در جریان رشد نسل جدید به
گیري  پذیري سیاسی، چگونگی شکل کوشد با تبین فرآیند جامعه این مقاله با تأکید بر شرایط ایران می

الن این فرآیند و نقش هر یک، به تبین موقعیت خاص جامعه ایرانی و اولویت شخصیت سیاسی، عام
هاي این فرآیند در فرهنگ سیاسی ایران بپردازد واز این راه چهار چوب نظري مورد نیاز براي پژوهش

 . عینی را که براي عمل اگاهانه عامالن این فرایند مورد لزوم است فراهم بیاورد

  
  ها كليد واژه

 پذیري سیاسی مجدد، مشروعیت فرهنگ سیاسی، جامعه ,، انقالب اسالمی ایران یري سیاسیپذ جامعه

  

                                                             
  رازشي واحد استاديار دانشگاه آزاد اسالمی .*
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 مقدمه

عنوان یک شهروند در نظام  شود تا هنگامی که به فرآیند تحول یک فرد، از زمانی که متولد می
 این فرایند، حاصل تاثیر. پذیري سیاسی است گیرد جامعه اجتماعی مورد پذیرش قرار می

اي از متغیرهاي متنوع و پیچیده است که در طول حیات انسان ایستارهاي سیاسی او  مجموعه
 )1(»علم در خردسالی چون نقش در سنگ است«اما به مصداق تمثیل . دهند را تشکیل می

ها و منش سیاسی فرد  گیري نگرش اند که بخش بزرگی از شکل القول همگان بر این نکته متفق
این ایستارها در سنین باالتر . هاي زندگی او دارد محیطی نخستین سالریشه در تاثیرات 

  .مانند اما در سراسر زندگی فرد به عنوان بخشی از شخصیت او باقی می. شوند پرداخته می
خوش تغییراتی است که حاصل ترکیب  شخصیت سیاسی در هر لحظه از حیات فرد، دست

ها و موضوعات روزمره  ها، شخصیت ا، سیاستایستارها و احساسات بنیادین او با رویداده
صورت   در این واقعیت متحول، بنیادهاي ثابتی که در دوران اولیه زندگی فرد به. باشد می

هایی  اند همانند قالب هاي ثابت اجتماعی در او ریشه دوانده ها و باورهاي کلی و ارزش هویت
و میزان تحول محیطی بایستی بسیار از این ر. دهد است که تاثیرات روزمره محیط را شکل می

از آنجا که اصوالً چنین . هاي اولیه را به شکل بنیادي تغییر دهد نیرومند باشد تا بتواند قالب
هاي نخستین  پذیري سیاسی ازسال تاثیراتی از سوي محیط نادراست، بررسی فرآیند جامعه

پذیري  واقعه براي جامعه گذارترین  شاید وقوع یک انقالب تاثیر.تراست زندگی نتیجه بخش
پذیري سیاسی موجب انتقال و  جامعه. افراد باشد )political resocialization( سیاسی مجدد

دگرگونی فرهنگ سیاسی در صورتی است که . شود دگرگونی فرهنگ سیاسی یک ملت می
ویدادهاي این در تحوالت پر شتاب یا ر. رو شوند به اي متفاوت از سیاست رو شهروندان با تجربه

اي شود  تواند موجب فرهنگ سیاسی تازه العاده مانند انقالب یا تشکیل یک ملت جدید می فوق
ها و  انتقال فرهنگ سیاسی هم راهی است که در آن اندیشه. تر اثري از آن نبوده است که پیش

نسلی که در . یابد رسد و حیات اجتماعی سیاسی تداوم می باورهاي سیاسی به نسل دیگر می
گذراند، کم و  سالی را می هاي پرتالطم انقالب اسالمی دوران نوجوانی، جوانی و حتی میان سال

ها و ایستارهاي پیشین ذهنی خود  هاي شتابان دوره خود تاثیر گرفت و قالب بیش از دگرگونی
  .را شکست

 هایی که در حول و حوشها که امروز نوجوانان و جوانان هستند، آن نسل بعد یعنی همان
هایی که فرزندان نسل دوم بودند، فارغ از رسوبات  هاي انقالب اسالمی متولد شدند و آن سال

رو شدند  هاي جدید حاصل از انقالب روبه ذهنی گذشته فضاي ویژه خود را تجربه کردند، با قالب
ترسیم یک چهارچوب . عنوان یک شهروند بار دیگر به عرصه سیاسی گام نهادند و باالخره به
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پذیري سیاسی در جوامع نهادینه و با ثبات کار دشواري نیست، انتقال  براي فرآیند جامعه نظري
گیرد و احتماالً تا پایان عمر هر فرد  فرهنگ سیاسی از نسلی به نسل دیگر به آرامی صورت می

  تري دارد؟ کننده اي پرتالطم کدام متغیرها نقش تعیین ماند اما در جامعه همراه او می
  :گیرد در حال گذار، حداقل سه عامل زیر باید مورد توجه قرار در شرایط 

نسلی که به دالیل تالطم روزگار خود دچار بحران هویت سیاسی، قالب شکنی و  -  1
مند آن فرهنگ سیاسی را  پذیري سیاسی دوباره است و عالوه بر آن وظیفه انتقال سامان جامعه

  .که خود هنوز به آن عادت نکرده بر دوش دارد
پذیري سیاسی،  کوشد با استفاده از همه ابزارهاي جامعه نظام سیاسی جدیدي که می -  2

  .اي را به نسل بعد منتقل کند فرهنگ سیاسی تازه
المللی، مشکالت اجتماعی، اقتصادي و  شرایط به شدت در حال تغییر داخلی و بین - 3

پذیري  را بر فرآیند جامعهسیاسی، عدم نهادینگی و تعارضاتی که هر روز متغیرهاي جدیدي 
  .کند سیاسی تحمیل می

پذیري سیاسی  شود که یافتن قالبی براي تحلیل متغیرهاي موثر بر جامعه این عوامل سبب می
بینی فرآیند حاصله در طول زمان بسیار دشوار  نسل انقالب و تعیین میزان تاثیر هر یک و پیش

پذیري سیاسی غیر مستقیم مانند شرایط  عهسو عوامل جام است که از یک این در حالی . باشد
تر و اثر گذارتر است و از سوي  جنگ، بحران اقتصادي و ابهام آینده براي نسل جدید گسترده

هاي  پذیري سیاسی مستقیم مانند نظام آموزشی و تربیتی مدارس و رسانه دیگر عوامل جامعه
هاي ناظر بر مسائل سیاسی و  زشگروهی با صراحت و اصرار به انتقال اطالعات، احساسات و ار

  .اند هاي آرمانی مورد نظر حاکمیت پرداخته ترسیم الگو
هاي  سو متاثر از کتاب شناخت او از یک. نسل جدید از دوره قبل از انقالب تجربه مستقیم ندارد

اي شیطانی و منفور  هاي گروهی رسمی است که کم و بیش سعی در ارایه چهره درسی و رسانه
ذشته دارند و از سوي دیگر بعضاً در معرض القاي فرهنگ سیاسی غیر رسمی از رژیم گ

هائی از نسل گذشته است که به دلیل از دست دادن موقعیت خود با ارائه تصویري آرمانی  گروه
ها، فرهنگ سیاسی دیگري را ترویج  و ایده آلیزه کردن گذشته بر باد رفته، ضمن حذف کاستی

هاي اجتماعی و طبقات مختلف  رهنگ سیاسی، در خرده فرهنگمسلماً هژمونی ف. کنند می
شهري و روستایی متفاوت است، اما حتی در یک گروه واحد، تعارش نقش و شخصیت و بحران 

  .هویت قابل انکار نیست
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هاي پس از  سوال آن است که نسلی که پس از انقالب اسالمی متولد شده، در کوران بحران
سر گذاشته و امروز در آستانه ورود به زندگی سیاسی است،  انقالب دوران کودکی را پشت

 شود و باالخره جامعه آرمانی او چیست؟ اندیشد، چطور وارد صحنه عمل سیاسی می چگونه می
پذیري سیاسی و تولد یک نسل تازه معموالً از آلمان پس از جنگ مثال زده  در بحث جامعه

