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 ایران؛ با تاکید بر مبانی فرهنگی و اجتماعینقد و بررسی فرهنگ سیاسی 

 3طاهر حسن پور، 6میثم بلباسی، 1شهرام اسفندیار

 چکیده

ومبانیفرهنگهاشهیرآلتوندووربادرموردفرهنگس اسی،یاناسسنخازیر گبهر اینمقالهبا

فرهنگس اسیتبعی بعنوان را ایران  –س اسی بررسیقرار رویکردهدیممشارهتیمورد اینا د

فرهنگیواجتتاایدرفرهنگس اسییهاشهیراس ههبهتبعآنیاناختجامعه،رویکردیمقاله

 بررسیقرار مورد م اندهدیمایرانرا در بهیهاااخصها اینمقاله متنوعفرهنگس اسیایران،

 س اسی»یهاااخصهٔشهیربررسی ااتتادی «بی گب »، ب گانه و هراسی «ست زیانه و»، ادب ات

،ایندینتایمدراینم انآنچهبرج تهاپردازدیم«وخشون فرهنگست ز»و«چندگانهیهاهنش

یهافرهنگاجتتاای،خرد یهاااخصهموزوناس هه؛ساختاراجتتاایمبتنیبرنابرابری،ماه  نا

،یریپذمشاره مدنی،اکنند بودنساختاراجتتاای،اد جامعهاجتتاای،ضعفیهاهیدرالمتنوع

نقشیمؤثروتع  نایرانینش وبهااسطور ومدارا،ت اهل،اد یاجتتاااد تحرکس اسیو

متنوعفرهنگس اسیایراندااتهاس ایهاااخصهیر گدراکلهنند 

 

سیاسی، بیگانه هراسی، بیگانه  یاعتماد یبفرهنگ سیاسی،  :واژگان کلیدی 

 و خشونت زیست ستیزی، ادبیات چندگانه، فرهنگ

 مقدمه

توجهبهیهادرنظا ونقشآن2اگرچهبحثفرهنگ امّا س اسیواجتتاایموضوایجدیدن   ،

قالبراتها تینوپایس اس تطب قی اگرددیمپسازجنگجهانیدوّ بریهاسالبه6آندر

هارهردگراییوس  تتییهاهینظر،فرهنگبعنوانیکاامله  دیدرهانونتح  لهاسالدراین

(ا1316:20رضایی،قرارگرف )هریتیویا هیمقاس اس 

 بویژ یهاسالدر تطب قی، س اس  مباحث گ ترش موازات به و دوّ  جنگجهانی از پس

دریر گچشمموضوعتوسعهس اسی،تالش براینگرشبهفرهنگدرب ترس اسیصورتگرف ا
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ٔروانشناسانهفرهنگس اسی،بعنوانابزاریبرایانتقالبحثازسطحتح  لیهاهینظر،هاتالشپرتو

توسعهس اسییهایپردازهینظروهال تح خردوفردیبهسطحاجتتاایوفرهنگمحور،درق ب

(ا1311:323موردتوجهواقعاد)چ  کوت،

ٔ هیمقابرایتح  لو1050ومجتواهاصطالحاتآندردهه1اگرچهمفهو فرهنگس اسی

س اسیتوزیعاد دراروپایبعدازجنگایجاد–اجتتااییر گجه چگونگیالگوهاییالت  ن ب

ولیدا دند چند اجتتاایٔدههر ا و  حوز  در اس هه مباحآی جت ه از فرهنگس اسی اخ ر

 اس ا اد  متیااد آمریکاییمطرح فاز هه اروپاییمعتقدند اجتتاایحوز  توانینتکرینا و 

گروهیبراینهاآنامّابرخالف،فرهنگرابهاجزایگوناگونیمانندفرهنگس اسیواااتق  مهرد

فرهنگس اسیازفرهنگبهاکلاا آن،نهفقطامریمف داس ب کهدربرخیباورندههتفک ک

دراینصورتهم زیرا ضروریخواهدبود؛ موارد، م تقلیهاجنبهبهتوانیماز فرهنگیس اس ،

دیگر از جدا همابعادس اسیفرهنگرا آنمطالعههردیهاساخ ازسایروجوهاتآنپرداخ و

(ا1316:101)رزاقی،

گابریل ادا مطرح س اسی درادب اتتوسعه دوّ  ازجنگجهانی بعد فرهنگس اسی اصطالح

ٔ هیمقاویبندطبقهههبراییاه اولا طیتالش1065نن ت نمتفکریاس ههدرسال2آلتوند

س اسیصورتدارد،مفهو فرهنگس اسیرادرادب اتتوسعهس اسیواردهرداسپسوییهانظا 

ساختندوازآنبرایترمنقحخودراازفرهنگس اسییبندمفهو 3«فرهنگمدنی»ووربادرهتاب

بازپرس و اشبررسی ویتجربی وربا بر االو  بعدها، گرفتندا بهر  هشور پنج در موجود  تارهای

مطالعاتهت دادن انجا  با ااا و پاتنا  رابرت بارنز، سامو ل اینگ هارت، رونالد مآل افرادی کارانش

تطب قی 2آزمایشی هاتود بحثمشاره س اسی با آن ارتباط وفرهنگس اسییهاگرو و ننبه

(ا1316:21درجوامعپ شرفتهصنعتیراموردتوجهقراردادند)هریتیورضایی،هاتود 

معتقدبودندهها ّ توسعهیافتگیوتوسعهن افتگیس اسیوریشهوات کردنهادهایهاآن

 اینتوانیمس اسیرا فرهنگس اسیدر مفهو  فرهنگس اسیتوض حدادا مقوله از استفاد  با

ره اف ،برمفروضاتزیرمبتنیاس :

ادهدیمیآنجامعهمعناوجه س اسیهاند یفرآدرهرجامعهفرهنگس اسیمع نبهالف(

ارد گیمریشههااناخ وهااح اسرفتارس اسیدرجامعهازیکس   هباورها،ب(
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بصورتجزییازانص  افرادهانیاوهندیمرادرونیهاارزشفرداینباورها،اح اساتوپ(

(ا1316:200)رزاقی،دیآیمدرهاآنومنشأرفتار

 سیاسی و ابعاد آن مفهوم فرهنگ

م: نهفیتعرمفهو فرهنگرادیبرایفهمفرهنگس اسیابتدابا

فینگونهتعریفرهنگراا«تحولفرهنگیدرجامعهپ شرفتهصنعتی»رونالداینگ هارتدرهتاب

:هندیم

ودانشیههبهطرزگ ترد درم انمرد مشترکهاارزشوهانگرشفرهنگ،نظامیاس از

.(1312:10)اینگ هارت،اودیموازن  یبهن لدیگرمنتقلاس 

هنری،مذهبی،ف  فی،یهافرآورد ،هاارزشه فیااملیامروز ازفرهنگبعنوانمجتواها

برهت نمبنان زندینتایمذوقیوااطفییاد ههضامنح اتجوامعان انیوتتدنبشریاس ا

توانیم س اسی فرهنگ نتود هانگرشٔمجتواهاذاان زندگیییهاارزشو و فرآیند بر اس هه

تشک لبنشندیمس اسیاکل ساختارها از واقعیکنظا س اسیتنها در ب کهااملاودینتا ،

فرهنگس اسییامجتواه آن به اس هه پ وسته هم ب شنبه و رفتارهایهم و فکرها طرز از

(ا1315:11)اخوانهاظتی،ندیگویم

درحق ق فرهنگس اسیمتأثرازفرهنگاتومییکجامعهبود ومفهومیاس ههاهداف

 دربر را جامعه دول ،رد گیمهالن برابری، آزادی، قدرت، چون مفاه تی بر را خود توجه و

(ا1311:31)دارابی،داردیممشروا  ،مشاره وااامعطوف

:س ازاا و اجتتاایآمریکا،فرهنگس اسیابارتلتعارفادا ر ازنگا 

، عقاید و احساسات که به فرآیند ها نگرشاز  یا مجموعه

زیربنایی و قواعد حاکم  یها فرصتو  بخشد یمسیاسی نظم و معنا 

 stills) کند یمبر رفتار سیاسی در نظام سیاسی را مشخص 

,1496:619  ). 

