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(تاریخ دریافت –6931/5/82 :تاریخ تصویب)6931/8/61 :

چکیده
گونهشناسی فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و بررسی آسیبشناختی آن از منظر مؤلفههای دوگانۀ
توسعۀ سیاسی مسئلۀ اصلی مقالۀ حاضر است .استدالل نظری مقاله این است که چنانچه فرهنگ
سیاسی یک جامعه و مؤلفههای اصلی آن تضمینکنندۀ ثبات سیاسی و تقویتکننده جامعۀ مدنی ـ
بهمثابۀ مؤلفههای اساسی توسعۀ سیاسی ـ نباشند ،پیامدهای آسیبشناختی خواهند داشت .از نظر
روششناختی ،مطالعۀ حاضر به شیوۀ اسنادی و با کاربرد روشهای تفسیری و تحلیلی به اجرا در
آمده است .فرهنگ سیاسی شبهطایفهای و فرقهگرایانه ،فرهنگ سیاسی چندپارۀ قومی ،فرهنگ
سیاسی تودهای ،فرهنگ سیاسی دینمحور و فرهنگ سیاسی هویتمحور جوانان و زنان گونههای
خاص و برجستۀ فرهنگ سیاسی در جامعۀ معاصر ایران هستند .ارزیابی تحلیلی و تفسیری
گونههای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر بیانگر این است که این گونهها همگرایی زیادی با توسعۀ
سیاسی ندارند و در مواردی ثبات سیاسی را تهدید و جامعۀ مدنی را تضعیف میکنند.

واژههای کلیدی
توسعهیافتگی سیاسی ،ثبات سیاسی ،جامعۀ مدنی ،فرهنگ سیاسی.

.6

Email: hamedshiri2003@yahoo.com
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مقدمه
از دهۀ  39بازگشتی دوباره به فرهنگ سیاسی در تحلیلهای اجتماعی ـ سیاسی دیده میشود.
زوال کمونیسم اروپایی ،فروپاشی اتحادیۀ شوروی و ظهور اسالمگرایی در کشورهای اسالمی
و پذیرش واقعیت تکثرگرایانه فرهنگها در جهان ،موجب اذعان به مؤلفههایی از این قبیل شده
است که سیاست صرفاً بازتاب اقتصاد و ساختارهای آن نیست و نگرش و ارزشها در
دگرگونی نهادهای حکومتی و اقتصادی مهماند .از این رویکرد توجه به فرهنگ سیاسی و نقش
آن بهویژه در توسعۀ سیاسی مورد بازخوانی و تأکید فزاینده قرار گرفته است .این مسئله با تأمل
در گونه های متنوع فرهنگ سیاسی در یک جامعه و میزان همگرایی و واگرایی آنها نسبت به
یکدیگر از منظر اقتضائات توسعۀ سیاسی به معنای «ایجاد ثبات» و «توسعۀ جامعۀ مدنی»
بهطور عام بیش از پیش اهمیت یافته است .از نظر دایموند حفظ نظم درونی و بقای ساختارها
و تقویت جامعۀ مدنی تنها با سازگاری و ائتالف الگوهای متعدد فرهنگ سیاسی ممکن است
( .)Diamond, 1994ثبات ،مهمترین هدف نظامهای اجتماعی ـ سیاسی است و چنانچه عناصر
فرهنگ سیاسی در جامعه تضمینکننده و تثبیتکنندۀ آن نباشند ،بنیادهای نظام سیاسی به
چالش کشیده خواهد شد .از سوی دیگر ،نظام سیاسی باثبات به جامعۀ مدنی توسعهیافته
وابسته است که در آن شهروندان ،مشارکتی فعال و پویا در امور سیاسی و دروندادهها و
بروندادههای نظام سیاسی داشته باشند ( .)Faulk, 1999: 107فرهنگ یا فرهنگهای سیاسی در
جامعه اگر نتوانند چنین مشارکتی را تشویق و جامعۀ مدنی را تقویت کنند ،پیامدهای
آسیبشناسانه بههمراه خواهند داشت.
تنوع فرهنگ سیاسی بهویژه در جوامعی که از خصوصیات اجتماعی ـ فرهنگی و
ساختارهای مذهبی ،قومی ،سیاسی و گروهی متکثر و متنوع برخوردارند ،نمود بیشتری دارد و
این امر در مورد جامعۀ ایران که از این تنوع ساختاری برخوردار است ،صدق میکند .وجود
گروههای قومی متعدد ،گرایشهای فرهنگی و مذهبی متفاوت و خصوصیات جمعیتشناختی
پراکنده (بهویژه تفاوتهای نسلی) و مواجهه با تغییرات و دگرگونیهای سیاسی ـ اجتماعی
عمده در قرن اخیر در شکلگیری فرهنگهای متفاوت و انعکاس این تنوع در جهتگیریهای
سیاسی جامعۀ ایران کامالً مشهود است .آنچه هدف مقالۀ حاضر را تشریح میکند ،بررسی
جامعهشناختی گونههای غالب فرهنگ سیاسی ایران در دوران معاصر و تحلیل آسیبشناختی
این گونههاست .از این رویکرد که فرهنگ سیاسی مسلط بر کنش سیاسی مردم ایران او ًال
چگونه بر ثبات سیاسی تأثیر میگذارند و ثانیاً چگونه «جامعۀ مدنی» را بهمثابۀ یکی از
مؤلفههای توسعۀ سیاسی تحت تأثیر قرار میدهند.
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رویکرد نظری
«فرهنگ سیاسی» تابعی از فرهنگ عمومی بوده و اغلب با مفهومسازیها و بررسیهای ناظر بر
خود فرهنگ پا گرفته است .فرهنگ شکل تثبیتشدۀ رفتارها ،باورها و افکاری است که در
میان اعضای یک جامعه مشترک است (کوش .)6926 ،چنانچه این باورها و افکار معطوف به
دنیای سیاست یا دارای پیامدهای سیاسی باشند ،به قلمرو فرهنگ سیاسی تعلق میگیرند.
اصطالح فرهنگ سیاسی در چارچوب سیاست تطبیقی برای روشنتر و نظامیافته کردن بخش
زیادی از دانستهها در خصوص مفاهیم جاافتادهای مثل «منش ملی» مطرح شده است

