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بررسی تأثیر حافظه سیاسی  بر میزان مشارکت سیاسی جوانان 

 1396پاییز  -در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 صاحب قربانیان آستانه

 سال منطقه یک و نه تهران( 25تا  18)مطالعه موردی: جوانان 

 چکیده

شارکت  شاخص      م سی به عنوان یکی از  سوب می       سیا سی مح سیا سعه  سی به        های عمده تو سیا شارکت  صوال م معنای گردد. ا

 قطه تالقی ستتاختار فرهن ی ن ستتیاستتی  »ن به عنوان استتت. « های پرداختن شتتمار زیادی از شتتدرن دان به امور ستتیاستتیفرصتتت»

های مردم در فعالیت سیاسی  درگیر شدن توده از؛ بارت است. در حقیقت ا دیشه مشارکت سیاسی عشود.محسوب می ای درهرجامعه

 .ن تعیین سر وشت خود

سی می    سیا شارکت  سطح توده م ضویت در احزاب ن ا جمن   اتوا د در دن  شرکت در ا تخابات، ع های اجتماعی( ن ها ن تجربه)ما ند 

عوامل متعددی بر میزان مشتتارکت ستتیاستتی مردم در    .معنا یابد( خب ان )حضتتور در مج، ، قوه مجریه نداشتتتن مناصتت  عالی  

های سیاسی دخیل هستند. در این کار تحقیقی تالش شده است تا به بررسی تأثیرات حافظه سیاسی بر میزان مشارکت سیاسی        عرصه 

سی در جامعه ایرا ی  قش کم      سیا شود. از دیر باز حافظه  شارکت پرداخته  شته ا     ر  ی را در میزان م سی دا سیا ست. که ع،ل  های 

سال            سی  زد ما ایرا یان چیزی حدند پنج  سیا سمی، میزان ما دگاری حافظه  ست. بنا به اعالن مراکز ر شده ا مخت،فی برای آن بیان 

باشد. با توجه به تاریخ ن قدمت کدن جامعه ایرا ی ن بر اساس اینکه این کشور حوادث سیاسی ن تاریخی فرانا ی را در طی این       می

سی)تاریخی( مردم  قش کمی را در          ها به خودسال  سیا سیار پایین بوده ن  حافظه  سیار ب ست باید عنوان  مود که این میزان ب دیده ا

های مشتتارکتی در طول تاریخ ایفا کرده استتت. البته متایرهای گو اگو ی بر خود حافظه ستتیاستتی به عنوان متایرهای ناستت   گزینش

ستند که در این تحقیق رنی چدار ع  سی ن میزان آگاهی           اثرگذار ه سیا ضای  سی، ف سیا شی  سی، اثزبخ سیا س  امل اعتماد  سیا ی ن های 

شده ن ع،،ی که اثرگذاری حافظه          سی  شده تا اثرات این متایرها بخوبی برر ست. در این کار تحقیقی تالش  شده ا اجتماعی تمرکز 

سی را کاهش داده   شده در این تحقیق، رنش پی     سیا ستفاده  سایی گرد د. رنش ا شنا شنام    ا د  س شی به همراه بکارگیری تکنیک پر ه  مای

ست. جامعه آماری در این تحقیق، جوا ان    شده  برای جمع آنری اطالعات در این رابطه ا سال تدران در دن منطقه   25تا  18طراحی 

ز فورمول کوکران  عدد با استتتفاده ا 220ها ا د. حجم  مو هگیری ستتاده ا تخاب شتتدهباشتتد که با استتتفاده از رنش  مو هیک ن  ه می

 گیری شده است.تجزیه ن تح،یل شده ن در آمار استنباطی از رنش پیرسون بدره SPSSبدست آمده ن توس   رم افزار 

 

 مشارکت سیاسی، حافظه سیاسی، ا تخابات ریاست جمدوری، جوا ان تدرانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

ها متناستت  با ستتطح ن  و  . آدم، ستتیاستتی ن تاریخیچند بعد دارد، حافظه نابستتته استتت به تحوالت اجتماعی (عادت ناره)حافظه

شناخته می  ص،ی شو د. در دنران مدرن، دنلت فرهن ی که در آن ز دگی می کنند،   تاثیرگذاری رنیشان  ترین بر امههای مخت،ف، ا

ست. به قول فوکو، دنلت  سوژه  حافظه ا سان   های م،ی دغدغه  شتند، یعنی اینکه چ و ه ا  شتن ب   دا شند. تع،ق دا ه ها فکر کنند ن بیندی

. دها از آن طریق بتوا ند خود را بازتعریف کننگیرد تا م،تها قرار میها در خدمت دنلتیک م،ت، امری  مادین است، بنابراین سنت

عاد ترین ابحافظه یکی از مدم .تاریخی کوتاهی دار د - ستیاستی   استت که ایشتان حافظه    این یکی از بانرهای رایج در میان ایرا یان

شکل می دهیم      سی،ه آن، بودن خود را  ست که به ن ست تجربه . نجودی ما ا ست ی دارد. ما باید  وعی  کارب ها در ز دگی به حافظه ب

از  فظه هستتتیم. بستتیاریخودآگاهی درباره چیستتتی، چرایی ن چ و  ی حافظه پیدا کنیم ن برای توستتعه همه جا به  یازمند در  حا

سائل ن کنش  ست. اینکه یک قوم چه چیزی را به خاطر بیانر د یا فراموش کنند، پیرامون    م شکل گرفته ا ها در جدان پیرامون حافظه 

اما متاسفا ه  وعی غف،ت از فدم ن چیستی     .گیرد. حافظه آن بخش از فرهنگ ما است که عام،یت ما را  شان می دهد  می حافظه شکل 

 .ه در جامعه ما به نجود آمده استحافظ

 بررسی مبانی نظری و سوابق تحقیق

د برنز های یکسان از خوناکنش در مقابل کنش های یکسان تاریخی  داشته ن سیاسی قویمردم ایران به دلیل شرای  تاریخی حافظه 

صادی ن اجتماعی      می سی، اقت سیا ست که می عامل مدمی سه   دهند. بنابراین زمان، مکان ن موقعیت  سمتی به  توا د حافظه را ا از 

الیان سال  س  تاین م، در ابتدای تجربه زیست دموکراتیک قرار دارد.  م،ت ایرانرد. ای را ایجاد کپیش ببرد ن جریان تازهسمت دی ر  

ه جریان ه مردم بتوان ا تظار داشت ک  می در تجربه  و دموکراتیک .های استبدادی را در ادنار تاریخی چشیده است   ت،خ سیاست   طعم

شود.      سی اعتماد کنند ن این اعتماد در ادنار بعد تکرار  سیا ستمر تاریخی ن  شورهایی که   م سابقه ای طوال ی  دارد    در ک سی  دموکرا

سی ن   مردم  یز دارای حافظه سوی دی ر می    سیا سو به  ستند ن همواره از یک  سی     .رن دتاریخی قوی  ی شورهایی که دموکرا اما در ک

شینه زی  شکل مط،وب پیش می پی تجربه دموکراتیک زیادی  دارد ن مردم در   رند. جامعه ایرا یادی دارد با ایجاد اعتماد همه چیز به 

شرای  بیرن ی  صمیم  حالِ تجربه هنوز به  شته ت،خ ت   گیری به لحظه میاعتماد آن چنا ی  دار د از این رن برای ت شند ن گذ دنین ا دی