 

 اق د  رفتارالق معیسربه مطالعات آمدن بوجود در اجتتاای ا و  مفاه م قویترین از یکی ،

اومعتقدٔمطالعهس اسیویکمرهزبرای گرایشاتاهروندیورفتار،مفهو فرهنگس اسیاس ا

اس ههمفهو فرهنگزمانیهها مس اس موردتوجهقرارگرفتهاس ،درمتونتنصّصیاینا م

ا(1315:11،الق معیسر)اودیمهمدید 
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آلتوند،پاول،ورباوپایازمشهورترینمتفکرانیه تندههدربار فرهنگس اسیبهاظهارنظر

پرداختندا

 را فرهنگس اسی اییامجتواهآلتوند  تاز و اطالاات اح اسات، ، س اسییهامهارتارها

(ا1311:11)آلتوندوپاول،هندیمتعریف

فردیااتاییر گست ارهاو تازالگویای:اول،فرهنگس اسیابارتاس ازنظرآلتوندوپ

 معنابنش و ساز االود  هه ذهنی ق ترویی ن ز و س اس ، قبال در نظا  س اسییهاهنشیک

ا(1316:22)هریتیورضایی،باادیم

،باورها،اح اساتوادراهاتحاهمبررفتارهانگرشازیامجتواهلوس نپایفرهنگس اسیرا

(ا1310:20)پای،هندیمس اسیدرهرجامعهتعریف

ازباورهایتجربی،یامنظومه:فرهنگس اسیازدیگویمس دنیوربادرتعریففرهنگس اسی

 و گویا مشنصییهاارزشنتادهای را س اسی هنش تحقق ب تر هه اس  یافته تشک ل

(ا1311:613)چ  کوت،سازندیم

:انداد ،چهارضابطهرایادآورنمع ّیاجامعهارزیابیسطحفرهنگس اسیآلتوندووربادر

،تاریخآن،انداز ،موقع  ،قدرت،خصوص اتاشیاس سالف(فردچهدانشیدربار م ّ ،نظا 

قانوناساسیومانندآندارد؟

س اسیپ شنهادیههدرجریانیهایمشگانس اسیمنت فوخطنبونقشنهاساخ ب(از

باالیخطمشیسازیو به اقایدشدریر گم تصترو اح اساتو داردچهدانشیدارد؟ وجود

س اسیپ شنهادیچ   ؟یهایمش،رهبرانوخطهاساخ مورداین

تصت تاتدرگ ردراینروندها،افرادوهاساخ پ(دربار جریانروبهپا  ناجرایخطمشی،

چهدانشیدارد؟

 تصّور نظا  بعنواناتویاز را خود چگونه هندیمت( حقوق، مورد در تعهداتوهاقدرت؟ ،

چگونهفکرشیها  قاب مربوطبهدسترسیبهنقطهنفوذچهاناختیداردودربار ییهایاستراتژ

(ا1316:202)رزاقی،؟هندیم

 فرآگابریل نظا ، یا س  تم سطح سه در را س اسی فرهنگ هتکارانش و وآلتوند یند

:هنندیمس استگذاری،ترس م

 نیترمهمالف( مطرح س  تم، سطح در هه واودیمموضوای نظا  مشروا   نوع و مبنا ،

مشروا  سنتی مشروا  )هاریزمات ک، از نوع هدا  از قانونی-رهبرانآناس هه یا -دینیو

زیادیانداز ات یواطاا اهرندانتاارزای،یهایر گجه قالیی(برخوردارندابهابارتدیگر،ا
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،ابارتاودیمبهمبانیمشروا  حکوم واب تهاس اموضوعدیگریههدرسطحس  تممطرح

اس ازاینکهمبنایاطاا مرد ازنظا س اسیچ   ؟آیابرمبانیووفاداریارایاستواراس یا

قانونیمبتنیاس افرهتندیویامبنایمدنیویهایژگیوبر

 نظا س اسیاس ههبنشیازیهاارزشنیترمهمموضوعسو ، س اسیواجتتاایجامعهو

ابنشدیموبهرفتارهایاهروندانجه ومعنادهدیمفرهنگس اسیراتشک ل

س اسی(وه ف  مشاره س اسیازیهاگرو ب(درسطحفرایندنهادهایمشارهتی)احزابو

ح ثفعاالنهومنفعالنهبودنآنمطرحاس ا

 سطح این در هه اس  س استگذاری سطح س اسی، فرهنگ سطح سوم ن نیترمهمج(

فرهنگس اسیمطرحهایر گم درتصتمرد یها یاولو ایناودیمبهانوانبنشیاز ها یالوا

(ا1310:161آزادی،ادال ،امنن  وبرابربااد)سردارآبادی،تواندیم

 از برآیندی را فرهنگس اسی نظراتخود، در وربا و هانگرشآلتوند هتهیهایر گجه و

اس ههبهییهاارزشوهانگرشرفرهنگس اسیمجتواهااتایجامعهمعرفیهردندابعبارتدیگ

ادرحق ق انواعفرهنگس اسیبراساسدومحورقابلتشن صاس ادهدیمزندگیس اسیاکل

ازنگرشادراهی،اندابارتفردین ب بهنظا س اسیههیهایر گجه یکیبراساسمحورنوع

 موضوع محور براساس دوّ ، اح اسیا و هایر گجه ارزای حاهم،اندابارتهه ااناص از

ا(1310:152ریه، )بشحکومتیوساختارهایحکومتییهااس  س

افرادااملسهجزءاس :یهایر گجه نت جهگرف ههاینگونهتوانیمپس

اناختیبهمعنایاطالع،ااّمازدق قیاغ ردق قازنظا س اسیایهایر گجه -1

امآالآنیهایر گجه -2 و طرد دخال و معنایاح اسواب تگی، ااطفیبه نف انییا

اراجعبهموضوااتس اسی

ااسی ارزای،بهمعنایقتاوتراجعبهموضوااتسیهایر گجه -3

:اوندیمندگیس اسیمرتبطجنبهزسهاینسهنوعنگرشدر

نظا س اسیبعنوانیکهل-1

فشاریهاگرو ابس اسیوحزمآلایر گم تصتبرمؤثردرونداد،یعنین روهاییهاو  ا-2

گروهییهارسانهو

(ا111تا  ه)هتان:قبقانونگذاری،مجریهوعفرآیندهایبرونداد،یعنیهارا-3

 فرهنگ سیاسی: یها گونه
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بررسی با وربا ومکزیکسهنوعفرهنگ،فرهنگیآمریکایهایژگیوآلتوندو ایتال ا انگ  تان،