(چیلکوت،

 .)948 :6911مطالعۀ تطبیقی آلموند و وربا ( )6319نخستین کار نظامیافته در زمینۀ فرهنگ سیاسی
است که با تأثیرپذیری از تئوری کارکردگرایانۀ پارسونز سه نوع از فرهنگ سیاسی محدود ،تابع
و مشارکتی را انتزاع میکنند ( .)Almond & Verba, 1963این سه الگو« ،ایدهآلتایپ»های وبری
هستند که در واقعیت همواره ترکیبی از این الگوها یافت میشود .ترکیب خاصی از فرهنگ
سیاسی که آنها برجسته میکنند« ،فرهنگ مدنی» است .در این نوع فرهنگ ،فرهنگ سیاسیِ
مشارکتی از طریق جهتگیریهای تابعی و محدود نسبت به مسائل سیاسی ،متوازن میشود
(قوام .)14 :6911 ،لوسین پای مفهوم فرهنگ سیاسی را در زمینۀ توسعۀ سیاسی واکاوی میکند.
پای ،فرهنگهای سیاسی را از نظر چهار موضوع یا ارزش کامالً با یکدیگر متفاوت میداند:
اعتماد اجتماعی یا بیاعتمادی ،مسئلۀ سلسلهمراتب یا برابری و چگونگی برخورد جوامع با آن،
مسئلۀ آزادی و اجبار و در نهایت سطوح وفاداری و وفاق در چارچوب یک نظام سیاسی .به
نظر پای طریق خاص ترکیب این چهار موضوع یا ارزش ،بخش زیادی از ویژگی خاص
مربوط به فرایندهای توسعه در هر کشور را ارائه میکند (پای .)45-41 :6919 ،آلموند و پاول نیز
مفهوم فرهنگ سیاسی را به نظام سیاسی پیوند داده و آن را با تواناییهای نظام سیاسی (ثبات و
توسعۀ سیاسی) و ایستارها و احساسات شهروندان نسبت به آن بررسی میکنند .آنها در ترسیم
سطوح فرهنگ سیاسی ابعاد سهگانۀ تمایالت مطرح در نظام سیاسی ـ «سیستم»« ،فرایند» و
«سیاستگذاری» ـ را تشریح میکنند و توضیح میدهند (آلموند و پاول .)81 :6915 ،در سطح سیستم
دیدگاه شهروندان و رهبران در مورد ارزشها و سازمانهای قوامبخش نظام سیاسی مورد توجه
است .در سطح فرایند به تمایالت افراد برای درگیر شدن در فرایندهای سیاسی پرداخته
میشود و در سطح سیاستگذاری انتظار شهروندان و رهبران از سیاستهای حکومت ،تعیین
اهداف و چگونگی دستیابی به آنها مطرح است .کیت فالک نیز در دفاع از نظریۀ فرهنگ
سیاسی بر این باور است که نظام سیاسی باثبات و توسعهیافته ضرورتاً بر «جامعۀ مدنی»
توسعهیافته ،منسجم و باثبات استوار است ( .)Faulk, 1999: 107بر این مبنا استدالل میشود که
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توسعۀ سیاسی عالوهبر نهادها و ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی (قوانین ،پارلمان و تفکیک قوا)
به «شهروندان» مؤثر ،قانونگرا و فعال هم نیاز دارد.
در این رویکردهای نظری فرهنگ سیاسی حوزۀ مستقل تأثیرگذاری تصور میشود که
میتواند زمینهساز تغییرات سیاسی (بهویژه توسعۀ سیاسی) باشد .این بحث بر این استدالل
مبتنی است که چنانچه عناصر فرهنگ سیاسی تضمینکنندۀ ثبات سیاسی نبوده و جهتگیری
آن معطوف به تقویت جامعۀ مدنی نباشد ،توسعۀ سیاسی محقق نخواهد شد .بررسی انتقادی

«گونههای فرهنگ سیاسی» 6ایران در دوران معاصر و نقش آنها در تبیین توسعۀ سیاسی در
مقالۀ حاضر با استناد به این رویکرد تئوریک صورتبندی میشود.
تکوین فرهنگ سیاسی در ایران :گفتمانها و عوامل تأثیرگذار
اساسیترین سؤال در خصوص فرهنگ سیاسی به زمان و مکان و توجه به دالیل تاریخی و
دالیل ساختاری تکوین فرهنگ سیاسی مرتبط است .این بینش به ما امکان میدهد برای
صورتبندی فرهنگ سیاسی ضمن رجوع به گذشته در مؤلفههای ساختاری آن نیز تأمل کنیم.
گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی و گفتمان مدرنیسم مطلقۀ پهلوی مهمترین مؤلفههای

ساختاری – تاریخی فرهنگ سیاسی در ایران قبل از انقالب اسالمیاند

(بشیریه،

.)6926

پاتریمونیالیسم مبتنی بر سلطۀ سنتی است که بر پایۀ آن فرد در درون سنتی قرار دارد که باید
برای پرهیز از زوال از آن اطاعت کنند (بشیریه .)19:6924 ،این گفتمان در دوران پهلوی امکانات
محدودی برای ظهور جامعۀ مدنی ،ثبات سیاسی ،آزادی و عدالت اجتماعی بهوجود آورد و در
عوض فضای ساختاری الزم برای ظهور اموری مانند اطاعتپذیری ،فرصتطلبی ،اقتدارگرایی،
انفعال سیاسی ،اعتراض خاموش ،ترس گسترده ،بدبینی و بیاعتمادی سیاسی را فراهم ساخت
(بشیریه .)11 :6926 ،گفتمان مدرنیسم مطلقۀ پهلوی نیز مجموعۀ پیچیدهای از عناصر مختلف از
جمله نظریۀ شاهی ایران ،پاتریمونیالیسم سنتی ،گفتمان نوسازی به شیوۀ مدرنیسم غربی،
قانونگرایی و مردمگرایی است .در این گفتمان فرهنگ سیاسی کامالً آمرانه است و زمینهای
برای مشارکت و رقابت سیاسی ایجاد نمیکند .اقتدارگرایی ،توهم توطئه ،فرهنگ خشونت و
ستیز ویژگیهای مشترک دو گفتمان فرهنگ سیاسی قبل از انقالب است (شریف.)699-692 :6926 ،
 .6گونههای فرهنگ سیاسی در اینجا گونههای آرمانی ( )Ideal Typeهستند .گونۀ آرمانی ابزار تحلیلی و روششناختی
است که توسط ماکس وبر ،جامعهشناس آلمانی ارائه شده است .به نظر وی گونۀ آرمانی یک ساختار تحلیلی است که گزینش
و تجرید شده است .محقق از این طریق میتواند همانندیها و انحرافها را در موارد عینی تشخیص دهد .گونۀ آرمانی با
واقعیت عینی هرگز مطابقت ندارد ،بلکه بر پایۀ برخی از عناصر واقعیت ساخته میشود (برگرفته از فروند6912 ،؛ کوزر،
.)6929
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فرهنگ سیاسی در ایران با ظهور گفتمان انقالب اسالمی بعد از انقالب  6951تکوین
مییابد .در این گفتمان سنت اسالمی بهعنوان راهحلی برای مسائل جامعه و عصر مدرن طرح
شد (بشیریه .)13 :6926 ،عناصر این گفتمان بر پایۀ دشمنی با غرب و مظاهر مصرفگرای آن و
تأکید بر رهبری ،انضباط اجتماعی و اخالقی ،ارزشهای سنتی ،نخبهگرایی سیاسی و کنترل
فرهنگی ساخت یافته است.
در آغاز نظام جمهوری اسالمی بر پایۀ گرایش کاریزمایی و مردمگرای امام خمینی (ره)
شکل گرفت .پس از تصویب قانون اساسی ترکیبی از اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی در نهاد
والیت فقیه ایجاد شد .در فاصلۀ سالهای  52تا  12عنصر کاریزمایی غلبه داشت و پس از آن
سنت جایگاه ممتازتری بهدست آورد .فقدان شخصیت کاریزمایی امام خمینی (ره) در صحنۀ
سیاست و پایان جنگ بهتدریج سبب شکاف در گفتمان انقالب اسالمی شده و پیدایش دو
گفتمان اصولگرا (محافظهکار) و گفتمان اصالحطلب را موجب شد

