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مقدمه 
بحران هویت هنگامی بروز می کند که مردم به جاي وفاداري به دولت ملی و « کهدرتعریف بحران هویت گفته شده

براساس 1»احساس تعلق به مجموعه اي یکپارچه به نام ملت ، در دایر تعلقات قومی و نژادي و محلی قرار می گیرند 
و توده مردم، به ) متی نخبگان حکومتی و غیر حکو( بحران هویت به فرهنگ نخبگان » لوسین پاي « تجزیه و تحلیل 

صورت احساسات ملی در مورد سرزمین خویش ارتباط می یابد که رفته رفته ، تعارض میان وفاداریهاي قومی و 
منابع عمده بحران هویت ، 2.تعهدات ملی را تشدید کرده ، مشکالتی را براي وحدت و یکپارچگی مردم پدید می آورد

وقتی در جامعه اي گروه یا گروه هایی خود را از . ی ، بومی و منطقه اي است ارزشهاي قومی ، زبانی ، نژادي ، مذهب
مواهب جامعه محروم شده دیدند یا نظام سیاسی ملی را در حق خود برخوردار از نگرش تبعیض آمیز احساس نمودند 

اهداف و منافع دولت ملی و یا به خاطر تغییر و تحوالتی شدید در عرصه جهانی و منطقه اي ، اهداف و منابع خود را با 
در تعارض و تناقض دیدیدند ، آن زمان این خطر وجود دارد که آن گروهها از فرهنگ حاکم و دولت حاکم جدائی پیشه 

. کنند و اجازه دهند تمایالت خاص فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی آنان بر فرهنگ عمومی جامعه ملی غلبه کند 
» سرزمین ، تاریخ ، زبان ، ادبیات، دین، ساختار سیاسی ، فرهنگ و هنر مشترك « از آنجا که عناصر تشکیل دهنده هویت

به سخن . می باشد، لذا هویت را در عرصه هاي مختلف اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می توان مورد کنکاش قرار داد

که چند وجهی بودن آن را حوزه مسائل اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی قابل طرح بوده 3دیگر مولفه هاي بحران هویت در 

بر این اساس براي درمان بحران هویت در یک جامعه، می بایست به کندوکاو و رائه راهکار در . نشان می دهد

. حوزه هاي مختلف فوق اهتمام ورزید 

این پژوهش که به مسئله بحران هویت و نمود آن در عرصه هاي مختلف خواهد پرداخت ، ضمن ارائه تعاریف گوناگون

عرصه اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی موردبررسی قرار داده است 3از بحران ، بحران هویت را در 

بحران  طبقه متوسط ، احساس -نابرابري اجتماعی -در بخش مربوط به بحرانهاي اجتماعی ،شکافهاي اجتماعی 

.محرومت نسبی و چالش جمعیت جوان کشور مورد توجه واقع شده است 

مهاجرت -قطبی شدن هنجارها -بحران کثرت گرایی فرهنگی - اي فرهنگی ، تغییر گروه هاي مرجع در قسمت بحرانه

و در گفتار پایانی و .پلورالیسم فرهنگی و تغییر ارزشها و گسست ارزشی مورد واکاوي قرار گرفته است - نخبگان 

-ران اقناع سازي و افکار عمومی محور ، بح3قسمت سوم نیز بحرانهاي سیاسی مورد اشاره واقع شده که در آن 

رادیکالیزه شدن بخشی از گروه هاي آرمانگرا و فرهنگ هاي سیاسی متضاد و مشروعیت نظام مورد کنکاش قرار 

. گرفته است 

.265، چاپ اول ص 1379نشر چاپار پائیز :علی آقا بخشی ، فرهنگ علوم سیاسی ،تهران 1
.17،ص1379عبدالعلی قوام ، چالشهاي توسعه سیاسی ،نشر قومس ،2
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تعاریف بحران 

به معنی نقطه عطف به خصوص در مورد بیماري و همچنین به معنی بروز KRINON بحران از ریشه یونانی 
براي بحران، تعاریف گوناگونی ذکر شده . در مورد مسائل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي است زمان خطر 

:است که از جمله آنها عبارتند از 
هرگاه پدیده اي به طور منظم جریان نیابد، حالتی از نابسامانی ایجاد شود یا نظمی مختل گردد و یا حالتی غیر ) 1

می شودطبیعی پدید آید، بحران مطرح 
لحظه حساس در بحران، . به وجود آمدن شرایط غیر معمول یا غیر متعارف در جریان حرکت سیستم یا نظام )  2

.لحظه اي است که بحران به اوج خود می رسد و سرنوشت ساز است 
.وضعیت ناپایدار و متزلزلی اساسی منجر شود ) 3
شرایط ، اوضاع یا دوران خطرناك و فاقد اطمینان ) 5

. وضعیت که نظم اصلی یا قسمتهایی از آن را برهم زند « در چارچوب و روش سیستیم ، یک بحران عبارت است از 
به سخن دیگر ، بحران وضعیت است که متغیري ناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر سیستم به وجود می 

ه نیست ، هر تغییر و دگرگونی در صحنه سیاست از سویی همانگونه که هر بحرانی با دگرگونی بنیادي همرا. آورد 
1.هم ناشی از بحران نمی باشد 

خصوصیات بحران 
:خصوصیات بحرانها بر اساس مطالعات روانشناسی و جامعه شناختی به شرح زیر می باشد 

اره یک وضعیت بحرانی ، موقعیتی کوتاه مدت و حاد است تا برهه اي طوالنی ، اگر چه طول مدت آن همو) 1
.نامشخص است 

بحران موجد رفتاري است که غالباً آسیب شناسانه می باشد ، نظیر احساس بی کفایتی و یا به دنبال مقصري ) 2
.واهی گشتن 

.بحران ، اهداف طرفهاي درگیر در آن را با تهدید مواجه می سازد ) 3
حساب می آید ، ممکن است براي طرف بحران امري نسبی است ، آنچه که براي یک حزب یا یک شخص بحران به ) 4

.دیگر بحران نباشد 
2.در ارگانیسم است ) تنش فیزیکی و اضطراب ( بحران موجد تنش ) 5

.بحران معموالً یک نقطه چرخش در یک سلسله رویدادها و عملیات است ) 6
.یر بسیار باال است بحران، وضعیت است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در مغز طراحان و عوامل درگ) 7
.بحران ، یک تهدید واقعی نسبت به هدفها و مقاصد عوامل دیگر است ) 8
.بحران نتایج مهمی را در پی دارد که عواقب آن آینده روابط طرحهاي درگیر را معین می کند ) 9

.د می آید بحران مولود تعاطی یک تعداد رویدادهایی است که از ترکیب آنها ، شرایط جدیدي به وجو) 10
بحران ، یک وضعیت اضطراري را به وجود می آورد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده ) 11

.افزایش می یابد 
.بحران ، یک مرحله زمانی یا وضعیتی است که در آن کنترل رخدادها و تٌاثیر آنها کاهش می یابد) 12

crisis.      34ص 1379فرهنگ گفتمان ، : محمد رضا تاجیک ، مدیریت بحران ، تهران 1
.118ص 1378، 1گزیده مقاالت سیاسی و امنیتی ، ج » بحران « رابینسون ، . آ .جیمز ٢
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رد که در آن تشویش و نگرانی عوامل تصمیم گیرنده بحران ، یک وضعیت اضطراري را به وجود می آو) 13
.افزایش می یابد 

.در وضعیت بحرانی ، معموالً آگاهیها و اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است ) 14
.در وضعیت بحرانی ، عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل می کند ) 15
1.دگرگون می شود در بحران روابط بین عوامل درگیر، ) 16

در وضعیت بحرانی ، اصطکاك بین عوامل درگیر افزایش می یابد ، مخصوصاً  در بحرانهاي سیاسی که دولتها ) 17
2.درگیر آن هستند 

بحران هویت سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی
رصه ها و حوزه هاي اگر چه بحران هویت ، در نگاه نخست صبغه اي فرهنگی و یا اجتماعی دارد اما این بحران در ع

.مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جاري بوده و اثرات آن را بر عرصه هاي مختلف نمی توان انکار کرد 
نخبگان سیاسی یا حکومتی اگر حامل ارزشهاي بومی و نظام . بحران هویت سیاسی در چند قالب قابل بررسی است 

ناهمگن بودن ساختار نظام سیاسی با . مواجه خواهند کردسیاسی نبوده ، طبعًا حکومت را با آنومی و بحران 
به سخن دیگر تفاوت و تعارض . ارزشهاي جامعه نیزمنجر به شکل گیري بحران هویت سیاسی خواهد شد 

فرهنگهاي سیاسی نخبگان حکومتی با فرهنگ سیاسی نخبگان غیر حکومتی و توده ها ، بحرانهاي هویت سیاسی را 
کرد و به بروز تنشهایی در جامعه منجر خواهد شد که آسیب جدي به ثبات کشور وارد در جامعه ایجاد خواهد

خواهد نمود در این صورت ، جامعه ، نخبگان حکومتی را از خود طرد کرده و آنها را حالل مشکالت خود ندانسته و 
وجب ضربه وارد کردن به لذا نخبگان حکومتی با بحران اقناع سازي افکار عمومی مواجه خواهند شد که این امر م

.مشروعیت نظام سیاسی می گردد 
عالوه بر بحران هویت سیاسی ، بحران هویت اجتماعی نیز از جمله مسائلی است که مطالعه آن در دهه سوم انقالب 

به هر نوع بروز نابسامانی ، بی سازمانی و اختالل در جامعه به « بحران هویت اجتماعی ، . الزم و ضروري است 
مصداق 5در این پژوهش . می گویند » ي که تعادل عمومی و روال عادي زندگی اجتماعی را به مخاطره افتد نحو

« .بحران هویت اجتماعی که کیان جامعه و نظام ما را مورد خطر جدي قرار می دهد مورد مطالعه قرار گرفته است 
دید ، احساس محرومیت نسبی و چالش شکافهاي اجتماعی ، نابرابري اجتماعی ، بحران طبقه متوسط شهري ج

از جمله مواردي است که عدم توجه به آنها می تواند بحرانهاي هویت اجتماعی را حادث شده » جمعیت جوان کشور 
بحران هویت فرهنگی که ناشی از اخالل در . و هر نوع بی تدبیري ، آن بحران را به عرصه هاي دیگر تعمییم می دهد 

جامعه و  نیروهاي متخصص فرهنگی می باشند می توانند منجر به تغییر ارزشها و گسست کارکرد نهادي فرهنگی 
تغییر گروههاي مرجع نقش مهمی در ایجاد و شکل گیري این . ارزشی شده و جامعه را قطبی و پراکنده نمایند 

.بحران دارد 
جامعه ایرانی محسوب روحانیت و قشر تحصیلکرده دانشگاهی از جمله مهمترین گروههاي فکري و نخبه 