 .کنند شده را فراموش می

 از دیدگاه جامعه شناسان شووارتس و لورا نصراهلل 1تعریف حافظه سیاسی .2-1

ا توا د یکسری خاطرات را برجسته ن ی  ای است که بصورت گزینشی  می   کند حافظهکه شونارت  از آن صحبت می   حافظه سیاسی  

ستند با ارزش            صی که منطبق ه شخ شده  ساخته  ساس ال وهای  ساس   ها ن هنجارهای موجود حذف کند بر ا در جامعه. افراد بر ا

نند. ن کاجتماعی را  در حافظه خود ثبت ن ضب  می  –کنند برخی حوادث ن نقایع سیاسی   هایی که میتمایالت فردی ن  و  گزینش

  گویددر تعریفی دی ر از حافظه سیاسی، لورا  صراهلل می(. 21997 مایند)شونارت ،های سیاسی خود استفاده میها در مشارکت از آن
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شود.  حافظه سیاسی این توا ایی را    که این  و  حافظه، یک بخشی از حافظه جمعی است که توس  عوامل متعدد سیاسی ایجاد می      

دارد که برخی رخدادها را در ذهن افراد    دداری کند ن برخی دی ر را هم به دنر ا دازد. این حافظه به شتتتکل متقاب،ی هم تاثیر                 

ها تا فرهن ی در جامعه، فرهنگ عمومی رایج در جامعه ن از ستتاختارهای هویت افراد. ن هم رنی آن گیرد از الزامات ارزشتتی نمی

 (.                                                     2005گذارد)لورا  صراهلل، حدندی تاثیر می

 گردد؟.گذشته در زمان حاضر حضور دارد یا بوسیله زمان حال ساخته می2-2 

ستفاده می      در  شناخت ا شتر از ناژه دا ش /  سی ن زبان آلما ی در  ظریات اجتماعی بی عنای شود تا مفدوم حافظه به م سنت زبان ا  ،ی

شته در           ساخته که گذ شان  صی دارد. جورج هربرت مید خاطر   شناخت جای اه خا شناخت ن در  ناژه  مورد  ظر ما، ن در فرایند 

ضور دارد )مید،     ضر ح شه در      نی هما ند هالبواک  می (.1932زمان حا ضور دارد. یک فرد همی شته در زمان حال ح پذیرد که گذ

پذیرد ن ممکن استتتت تاییر کند )آدام،   کند ن دا ش نی درباب گذشتتتته از زمان حال تأثیر می        زمان حال درباره گذشتتتته فکر می      

خشد. بچ و ه یک فرد به ذخیزه دا ش خودش شکل میکوشد تا  شان دهد که (. آلفرد شوت  با الدام از پدیدار شناسی می81:1995

کند. همچنین، دهد که فرد ذخیره دا ش خودش را از طریق تجاربش ایجاد میفرایندی را  شان می 3«  دداری»نی با استفاده از ناژه 

شت ان(  نی تذکر می سالف )گذ شکل 4دهد که جدان ا شوت  ن الکمن،   گیری دا ش مربوط به جدان اجتماعی  قش ک،یدی دارددر  (

1973.) 

مید ن شوت  ن همینطور هالبواک  بر جنبه ایجاد کنندگی گذشته تأکید دار د درحالیکه مایکل پوال ی کس   اآگاها ه دا ش را امری  

ما بیش »گیرد. حرف اص،ی پوال ی در مورد دا ش ضمنی چنین است:    ا جام می 5«دا ش ضمنی »بندی مجدد دا د که از طریق دسته می

توا یم با استتتفاده از زبان بطور آگاها ه تح،یل (. یعنی دا ش به آ چه که ما می4:1966)پوال ی، « دا یمتوا یم ب وییم، میز آ چه که میا

ی ز یم نلدهیم، مثل گره زدن طناب. ما طناب را به راحتی گره میکنیم محدند  یستتت. دا ش فراتر از چیزی استتت که توضتتیح می 

 است. از  ظر پوال ی دا ش ضمنی خی،ی مدم است.  توضیح داد ش سخت 

شته نجود دارد. یکی بر جنبه     شیدن درباره گذ شیوه متفانت ا دی شته تأکید می دن  های  نبهنرزد ن دی ری بر جهای ایجاد کنندگی گذ

ست این بخش می        ضمنی ا شی از دا ش  شته. اگر بخ ست به لحاظ اجتماعی ایجاد ن ا با  اآگاها ه ا تقال گذ راین،  شته گردد. بناب بای

گردد معنای خی،ی  زدیک با مفدوم دا ش ضتتمنی در بردار ده برخی ابعاد ا باشتتت ی استتت. دا ش ضتتمنی که بدین شتتیوه فدمیده می

دهد تا یک    در  ظریه اجتماعی پی یر بوردیو دارد. برداشتتتتی که بوردیو از عادتواره دارد به شتتتخص اجازه می        6«عادتواره / منش »
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ستتازد که مشتتخص بدنن هرگو ه بازا دیشتتی مناستت  باشتتد، چون عادتواره در بدن ما جای دارد ن این امکان را فراهم میموقعیت 

 (.  1980ساختار اجتماعی تقویت گردد )بوردیو، 

 . جامعه مدرن و حافظه2-3

شد. اما هر ا دازه که جامعه پ    ظم تجدید خاطره می ست در همه اجتماعات ذاتی ن ما دگار با شود  ظم تجدید خاطره  تر مییچیدهبای

صت به خطر می شناس فراهم می   افتد، زیرا جامعه پیچیده فر شتری برای گردهمایی افراد  ا شناس دارای    های بی ساز د ن این افراد  ا

ستند. خا واده    سان  ی س،یم به  ظم دنلتی گرایش د      حافظه یا خاطرات یک ستقالل ن ت ست دادن ا سمت از د ر د ن اها ن اجتماعات به 

ص،ح بین گرنه   صرفاً برای ایجاد  ست. برای ا جام         ظم دنلتی  ستند بوجود آمده ا ستیز ه سأله حافظه درگیر  سر م های مخت،ف که بر 

این  قش الزم است که دنلت ت م،ت بکوشد تا چارچوب جدیدی را برای حافظه جمعی ایجاد کند ن این همان چیزی است که  ورا  

است. برداشت از حافظه جمعی ن جنبه ایجاد شده آن از سوی  ورا کامالً یک امر اتفاقی  یست. در ناقع،       آن را سایت حافظه  امیده  

ای خودشان   جوامع صنعتی شرن  به ایجاد  ژاد شناسی شدری ن منطقه      1980هنری پی یر جودی خاطر  شان کرده است که از دهه   

ش جدید مبتنی بر تاریخ ز دگی یا داستان ز دگی برجسته شده بود. این   شناسی یک رن  (. همینطور، در جامعه1986ا د )جودی، کرده

صنعت بود که بطور اجتناب  اپذیری موج  تحول اجتماعی ن          شدید  وآنری در  شی بخاطر ت صنعتی بخ شتر  در جوامع  پدیده م

ت  ردن این شکاف به رسمی  های صنعتی قدیمی به عنوان میراث فرهن ی برای پر ک کاهش صنعت قدیمی ن ارزش آن گردید ن سایت  

شده        صری  شد د. بنابراین، ما نارد ع صول تجارب      ایم که ما فعاال ه ن بطور جامع میشناخته  شتر  را که مح شیم تا میراث م کو

 است.    7«عصر حفاظت»ا د، حفظ کنیم. این تالش بیا  ر نرند ما به مخت،ف افراد ن فرهن ی است که ایجاد کرده