متحدین پیروز در مسیر ایجاد دولت پس از جنگ در در آلمان اشغال شده، نخست  )2(.شود می
در مدت سه یا چهار دهه دگرگونی فرهنگ . ها و رفتار سیاسی مردم بر آمدند اصالح ارزش پی

گیر در طول عوض شدن یک نسل، به  این موفقیت چشم. گیر بوده است سیاسی کامالً چشم
بدیلی قابل اعتماد جز نظام هاي داخلی و خارجی براي تغییر، نبودن  سویی تالشسبب هم
دلیل شکست فاجعه بار رایش سوم و سرعت نوسازي آلمان در دنیاي پس از جنگ  موجود به

بین تبلیغات خارجی و . چنین شرایط موافقی در ایران پس از انقالب اسالمی وجود نداشت. بود
اي تقویت نظام دلی و مساعدتی از خارج از مرزها برهیچ هم. داخلی تباین آشکار وجود داشت

هاي  بر سر شکل و شیوه حکومت اسالمی اتفاق نظر وجود نداشت و بدیل. اسالمی مشاهده نشد
نظر کردن از عوامل خارجی در  دهند و این با صرف درون نظام خود طیف وسیعی را تشکیل می

مرار ها اگر توسعه اقتصادي را شرط الزم براي است عالوه بر این. دهکده جهانی ارتباطات است
 .اي نداشت توسعه سیاسی بدانیم، شرایط پس از انقالب در مسیر اقتصادي شتاب قابل مالحظه

به این ترتیب نباید انتظار داشته باشیم که در غیاب وحدت عمل نیروهاي داخلی و خارجی 
دار در گسترش نوع خاصی از فرهنگ سیاسی  پذیري سیاسی، حرکتی یک پارچه و جهت جامعه

پذیري سیاسی ایران پس از  بنابراین هر الگویی براي شناخت جامعه. ده باشدبه نتیجه رسی
هاي  تواند الگویی نسبی و در جهت سنجش عوامل متعدد در خرده فرهنگ انقالب، تنها می

  . متکثر باشد
پذیري سیاسی نسل تازه ایران  سان ترسیم چهارچوبی نظري براي تحلیل فرآیند جامعهبدین

هاي سیاسی،  ، انواع فرهنگ هاي موثر پذیري سیاسی، عوامل و نهاد عناصر جامعهمستلزم شناخت 
 .شود انقالب، و باالخره شرایط خاص ایران است که مقاله حاضرکوششی در این راه محسوب می

  
  گیري شخصیت سیاسی شکل

آن است که انسان در بدو تولد لوحی سپید است و عوامل مختلف   رهیافت جامعه شناسی بر
. آفرینند تا به شکل فرجامین خود برسد جتماعی و محیطی هر یک بر آن نقش میا

ها، پذیرش هنجارها و تسلط بر نقش خود  پذیري در معناي عام آن، درونی شدن ارزش جامعه
پذیري اجتماعی و فرهنگی کودك  از نظر فرویدي، جامعه. در چهارچوب نهادهاي اجتماعی است
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بدین ترتیب جامعه . شود کودك کنترل می» ضد اجتماعی«یالت مکانیزمی است که در آن تما
هاي پنهان و آشکار، تمایالت سرکش و طبیعی کودك را  و نهادهاي اجتماعی، از طریق مکانیزم

  )3(.شوند کنند و با محدود ساختن و احیاناً سرکوب آنان، مانع تحقق آن تمایالت می مهار می
ها را سرکوب کند بلکه با همانند سازي یا دهد آن امکان می ها نه تنها به کودك نیز این مکانیزم

هاي دیگر، در جهت خالف  هاي غریزي وتمایالت از طریق روي آوردن به هدف واالیش خواست
منظور پیوستن به جامعه و تحکیم روابط خود با معیارهاي آن به  آنها نیز حرکت نماید و به

پذیري سیاسی یعنی تبدیل فرد به شهروند،  جامعه .هاي بزرگی نیز دست بزند تالش و فداکاري
هاي  ها، بازیگران وشخصیت ، آیین ها، مقررات یعنی ورود به جهانی مملو از تعهدات، میثاق

شود و  ها، به تعبیر فرویدي پدر سرکوبگر در قواره حکومت ظاهر می ، نهادها و وفاداري سیاسی
حالت نهایی آن رشد خویش و بلوغ سیاسی دهد که  کودك به نوعی خود را به آن تطبیق می

  )4(.شهروند است
گردد و  شود، در جریان رشد فرد پیچیده می سیاسی چیزي است که ساخته می) من(خویش 

شود تا جایی که براي  طی مراحل مختلف یادگیري بر اهمیت، وسعت و تاثیر آن افزوده می
  .کند یبسیاري افراد نقش مسلط در کل مجموعه شخصیت را بازي م

اي  البته هستند افرادي که به دلیل انزواي سیاسی یا شرایط اجتماعی، شخصیت سیاسی ویژه
  .اند عبارت دیگر از بلوغ سیاسی بی بهره یابند یا به نمی

دهد محصول تجربیات تمامی  هاي سیاسی یک فرد که خویش سیاسی او را تشکیل می دیدگاه
. ها اصوالً در سه سطح قابل تمایز هستند ین دیدگاها. عمر او در یک محیط اجتماعی ویژه است

پذیري سیاسی جوامع گوناگون کمک  تر فرایند جامعه گذاري، به تحلیل روشن چنین تمایز
  :این سه سطح عبارتند از )5(کند، می
ترین عناصر تشکیل دهنده خویش سیاسی فرد شامل  که در آن اساسی) ماکرو(سطح کالن   -1

  .شود  نسبت به جامعه سیاسی و قدرت نمودار میاحساساست بنیادین او 
اسالم بهترین «، »ایران وطن من است«، »من ایرانی هستم«هایی چون  در این سطح دیدگاه
هاي کلی و  گیري ، جهت ها و امثال این وابستگی »شاه سایه خداست«، »شیوه حکومتی است

القاعده قوي و شدید هستند و در  ها علی این دیدگاه. دهد هاي سیاسی فرد را شکل می وفاداري
روانی فرد را تشکیل  -اگاه سیاسی  ها، تا حدودي ناخود سطح ملت و کشور، این وابستگی

ها، نیروي نامحسوس و پایه  ها و وابستگی گونه وفاداري هاي سیاسی این در تمامی نظام. دهند می
ر مشروعیت، فروپاشی در نقطه شروع بحران فراگی. دهد ارزش و مبناي مشروعیت را تشکیل می

  . سطح کالن براي خویش سیاسی اعضاي جامعه است
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اطالعات تاریخی، . هاي کلی اوست در سطح میانه عنصر اساسی خویش سیاسی فرد، آگاهی -2
حقوق اساسی و مفاهیمی چون ضرورت شرکت در انتخابات یا پرداخت مالیات این سطح را 

در تشکیل این بخش از شخصیت سیاسی فرد نقش هاي آموزشی  معموالً نظام. دهد تشکیل می
 .کند اي را بازي می عمده

ها و جریانات سیاسی روز  در سطح خرد شخصیت سیاسی فرد به رابطه او با شخصیت -3
گیري در  پذیري از یک حادثه و موضع هواداري از یک رجل سیاسی یا تاثیر. کند بازگشت می

فرد است که البته ریشه در سطوح میانی و مقابل آنان در عمل نمود اصلی شخصیت سیاسی 
 . کالن شخصیت دارد

مسلماً بین این سه سطح از شخصیت سیاسی فرد رابطه ارگانیک و دائمی برقرار است و به 
هر چند پیشرفت و توسعه شخصیت . همین دلیل همیشه احتمال تحول در افراد وجود دارد

ویژه در شرایط تحوالت  گیرد اما به می هاي ثلث تخستین زندگی صورت سیاسی عمدتاً در سال
ها و  هاي مهم سیاسی و حتی تغییرات عمده در احساس وفاداري سریع اجتماعی، کسب گرایش

  .پذیر است هاي سیاسی در سنین باالتر نیز امکان وابستگی
که این  )6( دهد سالگی نشان می 18تا  13در مجموع مطالعات انجام شده بر نوجوانان در سنین 