(بشیریه:6929 ،

.)698-699

پایان رهبری کاریزمایی و نهادینه شدن کاریزما در قالب نهاد والیت فقیه مهمترین عامل
شکلگیری گفتمان محافظهکاری است (سلطانی .)659:6924 ،مفصلبندی گفتمان اصالحطلب در
سال  6951متشکل از چند مفهوم بنیادین تجددگرایی شامل قانون ،آزادی و مردم حول دال
جمهوریت بود ،اما بهدلیل داشتن ریشههای سکوالر تا سال  6911در حاشیه بود .این گفتمان
در سال  6911و با نظام معنایی که کامالً ریشه در فرهنگ داشت ،ظهور کرد؛ عناصری مانند
جامعۀ مدنی ،توسعۀ سیاسی ،قانون و اصطالحات سیاسی حول نقطۀ مرکزی «مردم» وارد
منازعات سیاسی شد.
گفتمانهای مسلط فرهنگهای سیاسی ویژۀ خود را دارند ،در همان حالی که تحوالت
جامعه این فرهنگهای سیاسی را به چالش میکشند و خردهفرهنگهای سیاسی جدیدی را

عرضه میکنند .در مقالۀ حاضر اعتقاد بر این است که در کنار گفتمانهای سیاسی ،زمینههای
تاریخی و ساختاری مانند جامعهپذیری نهادی ،تغییرات فرهنگی ،تغییرات اجتماعی و بهطور
خاص پدیدۀ جهانی شدن عناصر فرهنگ سیاسی معاصر ایران را متأثر ساختهاند.
در زمینۀ جامعهپذیری سیاسی در ایران عواملی چون دولت و دستگاههای ایدئولوژیک آن،
نیروهای طبقاتی و دینی ،فرهنگ جدید زنان و جوانان ،رسانههای بینالمللی و تکثر قومی
جامعۀ ایرانی دخالت دارند .این عوامل در همۀ زمینهها متضاد نیستند ،همچنانکه همیشه نیز
همدیگر را تقویت نمیکنند .از جمله تغییرات فرهنگی مواجهۀ فرهنگ دینی با سازوکارهای
فرهنگ غربی است .این مواجهه در سپهر سیاسی ایران در ترکیب سنت دینی با دموکراسی و
فرهنگ سیاسی منتج از آن بازنمایی میشود .تغییرات اجتماعی بهویژه تغییراتی که در ساختار
جمعیتی و آموزشی بهخصوص ورود دختران جوان به دانشگاهها بهوقوع پیوسته،
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جهتگیریهای فرهنگ سیاسی در ایران را دگرگون کرده است .فرهنگ سیاسی در ایران
بهویژه اشکال نوظهور آن برکنار از جریانهای متأخر بهویژه پدیدۀ جهانی شدن نبوده است.
جهانی شدن امکاناتی را در اختیار شهروندان میگذارد که خارج از کنترل دولت ملی است.
همین امر ناگزیر به تحول فرهنگ سیاسی منجر میشود .در سطح فرهنگ جهانی شدن موجد
پیدایش جامعۀ مدنی جهانی شده است .اعتراضات بینالمللی در خصوص بسیاری از امور
جهانی (جنگ ،محیط زیست ،جنبش زنان و امثالهم) گویای این امر است .در خاورمیانه
میتوان امواج متداخل جهانی و محلی ـ دموکراسی و اسالمگرایی ـ را مشاهده کرد.
این زمینههای ساختاری سبب بیگانگی فرهنگی سیاسی تودهها از فرهنگهای سیاسی
گفتمانهای مسلط شده است .پیامد آن را میتوان در آنچه جامعهشناسان «فروپاشی اجتماعی»
نامیدهاند ،دید

(اباذری.)6913 ،

فروپاشی اجتماعی در سطح خرد و در مناسبات اجتماعی در

افزایش عدم اعتماد ،عدم مسئولیتپذیری و نابهنجاریهای اجتماعی قابل مشاهده است.
گونهشناسی فرهنگ سیاسی در ایران معاصر و رابطۀ آن با توسعۀ سیاسی
در این بخش برخی از مهمترین اشکال و گونههای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر بررسی و
تحلیل شدهاند .این تحلیل معطوف به آسیبشناسی گونههای فرهنگ سیاسی از منظر توسعۀ
سیاسی و بهطور خاص مؤلفههای دوگانۀ آن یعنی ثبات سیاسی و تقویت جامعۀ مدنی است.
این گونهشناسی منطبق با ایدهآلتایپهای وبری و تجریدی از واقعیت تجربی و برساختۀ
برخی عناصر واقعیت اجتماعی است .در اینجا تالش شده است واقعیت انضمامی براساس این
گونهشناسی تحلیل شده و همانندیها و انحرافها با استناد به چارچوب نظری مورد بحث و
بررسی قرار گیرد.
 .1فرهنگ سیاسی معاصر و تهنشستهای فرهنگ عشیرهای

سریعالقلم فرهنگ سیاسی عشیرهای را مؤلفۀ برجستۀ فرهنگ سیاسی ایران تا قبل از انقالب
اسالمی معرفی میکند

(سریعالقلم)6911 ،

که در تضاد با «فرهنگ سیاسی عقالنی» یا «عقالنیت

فرهنگی» است .فرهنگ عشیرهای با ویژگیهای خاصگرایی ،خویشاوندگرایی ،روش سرکوب
جهت حل اختالف و تضادها ،فقدان رقابت ،انتخاب براساس تبعیت و اطاعت ،بیاعتمادی
شدید افراد به یکدیگر و حاکمیت دیوانساالری مبتنی بر خویشاوندی شناخته میشود .پژوهش
گاستیل دربارۀ ویژگیهای عمدۀ فرهنگ سیاسی طبقۀ متوسط ایران نیز بیانگر فرهنگ عشیرهای
و نظام ارزشی مبتنی بر این فرهنگ است