متاٌسفانه با وجود . می شوند که هر نوع اخالل در کارکرد آنها می تواند ناهنجاریهایی را در سطح جامعه ایجاد کند 
موج گسترده اي از جمعیت جوان کشور شاهد نارسایی هایی در کارویژه هاي دو نهاد فوق هستیم که مسئله 

گرچه نقش . ی به خارج از کشور نیز به این مسئله دامن زده است مهاجرت نخبگان و تحصیل کردگان دانشگاه
جهانی شدن و رسانه هاي فراملی و موج عملیات روانی گسترده دشمنان نظام علیه ارزشهاي این کشور و جامعه را 

ف نمی توان به عنوان عامل خارجی نادیده انگاشت ، اما نهاد روحانیت نیز می باید پاسخگوي فکري طبقات مختل

1382پاییز 29فصلنامه راهرو شماره » مولفه هاي نظري بحران «محمد رضا قائدي 1
.13، ص 1366دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، : اصغر کاظمی ، مدیریت بحرانهاي بین المللی ، تهران علی2
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اجتماعی به خصوص جوانان باشد ، به نظر می رسد تغییر گروههاي مرجع از جمله مهمترین بحرانهاي هویت در 
.عرصه فرهنگی است که سازوکارهایی را براي حل آن معضل باید ارائه نمود
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بحرانهاي اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران -1
پیش از ارائه برخی از اشکال بحرانهاي اجتماعی الزم . ت از جمله عرصه هاي بحران هویت ، عرصه اجتماعی اس

بروز نابسامانی،« هر نوع : در تعریف بحران اجتماعی آمده است . است تا تعریفی از بحران اجتماعی ارائه گردد
1» بی سازمانی و اختالل در جامعه ، به نحوي که تعادل عمومی و روال عادي زندگی اجتماعی به مخاطره افتد 

این پژوهش برخی از مصادیق بحرانهاي اجتماعی در جمهوري اسالمی ایران مورد واکاوي قرار گرفته اند که از در
:جمله آنها عبارتند از 

شکافهاي اجتماعی ) 1
نابرابري اجتماعی ) 2
بحران طبقه متوسط شهري جدید) 3
احساس محرومیت نسبی) 4
چالش جمعیت جوان کشور) 5

ماعیشکافهاي اجت-101

... ) جنسیت و–عامل نسب و تبار –به حکم تفسیر کار اجتماعی( در اکثریت جوامع، به نوعی شکافهاي اجتماعی
وجود دارد اما این امر به منزله فعال بودن شکافها نیست ، چرا که ممکن است شکافهاي اجتماعی حالت غیر فعال و 

.نهفته داشته باشد 
از تعداد و شکل پیچیده اي از شکافهاي ) نیمه سنتی ، نیمه مدرن ( اي در حال گذار جامعه ایران به عنوان جامعه 

از یک سو شکافهاي اجتماعی ، قومی ، فرهنگی و زبانی مربوط به جامعه سنتی ، کم و . اجتماعی برخوردار است 
سلها نمودار بیش ، فعال هستند و از دیگر سوي ، شکافهاي جامعه مدرن، مثل شکافهاي طبقاتی و گسست ن

.می شوند 
ساختار دو گانه اقتصادي ، فرهنگی و شکاف بین سنت و مدرنیسم موجب می شود که زندگی سیاسی سخت تحت 

.تاٌثیر منازعات و کشمکشهاي دو نیمه جامعه قرار گیرد 
ه هایی شکافهاي هویتی ، منشاٌ تکوین خواست.شکافهاي قومی ، مصداق بارز شکافها و گسستهاي هویتی هستند 

در . هستند که غیر قابل مذاکره بوده و کمتر امکان نیل به آنها از طریق مسالمت آمیز و کاربست گفتگو وجود دارد 
نتیجه پتانسیل مناسبی براي غیر رقابتی کرده و ایجاد چالش براي قلمرو سیاسی و اجتماعی و نا استواري نظام 

2.سیاسی محسوب می شوند 

به شمار می رود که ضمن تمایز قومی بر نابرابري » شکافهاي متراکم « هاي قومی از نوع در ایران امروز ، شکاف
حداقل در استان سیستان و بلوچستان ، کردستان و آذربایجان ( شکاف مذهبی ) شکاف مرکز ، پیرامون ( اقتصادي 

.ت و احساس محرومیت نسبی یاد شده اس) غربی در رابطه با قومهاي بلوچ ، ترکمن ، کرد 
مرزنشین . در این میان عامل جغرافیا و سرزمین نیز کارگردانی شکافهاي قومی را با مشکالتی مواجه می سازد 

بودن اقوام و همجواري با قومیت حاکم در آن سوي مرز مثل ترکمنها در ترکمنستان ، آذر یها در آذربایجان و 
ل کردها و بلوچها ، عامل بالقوه مناسبی براي تکوین عربها در عراق با همجواري با قومیت همسو ولی غیر حاکم مث

ضمن آنکه ارتقاء سطح آموزش و آگاهیها ي عمومی به دنبال . بحران نفوذ و تقویت گریز از مرکز به شمار می رود 

.542، چاپ اول ، 1379نشر چاپار ، پاییز : علی آقا بخشی ، فرهنگ علوم سیاسی ، تهران 1
.20، ص 1377اهبردي ، پیش شماره اول بهار حجت اله ایوبی ، شکافهاي قومی و خشونت در پیکارهاي سیاسی ، فصل مطالعات ر2
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ساختار نظام بین الملی . توده اي شده آموزش در کشور و انقالب ارتباطات در نیل به آگاهی قومی نیز دخالت دارد 
.یز در جهت تقویت این شکافها عمل می نمایند ن

:به نظر می رسد جهت فعال نشدن شکافهاي اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی می باید به چند امر مبادرت ورزید
تدوین و اجراي سیاستهاي ادغام اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و تحکیم  پیوند ، عالیق و منافع میان بخشهاي ) 1

ه به ویژه اقلیتهاي قومی و مذهبی با مرکز که الزمه این امر افزایش تواناییهاي تلفیقی نظام سیاسی مختلف جامع
.است 

ایجاد نوعی ثبات و آرام سازي سیاسی از طریق فرآیند مردم ساالري در سطح کل کشور و فراهم کردن شرایط ) 2
سی محلی و یا ملی که الزمه این امر افزایش مشارکت بخشهاي گوناگون ، به ویژه اقلیتها چه در ساختارهاي سیا

.قابلیتهاي تنظیمی نظام سیاسی است 
بسط نهادهاي مشارکتی اجتماعی و سیاسی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی و برقراري ارتباطات بیشتر ) 3

ساي و ترتیبات این در صورتی است که از پیش بر سر نظام سیاسی ، قانون ا. میان نهادهاي مشارکت ملی و محلی 
.مربوط به توزیع قدرت در بین بخشهاي مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد 

کاهش اعمال تبعیضهاي مذهبی و قومی توسط حکومت مرکزي و فرلهم کردن شرایط و امکانات بیشتر جهت ) 4
... )اشتغال ، آموزش و ( دستیابی این اقلیتها به فرصتهاي حیاتی 

داخلی و بهره برداري از منابع خارجی براي مهار بحرانهاي اقتصادي به ویژه تورم و بسیج منابع موجود ) 5
بیکاري

متوازن کردن توزیع منابع چه در سطح اقشار و گروههاي اجتماعی و چه در سطح بخشهاي اقتصادي وچه در ) 6
سطح مناطق مختلف کشور

زسازي و تعدیل نگرشهاي افراطی در عرصه هاي ایجاد تعادل بیشتر در فضاي اجتماعی و فرهنگی از طریق با) 7
اجتماعی و فرهنگی

بازنگري در ساختار و روابط میان نهادهاي حکومتی و نیز تعدیل عدم توازن موجود در قدرت و اختیارات این ) 8
ل و نهادها و نیز اصالح و رفع تداخل و ابهامات موجود در قدرت و اختیارات این نهاد ها و نیز اصالح رفع تداخ

ابهامات موجود در روابط میان آنها از طریق بازبینی در قوانین موجود 
تسریع روند تنش زدائی در روابط خارجی و حل مسائل و تنشهاي موجود میان ایران و سایر کشورها تا از این ) 9

خارجی به ویژه طریق هم از دخالتهاي عوامل خارجی و هزینه هاي ناشی از آن کاسته شود و هم امکان جذب منابع 
.براي حل سریع تر مسائل اقتصادي فراهم شود 

تداوم چنین توازنی نه تنها از لحاظ عملی . حرکت به سمت توازن سیاسی میان نیروهاي اصلی معارض ) 10
محدودیتهاي بیشتري براي اعمال خشونت رسمی ایجاد می کند ، بلکه زمینه مناسبتري براي رشد گرایشها ي ضد 

.یان نیروهاي درگیر و تمایل بیشتر آنها به سوي تساهل فراهم می کند خشونت در م
ایجاد زمینه الزم براي ایجاد تشکلهاي صنفی و طبقاتی مستقل از دولت که بیانگر و پیگیر خواستهاي اصناف و ) 11

.طبقات اجتماعی باشد 
د جناحهاي بادوام و نیز احزاب متعدد نهادینه کردن کشمکشهاي درون هیئت حاکمه از طریق پذیرش تکثر و ایجا) 12

و پایدار ، حتی اگر این احزاب نماینده تمام گروههاي عمده اجتماعی نباشند ، می توانند گونه اي از کشمکشهاي 
1.رادر درون نظام سیاسی به نمایش بگذارند ) غیر تخاصمی ( کارکردي و رقابتی 

نابرابري اجتماعی-1.2

240-241صص . 1381زمستان 20فصلنامه علوم سیاسی سال پنجم شماره » انقالب اسالمی ، کشمکشهاي سیاسی و شکافهاي اجتماعی «علی اصغر داوودي ، 1
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تمایز بین افراد به نحوي که بین زندگی آنها خاصه به نسبت حقوق ، فرصت ، پاداش و نابرابري عبارت است از 
2.امتیازات ، اختالف آشکار و پنهان وجود داشته باشد 

.نابرابري ، پتانسیل تند سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی را موجب می شود 
نابرابري سیاسی به توزیع نابرابر . ادي و فرهنگی گردد نابرابري می تواند فراگیر و شامل نابرابري سیاسی ، اقتص

نابرابري سیاسی به توزیع نابرابر قدرت ، نابرابري اقتصادي . قدرت ، نابرابري سیاسی ، اقتصادي و فرهنگی گردد 
به توزیع نامتوازن و نامتناسب امکانات و در منابع اقتصادي و نابرابري فرهنگی به توزیع نامتاسب ارزشها در