دهند و وقایع سیاسی را تعقیب  اي به مسائل سیاسی عالقه نشان می وه به شکل فزایندهگر
 کنند، در ها اظهار عقیده میهاي آن درباره احزاب سیاسی و نقش سیاست. کنند می

گزینند که با  جویند و نوعی گرایش ایدئولوژیک را بر می هاي سیاسی شرکت می بندي گروه
  .رابطه نیست ن و گروه اجتماعی آنان بیهاي طبقاتی و شاء وابستگی

چه که پیشتر کسب شده، افزوده توان گفت در هر مرحله تجربیات و یادگیري سیاسی بر آن می
کودك ابتدا تصویري گنگ و مبهم از .  شود تر می شود و گام به گام به بلوغ سیاسی نزدیک می

به تدریج با کسب .  کند ر میاي احساسی و عاطفی برقرا جهان سیاست دارد و با آن رابطه
شود و تا  هاي سیاسی نائل می اطالعات سیاسی، کودك و نوجوان به درك ساختار و نقش

گذاري بر آن، بلوغ سیاسی و تبدیل فرد به شهروند  حدودي عوامل سیاسی و پذیرش امکان تاثیر
شود  ع میگیري شخصیت سیاسی فرد از چه زمان شرو که فرآیند شکلاین. گردد پدیدار می

رسد که خویش سیاسی حتی در دوران قبل از آموزش ابتدائی  به نظر می.  چندان آشکار نیست
، احساس وابستگی عاطفی است که  اولین اثر سیاست بر کودك )7(.کند گیري می شروع به شکل

نهادهاي سیاسی را با دید دوستانه  معموالً فاقد محتواي اطالعاتی و معلوماتی است و رهبران و
ها را در  خواه تصور شده و کودك آن ها، مهربان و خیر شخصیت. کند آمیز تصور می و محبت

تحقیقات انجام شده در آمریکا نشان . کند رابطه شخصی و نزدیک به خود احساس می
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تگی طبقات هاي قبل از دبستان کودکان وابس که عالوه بر احساسات فوق در سال )8(دهد می
کودکان قبل از . گیرند کنند و فرا می هاي مذهبی و نژادي را احساس می اجتماعی یا اقلیت

هاي سرخ پوست،  دبستان مورد تحقیق بر این امر آگاهی داشتند که در جامعه آمریکا گروه
چنین مذاهب مسیحی و یهودي وجود دارد و بر وابستگی خود سفید پوست و سیاه پوست و هم

آموزد که به لحاظ  هاي اولیه می چنین کودك در همان سال هم. ها واقف بودند یک از گروه بر هر
شناسد و  اقتصادي در کدامین طبقه عضویت دارد و گرایش سیاسی و حزبی والدین خود را می

این اطالعات کلی، هسته مرکزي شخصیت سیاسی فرد . که عضو چه کشوري است چنین این هم
رسد نقش  هاي بعدي که اطالعات انتزاعی سیاسی به فرد می قاعدتاً در سال دهد و را تشکیل می

  .اي دارد کننده تعیین
  

  هاي دریافت سیاسی شیوه
گاه سیاست . هاي سیاسی و درونی شدن آن در شخصیت فرد متفاوت است شیوه دریافت پیام

گردد یا ممکن  شود به فرد عرضه می خوانده می» آموزش سیاسی«چه که به روش مستقیم و آن
چنین  هم. بستگی یا یگانگی با جمع فرا گرفته شوداحساس هم» مشاهده«، »تقلید«است از راه 

  .تواند مبناي یادگیري باشد درآن می  تجربیات فردي در محیط سیاسی و تعمق
تري دارد  که کدام شیوه مستقیم و غیر مستقیم در یادگیري سیاسی فرد نقش مهم اثبات آن

 )9(.و قدر مسلم آن است که با توجه به شرایط محیطی افراد مختلف متفاوت است ممکن نیست
شود که شخص عامداً در معرض امور و مواد مطلقاٌ  دریافت سیاسی مستقیم به مواردي گفته می

تحت تاثیر » تجربیات سیاسی«و » آموزش سیاسی«، »تقلید«گیرد و از طریق  سیاسی قرار می
  .گیرد قرار می
این شیوه می تواند به صورت اگاهانه . پذیري سیاسی مستقیم است ترین شیوه جامعه همتقلید م

یا نا خودآگاه توسط هر فرد در هر سن به کار رود و با برداشت از الگوهاي رفتاري و ارزشی 
ها و  کودکان بخش مهمی از عقاید، ارزش. دیگران به شخصیت سیاسی فرد شکل بدهد

البته ممکن است این . کنند سیاسی خود را از والدین خود اخذ میخصوصیات رفتاري مذهبی و 
گیر که  ویژه با والدین سختتاثیر به صورت مقاومت و معکوس باشد مانند فرزندان طبقه مرفه به

هاي انجام شده در  یکی از بررسی. پیوندند به گرایشات رادیکال و ضد اعتقادات والدین خود می
اند  ساله از احزابی پشتیبانی کرده 6 - 7دهد که کودکان  ن میمدارس ابتدایی آمریکا نشا
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روي کودك  مسلماً والدین به تبلیغ سیاسی مستقیم به )10(.اند ها بوده ها پشتیبان آن والدین آن
  .اند و مبناي یادگیري، تقلید بوده است خردسال خود نیز نپرداخته

اي  ظر کودك آنان افراد مهم و برجستهاقدام به تقلید از والدین به این دلیل است که از ن
با همین استدالل گرایش روستاییان مهاجر به عقاید شهرنشینان، دانش .  شوند محسوب می

چنین تقلید از رفتارها و عقاید  سال و هم هاي هم آموزان به عقاید معلمان موفق و رهبران گروه
  .بینی است رهبران سیاسی برجسته و محبوب قابل پیش

ریزي شده و مستقیم داللت دارد که هدف آن انتقال  یاسی بر کوشش برنامهآموزش س
در آموزش سیاسی نهادهاي . اي دیگر است اي به عده هاي سیاسی از جانب عده ها نگرش گزینش

اهمیت آموزش سیاسی امري . هاست متعددي شرکت دارند و طبعاً ابتکار عمل در دست همان
هر شهروند بایستی از حداقل اطالعات الزم براي . ستعمومی و مورد پذیرش همه جوامع ا

ایفاي وظایف، تعهدات و حقوق سیاسی و اجتماعی خود برخوردار باشد و احساساتی چون 
نهادهاي سیاسی در او تقویت شود تا  ها و وفاداري به نظام، میهن پرستی، وابستگی به ارزش

احترام به پرچم و سرود ملی و تالوت مراسمی چون .  هاي مشروعیت نظام تحکیم یابد بنیاد
  .هاي دیگر در این راستاست ، ستایش از شهدا و قهرمانان و بسیاري از نهادها و آیین قرآن

ها نهادینه نشده و نیاز به یک  ریزي براي آموزش سیاسی در کشورهایی که سیاست در آن برنامه
ري است که به زعم بسیاري شود، ام هویت و شخصیت سیاسی تازه براي شهروندان احساس می

در کشورهایی که تحوالت انقالبی یا عمیق را پشت سر . یابد رهبران، درجه اول اهمیت را می
اند تاکید بر آموزش سیاسی و ایجاد نسلی تازه  اند و یا آن که تازه به استقالل رسیده گذاشته

در سومین کنگره  1920اکتبر  2رانی  عنوان نمونه لنین در سخن به. یابد اهمیت خاصی می
  )11(.گوید کشوري سازمان کمونیستی جوانان روسیه می

اي که شما باید آن را در امر تعلیم و تربیت و اعتالي تمام نسل جوان بر روي  این است وظیفه«
ها  شما باید نخستین سازندگان جامعه کمونیستی در بین میلیون. چشم خویش بگذارید

بدون جلب تمام توده جوانان کارگر و . سر و دختر را شامل گردداي باشید که باید هر پ سازنده
طبیعتاً من به این . دهقان به ساختمان کمونیسم، شما جامعه کمونیستی را بنا نخواهید کرد

و مقدم بر هر چیز ... شوم که ما چگونه باید کمونیسم را به افراد تعلیم دهیم  مسئله نزدیک می
شما بایستی خودتان را کمونیست تربیت کنید . خواهم نمود روي اصول اخالق کمونیستی مکث

