
شناسی منازعات سیاسی در جامعه
رانیا

)1388(انتخابات 

ئیامیر نیاکو

چکیده
گیــري منازعــات سیاســی از مباحــث پراهمیــت در حــوزه شــکلهــاي ریشــه

و محققــان مختلــف، عوامــل متعــددي را در اســتشناســی سیاســیجامعــه
دنبال آن اسـت  اند. این مقاله بهمورد توجه قرار داده،گیري این منازعاتشکل

اجتمـاعی  هـاي  شـناختی بـه بررسـی ریشـه    گیري از رویکرد جامعهکه با بهره
ـ     1388سیاسی سال کشمکش  ثیر أدر ایران بپـردازد. در ایـن راسـتا در ابتـدا ت

اجتمـاعی و همچنـین فرهنـگ    ي هـا شـکاف نهادمندي سیاسی، مانندعواملی 
سیاسی در قـالبی نظـري مـورد    هاي گیري کشمکشسیاسی نخبگان، بر شکل

 عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن(niakooee@guilan.ac.ir)

25/9/1393تاریخ تصویب: 28/10/1390تاریخ دریافت: 
199-230صص ، 1393زمستان، اولم، شماره دهسال پژوهشنامه علوم سیاسی، 
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در ایران 1388منازعه سیاسی موردبررسی قرار گرفته و سپس این عوامل در 
مقالـه حـاکی از آن اسـت کـه ضـعف      هـاي  گیرند. یافتـه میآزمون قرارمورد 

يبنـد ، صـورت یاسـ ید بر ضعف احزاب سکیران با تأیدر ایاسیسينهادمند
، متـراکم بـودن آنهـا، جنبـه     هـا شـکاف عمـق  ، رانیدر ایاجتماعيهاشکاف

انگیختگی آنهـا  بودن و همدولتبهداشتن آنها و معطوفیتیو هویکدئولوژیا
گیـري  ثري در شکلؤش مقن،درنهایت فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایرانو

.انددر ایران داشته88منازعه سیاسی 
ي هاشکاف،فرهنگ سیاسی، احزاب سیاسی، کشمکش سیاسی:کلیديگانواژ

نخبگان سیاسی، اجتماعی
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مقدمه
نقطـۀ  یاسـ یت سکو مشـار یراسکاز منظر دمويجمهوراستیردوره دهم انتخابات 

بـودن انتخابـات،   یشود. رقابتیمحسوب میاسالميجمهوریاسیخ سیدر تاریعطف
ج ینتـا يریناپـذ ینـ یبشیگوناگون، پـ یر مطالبات اجتماعیتنوع نامزدها، پوشش فراگ

رگـذار بـوده   یتأثیاسـ یت سکش مشـار یبر افزایها همگمناظرهيانتخابات و برگزار
ه کـ یقـ یعمیاسـ یش سکشمکانتخابات، پس ازحال نیباا؛)14: 1388، ینیاست (ام

افـت،  یمـی ن نمودیآفرتنشيهايریگو موضعیابانیخيهايریش از همه در درگیب
ـ یماه جامعۀ امدت هشتبه یاسـ ین بحـران س یـ تخـت را فراگرفـت. ا  یپاویـژه هران ب
از آن جملـه  ه کـ ران داشـته اسـت   یـ اسـت و اقتصـاد ا  یبر سياریبسیمنفيامدهایپ
موارد زیر اشاره کرد:به توانیم

؛یاسالمينظام جمهوریالمللنیدن وجهه بیب دیآسـ
؛شورکامنیتی در يگسترش فضاـ
؛هیو فرار سرمایخارجيهايگذارهیاهش سرماکـ
.شورکدر يو اقتصادیافول ثبات اجتماعـ

ارائه شده اسـت؛  ين هنجارییدو تبیلکطوربه1388بحران يهاشهیرمورددر
ل بـه  ینراستايدر یجنبش اجتماعیکپس از انتخابات را یاسیاعتراضات سیبرخ
ـ بـا تأ ی)، و برخـ 1388ه، یریاند (بشردهکقلمداد یراسکدمو د بـر نقـش عوامـل و    کی

انـد (میربـاقري،   دهیـ و فتنه عمیـق نام یمخمليودتاکیکرا آن،یخارجيهارسانه
عوامـل  بـاال، رد یکـ ه در هـر دو رو کـ ت آن اسـت  یحائز اهمته کحال ننیباا.)1389

ده گرفته شـده اسـت.   ینادیاجتماعيبندو قطبیاسید سیمنازعات شديریگلکش
يتاحـدود »خـرداد 22یشناسـ جامعـه «بـا عنـوان   ینیز امیپروان، اثر ین میالبته در ا
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يردیکــرده اســت تــا بــا روکــتــاب تــالش کن یــســنده در ایمتفــاوت اســت و نو
و 1388مختلـف در انتخابـات   یاجتمـاع يروهـا ینقـش ن یبه بررسیشناختجامعه

ـ نیادشدهحال اثر نیبپردازد. باایاسیسيهاجناحیرفتارشناس دارد،ییهـا یاسـت کز ی
چون نهادها، فرهنگ یمنسجمی نداشته و عوامل مختلفيرد نظریکه روکنیازجمله ا

را یاسـ یش سکشـم کمـد آنهـا بـر    ایو پیاجتمـاع يروهـا ینيبندو صورتیاسیس
، مقاله یمطالعاتخألاین قرار نداده است. با توجه به یموردبررسیصورت انضمامبه

ـ بـه پرسـش ز  ،يو سـاختار یشناختعوامل جامعهیتالش دارد تا با بررسحاضر  ر ی
يجمهـور اسـت یانتخابات رپس ازران یدر ایاسیش سکشمکيهاشهیپاسخ دهد. ر