صر آ چه که حف  ست که به عنوان میراث فرهن ی برخوردار از ارزش هنری ت،قی می   در این ع شتر از چیزی ا شود بی یا از  گرددظ می 

که به  شو د شامل نقایعی هستندهای مصر باستان بیشتر است. اشیایی که حفظ می   های دنر مثل مومیاییاموال بدست آمده از گذشته  

آشکار باشند ن ممکن است برخی از مردم بخواهند فوراً آن را از یاد ببر د     خاطرات نحشتنا  ن شنیع رب  دار د ن ممکن هنوز هم  

مثل بم  اتمی که در بخش یو ستتکوی ستتازمان م،ل متحد در فدرستتت میراث جدا ی ثبت شتتده استتت. عالنه بر بناهای یادبود ن  

ستند از جم،ه مین  شده ای که  خاطرات جنگ میراث دی ری که دارای آثار منفی ه شده های منفجر    ا د، نقایعباعث آلودگی محیطی 

ساختمان    ستعمار را می صنعتی ن  در  ظر گرفت. این میراث منفی با میراث  8«میراث منفی»توان به عنوان های به جا ما ده از دنران ا

ست ن هم می            سان ا سی درباره آن آ سیا ستیابی به توافق  ستان تفانت دارد، زیرا د ست توا د موج  فرهن ی دنران با یز منازعات ن 

دهد که چ و ه جامعه مدر یته متأخر به سمت حفظ کردن گذشته اخیر از جم،ه   سیاسی گردد. مسأله میراث منفی به خوبی  شان می    

حافظه منفی گرایش دارد حتی خاطرات مربوط به نقایعی که مردم دنستتتت  دار د آ دا را به یاد داشتتتته باشتتتند. ما مجبوریم حتی 

سپاریم که تمایل داریم آ دا را از یاد ببریم. از دیدگاه جامعه نقایعی را بخاطر  سی حافظه جمعی، این امر به فقدان  ظم یادآنری    ب شنا

دهد ضمن سوگواری برای مرگ به ز دگی ادامه دهیم. از طریق  ظم یاد آنری  وعی تالش برای احیای  ظم   گردد که اجازه میبر می

ا، هکوشتتد تا  وعی  ظام مقتضتتی را برای ستتوگواری از طریق یادبودها، موزه  مدر یته متأخر مین غ،به بر بحران نجود دارد. جامعه 
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ستان  سوگواری می بناهای یادبود ن گردآنری دا سائل جاری در جامعه های مخت،ف بیابد. عدم امکان  سی حافظه    توا د یکی از م شنا

 جمعی باشد.               

 . زمان پست مدرن و حافظه2-4

شتتود، پستتت گردد ن زمان حال  یز بوستتی،ه آینده تعریف میها گذشتتته توستت  زمان حال تعریف میکه از منظر مدر یستتتدرحالی

گردد. در مدر یستتم دن دا د ن در پی معنا یا بیان هر فرایندی استتت که معنا ایجاد ن خ،ق میمدر یستتم   اه تاریخی را  امناستت  می

ردد. گف،سفه مدرن است که در آن تاریخ به عنوان فرایند آزاد ن رها سازی  و  بشر ت،قی می    برداشت از زمان نجود دارد. یکی از آن  

گیرد ن برداشتی خ  مستقیم )یکراست( از زمان ارائه    دنمی   اه پست مدرن است که از قال  گذشته تتتت حال تتتت آینده  فاص،ه می     

سم گذشته فق  به عنوان خاطرات نجود د   می ست مدر ی ست    ارد. مدمدهد. از منظر پ ترین چیز در اینجا برای مدر یته نجود داشتن ا

شد که طرح ناره ن آن مست،زم   اه تاریخی مدر یستی  می   سان را ترسیم می  با سم هم  هایی از آزادی ا  ست مدر ی ه کند ب،که دیدگاه پ

سئوال می آن طرح سم از زمان مخالف   اه مدرن     ها را زیر  ست مدر ی شت پ ست. مدم برد. بعالنه، بردا  تر از همه مدر یتهبه تاریخ  ی

   9(.2013توا د نجود داشته باشد )اُجینو، های مدرن است ن هم پست مدرن ن بدنن این دن  میهم دارای جنبه

های  مایندگان دسترسی داشته باشند. ن یا     گیریکند تا به اقدامات ن موضع حافظه سیاسی ابزاری است که به شدرن دان کمک می     -

ساخته             حتی  سی به ایجاد  وعی حافظه عم،ی  سیا صد  مایند. حافظه  سی پی یری ن ر سیا ضوعات  ضع خود را راج  مو بتوا ند موا

سی           سیا سر دنران فعالیت  سرا س   مایندگان ا تخابی در  شیدن به    شان کمک می شده تو شفافیت بخ کند. نجود این حافظه برای 

سی         سیا ست. حافظه  سی امر حیاتی ن الزم ا سازمان دموکرا ست تا بتوا ند در  بدتر ها یا حتی  مایندگیوعی ابزار برای افراد،  ی  ها

ساس آراء ن اقدامات        ضاء مج،  بر ا ساس اع ست آنر د. بر همین ا ضوعات چالش برا  یز در مج،  ن جامعه ما بد شان  درباره مو

آن داشتتتن یک آگاهی ن بررستتی ستتریع از   آنری کنند. هدفز ند تا رأی جمعهایی که میمورد توجه هستتتند  ه بر استتاس حرف

 (.1396اقدامات  مایندگان در رابطه با مسائل چالش برا  یز خاص است )میرزایی راجعو ی، 

 پیشینه تحقیق

 مطالعات داخ،ی              . 3-1  

( اقدام به ق -ه 10تا  7قرن  یخی)منابع تار انیرا یا یخیماوالن در حافظه تار ریتصتتو ییباز ما( در مورد 1393ع،یرضتتا ذنالقدر) -1

سوال که چ و ه می   ست. نی با طرح این  توان باز مایی تاریخی حم،ه ماوالن را در حافظه تاریخی ایرا یان در ا جام تحقیقی  موده ا

ر ه جا ما ده دقمری مورد بررستتی قرار دادا این تحقیق را آغاز  مود. این باز مایی با استتتفاده از متون ن منابع تاریخی ب  10تا 7قرن 

ست.    ام تا هفتمخالل قرن های یک صورت پذیرفته ا ضور آ ان در تار  ماوالنام  ست که   ییدادهایاز رن رانیا ا هیم خین هجوم ن ح ا

                                                           
برای اطالعات بیشتر بن رید به:  -11  

I NTERNATIONAL E NCYCLOPEDIA OF THE SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES, Editor-in-Chief, James D. Wright, 
2015 Elsevier Ltd, vol. 4, pp. 200-206 
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سته اما، به حافظه   انیرا یا یخیدر حافظه تار سطه متون تار  دادیرن نیا یسپار  قش ب شده   سر یم یخیاز آن دنران تا به امرنز ، به نا

ست.   شان دهد که   ا شته تا   ضا  شود به چ و ه می ،ان در ادامه این تحقیق تالش دا  دنید  و، متنیخیحافظه تار دنید یخیتار یمقت

سپار یجامعه در به  یها فیط سبت به     خاطری اد سی   سیا ضع  تیبنا به موقع کیکه هر ، هجوم ماوالن ات در حافظه  ه از ک یتین ن

ص    شده ا د، ت سی   خیاز ماوالن را در حافظه تار یخاص ن گاه متفانت ریوهجوم ماول دچار  سیا ن آن را در  ا دکرده ایجادخود  ی ن 