.عرصه فرهنگی اشعار دارد 
در کشورهاي جهان سوم ، به دلیل ضعفهاي ساختاري از یک سو و فقدان قدرت مدنی و نبود گروههاي مستقل و 

الً قدرت .از این رو در این کشورها معمو. غیر دولتی از سوي دیگر ، دولتها داراي قدرت ویژه و انحصاري هستند 
د و کسانی که به قدرت سیاسی دست می یابند ، به دلیل نفوذهاي خارجی به سیاسی می تواند منشأ نابرابري باش
.برتري هاي اقتصادي نائل می گردند

به عبارت دیگر افراد و گروههاي وابسته به قدرت سیاسی از رانت هاي گوناگون بهره مند هستند که موجبات بسط 
3.ی کند و گسترش نابرابریهاي اجتماعی و اقتصادي را در کشور فراهم م

در ایران کنونی به رغم تالشهاي معمول در عرصه هاي اقتصادي ، شکاف طبقاتی و نابرابري اقتصادي از عالمتها و 
به عنوان گفتمان فرهنگ مسلط سیاسی ، ) ره ( و به رغم گفتمان حضرت امام . 4شاخسهاي روشنی برخوردار است 

ید رفتارهاي غیر رقابتی ، مساعدت موجودیت گفتمانهاي مخالف و متضاد فرهنگی ، به تشد
از شمار  قابل توجهی » غیر « به نحوي که ) خودي و غیر خودي ( می کند و در این میان شکافی بین ما و دیگري 

وسعیتر از غیر آن واقع شود و توزیع عادالنه قدرت . برخوردار شود ، می تواند بر تشدید تضاد، اثر گذار واقع شود 
.ار بیشتري از شهروندان با مشارکت در سیاست،در قدرت سهیم شود،توصیه می شود به گونه اي که شم

بحران طبقه متوسط شهري جدید-1.3

به کاربرد ، به 1926جامعه شناس آلمانی در سال ) 1882-1939( که نخستین بار امیل لدرر 5» طبقه متوسط جدید« 
بر اساس تقسیم بندي . گران و صاحبان مشاغل جدید اشاره دارد تحصیل کرده ها ، تکنسین ها ، کارمندان ، حقوق بی

.این جامعه شناس ، طبقه متوسط قدیم را بازرگانان مستقل تشکیل می دهند 
این طبقه ، قشر اجتماعی نویی است که با . در جامعه ایران ، طبقه متوسط شهري جدیدي در حال شکل گیري است 

.رش یافته است سال اخیر پرو25تغییرات و تحوالت 
:مهمترین ویژگیهاي طبقه متوسط جدید به شرح زیر می باشد 

اجتماعی بیشتر دلبستگی دارند تا به تداوم و حفظ وضع –اعضاي این طبقه به تغییر و تحوالت سیاسی )1
.موجود 

10، ص 1377، تهران ، انتشارات معاصر گرپ ، نابرابري اجتماعی ، ترجمه محمد سیاه پوش و احمد رضا غروري زاد . ادوارد ج 2
107، ص 1378اقتصادي ، مرداد و شهریور –حسین قریب ، تحوالت طبقات اجتماعی در ایران و تهدیدات بلقوه امنیتی آن ، اطالعات سیاسی 3
183فرامرز رفیع پور ، توسعه و تضاد ، ص 4
391علی آقا بخشی ، پیشین ص 5
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»متمایل به محافظه کاري « و » میانه رو« این طبقه برخالف طبقات متوسط کشورهاي صنعتی و غربی )2
و ) که سنگ بناي نظام اند و نگهبانان آن به شمار می روند ( نیست ، زیرا میان حامالن شئونات جمهوري اسالمی 

.تمایزي حائل نیستند ) که هواخواه تغییر وضع موجودند ( طبقه متوسط فقیر و ناچیز 
جتماعی شده و در جوامع غربی ، به طور خاص و جوامع صنعتی به طور عام ، طبقه متوسط ، مهندسی ا)3

ارائه می گشت تا نظام حکومتی آن سامان یابد ، از افراط و تفریطهاي طبقات اول و سوم نگاه دارد ، اما در جامعه ما 
.طبقه متوسط ، خود تمایل به افراط و تفریط طبقات اول و سوم را دارد 

شدت تحت تأثیر قرار می دهد ، زیرا طبقه استمرار چنین وضعیتی ، نه تنها مشروعیت نظام را ، بلکه حقانیت آن را به 
متوسط جدید یک پاي در میان مردم کوچه و بازار دارد و پاي دیگر در سراسرهاي حکومتی و ادارات دولتی ، 
چنانچه براي حل و رفع دارد و پاي دیگر در سرسراهاي حکومتی و ادارات دولتی ، چنانچه براي حل و رفع این 

نگیرد ، تحولی دگرگون ساز ، همچون انقالب کبیر فرانسه ، در انتظار جامعه ما خواهد بحران ، اقدام اساسی صورت
پویا و بی قرار در جامعه فرانسه ) بورژوازي ( زیرا انقالب مزبور زمانی رخ داد که طبقه متوسط جدید شهري . بود 

.شکل گرفته و آماده اجراي نقش تاریخی خود بود 
اکثر کسانی که در . ی هم تا اندازه وسیعی ، نتیجه اقدامات و نهضت طبقه متوسط بود در واقع ، خود انقالب اسالم

خیابانهاي شهرهاي بزرگ ایران علیه رژیم پیشین به تظاهرات می پرداختند و خواستار تغییر آن بودند ، همان طبقه 
البته منظور این نیست . مینداران متوسط شهري بودند ، نه روستائیان و یا بازاریان حجره نشین ، ثروتمندان و یا ز

آنان مسلمًا در انقالب و پیشبرد آن نقش . که روستائیان کشاورز را نبایستی سهیم در انقالب اسالمی دانست 
.قاطع داشتند 

اکنون به دالیلی از جمله مسائل اقتصادي ، اجتماعی ، حقوقی فنی و سیاسی ، به نظر می رسد که طبقه متوسط ، 
نگاه انسانهاي مغبون می باشد و . ود را تحقق ناگشته دانسته و مطالبات خود را تأمین ناشده می پندارند انتظارات خ

رفتار او یأس آور و آهنگ حرکتش به شیوه اي است که گویا مترصد اقدام دیگري است ، شبیه همان اقداماتی که در 
تاري وابسته به طبقه متوسط است و همین بحران جامعه ایراندستخوش مسئله و بحرانی ساخ.دو دهه پیش انجام داد

.این سرزمین را آبستن حادثه ها نموده است 
براي برون رفت از بحرانهاي اجتماعی ، اقتصادي ، حقوقی فنی و سیاسی طبقه متوسط ایران باید قبل از هر چیز ، 

أمین کامل ، در اولویت برنامه هاي سیاسی را دریابد و آنها رابراي ت–خواسته ها و انتظارات این قشر اجتماعی 
دولت بایستی ابین موضوع را مورد ارزیابی قرار دهد که طبقه متوسط، طبقه . خود قرار دهد) سیاستگزاریهاي(سیاسی 

سوم نیست که بتوان او را مورد ارزیابی قرار دهد که طبقه متوسط، طبقه سوم نیست  که بتوان او را با انعام دادن
طبقه متوسط ، نسبتاً ثروتمند و سیرتر از آن است که انعام بتواند او را اقناع کند ، . راضی نگاه داشت ) چون یارانه ها(

ضمن اینکه دولت هم اندوخته مالی و پولی زیادي ندارد تا به قشر وسیعی از مردم کمک مالی کند و از لحاظ فنی و 
هري جدید ایران ، همچنین مثل طبقه اعیان و اشرافی طبقه متوسط ش. حقوقی هم باج سبیل دادن کاري عقالنی نیست 

.نرم کرد » چاخان « اروپایی نیست که بتوان آنان را با تعارفات، تعریف ها و تمجید و احترامات و به قول عوام، 
زند او فر. دارد ... طبقه متوسط شهري جدید ایران تمایل به تکنولوژي ، صنعت گرایی ، زندگی شهري مبتنی بر رفاه و 

.زمان خود می باشد و به گذشته ، کمتر می اندیشد ، برخالف اقشار دیگر جامعه 
برآورده کردن نیازهاي طبقه متوسط به صنعت ، فن آوري ، اطالعات ، دانش روز به هر طریق ممکن، تحقق این )1

.خدمات ، بزرگترین تأثیرها را بر روي طبقه متوسط شهري خواهد داشت 
او را می توان از طریق برنامه هاي توسعه . ه پویایی ذاتی خود ، طبقه اي منفعل است طبقه متوسط ، با هم)2

اقتصادي ، واردات سرمایه ، دانش فنی و مدیریت خارجی و بکار گرفتن این سرمایه ها ، دانش فنی و مدیریت خارجی 
.در فعالیت هاي عمرانی فعال و پویا نمود 
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می توان پویا کرد و از انفعال در آورد و بحران مربوط به آن را حل » ی توسعه سیاس« طبقه متوسط را از طریق )3
بیشتر اصالحات اداري ، اصالحات قضایی ، قانونمند کردن موسسات » توسعه سیاسی« مع الوصف، این . و فصل کرد

داماتی از دولتی و خصوصی مرتبط با دولت ، شایسته ساالري ، شفافیت در تصمیم گیریهاي دولتی و حکومتی و اق
1.این قبیل معنی می دهد و نه صرفاً گسترش بی رویه ادارات دولتی و حکومتی 

احساس محرومیت نسبی-401

محرومیت نسبی به اختصارعبارت است از نسبت ارزشهاي مورد انتظار و متوقع به ارزشهاي بالفعل و محقق با 
2.وجود اختالف میان انتظارات ارزشی و توانائیهاي ارزشی 

4»نارضایتی «اجتماعی ایجاد کرده و به بروز نوعی 3»نوعی فشار« محرومیت ناشی از سیستم اجتماعی به نوبه خود 

.در افراد محروم منتهی می شود و بدین ترتیب زمینه الزم براي بروز خشونت مهیا می شود 
متغیرهاي میانی دیگري ، نقش بلکه گاهی. البته هرگونه محرومیت نسبی منجر به وقوع رفتارهاي خشم نمی شود

به عنوان مثال عامل فشار و ظرفیت اجبار و وجود یک . کاتالیزور را براي تشدید میل به تضاد و منازعه ایفا می کنند 
سنت تاریخی و پیشینه قومی توسل به رفتارهاي منازعه اي در گذشته و شرایط محیطی و ساختار آسان کننده 

ان با احساس محرومیت نسبی به تشدید رفتارهاي غیر رقابتی کمک می کند و در محرومیت حاکم بر کشور همزم
.نهادینه سازي و مشروعیت رژیم اثر عکس بر جاي می گذارد 

نهادینه سازي به معنی اینکه جامعه متناسب با نیازهاي تازه افراد گروهها و حزبها نهادهاي نوینی را تأمین نماید با 
با میزان رفتارهاي غیر رقابتی ، .یعنی نهادهاي نوینی را تأمین نماید . تی رابطه اي خطی داردمیزان رفتارهاي غیر رقاب