دهم چه بوده است؟
مقاله عبارتند از:يهاهیفرض

1388سـال  یاسـ یش سکشـم کدر يثرؤ، نقـش مـ  یاسیسيضعف نهادمند.1
؛داشته است

شـدن قطبـی در يثرؤنقـش مـ  ید اجتمـاع یشـد يهایو چندپارگهاشکاف.2
؛داشته است1388سال یاسیش سکشمکجه یو درنتیاجتماع
در ياننــدهکدیز نقــش تشــدیــرانــی نیایاســینخبگــان سیاســیفرهنــگ س.3

داشته است.1388سال یاسیسيهاشکشمک

پژوهشيچارچوب نظر. 1
بـاره مطـرح در یاجتمـاع ـيق از مباحث ساختاریپاسخ به پرسش تحقيسنده براینو

از پرداختن به علـل  پیشحال نیند. بااکیاستفاده میاسیش سکشمکو یثباتیعلل ب
یمـورد بررسـ  یادشـده م یاست مفـاه ، بهتریاسیش سکشمکو یثباتیبيهاشهیو ر
رند.یقرار گيترقیدق

ثبـات  دربـاره يمنـد دغدغـه ۀجـ یدر نت1960در دهـۀ  یاسـ یسیثباتیمفهوم ب
Curvale)دار شـد  یـ جنگ سـرد پد یکیدئولوژیدر بستر منازعات ایاسیسيهامیرژ

2010: یختلفـ ميهـا افته و شاخصییمتفاوتین مفهوم در گذر زمان معانیالبته ا.(1
ـ ستونسـون و سونیموراست. به آن منتسب شده در یتیرا وضـع یاسـ یسیثبـات یب

,A-Pin)پاشـد ینـه اقتـدار فرومـ   یه الگوهـاي نهاد کنند کیف میتعریاسیسيهانظام
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را در هـر  یاسـ ینظـام س یـک له آن یوسهه بتوان بکياری، معساندرزاز نظر .(1 :2008
رهـا و  ییا عـدم وقـوع تغ  یـ ه با وقوع کاست ياریثبات خواند، معیاز زمان بیمقطع

: 1380م دارد (سـاندرز،  ینسـبت مسـتق  ياا جامعـه یم یومت، رژکها در هر حچالش
ـ یـ ر ییـ عـدم تغ يمعنـا اسی بهیه ثبات سکد توجه داشت یالبته با.)134 کـی تحریا ب

ز به تضاد یآمتمجذب و پردازش مساليبرايسامان نهادیستگیشاره بکبلیست،ن
:Currvale, 2010)داللت دارد دگییفروپاشها، بدون ازهممنافع و ارزش یلکطـور به.(3

نظام يداریننده و عدم تداوم و پاکثباتیع و حوادث بیرار وقاکبه تیاسیسیثباتیب
قـدر  چن، هر یمعیدوره زمانیکدر طول یاسیواحد سیکشود. درواقع یمرتبط م
يهـا هـا، جنـگ  نـه یابکرر کر میی، تغیاسیاز تظاهرات و اعتصابات سيمترکبا تعداد 

خـاص  يرو باشد و بتواند ساختار نهادروبهیاسیو مرگ در اثر خشونت سیکیچر
مـورد در.)17: 1387، يآبـاد شود (دولتیتر محسوب مباثبات،ندکش را حفظ یخو

یمتنـوع هايگاهدیدز ینیاسیش سکشمکو یاسی، خشونت سیاسیسیثباتیرابطه ب
را بـه مقولـه   یاسـ یسیثباتیو بیاسیخشونت س،يابوالفضل دالورر شده است. کذ
يهـا ا جلـوه یـ هـا  یژگـ یعنـوان و زند و آنها را بـه یوند میپیاسیش سکشمکتر یلک
تـر از  عیوسـ یاسیش سکشمکمفهوم ،اساسنیند، براکیمیابیارزیاسیش سکشمک

بـا  جـان برتـون  .)3-15: 1378، يشـود (دالور یمیتلقیاسیسیثباتیخشونت و ب
ـ از رفتارهـا م یرا نـوع ، آنیمعمـول يهـا ش از جدالکشمککیکتف ان اشـخاص،  ی

و روزمـره  یمعمـول يهايبندتوافق و جبههه از حد عدمکداند یها مها و ملتگروه
هـا و  ب اشـخاص، گـروه  یبه تخرمتمایل ا بالفعل یطور بالقوه و فراتر رفته و عمالً به

ش را کشـم کبـاال ف یتوجه بـه تعـار  ز باین مقاله نیا.(Burton, 1990: 2)ها است نظام
ند.کیف میتعریاسیو خشونت سیثباتیفراتر از ب
مطـرح شـده   یمختلفـ هـاي دیدگاهیاسیسيهاشکشمکيهاسرچشمهبارهدر

،ياقتصـاد ،یاسـ یق خـود بـه عوامـل مختلـف س    یـ است و محققان به فراخـور عال 
ـ از نظريریـ گن مقالـه بـا بهـره   یاند. اپرداختهیشناختو روانیفرهنگ،یاجتماع ات ی
يهـا شـکاف يبند، صورتیاسیسيچون ضعف نهادمندیبه عوامل،یشناختجامعه
ـ نخبگـان در ا یاسـ ی، و فرهنـگ س یاجتماع ن عوامـل بـر   یـ ر ایران پرداختـه و تـأث  ی

دهد.یقرار میرا مورد بررسیاسیش سکشمک
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یاسیش سکشمکبر یاسیسير ضعف نهادمندیتأث. 2
یاسـ یت سکه مشـار کـ نان داشتند یاطمیاسیدانشمندان علوم س1960از اواسط دهۀ 
ـ ا ایـ ه آکبود اینت یحائز اهمپرسشحال نیباا؛ابدییش میافزايهمراه با نوساز ن ی