باید تمام امر تربیت و آموزش و پرورش جوانان معاصر عبارت باشد از پرورش اخالق ... 
  ».کمونیستی

  :گوید می )12(چنین هیتلر هم
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در هر : گویم من به آرامش می» من به شما نخواهم پیوست«: گوید وقتی یکی از مخالفین می«
شما چه هستید، شما رفتنی هستید، نسل بعدي شما هم ... هاي شما به ما تعلق دارند  بچهحال 

چیز دیگر جز این جامعه جدید نخواهند  در زمانی کوتاه آنها هیچ. اینک در اردوي جدید است
  )1933نوامبر  6سخنرانی هیتلر در (» .شناخت

هاي زندگی با روح  از نخستین سال مان را ما براي خود این وظیفه را قایل هستیم که جوانان
بلکه خودش .این جامعه اشباع کنیم و این رایش جدید جوانان خود را به هیچ کس نخواهد داد 

. گیرد و به جوانان تعلیم و تربیت و پرورش ویژه خودش را خواهد داد جوانان را در اختیار می
  )13()1937سخنرانی هیتلر اول مه (

  :گوید می )14(کوبا فیدل کاسترو رهبر انقالب
ها را به مدرسه تبدیل سازد؟ زیرا پس از پیروزي  تواند پادگان چگونه است که انقالب می«

. است) براي دفاع از ایدئولوژي انقالب(اتقالب، از اول ژانویه به بعد، هر مدرسه یک پادگان 
  )1959سخنرانی کاسترو در (

ی خود بیش از هر موضوعی براي تعلیم و اله - نامه سیاسی  در وصیت )15()ره( امام خمینی
  : و از جمله) شش مرتبه در شش فراز مجزا. (کنند تربیت تاکید می

ها تا  از امور بسیار با اهمیت و سر نوشت ساز مسئله مراکز تعلیم و تربیت از کودکستان«
بر ... ذرم گ العاده اش تکرار نموده و با اشاره از آن می واسطه اهمیت فوق هاست که به دانشگاه

هاي  ملت و دولت جمهوري اسالمی است که در همه اعصار نگذارند عناصر فاسد داراي مکتب
ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت نفوذ  ها و دانشگاه انحرافی یا گرایش به شرق و غرب در دانشکده

  ». گیري کنند تا مشکل پیش نیاید و اختیار از دست نرود کنند و از قدم اول جلو
هاي جدید،  دهد که حداقل در ذهن رهبران نظام ها و شواهدي از این نوع نشان می نمونه این

نظر در جامعه و  هاي مورد ها و هنجار ترین وسیله تحکیم ارزش الوصول آموزش سیاسی، سهل
تفحص در محتوا و روش و ابزارهاي آموزش سیاسی . استقرار بنیادهاي مشروعیت جدید است

ترین راه شناخت  اند، نزدیک اي جدید و نتایجی که براي نسل تازه به بار آوردهه ویژه در نظام به
  .پذیري سیاسی است فرآیند جامعه

ها، نهادها و وقایع سیاسی  تجربیات سیاسی فرد و قرار گرفتن در معرض بر خورد با شخصیت
ه سیاسی مسلماً با افزایش سن نقش تجرب. پذیري مستقیم سیاسی است دیگري از جامعه  شکل

تر، کودکان و نوجوانان شخصیت سیاسی خود را از  که در سنین پایین گیرد در حالی فزونی می
  .دهند مستقیم شکل می سیاسی و به صورت غیر هاي غیر طریق کسب تجربه در محیط
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که نقش مهمی در ایفاي نقش » گذاري تاثیر«و » احساس اعتماد به نفس«عنوان مثال به
تر و داراي امتیازات اجتماعی  رد معموالً در آن گروه از افراد که مرفهسیاسی شهروندان دا

غیرسیاسی در دوران کودکی  تر است و این به شرایط محیطی در تجربه  ، قوي بیشتري هستند
البته کودکان نیز تجربات محدودي در تماس با مقامات دولتی و صاحبان قدرت و . گردد بر می

مثالً . نسبت به جهان سیاست موثر است  ند که در دیدگاه آنانکن ها کسب می هاي آن سیاست
نشین و مناطق پست،  دهد که در جوامع صنعتی کودکان زاغه تحقیقات انجام شده نشان می

الحال،  رحمی و تجاوزگري از پلیس در ذهن دارند در حالی که کودکان مرفه تصویري از زور و بی
ف در عبور از خیابان یا در مقابل عناصر شرور و مزاحم پلیس را حافظ جان کودکان و افراد ضعی

  )16(.دانند می
ها مستمراً در معرض بسیج حکومت و نخبگان سیاسی  ویژه زمانی که توده در جوامع انقالبی به

سیاسی و کسب تجربه در سنین پائین و در سطح وسیع صورت   هستند، ورود به صحنه
هنگام در شرایطی که نخبگان حاکم تثبیت نشده این سیاسی شدن وسیع و زود . گیرد می

تواند شوق به سیاسیت و انگیزه فعالیت  باشند و مجاري گردش نخبگان گسترده باشد، می
ها، موجب  بالعکس پس از تثبیت نخبگان، بسیج توده. سیاسی را در نسل جدید وسعت بخشد

در . گردد اسی میسیاست گزیري و سرخوردگی و فقدان انگیزه ضروري براي مشارکت سی
چنین شرایطی توسعه جامعه مدنی و نهادینگی در سیاست، مجراي اصلی کسب تجربه سیاسی 

  .گیري نهایی شخصیت سیاسی فرد است و شکل
پذیري سیاسی بر اثر پیچیدگی و عدم تجانس در اجزاء تشکیل دهنده  گسست در فرایند جامعه

ها، تثبیت شخصیت  ی نهادها و تنوع آنها و گستردگ بافت جامعه مانند تعدد خرده فرهنگ
در جوامع ساده که روابط اقتداري سیاسی، باز تولید رابطه . افکند سیاسی فرد را به تعویق می

هاي نخستین و دومین تا حدود زیادي بر هم قابل  پدر ساالري درون خانواده است و ساخت
سیاسی از یک نهاد به نهاد پذیري  اي در فرآیند جامعه انطباق هستند، گسست قابل مالحظه

پذیري  تر و داراي تنوع فرهنگی جامعه در حالی که در جوامع پیچیده. آید وجود نمی دیگر به
تر  این مشکل زمانی افزون. شود هاي متعدد می سیاسی در هر مرحله دچار شکست ها و دشواري

عنوان مثال  ند و بهکرد مشابه نداشته باش پذیري سیاسی عمل شود که نهادهاي عامل جامعه می
هاي حاکم بر والدین و  شود در جهت مقابل ارزش هایی که در مدرسه به فرد القا می ارزش

ویژه در موقعیت گسترش تحرکات اجتماعی و  این نوع تعارضات به. محیط خانواده باشد
بسیار گسترش ) انقالبات(چنین در تحوالت سریع سیاسی  هاي جغرافیایی و هم جایی به جا
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کاري و  یابد و فرد مواجه با دو شخصیتی شدن، بحران هویت، عدم تثبیت بلوغ شخصیتی، ریا می
  .گردد پذیري می به عبارت اول گسست در فرآیند جامعه

  
  پذیري سیاسی عامالن و نهادهاي جامعه

ها مانند درس  برخی از آن. گیرد پذیري سیاسی از طریق کارگزاران متفاوتی صورت می جامعه
اند و برخی دیگر هم  اجتماعی در مدرسه مستقیماً براي این مقصود به وجود آمده تعلیمات

پذیري سیاسی تاثیر  توانند به شکل غیر مستقیم بر فرآیند جامعه ساالن می چون گروه هم
  :پذیري سیاسی عبارتند از ترین عامالن و نهادهاي جامعه مهم. گذارند

  
  خانواده

، عمیق و  پذیري کودك عنوان نخستین ساختار جامعه اده بهتاثیر مستقیم و غیرمستقیم خانو
گیري شخصیت سیاسی در سطح کالن و ایستارهاي فرد نسبت به  ، شکل ترین اثر مهم. دیرپاست