یعنی هرچه جامعه بیشتر نهادمند شود ، حجم و گستردگی نهادهاي منازعه اي کاهش می یابد . رابطه اي خطی دارد 
هاي غیر رقابتی می شود و نقش بازدارنده یا اینکه مشروعیت ، عاملی است که به رغم محرومیت ، مانع از وقوع رفتار

.ایفاد می کند 
براي نظام جمهوري اسالمی عمل 5» حمایت ذخیره «در ایران امروز مشروعیت به نسبت وسیع مردمی به مثابه 

می کند اما از نظرگاه سیاسی هزینه کرد محاسبه نشده آن به دور از جزم و دوراندیشی است بلکه بر عکس باید با 
ت تدابیر خاص و انجام اقدامهاي ویژه فوري براي افزایش قابلیت پاسخگویی و نمایش کارآمدي نظام سیاسی کاربس

.چاره اندیشی نمود 

چالش جمعیت جوان کشور -501

امروزه نرخ رشد جمعیت ، یکی از عوامل مهم در برنامه ریزي توسعه اقتصادي و اجتماعی دولتها به شمار می آید و 
یا سهل انگاري نسبت به این امر می تواند موجبات شکست برنامه هاي اقتصادي ، نابرابري اجتماعی ، بی توجهی 

.امنی را فراهم آورد تبعیض ، شکاف طبقاتی ، افزایش ناهنجاري اجتماعی ، بی ثباتی و نا
اجتماعی است –ی انفجار جمعیت کشور ، فقط داراي عوارض سوء اقتصادي نیست ، بلکه پیامد آن بحرانهاي سیاس

به همین دلیل مطالعه ابعاد مختلف جمعیت در کشورهاي . که دولت را با بی ثباتی و مخاطرات جدي مواجه می سازد 

:و توسعه سیاسی مراجعه شود به »طبقه متوسط«بیشتر در خصوص براي اطالعات 1

L.diamond.Introduction :( persistence, Erosion,breakdownand renewal). In L.diamond , JJ.linz and S.Mlipset (eds)democaracy in Developing
Countries Vol . 3, Asia (Boulder , co:1ynnerienner Publishers , 1989) , PP.6-11

54ص 1377تدبرات گر ، چرا انسانها شورش می کنند ، ترجمه علی مرشدي زاده پژوهشکده مطالعات کاربردي ،2

3 ُُSocial Strain

4 Discontent
5 Re serve support
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چون اصل .کمتر توسعه یافته به ویژه عوارض هرم سنی جمعیت کشور ، از اهمیت فراینده اي برخوردار می شود 
الف جوانان به نظم موجود دلبسته تراند ، لذا از حیث رفتار سیاسی عمومی پذیرفته شده حاکی است که پیران ، برخ

در حالیکه جوانان ، غالبًا به دنبال نوجویی و دگرگونی بوده . به سوي محافظه کاري گرایش بیشتري نشان می دهند 
ان غالبًا به این نکته نیز مزید بر علت می شود که حساس نوطلبی جوان. و تمایل انقالبی در آنها تشدید تر است 

در جامعه اي با . نوخواهی هاي کاذب بدل می شود و همراه با تظاهرات روانی خشونت بار توأمان بروز می کند 
جمعیت جوان پتانسیل مناسبی براي بروز تعارض نسلها به وجود آمده و بی تردید بازتاب جدي در بروز چالشها و 

1.ایجاد تضادهاي سیاسی منجر می شود 

م سنی جمعیت کشور ، نشان می دهد که به دنبال سیاستهاي جمعیتی کشور در سالهاي پس از پیروزي مطالعه هر
سال یکی از جوانترین کشورهاي جهان شده و با مواجهه 24درصد جمعیت زیر 60انقالب اسالمی ایران با بیش از 

افزایش یابد که این به ترکیب ساله به شدت 20-25جمعیت گروه 1385با موج جمعیتی انتظار می رود در سال 
.جمعیتی در همه شئون سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادي و فرهنگی کشور بسیار اثرگذار خواهد بود

این طبقه سنی .در حال حاضر با طبقه سنی خاص مواجه شده است که ماهیتّا با دوران قبل از بلوغ متفاوت است 
.اکثریت داراي دو خواسته است 

مل اشتغال ، مسکن ، امکانات و تسهیالت ازدواج ، آموزش متوسط و عالیشا: خواسته مادي )1

شامل امکانات براي پرکردن اوقات فراغت ، مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی و تحقیق آمال : خواسته معنوي )2
2....و آرزوهاي فردي و ملی ، هویت دینی و 

، و رفتار غیر عقالنی ، احساسی عاطفی و هیجانات خاص از سوي دیگر ، اگر توانایی جسمی و انرژي متراکم جوانی 
دوره جوانی ، آمادگی براي مشارکت در رفتارهاي جمعی و اعتراضی مثل شورشها ومنازعه ها را ملحوظ نماییم و 

ارتقاي سطح « ،»فقدان مفاهمه نسلی«و » گسستهاي هویتی«، »گسست نسلها«، »نبود مجارهاي ارتباطی«عالوه بر آن،
مورد مداقه قرار دهیم،آنان را همراه ناکارآمدي نسبی دولت،3»انقالب انتظارات«، در نتیجه »عمومی نسل کشورآگاهی

. پتانسیل منازعه آفرینی ساختار جمعیتی کشور پیش از پیش آشکار خواهد شد 
نتیجه اینکه ، . قرار گیرد) بسیج گر (بدین ترتیب این نسل آمادگی روانی الزم را دارد تا پیاده نظام جناح هاي سیاسی 

ضمن آنکه به طور منطقی رقلبتهاي سیاسی در دهه سوم انقالب معطوف به کسب نظر و اراده این طبقه سنی جامعه 
.خواهد شد،نظام باید عقالنی سازي رفتار آنها را نیز وجهه همت خود قرار دهد

بحرانهاي فرهنگی در جمهوري اسالمی ایران -2

گرچه بحران هویت را بیشتر ، مرتبط با حوزه فرهنگ . بحران هویت ، عرصه فرهنگی است از دیگر عرصه هاي
. می دانند ، اما در عرصه هاي اجتماعی و سیاسی نیز داراي نمودها و مصادیقی است 

شقاق هرچند ان. بحرانهاي فرهنگی ، در هر جامعه اي رابطه مستقیمی با بحرانهاي اجتماعی و بحرانهاي سیاسی دارد 
بحرانهاي فرهنگی از بحرانهاي سیاسی و اجتماعی امري است غامض و دشوار اما در این پژوهش سعی شده است 

بحران هویت در عرصه 6چند مؤلفه از بحرانهاي هویت در عرصه فرهنگی مورد واکاوي قرار گیرند بنابراین اساس ، 
: گرفته که به شرح ذیل می باشد مورد کنکاش قرار ) یا به سخن دیگر بحران فرهنگی ( فرهنگ 

تغییر گروههاي مرجع - 1

بحران کثرت گرایی فرهنگی - 2

16،ص 1377موریس دوو رژه بایسته هاي جامعه شناسی سیاسی ،ترجمه ابوالفضل قاضی ،تهران نشر دادگستر ، 1
113-115، صص 1378، 6و 5علی اکبر آقایی ،جمعیت و خشونت ،فصلنامه مطالعاتراهبردي ، شماره 2

3 Revolution of Expectation

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


بحران هویت در عرصه هاي اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جمهوري اسالمی ایران ________

١٣

قطبی شدن هنجارها - 3

مهاجرت نخبگان -4

پلورالیسم دینی -5

تغییر ارزشها و گسست ارزشی-6

تغییر گروههاي مرجع-102

و به تبع گسست نسلی شکاف میان گروههاي مرجع اجتماعی سنتی و نسل جدید ، به شکاف گفتمانی ، بحران هویتی 
عموماً خود را در ) نظیر نیاز به احترام و آبرو و فشار هنجاري( انسانها به دالیل مختلف. یاري رسانده است 

در این فرآیند ، انسان ، ارزشها و استانداردهاي افراد یا گروههاي . زمینه هایی با عده اي مقایسه و ارزیابی می کنند 
به . می نامند » گروه مرجع«در اینصورت آن افراد یا گروه را . و مرجع می گیرد1مقایسه ايدیگر را به عنوان یک قالب

2.عبارت دیگر گروه مرجع گروهی است که افراد، خود را با آن مقایسه و با استانداردهاي آن، خود را ارزیابی می کنند

قرار گرفته و به گونه » خاصیت زدایی « در جامه امروز ما ، گروه هاي مرجع سنتی ، به یک معنا در یک فرایند
از سوي دیگر چنانچه گروه هاي مرجع را . محسوسی دچار یک نوع بحران مقبولیت و مشروعیت و مرجعیت شده اند 

نوع گروه هاي مرجع مثبت و گروه هاي مرجع منفی تقسیم کنیم ، باید بگوئیم که گروه هاي مرجع مثبت جامعه 2به 
این پدیده ، بستر ساز تولید نیاز و .یک دگردیسی و تغییر و تبدل به گروههاي مرجع منفی هستند ایران ، در هنگامه 

3. تقاضایی دیگر براي دستیابی به گروههاي مرجع متفاوت و غریبه شده است 

خود این فرآیند می تواند آنقدر پیش رود که تعداد قابل توجهی از اعضاي جامعه،باالخص افراد جوان را از جامعه 
می شوند و 4» الینه« در آنصورت در نهایت افراد به قول کارل مارکس . دلزده و مجذوب کشورهاي دیگر سازد

آنها شیفته فرهنگهاي دیگر می شوند و خود را انحاء گوناگون به عالئم . فرهنگی خود نفی می کنند –هویت ملی 
1. ضاهري آن می آرایند و یا می آالیند 

ال و پایدار اطمینان بخش میان آحاد مردم و گروههاي مرجع می تواند تضمین کننده وفاق و وجود یک رابطه سی
چنانچه نسل جوان ایرانی در شرایط پر تالطم وبحرانی خود ، بتواند به انگیزه ها و . اتصال نسلی باشد 

اف نسلی ژرف و توفنده انگیخته هاي گروههاي مرجع سنتی خود اعتماد نماید،جامعه ما می تواند از بروز یک شک
لذا جهت . مصون بماند ، در غیر اینصورت فروپاشی رابطه اعتماد ، فروپاشی وفاق نسلی را نیز به دنبال خواهد داشت 

:جلوگیري از وقوع پدیده فوق پیشنهاد می گردد 
آن بتوانیم الگوهاي به باز تولید رابطه مبتنی بر اعتماد میان گروههاي مرجع و نسل جدید بپردازیم تا از رهگذر - 1