و مشارهتی فرهنگس اسیفعالیا محدود، فرهنگس اسیب تهیا اناسایینتودند: س اسیرا

(ا1315:13فرهنگس اسیتبعییاانفعالی)اخوانهاظتی،

بدونیهاساخ درایننوعازفرهنگس اسیههدر* فرهنگ سیاسی سنتی یا محدود:

«نظا س اسیم ّی»،فردنهبهطورم تق مازات  اتویاخطمشیس اسیابدییمدول تکوین

ا(1316:203)رزاقی،اناسدیمنهخودرابهانواناتویازیکم ّ وآگا اس 

مبتنیبربیتفاوتیو«د هور »فرهنگبعبارتیدیگرفرهنگس اسیسنتییابهتعب ریدیگر

)اخوانروستاس فروبرد درواحدهایمح یمتع قهمآلقب  هیارجهلن ب بهدول م ّیوس

ا(1315:13هاظتی،

ح از مرد  توقعات و فرهنگانتظارات این اندکاس کدر افرادیهایر گوجه وم ب  ار

یر گاکلدرتوانندیمهههنندینتضع فاس ومرد تصورالعاد فوقس اسییهاهدفن ب به

برایمؤثرس اسییهاهدفودگرگونی امن  وهاآنبااندا اهداف، منافع، طرحموضوااتیمآل:

ا(1316:25مح ّیازاارابندارد)هریتیورضایی،،م ّیتوسعه

* فرهنگ سیاسی تبعی یا انفعالی: و افراد اینفرهنگ، تنصصیدر اقتدار از اهروندان

بود واندآگا حکوم  درحق ق تبعهبهادتتح تأث رآناقتدار اایدن ب بهآناح اسا

هم نامشروعارزیابیهندیمغرور ن زبصورتمشروعیا رابطهدرسطحیه ّیهندیموآنرا امّا ،

 فرهنگس اسی در سنن دیگر به اس ا انفعالی رابطه اساساً اس و نظا  آگاهییاد انقمتوجه

س اسیوم ّیوجوددارد،امّامرد بهدل لترسیااحترا ویاضعفساختارهاینهاد ازحکوم بی

(ا1316:25)هریتیورضایی،هنندیماطاا منفعالنهچونوچراو

س اسیسنتیازنوعپدرساالنه،ال گارا ک،س طنتیویهانظا ایننوعفرهنگس اسی،خاص

ا(1310:160متترهزاس )سرداریآبادی،ییوان االرد

درفرهنگس اسیمشارهتی،ااتایجامعهدرصددند* فرهنگ سیاسی مشارکتی یا فعال:

بهسوی بعنوانهلو بهسوینظا  گرایشپ داههصریحاً روندها اداریو ساختارهایس اسیو

اینگونه در افراد درهافرهنگهنندا نظا  نفوذ از زیرهانه ه تند، درگ ر هارهاینظا  در فعاالنه

اودیموطریقیههدرآنبههاربرد یسازیمشههدرخطهنندیموسعیاندآگا زندگیخود

(ا1316:25)هریتیورضایی،نفوذهنند

س اسیدمکرات کبود ههافرادازخودت قیاهروندیدارندیهانظا ایننوعفرهنگمربوطبه

(ا1310:160زیاداس )سردارآبادی،ن بتاًازنظا س اسیهاآنواناخ 
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یحات ضآنهمتودربار فرهنگس اسیایرانوجایگا دینتایمالز ،فوقاتح ضباتوجهبهتو

هجامعهبتیسنگذارازجامعهٔمرح هٔد  چ پجامعهایراناهنوندریکوضع  داوارواوداان ب

فرهنگس اسیماهمبهتبع  ازاین ومدرنقرارداردا م اندواکلمتتادگذارمرح همتجدّد ،

 سر به مشارهتی و تبعی ساخ بردیمفرهنگ متناق  اکل دو ایران جامعه در رو این از ا

ارند گیمپاتریتون ال  موساخ دموهرات کهنارهمقرار

بهاینمعنا،درا نمدرنبودن،غ رمدرنودرا نتواندیمبدینترت بفرهنگس اسیما

هنگس اسی،بایدس اسیبودن،غ رس اسیباادابرایپایانبنش دنبهایندرهمرینتگیدرفر

قرارگ رداتاجاییههامروز نقدفرهنگس اسیما،پ شدریقادمهمآنموردنیهامؤلفهاناصرو

(ا1316:206آمدهرنوعتفکریدرحوز س اس اد اس )رزاقی:

 اصلی سؤال

اس  بندیاینپژوهشدرصدد تق  م ایراندر فرهنگس اسی ضتننشاندادنجایگا  تا

هه:دهده  دیپاسخسؤالبهاینآلتوندووربا،

هاهیپا یهاشهیرو اوام ی چه ایران س اسی فرهنگ اناختی جامعه بااد؟تواندیمبن ادین

فرهنگس اسییهاااخصهیر گاکلفرهنگیواجتتاایدریهانه زمبعبارتدیگرچهب ترهاو

ایرانمؤثربودند؟

 چارچوب نظری

 فرهنگس اسی)محدودلآیبندم تق دراینپژوهشاز دربار  وربا و مشارهتی(،تبعی،توند

اباادیمها گرفتهاد وبعنوانچارچوبنظریمدّنظرلا

دور سنتیبهگذارایرانازٔدور باوراینپژوهشایناس ههفرهنگس اسیایران،باتوجهبه

تره بیازفرهنگ بهنوایفرهنگس اسیایرانت ف قو مدرندروضع  چندپارگیقرارداردو

انوان ههمشنصات«مشارهتی-فرهنگس اسیتبعی»س اسیبا رایهاومؤلفهبود  خاصخود

داردا
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 فرهنگ سیاسی ایران یها شاخصه

 یسایالف( بی اعتمادی س

بیااتتادیس اسیاس اازنگا اینٔااخصه،اساسیفرهنگس اسیایرانیهامؤلفهیکیاز

(،اینبیااتتادیس اسیریشهدربیااتتادیاجتتااین زداردایاناختجامعهمقاله)دیدگا 

و مدارا تعاون، فرددرح اتمدنیخویش، حالتیذهنیاس ههبرمبنایآن، ااتتادس اسی،

اتقباورانصبهاینامراس ههسایرافرادوناااتتادمب ّهندیمهتکاریبادیگرانرااح اس

(ا1310:120اجتتاایدرزندگیس اسیمددهاراوخواهندبود)ربانیواایگان،یهاگرو 

از:اندابارتاتتادس اسیخودتره بیافتهازچندینااتتاداس هها

الف:ااتتادبهقواادبازی؛مقصودازقواادبازی،ه  هقواادپذیرفتهاد ازسویرقبایس اسی

درم دانرقاب اس ا

رغمیا اندمشغولااتتادبهرقبایس اسی؛اگررقبایس اسیههدرم دانواحدیبهرقاب ب:

تفاوتدراغراضومقاصدس اسیدارایمشترهاتیدرسطحم ّیبود ودرکواحدیازمفاه تی

رقبایس اسیگرددیموااادااتهبااند،اینامرسبب«امن  م ّی»،«منافعومصالحم ّی»چون

بتوانندزیریکسقفبایکدیگرهتزی تیتوأ بارقاب سالمدااتهبااندا

ابنتناس وایاد یفازینهس اسی،هراتلس اسیمتتّتنصرفهزینهوه بج:هاهشه

ههانصیاگرو درمحاسبههزینهوفاید اتلس اسیمغبونواقعنشودادرهندیماقالنیحکم

 هزجوامعیهه ازل و اتلس اسیباالس ااهد س اسیه ت میتفاوتیبینه رزاقی، (1316:

ا(211

یاجامعهااودیمدفاایاهروندانمح وبیهاواهنشبعنوانیکیازیااتتادیبدرحق ق 

س اسیبااد،درارایطناهامیقراریهایناهامتکراراوند ویهایسنتههدارایتاریخپرتالطم،

ابیااتتادیجوامعریهاشهیرحوز روانشناسیاجتتاایبراینااتقادندههپردازانهینظرارد گیم

تاریخس اسیآنانتوانیم نت جدر بههتانتجو فردیحاصلتجاربیااتتادیبههیاگونهودا

ا(1315:163)مص ینژاد،بااندیمهاان اندورانهودهیومراحلراد

ماروینزون س ایناساس؛ بر اس هه، هرد  ویژگیخالصه درچهار را ایران فرهنگس اسی

از:بدب نیس اسی،بیااتتادیانصی،اح اساد امن تیآاکاروسوءاستفاد ب نافراداندابارت

ا(1311:151)بش ریه،

ضعفااتتادس اسیدرایرانراناایازانباا توانیمباتوجهبهتوض حفوقدریکنگا فرای

اهترومنشم ّیوسبکدان  ههبصورتیکهارهاآنتجارتتارینیمرد ایرانوتاریخس اسی
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دل لآنناایازاستبدادوخودهامگیهادرنیترمهمرسدیمزندگیس اسیدرآمد اس ابهنظر

تارینیه چراهکارقانونیبرایتغ  ریهادور س اسیایراندریهادرنظا رهبریحاهمبود اس ا

حکوم وجودندااتهوتنهاراهکاریههاغ بپ شروقراردااته،ازم انبردااتنانصفرمان

ا(1315:120روابود اس )ربانی،اایگان،

 یهاتوطئهتاریخ نشان ههدهدیمدرباری دااتند  رقبایی اغ ب ایران در روایان فرمان هه

،برایهت نن ززدندیمبرایاینمنظوربههشتنفرمانروادس رابگ رندویوجایخواستندیم

ا(1310:305)مشکور،فرمانروایانهت شهبهاطراف انخودبدگتانبودند

 توانیمبیااتتادیس اسیرا جت ه ایرانیهامؤلفهاز فرهنگس اسی در پایدار بن ادینو

دان   دارای یهاشهیرهه و اس  خاصّی اناختی ااتتادیطورهتانجامعه بی اد  ب ان هه

ارودیاتارمدربرابرقدرتمط قهواتودیبهیس اسیواهنش

ایرانناای ااملاص یبیااتتادیوبدب نیس اسیدر ماروینزون سبراینااتقاداس هه

یریپذانعطافازجت هییهابرااخصیاوباادیمازاد تحرکس اسی،اجتتاایواقتصادیایران ان

بودنهندیمساختارس اسیواجتتاایایرانتأه د اد تحرّکوهتچن ناکنند  ه ّی، بهطور ا

اندیشهزون سبعنوانااملاص یبیااتتادیمح وب ویاودیمساختارس اسیواجتتاایدر ا

یااتتادیب اح اسقدرتمحدود ضعفو ناایاز اجتتاایازیهااک  اداندیمرا س اسیو

ا(1315:162،نژادیمص )دهدیمراافزایشیااتتادیبجت همواردیاس هه

هقرارگرفتنواد  نارماندن،درحااه،اح اسبریاس سیگانگ ااملبنیترمهمق  درحق

یهاانجتنمانندیاواسطهیهنهادهاهییهانظا ادرهاس یگذاراس  سوهایر گم تصتردر تأث

احزابسیصنف انواعتشیاس ، نهادهایالتاجتتااک و نداردیمدنیو اگره  دولتیوجود یا

همعتوالًبرح بارفوهچراهنندیمیگانگ اح اسبیاس انخودونظا س شترم اس ،افرادب

چن یبراینحق قانون، آنحقاز اتالً اما ی)محتداودیم یدرهاآنافرادلحاظاد  ،1316:

(ا25

فرازیدر اد توانیمدیگر از ناای را ایران س اسی فرهنگ در بدب نی و ااتتادی بی

یریپذمشاره  یاجامعهدان  ا با دارد، قرار مشاره  بحران وضع   در بیییهاج و هه از

طریقاودیمروروبهااتتادی بایدحداهآرسازیمشروا  حکوم از هدفمشاره س اسیرا ا

 مشاره  دیگر سوی از دان  ا جدید س اسی و اجتتاای ن روهای ازییهاج و تواندیمجذب

هاهشااتتادن ب بهننبگانس اس ویمعنامشروا  اتومیرافراهمآوردااگرمشروا  به
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نگزارامشاره بهمعنایهاهشااتتادن ب بهمراجعس اسی،هارساختارقدرتبااد،طبعاًفقدان