، طبقه اجتماعی و تصریح و تعمیق  ترین پیوندهاي او به نژاد، مذهب، ملیت اقتدار و مهم
تواند نسبت به کودك آمرانه باشد و در  میتصمیمات جمعی خانواده . ها است هاي آن ارزش

صورت سر پیچی حتی موجب تنبیه او گردد و این نخستین تجربه نسبت به اقتدار و قانون 
، روحیه مشارکت جویی او و بالنتیجه اعتماد  هاي خانواده گیري مشارکت کودك در تصمیم.  است

هاي سیاسی  وق او در فعالیتتواند مش کند و می به نفس و صالحیت سیاسی او را تقویت می
  .آینده باشد

، کار زنان در  اي به جاي ساختار خانواده گسترده هاي هسته ، گسترش خانواده توسعه شهرنشینی
ها، توجه  تر شدن خانواده ، تمایالت فمینیستی، باز ، افزایش برابري زنان و مردان خارج از منزل

پایین و  محیط اجتماعی دیگر از سنین  هاي کودك و ، گسترش مهد روز افزون به کودکان
عنوان بخش اصلی هر خانه براي مسحور  ها در خانواده به باالخره عضویت تلویزیون و سایر رسانه

توان به صورت کمی و دقیق نقش هر بخش را روشن ساخت،  طوري که نمی کردن کودکان، به
  .است پذیري سیاسی را دگرگون ساخته نفوذ خانواده در فرآیند جامعه

  مدرسه
ها مربوط  زمانی مدرسه اختصاص به طبقات ممتاز جامعه داشت و البته سیاست هم به همان

توسعه مشارکت سیاسی طبقات مختلف تقارن معنا داري با توسعه مدرسه روي در بین . شد می
، اطالعات سیاسی بیشتري دارند و به سیاست بیشتر توجه  افراد تحصیل کرده. آنها دارد
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هاي  بررسی. تري از مناصب سیاسی را دارا هستند کنند و توانایی بر عهده گرفتن طیف وسیع می
دهد که  بسیاري که در مورد ایستارهاي سیاسی در بسیاري از کشورها صورت گرفته نشان می

عنوان  مدرسه هم به )17(.گیري ایستارهاي فرد موثر نیست هیچ عاملی چون تحصیالت در شکل
بندي ها، مقررات و رابطه اقتداري ویژه وجود دارد، تمرینی از  جامعه که در آن گروهالگویی از 

هاي  ترین ابزار انتقال اطالعات سیاسی از طریق کتاب زندگی در جامعه سیاسی است و هم مهم
در . شود محسوب می...) هاي پرورشی و گاه، اردو، فعالیت صبح(هاي غیردرسی  درسی وفعالیت

وجود مدارس خصوصی یا نژادي و تفاوت سطح آموزش و امکانات این  کشورهاي مختلف
هاي کودکان نسبت به دیگران و  ، نظام اجتماعی حاکم را با شکل بخشیدن به دیدگاه مدارس

عنوان نمونه بارز، در رژیم پیشین آفریقاي جنوبی مدارس سیاهان و  به. کند جامعه باز تولید می
اي که دولت صرف آموزش و پرورش یک سفید پوست  هزینه سفید پوستان کامال مجزا بود و

  )18(.کرد ده برابر یک سیاه پوست بود می
  

  نهادهاي مذهبی
هاي اخالقی و فرهنگی هستند و کم و بیش داراي  ترین حامالن ارزش مذاهب مختلف از اصلی

و متولیان هاي مذهبی و نوع رابطه افراد  میزان حضور افراد در مناسک و مکان. داعیه سیاسی
مذهب در نقاط مختلف به شدت متفاوت است ولی در همه جا وجود هویتی دینی و 

گرایی مذهبی  ظهور بنیاد. پذیري سیاسی افراد قابل مشاهده است هاي مذهبی در جامعه سازمان
هاي اخیر در بسیاري از جوامع، نهادهاي مذهبی چون مسجد و کلیسا را در مرکز  در سال

کودکان همراه با شیر مادر «این جمله در کشور ما شهرت دارد که . استسیاست قرارداده 
نوشند و جانشان با پیام عاشورا  شود می جاري می) ع( هایی را که در عزاي امام حسین اشک

  ».شود عجین می
هاي  پذیري سیاسی بر مبناي اندیشه مبارزه جوي شیعی در نهاد اي از جامعه این تعبیرات نمونه

  .هاي پایین کودکی است ها در سال ها و عزاداري ها و روضه خوانی حسینیهمذهبی چون 
هر چند جریان مذهبی در کشورهاي مسلمان خاورمیانه نمود بیشتري دارد اما در کشورهاي 

، هندویی در  چون ایاالت متحده و اروپا در میان پیروان مذاهب کنفسیوس، بودایی مسیحی هم
البته در این موارد بنیادگرائی . توان آن را سراغ گرفت نیز میشرق، جنوب شرقی و جنوب آسیا 

در هر حال نهاد مذهب از طرق گوناگون به . با گرایش قومی و ملی گرایانه تلفیق یافته است
، هنجارها واطالعات  ها کند و مجراي مهمی در انتقال ارزش پذیر ساختن فرد کمک می جامعه
  . است
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  هاي جمعی رسانه
یابد و ساعاتی که کودکان و نوجوانان و  گذرد رسانه گسترش بیشتري می یهر روز که م

لوهان به  دهکده جهانی مک. شود گیرد بیشتر می ها قرار می هاي آن ساالن تحت تاثیر پیام بزرگ
هاي واحدي  یک واقعیت ملموس تبدیل شده است و بخش عمده جهان به صورت مخاطب پیام

هاي  رسانه. هاي یکسان هستند العمل ها و عکس انگیزشی، سلیقهدر آمده است، که داراي عوامل 
کند و اگر در  ها و ایستارهاي سیاسی نقش مهمی را بازي می جمعی در جهانی شدن ارزش

یک تحقیق در ایران . شوند هاي خاصی باشند قدرت القایی شگرفی محسوب می انحصار قدرت
نشینند این از مجموع  ي تلویزیون میساعت به تماشا 3دهد که کودکان روزانه  نشان می

با احتساب ( )19(.دهند بسیار بیشتر است هاي معلم در مدرسه گوش می ساعاتی که به درس
گیري از دو حس شنوایی و بینایی  تلویزیون با بهره) هاي استراحت روزهاي تعطیل و زنگ

، پخش گزارش 1357آبان  13در . تواند تاثیر نیرومندي بر مخاطبان خود داشته باشد می
اي بر سرنوشت نظام  کننده آموزان در دانشگاه تهران، تاثیر تعیین تلویزیونی تیراندازي به دانش

. ها ار وارد مبارزات ضد رژیم کرد شاهنشاهی داشت و از راه به هیجان آوردن کل جامعه، آن
ویتنام در  ، جنبش ضد جنگ1981ها بر توسعه جنبش دموکراسی در اروپاي شرقی  تاثیر رسانه

هاي مشخص دیگري از قدرت  در آمریکا با پوشش تلویزیونی زشتی جنگ، نمونه 1970دهه 
  .تلویزیون است

هاي بنیادین  ها عالوه بر ارائه اطالعات مشخص و فوري در مورد رخدادهاي سیاسی، ارزش رسانه
هاي  ها با ویژگی همراه شدن پیام. دهند هر جامعه را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم انتقال می

 .کند ها قدرت نفوذ و پایداري آنها را دو چندان می گذار در رسانه هاي تاثیر احساسی و صحنه
گرا، ابزار مهمی در جهت شکل دادن به باورهاي عمومی و  هاي گروهی یک نظام اقتدار رسانه

دیگر در  هاي دهان و رسانه به سازي شایعات دهان سیاسی است هر چند نبایستی قدرت خنثی
اي انحصاري،  هاي رسانه ترویج شفاهی ایستارهاي ناهمساز با پیام. دهکده جهانی را نادیده گرفت

  .ها است پذیري سیاسی مستقیم رسانه اغلب پاد زهر نیرومندي در مقابل اثر بخشی جامعه
  

  سانان گروه هم
نهادهاي   مدرسه،سان مکمل عملکرد خانواده،  هاي هم گیري ایستارهاي سیاسی در گروه شکل