. کرداري و رفتاري نسل جوان را پردازش کنیم 
انقالبی خود را با روح زمانه هماهنگ –به باز تولید گفتمانی بیاندیشیم تا از رهگذر آن بتوانیم گفتمان اسالمی - 2

ساخته و پاسخگوي نیازهاي مشروع نسل جوان باشیم 
به شأن و منزلت و استعداد نیروي جوان بیاندیشیم ، تا از رهگذر آن بتوانیم امید به حال و آینده را در آنان - 3

.تزریق نماییم 

1 Comparative Frame
2 re ference group

133ص 1378تشار شرکت سهامی ان: مقدمه اي بر جامعه شناسی کاربردي ، تهران : فرامرز رفیع پور ، آناتومی جامعه 3
4 Elienate

134فرامرز رفیع پور ، پیشین ، ص 1
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به » برون«به معماري جامعه اي امن و توأم با آرامش و نشاط بیاندیشیم،تا در پرتو آن نسل جوان نگاه خود را از -4
2. بدارد معطوف» پیوست«به » گسست«و از » درون«

بحران کثرت گرایی فرهنگی -2.2

در وضعیت بحران کثرت گرایی فرهنگی حامالن فرهنگ ها و حوزه هاي فرهنگهاي مختلف در یک جامعه خاص علیه 
یکدیگر برخواسته و هر کدام منافع ، عالیق و سلیقه هاي خود منافع و عالیق اصلی جامعه و از طرفی سایر فرهنگها و 

می توان این پدیده را به خود خواهی فرهنگها و فرهنگهاي خاص . رعی و قابل نادیده گرفتن می پندارند گروهها را ف
خطر بزرگ در این وضعیت آن است که دولت به هرکدام از فرهنگها یا خورده فرهنگها اقبال نشان دهد، . توصیف نمود 

3.گسالنند ممکن است حامالن فرهنگهاي دیگر پیوند خود را با نظام سیاسی ب

سرزمین ایران ، همچون برخی دیگر از سرزمین ها ، ابتدا از مردمی مختلف از لحاظ قومی ، زبانی فرهنگی مذهبی 
تشکیل شد و سپس این مردم در قالب یک دولت مستقل و متمایز از سایر دول ، همدست تشکیل شده و تشکیل دولت 

ذشته سرزمینهاي همدستان بوده و نه یکدستان یا سرزمین مردم به عبارت دیگر جامعه ایران از زمانهاي گ. دادند 
با توجه به امر اجتماعی فوق هر زمان که براي یکدست کردن جامعه ایرانی تالشی صورت می گرفته آن . یکدست 

در سالهاي اخیر مشکالت و مسائل زیادي در عرصه سیاست . تالش مسأله آفرین و حتی بحران زا می شده است 
خارجی ایران به منصه ظهور رسید که هنر و سیاست یکی دیدن همه اقوام و گروههاي ایرانی ، صرف نظر از داخلی و

:هویت هاي آنان را به مخاطره انداخته است این مسائل و مشکالت سبب شده اند 
.غول خرده فرهنگها و خرده هویتها در جامعه ما احیا شوند و سر بگشایند - 1

. هی، زبانی ، مذهبی ، فرقه اي شماري از گروهها از وفاداریهاي ملی آنان فراتر روند وفاداریهاي قومی ، گرو- 2

تعارض داخلی بین اقوام و خرده فرهنگهاي مختلف براي اختصاص دادن ارزشهاي مادي و معنوي به خود ، در - 3
. سطح وسیعی جریان یابد 

اههاي بومی ، محلی و منطبق با فرهنگ و پیشینه براي حل مسأله و یا بحران کثرت گرایی فرهنگی بایستی دنبال ر
زیرا چه بسا راه هایی که براي جوامع دیگر تجربه شده و نتیجه مطلوب داده اند ، براي جامعه اي چون . تاریخی رفت 

.جامعه ما ، بی حاصل و حتی زیان آور باشند 
به قومیتها همچون دادن مسئولیت به راهکارهایی همچون حق استفاده از زبان محلی، اعطاي امتیازهاي سیاسی 

.می تواند براي کشور ما امري مطلوب و کم هزینه باشد ... نخبگان آنان در مناطق مختلف کشور و 

قطبی شدن هنجارها -302

به عبارت . اختالل هنجاري یکی از آسیبهاي جدي جامعه اي است که دگرگونیهاي وسیع و شتابان را تجربه می کند 
مسائل و آسیب پذیریهاي جامعه در حال گذار ، بر هم خوردن نظم هنجاري و شکسته شدن هنجارهاي سنتی دیگر از 

اختالل هنجاري می تواند به صورت قطبی شدن هنجاري ،تضاد هنجاري ، ضعف هنجاري یا عدم عالقه نسبت . است 
.به قواعد اجتماعی باشد 

در این میان قطبی شدن هنجارها .ري قابل درك و لمس است در شرایط امروز کشورمان ، انواع اختالالت هنجا
قطب روشنفکر و . گروههاي اجتماعی متضاد و متخاصم را فراهم آورده است . مهمترین آسیبی است که وجود دارد 

280، ص 1381، زمستان 26، راهبرد ، شماره »  جامعه ایرانی و شکاف میان نسلها « محمدرضا تاجیک ،2
3 chales F.Andrain, Political life and Social chang (Belmont, Ca: wadsworth Publhshing company , Inc, 1970) p.240

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


بحران هویت در عرصه هاي اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جمهوري اسالمی ایران ________

١۵

متحجر ، پائین شهري و باالشهري ، حزب اللهی و بی بند و بار ، فقیر و غنی ، نسل جوان متجدد و نسل میان سال 
.ی ، نمونه هایی از این قطب بندیهاست سنت

این قطبی شدن جامعه ما را به شقوق مختلف و متضاد تبدیل کرده ، به نحوي که هر یک از این شقوق با دیگري، بیگانه 
متأسفانه جامعه امروز ما از شکسته شدن وحدت هنجاري به ویژه در کالن 1.و حتی سر جنگ و ستیز با هم دارند

2.است واز این رو همدلی و همنوایی و انسجام ملی کشور می تواند با خطرات جدي روبرو شودشهرها دچار رنج

مهاجرت نخبگان-402

به سخن دیگر در جامعه پذیري توده . نخبگان از جمله مهمترین گروههاي مرجع در هرجامعه اي محسوب می شود 
راوانی بر شکل گیري نگرشها یا تغییر نگرشهاي فرهنگی مردم نخبگان هر جامعه ، تأثیر ف. نقش فراوانی ایفا می نمایند 

5.نقش آنها رادر کشورهاي جهان سوم بسیار اساسی قلمداد می کنند4»نلسون«و3»هانیتنگتون« ایفا نموده، به طوریکه 

ن مسأله گرچه از رویکرد سیاسی و اجتماعی نیز می توان به مسأله مهاجرت نخبگان نگریست اما به نظر می رسد، ای
به سخن دیگر مهاجرت نخبگان اگر چه می تواند ناشی از ضعف کارآمدي نظام سیاسی . بیشتر صبغه فرهنگی دارد 

در جذب نیروهاي متخصص باشد که نتیجه آن تضعیف مشروعیت نظام سیاسی می باشد، اما مهاجرت نخبگان بیشتر 
6.در عرصه فرهنگی قابل تأمل است 

در فرهنگ سازي و یا شکل گیري و حتی تغییر نگرشهاي مردم دارند و در ساخت هویت نخبگان نقش بسیار کلیدي
خروج نیروهاي متخصص و نخبه از کشور ، توسعه فرهنگی کشور را به . فرهنگی یک جامعه نقش وافري ایفا می کنند 

آن جامعه با مشکل عقب خواهد انداخت و در شکل گیري و انسجام بخشی به هویتهاي مختلف فرهنگی و اجتماعی ،
این امر در خصوص جامعه ایران اهمیت ویژه دارد بخصوص که جامعه چند قومی ایران با . مواجه خواهد شد 

هویتهاي مختلف و چندگانه نیاز به انسجام بخشی و تالش براي شکل گیري یک هویت واحد دارد که نخبگان به عنوان 
.ی توانند کارکرد فوق العاده اي ایفا نمایند گروههاي مرجع و تأثیر گذار بر افکار عمومی م

فرهنگ مانند هر حوزه دیگر اجتماعی زمانی می تواند تداوم پیدا کند که همپاي دیگر ساختارها و عرصه هاي اجتماعی 
هرگونه . مولد بودن یک فرهنگ که در حقیقت تضمین کننده بقاي آن است بستگی به پویایی آن دارد . متحول شود 

صرف دولت که باعث عدم سازگاري تحوالت فرهنگی با دیگر عرصه هاي اجتماعی گردد در نهایت منجر به دخل و ت
میزان پیچیدگی و سرعت فوق العاده تحوالت باعث . انزواي فرهنگی گردیده و امنیت این حوزه را به مخاطره می اندازد 

امروزه در عصر ارتباطات و در . ی تحقق یابد گردیده تا تحوالت در عرصه فرهنگی بیش از عرصه هاي دیگر اجتماع
عصري که تحوالت اجتماعی بیش از هر چیز متأثر از ظهور اندیشه هاي متفاوت در عرصه هاي مختلف اجتماعی است 

بستن فضاي فرهنگی نتیجه اي جز فروپاشی . دیگر نمی توان با یک قرائت حکومتی به همسان سازي مبادرت ورزید 
ذهبی و رویکرد به فرهنگهاي بیرونی و در نتیجه افزایش مقبولیت و مجذوبیت این فرهنگها فرهنگهاي ملی و م

.نخواهد داشت 

39- 29، صص 1362ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، ج دوم ، تهران، امیرکبیر .و.جونز:مراجعه شود به» قطبی شدن جامعه«براي اطالعات بیشتر در خصوص 1
39، ص 1382بهار ، 27فصلنامه راهبرد ، شماره » تکانه هاي آسیبهاي اجتماعی و پیامدهاي ناگوار «حسن روحانی ،2

3 Huntington
4 Nelson
5 Huntington , S. and j M . Nelson . No Easy choice :Poblitical Participation in Developing in
Countries,(combridge:Harvard.U.P 1976) P.55

436- 7صص 16، شماره مسلسل 1381تابستان فصلنامه مطالعات راهبردي ، سال پنجم ، شماره دوم ،» مهاجرت نخبگان« رضا خلیلی ،6
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١۶

در حالیکه فرهنگ ما از ابعاد مختلف بالقوه توانایی مقابله و حتی تأثیر گذاري در عرصه بین المللی را داراست اتخاذ 
قت تغذیه کننده و در عین حال متولی حفظ و بقاي فرهنگ برخی سیاستها باعث گردید که نسل جوان امروز که در حقی