ا(1315:162مص ینژاد،برسرنوا فردتأث رگذاربااند)توانندیماس ههییهاگرو اجتتاایو

موردپردازشقرارسلوس نپایبهموازاتبحثمشاره  موضوعدیگریرا ههدهدیم اسی،

ویفرهنگس اسی،ادراینارتباطباادیممبتنیبرارتباطاتدرفرهنگوهتچن نتوسعهس اسی

قاب  ّتیبرخوردار از سازنه زمههداندیمدموهرات کرا بعبارتدیگراودیمفرهنگمشاره گرا ا

نت جهه چگا مشاره قانونتندونهادمندراارتقاءدهد،درتواندیمطاتدرفتایدموهرات کاارتب

ههدرب  اریازمواقعایران اناد موفق  خودرادهدیمااواهدنشاناودینتایجادیااتتادیب

ادانندیمساختارییهاااخصناایاز

هرگا فردیبههاآنتتامی براینااتقادندههحقوقاجتتاایآناننادید انگااتهاد اس ا

ب کهدالیلدیگریارا ههندینتت قیاشییتواناا ّ آنراناایازقاب   وابدییمموفق  دس 

ااینامرهنندیمازرابطهواقداماتفراقانونیتح  لییهاج و ووضع  ویرابرمبنایدهندیم

نشازبیااتتادیاهروندانن ب بهفرآیندس اسیواجتتاایوحتیالگوهایهییهانشانهب انگر

(ا1315:166نژاد،ی)مص باادیمب نفردی

 تأه د اس و ااتقاد ارایطمشاره س اسیقرارهندیملوس نپایبراین ایراندر اگر هه

آنکهبتواندفرآیندهایگذارازبحرانمشاره راسپریسازددرآنارایطبهترمهمگرفتهوازهته

ابهاینترت بتازمانابورازبحرانمشاره س اسی،ابدییمنتایجمؤثریبرایهاهشبدب نیدس 

تداو  س اسی ننبگان ن ب به هتچن ن و یکدیگر ن ب به ایران ااتتادیجامعه بی بدب نیو

ا(166)هتان:ابدییم

 ب( بیگانه هراسی و بیگانه ستیزی

اس ههبهطرزیزیگرگانه بازب گانهترسیوییهاج و ادب اتس اسیایرانحاهیازوجود

مشهودیدربرابرهشورهایقدرتتنداکلگرفتهاس االبتهدربرخیازمواقعومقاطعتارینین ز

ازبیااتتادیوجدانباواحدهایس اسیمنطقهوجودداردابهطورمآالاندیشهس اسیییهانشانه

ا ح  نوضرببعثسازماندهیاد بودواجتتاایایراندرراستایمقاب هبااراقدردورانصد

ا(1315،362)مص ینژاد،

ت قیگردیدادرابارات«ا طانبزرگ»دردورانبعدازپ روزیانقالباسالمی،آمریکابعنوان

بعنوانانعکاسبدب نیهتهجانبهجامعهایرانن ب بهتتامی«مرگبرآمریکا»روزانهایران اناعار

اواهدنشاناودیم وبهشورهایغربیمح ب گانهست زیماه  دودهدیما ههاینبدب نیو

ایران در اینروند اس ا دااته ودول بایابگونهجانبه تتایالتجامعه اس هه سازماندهیاد 
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پ وند ابدییمیکدیگر اگرچه رایریپذ  تابعدیگرین زوجودداردههیهایژگیوا جامعه دول و

(ا151هتان:)دهدیمنشانیالت  ن بدرمقاب هبابازیگران

چگونگی وضع  و مورد هراسییز ستگانه بدر ب گانه توض حو ب شتر ادامه در ایران مرد 

اینمقالهتشریحاوامل اینیاناختجامعهخواه مدادولینگا  یهانه زمهچهکاینمؤلفهه  ا

مؤثربودند؟ااخصه،اینیر گاکلفرهنگیواجتتاایدر

بهمادرتشریحتواندیمبعنوانیکمؤلفهفرهنگیب  ارمهم«ب نشایرانی»دراینم اناامل

اینبحثهتکهندا

 ف  فیتوص فنیتربزرگپلریکور نوایتف  ر را اسطور  وهندیمف   وفمعاصرفران ه،

راجانش نتح  لیااف انهمجازییایاه فرضههداندیمنوایتب  نگذاتهژول ونفروندآنرا

،آندستهازتصوراتجتعیهااسطور رسدیم،بهنظرییهادگا یدابهرغمطرحچن نهندیما تی

یهاد یپده تندههازنظرزمانی،بیزمانوازنظررابطهباواقع  ،سور ال   بود وبهتح  ل

ه تندههتداو فرهنگیییهاراتهنیترمحکمهااسطور اپردازندیمطب عیآفرینشواسراردیگر

هنندیموپایهمحکتیرابرایتداو فرهنگییکقو یاجامعهایجادهنندیمیکجامعهراتتت ن

(ا1311:165)صادقی،

 ایران، ارتباطبا باورههااسطور در وب نشمردماناینسرزم نرابنشاظ تیازفرهنگ، ا

درجهاناساط ریودهندیمتشک ل آفریدویااسطور ب نشا جهانرا اهورامزدا ایران انباستان،

موجوداتجهانبهاهوراییوهاهریتنی،جهاناورابهبدیوزاتیآلود ساخ ابهاینترت بهت

اناصرتشک لدهند اندیشهایرانیبودههابتدااهریتنیتق  مادندااینتقابلوثنوی ازنن ت ن

مانی،تب وریاف ااینثنوی تنهایکاندیشهیانگرشنبودیهاشهیانددردینزرتش وسپسدر

ا(165ب کهنوایاید ولوژیدررا پ کاردرزندگیفردی،جتعیوس اسیهمبود)هتان:

زاد گرتوطئههتچن ندرفرهنگاساط ریمرد اینسرزم ن،ایرانهترا دوهتزادبدخوا و

بیامانوپ گ راینهمیهاین چتوطئهوهایتوزنه هوهایداتناسرگذا ایران،داستاناودیم

پ ش زمان در اس ا پ شدادزادان از پس اس ا توران اص ی داتن ه دیان، به نوب  ان انادیان،

تارد گیمادردورانآنانجنگم انسهبنشجهان،بهخصوصم انایرانوتوراناکلرسدیم

برتازدیمآنکهاسکندرمقدونیازغرببرایران وبهراهنتاییارسطو،اندازدیموس   هه انیرا

رابرایرانزم نچ ر یفیالطوام وکونظا ند بیمدوم نتوطئهبزرگتارینیراا  هایرانتدارک

اساط ریبهدس تورانوبهیاریغرباس ،اینتوطئهیکراس ازتوطئهااگرنن ت نگرداندیم

ا(161)هتان:تاامپراطوریرو درامانبتاندآوردیمغربسربر
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تباراناسی منظر از ترت ب Genealogy))بدین ، ویر گاکلردپای ست زی ب گانه ب نش

بایددرجهاناساط رینش  گرفتهازساخ ذهنیمردماناین ب گانههراسیدرایرانمعاصررا

سرزم نج  وجونتودا

گف ذهن  نگرانازتوطئهب گانگانبهجوامعیاختصاصیداردههتح توانیمبرایناساس

دچارضعفوگرمداخ هتأث رن روهایخارجیو جوامعبهدل لگونهنیاآس بدیدگیاد اس ا

هرناخوایوهنندیمآگاهیبهوجودقدرتبازیگروتوانتندیههابتکاراتلرادردس داردتصور

ا(161وتداب راس )هتان:گرس طهناایازقدرتاودیمواردهاآنآس بیههبه

 را اجتتاای و س اسی پدید  هتتر فرض ه این طبق وتوانیمبر تبانی براثر هه نتود پ دا

ا(1313:20)زیباهال ،پنهانآنانبوجودن امد باادیهاودس خارجییهاقدرتین چتوطئه

خارجیگرس طهیهاقدرتالبتهاینبدانمعنان   هههرنوعآس بیراازناح هب گانگانو

ازبابتوهمههتاودیمدرهارن   وآنچهتوطئهخواند یاتوطئهنتودیااینکهاساساًه چتصور

بررسیهرداتوانیماس ،ب کهمنظورآناس ههمقولهتوطئهرابهدوگونه

واننانف یادربرخوردا تی،توطئهبعارگونهوتیکیبرخوردا تیوآفاقیودیگریبرخوردب 

یاه ضفر برخورددیآیمدرنظر اما بااد اثبات یا ابطال قابل مدارکتارینی و براساساسناد هه

تعبّدیبر نوایااتقادراسخو زد خیمب تارگونهاز ابطالنبااد)اریف، :1311ههقابلاثباتیا

(ا61

روانفکریودینداری»ابدالکریمسروشن زدراثرخودباانوان دراینخصوص«رازدانی،

دیگویم ما ف   وفانس اسیبه اندآموخته: آدمییهانش بنیترمنحطهه س اسیایناس هه

تصورهندجهانوتاریخبهدس چندنفراس م اناینکهبگو  مهمچ زح اتس اسیبهدس 

(ا1311:261)سروش،چرخدیمهاآنوبهتدب رسوءگرانتوطئه

اساس این ،بر نشأت ایرانی ب نش از دیگری اجتتاای و فرهنگی دررد گیماوامل هه

اوام یتوانندیموتکوینونهادینهادنتوهمتوطئهوب گانههراسییر گاکل مؤثرواقعاوندا

تقدیرگرایی،بیااتتادی،افراطوتفریطگراییا،ینگرشه ه ویشیاندمط قمآل:

ف کهجرفتارون روهایییها ه دسوین بطالعهتچن نااتقادبهقتاوقدرواسطرالبو

فرهنگی،یهامؤلفهدخال ان انب روناس ازجت هاوام یه تندههدرچارچوبٔطه حههاز

ا(1312:20)اارف،هندیمتوهمتوطئهوب گانههراسیراتقوی 

ودراودیمدرتفکرس اسیایران انمح وب«نتادغ ری »ههب انادغرببعنوانطورهتان

ادردورانبعدازپ روزیانقالباسالمیبحثآمریکااودیماینروند،بدب نیوبادیگرسازیتشدید
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به یر گاکلست زیومدرن  مغربیبهم انآمدههمنجر «توطئهانگ  س»اصطالحاتیچون:

واادرادب اتس اسیایرانادا«آمریکاا طانبزرگ»،«توطئهاستکبارجهانی»

ازبازبودنوآگاهیب شترن ب بهترق اتبااینحالتازمانیههجامعهایرانبهنوایدرک

اتننظریهتوطئهوب گانههراسینرس د بااد،وآمادگیالز رابرایهنارگذاهادول ات کردسایر

)فولر،یالت  ن ببعنوانویژگیاص یس اس  ننواهدهرد تغ  ر چن نذهن تیازریشه نکرد  پ دا

(ا1311:25

 چندگانه یها کنشادبیات و پ( 

ایراندرسالیماروینزون سدرپژوهش ههننبگان1011دربار فرهنگس اسیدر نوا ،

متکنه تندابهنظرویاینٔ ه وسس اسیایرانتج ّمسننانماه اولدربار ه بقدرتبههر

اتحرکاجتتاایدرارصهباالرفتنازهندیمال  هرروزبرح بن ازخودیکجوررنگاوض

 با یر گبهر پ ّکانقدرتنه یهاییتوانااز چاپ وسیو از استفاد  با صورتیبازحقهانصیب که

نشانرد گیم تحق قاتخود در او هدیما په وی10حدود اصر ال  س اسیایراندر از درصد

ازنندیماق د دارندهههتوطنانشانب شتربهانگ ز نفعانصیبهات یمع ّندس 

وهندیمباادهتتراح اسامن  ترفعالههال  س اسیایرانیهرچههندیمهتچن نب ان

منت فیهامناسببههت نترت بهرچهقدرتتندترباادهتترمتعهدخواهدبوداتود مرد ن زبه

(ا1310:132)ربانیواایگان،دهندیمهت نرفتارال  حاهمراازخودنشان

ه  ههبراساسروانشناسیفروید«آمبیوالنس»یکنوعرفتاردرحق ق اینرفتاردوگانه

ا(1310:252،پورع رفیکانصن ب بهانصدیگراح استنفّرواشقرادارد)

 یهاشهیرامّا از یکی بعنوان هه رفتار این اجتتاای و فرهنگیهاااخصنیترمهمفرهنگی

،چ   ؟باادیمس اسیایران

 از نظرپردازانبرخی خرد  هه ااتقادند این بر ایران اجتتاای متنوعیهافرهنگم ا ل

بههریهاهیدرال اس ا آورد  برایایجادفرهنگروابطچندگانهبهوجود زم نهرا اجتتاایایران،

یهاهنشم زانهه ن روهایاجتتاایچندانص ّتیبوجودآیند، ب شتریبرایٔنه زمچندگانهو

ااودیمفراهممتنوع،چندالیهوتغ  رپذیرایجادفرهنگس اسی

 حالیانجا  در ایران ان هنجارهایمح طی هنشاجتتاایو هوی رد گیمدگرگونیدر هه

منت فبهم زانقابلتوجهیثاب باقیماند یهادور اص یجامعهون روهایاجتتاایایران اندر

(ا1315:211،نژادی  سهاس )
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 هه پ دایاهااخصزمانی رواج بیهنجاری اینکه یا و دارند ماه  ناموزون اجتتاای نظا 

هندیم رفتار روانو برانص  ، آثارخودرا اینامریهاگرو ، اجتتاایبرجایخواهدگذاا ا

(ا211)هتان،گرددیمتول دچندگانگیهنشیاهرونداندرفرهنگس اسیایرانمنجربهباز

 بحث زم نه یهاااخصدر اجتتاای قدرتتوانیمنظا  م انه ن روهای و مدنی جامعه از

حکوم وتود نا بردادرطولتاریخجامعهایرانبهدل لضعفجامعهمدنیوضعفن روهایم انه

ایجاداد اس ههروح هدوگانگیدرم انایران انرواجوپرورشیانه زمقدرتحکوم وتود ،

یابدبهنحوی رفتارهاییههحکوم بابروز سببهردیمههتق  داز ٔچهیبازههمرد دیگردیم،

دس حکا قدرتتندگردندوازطرفین زحکا هرروزبههاریسرگر اوندا

مشروطهخواهان هتهبهپشت بانیاز دراصرمشروط  یکروز وخاستندیبرمبعنوانمآال:

 و تشانیهاهااانهحتیخانه اوام شهردندیمرکرا و ا یاا  محتد هنگامیهه روزیدیگر ،

ادردورانمصدقهنندیموسکوتپ شهنند نشیمرابهدارآوینتند،مرد درخانهخواهانمشروطه

مرد چندینبارموضعخودرادرحتای واد حتای 1332مرداد21تااصرروز1331ت ر30از

ااتالزاهدیگرنظار ونند نشیممرداددرخانه21وااقب درروزدهندیمازدهترمصدقتغ  ر

ا(1310:132وهتدستانشه تند)ربانیواایگان،

ناایازهنشحزیکیازدالیلناپایداریاتوانیمدرحق ق درهت نچارچوب ابدرایرانرا

یرانیدرارتباطبایکموضوعچندههب انادننبگاناطورهتانچندگانهننبگانس اسیدان  ا

 اجتتاایاتناذ س اسیو هنندیمموضع امر ن روهایروانفکریایرانییهانشانهاین تزلزل از

ا(1315:210،نژادیمص )باادیم

رفتارهایچندگانهدرفرهنگس اسیایراناودبحثسازنه زمتواندیمازاوام یههدیگریکی

 باادیماح اسناامنیاهروندان اگر قابلیهاگرو ا غ ر فتای در هه اح اسنتایند اجتتاای

خودرادرزمانمحدودیتغ  ریهاهنش،خشون باروتحق راوند قراردارند،آورترس،ین بش پ

ا(210خواهندداد)هتان:

اد ،ههبههاآنناامنیتوسطاهرونداندرطولزمانمنجربهنوایب نشبرایایناح اس

بحثتوهمتوطئهرام انخودتوانیمادراینجااودیمتبدیلهاآنتدریجبهنوایفرهنگبرای

افرادوننبگانتعت مدادا یعنیافرادن ب بههتدیگروننبگانبدب نبود ونوایاهروندانو

ااودیمدررفتارآنانمشاهد یگانگ وبس،بیااتتادیتر

ارایطپ ش در اس هه جوامعی مربوطبه هنشچندگانه هه هرد تأه د باید ه ّی طور به

 سر برندیمقراردادیبه در گونهنیاا م زان یریپذجامعهجوامع نهادپذیریمحدودیریپذقانون، و
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ااول ننشانهآنرابایددرآوردیمهبهوجودعمناطراتیرادرجاماس اچندگانگیفرهنگس اسی