(1978

 .)Gastil,همچنین ماروین زونیس فرهنگ
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سیاسی نخبگان ایران را با بدبینی سیاسی ،بیاعتمادی شخصی ،احساس عدم امنیت آشکار و
سوءاستفاده بین افراد مالزم میبیند

(.)Zonis, 1961

جدول .1پراکندگی آرای نامزدهای دوره نهم ریاست جمهوری در استانهای مختلف کشور
استان

احمدینژاد

هاشمی

کروبی

معین

قالیباف

الریجانی

مهرعلیزاده

آذربایجان شرقی

65/61

89/51

3/98

64/54

3/94

8/65

82/834

آذربایجان غربی

3/41

63/69

68/52

62/58

61/26

6/35

89/51

اردبیل

64/69

89/91

66/98

1/61

88/98

6/19

89/46

اصفهان

45/16

64/24

66/62

66/61

66/83

4/62

6/19

ایالم

66/89

64/94

91/53

63/51

64/86

8/95

6/95

بوشهر

89/81

89/31

84/64

61/21

66/55

8/98

6/88

تهران

99/69

85/52

2/94

69/98

68/99

4/34

5611

چهارمحال و بختیاری

84/24

64/81

89/59

69/86

61/59

1/98

6/92

خراسان جنوبی

95/53

89/94

3/19

69/15

61/61

8/99

6/14

خراسان رضوی

65/99

89/35

66/29

68/36

94/24

9/64

6/99

خراسان شمالی

1/14

89/92

85/38

69/26

82/31

4/23

8/92

خوزستان

65/21

86/26

91/18

69/68

69/69

9/33

6/91

زنجان

89/26

84/13

64/98

65/96

65/38

5/69

4/64

سمنان

94/24

84/29

3/89

3/44

69/61

1/62

6/92

سیستان و بلوچستان

5/55

62/94

2/31

55/18

1/32

8/39

9/25

فارس

69/19

88/26

99/34

68/83

65/42

9/41

6/81

قزوین

89/26

86/39

61/49

69/14

65/51

9/19

4/31

قم

55/65

88/49

5/44

5/33

5/55

8/95

9/66

کردستان

1/49

65/54

98/98

81/19

64/92

8/84

8/35

کرمان

66/61

46/41

69/63

4/51

3/12

63/69

9/24

کرمانشاه

3/11

63/91

95/45

64/21

61/91

9/91

6/14

کهگیلویه و بویراحمد

66/98

61/33

99/36

61/99

61/14

1/56

9/59

گلستان

2/69

88/63

81/18

88/92

68/43

1/94

6/62

گیالن

64/26

68/46

89/81

62/68

61/95

4/32

9/92

لرستان

2/13

65/81

55/56

1/12

2/25

9/39

9/21

مازندران

68/94

89/52

1/29

66/88

2/29

95/64

6/49

مرکزی

81/31

84/11

62/92

66/95

68/49

8/33

8/49

هرمزگان

69/91

68/19

83/51

85/16

4/88

69/99

6/16

همدان

84/11

88/85

81/51

69/11

3/89

9/99

8/53

یزد

92/11

61/8

68/29

69/95

64/11

8/91

6/64

کل کشور

89/44

88

61

64/91

64/59

4/52

4/52

منبع :روزنامۀ کیهان  24/9/82و روزنامۀ شرق 24/9/82

تصور بر این است فرهنگ سیاسی عشیرهای به مرور با دگرگونیهای رخداده در دوران
حکومت پهلوی و شکلگیری انقالب اسالمی از فرهنگ سیاسی امروز ایران حذف شده است.
بیتردید پایههای نظام عشیرهای امروزه کامالً تضعیف شده و حتی از بین رفته است ،اما با
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وجود این دگرگونیها تهنشستهای این فرهنگ عشیرهای در اشکال و صورتبندیهای نوین
آن یعنی فرهنگ قوممدارانه و فرقهای در معادالت سیاسی و رفتارهای سیاسی کنشگران
همچنان نقش تعیینکننده دارد .با رویکردی استداللی و استنادی میتوان نشانهها و آثار
پدیداری و پایداری این فرهنگ را در دوران معاصر نیز نشان داد .بارزترین نمود این فرهنگ
قوممدار و گروهی در مشارکتهای سیاسی اقوام ایرانی در انتخابات مختلف رسمی دیده
میشود .در این زمینه ارزیابی نتایج انتخاب نهم ریاست جمهوری ( 6924دورۀ اول) قابل تأمل
است (جدول .)6
روشنترین وجه رفتار سیاسی شرکتکنندگان در مرحلۀ نخست انتخابات  6924رفتار
سیاسی مبتنی بر قومیت است .بیشتر نامزدها در استانی که زادگاه و بعضاً خاستگاه سیاسیشان
بوده است ،رأی نخست را کسب کردهاند که بهروشنی بیانگر بروز احساسات قومی در
مشارکتکنندگان و تعیینکنندگی این تمایالت در تصمیمهای مهم سیاسی است .این واقعیت
وجه امروزی فرهنگ عشیرهای گذشتۀ ایران را تداعی میکند.
با نگرشی دقیقتر و فراگیرتر در سایر فعالیتهای سیاسی میتوان تعمیمپذیری این فرضیه
را با قطعیت بیشتری تأیید کرد؛ گرایشهای طایفهای ،قومی و گروهی در انتخابات شورای

شهر -بهویژه در انتخابات  38 ،25و  -631نیز کامالً مشهود است .بهجز استثنائاتی بیشتر شهرها
و شهرستانهای کشور صحنۀ رقابت نامزدهای گروهی ،طایفهای و فرقهای بوده است .انتخابات
اخیر شورای شهر در بسیاری از شهرها و شهرستانهای کوچک و بزرگ کشور بیش از آنکه
تجلی فعالیت نهادی سازمانیافته و تشکلیافتۀ سیاسی باشد ،بیانگر گرایشهای متعصبانۀ
شبهعشیرهای بوده است.
نهادینه شدن جامعۀ مدنی توسعهیافته و پویا نیازمند ارزشهایی چون مدارا ،پذیرش
اجتماعی دیگری و اتخاذ عقالنیت جمعی است .ارزشهایی که فرهنگ گروهی و فرقهای فاقد
آن است و اساساً در تضاد با آن قرار میگیرد .از طرف دیگر ،برجستگی فرهنگهای
خاصگرایانه و ضعف بنیادهای جامعۀ مدنی در عرصۀ سیاسی میتواند به بیثباتی سیاسی
بینجامد ،زیرا ثبات سیاسی در چارچوب یک نظام سیاسی نتیجۀ انسجام ،یکپارچگی و اتحاد
گروهها و خردهفرهنگهاست و چنانچه این گروهها نتوانند بهگونهای مسالمتآمیز در کنار هم
قرار گیرند و به تبادل سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی دوسویه تن در دهند ،ثبات سیاسی در
سطح کالن سست و متزلزل خواهد شد.