.ملی و مذهبی ماست ، چندان تمایلی به فرهنگ خودي نشان ندهد 
در مجموع عدم توانایی و پویایی فرهنگ خودي مجذوبیت فرهنگ بیگانه و حلقه هاي رابطه هاي عاطفی میان فرد و 

با تعارضات و تضادهاي اخالقی و رفتاري و انباشتی از هویت خود باعث گردید که نسل انقالب نسلی منزوي ، 
بخش قابل توجهی از مهاجرت نخبگان در سالهاي اخیر مؤثر بوده اند که برخی از آنها .بحرانهاي مادي و معنوي گردد 

:به شرح ذیل می باشند 
هستند که در آینده درصد از مردم امیدوار40طبق آمارها تنها حدود : وجود نا امیدي نسبت به آینده کشور - 1

درصد بر این باورند که پایبندي مردم به اخالقیات مثبت در آینده بیشتر خواهد شد 20. وضع مالی آنها بهتر می شود 
اندکی بیش از . درصد بر این اعتقادند که گرایش مردم به اخالقیات منفی در آینده کاهش پیدا خواهد نمود 16و حدود 

درصد امید دارند که فاصله طبقاتی در آینده 8که جامعه در آینده مذهبی شود و تنها درصد مردم امیدوارند 16
1. کمتر می شود

. طبیعی است در چنین وضعیتی با وجود چنین ذهنیتی روند مهاجرت افزایش پیدا خواهد نمود
جمعیت، ایران هم اکنون در از حیث جوانی : جوانی ساختار جمعیت و عدم توانایی دولت در پاسخ گویی به انتظارات- 2

این مسأله ضمن آنکه می تواند فرصتهاي ایده آلی را براي کشور پدید آورد اما به . صدر کشورهاي جهان قرار دارد
عدم توانایی و کمبود امکانات دولت در برآورده نمودن حداقل . نوبه خود می تواند تهدید فزاینده براي کشور باشد 

2. گردیده که مهاجرت به خارج از کشور تشدید شود انتظارات نسل جوان باعث 

45- 51، ص 1381برداشت اول ، شماره اول ، خرداد » احساس امید«علی یوسفی ،1
162، ص 1380انتشارات ابرار معاصر تهران ، زمستان : ، ترجمه جالل دهمشگی ، تهران 21کمیسیون امنیت ملی آمریکا ، استراتژي امنیت ملی آمریکا در قرن 2
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١٧

:عدم وجود فضاي مناسب مادي و معنوي براي افراد تحصیل کرده و متخصص - 3
متأسفانه عدم توجه جدي به مطالبات مادي و معنوي نخبگان باعث گردیده که از حیث خروج نیروهاي متخصص ، 

عوامل آن است که نیروهاي متخصص ، فضاي داخلی را از ابعاد از جمله این. کشور بطور قابل توجهی متضرر گردد 
.مختلف ، مناسب ، جهت حضور خود نمی یابند 

. به نظر می رسد باید با برنامه ریزي مناسب و کارشناسی شده ، اعتماد به نفس را در نسل جوان افزایش دهیم 
. ه ، چیزي جز ارادة امروز آنان براي ساختن فردا نیست نوجوانان باید بدانند و یقین داشته باشند که می توانند و آیند

ضروري است از سوي وزارت خانه ها و سازمانهاي ذیربط مثل آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانان 
.برنامه هاي مدون و قابل اجرا در این زمینه طراحی گردد 

ی صرفاً امکانات پژوهشی و تحقیقاتی و نهایتاً نیاز یک نخبه علم. همچنین شأن و احترام نخبگان باید محفوظ بماند 
با کم ترین  هزینه ،صرفاً با از میان برداشتن دیوارهاي میان خود و جوانان ونخبگان وبا مادي نیست ، دولت می تواند

ایجاد این ذهنیت که این نسل در تحوالت جامعه خود تأثیر گذار . ایجاد یک رابطه معنوي در جذب آنان کمک نماید 
.است میتواند تا حدود قابل توجهی بر روحیه این نسل مؤثر باشد 

پلورالیسم دینی -502

کثرت گرایی دینی و معرفت شناختی ، ناشی از ضعف تولید افکار دینی متناسب با شرایط زمان از طرفی 
تماعی موجب پیدایش و تغییرات اج. حوزه هاي علمیه و روحانیت و نارضایتی از تفسیر و قرائت سنتی از دین است 

نشو و نماي تفکرات جدید دینی شده که برداشتهاي جدیدي را از دین ارائه می دهند متاسفانه ، دین در قرائتهاي 
یعنی درست نقطه متقابل پایه هاي فکر دینی که از . جدید به طور عمده فرد گرایانه ، غیر سیاسی و معنویت گرا است 

س ایدئولوژي نهضت و انقالب اسالمی را تشکیل می داد که آن ، عدم جدایی دین از تبیین شده بود و اسا1341سال 
گرچه ظاهر بحث قرائتهاي جدید ، لزوم .سیاست بود ، امروز با هجمه وسیع موج روشنفکري جدید مواجه شده است 

. حکومتی است کثرت گرایی در فهم دینی است اما نتیجه اي که عاید ، خواهد نمود ، دین فردي و اسالم غیر
بررسی ظهور تفکرات جدید دینی و گرویدن به باور داشتهاي غیر سنتی و پدیدار شدن سنتهاي نوین حائز 

اگر چه . همچنان که نتایج و اثرات اجتماعی این گرایشات نو و قرائتهاي جدید نیز قابل تأمل است . اهمیت است 
عضاً دنباله رو نحله هاي فکري رایج در غرب است و بی تردید باورهاي جدید عمدتأ گذرا ، غیر عمیق ، شعاري و ب

رشد عقالنیت ، هجمه واردات فکري غرب ، روند توسعه ، کثرت گرایی و جهانی شدن از . پایدار نخواهد ماند 
در کنار شک و تردیدهایی . مهمترین عواملی است که موجبات شکسته شدن برداشت هاي سنتی از دین شده است

انان ما را فراگرفته است، براي برون رفت از بن بستهاي اندیشه اي و معرفتی عمالً به قرائتهاي جدید و که ذهن جو
در این چشم اندازها ، دین رابطه خود را با پیرامونش مورد بازنگري قرار می . چشم اندازهاي نو روي خواهند آورد 

رد گرایانه را می توان از مهمترین نتایج تغییرات متأسفانه دین غیر سیاسی و غیر حکومتی و برداشتهاي ف. دهد 
1.بر این اساس، فقه حکومتی و حکومت دینی هر دو با مشکالت و معضالت جدیدي روبرو خواهند شد . جدید دانست

در این رابطه مشکل اصلی را در پرداختن صرف به شکل گیري دینی دانسته و معتقد » نصیرالدین امین ورزلی«آقاي 
مت ، شروع به دینداري کردن مردم کرد که به جاي بازگشت به هویت عمیق دینی و تعمیق باورهاي حکو«: است

به تدریج این شکل گرایی دینی در تقابل با هویت عمیق دینی مردم نیز قرار . دینی به شکل گرایی دینی پرداخته شد 
دین ابزار توجیه قدرت و موقعیت . شد گرفت و در نتیجه این فرایند منجر به تبدیل حکومت دینی به دین حکومتی

.افراد شده و به راحتی از کیسه دین و مقدسات در این مسیر خرج شد 

39-40حسن روحانی، پیشین ، صص 1
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١٨

بنابراین کار جدي . حکومت دینی از نقش و وظیفه اصلی خودش که تمشیت امور و تدبیر مردمان است ، غافل ماند 
نه دین حکومتی را پذیرفت و نه جامعه دینی و نه براي تأمین هویت دینی نسل دوم انقالب اسالمی انجام نشد و او

1.» حتی هویت دینی را و در نتیجه یک انقطاع، گسست و یا چالش فرهنگی با نسل گذشته ایجاد شد 

:به نظر می رسد به منظور تقویت دینی جوانان بایستی 
سنجه هاي دینداري را شاخصها و مقایسه هاي سنتی را در خصوص میزان دین باوري نسل جوان تغییر داد و- 1

.از نو تعریف کرد 
حکومت دینی باید از کار ویژه اصلی خود که تمشیت امور و تدبیر مردمان جامعه است غافل نشده و کارآیی - 2

چرا که این امر در نهایت باعث . خود را چنان تقویت نماید که منجر به افزایش مشروعیت سیاسی نظام گردد 
.عه می شود رضایت مندي عمومی مردم جام

.باید با شیوه هاي روزآمد آدمیان را در مسیر هدایت کشاند و ایمان را در بطن جامعه تزریق کرد - 3

پرهیز از مواضع آمرانه و استبدادي در زمینه ها و عرصه هاي مختلف هدایت دینی افراد با تشبث به توجیهات -4
.تربیتی در آنان می شود به ظاهر موجه که در نهایت موجبات بروز رفتارهاي غیر دینی و

.تأکید بر ترغیب به جاي تبلیغ و توجه عملی به این موضوع که تبلیغ بدون ترغیب ضد تبلیغ است -5

تغییر ارزشها و گسست ارزشی - 6- 2

تغییر ارزشها یا گسست ارزشی ، ممکن است مثبت یا منفی ، پیشرو یا واپسگرا ، خود به خودي یا دستوري ، کند یا 
این امر فرایند پیچیده اي است که تأثیر و تأثر عوامل . جزئی یا کلی ، سطحی یا عمیق و موقت یا دائمی باشد سریع ،

گونان مثل تراوشات ناشی از فرهنگها یا اشاعه ویژگیها از جوامع دیگر ، افزایش یا کاهش جمعیت ، تغییر گروههاي 
را که در هریک از موارد معین ... نهادهاي حکومتی و مرجع ، ناکارآمدي نخبگان فکري و حکومتی ، ناکارآمدي 

دوران گذار که گذر از دوران سنتی به دوران مدرن می باشد نیز از جمله 2. گسست ارزشی دخیلند ، شامل می شود 
.عواملی است که می تواند در تغییر ارزشها موثر باشد 

. ط کار باید داراي هماهنگی ، نظم و تعادل باشد فضاهاي مختلف زندگی از قبیل فضاي خانوادگی ، مدرسه و محی
3.ناهماهنگی ارزشی و یا گسست ارزشی بین فضاهاي زندگی ، مردم را از تعادل و هماهنگی بیرون می آورد 

هویتهاي چند گانه و داشتن چهره هاي متضاد و برعهده گرفتن نقشهاي متناقض از سوي افراد در محیطهاي 
بر دوش او می نهد و به صورت بازیگري می مانند که در یک لحظه در چند نقش متضاد متفاوت، بار سنگینی را 

افسردگی ، اضطراب ، دلواپسی و نگرانی و دیگر آسیبهاي روانی از یکسو و پیامدهاي اجتماعی مانند . بازي می کند 
اموزد که در هر محیط چه باید بی. فریبکاري و دوچهرگی ، پایه هاي اجتماعی جامعه را سست و لرزان می نماید 