ـ ،نظام استیجیو تحول تدریعموميهاتیها و اولواستیت منطبق با سکمشار ا ی
انقالب بـروز  یمانند تظاهرات، اعتراضات و حتيزیآمرانگر و خشونتیصورت وبه
بـا خشـونت و   يدرواقـع رابطـه نوسـاز   .)148: 1371نگتون، ینر و هـانت ی(وادکنیم
بـوده اسـت. در   یاسـ یمورد توجه محققان توسعه س1960از دهۀ یاسیش سکشمک
ـ یـی به تبينوسازيهاامدیتوجه به په باکییهاهیاز نظریکی،انین میا و یثبـات ین ب
»پراتـوري جامعۀ «ه یپردازد، نظریمیدر جوامع دستخوش دگرگونیاسیش سکشمک

دیـدگاه از نگتون است که در چارچوب رهیافت نهادگرایی قـرار دارد؛ یساموئل هانت
هـا، هنجارهـا،   م ارزشکـی س و تحیتأسـ یعنـ ی،ياست نهادیسياین رهیافت، اجزا

منـد بـه   سات باثبات و ضـابطه یها و تأسدر قالب سازمانیاسیسيرفتارهاها و نقش
: 1387،يد (دالوریـ خواهـد انجام یاسـ یسيهاف خشونتیل منازعات و تخفیتعد
در ،کنند کـه در جوامـع دسـتخوش دگرگـونی    میکیدأطورکلی نهادگرایان تبه).47
آورد و میـل بـه   مـی برمتعدد و متنوعی سرهاي خواسته،یند بسیج اجتماعیافرولط

گیـرد. نهادهـاي سیاسـی بـا افـزایش و      میاي فزاینده شدتگونهمشارکت سیاسی به
هـاي مشـارکتی را   حرکتۀتوانند انرژي نهفتمیتنوع بخشیدن به مجراهاي مشارکتی

ـ  راستايدر  مین هرچـه بیشـتر و بهتـر    أجلب همبستگی و همکاري عمومی بـراي ت
خدمت گیرند و ثبـات و اسـتواري نظـام را تضـمین     بهنیازهاي مادي و معنوي مردم 

خـود  خـودي محوري دارد و البته بهینهادینگی نقش،ند. درواقع در توسعه سیاسیکن
اصـالح  بـراي شده دولت ریزيبلکه تابعی از تالش آگاهانه و برنامه،گیردنمیشکل
مـا در ایـن بخـش   ).1379:99،(ازغندياست هنجارها و نهادهاي سیاسی ،هانقش

کنیم.میکیدأبر نظریه ساموئل هانتینگتون تتر شدن موضوعبراي شفاف
ش از همـه  یجهان سوم بيشورهاکدر یاسیسهايینگتون نابسامانیاز نظر هانت

يهـا ع گـروه یه وارد شـدن سـر  کـ نیرنـد و ا یگیه مـ یمایع اجتماعیسریاز دگرگون
.همـراه بـوده اسـت   یاسیسينهادهاندکاست با تحول یعرصه سبهجدیدیاجتماع
شدن، بـاالرفتن سـطح سـواد و آمـوزش،     يشهر، يو اقتصادیاجتماعيهایدگرگون



205

عه
جام

ت 
ابا

تخ
 (ان

ان
ایر

در 
ی 

اس
سی

ت 
زعا

منا
ی 

اس
شن

13
88

(

يهـا و درخواستیاسیسیدامنه آگاه،یل ارتباط جمعیتوسعه وساو شدن، یصنعت
اما نرخ رشد ،بخشندیرا وسعت میاسیت سکو پهنه مشارکردهرا چندبرابر یاسیس

یو نابسـامان يجه نااسـتوار یدرنت،ن استییشدن امور پايو نهادیاسیسیدهسازمان
مانـدن  واپـس ،جهـان سـوم  يشـورها کیاسیله سئن مسیترد. مهمیآید میپدیاسیس

نگتون یاسـت. هـانت  ياقتصـاد ـیاجتمـاع يهـا یاز دگرگـون یاسـ یسيتحول نهادها
، جوامـع را بـه جوامـع    یاسـ یت سکو سطح مشاريار سطح نهادمندیبراساس دو مع

ند.کیم میتقس»يپراتور«و »یمدن«

،باال باشـد یاسیت سکبه مشارنسبت یاسیسينهادمندسطح نگتون اگر یاز نظر هانت
نسـبت  یاسـ یسيسطح نهادمندشوند و اگر یده مینامیگونه جوامع، جوامع مدننیا

، ينـد. در جوامـع پراتـور   یگویميجوامع را پراتور،ن باشدییپایاسیت سکبه مشار
ننـد.  کیعمل میاسیخودشان در صحنه سيهاو با روشمستقیمیاجتماعيهانیرو

یـک يه بتواننـد بـرا  کرومند هستند یبه آن اندازه نیاسیسي، نهادهایدر جوامع مدن
ند. در جوامع کنرا فراهم ییارآمد مبناکیاسیاجتماع سیکمشروع و یاسیسامان س

قدرتمنـد  يق نهادهـا یـ ه از طرکـ نیو بـدون ا یاسـ یت سیها بدون تربگروهيپراتور
ه در جوامـع  کـ یدرحـال ؛شـوند یاست میوارد عرصه س،ل شودیشان تعدیهاخواسته

بـه افـراد   یاسـ یت سکارمشيعنوان بهارا بهیاسیت سیقدرتمند، تربي، نهادهایمدن
نگتون در یـک  یاز نظـر هـانت  .)120-124: 1370نگتون، ینند (هانتکیل میجامعه تحم
شوند و یمروروبهگر یدیکبا ياچ واسطهیبدون هیاجتماعيروهای، نينظام پراتور

ل یتعديمشروع براهاییمیانجیعنوان بهياحرفهیاسیو رهبران سیاسیسينهادها
مـورد دريان جامعـه یدر چنـ .شـوند یت شـناخته نمـ  یرسمها بهگروهن یمنازعات ب

باال

نهادمندي سیاسی

باال

مدنی

پراتوري

پایینمتوسط
یاسیسمشارکت
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وجود نـدارد،  یز توافقینیگروهيهاشکشمکرفع يمشروع و معتبر برايهاروش
ژه آن یـ ويهـا شیت و گنجـا یـ ه ماهکـ برد یار مکرا بهییهاجه هر گروه روشیدرنت