 در انیرا یاا د. رنش این تحقیق استتتفاده از متون ن استتناد تاریخی بجا ما ده از قرنن فوق الذکر بوده استتت. حافظه خود ثبت  موده

انل ت. در تصویر  اس  شده  ییباز ما ریتصو   تیجه این تحقیق دن بود د؛ فتهگر شیمتفانت را در پ کردیماوالن دن رن ریتصو  ییباز ما

سرزم  یم ی، ماوالن را کافر ن مداجم ن غارت ر معرف س    رانیا نیکند که در  شتار ن صو    یعیبه ک ست زد د. ت در ه شد  ییباز ما رید

 .کند یمی جم جاه ن ... معرفدنم، ماوالن را فرستاده خدا، ظل اهلل، شاهنشاه، عادل، حافظه سیاسی به صورت 

سامان داده است. سوال اص،ی     جوا ان شدر تدران  انیدر م ی رانید تیّن هو سیاسی  حافظه ( تحقیقی با عنوان 1387 فیسه شریفی)   -2

سی    حافظهشود  این تحقیق این بوده که چ و ه می ش  نین د سیا ساختن هو  یهر دن هم به لحاظ  ق  یافراد ن گرنهدا باز تیکه در 

رنش  ز ا ینید تِیهو در مشتتارکت ستتیاستتی تاثیرگذار خواهند بودا در موردگذار د یم  ریکدیکه بر  یریتاث لیکنند ن هم به دلیم

با تاکید بر چ و  ی تاثیر آن بر حافظه         وگرا( ینید تی هو ک،ی دئولوژی ا ینید تی هو ،یستتتنت ینید تی )هویتیهو یها یبند دستتتته 

که  ییمبنا هیکار بر اساس  ظر  نیا قیرنش تحق شده است استفاده شده است.       حتا کنون مطر نیکه توس  متفکرانِ حوزه د  سیاسی  

فرد  ستة یتجارب ز ری شان داده شد که چ و ه هر دن تحت تاث   نیاست صورت گرفته است. همچن    یفیک قیاز اصول رنش تحق  یکی

 ی هر دننید تِین هو تاریخیکه: حافظة  دیگزاره رستت نیبه اجه یدر  ت قیتحق نی. اشتتو دیم فیشتتان بازتعر یا امهیحافظة ز دگ ای

 . ای هستند امهبه صورت ز دگی افراد  سیاسی ن فردیحافظة  ریتحت تأث

 خارجی .3-2

( که توس  ا تشارات دا ش اه شیکاگو  منتشر گردیده است. در این کتاب     1992 وشته لویز.آ. کانثر)  10کتاب درباره حافظه جمعی -1

سنده   ص،یش یعنی؛ مولفه    وی سش ا سبت به     درمورد پر سی پرداخته ن   سیا های حافظه جمعی ن تأثیر آن در اجتما   بر رنی حافظه 

گوید. رنش بکار رفته در این کتاب استتتتفاده از نقایع  گیری ن تدانم جوامع ستتتخن میهای حافظه جمعی در شتتتکلمبا ی ن مولفه

ض  شته تاریخی ن خاطرات افرادی که در این نقایع ح ست      ور دا ست آمده در این کتاب این بوده ا ست. از جم،ه  تایج به د ا د بوده ا

گیری ن تدانم جوامع به شتتکل مستتتقیم  بوده استتت. در که، لزنما تأثیرگذاری  حافظه جمعی بر حافظه ستتیاستتی در رابطه با شتتکل

 دهد. میاکثریت مواقع این تأثیرگذاری به صورت غیر مستقیم در زمان  سبتا طوال ی رخ 

س یس  یدادهایرن یحافظه جمع کتاب -2 شته: جیمز دب،یو پنه بیکر)  11یاجتماع یرنا  یها دگاهی: دیا شارات   1997 و س  ا ت ( که تو

 بار ز ن  وبل منتشر گردیده است.
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همچنین  های اجتماعی ن ستتیاستتی بعد ن قبل از نقو  آن ندر این کتاب محقق به حافظه جمعی ن ستتیاستتی مردم در ایجاد  اآرامی

های جدید اجتماعی ن سیاسی در جامعه توجه کرده است. محقق تالش دارد استفاده از این حافظه جمعی ن سیاسی در نقو   اآرامی 

های اجتماعی ن سیاسی بر رنی حافظه سیاسی مردم در جامعه تأثیرگذار هستندا از جم،ه      به این سوال پاسخ دهد که چ و ه  اآرامی  

شتر  اآرامی    یافتهترین  تایج ن مدم شه بی ست که، لزنما ری ست    های این کتاب این بوده ا سی ذهنیت ن خاطراتی ا سیا  های اجتماعی ن 

س  ناکنش که مردم جامعه در حافظه خود ثبت کرده شان       ا د ن در زمان منا شده به آن   ساب  سی ن گاها منطقی ن ح های غالبا احسا

  دهند.می

 قیق                                                          چارچوب  ظری مورد استفاده در  تح

ستفاده ت،فیقی از دن رهیافت ابزارگرایا ه     ستفاده در این تحقیق ا سته  « دیکارکر»ن گفتما ی« سازه ا  اری »چارچوب  ظری مورد ا ناب

  آنر د که در گذشته خود بدان نابست ی  یاد میکارکردی است. زرنبانل معتقد است که افراد آن چیزهایی را به   -به مکت  ساختاری  

 ا د. ن تع،ق پیدا کرده

  سازی یکسری خاطرات بر اساس ال وهای ساختهز د در برجستهحافظه سیاسی دست به  وعی گزینش میشوارت  معتقد است که، 

فظه به شکل جا بدارا ه، یکسری  ا د. بر همین اساس فرآیند ساخته شدن خاطرات در حاشده شخصی که همواره در حافظه ثبت شده

ی است  اها بر حافظه بر اساس ال وهای ساخته شده شخصی افراد هستند. کارکرد حافظه باز ارائه      ها ن تحمیل آنهای از سوژه کیفیت

 یاد آنر ده ن شواهد تاریخی ن اجتماعی.  از تجسم میان  مادهای به

کنند تا حدند زیادی آ چه را که  در باره ها ن ... عوام،ی هستتتند که توزیع میمقبرهکند که  مادهایی مثل باری استتپورات  تح،یل می

ای ان هبر اساس گفته«. کندآ چکه ما را نادار به ا دیشه کردن می»کنیم.های ساختاری حافظه ن هر آ چه که راجبشان تفکر می ظرفیت

 (. 489: 1997رنشنی حل ن فصل  شده است)شونارت ، تضاد موجود مابین تدنین تاریخ ن حافظه به شکل خی،ی ناضح ن 

کنند. کارکرد این حافظه ایجاد ارتباط میان عنوان یک مخزن شخصی در حافظه استفاده می   افراد از آ چکه در گذشته رخداده است  به  

 (.  1984ها ن حافظه شخصی افراد است)گید ز، رناب  اجتماعی، سیاست

 فرضیات تحقیق   

                                                                                  فرضیه اص،ی   -

 رسد حافظه سیاسی، یکی از عوامل مدم تأثیرگذار بر  افزایش میزان مشارکت سیاسی باشد. ظر میبه -1

 فرضیات فرعی -

 کت سیاسی،  قش آن در افزایش آگاهی اجتماعی  سبت   ترین تأثیرات حافظه سیاسی بر افزایش مشار   رسد یکی از مدم به  ظر می -1

 به مسائل سیاسی از طریق فعالیت در د یای مجازی باشد.