  هاي دوستی، هم بازي، حلقه گروه همسان شامل کودکان هم. هاست مذهبی و رسانه
هاي کوچکی که با دو ویژگی شباهت در موقعیت و احساس  هاي کالس و سایر گروه شاگردي
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افراد از آن رو از . پذیري سیاسی دارند عالقه و عاطفه قوي بین یکدیگر، نقش مهمی در جامعه
ها  ها و رابطه خودشان با آنپذیرند که آنان را دوست دارند، براي آن ن خود تاثیر میساال هم

تواند در  احترام و ارزش قائلند و بنابراین مایلند که شبیه یکدیگر گردند، چون متفاوت بودن می
د سانان از طریق برانگیختن یا وارد کردن اعضاي خو گروه هم. ها دشواري ایجاد کند تداوم رابطه

فرهنگ . سازد ها را جامعه پذیر می به متابعت از ایستارها یا رفتارهاي پذیرفته شده گروه، آن
شرت و شلوار جین  ها گوش دادن به موسیقی راك وپوشیدن تی المللی جوانان که نماد آن بین

است احتماالً در شکست مقامات کمونیستی در زمینه شکل دادن شخصیت جوانان شوروي و 
که آرمان مارکسیست لنینیستی بود نقش » شخصیت سوسیالیستی«قی مطابق با اروپاي شر

  .اي داشته است عمده
هاي یاد شده  اي در ترویج رفتارها و ارزش سان نقش عمده هاي هم در چنین فراگردي، گروه

الذکر در شهرهاي   سو جریانی مشابه با کشورهاي کمونیستی فوق در ایران نیز از یک. اند داشته
هاي اسالمی در مساجد و  هاي مقاومت بسیج و انجمن بزرگ و از سوي دیگر تشکیل پایگاه

هاي  پذیري سیاسی ارائه شده از سوي رسانه مدارس نقش تقویت کننده در فرایند جامعه
  .اند المللی و نهادهاي آموزشی و مذهبی داشته بین

  
  هاي نفوذ هاي سیاسی وگروه احزاب و جمعیت
سان اما در سطحی  هاي هم پاي گروه جامعه مدنی، تشکیالت نهادینه، هم در شرایط توسعه

. تر نقش مهمی در ایجاد، تقویت و پایداري ایستارهاي سیاسی دارند تر و سازمان یافته وسیع
تواند موجب آگاهی بیشتر افراد  هاي فعال اجتماعی، می تشکیل احزاب سیاسی بر اساس شکاف

از سوي دیگر استمرار فعالیت احزاب و به ویژه . بب تفرقه آفرین باشداز این افتراقات و به این س
عالقه به سیاست براي مشارکت  تشدید آن در زمان انتخابات ادواري سبب تشویق شهروندان بی

ها  هاي جوانان و نشریات و باشگاه تشکیالت جنبی احزاب چون سازمان. گردد سیاسی می
  .ه سیاست ایفا کندتواند نقش مهمی در ورود افراد ب می

طور غیرمستقیم نقشی  هاي مختف نیز به ها، سازمان ها، اتحادیه هاي نفوذ در قالب انجمن گروه
دلیل ارتباط با مشاغل خاص معموالً مروج  هاي صنفی به اتحادیه. کنند مشابه احزاب بازي می

هاي  اقلیتهاي قومی و  انجمن. هاي سیاسی طبقات خاص هستند اي و ارزش هاي حرفه ارزش
ها، با استفاده از  زیست و امثال این داران محیط هاي مدنی مانند طرف مذهبی و انجمن

ها و اطالعات  هاي مکتوب و تشکیل محافل و جلسات با القائ حجم وسیعی از نگرش رسانه
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پذیري سیاسی مخاطبین خود بازي  اي در جامعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادي، نقش برجسته
  .کنند می
پذیري سیاسی ذکر شده و عواملی  شرایط پس از انقالب اسالمی کدام یک از عامالن جامعه در

مانند تماس مستقیم با ساختارهاي حکومت و قدرت در شکل دادن شخصیت سیاسی نسل پس 
توان به  از انقالب موثرتر بوده است؟ واقعیت آن است که با هیچ نوع سنجش و آزمونی نمی

پذیري سیاسی را در شخصیت افراد نشان داد، چون  ز عوامل جامعهصورت کمی نقش هر یک ا
اما با نگاهی کلی به . آگاه یا فراموش شده است  بسیاري از تاثیرات حتی براي خود فرد هم ناخود

توان فرضیات قابل دفاعی براي کاهش یا افزایش  شرایط اجتماعی پس از انقالب اسالمی می
  .ري سیاسی مطرح کردپذی نقش هر یک از عامالن جامعه

پذیري سیاسی نسل جدید  رسد که شاهد تضعیف نقش آن در جامعه در مورد خانواده به نظر می
  :توان به موارد زیر اشاره کرد ایم که ازجمله می بوده

ها، اختالف  در بسیاري خانواده. انقالب اسالمی شکاف بین نسل جدید و قدیم را افزون کرد  -1
اعتبار  ترها رخ داد، تا حدودي آنان را در چشم فرزندان بی بزرگنظرهاي سیاسی که بین 

شرایط متغیر، ثبات سیاسی ایستارهاي والدین را مخدوش ساخت و بنابراین فرزندان به . ساخت
  .الگوهاي دیگرروي آوردند

گیري گسترش  پس از انقالب اسالمی مهاجرت افزون شد و شهرهاي بزرگ به طرز چشم -2
اي به زیان ساختار خانواده  ینی و مهاجرت به معنی گسترش خانواده هستهتوسعه شهرنش. یافت

 .یابد پذیري نهاد خانواده کاهش می اي نقش جامعه گسترده است و طبعاً در خانواده هسته

کرد  کار زنان در بیرون از خانه و کوچک شدن ابعاد خانواده عامل دیگري در تضعیف عمل -3
هاي سطح اشتغال زنان  این دو عامل که نماد آن شاخص. پذیري نهاد خانواده است جامعه

هاي اخیر است حکایت از کاهش نقش خانواده  درسال%) 7/1(و کاهش رشد جمعیت تا %) 30(
 )20(.دارد

هاي مختلف  ، آسیب ، شهادت والدین و یا نزدیکان جنگ و تبعات آن مانند مهاجرت اجباري -4
ها و فعال شدن نهادها و  گسیختگی خانواده که بخش بزرگی از جامعه را در بر گرفت موجب

 .هایی گردید پذیري چنین خانواده عوامل دیگر در جامعه

ظاهراً بایستی با .  پذیري سیاسی قضاوت دشوارتر است در مورد نقش نهادهاي مذهبی در جامعه
تاسیس جمهوري اسالمی و پیوند مذهب با امکانات قدرت سیاسی این نقش صد چندان شود 

که با جامعه نمونه  )21(عنوان مثال در یک تحقیق به. عضاً شواهد تجربی موید این امر نیستاما ب
% 9/1اماري هزار نفر از پنج استان کشور صورت گرفته این نتیجه به دست آمده که فقط 
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روند،  افراد هر روز به مسجد می%  4/11خوانند،  جمعیت همه نمازهاي خود را در مسجد می
روند و مابقی افراد جز براي شرکت در  ایام مذهبی و بعضی اوقات به مسجد میافراد %  8/28

  .مجالس ختم سر و کاري با مسجد ندارند
دهد که در حالی که نسل قبل از  نمونه از شهر شیراز نشان می 555از  )22(یک تحقیق دیگر

  .کاهش یافته است% 3نماز خوان هستند، در نسل بعد از انقالب این میزان به %  67انقالب تا 
در . ها در طبقات مختلف اجتماعی تفاوت قائل شد از سوي دیگر بایستی بین خرده فرهنگ

هاي ارزشی نوجوانان از  پژوهش پیمایشی رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادي خانواده با گرایش
که هر چند  )23(نمونه آماري دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهر تهران مشخص گردید

ها بیشتر  هاي مذهبی براي آن تر باشد اهمیت ارزش ایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده پایینپ
هاي  نا گفته نماند که همین تحقیق نشان داده است که در همه طبقات و گروه. شود می

هاي زیبا شناختی،  هاي مذهبی در نوجوانان در مرتبه آخر اهمیت پس از ارزش ، ارزش اجتماعی
هاي مذهبی  ، سیاسی و اجتماعی قرار دارد و همین خود در مجموع افول ارزشعلمی، اقتصادي