ننـد،  کیشـورش مـ  انیدهند، دانشـجو ید، ثروتمندان رشوه مکنیس مکگروه را منع
: 1370گتون، یننـد (هـانت  کیودتـا مـ  کان یـ زنند و نظامیارگران دست به اعتصاب مک

بـه  یتوسـط ارتـش پاسـخ   ینظـام يودتـا کنگتون اقدام بـه  ینظر هانت). به290-281
ه خـود  کـ رنهادمند است یو غيجامعه پراتوریکدر یاسیها و بحران ستشدید نزاع

د. اگرچـه  کنـ یاست را فـراهم مـ  یاز عرصه سیاعاجتميروهایخروج موقت نزمینۀ
نگتون را مـورد  یه هانتی، نظريمنددار عام بودن مفهوم نهایباتوجه به مبهم و بسیبرخ

ارآمـد  کنگتون بر نقش احزاب ید هانتکیتأی) ول101: 1379ع، یاند (بدانتقاد قرار داده
يبـرا ییبـاال ینـ ییت تبی، قابلیجوامع دستخوش دگرگونیاسیدر ثبات و انسجام س

،نـوین یاسـ ینگتون، نهـاد شـاخص جامعـۀ س   یرده است. ازنظر هانتکجاد یه او اینظر
، ادغام منـافع و عمـل   یاسیسكرد آنها سازمان دادن به اشتراکارکه کند هستاحزاب

ـ . احـزاب با اسـت ومـت  کو حیاجتمـاع يروهاین نیوند بیعنوان حلقه پردن بهک د ی
جـذب و  یاسـ یدرون نظـام س دریسـتگ یشارا بهيمولود نوسازیاجتماعيروهاین

یحزبـ ی، نظـام یاسـ یسيشـرط اسـتوار  شیند. درواقع پکنل یآنها را تعديهاتقاضا
ند کرا به درون نظام جذب ياز نوسازینوین ناشیاجتماعيروهایه بتواند نکاست 
ــه.)408، 136، 133: 1370نگتون، ی(هــانت يه احــزاب و نهادهــاکــازآنجایلکطــورب

وار شدن جامعـه شـده و   ومت و مردم بوده و مانع تودهکن حیحلقه واسطه بیاسیس
ومـت و  کان حیـ دوجانبه میو ارتباطیردن مطالبات اجتماعکزهیانالکل و ینقش تعد

ـ    کنیجامعه را فـراهم مـ   و یجـان یع، هیورود سـر یین نهادهـا ینـد، لـذا ضـعف چن
نشـده بـه   لیتعـد يهـا خواسـته گوناگون با مطالبات و یاجتماعيروهاینه نیرنهادیغ

در يریـ ش و درگکشـم کیطین شـرا یه در چنـ کـ شود میعرصه سیاست را موجب
ت احـزاب در جوامـع   یوضـع یاسـاس بررسـ  نیرد. بـرا یگیمیعرصه سیاست فزون
ت ثبـات و سـامان   یوضـع تشـخیص  بـراي یتواند شاخصـ یمیدستخوش دگرگون

ن جوامع باشد.یدر ایاسیس
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یاسیش سکشمکبر یاجتماعيهاشکافر یتأث.3
ن یتـر از مهـم یاسـ یش سکشـم کو یثباتیآن بر بيامدهایو پیاجتماعيهاشکاف

ارهـا و  یبـه مع یلکطوربهیاجتماعيهاشکاف. هستندیاسیسیشناسمباحث جامعه
ا یـ سـازند و  یگر جـدا مـ  یدیکـ را از یاجتمـاع يهاه گروهکد نداللت دارییمرزها

انگر یـ بیاجتمـاع يهـا شـکاف ،گـر یعبـارت د دهند. بـه یقرار مگر یدیکدرتقابل با 
هـا  هی، سـو یاجتماعيستارهایه بر سر هنجارها و اکاست يزیخطوط تعارض و تما

یثر در بافت اجتماعؤا میمختلف فعال و يهاگروهیفرهنگـیاجتماعيردهاکارکو 
هـم قـرار   يارویمختلف روال و علل کها را به اشن گروهیگاه ایبووجود دارد و گاه

يبنـد و مدرن صـورت یدر جوامع سنت.)13-14: 1385، یاصفهانیعیدهد (سمیم
يهـا شـکاف مـع مـدرن،   واعنوان مثـال در ج به؛متفاوت استیاجتماعي هاشکاف

يهـا شـکاف یه در جوامع سنتکیدرحال،و نسلی جنبه فعال دارندیتی، جنسیطبقات
ا یـ مـدرن  مـه ینـیسـنت مـه یان جوامـع ن یـ ن می. در اتندفعال هسیو زباني، نژادیقوم

هسـتند مواجهیاجتماعيهاشکافاز يتردهیچیت و شمار پئیگذار طبعاً با هدرحال
گـر  یديو نسـلی و ازسـو  یاف طبقاتکجوامع مدرن مثل شيهاشکافسو یکه ازک
: 1380ه، یریرد (بشـ یـ گیرا دربرمـ ينژادـیقوميهاشکافمثل یاف جوامع سنتکش

ر یش اجمـاع تـأث  یدایـ ان پکي اجتماعی بر حدود امهاشکافنوع و شمار .)103-97
ـ بـه فعـال   یاجتمـاع يهاشکافگذارد. ازلحاظ نوع، یم و يرفعـال و سـاختار  یا غی

و عمـل  یدهـ ، سـازمان یآگـاه اف فعـال نباشـد،  کشیشوند. وقتیم میتقسیخیتار
سـاز  نـه یاف فعـال زم کس شـ کبـرع رد. یـ گیحول آن صورت نمیو اجتماعیاسیس

رفعـال  یغيهاشکافاست. البته یو اجتماعیاسیش سکشمک، منازعه و یدهسازمان
دهنـد. از  بت خـود را از دسـت   یفعال، فعاليهاشکافا ین است فعال شوند و کمم