.کنشهاي قابل قبولی را ارائه دهد و چگونه خود را با این تفاوتها منطبق سازد 
متأسفانه ، ارزشهاي مختلف در فضاي جامعه ما آنچنان از هم فاصله گرفته که گاهی در جامعه ،شاهد رفتارهاي 

در اداره یک نوع . ، رفتاري کامالً متضاد دارند افراد در یک جمع ، یک نوع رفتار و در جمع دیگر . متناقض هستیم 
در واقع رفتارهاي متناقض ، نشانه اضطراب و . رفتار ، در مسجد رفتار دیگر و در پارك رفتار سومی را دارند 

در این شرایط ، وضع نوجوانان و جوانان . دلواپسی مردم است که منجر به نفاق و ریاکاري و فریبکاري می شود 

152ص 1380زمستان 22راهبرد شماره » مهمترین دهه سوم انقالب « نصیر الدین امینی ورزلی ، 1
540علی آقا بخشی ، فرهنگ علوم سیاسی ، پیشین ، ص 2

3 Steven Conner “post-modernism:Negationof meta –narratives “ in blackwell Companion to the cultural Theory
Oxford, Blackwell, 1997, pp.425-432
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١٩

ن است که نظاره گر این همه رفتارهاي متفاوت و منافقانه هستند ، بی تردید ، نتیجه آن ، دوچهرگی و چند کامالً روش
1.چهرگی در جامعه است که بسیار خطرناك خواهد بود 

زیرا تضاد . گسست ارزشی ، توان ظرفیت و قابلیتها را در هم می شکند و زندگی را براي افراد سخت می گرداند 
و چند چهره بودن را بر افراد تحمیل می کند و انسانها مجبورند چهره اي از خود نشان » هري سازي ظا« ارزشی ،

در صورت تداوم جدال . در واقع یک مرحله از فرایند تغییر ارزشهاست » تضاد ارزشها « . دهند که واقعاً آن نیستند 
گرفت و در نتیجه انسجام و همبستگی اجتماعی و نظامهاي ارزشی ، بین نیروهاي اجتماعی ، پیکار و ستیز در خواهد 

.یکپارچگی فرهنگی و ارزشی با خطر روبرو خواهد گردید 

بحرانهاي سیاسی در جمهوري اسالمی ایران -3

پیش از ارائه برخی اشکال بحران سیاسی در نظام ، .عرصه سیاسی از دیگر عرصه هاي بحران هویت می باشد 
بحران سیاسی حالتی است که در نتیجه آن ثبات و توازن نظام . سیاسی ارائه گردد الزم است تعریفی از بحران 

بحرانهاي سیاسی را برحسب وسعت مکانی عوامل درگیر و گستره جغرافیایی . سیاسی و اجتماعی برهم خورد 
ارفی است که بحرانهاي سیاسی داخلی ،شرایط غیر متع. تعارضات به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می کنند 

معموالً در ساختار سیاسی یک کشور بروز می کند و برحسب ماهیت ، زمان دامنه ، شدت و نوع عوامل درگیر در 
مبارزه سیاسی گسترده و شدید بین احزاب و سازمانهاي سیاسی رقیب براي : آن شامل اشکال گوناگونی است مثل 

حکومت ، کودتاي نظامی ، اعتصابات دامنه دار ، شورشهاي کسب قدرت، ایجاد اختالفات شدید بین جناحهاي مختلف 
بحرانهاي سیاسی داخلی فقط ناشی از عملکر عوامل داخلی یک . خیابانی درگیري هاي قومی و جنگهاي چریکی 

کشور نیست ، بلکه در عصر حاضر تحت تأثیر جریان هاي سیاسی و اقتصادي است که از طرف کشورهاي دیگر و 
بحرانهاي سیاسی بین المللی نیز عبارت است از شرایط غیر . طقه اي و بین المللی اعمال می شود نظامهاي مسلط من

متعارفی که در چارچوب روابط بین دو یا چند کشور بروز می کند و بر حسب گستره جغرافیایی داراي اشکال 
ی روابط سیاسی تا جنگ را در بر اختالف بین دو کشور همجوار که مراحل مختلفی را از تیرگ: گوناگونی است ، مثل 

2.می گیرد ، بحران بین دو کشور مجاور بحران در یک منطقه وسیع جغرافیایی و بحران در ابعاد جهانی 

این پژوهش که بخشی از آن به بحرانهاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران در دهه سوم انقالب اشاره دارد به مؤلفه 
:ه آنها عبارتند از هاي مختلفی خواهد پرداخت که از جمل

بحران اقناع سازي افکار عمومی - 1
رادیکالیزه شدن بخشی از گروههاي آرمانگرا - 2
فرهنگ هاي سیاسی معارض و مشروعیت نظام - 3

.44-45حسن روحانی پیشین صص 1
.442علی آقا بخشی ، فرهنگ علوم سیاسی ، پیشین ،ص 2
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٢٠

بحران اقناع سازي افکار عمومی -1٠3

ت نظام سیاسی درباره عدم اعتماد کافی مردم به توجیهات و توضیحا« بحران اقناع سازي افکار عمومی به مفهوم 
اگر حکومتها براي عملکرد . »مسائل ، حوادث و رویدادها و عدم اعتماد مردم به نظام اطالع رسانی دولت می باشد 

خود توجیهات قابل قبولی ارائه ننمایند و یا با عدم پذیرش مردم رو برو شوند ، آنگاه در چالشی بزرگ با افکار 
ذکر هرگونه دلیل و اقامه هر نوع استدالل و برهان ممکن است چون هیزمی، آتش عمومی قرار می گیرند به نحوي که

سیستم ضعیف اطالع رسانی و عدم پاسخ گویی صحیح و به موقع به مردم، نظام را . بی اعتمادي را شعله ور تر کند
ه مسائل جناحی و اطالع رسانی قطره اي ،دیر هنگام و یا متناقض که ب. با بحران اقناع سازي روبرو می سازد 

از این رو نسبت میان مشروعیت و . گروهی هم آلوده شده باشد نظام را با مشکل مشروعیت روبرو خواهد کرد 
میزان توانایی نظام در اقناع سازي افکار عمومی نسبت مستقیم است و لذا مسئله اقناع سازي داراي اهمیت 

.زیادي است 
م روي آوردن مردم به پیامها و امواج رادیوهاي بیگانه می باشد که در نتیجه از پدیده هاي عدم اقناع سازي ، دست ک

از سوي . به بحران هویت منجر خواهد شد و به لحاظ روانشناختی ، محیط را آماده پذیرش هرگونه شایعه می نماید 
سیاسی محسوب می قانع نشدن مردم در برابر توضیحات ، نشانی از بی اعتمادي و در واقع پایین بودن مشروعیت 

از این رو، . به عبارت دیگر ، یکی از عالئم بی اعتمادي، میزان مقاومت افکار عمومی در برابر توجیهات نظام است. شود 
1.بین اعتماد و مقاومت مردم براي عدم پذیرش رابطه اي معکوس وجود دارد 

به سخن دیگر ارزشهاي . امعه هستیم به نظر می رسد در برخی موارد شاهد شکل گیري دو نوع از ارزشها در ج
این امر می تواند منجر به فاصله گیري و . حاکمیت در برخی موارد با ارزشهاي توده هاي مردم یگانه و واحد نیستند 

شکاف بین حکومت و مردم شده و به خاطر ایجاد فاصله بین مردم و حکومت ، سخنان و توصیه هاي نظام ، چندان بر 
.گردد » بحران نفوذ«وده و حکومت به نوعی دچار مردم اثر گذار نب

افزایش تنش میان نخبگان سیاسی و فکري در جامعـه  –ناکارآمدي نخبگان حکومتی در حل مشکالت و معضالت مردم 

در اولویت قرار گـرفتن منـافع شخصـی    –) سیاست جمع جبري صفر( در رقابتهاي سیاسی علت اتخاذ عدم تحمل رقبا 

توجه به اقشار ثروتمند و باالي جامعه و کـم  –ومتی و اولویت نداشتن منافع ملی و توده هاي مردم سیاست مداران حک
از جمله مواردي است کـه باعـث تشـدید بحـران اقنـاع سـازي افکـار        ... توجهی به اقشار محروم و مستضعف جامعه و 
2.عمومی و به سخت دیگر بحران نفوذ می گردد 

ــات و روي آوردن مــردم بــه رســانه هــا  ــه و کــاهش مشــارکت در برخــی انتخاب ــه مصــادیق مزبــور ... ي بیگان از جمل
.می باشند 

: به نظر می رسد برخی از راهکارهاي جلوگیري از شکل گیري چنین بحرانی به ترتیب ذیل است 
) اعم از رسانه هاي مکتوب و نوشتاري و همچنین رسانه هاي دیداري و شـنیداري  ( بیطرفی رسانه هاي ملی - 1

.در جهت اطالع رسانی دقیق به مردم و جلب اعتماد مردم 
نظارت بر عملکرد مسئولین به منظور خارج شدن از دایره ساده زیسـتی و فرامـوش نکـردن مـردم جامعـه و      - 2

.فاصله نگرفتن از آنها 
.با مسئولین متخلف و معرفی آن چهره ها به مردم جهت عبرت گرفتن دیگران ... برخورد قاطع قضایی و - 3

رسیدگی بیشتر حکومت به اقشار محروم جامعه و فراموش نکردن آنها در برنامه هاي گونـاگون دولـت و در   -4
.قوانین مختلف و در اولویت قرار گرفتن مناطق محروم جهت جذب امکانات دولتی 

1 William Gamson, “ Media Discourse as a Farming Resource” in the Psychology.
1383بهار 31فصلنامه راهرو ، شماره » کارآمدي نظام سیاسی مشروعیت و «محمد رضا قائدي ، 2
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٢١

) .رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی ( حضور مسئولین در میان مردم و پاسخگویی به آنها -5

لیزه شدن بخشی از گروه هاي آرمانگرارادیکا-2٠3

پافشاري بر آرمانگرایی از سوي دو طبقه افراطی از گروه هاي سیاسی آنها را در تعارض با وضع اجتمـاعی موجـود   
افرادي که وضعیت اجتماعی و فرهنگی موجود را نمی توانند تحمـل کننـد الجـرم بـه سـمت افـراط گرایـی        . می کشاند 

1.وي که براي اصالح جامعه جز پرخاشگري و بر خورد قهرآمیز راهی را نمی یابندکشیده می شوند ، به نح

خلق انتظارات باال و تصویر منفی و منحط و عقب مانده از روند جامعه ، مرز تخاصم و تعارض را پررنگ مـی کنـد و   
. خطر جـدي روبـرو مـی کنـد    رفتارهاي تند خارج از ضوابط قانونی ،نظم اجتماعی را با. راه هر گونه آشتی را می بندد