  .دهد را در نسل نو نشان می
پذیري سیاسی افراد، کاهش نفوذ کالم  از دالیل دیگر کاهش نقش نهادهاي مذهبی در جامعه

روحانیت به دلیل حضورمستمر در صحنه سیاسی و خروج از نقش منتقد نظام و قرار گرفتن در 
، هاله تقدس او را  ها و صحنه عملی سیاست حضور روحانیت در رسانه. قش عملی سیاست استن

  .زدوده و همین به کاهش نفوذ نهادهاي مذهبی منجر گردیده است
هاي مقاومت و  هاي اجتماعی خاص که رابطه سازمانی با مساجد از طریق گروه البته درگروه

پذیري سیاسی آنان  نهاد هاي مذهبی در جامعه هاي مذهبی برقرار گردیده است نقش فعالیت
تواند تا حدودي  در مورد این قشر و میزان جذب آنان مطالعات تجربی می. قابل انکار نیست

  .ها را نشان دهد هاي خرده فرهنگ نسبت
ترین  عنوان مهم عنوان بازوي اصلی یک انقالب در تربیت نسل جدید و هم به نقش مدرسه هم به

،  هاي ممکن نوجوانان سان در غیاب بسیاري دیگر از تشکل گیري گروه هم لمکان براي شک
اي که  عنوان مجموعه دلیل کمبود امکانات و محدودیت فضاي جامعه مدنی در ایران، و هم به به

پذیري سیاسی نسل جدید  اي را در فرآیند جامعه امکان مطالعه آن بیشتر است توجه ویژه
  .طلبد می

پس از انقالب اسالمی حکایت از سه برابر شدن تعداد  )24(آموزش و پرورشآمارهاي وزارت 
  :گیرد این جهش عظیم از سه عامل زیر نشات می. آموزان تحت پوشش دارد دانش
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% 80التعلیم از حدود  طوري که مدرسه روي افراد واجب افزایش پوشش مدرسه رفتن، به -  الف
  )25(.رسیده است% 95به بیش از 

هاي  آموزان در دوره طوري که نسبت تعداد دانش میزان توقف در مدرسه به افزایش -  ب
  .تر شده و متقاضیان سطوح باالترافزایش یافته است ، راهنمایی و متوسطه، نزدیک ابتدایی

  .افزایش جمعیت و جوانی آن، تقاضا براي رفتن به مدرسه را افزایش داده است - ج
تغییراتی چون تغییر کتاب درسی، تغییرآموزش معلمان  این تحول کمی قابل مالحظه همراه با

جدید و نظام تربیت معلم، تاسیس نهاد امور تربیتی و پرورشی، تغییرنظام آموزشی و بسیاري 
اي به  پذیري سیاسی نوجوانان نگاه ویژه طلبد که در فرآیند جامعه تحوالت کیفی دیگر می

  .آموزش و پرورش داشته باشیم
به دلیل . ویژه رادیو و تلویزیون نقش قابل مالحظه دارند و در مورد ایران بههاي گروهی  رسانه

،  ، در کشورهایی چون ایران گذار از جامعه ما قبل صنعتی به جامعه فرا صنعتی دوران سریع
  .اي مکتوب وجود نداشته است فرصت نهادینه شدن فرهنگ رسانه

هاي دیداري شنیداري وارد  به فرهنگ رسانهباره از فرهنگ شفاهی  در این کشورها، مردم به یک
پس . شدند و مطالعه کتاب و مطبوعات آن جایگاهی را که در کشورهاي صنعتی دارد، پیدا نکرد

کرد انفعالی نسبت به  از انقالب اسالمی، صدا و سیما با دو رویکرد تبلیغ مستقیم و عمل
 ، نقش عمیق و پایدار اي رسانه رغم موقعیت برتر مسلط خود در نظام هاي خارجی، علی رسانه

نمودار شماره یک الگوي کلی فرایند .  گیر شخصیت سیاسی نوجوانان نداشته است درشکل
  .هاي پیشین به آن اشاره شده شد پذیري سیاسی است که در بخش جامعه

بدیهی است که اهمیت اجزائ مختلف این الگو یکسان نیست و هر یک در جوامع مختلف 
هاي مختلف در  هاي مختلف در زمان چنین در میان افراد و گروه هم. یابد می اهمیت متفاوتی

خواهد نشان دهد که  این الگو می. کند هاي گوناگون درجات اهمیت عوامل فرق می زمان
دهنده تغییرات اجتماعی است که بر  ، مستمر و شکل پذیري سیاسی فرآیندي پویا جامعه
  .و زیر بناي مشارکت سیاسی است گذارد ها تاثیر می ها و ارزش نگرش
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 )26(پذیري سیاسی الگوي فرآیند جامعه: 1نمودار شماره 

  
پذیري سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی بایستی الگوي کلی فوق  براي درك فرآیند جامعه

گذاري آن را در هر مرحله  را با شرایط موجود تطبیق داد و وزن و اهمیت هر عامل و شیوه تاثیر
پذیري سیاسی را توضیح  چوب درسطح فرد فرآیند جامعه چون این چهار.  مشخص ساخت

  .کرد مجموعی آن بایستی فرهنگ سیاسی را مطالعه کرد دهد براي درك عمل می
  

  فرهنگ سیاسی
پذیري سیاسی در نهایت منجر به ترسیم چهارچوب فرهنگ سیاسی جامعه  فرآیند جامعه

، رفتارها و  ها، احساسات، اطالعات ، ارزش ها خاصی از نگرش هر فرهنگ سیاسی توزیع. شود می
ترین تراکم  اي از فرهنگ سیاسی جامعه که در آن بیش ترسیم نقشه. هاي سیاسی است مهارت

ها با یکدگر را مشخص کند براي فهم رفتارها و تمایالت  ها و نسبت و رابطه آن در خرده فرهنگ
وقوع انقالب اسالمی مسلماً تغییر فرهنگ سیاسی . سیاسی در حال و آینده سودمند است

  . جامعه را هدف خود قرار داد
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. القول بودند هاي درگیر در منازعه انقالبی در ضرورت تغییر فرهنگ شاهنشاهی متفق همه گروه
، بدیل واحدي وجود  شاهی گزینی فرهنگ شاهن اما پس از پیروزي انقالب اسالمی براي جاي

  .رهنگ نیز در اشکال تازه باز تولید گردیدنداشت و بقایاي آن ف
اي براي ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی  الموند و همکارانش در گروه مطالعاتی سیاست مقایسه

نظام، : هاي ثابت شهروندان در قبال سه سطح نظام سیاسی یعنی یک ملت، به تشریح نگرش
، دیدگاه شهروندان و رهبران در مورد  در سطح نظام )27 (.پردازند گزاري می فرآیند و سیاست

نحوه انتخاب رهبران و اطاعت . هاي بنیادین نظام سیاسی مورد توجه است ها و سازمان ارزش
  .گیرد شهروندان از قوانین در این سطح قرار می

، حمایت و  ها در سطح فرآیند چگونگی طرح تقاضا از سیستم سیاسی و برآورده شدن آن
  .هاي مختلف مشارکت سیاسی قابل طرح است با گروه مخالفت

هاي که براي  گزاري انتظارات رهبران و شهروندان از حکومت و در نهایت هدف در سطح سیاست
  .ها مورد نظراست یابی به آن شود و چگونگی دست نظام تعیین می

ندان باور اگر شهرو. ، سطح و مبناي مشروعیت باشد ترین جنبه تعامالت سیستمی شاید مهم
، در این صورت مشروعیت حکومت در سطح  داشته باشند که باید از حکومت اطاعت کنند

  .کننده رابطه مبادله بین شهروندان و رهبران است مبانی مشروعیت تعیین. باالیی قرار دارد
و پاول فرهنگ سیاسی را در سه مقوله فرهنگ سیاسی محدود   اگر مطابق دیدگاه آلموند

، در  بندي کنیم و فرهنگ سیاسی مشارکتی طبقه) انقیادي(فرهنگ سیاسی تابعانه ) يا کوره ده(
چنین اگر شهروندان در مورد  هم. همه جوامع ترکیبی از هر سه نوع فرهنگ فوق وجود دارد