گر را یدیکـ ن اسـت  کـ ممیاجتمـاع يهـا شکافب، کیو تريبندوه صورتینظر ش
يبنـد را صـورت يبنـد ن نـوع صـورت  یـ ر شـوند. ا هـم بـا  يرونند و بـه کت یتقو

گر را یدیکیاجتماعيهاشکافن است کس ممکم. برعیخوانیم مکمترايهاشکاف
، در یلکطـور رنـد. بـه  یگیمتقاطع نـام مـ  يهاشکافصورت ه در آنکنند کف یتضع
ش کشـم کل یشـود و پتانسـ  یمـ یم، جامعه دوقطبکمترایاجتماعيهاشکافط یشرا
ش یمتقاطع، بـا توجـه بـه افـزا    يهاشکافيبندس در صورتکابد، برعییش میافزا
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ه، یریابـد (بشـ  ییاهش مکزان منازعات ی، میاجتماعيهايبندن گروهیبكنقاط مشتر
1383 :553-552(.

یاسـ یش سکشمکي اجتماعی نیست که به بحران و هاشکافدرواقع این نفس 
یاسـ یش سکشمکي اجتماعی وجود دارد. هاشکاف،زیرا در همه جوامع،انجامدیم

ه جامعـه  کـ دهـد  یرخ مـ یي اجتمـاعی، در مـواقع  هـا شکافبندي بسته به صورت
يهـا شکافرابطه دربارهه کیقیدر مطالعه دقيدوقطبی شده باشد. ابوالفضل دالور

ازجمله مـوارد زیـر   انجام داده است به چند رابطه مهم یاسیش سکشمکبا یاجتماع
:ندکیاشاره م
شـتر باشـد، احتمـال    یجامعـه ب یـک در یاجتمـاع يهـا شکافهرچه تعداد .1

ن یشود، چنـ یشتر میمتعدد و متنوع در آن جامعه بیاسیسيهاشکشمکسربرآوردن 
؛شودیمروروبهيشتریبیاسیسيهایثباتیمعموالً با بياجامعه
، یدتیـ عقيت و محتـوا یـ جامعـه از ماه یکدر یاجتماعيهاشکافهرچه .2

برآمـده از آنهـا بـا    یاسـ یش سکشمکبرخوردار باشد، يشتریبیکدئولوژیو ایتیهو
؛همراه خواهد بوديشتریتخاصم و خشونت ب

گر یدیکـ جامعـه بـا   یـک در ودموجـ یاسیو سیاجتماعيهاشکافهرچه .3
دتر و یبرآمـده از آنهـا شـد   يهـا شکشـم که کـ نیاحتمـال ا ،م شـوند کجمع و متـرا 

جامعه یکموجود در يهاشکافس هرچه کشتر است. برعیب،دنزتر شویآمخشونت
؛ابدییاهش مکش و خشونت کشمکد ینند، احتمال تشدکگر را قطع یدیک

معـارض  يروهـا یمعطوف به دولـت باشـند و ن  یاجتماعيهاشکافهرچه .4
هـا و  شکشـم کد و گسترش یبرآمده از آنها دولت را آماج خود سازند، احتمال تشد

؛شتر خواهد شدیشدن آنها بزیآمخشونت
زمـان فعـال شـوند،    طور هـم بهیاسیو سیمتعدد اجتماعيهاشکافهرگاه .5

زتر شـدن  یآمدتر خواهد بود و احتمال خشونتیتر و شدعیوسیاسیسيهاشکشمک
.)77-84: 1378، يشود (دالوریشتر میآنها ب

جامعه یکدر یاجتماعيهاشکافيبندصورتیبررسباالباتوجه به مباحث 
ـ را دارنـد  یاسـ یش سکشـم کو يبندل قطبیپتانسهاشکافن یا ایه آکنیو ا ا نـه؟  ی

جامعه را ارائه دهد.یکدر یاسیش سکشمکت یاز وضعیر روشنیتواند تصویم
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یاسیش سکشمکنخبگان سیاسی بر یاسیر فرهنگ سیتأث.4
ل کزمـان شـ  ولدر طـ ه کـ ردارها کاز پندارها، گفتارها و يااگر فرهنگ را مجموعه

منصـه ظهـور   صـورت عـادت بـه   را باور داشته و بـه جامعه آنيگرفته، عموم اعضا
، یاز فرهنگ اجتمـاع یعنوان بخشبهیاسیگاه فرهنگ سآن،مینکف یتعر،رسانندیم

، نخبگـان  یاسیملت نسبت به نظام سیکيهايریگها و جهتاز نگرشيامجموعه
يدادهایـ و در ارتبـاط بـا رو  یخیدر تطـور تـار  ه کـ اسـت  یاسیو قدرت سیاسیس

زان رابطـه مـردم بـا    یـ رد و نوع و میگیل مکدهد، شیه درون جامعه رخ مکیمختلف
ن یلوسـ از نظـر  .)73-74: 1385، ينـد (ازغنـد  کین مییاست و قدرت فائقه را تعیس
يافرادیخ زندگیو تاریاسینظام سیکیخ جمعیمحصول تاریاسی، فرهنگ سيپا

نـون بـا   کایاسـ یمفهـوم فرهنـگ س  .)39: 1370، يسازند (پایه آن نظام را مکاست 
یاسـ یدارد و دانشمندان علـوم س یارتباط تنگاتنگیاسیمطالعات مربوط به توسعه س

ح یشـور را توضـ  کیـک در یاسـ ی، توسعه سیاسیفرهنگ سیتوانند بدون بررسینم
واحد یکعنوان بهیاسیجامعه سا یتوجه را به مطالعه اجتماع یاسیدهند. فرهنگ س

عوامـل  یشناسـان را بـه بررسـ   اسـت ینـد و س کیجدا از افراد جلب میجمعيایپو
ق یدهنـد، تشـو  یميترعیجامعه قالب وسیاسیه به فرهنگ سکیو فرهنگیاجتماع