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  اسالمیجشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی  

 

سد یکی از مدم به  ظر می -2 سی در             ر سیا سجام  سی،  قش آن در افزایش ا  سیا شارکت  سی بر افزایش م سیا ترین تأثیرات حافظه 

 جامعه باشد.

سد یکی از مدم به  ظر می -3 سی در             ترین ر سیا سی،  قش آن در افزایش اعتماد  سیا شارکت  سی بر افزایش م سیا تأثیرات حافظه 

 جامعه باشد.

سد یکی از مدم به  ظر می -4 سی در            ر سیا شی  سی،  قش آن در افزایش اثربخ سیا شارکت  سی بر افزایش م سیا ترین تأثیرات حافظه 

 جامعه باشد.

 ها بر حافظه سیاسی رابطع نجود دارد. آگاهی بخشی آنرسد بین  و  دنلت ن تأثیرگذاری  ظر میبه  -5

های  اشی از نجود آن بر حافظه سیاسی     رسد هرچه جامعه دارای فضای باز سیاسی بیشتری باشد، تاثیرگذاری آگاهی        ظر میبه -6

 شود.در مشارکت سیاسی بیشتر می

 شناسی تحقیقروش

 . رنش تحقیق6-1

شی ن ا  ست           در این تحقیق از رنش پیمای صیف یک پدیده اجتماعی یا د ست. رنش پیمایش در پی تو شده ا ستفاده  ابی  یسنادی ا

های ای است. در ادامه برای تجزیه ن تح،یل داده های اسنادی، رنش کتابخا ه رناب  میان موجود در پدیده ها است ن ازجم،ه رنش به

 (. 13: 1380استفاده شده است.)طال ،  spssبدست آمده از رنش 

 

 . محی  تحقیق ن جامعه آماری6-2-1 

شدرداری تدران در منتدی  شدر تدران قرار دارد   منطقه یک  شمالی  شته کوه البرز، از غرب به رندخا ه    . الیه  شمال به ر این منطقه از 

.  شتتودمید چک محدنرجاده لشتتکر  ن پار  جن ،ی ق اهلل صتتدر ن از شتترق بهآیت، شتتدید چمرانهای درکه، از جنوب به بزرگراه

ساب حریم       26 احیه ن  10شدرداری منطقه یک دارای   ساحت منطقه بدنن احت ست. م شدری ا ساب    46مح،ه  کی،ومترمربع ن با احت

سال          210حریم منطقه حدند  شماری  سر ساس  ست ن جمعیت آن بر ا شد  فر می هزار 439467حدند  1395ک،یومتر مربع ا . که با

 (.                                                                       1396باشد)نبالگ شدرداری تدران، زن     می 223456مرد ن 216011خا وار،  141426معادل 

شدرداری  منطقه  شدری قرارگر  8 احیه ن  2دارای  ه  خا وار در این دن  احیه  47737ا د ن تعداد فتهمح،ه بوده که در داخل محدنده 

ها،  هکتار است که شامل فضای سبز بوستان      76.5باشد ن مساحت کل فضای سبزآن     بوستان می  20این منطقه دارای . سکو ت دار د 

 (.             2)همان، ص جن ،کاری ن رفیوژن کچکی می باشد
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ماری در این تحقیق جوا ان         عه آ که در ستتتتال     ستتتتا 25تا   18جام ند  قه   1396لی هستتتت ا د .                                           تدران ستتتتاکن 9در منط

سال         شدرداری تدران  1منطقه  شماری  سر ساس  شد  فر می هزار 439467حدند  1395شدرداری بر ا خا وار،  141426. که معادل با

 .                              باشد.                        زن می 223456مرد ن 216011

 77772مرد ن  80744خا وا که شامل   5591 فر، معادل 158576ایران  1395شدرداری تدران جمعیتی بر اساس سرشماری      9منطقه  

 فر است)مرکز آمار شدرداری     170000کی،ومتر مربع با جمعیتی بالغ بر  19/6باشند را دارا است. نسعت این منطقه  زدیک به    زن می

 (.   1396تدران، 

 . ناحد تح،یل6-2-2

ست. ناحد      شده ا ستفاده  شامل جوا ان  « تح،یل فردی»در این کار تحقیقی از یک  و  ناحد تح،یل ا طقه سال در دن من  25تا  18که 

 باشند.یک ن  ه تدران می

 ها. رنایی ن پایایی ابزار گردآنری داده6-2-3

ها از رنایی صتتوری استتتفاده شتتده استتت. البته در این راستتتا از  ظر استتتاتید در در این کار تحقیقی برای رنایی ابزار گردآنری داده

استفاده شد.  12پایایی پرسشنامه هم از رنش پیش آزمونها ناقع شده است. در خصوص خصوص پرسشنامه استفاده ن مورد تایید آن

به همین منظور در ابتدای کار پرسشنامه به طور تصادفی به سی  فر از افرادی که در منطقه مورد بررسی ساکن هستند توضیع گردید         

محاستتبه شتتد که در ذیل به آن اشتتاره شتتده  14ن ضتتری  ال دای گاتمن 13ها از دن  طریق آلفای کرن باخن پایایی ابزار گردآنری داده

 است:  

 ا جام شده است. 05/0الزم بذکر است که محاسبات ا جام شده با خطای 
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N of items 

0/975 0/979 51 

 

ضری  پایایی بالتر از    با توجه به این اعداد ن ارقام به  ظر می سد که  شدن میزان پایایی الزم     7/0ر ست که این مقدار  برای تایید  ا

        مورد قبول است.
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ستتال ستتاکن در این منطقه هستتتند ن هین ارگان ن  داد خاصتتی آمار  25تا  18جوا ان از آ جایی که جامعه آماری ما در این پژنهش 

سال           ست مربوط به  شته ا صی از جوا ان در این مناطق نجود دا ست  دارد ن اگر هم آمار خا ستی از این جامعه آماری در د های در

                                                                                           .           د  دارد.بوده است لذا در این پژنهش تعداد دقیقی از جامعه آماری نجو 1385ن یا  1380

 ها ن  تایج تحقیقیافته

 های توصیفی پژوهشیافته. 7-1 

تکمیل  9ن تدران 1نطقه سال در دن م  25تا  18پرسشنامه توزیع شده که توس  افراد      245در پژنهش ا جام شده در مجمو  از میان  

 پرسشنامه مورد قبول ناقع شد ن مورد آزمون قرار گرفت. 220ا د، تعداد شده

 ای(ها)متایرهای زمینه. توصیف داده7-1-2

 ای عبارتند از:متایرهای زمینه

 محل سکو ت در منطقه مورد تحقیق  –نضعیت تجرد/تأهل  –میزان تحصیالت  -جنسیت  –سن 

 سن. نضعیت 7-1-2-1

 فرد منتخ  در دن منطقه نضعیت سنی به شرخ ذیل است: 220از مجمو  

ساس در مجمو  افراد   شترین فرانا ی ن افراد    24بر این ا از جامعه  %7/4ن  %20ساله کمترین فرانا ی که به ترتی    19سال دارای بی

 باشند.دهند میآماری را تشکیل می

ساس یافته  سخ   بر ا سنی پا شنامه تحقیق به ترتی : افراد     های تحقیق، توزیع  س سواالت پر شترین ن افراد   22ویان به  ساله   19ساله بی

 ا د.کمترین فرانا ی را به خود اختصاص داده

 . نضعیت جنسیت7-1-2-2

 %36/46ها با ن خا وم  %63/53های تحقیق، توزیع جنسی پاسخ ویان به سواالت پرسشنامه تحقیق به ترتی : آقایان با بر اساس یافته

 ا د.فرانا ی را به خود اختصاص داده

 . نضعیت تأهل7-1-2-3

های تحقیق، توزیع میزان تجرد یا تأهل پاسخ ویان به سواالت پرسشنامه تحقیق به ترتی : افراد ازدناج کرده)متأهل(       بر اساس یافته 

 .ا دفرانا ی را به خود اختصاص داده %63/53ن افراد مجرد با   %36/46با 

 . میزان تحصیالت7-1-2-4

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  اسالمیجشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی  

 

صد آن   طبق داده شده، توزیع فرانا ی ن در شترین ن       های تجزیه ن تح،یل  سا   بی صی،ی لی شخص گردید. افراد دارای مدر  تح ها م

 مدر  کارشناسی ارشد کمترین فرانا ی را به خود اختصاص داد د.