 .6سومین ،چهارمین و پنجمین دورۀ انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا بهترتیب در سالهای  6938 ،6925و  6931و
دو دورۀ نخست در سالهای 6911و  6926برگزار شده است.
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 .2چندپارگیهای قومی و خردهفرهنگهای سیاسی

در تداوم یا همسطح با فرهنگ طایفهای -عشیرهای ،میتوان به بررسی چندپارگی قومی و
خردهفرهنگهای سیاسی مبتنی بر قومیت بهمثابۀ یک گونۀ برجستۀ فرهنگ سیاسی ایران
پرداخت .در تاریخ معاصر ایران پابهپای رشد مفهوم هویت ایرانی با اندکی تأخیر شاهد رشد
هویتهای قومی بودهایم .امکانات محدود ،نابرابری کالن سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی،
همسویی گسست قومی با گسست مذهبی ،مالحظات منطقهای و تمرکز جمعیتی ،مهمترین
مؤلفههایی هستند بر چندپارگی قومگرایانه فرهنگ سیاسی در ایران داللت میکنند.
مسئلۀ قومیتها بهطور مشخص در دورۀ حکومت پهلوی اول بهصورت حاد در سیاست
عمومی ایران مطرح شد .رضاخان اقدام به سرکوب خوانین ،رؤسای قبایل و کانونهای قدرت
محلی کرد .در دوران اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم مسائل قومی دوباره به
شکل حاد در کشور مطرح شد .قضایای آذربایجان و کردستان در زمرۀ بزرگترین مسائل قومی
در این مقطع از تاریخ ایران است .در دوران پهلوی دوم رویهمرفته مسئلۀ قومی حادی در
کشور وجود نداشت ،اما با پیروزی انقالب اسالمی مسئلۀ قومیتها (آشوبهای گنبد،
کردستان ،خوزستان و بلوچستان) دوباره در سیاست عمومی کشور چهره نمود (احمدی.)6912 ،
فعال شدن دوبارۀ جریانهای سیاسی قومگرا در اثر رویدادهای جهانی و منطقهای و در بسیاری
موارد با برخورداری از حمایتهای سیاستهای فرامرزی از یک سو و دگرگونی شرایط
سیاسی داخلی از چالشهای اساسی فراروی فرهنگ سیاسی یکپارچۀ ملی است که در صورت
عدم مدیریت صحیح میتواند به بیثباتی سیاسی و در حالت بدبینانه فروپاشی سیاسی منجر
شود.
وجود نگرشها و باورهای متضاد بنیادی و توهم توطئه در فرهنگ چندپارۀ قومی ایران
بهجای بسترسازی گفتوگوی دموکراتیک و تقویت جامعۀ مدنی در نتیجۀ سیاستهای
نادرست برای حل آن در مواردی زمینهساز بروز رفتارهای خشونتآمیز قومی شده است.
بهطور متناقض ،فرهنگ سیاسی قومگرایانه اگرچه با سازوکارهای معطوف به جامعۀ مدنی
همگرا نیست ،تنها امکان حل مسالمتآمیز مسئلۀ قومیت و فرهنگ سیاسی مبتنی بر آن در
تقویت جامعۀ مدنی و دفاع از آن نهفته است .حضور همۀ شهروندان در جامعۀ مدنی و باور
آنها به توانایی تأثیرگذاری بر سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خود تقویتکنندۀ هویت ملی و
تضمینکنندۀ ثبات سیاسی است .تجربۀ واقعیتهای موجود نشان میدهد تمایالت
خاصگرایانه ،تنشزا و بحرانزای گروههای قومی با میزان حضور و تأثیرگذاری در سپهر
عمومی و سیاسی رابطۀ معکوس دارد.
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 .3جامعۀ تودهای ،ایدئولوژی انقالبی و فرهنگ پوپولیستی

سابقۀ شکلگیری جامعۀ تودهای در ایران به دوران نوسازی عصر پهلوی بهویژه دهۀ 6959
بازمیگردد .در پی افزایش روزافزون مهاجرت روستاییان به شهرها در پی اجرای برنامۀ
اصالحات ارضی تجمع گروههای بزرگ و افراد بیگانه در شهرها افزایش یافت ،بهطوریکه به
گسترش سریع جمعیت شهری ایران و رشد طبقۀ سنتگرای شیعه با نیروی حیاتی نوین منجر
شد .در این دوره ایدۀ تشکیل جامعۀ معتقد به تساوی و برابری انسانها و فاقد تضاد اجتماعی
و طبقاتی شکل گرفت .این ایده در میان روحانیان ،روشنفکران غیرروحانی و بخشی از
تودههای مردم شیوع پیدا کرد (فارسون و مشایخی .)6913 ،درحالیکه روشنفکران طبقۀ متوسط
استبداد سیاسی حکومت خودکامه را محکوم میکردند ،بازاریان شاهد پیدایش فزایندۀ
سیاستهای اقتصادی بودند که حیات اقتصادی آنان را تهدید میکرد .بیان سیاسی این واقعیت
جدید ترکیب «مردمگرایی» و «مذهب» بود .چند تن از روحانیان از جمله امام خمینی(ره)،
آیتاهلل طالقانی ،شهید مطهری و شهید بهشتی پیشگامان فعال تعبیر مردمگرایی از سنتگرایی
تشیع بودند .روشنفکران غیرروحانی همچون علی شریعتی و مهدی بازرگان نیز پیشگامان
تجددخواهی اسالم بودند که بهخصوص میان نسل جوان نفوذ بسیاری داشتند .البته عامل
شتابدهندۀ مهم در این دوره اقتدار کاریزماتیک امام خمینی (ره) خمینی بود که عمیقاً ریشه
در تعبیر مردمی او از تشیع داشت

(دراج.)825-821 :6913 ،

ایدئولوژی انقالب اسالمی کوشید تا با تضعیف هویتهای طبقاتی ،قومی و اجتماعی و با
تقویت هویت اسالمی به همسانسازی اجتماعی بپردازد و همین اقدامات بر گسترش جامعۀ
تودهای و هویت تودهای مردم تأثیر بسزایی گذاشت .رمانتیسم مذهبی ویژگی اصلی جامعۀ
تودهای ایران در سالهای پس از انقالب بوده و خصلتی التیامبخش برای تودههای مردم داشته
است (بشیریه.)692-693 :6926 ،
از پیامدهای مثبت فرهنگ پوپولیستی استفادۀ جنبش انقالبی ایران از این بستر رو به
گسترش و موفقیت آن در نهادینه کردن انقالب بود .پایداری و استمرار نیرومند این فرهنگ
توانست در شرایط نامناسب و بسیار نابرابر دوران جنگ تحمیلی دولت انقالبی را کامالً سربلند
بیرون آورد .با رشد و تکامل جامعۀ پوپولیستی و فرهنگ مبتنی بر آن پیامدهای منفی پوپولیسم
دامنگیر تشکیالت و نهادهای مدنی ،تحزب و خردگرایی سیاسی در معادالت سیاسی جامعۀ
ایران شده و در طی این سالها ساختارها و تشکیالت جامعۀ مدنی تضعیف شد (کدی.)6929 ،
نهادمند نبودن فرایندهای سیاسی ،محدود بودن مشارکت همگانی نهادی ،نبود سنتهای الزم
نهادهای سیاسی برای پذیرش تودههای مردم در سیاست و پایدار نبودن رفتار سیاسی و
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وفاداریهای سیاسی که ساموئل هانتیگنتون مشخصۀ نظامهای پوپولیست یا پراتوری رادیکال
میداند