اج یـ ه احتکست اگرالکیمفهوم،یاسیاگرچه فرهنگ س.)116: 1380ند (عالم: کیم
ان یـ ميونـد یتوانـد پ یحال مـ نیالن دارد، درعکدر سطح ياهینظرل و ارائهیبه تحل

و یاسـ یسيالن، هنجارهـا و نهادهـا  کـ در سـطح  .نـد کالن برقرار کسطوح خرد و 
، فرهنـگ  یانیرند، در سطح میگیل قرار میوتحلهیمورد تجزيال گوناگون رفتارکاش
ـ فعالگرنـد و در سـطح خـرد   یدیکبـا  یتعامالتيالن داراکخرد و یاسیس يهـا تی

یعتـاً بررسـ  یطب.)113: 1382شـوند (قـوام،   یمـ یبررسـ یاسـ یسيروزمره و عـاد 
يهـا سـه یل جداگانه و مقایو سطوح تحلیاسیمختلف از فرهنگ سيهايبندمیتقس
ن بخـش تنهـا بـه    ین مقاله است. ما در این جوامع مختلف فراتر از مجال ایبیقیتطب

را مطـرح  پرسشن یم و ایپردازیمیاسیسش کشمکبر یاسیر فرهنگ سیتأثیبررس
ویژه در میان نخبگـان سیاسـی،   جامعه بهیکدر یاسیفرهنگ سنوع ه چه کم ینکیم
فرهنـگ  نـوع  را فـراهم آورد؟ و چـه   یاسـ یو توسـعه س یراسـ کدموۀنیتواند زمیم
در یاسـ ین فرهنـگ س ا. محققـ کنـد؟ فراهم مـی رایثباتیش و بکشمکنه یزمیاسیس



210

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
ول

ا


ن 
ستا

زم
13

93

گونـاگون  یاسیسيهادر فرهنگیمختلفيهاارزشیبه بررساین پرسش پاسخ به 
عنوان مثال اینگلهارت بر به.اندردهکد کیتأیاسیو توسعه سیراسکامد آن بر دمویو پ

ــارزش خودب ــتأيانگری ــرا،دارديشــترید بکی ــده ارزشزی ــادربردارن تســاهل، يه
طور خاص چهار محور وجود ز بهینين پایز هست. از نظر لوسیت و اعتماد نکمشار
ـ تـوان وجـود   یمـ یروشـن ه با عنایت به بود یا نبود آنها، بهکدارد  توسـعه  فقـدان ا ی

عبارتند از: اعتماد، يپانیقرار داد. چهار محور موردنظر لوسیابیرا مورد ارزیاسیس
). سـاموئل  163-164: 1389، یبـاف خراسـان  یو تعهـد (قال ي، وفـادار ي، آزاديبرابر
پـردازد و یمـ یراسکو دمویاسیفرهنگ سيهارابطه مؤلفهیز به بررسینگتون نیهانت
قائـل یمراتبـ روابط سلسلهايبريشتریه ارزش بکیاسیسيهاگوید: در فرهنگمی
وجـود دارد.  یراسکدمويبرايمترکنه یگر زمیديهاسه با فرهنگیشوند، در مقامی

ـ اعتمـاد در م يه درجه بـاال کیاسیسيهادر فرهنگ چشـم  جامعـه بـه  يان اعضـا ی
شـتر اسـت،   یظـن ب ءو سـو ياعتمـاد ی، بدشمنیه کیسه با جوامعیدر مقا،خوردیم

ـ یـ وجـود دارد. تما یراسـ کدمويبـرا يترنه مناسبیاحتماالً زم د یـ تحمـل عقا هل ب
توســعه يز بــرایــت مصــالحه نیمشــروعنت شــناختیرســممتفــاوت و متنــوع و بــه

یبرخشدهمطرح. باتوجه به مباحث (Huntington, 1984: 209)ندهستد یمفیکراتکدمو
، احتـرام و اعتمـاد   یاسـ یتواند بـر تسـاهل و تسـامح س   یمیاسیه فرهنگ سکبرآنند 

گـران  یدیاسـ یسيهـا با نظرات و برداشـت ی، برخورد منطقيریپذتکمتقابل، مشار
، يریناپـذ تحمـل ا همـراه بـا   یـ شـود و  یتلقیتکمشاریاسیباشد و فرهنگ سیمبتن

ننـده  کیکو تحریگران، برخورد حذفیدیاسیسيهاشیبه نظرات و گرایاحترامیب
ز یسـت تکا مشـار یز یگرتکمشاریاسیباشد و فرهنگ سیاسیدر قلمرو سیبیو تخر

یـک در یتکمشـار یاسیه فرهنگ سکاست یهی). بد1380،يرمحمدیده شود (مینام
و رقابـت منطقـی را فـراهم    یراسـ کنـه دمو یزمیاسـ یان نخبگـان س یـ جامعه و در م

ـ پایبيهايرینه درگیز زمیستتکمشاریاسیه فرهنگ سکحال آن،آوردیم ان، تـنش  ی
اگـر فرهنـگ   یلکطـور آورد. بهیش را فراهم مکشمکو یثباتیت بیو درنهایاسیس
، يریپـذ تکچون تسامح، احتـرام متقابـل، مشـار   یبوده و بر عواملیتکمشاریاسیس

ــرایو مصــالحه مبتنــی باشــد، بســتر مناســب يریپــذهــم و رقابــت یراســکدمويب
جامعـه براسـاس   یاسـ یه اگـر فرهنـگ س  کـ حـال آن ،ردیـ گیل مـ کز شـ یآممسالمت
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ــا ــذفيبرخورده ــتیح ــانون  ی، س ــاهل، ق ــدم تس ــاد، ع ــدم اعتم ــگرزش، ع و يزی
یاسـ یو توسـعه س یراسکدمويبرايل گرفته باشد، بستر مساعدکشيریناپذتحمل