 . نضعیت سکو ت در مناطق7-2-6

شده تجز، توزیع می   ساس ه ن تح،یل  شنامه تحقیق به ترتی : افراد       بر ا س سواالت پر سخ ویان به  سکو ت افراد در مناطق برای پا زان 

 ا د.فرانا ی را به خود اختصاص داده %58/48با  9ن افراد منطقه   %42/51با  1منطقه 

 

 گیریآزمون فرضیات تحقیق و نتیجه

 . فرضیه اص،ی8-1

سی یکی از عوامل تأثیرگذ    ظر میبه سیا سد حافظه  سی متایرهایی که در این       ر ست. جدت برر سی ا سیا ار بر افزایش میزان مشارکت 

 تحقیق رنی فرضیه اص،ی تأثیرگذار هستند، این فرضیه به چندین فرضیه فرعی تقسیم شده است.  

سی ن آزمون تک تک آن  ضیات مذکو         که در ذیل به برر ساس توجه به تجزیه ن تح،یل این فر سپ  بر ا ست.  شده ا ، رها پرداخته 

 گیری ن ارزیابی ک،ی در مورد فرضیه اص،ی برسیم.ها به یک  تیجهتوا یم با تکیه بر آنآیند که می تایجی بدست می

 . فرضیه فرعی8-2

هما  و ه که بیان شد یکی از عوامل مدمی که در مشارکت سیاسی تأثیر بسزایی دارد، حافظه سیاسی است. در این رابطه به بررسی           

سیاسی، اعتماد سیاسی، ا سجام سیاسی، اثریخشی سیاسی ن فضای باز سیاسی  بر حافظه سیاسی ن                    -آگاهی اجتماعی میزان تأثیر 

 ایم. سبت آن با میزان فعالیت ن عم،کرد در فضای مجازی پرداخته

اسی ن  متایر )حافظه سی ا د را به کمک آزمون )همبست ی پیرسون( برای فدم معناداری دن   متایرهایی که در این رابطه شناسایی شده   

 هیم.دهای پنج جوابی بدست آمده است را مورد بررسی ن تح،یل قرار میمتایرهایی موثر بر آن( را که قبال بر حس  سواالت ن گویه

 های الزم ن تجزیهگویه طراحی شده، که بعد از بدست آنردن داده 16داری این دن متایر تعداد برای بررسی میزان همبست ی ن معنی

 دهیم.ها را مورد سنجش قرار مین تح،یل، آن

سی ن افزایش آگاهای اجتماعی از طریق فعالیت    . به  ظر می8-2-1 سیا سد میان عم،کرد حافظه  های آ الین افراد در د یای مجازی ر

 رابطه زیادی نجود داشته باشد.

ست ی           ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی   ش   762/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   داری)معیار ده ا

صمیم(  ست که چون کوچکتر از     000/0ت ست آمده ا سطح معنی    050/0بد ست لذا  ست. این یعنی میان این دن  ا داری دارای معنا ا

 باشد.های موجود در )حد زیاد( میمتایر رابطه نجود دارد. ن میزان رابطه این دن بر طبق داده
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سی آ الین در د یای مجازی مثل )فی  بو ، ت، رام، توئیتر، نبالگ   یتدر مجمو  هرچه میزان فعال سیا س   های  شرکت در ج، ات  ها، 

آ الین، ترغی  به مشارکت از طریق صحبت رن در رن در  فضای مجازی، اشترا  یا الیک مطال  سیاسی ن ... بیشتر باشد به همان         

 یابد.جتماعی( بیشتر ن مشارکت سیاسی هم افزایش میا –های سیاسی ا دازه اثرگذاریش بر حافظه سیاسی  )آگاهی

 داری نجود داشته باشد.اجتماعی رابطه معنی –های سیاسی رسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن فعالیت. به  ظر می8-2-2

ست ی           ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی       624/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   ار داری)معیشده ا

صمیم(  ست که چون کوچکتر از     000/0ت ست آمده ا سطح معنی    050/0بد ست لذا  ست. این یعنی میان این دن  ا داری دارای معنا ا

س ( می متایر رابطه نجود دارد. ن میزان رابطه این دن بر طبق داده شد. البته  و  این فعالیت های موجود در )حد متو یش ها در افزابا

سیار حائ      سی ب سیا شارکت  ست. برخی رنش م شرکت در       ز اهمیت ا سی،  شعار  وی سی،  سیا ها مثل حمایت مالی از خا واده ز دا یان 

ا هایی باید استفاده کرد ت ا د. لذا باید دقت  مود که از چه   رنشمراسمات مذهبی با اهداف سیاسی ن ... با استقبال کمی مواجه شده     

اجتماعی در د یای مجازی بیشتر باشد به همان    -های سیاسی   هرچه میزان فعالیتبتوان مشارکت سیاسی را افزایش داد. در مجمو     

 یابد.ا دازه اثرگذاریش بر حافظه سیاسی ن مشارکت سیاسی هم افزایش می

 داری نجود داشته باشد.رسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن حوادث تاریخی رابطه معنی. به  ظر می8-2-3

ست  ست ی         هما  و ه که از  تیجه بد ضری  همب ست، میزان  شخص ا سطح معنی       836/0آمده م ست ن میزان   داری)معیار شده ا

صمیم(  ست که چون کوچکتر از     000/0ت ست آمده ا سطح معنی    050/0بد ست لذا  ست. این یعنی میان این دن  ا داری دارای معنا ا

شد. البته  و  این حوادث تاریخی ن  )حد خی،ی زیاد( میهای موجود در متایر رابطه نجود دارد. ن میزان رابطه این دن بر طبق داده با

باشتتد. در مجمو  هرچه میزان تکرار، تب،یاات ن بزرگنمایی  میزان تب،یاات ن تکرار آ ان بر میزان اثرگذاریشتتان بستتیار تأثیرگذار می 

 ابد.یارکت سیاسی هم افزایش میحوادث تاریخی در د یای مجازی بیشتر باشد به همان ا دازه اثرگذاریش بر حافظه سیاسی ن مش

 داری نجود داشته باشد.رسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن حوادث سیاسی رابطه معنی. به  ظر می8-2-4

ست ی           ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی       715/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   داری)معیار شده ا

صمیم(  ست که چ    000/0ت ست آمده ا سطح معنی    050/0ون کوچکتر از بد ست لذا  ست. این یعنی میان این دن  ا داری دارای معنا ا