(هانتیگنتون،)6919 ،

۱

در نظام سیاسی ایران پدیدار شد و این وضعیت تاکنون یک وجه

برجسته و ثابت رفتار سیاسی کنشگران در جامعۀ ایران بوده است .جامعۀ پوپولیستی ایران پس
از تجربۀ دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی بهدلیل از دست دادن علقهها و حلقههای
تقویتکنندۀ خود و نبود نهادهای مدنی ساختاردهنده کامالً تحت تأثیر موج روشنفکری دوران
قبل از دوم خرداد قرار گرفت و متأثر از این فضای هیجانی رخداد نسبتاً عجیب دوم خرداد
 6911را موجب شد .وضعیت تودهای در دوران هشت سال حکومت محمد خاتمی از آنجا که
نتوانسته بود موفقیت چندانی در بنیاد و طراحی نهادهای مدنی بهدست آورد ،بار دیگر در
معرض نوعی دستپاچگی و بیهویتی قرار گرفت .تداوم و تقویت سیاستهای پوپولیستی در
دولتهای نهم و دهم عناصر این فرهنگ سیاسی را مجدداً بازتولید کرد و سیاست را در ایران
گرفتار امواج مقطعی و ناپایدار گرداند.
 .4فرهنگ سیاسی دینی

پس از انقالب اسالمی  6951و دستیابی روحانیان و شخصیتهای انقالبی به اقتدار سیاسی،
حیات فرهنگی و اجتماعی عمیقاً دگرگون شده و بنیادهای فرهنگ سیاسی اسالمی پایهگذاری
شد

(فارسون و مشایخی:6913 ،

 .)99فرهنگ سیاسی اسالمی مفاهیم جدیدی همچون طاغوتی،

مستضعفان و شهادت را معرفی کرد ،اعمال سیاسی و شعارهای سیاسی جدید و ارزشهای
جدیدی مانند استقالل ،مردمگرایی ،مبارزه با غربزدگی و اندیشۀ حکومت اسالمی مطرح
شدند .با وجود این پس از رحلت امام خمینی (ره) بهعنوان دال مرکزی گفتمان انقالب اسالمی
این گفتمان دچار چندپارگی شد و بهتبع فرهنگ سیاسی اسالمی نیز شکاف برداشت (امیراحمدی،
 .)6926تمایز جامعۀ مدنی ـ جامعۀ دینی مهمترین تمایز درون گفتمانی انقالب اسالمی در این
دوران بود .مهمترین مبانی جامعۀ مدنی فردگرایی ،فایدهانگاری ،سکوالریزم ،عقالنیت،
تکثرگرایی و شکاکیت اخالقی و ضدایدئولوژیک بودن است .در مقابل جامعۀ دینی بر شبکۀ
روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی و اخالقی دینمحور و جامعۀ دینداور تأکید دارد
(واعظی،

 .)6926درحالیکه گفتمان اصالحطلب از سال  6911همواره بر جامعۀ مدنی بهعنوان

یکی از عناصر اصلی خود تأکید دارد ،گفتمان اصولگرا جامعۀ دینی را مبنا قرار میداد.
اصولگرایان مخالف همگرایی این دو بوده و اصالحطلبان از امکان تلفیق سخن راندهاند.
برای شناخت بیشتر نقش دین در صورتبندی فرهنگ سیاسی نمیتوان تنها به جایگاه
دین در گفتمانها اکتفا کرد .بوروکراتیزه شدن دین امروزه کامالً فراگیر است .بهزعم
1. Radical Praetor
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دستاوردهای نظام سیاسی در حاکمیت قوانین اسالمی ،کنترل نیروهای پویای جامعهای که
جمعیتش روزبهروز در حال افزایش است و هویتش بهواسطۀ عوامل مهمی مانند روند
آزادسازی تجاری و محیط دگرگونشدۀ جهانی و منطقهای در حال بازسازی است ،بسیار
دشوار است .افزایش سطح سواد ،رشد شهرنشینی ،گسترش طبقات متوسط ،افزایش درآمدهای
نفتی ،چالش با غرب و بحرانهای اقتصادی سبب شده است که فرهنگ سیاسی اسالمی ،اساساً
امری یکدست ،ثابت و اصیل نباشد .عقالنی شدن دین ،اولویت دینداری جامعهمحور بر
دینداری حکومتمحور ،فزونی محاسبات مادی در مراسم و مناسک دینی ،6مجموعه تغییراتی
است که پیامدهای مهمی برای فرهنگ سیاسی اسالمی دارد .فرهنگ سیاسی اسالمی که بهطور

کلی نیازمند فرهنگ سیاسی تبعی ـ مشارکتی است ،هماکنون در برابر خواستههای فزایندۀ
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته است .نگاهی به تحقیقات انجامگرفته در
زمینۀ جوانان و گرایشهای دینی آنها نشان میدهد که دین از یک مجموعۀ کامل به ابعاد آن
تجزیه شده است .ابعادی شدن دین به این معناست که جوانان به برخی از آنها اهمیت بیشتر و
به برخی (مثالً به مناسک دینی) اهمیت کمتری میدهند و این در تقابل با نظام دینی کاملی
است که در گفتمانها وجود دارد (آزاد ارمکی و غفاری .)6928 ،نقش دوگانۀ تشکلهای روحانیت
بهمثابۀ حزب (نقش جدید) و بهعنوان پدر (نقش سنتی) در جامعۀ مدنی و همچنین جامعۀ
دینی غیرتودهوار (محمدی )6912 ،از چالشهای دیگر فرهنگ سیاسی اسالمی امروز ایران است.
 .5فرهنگ سیاسی هویتمحور جوانان