ایجاد فاصله بین گروه هاي افراطی با سایر طبقـات اجتمـاعی زاینـده انـواع آسـیب هـایی اسـت کـه نـه تنهـا پیـام آور            
بـدبینی و  . هرج ومرج و خشونت اسـت کـه موجبـات افسـردگی ، پرخاشـگري و تنـد خـویی را نیـز فـراهم مـی آورد           

ره هاي مستقل و تنها کشانده و در نهایت انزوا و بیگانگی اجتماعی آنـان را  برداشتهاي منفی از جامعه، آنان را به جزی
2.افزایش می دهد 

بدبینی و انزواي اجتماعی به تعارض میان نیروهاي افراطی با گروهاي معتـدل و حتـی بـه تعـارض بـا نظـام سیاسـی        
.منتهی شده و لذا کشمکش ها و ستیزه هاي پیدا و نهان آغاز می گردد

بدبینی مفرط و عمیق نسبت به پروسه توسعه نوسازي واصالحات دارند معتقدنـد داراي رسـالت تـاریخی    گروهی که
ایستادگی کنند و بـه عکـس ، گـروه هـایی کـه      ) انحراف طبق تعریف خودشان( هستند تا در برابر کجرویها و انحرافها 

در چارچوب هاي سنتی دینـی و اجتمـاعی   مدینه فاضله خود را لیبرال دموکراسی غرب می دانند و هرگونه محدودیت 
در نهایت تندخویی و پرخاشگري علیه نظام و ساختار موجود را از وظـایف خـود مـی داننـد و بـدین      3را بر نمی تابند،

. ترتیب نظم اجتماعی از هر دو گروه افراطی مورد تهدید قرار می گیرد 

فرهنگ هاي سیاسی معارض و مشروعیت -3٠3

ه نوع نگاه فرد به سیاست، ساختار سیاسی و میزان نحوه نقش آفرینی وي در فرآیند سیاسی اسـت،  فرهنگ سیاسی ک
از فرهنـگ سیاسـی برخـوردار    » نوع آرمـانی  « ایران کشوري است که از سه گونه کلی و . پویا و زمان پرورده است 

: است 
فرهنگ سیاسی پیش از اسالم .1

فرهنگ سیاسی اسالمی .2

فرهنگ سیاسی غربی.3
متأثر از این سه فرهنگ سیاسی ، شکافهاي گفتمانی شکل گرفته و گروه ها و جناحهاي سیاسی به نگاههـاي متفـاوتی   

.نسبت به مبانی مشروعیت نظام دست می یابند 
از سوي دیگر بین نوع رفتار سیاسی و عمق و شدت اختالفات و نیز موضوع مـورد اخـتالف بـین گـروه هـاي رقیـب       

ود دارد و از آنجا که مبانی مشروعیت رژیم ، موضوعی غیر قابـل مـذاکره بـوده و عظـیم تـر از      رابطه معنی داري وج
اختالف درباره مجریان و پرسنل سیاسی و حتی سیاست هاي نظام است ، لذا امکان نیل به راه حـل مسـالمت آمیـز و    

1 Political communication edited by crigler . Aun Arbor :Chicago Univer sity press, 1988,pp.111-132
2 Snador Halbesky , MassSociety and political Conflict , cambridge Univer sity press, 1976, pp.123-132
3 Mavin Zonis, the Political elite in Iran , Princelon Press, 1971, p . 51
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٢٢

غیـر رقـابتی امکـان ظهـور     رقابتی بین حامالن فرهنگ سیاسی متضاد، به شدت تنزل مـی یابـد و بـرعکس رفتارهـاي    
.می یابند

فرهنگ هاي سیاسی سه گانه فوق در هویت ایرانیان اثر گذار بـوده ، بطوریکـه بسـیاري از کارشناسـان معتقدنـد کـه       
بی توجهی حکومت به هر کدام از مؤلفه هاي فـوق  . هویت ملی ایرانیان ، تلفیقی از هویت ایرانی ، اسالمی و غرب است 

براي مثال بی توجهی به برخی آداب و رسـوم بازمانـده از دوران پـیش    . ایی را در پی داشته باشد می تواند واکنش ه
یکـی از  » چهارشـنبه سـوري   « می تواند برخی از ناهنجاریهـا را در جامعـه ایجـاد کنـد کـه      ) آداب ایرانی ( از اسالمی 

فرهنگ هـاي سیاسـی متفـاوت ، همـت     . مواردي است که در حال حاضر نوعی نابهنجاري در جامعه ایجاد کرده است 
نخبگان فکري را می طلبد تـا راهکارهـایی اسـتخراج و بـه دولـت پیشـنهاد کننـد کـه کمتـرین تبعـات را در جامعـه در            
پی داشته باشد ، هر گونه بی دقتی یا کم توجهی نسبت به واقعیت فوق می تواند تبعـاتی را بـراي نظـام در پـی داشـته      

. ام صدماتی وارد خواهد کرد باشد که بر مشروعیت نظ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


بحران هویت در عرصه هاي اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جمهوري اسالمی ایران ________

٢٣

ارائه راهکارها و پیشنهادات 
تدوین و اجراي سیاستهاي ادغام اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی و تحکیم پیوند عالیق و منافع میان بخشهاي .1

گوناگون جامعه بویژه اقلیتهاي قومی و مذهبی با مراکز که الزمه این امر افزایش توانایی هاي تلفیقی نظام 
. سی است سیا

بسیج منابع موجود داخلی و بهره برداري از منابع خارجی براي مهار بحرانهاي اقتصادي بویژه تورم و .2
.بیکاري 

ایجاد زمینه الزم براي ایجاد تشکلهاي صنفی و فرهنگی مستقل از دولت که بیانگر و پیگیر خواسته هاي .3
.اصناف و طبقات اجتماعی باشد

. ه متوسط به صنعت ، فن آوري اطالعات ، دانش روز به هر طریق ممکن برآورده کردن نیازهاي طبق.4

فعال و پویا نمودن طبقه متوسط از طریق برنامه هاي توسعه اقتصادي ، واردات سرمایه ، دانش فنی .5
.بکار گرفتن این سرمایه ها در فعالیت هاي عمرانی 

مؤسسات دولتی و خصوصی مرتبط شفافیت در تصمیم گیریهاي دولتی و حکومتی و قانونمند کردن.6
.با دولت 

.بازتولید رابطه مبتنی بر اعتماد میان گروه هاي مرجع و نسل جوان .7

انقالبی جهت پاسخگویی به نیازهاي مشروع نسل جوان و هماهنگ نمودن آن –بازتولید گفتمان اسالمی .8
.گفتمان با شرایط زمانه

.ق احترام به شأن و منزلت و استعداد نیروهاي جوان تقویت امید به حال وآینده در جوانان از طری.9

مذهبی و اعطاي برخی امتیاز هاي مشروع و سیاسی به –واگذاري بخشی از مسئولیتها به نخبگان قومی .10
.قومیت ها 

پرهیز از مواضع آمرانه و استبدادي در زمینه ها و عرصه هاي مختلف هدایت دینی افراد با تشبث به .11
.موجه که در نهایت موجبات بروز رفتارهاي غیر دینی و غیر تربیتی در آنان می شود توجیهات به ظاهر 

تفاوت زدائی و فاصله زدائی متولیان دینی و تربیتی با مخاطبان و اجتناب از برخوردهایی از موضع طبقه .12
.ممتاز و حاکم یا دیندار 

و گوهر اصلی دین و تربیت که بیشتر و پرهیز از کمی گرایی ، شکل گرایی ، ظاهر گرایی و غفلت از حقیقت.13
.معموالً ناظر بر جنبه هاي کیفی و درونی است 

تالش و حرکت و سوق دادن اهداف ، برنامه ها و روشهاي مؤسسات و مراکز دینی و تربیتی از .14
راي و تالش ب» درونی ، فعال و خود انگیخته « به جنبه هاي » بیرونی ، انفعالی و دگرانگیخته «جنبه هاي 

.حرکت از تربیت تفکر عاریه اي به تربیت اصولی ، ذاتی و جوهري و طبیعی یا فطري 
پرهیز از دلخوش بودن به متابعت با همانند سازي ظاهري و ریاکارانه مخاطبان و تالش براي درونی شدن .15

ی در آنان با یا درونی کردن ارزشها و رفتارهاي فرهنگی ، دینی و تربیتی و تعمیق باورهاي دینی و تربیت
.فعال کردن انگیزه ها و اراده هاي ایشان
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٢۴

فهرست منابع و مأخذ

کتب فارسی : الف 
. ، چاپ اول 1379نشر چاپار ، پائیز : علی آقا بخشی ، فرهنگ علوم سیاسی ، تهران .1

.1379نشر قومس ، : عبدالعلی قوام ، چالشهاي توسعه سیاسی ، تهران .2

. 1379بحران تهران فرهنگ گفتمان ، محمد رضا تاجیک ، مدیریت.3

.1366دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، : علی اصغر کاظمی ، مدیریت بحرانهاي بین المللی ، تهران .4

.1377انتشارات معاصر ، : گرب ، نابرابري اجتماعی ، ترجمه محمد سیاه پوش ، تهران . ادوارد ج .5

. فرامرز رفیع پور ، توسعه و تضاد .6

پژوهشکده مطالعات: درابرت گر، چرا انسانها شورش می کنند، ترجمه علی مرشدي زاد، تهرانت.7

.1377،راهبردي 

.1377نشر دادگستر ، : موریس دوورژه ، بایسته هاي جامعه شناسی ، ترجمه ابولفضل قاضی ، تهران .8

تهران شرکت سهامی انتشار ، فرامرز رفیع پور ، آناتومی جامعه ، مقدمه اي بر جامعه شناسی کاربردي ، .9
1378.

.1362امیر کبیر ،: ت ، خداوندان اندیشه سیاسی ، ترجمه علی رامین ، ج دوم ، تهران . و . جونز .10

.1362امیرکبیر ،: ، ترجمه جالل دهمشگی ، تهران 21کمیسیون امنیت ملی آمریکا در قرن .11

مقاالت فارسی:ب 
.1،1378یده مقاالت سیاسی و امنیتی ، ج ، گز» بحران «رابینسون ،. جمیز آ. 12
، فصلنامه مطالعات راهبردي ، پیش » شکافهاي قومی خشونت در پیکارهاي سیاسی « حجت اله ایوبی ، . 13

. 1377شماره اول ، بهار ، 
) نشریه مرکز تحقیقاتی استرتژیک( فصلنامه راهبرد» مولفه هاي نظري بحران«محمدرضا قائدي،. 14

1382شماره،
نشریه مرکز تحقیقاتی ( فصلنامه راهبرد » مشروعیت و کارآمدي نظام سیاسی «محمد رضا قائدي ، . 15

1382، شماره ، ) استراتژیک 
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