گرا  هاي آن نظریات مشترکی داشته باشند یک فرهنگ سیاسی وفاق مسائل جامعه و راه حل
در حالت متقابل یک . پردازند مشی اعتدالی در آن به کنش میگیرد که مردم با  شکل می

  .گرا وجود خواهد داشت فرهنگ سیاسی منازعه
هاي عمیقی داشته باشد، به لحاظ  هاي سیاسی، شکاف وقتی کشوري به لحاظ ایستارها و ارزش

ها، تهدیدهاي جدي نظام  هاي مختلف آن فرهنگی سیاسی پاره پاره شده و به دلیل دیدگاه
 political(هاي سیاسی  هاي مجزا که خرده فرهنگ این گروه. گیرد یاسی را در بر میس

subcultures (اند بسیار پایدار و با ثباتند و از طریق خانواده، محله، مدرسه، گروه  نامیده شده
پاره شدن  پاره. شود پذیري سیاسی به صورت موثري منتقل می سانان و سایر ابزارهاي جامعه هم

گیر مجاري  رغم تالش چشم ها، علی و یوگسالوي نمونه بارزي از ماندگاري خرده فرهنگ شوروي
  .پذیري است رسمی جامعه
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در فرهنگ سیاسی ایران پس از انقالب اسالمی، با فروپاشی اقتدار رژیم پیشین خرده 
ی روز و ظهور یافت اما در فاصله کوتاهی با هژمونی فرهنگ سیاس هاي مختلف مجال به فرهنگ

هاي اخیر با باز  در سال. اسالم انقالبی به ظاهر دوباره همه چیز به وفاق جدید تبدیل گردید
توان مشاهده  هاي مختلف را می سو شواهدي از خرده فرهنگ شدن نسبی فضاي سیاسی از یک

نمود و از سوي دیگر، به دلیل شکاف عمیق بین سنت و مدرنیسم، تفاهمی بین شهروندان بر 
از آن رو در بین نسلی . هاي حل مسائل اساسی جامعه وجود ندارد شروعیت و شیوهسر مبناي م

گرا یاد  توان از یک فرهنگ سیاسی منازعه که اینک سرنوشت سیاسی کشور را به دست دارد می
هاي دراز به صورت  شود و تا سال آیا این منازعه گرائی به نسل جدید نیز منتقل شده می. کرد

گري  روي دارد و از افراطی که نسل جدید رو به سوي اعتدال و میانه یا آن ماند مسلط باقی می
پذیري سیاسی به کدامین فرهنگ سیاسی  پرهیز خواهد کرد؟ سمت و سوي عامالن جامعه

  نشانه رفته است؟
پذیري سیاسی نوجوانان در ایران باید مطالعه فرهنگ سیاسی در  براي مطالعه فرآیند جامعه

  . نظر قرار داد  ها و عناصر تقابل سنت و مدرنیسم را مد حوزه خرده فرهنگ
دنبال کردن فرآیند بازسازي نظام ارزشی در نسل جدید از طریق مشاهده عمل نیروهاي 

شدن متغیرهاي متعدد  المللی و تأثیرات جهانی پذیري سیاسی همراه با آثار فشارهاي بین جامعه
  .جز استمرار وضعیت موجود نخواهد بوددهد که حاصل آن  اي را به دست می و پیچیده

احسن  کنند تا اولیاي امور تکالیف خود را نسبت به آنان به نحو  شهروندان داوطلبانه اطاعت می
گیري بحران مشروعیت در یک نظام  به یک تعبیر وقوع انقالبات نتیجه اوج. به انجام برسانند

انداخته شود، ایدئولوژي نادیده گرفته  بر، قانون اساسی  اگر رسوم زیر پا گذاشته شوند. است
  .شود، در این صورت حکومت بایستی منتظر مقاومت و شورش باشد

  ، خشونت در بین شهروندان. هاي سیاسی که داراي مبانی مشروعیت ضعیف هستند در نظام
  .گیرد هاي سیاسی و حکومت براي حل اختالف نظرهاي سیاسی اوج می گروه

نقطه اوج بحران مشروعیت رژیم گذشته بود و در بیست سال پس از  انقالب اسالمی ایران
حل . ها صرف استقرار یک بنیاد مشروعیت جدید گردید پیروزي انقالب اسالمی تمامی تالش

هاي نظام سیاسی  ترین چالش بحران مشروعیت در قلمرو فرهنگ سیاسی هنوز یکی از مهم
  .ایران است

هی سعی بر ان داشت که پایگاه مشروعیت سنتی سلطنت را رژیم گذشته با تبلیغ نظام شاهنشا
سان نسل تازه را آکنده از باور تاریخی فره ایزدي شاهنشاهی، وارد  چنان تداوم بخشد و بدین هم

آخرین تالش در راه تاسیس حزب رستاخیز و فراخوان عضویت اجباري . عرصه سیاسی کند
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ران نشان داد که پایگاه مشروعیت رژیم گذشته انقالب اسالمی ای. بود 1353همه مردم، در سال 
  .تا چه حد سست و لرزان است

برابر الگوي ماکس وبر مشروعیت سنتی شاهنشاهی که تاب امواج نوسازي جامعه را نداشت فرو 
در پوشش فراگیر موقتاً بحران ) ره( ، مشروعیت کاریزماتیک امام خمینی پاشید و در مرحله گذار
مطابق الگوي ماکس وبر مشروعیت کاریزماتیک امري موقت است و . دمشروعیت را مرتفع کر

 -شود ویا راه را براي مشروعیت عقالنی کاریز ما یا تبدیل به تداوم سنت در هئیتی جدید می
  .گشاید قانونی می

کشاکش سیاسی عمده پس از رحلت امام که اوج ان در انتخابات دوم خرداد ظهور یافت در 
اصلی جامعه بر سر انتخاب تداوم مشروعیت سنتی در هیاتی جدید و  واقع نمودي از شکاف

اگر انقالب اسالمی را به معناي نفی مشروعیت سنتی . قانونی است -مشروعیت عقالنی 
، طبیعی است که نسل تازه با چنین ایستارها و فرهنگی  قانونی بدانیم -واستقرار نظمی عقالنی 

پذیري  پژوهش در القایات عناصر جامعه. قانونی داشته باشد -رشد نماید و گرایش عقالنی 
  .، عقالنیت، بهترین راه در درك فرهنگ سیاسی نسل آینده است سیاسی، در دو حوزه سنت

  
  گیرينتیجه

طراحی یک اي ارچوب نظري سیاست مقایسهبا الهام از چه با عنایت به مطالب مطروحه و
. قابل دستیابی استپذیري سیاسی نوجوانان ایرانی همعچهارچوب نظري براي مطالعه فرآیند جا

پذیري سیاسی در فرایند آن و تشخیص الگوي نظري پیشنهادي بررسی نقش عامالن جامعه
هاي متعدد در مناطق و در ادامه ضرورت پیمایش. فرهنگ سیاسی غالب منتج از آن است

هاي جدید با ر درون نسلچنین مطالعات کیفی و عمیق دهاي اجتماعی مختلف و همگروه
هاي هاي درسی و معلمان رسانهساالن کتابهدف فهم آثار عوامل مختلف چون والدین هم

واقعیت ملموس آنست . شودسایر عوامل پیش گفته به شدت احساس می جدید جامعه مدنی و
وفاق هاي مشترك تر و دورتر از ارزشپارهروز پارهبههاي جدید روزکه فرهنگ سیاسی نسل

 گر نبود یک نقشه راه و پشتوانه پژوهشی نزد عامالن رسمی بازاین نشان. گرایانه شده است
ناپذیر از سوي دیگر در جهان امروز تکثر در درون جوامع اجتناب. تولید فرهنگ سیاسی است

. دست و فراگیر ایدیولوژیک در ایران غیر ممکن استاست و امکان تحمیل فرهنگ سیاسی یک
ها و استقرار هاي مدارا گرایانه و مردم ساالرانه در خرده فرهنگتقویت ارزش رو کشف و از این
  .هایی باشدتواند رویکرد کاربردي چنین پژوهشگرا میعنوان محور فرهنگ سیاسی وفاقآن به
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