مسئلۀ هویت مسئلۀ فرهنگ سیاسی نیز است ،زیرا این دو تعیینکنندۀ نحوۀ نگرش مردم به
سیاست و دیدگاه آنان نسبت به قدرت و نقش واقعی حکومت بوده است .در نظام سیاسی
باثبات احتماالً فرهنگ سیاسی یکپارچهای وجود دارد که در آن سمتگیریهای شهروندان و
رهبران بهطور دوجانبه با یکدیگر همخوانی دارند .اما بدیهی است که در باثباتترین نظامهای
سیاسی نیز بین دیدگاههای رهبران سیاسی و شهروندان عادی تفاوت وجود دارد.
نگرش ذاتگرایانه نسبت به هویت سبب شده که چیستی ایرانیان امری ثابت ،یکنواخت و
یکدست در طول تاریخ نگریسته شود .همین تلقی موجب شده است که در خصوص مسائل
جدید کارایی چندانی نداشته باشند .یکی از این مسائل ،چالشهای جوانان و زنان برای هویت
است .هویت ساختی تاریخی و اجتماعی دارد و نمیتوان این امر را چون پدیدهای مجرد ،ایستا
و غیرتاریخی نگریست ،ازاینروست که میتوان با نگاهی تاریخی و جامعهشناختی به رابطۀ
هویتِ جوانان و زنان در ایران امروز و فرهنگ سیاسی معطوف به آن پرداخت.
 .6این امر را میتوان در تغییر میزان دیۀ قتل غیرعمد و میزان فطریه مشاهده کرد (هنیس.)635 :6926،
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فرهنگ سیاسی جوانان فرهنگ سیاسی پایدار نیست ،اما با تمام ناپدیداریهای خود
پیامدهای مهمی برای آیندۀ توسعه و ثبات نظام سیاسی دارد .در ایران و در مورد جوانان
شکافی وجود دارد که از آن به بحران هویت ،انقطاع فرهنگی ،انقطاع نسلی و گسست نسلها
یاد میشود .جامعهشناسان به شیوههای متفاوتی به این مسئله اشاره کردهاند .به نظر آزاد ارمکی
انقطاع نسلی ،بازخوانی انقطاع فرهنگی است

(آزاد ارمکی،

 .)6923در سالهای اخیر وسایل

ارتباطجمعی ،رسانههای جهانی ،ماهوارهها ،مد و اینترنت ،مسائل شغلی ،باال رفتن تحصیالت،
افزایش سن ازدواج و رشد سریع جمعیت فشارهای نسلهای مختلف بر همدیگر را افزایش
داده است .نتیجۀ این امر تجربۀ فشارهایی است که جامعه راههایی برای حل آنها ارائه
نمیدهد؛ اعتیاد ،فشار و سرخوردگی و طغیانگری از بارزترین پیامدهای این امر هستند.
مؤلفههای هویتی جوانان از جمله مسائل اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی از سوی جامعه پاسخ
داده نمیشوند و اگر پاسخی ارائه میشود ،این پاسخ اقناعبخش و پاسخگوی خواستهها و
نیازهای جوانان نیست .نتیجۀ این فشارها و تنشها و ناکامیها ،بحران هویت ،انقطاع فرهنگی
و نسلی و بیثباتی فرهنگ سیاسی و تضاد آن با فرهنگ سیاسی موجود است .تغییر در
گروههای مرجع از دیگر عوامل شکاف نسلی و بحران فرهنگ سیاسی جوانان است .رفیعپور
در پژوهشی در خصوص تضادهای ارزشی بدیننتیجه رسید که عالقهمندی به ارزشهای دینی
در سال  6914نسبت به سال  6915کاهش یافته است ،این امر تغییر در گروههای مرجع سنتی
و جایگزینی گروههای مرجع مدرنتر ،فراملیتر و متنوعتر را بهدنبال داشته است (رفیعپور.)6913 ،
جوانان گروههایی با ویژگیهای متنوعاند و ارزشهای آنها بیش از آنکه خودساخته باشند،
از زمینههایی برساخته شدهاند که جوانان در آنها رشد پیدا میکنند .جنسیت ،طبقۀ اجتماعی،
قومیتها و فرهنگ مصرفگرایی ،از جملۀ این زمینهها هستند .بنابراین همزمان با فرهنگهای
سیاسی متنوعی سروکار داریم که با هم هماهنگ و سازگار نیستند .بهطور کلی جوانان از دو
نظر برای فرهنگ سیاسی چالشبرانگیزند :از یک طرف فرهنگ سیاسی نخبگان را به چالش
میکشند و از طرف دیگر ،فرهنگ سیاسی تودهای را با شکافهای بیشتر مواجه میسازند.
چالش نخست بیشتر ناشی از واقعیتهای سیاسی و چالش دوم ناشی از واقعیتهای
جامعهشناختی است .واقعیتهای سیاسی حکایت از رها شدن جوانان دارد و اینکه
سیاستگذاریها در مورد جوانان امری تحمیلی و نصیحتمحور است ،درحالیکه نیازهای
جوانان متنوعتر و متفاوتتر از گذشته است .از طرف دیگر ،واقعیت جامعهشناختی ایران
حاکی از تنوع زمینههای طبقاتی ،جنسیتی ،قومیتی و فرهنگی است .این تنوع سبب میشود که
جوانان فرهنگهای سیاسی متفاوتی را به ارث ببرند یا بازسازیهای جدیدی از آنها بهعمل
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آورند .بنابراین جوانان در سطوح گوناگون روانی و اجتماعی و در زمینههای متنوع فرهنگ
سیاسی نخبگان را به چالش میکشند و فرهنگ سیاسی تودهای را پرشکافتر میسازند.
 .6فرهنگ سیاسی هویتمحور زنان

بهطور سنتی زنان و نقش آنها در جامعه و سیاستورزی نادیده گرفته شده است .اگرچه
انقالب اسالمی  6951با بسیج سیاسی زنان همراه بود ،پس از انقالب زنان بهتبع نبود
تحصیالت و عنوان شدن سیاستورزی بهمثابۀ عملی مردانه تا شکلگیری گفتمان اصالحات
نادیده گرفته میشدند .از سال  6911بهتدریج خردهجنبش زنان بهعنوان جزئی از جنبش
اصالحات به فعالیت پرداخت