سی ن میزان     های موجود در )حد زیاد( میمتایر رابطه نجود دارد. ن میزان رابطه این دن بر طبق داده سیا شد. البته  و  این حوادث  با

 باشد.ر میتب،یاات ن تکرار آ ان بر میزان اثرگذاریشان بسیار تأثیرگدا

در مجمو  هرچه میزان تکرار، تب،یاات ن بزرگنمایی حوادث ستتیاستتی در د یای مجازی بیشتتتر باشتتد به همان ا دازه اثرگذاریش بر  

 یابد.حافظه سیاسی ن مشارکت سیاسی هم افزایش می

 داشته باشد. داری نجودرسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن میزان اعتماد سیاسی رابطه معنی. به  ظر می8-2-5

ست ی          ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی     - 648/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   داری)معیار شده ا

صمیم(  سطح معنی    000/0ت ست. لذا  شد. این یعنی میان این دن متایر رابطه نجود دارد. اما رابطه  داری دارای معنا  میبدست آمده ا با
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سی در جامعه آماری که      های موجود در )حد مخالف( یا )کم(میطه این دن بر طبق    دادهنارن ه.  میزان راب سیا شد. میزان اعتماد  با

شدت زیادی به            سئولین ن کارگزاران دنلتی با  ست. که این ز گ خطر را برای م سیار پایین بوده ا ست ب سی قرار گرفته ا مورد بررر

 صدا درآنرده است.  

سی به قوا ین    سیا ضع دنلت در امور داخ،ی،         اعتماد  شتیبا ی ن حمایت از عم،کرد ن موا سالمی، پ شده بر مبنای جمدوری ا گرفته 

شدن حفظ دین ن د یای مردم در قوا ین، حمایت از آزادی کامل همه   گرایش  سی بدنن ترس از مجازات ن    لحاظ  سیا ها ن احزاب 

سان همه گرنه      سی یک ستر سی به منابع    پی رد قا و ی، د سی، سبت به منافع کارگزاران   های  ن امکا ات، در انلویت بودن منافع مردم  

دنلتی، نجود تعدد، تخصتتص ن مدارت در بین گارگزاران دنلتی، حیف ن میل بیت المال ن .... بستتیار بستتیار پایین ن مأیوس کننده  

 های بررسی شده اعتماد عمومی  سبت به عم،کرد  ظام منفی بوده است.است. در اکثر شاخص

 داری نجود داشته باشد.رسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن میزان اثربخشی سیاسی رابطه معنی. به  ظر می8-2-6

ست ی         ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی      - 416/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   داری)معیار شده ا

باشد. این یعنی میان این دن متایر رابطه نجود دارد. اما رابطه  معنا  می داری دارایبدست آمده است. لذا سطح  معنی    000/0تصمیم( 

سی در جامعه آماری که مورد        چندان( میهای موجود در )حد  هنارن ه.  میزان رابطه این دن بر طبق داده سیا شی  شد. میزان اثربخ با

سئولین ن بینا ه است برای مهشداری کامال جدی ن ناقع تر از حد تصور بوده است. که این یکبرررسی قرار گرفته است بسیار پایین

سریع  ست پیدا کرده       کارگزاران دنلتی که باید هر چه  شود. مردم به این  تیجه د شیده  صولی ن ع،می برای آن ا دی  د که اتر فکری ا

شان پرر گ می     ها ما ور داده میفق  در ایام ا تخابات رنی آن ش ست که  ق سپری  مودن   گردشود. در این ایام ا ص،ه بعد از  د اما بالفا

سپرده می   دنران ا تخاباتی، آن شی  شارکت            ها به فرامو صد    م شود در  شان ما دگار  سی سیا   هایشو د. اگر این ذهنیت در حافظه 

 سیاسی رن دی  زنلی به خود خواهد گرفت.

امور ستتیاستتی بدا ند در امور  ستتیاستتی هم  در مجمو  اگر مردم جامعه در حافظه ستتیاستتی خویش، خود را فاقد اثرگذاری الزم در

 گردد.تر میهای مردمی  ظام سست ن سستمشارکت  خواهند کرد. ن پایه

 داری نجود داشته باشد.رسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن میزان فضای باز سیاسی رابطه معنی. به  ظر می8-2-7

ضری  هم       ست، میزان  شخص ا ست آمده م ست ی   هما  و ه که از  تیجه بد سطح معنی     - 589/0ب ست ن میزان   داری)معیار شده ا

صمیم(  سطح    معنی      000/0ت ست. لذا  ست آمده ا شد. این یعنی میان این دن متایر رابطه نجود دارد. اما  داری دارای معنا  میبد با

اشد. میزان فضای باز سیاسی در جامعه     بهای موجود در )حد اصال( یا )خی،ی کم( می رابطه نارن ه.  میزان رابطه این دن بر طبق  داده

سیار پایین     ست ب سی قرار گرفته ا ست بر خالف گفته   آماری که مورد بررر ست. که این یک ناقعیتی ا ا ن هتر از حد قابل قبول بوده ا

ولین هزاران داد د. از ناقعیت موجود در جامعه تا شتتعارهای مستتئ هایی دی ر میادعاهای مستتئولینی که حین دنران ا تخاباتی نعده

 فرسنگ فاص،ه نجود دارد.

سی برای همه گرنه     سیا ضای باز  شد،          در مجمو  اگر در جامعه ف شته با سان نجود  دا صورت یک سی ب سیا ها ن احزاب ن  دادهای 

 کنند.دهد. مردم  سبت به مشارکت سیاسی بی رغبت شده ن در آن شرکت  میسرخوردگی سیاسی رخ می
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 داری نجود داشته باشد.عم،کرد حافظه سیاسی ن میزان ا سجام سیاسی رابطه معنیرسد میان . به  ظر می8-2-8

ست ی          ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی     - 624/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   داری)معیار شده ا

میان این دن متایر رابطه نجود دارد. اما رابطه باشد. این یعنی  داری دارای معنا  میبدست آمده است. لذا سطح  معنی    000/0تصمیم( 

س  به پایین( می نارن ه.  میزان رابطه این دن بر طبق داده سی در جامعه آماری که       های موجود در حد )متو سیا سجام  شد. میزان ا  با

است   ت. که این یک ناقعیتیهای سیاسی بوده اس   تر از حد قابل  در میان احزاب ن گرنهمورد برررسی قرار گرفته است بسیار پایین   

های دن جرایان عمده سیاسی در کشور   ها ن درگیریهای زیرین جامعه ریشه دنا ده ن  مو بارز آن را هرازچندگاهی میان  زا  در الیه

فی  ند. طیزهاست که به تفکر اصالح ط،بی می  هایی که طیف اصول رایان سال  گرایان ن اصالح ط،بان( شاهد هستیم. برچس     )اصول 

شیی که بعدها جریان فکری اعتدال رایی          که همواره خود را در ظاهر معتدل ست. خظ ن م شان داده ا سی   سیا تر در بیا ان  ظرات 

رنحا ی از همین طیف  شأت گرفت ن بواسطه عم،کرد بد ن شعارزدگی بیش از حد دن جریان اص،ی یساسی در کشور بسیار مورد          

 استقبال هم قرار گرفت.