شود.یجاد میش اکشمکو یثباتینه بیه زمکبل،شودینمجاد یا
فرهنـگ  ،يچـون ضـعف نهادمنـد   یعـوامل ،دشـ ه مطـرح  کیباتوجه به مطالب

تواننـد  یمـ یزا همگـ د و بحـران یشـد یاجتماعيهاشکافز و یستتکمشاریاسیس
ـ لـذا ا ؛ندکنرا فراهم یاسیش سکشمکو یثباتینه بیزم ه کـ یطین عوامـل در شـرا  ی

و یاجتمـاع يهـا يبنـد نـه قطـب  یزم،ابـد ییمـ يشـتر یمجال بیآزاد و رقابتيفضا
ـ مباحث، ااین آورند. باتوجه به یرا فراهم میاسیسشکشمک دنبـال آن  ن مقالـه بـه  ی

يهـا شـکاف و یاسـ یفرهنـگ س ،یاسـ یسيت نهادمنـد یوضـع یاست تا به بررسـ 
را 1388سـال  یاسـ یش سکشـم کن عوامـل بـر   یر ایثأران بپردازد و تیدر ایاجتماع

مورد توجه قرار دهد.

قیروش تحق. 5
يبـرا يسـاختار ـین علـ یـی ه روش تبکرسد ینظر مشده، بهباتوجه به مطالب مطرح

درواقـع  یاجتمـاع ـيرا عوامـل نـامطلوب سـاختار   یـ ز،د باشـد یـ پژوهش حاضر مف
ننـد. باتوجـه بـه مباحـث    کیجاد مـ یرا ایاسیش سکشمکنه یه زمکهستند ییبسترها
را 1388یاسـ یسشکشمکعوامل بر این ر یند تا تأثکین مقاله تالش میشده، امطرح

قرار دهد.یمورد بررس

1388یاسیش سکشمکيریگلکشیاجتماعيهانهیزم.6
م یبپـرداز 1388سـال  یاسیبحران سيریگلکشیاجتماعيهانهیه به زمکاز آنپیش

ف یــتــوان در ردیرا مــ1388ســال یاســیم چــرا بحــران سیالزم اســت نشــان دهــ
فراتر از یاسیش سکشمکد، شان یه بکگونهد. همانکرف یتعریاسیسيهاشکشمک

ه کـ سـت  اهاها و ملتان اشخاص، گروهیاز رفتار میبوده و نوعیمعموليهاجدال
طـور  ا بـه یـ و روزمره فراتر رفته و عمالً یمعموليهايبنداز حد عدم توافق و جبهه

ل است و خشـونت و  یها متماها و نظامب اشخاص، گروهیا بالفعل به تخریو بالقوه 
ت یگـذرا بـه وضـع   ی. نگـاه اسـت آن يهـا ها و جلوهیژگیواز ز ینیاسیسیثباتیب

يهـا ژه در مقطع منـاظره یوانتخابات بهيبه برگزاریمنتهيهاران در هفتهیایاسیس
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تخاصـم  يریـ گلکق و شـ یـ تضـاد عال د جامعه، یشدن شدیوضوح قطببهیانتخابات
ـ ا.شـد کیر مـ یتصورا بهیاسین نخبگان سیو همچنیاجتماعيروهاین نید بیشد ن ی

طـور بـالقوه و   فراتر رفته و بـه یمعموليهايریگتوافق و جبههرفتارها عمالً از عدم
د یشـد يبنـد ل بوده است. درواقع قطـب یها متماب اشخاص و گروهیبالفعل به تخر

از انتخابــات پــیشيدر فضــایاســین نخبگــان سید بــیو منازعــات شــدیاجتمــاع
يبرگـزار پـس از ز را یـ مآخشونتيهايریاز ناظران، درگياریه بسکبود ياگونهبه

هـا نمـود   يریـ ن درگیان انتخابات، ایج و پایدند. با اعالم نتاکریمینیبشیانتخابات پ
تخـت را  یپایاسیسيامالً فضاکیاسیسیثباتیو بتنشه کياگونهبه؛افتیيشتریب

ش و منازعـه  کشـم کواژه آنچه پیش از این گفته شد، ر قرار داد. باتوجه به یتحت تأث
باشد.1388سال یاسیگر بحران سفیتوصیخوبتواند بهی میاسیس

1388یاسیش سکشمکو ينهادمندضعف.6- 1
نگتون، در یهـانت يظـر نيمطـابق الگـو  ،میردکـ ان یه در بخش گذشته بکگونههمان

رخ یع اجتمـاع یسـر یو دگرگـون يسـو نوسـاز  یـک ازیجوامع دستخوش دگرگون
یاسـ یسيگر نهادهایدسويازودشویمیاسیت سکه باعث گسترش مشارکدهد یم
د را به یجدیاجتماعيروهایه نکستند یآنقدر قدرتمند نـیاسید بر احزاب سکیبا تأـ

لذا ضعف احزاب ؛ندکنل یآنها را تعديتقاضاهااست جذب و مطالبات ویسۀعرص
وارشـدن جامعـه،   باعث تـوده ـومت و مردمکن حیواسط بۀحلقـیاسیسيو نهادها
نه یرنهادیو غیجانیع و هیورود سرو ، یزه شدن مطالبات اجتماعیانالکل و یعدم تعد

ش کشمکو یثباتینه بینها زمیاۀه همکشود یاست میبه عرصه سیاجتماعيروهاین
ران را از یـ ت ایه وضـع کـ م ین بخـش بـرآن  یـ در ابنـابراین .آوردیرا فراهم میاسیس

ـ أبـا ت یاسیسيو نهادهایاجتماعـياقتصادينوسازدیدگاه مـورد  ،د بـر احـزاب  کی
م.یقرار دهیبررس

ه پـس از  کـ از آن اسـت  کیحایاسالميجمهوریاسیخ سیگذرا به تارینگاه
يهـا ی، دگرگـون یژه پـس از دوران موسـوم بـه سـازندگ    یـ وو بـه یانقـالب اسـالم  