(جالئیپور،

 .)6926از آن زمان به بعد مخالفت با سیاستهایی

همچون چندهمسری ،حق طالق برای مردان ،واگذاری صیانت فرزند به پدران فزونی گرفت.
فعالیت در حوزههای خصوصی و استقالل اقتصادی ،رشد مطبوعات و افزایش تحصیالت
سبب باال رفتن سطح آگاهی زنان و شکلگیری گفتمان جدید هویتی شد .هویت جنسی که در
نظم سنتی وجود نداشت و زن صرفاً در محدودۀ خانواده محدود میشد ،امروزه به عرصۀ
اجتماعی و به مسئلۀ سیاست تبدیل شده است.
در کشورهای در حال توسعه برابری سیاسی زنان با مردان بیشتر جنبۀ حقوقی دارد تا
واقعی .موانع گوناگونی بر سر راه مشارکت زنان و در نتیجه شکلگیری فرهنگ سیاسی زنانه
وجود دارد .در ایران مهمترین جلوۀ رفتار سیاسی زنان پیروی زنان از شوهران خود در رفتار
سیاسی است .زنان بهطور کلی نسبت به مردان محافظهکارترند ،سنتگراترند و از طرف دیگر
بسیاری از زنان نسبت به سیاست بیتفاوتترند .با وجود این اگر سیاستورزی زنان دارای
چنین ویژگیهایی است ،جنبش زنان در ایران چه جایگاهی دارد؟ واقعیت این است که زنان
به عرصۀ عمومی وارد شدهاند و این امر روزبهروز از سوی فرایندهای جهانی شدن فرهنگی
تقویت میشود و بیش از هر چیز فعالیت زنان نه در حوزۀ خردهنظام سیاست ،بلکه در جهت
تأثیرگذاری بر جنبههای سیاسی ـ حقوقی صورت میپذیرد .اگرچه زنان نمیتوانند نقشی در
حد طبقات در جامعهای همچون ایران داشته باشند یا به اندازۀ جوانان نمیتوانند در فرهنگ
سیاسی نخبگان تأثیر داشته باشند ،اما مشخصاً در شفافیت یا چگونگی ابراز موجودیت فرهنگ
سیاسی تودهای تأثیرگذارند .آنچه هماکنون در جریان است ،پیشدرآمد شکلگیری فرهنگ
سیاسی زنانه بر پایۀ هویت جنسی است؛ اگرچه این روند هنوز بسیار جوان است.
نتیجه
در نوشتار حاضر گونههای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر در چارچوب اندیشههای معطوف
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به توسعۀ سیاسی توصیف و از منظری انتقادی نقش این گونهها در ارتباط با توسعۀ سیاسی در
ابعاد دوگانۀ «ثبات سیاسی» و «تقویت جامعۀ مدنی» تحلیل شد« .فرهنگ سیاسی
شبهعشیرهای»« ،فرهنگهای سیاسی چندپارۀ قومی»« ،فرهنگ سیاسی پوپولیستی»« ،فرهنگ
سیاسی دینی»« ،فرهنگ سیاسی معطوف به هویت جوانان و زنان» ،مهمترین گونههای فرهنگ
سیاسی در جامعۀ معاصر ایران هستند که بر کنشهای سیاسی مردم تأثیرات تعیینکنندهای
دارند.
استمرار فرهنگ عشیرهای در بستر دنیای مدرن ناشی از بسته بودن نظام اجتماعی و رشد
ناموازی الگوهای فرهنگی ،اجتماعی با تحوالت جدید است .تضعیف عناصر فرهنگ عشیرهای
در وهلۀ نخست مستلزم تقویت و توسعۀ ساختارهای آموزشی و آموزش سازوکارهای مدرن و
تکاملیافتۀ مشارکت سیاسی و فعالیت مدنی از طریق رسانههای جمعی و ابزارهای نهادی
است.
«چندپارگی قومی و خردهفرهنگهای سیاسی مبتنی بر قومیت» در یک قرن اخیر
چالشهای متعددی را برای ثبات سیاسی و جامعۀ مدنی ایجاد کرده است .گذر از این چالش و
بحران مستلزم بنیانگذاری ساختار حقوقی ،قانونی و سیاسی یک جامعۀ چندقومی بر
ارزشهای عام برابریخواهانه است تا بتوانند ثبات سیاسی را فراهم کنند .جامعۀ مدنی نه در
شرایط «جنگ هویت» ،بلکه در همگرایی هویتها و تعامالت آزادانۀ آنها میتواند تحقق یابد.
تقلیل و حذف وجوه پوپولیستی فرهنگ سیاسی و گرایشها و تمایالت سطحی ،عوامانه،
هیجانی و احساسی رفتار سیاسی جز از طریق تقویت تشکلها و نهادهای مدنی امکانپذیر
نیست .این نهادها و تشکلها ضمن درگیر ساختن فعاالنۀ کنشگران در امور سیاسی ،مشارکت
سیاسی آنها را هدفمند و نهادینه میسازد .نهادمند شدن زندگی سیاسی نه بهمثابۀ اقدام و عملی
از«باال» ،بلکه کامالً به عملکردهای اجتماعی در متن جامعه وابسته است .تشویق به انجام
فعالیتهای جمعی ،تالش برای نهادمندسازی و حزبمحوری تمایالت سیاسی ،فعالیت
سیاسی غیرخشونتآمیز ،تقویت رسانههای ارتباطجمعی ،پرهیز از تکصدایی و حذف
گرایشهای مخالف ،از مهمترین و بدیهیترین پیشنیازهای توسعۀ فعالیت مدنی و در نتیجه
کمرنگ ساختن عالیق پوپولیستی و مشارکتهای تودهای سطحی و هیجانی است.
مهمترین مسئلۀ چالشبرانگیز فرهنگ سیاسی دینی در حال حاضر تقابلی است که در
دوگانهانگاری جامعۀ دینی ـ جامعۀ مدنی بازنمایی میشود .تداوم این رویکردهای متضاد و
پافشاری بر دوقطبیسازی جامعه نهتنها تهدیدکنندۀ ثبات سیاسی است ،بلکه کمکی به تقویت
جامعۀ مدنی یا جامعۀ دینی نمیکند .راهحل مسالمتآمیز دیالوگ و تعامل این دو گفتمان در
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احیای فضای عمومی و ایفای نقش بیشتر در آن ،پذیرش قواعد دموکراتیزاسیون و اجتناب از
افتادن در تقابلهای حذفی رادیکال و افراطی است.
هویتطلبی جوانان و زنان در کنار سایر مؤلفههای هویتی در حال حاضر فرهنگ سیاسی
را متأثر ساخته است .چالش جوانان بهمثابۀ هویت جدید برای فرهنگ سیاسی بهویژه از نظر
ثبات سیاسی چالشی است که از یک طرف در اثر انقطاع نسلی و به بیانی انقطاع فرهنگی ایجاد
شده است؛ از طرف دیگر ،ناشی از اتخاذ سیاستگذاریهایی غیرواقعبینانه است .تغییر در
سیاستگذاریها و درک هویت نسلی جوانان میتواند بحران انقطاع نسلی را به واقعیت
اجتنابناپذیر دگرگونی و تفاوت نسلی تقلیل دهد و شکاف فزایندۀ بین فرهنگ سیاسی عام و
خردهفرهنگ سیاسی جوانان را پر کند .چالش زنان نیز معطوف به هویتطلبیهای نوینی است
که این قشر از جامعه در برابر هویت سنتی ،خشونتگرا و مردساالر منعکس میکنند .فرهنگ
سیاسی زنانه اگرچه قدرتی همسطح سایر گونههای فرهنگ سیاسی ندارد ،مشخصاً میتواند در
شفافیت یا چگونگی ابراز موجودیت فرهنگ سیاسی تودهای تأثیر گذارد .آنچه انکارناپذیر
است ،شکلگیری فرهنگ سیاسی زنانه از طریق بازتعریف هویت جنسی است.
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