 های تحقیق: ماید بنا به دادهها ن احزاب سیاسی را تضعیف میا سجام سیاسی در میان گرنهعوام،ی که 

همین  های بین خود مبینعدم یک ر  ی ن صداقت در گفتار ن رفتار این جریا ات سیاسی موجود در کشور با مردم ن حتی در گفتان

ی هاستتت. ن حتبه یکدی ر از دالیل  یود ا ستتجام ستتیاستتی میان آنمستتئ،ه استتت. از بعد دی ر اتدام ز ی گاه ن بی گاه این جریا ات 

توان بیان  مود که در جامعه کنو ی ما برای اینکه این جریا ات مقبولیت سابق خود را پیدا کنند دچار ا شعابات سیستمی ن حزبی     می

صول را      کرده صول رایان یعنی  ئو ا شده از تفکر ا شع   شکل ا د. مثل جریا ات فکری جدیدتر من یری جرایان گیی قالیباف گرفته تا 

 فکری  زدیک به تفکرات اصالح ط،بی توس  دکتر کواکبیان بنام حزی مردم ساالری. 

های سیاسی ا سجام سیاسی نجود  داشته باشد ا شقاق فکری ن عدم نجود یک جریان در مجمو  اگر در جامعه میان احزاب ن گزنه

سی هدایت کننده افکار عمومی ن تأ    شارکت      سیا شور را با بحران  بود جریا ات محرکی که زمینه م سی ک سیا ای  هثیرگذار بر حافظه 

 کنند مواجه خواهد کرد. لذا برای ترمیم آن باید فکری زیربنایی شود.تری را فراهم میسیاسی گشسترده

 ری نجود داشته باشد.داها رابطه معنیرسد میان عم،کرد حافظه سیاسی ن میزاآگاهی بخشی دنلت. به  ظر می8-2-9

ست ی          ضری  همب ست، میزان  شخص ا ست آمده م سطح معنی     319/0هما  و ه که از  تیجه بد ست ن میزان   شده ا داری)معیار + 

صمیم(  سطح  معنی      000/0ت ست. لذا  ست آمده ا شد. این یعنی میان این دن متایر رابطه نجود دارد. میزان  داری دارای معنا میبد با

ها به عموم جامعه در راستتتتای باشتتتد. میزان آگاهی بخشتتتی دنلتهای موجود در حد )کم رن به باال( میر طبق دادهرابطه این دن ب

اثرگذاری بر حافظه سیاسی در کشور با موا ع ساختاری فرانا ی رنبه رن است. از جم،ه این موا ع ساختاری یک متایر خود ساخته          

ه ها چه  دادهایی کها ن یا  دادهای سیاسی  زدیک به آن  عام،ی شده در دست دنلت   بنام )مص،حت ا دیشی سیاسی( است. این متایر     

ستند ن یا  دادهایی که زیرمجموعه دنلت  سوب می در رأس هرم قدرت  ه سی ن یا تاریخی ن حتی      ها مح سیا شو د. هرگاه حادثه 

این عامل، افکار عمومی جامعه خود را از حق ها با دستتتانیز قرار دادن دهد دنلتاجتماعیی که ر گ ن بوی ستتیاستتی دارد رخ می 

توان در این راستا ارائه  مود که حداقل در دن دهه  های فرانا ی می مایند. مثالرنیدادها محرنم می دا ستن ن مط،ع شدن در مورد آن  

طال  رسا ی به موقع ن حتی  ای،  عدم اهای ز جیرهایم. عدم آگاهی بخشی در مورد حوادث کوی دا ش اه، قتل  گذشته شاهد آن بوده  
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ست در مورد ع،ت مرگ خبر  ار ایرا ی   شتی نبالگ  وی  معترض ن ....،      –در ستار بد شت اه،  کا ادایی خا وم زهرا کاظمی در بازدا

ستای فتوای ائعمه جمعه در این             صفدان در را شی در تدران ن ا سید پا سایی عوامل ا شنا شی از حوادث تاریخی مثل  عدم آگاهی بخ

سازی راجع       شدرها  شفاف  شدرهای دی ر، عدم  سایر  شن در دریا،      ن حتی  شده در رنز رن شده، دکل  فتی  اپدید  به دالرهای گم 

ساب  سای قوا ن پول نجود ح ست،  عدم اطال      های متعدد بنام رئ شته ا شور منافات دا های می،یاردی در آن که با قوا ین موجود در ک

سخ وی      ستای پا شی در را سا ی ن آگاهی بخ سطوح مدیریتی ن رهبری  ظام از عم،کرد خود به  ی به عم،کرد کارگزاران، دنلتر ها ن 

 افکارعمومی تشنه دا ستن در مورد گذشته ن حال خود ن ....

شور  توان بیان کرد که سیستم مدیریتی این کهای تحقیق به صراحت میدر مجمو  با   اهی کامال ناقعبینا ه ن مبتنی بر شواهد ن داده

سطوح پایین        اعم ا شد تا کارگزاران  سطح ار سه قوه در  سای  شی به افکار عمومی جامعه دار د م ر  ز رئ تر عالقه کمی به آگاهی بخ

اینکه  دادها ن احزاب خارج از دایره قدرت در راستتتتای منافع خود برخی اطالعات ن آگاهی رستتتا ی هایی را ا جام دهند تا این                

های جدی را در میان جامعه هدف در راستای گردش  اطال  رسا ی. همین موضو ،   را ی   بزرگواران مجبور شو د به پاسخ ویی ن  

های مطالبه گرایا ه این طیف را بیشتر ن بیشتر کرده است. البته با در  ظر  اطالعات درست، به موقع ن به هن ام ایجاد  مو ه ن خواسته  

ز سیاسی در کشور، عدم گردش درست اطالعات امری بدیدی است.      گرفتن فضای سیاسی بسته یا در خوشبینا ه ترین حالت  یمه با     

ها برای گردش آزادا ه اطالعات از طریق  دادهای مستتئول لذا ابتداعا باید تالش گردد تا فضتتای امنیتی از کشتتور دنر گردد تا زمینه

 آماده شود.
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Abstract 

 
Political participation is considered as one of the main indicators of political development. In 

principle, political participation means “the opportunity of a large number of citizens to consider 

political affairs.” And is considered as “the convergence point of cultural and political structures 

in every society”. In fact, the idea of political participation involves the participation of the masses 

in political activity and determination of their own destiny. Political participation can be defined 

at two levels of masses (such as participation in elections, membership in parties and associations 

and social experiences), and elites (attending the parliament, executive branch, and high-rank 

posts). There are several factors affecting political participation of people in the political arena. In 

this research, we have tried to examine the effects of political memory on the level of political 

participation. From a long time ago, political memory has played a minor role in the level of 

political participation in Iranian society. That has various reasons. According to the announcement 

of the official centers, the durability of political memory of Iranians is about five years. Given the 

ancient history of the Iranian community and the fact that it has seen many political and historical 

events during these years, it should be noted that this is an extremely very low rate and the 

political (historical) memory has played a minor role in participatory choices throughout history. 

Various variables, however, have affect political memory itself as intermediary variables and in 

this study four factors of political trust, political influence, political atmosphere, and the level of 

political and social awareness have been focused on. In this research, efforts have been made to 

identify the effects of these variables and to determine the causes that have reduced the 

effectiveness of political memory. The method used in this research is a survey method along with 

Archive of SID

www.SID.ir



 )رض(عفری جازیه وژیه عالهم ج ،  اسالمیجشنواره اتلیفات علمی ربرت علوم انسانی  

 

questionnaire technique designed to collect information in this regard. The statistical population of 

this study is 18-25-year-old citizens of districts 2 and 9 of Tehran City who were selected by 

simple sampling method. The sample size was 220 persons with Cochran formula method. It was 

analyzed by SPSS software and Pearson method was used for inferential statistics. 
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