بااد محدود اجتتاای ان جا  هه زمانی دان  ا اجتتاای ن روهای در هتب تگی روح ه هاهش

ااوندیمم انفردیدچارناپایدارییهاهنشطب عیاس هه

 فرهنگس اسیرا در هنشچندگانه ناپاتوانیمدوم ننشانه در وهاتان پیداریمعاهدات،

ازتناق رفتاریدربرخوردییهاج و روابطاقتصادیافرادمشاهد نتودادرارایطهنشچندگانه،

یانشانهبعنوانز آممص ح وازسویدیگردروغرد گیمباس   همراتبفرادس وفرودس اکل

یهاضرورتبراساسرند گیمازمانیههافراددرارایطهنشچندگانهقراراودیمبرایبقاءت قی

درادب اتاجتتاایایران،دهندیموموردیتغ  رموضعیالحظه بایر گاکلا چن نوضع تیرا

ا(211)هتان:هنندیمتوص ف«نانبهنرخروزخوری»ابارت

 ت( فرهنگ ستیز و خشونت

ااگرچهدهدیمخشون ،درگ ریوست زبنشمهتّیازفرهنگس اسیماراتشک لدیتردیب

ن بتاً ت قی یک به بنا امّا ندارد، وجود اا  و توافق مورد معنای یک خشون  مشترکدرباب

ابارت  از:هرگونهتهاجمف زیکیا  هه تیان انههباانگ ز واردهردنآس ب،رنج«خشون »

ا(1311:53هترا بااد)اریف،یالطتهزدن

 در نیتراا خشون  یعنی ان ان»تعریف ج م و حقوق هوی  حریم به تجاوز رغمیا «ا

ساختاری،خشون م تق م،خشون فرهنگیازخشون بهانواعمنت فاناسانجامعهیبندم تق 

خشون س اسیاس ار،بتاه دایننواتاروااا،

بههارگ رییاتهدیدبهاستفاد ازابزارهایخشنجه دست ابیبهخشون س اسیبهمعنای

براییاو  ااهدافخویشدرقالبیاخارجازچارچوبنظمس اسیاس اخشون س اسیبعنوان

حکوم انحصاراجتتااییهاگرو ادرارصهخشون س اسی،رودیمب اننارضایتیاجتتاایبههار

ر،رادرهاربردزو ازخشون نههمچونات ی،یماسادرفرهنگس اخوانندیمبهچالشفرا غالباً

حقدربارتأسف بر ضروریو و اص یالز  هتچون ب که هرد، پره ز آن از امکان حد تا باید هه

ا(1316:200س اسییاد اد اس )رزاقی،یهانزاع

اس در«ست زوخشون »مبنیبر«یمبارز س اس»بعبارتدیگرت قیجامعهازمفهو خاص

استواراس «اصلرقاب »حالیههمفهو مبارز س اسیبرایه بقدرتبهمفهو مدرنآنبر

ا(1311:52)اریف،

یر گاکلدرب اناواملفرهنگیواجتتاایدخ لدر بحثتوانیمایننوعفرهنگدرابتدا

ذهر را نابرابری بر مبتنی اجتتاای ساختار بطن از دول  ساختاری چن ن در یهاینابرابرهردا
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 بر سر آوردیماجتتاای پاسدار ن ز خود یهاینابرابرو اادیماجتتاای از یهاینابرابرمنظور

 نن   درجه در گفتهینابرابراجتتاای به امّا اس ا اقتصادی سرمایه نابرابر تق  م از حاصل

 اقتصادی، سرمایه بر االو  سرمایهیهاهیسرماپ ربوردیو فرهنگی، سرمایه دارد؛ وجود ن ز دیگری

نتادینوسرمایهاجتتاایا

افرادو انحصار نتادینوس اسیدر فرهنگیواجتتاایو ههسرمایهاقتصادی، یهاگرو آنجا

افرادو جامعهاز برایپ شرف در امکانفرص برابر قرارگ ردو دیگرگرفتهاود،یهاگرو ویژ 

اتالًطبقاتغ رقابلنفوذاجتتاایراب ازندوپواشدرجامعهوجودهاان انعبارتدیگرآنجاههب

بدینترت بساختاریههسازوهاریبرایتعدیلیاآوردیمندااتهبااد،خشون سربر ندزدوا

)هتان:اودیمباروخشون ز آمم الت غ ریها  فعالسازنه زمفراهمنکندبهتدریجهاینابرابر

ا(51

فرهنگیواجتتاایدیگرفرهنگخشون بحثیکتاانگاریمعرفتیویکتاانگاریدینییهاشهیر

اباادیم

اهلبهمعنیبردبارین ب بهچ زی تارویدیگرسکهخشون ط بیبحثاد ت اهلاس 

اهل،مط قنگریویکتاانگاری دل لاد تنیتریاص اس ههدرموردآنگرایشمنفیوجودداردا

وآد  مدارا درواقعفرقآد با مدارایبمعرفتیاس ا ایناس ههیکیاز هندیمگتانهاآندر

گوناگون،صددرصددرس اس ویهااس  سوهابرنامهاوازآراءواقایدویهابرداا تف  رو

دراینم ا اینکهییگرا  ن بنرا حل،بحثبرداا وتف  ردیگرانصددرصدغ طاس ا اس ا

ا(10فرهنگیاویم)هتان:-معرفتیییگراین بقا لبهنوای

وار فرهنگیاستبدادیبود اس ااگرچهتهبهدل لحاهت  چن ننگرش،فرهنگس اسیما

چن نفرهنگیدان  ولییر گاکلازمنظرتارینی،ساختاراستبدادیرابعنواناام یدرتوانیم

اتفوقیکتاانگاریمعرفتیض حفرهنگیواجتتاایاس ادرتویهاشهیرنوعنگا ماب شتربهست 

ب انهردیماهنگامیههاینیکتا اهت تیدوچنداناودیمانگاریبهحوز معرف دینیهش د را

حقو»ههگا درنقطهمقابل«فدینیتک  »ٔنه زماچراههبااح اسق توم  برخاستهازابدییم

اندیآفریموخشون اودیمتره برد گیمقرار«تک  فمدنی

ت اندیشه ریشه تحوالتجنبشاصالح اایدبههت ندل لاس هه بایددر غربرا اهلدر

اهلاتدتاًمحدودبهپذیرشحقت دینیونزاعه   اودول ج  وجوهردادرآناصرمعنای

اهل درزم نهاقایدمذهبیبهمعنیتت اهلانتنابمذهبتوسطفردواتلبدانبودادرواقع

بهحقان  مط قخودااتقاددااتندوهافرقههادرایندورانهتادیمت قییاد  اقن ب بههر
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رف یمراتههمنالف باآن،نهااتبا ب کهارارتبهاادیمحق ق مذهبیچنانمبرهنت قی

ا(13)هتان:

اس ابروزسهحادثهبزرگتارینیدرهتتربارخشون ونازحوادثحتاریخایرانمشدیتردیب

یکقر -ناز هودتای انقالباسالمی21انقالبمشروطه، و -مرداد خشون بهدهدیمنشان هه

انصریاساسیدرفرهنگس اسیماتبدیلاد اس ا

 نتیجه گیری

س اسی،ازم انیهافرهنگیاناسگونهازنظریهآلتوندووربادرموردیر گبهر اینمقالهبا

ایراندروضع  قراردااتنفرهنگس اسیایرانرابهدل ل،محدود،تبعیومشارهتییهافرهنگ

ایرانرادچارگ نت گیوچندپارگیدان تهودرنت جهفرهنگس اسیمدرن ته،ارازسن بهذگ

فرهنگ از تره بی و مشارهتی-بعیت»س اسیت ف ق » بررسیهندیممعرفی در دیگر سوی از ا

،مواردذیلیاناختجامعهفرهنگس اسیایرانبادیدییهاااخصهیفرهنگیواجتتاایهاشهیر

قابلتوجهاس :

،اد تحرکس اسیواجتتاایواکنند یریپذمشاره س اسی،اد یااتتادیب*درمقوله

اص یاینااخصهمعرفیادندایهاشهیربودنساختاراجتتاایوس اسیبعنوان

هادننوایدینایرانی،نهایهااسطور *درمقولهب گانهست زیوب گانههراسی،ب نشایرانی،

فرهنگیاداچن نیر گاکلوباورهایمرد موجبهااسطور ثنوی وتقابلدر

مواردیچونیهاهنش*درمقوله یهافرهنگچندگانه، اجتتااییهاهیالمتنوعموجوددر

 ماه  ناموزن قدرتحکوم ویهاااخصهایران، ن روهایم انه مدنیو ضعفجامعه اجتتاای،

ادایامقولهچن نیر گاکلدالیلنیترمهمناامنیاهروندانوااناص،ستود واح ا

یکتاانگاری نابرابری، اجتتاایمبتنیبر ساختار خشون ، و بحثفرهنگست ز در *سرانجا 

موارددربروزچن نفرهنگیادانیترمهممعرفتیویکتاانگاریدینیونوایاد ت اهلومدارا

دارای و بود  پویا و دینام ک مقوله س اسی فرهنگ مقوله هه اد متذهر باید پایان در

متکآرییاهااخصه و باادیممتنوع اینم ان در وهاشهیرفرهنگس اسیداراییهاااخصها

اقتصادیو فرهنگی،اجتتاای،جامعهاناختی، ههباادیمیاناختروانبن ادهایمنت فس اسی،

بررسی یهاشهیرهدفاینمقالهتشریحو فرهنگس اسیایرانبایهامؤلفهاجتتاایوفرهنگی

نگاهیجامعهاناختیبود اس ا

 منابع

 فارسی:
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چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست (،1311آلتوند،گابریلوپاول،ب نگها جون ور)-1

،تهران:مرهزآموزشمدیری دولتیاتطبیقی

مریموتر،،ترجتهتحول فرهنگی درجامعه پیشرفته صنعتی(،1312اینگ هارت،رونالد)-2

تهران:نشرهویرا

ا1312،تاب تان1،اتار فصلنامه گفت وگو،«توهمتوطئه»(،1312اارف،احتد)-3

2-( بهرا  هاظتی، 1315اخوان ایران»(، در تنرب و س اسی فرهنگ تعامالت ،«بررسی

 پژوهشنامه 

ا1315،سالدو ،اتار چهار ،پا  زعلوم سیاسی

،تهران:نگا آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری،(1310بش ریه،ح  ن)-6

معاصرا

،تهران:گا نواموانع توسعه سیاسی در ایران(،1311بش ریه،ح  ن)-5

1-( لوس ن 1310پای، س اسی»(، توسعه س اسی، «فرهنگ محتدی، مج د ترجته  ٔنامه،

ا1310،پا  روزم تان5و6،اتار فرهنگ

،ترجتهوح دبزرگیوا  رضاسیاست مقایسه ای یها هینظر(،1311چ  کوت،رونالد)-1

ط ب،تهران:موس هخدماتفرهنگیرساا

0-( ا ی 1311دارابی، اسالمییهاان بن»(، جتهوری در اهروندان انتناباتی رفتار نظری

،سالاانزدهم،اتار اولاارتباطی یها پژوهشفصلنامه ،«ایران

و3،سالدو ،اتار نقد و نظر،«فرهنگس اسیمایهامؤلفه»(،1316رزاقی،سهراب)-10

ا1316،تاب تانوپا  ز2

فصلنامه ،«شیهامؤلفهفرهنگس اسیایرانو»(،1310ربانی،ا یواایگانفرد،فرهاد)-11

ا1310،زم تان2،اعار سیاست

،تهران:اره سهامیانتشاراتوسعه و تضاد(،1310،فرامرز)پورع رفع-12

،تهران:انتشاراتروزنهاما چگونه ما شدیم(،1313زیباهال ،صادق)-13

،تهران:پژوهشکد مطالعاتفرهنگیفرهنگ سیاسی ایران(،1315،محتود)الق معیسر-12

واجتتاایا

وجهانیادنبرفرهنگس اسیتأث رتغ  راتساختاری(»1310سردارآبادی،خ  لاهلل)-16

ا10،سالسو ،اتار فصلنامه مطالعات ملی،«ایران
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ابدالکریم)-15 مؤس هفرهنگییدار نیدرازدانی، روشنفکری و (،1311سروش، تهران: ،

صراط

،انقالب آرام درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران(،1311اریف،محتدرضا)-11

تهران:انتشاراتروزنه

11- س د 1311)نیالداتسصادقی، ب گانهست زیدر»(، هراسیو ا لب گانه درآمدیبر

 ا1311،سالچهار ،اتار چهار ،پا  زپژوهشنامه علوم سیاسی،«فرهنگس اسیایرانمعاصر

،ترجتهاباسمنبر،تهران:نشرمرهزاقبله عالم ژئوپلتیک ایران(،1311فولر،گراها )  -10

20-( احتد رضایی، و ا ی م ه، 1316هریتی مازندران»(، مرد  س اسی «فرهنگ مجله ،

ا1316،تاب تان2،دور اول،اتار مطالعات اجتماعی ایران

،تهران:فرهنگصباافرهنگ سیاسی ایران(،1315،اباس)نژادیمصّ -21

،شاهان پیش از اسالمایران باستان در تاریخ اقوام و پاد(،1310مشکور،محتدجواد)-22

تهران:مؤس هانتشاراتام رهب را

،سالپنجم،اتار ماهنامه فرهنگ توسعه«ب گانگیس اسی»(،1316محتدی،مج د)-23

ا1316،فروردین22

،فرهنگ سیاسی جمهوری اسالمی ایران(،1310مشاینی،مهردادوفارسون،ست ح)-22

اتبازاترجتهمعصومهخاتتی،تهران:انتشار

احتد)زاد ب نق-26 ،1311 تأثیر فرهنگ ملّی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی (،

ایالت  ن ب،تهران،دفترمطالعاتس اسیوایران

25-( س دنی 1316وربا، تهران:مقایسه میان فرهنگ سیاسی(، محتدی، مج د ترجته ،

بن ادیایهامرهزپژوهش



الت ن:



-1David Stills, International Encyclopedia  of Social  Science, Volume 

 11: The Macmilan  Company. 
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