د یران را دربرگرفتــه اســت؛ گســترش شــدیــجامعــۀ ایعیوســیاجتمــاعـياقتصــاد
ـ از اییهـا شـدن و ارتباطـات درواقـع جلـوه    ی، صـنعت ی، آموزش عـال ینیشهرنش ن ی
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يهـا در سـال شـاخص این . درواقع نمودار هستندیاجتماعـياقتصاديهایدگرگون
ـ نـد (ن کیان مـ یـ د را نمایشديب صعودیشیک1388-1367 -108: 1388، یوئکای

ــ). ا64 ــروه  ی ــترش گ ــث گس ــوالت باع ــاع ن تح ــات اجتم ــا و طبق ــزایه ش ی، اف
ت یـ حـائز اهم پرسـش ،انین مید. در اشیاسیت سکو مشاریاسیسيهادرخواست

يهاچه تحولی در سالیاسیژه احزاب سیوبهیاسیسيه از نظر نهادمندکاست این
ه بتواننـد  کـ ارآمـد  کیاسـ یا نهادهـا و احـزاب س  یـ رخ داده اسـت و آ 1368پس از 

یـک ه و ارگانیدوسـو یده و ارتباطکرل یزه و تعدیانالکرا یاجتماعيروهایمطالبات ن
ـ بااین پرسشل گرفته است؟ در پاسخ به کشکنند،ومت و جامعه برقرار کن حیب د ی

م.یداشته باشیپس از انقالب اسالمیاسیخ احزاب سیبر تاریاجماليگذار
ها بـا  تیبا رشد احزاب و جمع1360تا اواسط دهۀ یانقالب اسالميروزیاز پ

دلیل ضعف نهادمنـدي سیاسـی و   البته بهه کم یهستروروبهيرکمختلف فيهافیط
ـ  یزم،طلبـد میعوامل دیگر که بررسی آن مجال دیگري را ش کشـم کو یثبـات ینـه ب

تـا  1360ه از اواسط دهۀ کيدر مرحلۀ بعد. ا در جامعه فراهم آوردریقیعمیاسیس
ـ باتوجه به ن،ردیگیرا دربرمیلیان جنگ تحمیپا ،یشـور بـه وحـدت و همـدل    کاز ی

ق یاز آرا و سـال یمتنـوع يهـا فیـ ه واجـد ط کشور کدر یخاصیحزبيهاتکحر
شـور وجـود داشـتند    کدر یمختلفـ یاسـ یسيهـا جناحهرچند؛امدیوجود نهباشد ب

ـ نبایاسـالم يان از حـزب جمهـور  ین میالبته در ا).148: 1388، یاظمک(اخوان  د ی
ینـ یروان و شـاگردان امـام خم  یـ توسـط پ 1358ه در سـال  کن حزب یا.ردکغفلت 

گـرا را  اسـالم يروهـا یاز نیفیه طکبل،نبوديرکمجموعه منسجم فیک ل شد، کیتش
ـ یامـام خم يهـا ت از انقالب و آرمانیحمابریه همگکداده بود يدر خود جا و ین

فشـردند.  یمـ يپـا ین اسـالم یقـوان يو اجرایومت اسالمکحيبرقراريتالش برا
از خداوند اسـت و همـه   یت ناشیمک، حایاسالمينامه حزب جمهوربراساس مرام

ـ باشور کاست یو ريبر شرع اسالم باشند و رهبریمبتنبایدن و مصوبات یقوان د در ی
ب یـ رقيهاحال پس از خروج گروهنیباا؛)28: 1381ه، یریرد (بشیت فقها قرار گدس

ت امـام  یـ ه درنهاکـ ياگونـه بـه شروع شد؛ن حزب یاز صحنه قدرت، اختالفات در ا
االسـالم  تحجـ و يااهللا خامنهتیآدر پاسخ به نامه 1366خرداد 11در (ره)ینیخم

ـ (نقنـد ردکحـزب را صـادر   يهاتیدستور توقف فعالیرفسنجانیهاشم زاده و بی
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یهاشــماهللا آیــتيروزیــو پ(ره)ینــیبــا رحلــت امــام خم.)359: 1388، یمانیســل
يهابه محور برنامهي، توسعه اقتصاد1368يجمهوراستیدر انتخابات ریرفسنجان

يو تاحـدود یش فرهنگیاز گشاییهارگهحالنیباا؛ل شدید تبدیجمهور جدسیرئ
پا بـه  یارگزاران سازندگکیاسین دوران حزب سیدر ا.خوردیچشم مز بهینیاسیس

ـ . بـا پ شـت عرصه وجـود گذا  در انتخابـات  یمحمـد خـاتم  االسـالم  حجـت يروزی
ران آغـاز شـد. دولـت    یـ خ احـزاب در ا یدر تـار ینیفصل نو1376يجمهوراستیر

نسـبتاً  یاسیسيقرار داده بود، فضایو فرهنگیاسیه شعار خود را توسعه سکد یجد
ت و گـروه  یـ هـا حـزب، جمع  د و دهکراحزاب و مطبوعات فراهم يرا برايمساعد

يریـ گلکدنـد. شـ  کرون ماده ده احزاب اقـدام  یسیمکنسبت به اخذ مجوز از یاسیس
آیـد.  میشمارن دوران بهیاین تحوالت حزبیتراز مهمیران اسالمیت اکجبهه مشار

جامعـه در کنـار   ینـ یعـيبـه مطالبـات اقتصـاد   یتوجهبیزدگی و حال سیاستنیباا
در انتخابـات  نـژاد ياحمـد يروزیـ پيهانهیسیاسی دولت اصالحات، زمهاي ناکامی
ت احـزاب صـورت   یعدم اقبال به فعالید نوعید. در دولت جدکرر را فراهم یسوم ت
ـ به فعالینیتوان از آن به بدبیه مکگرفته  رد. درواقـع احـزاب و   کـ اد یـ ت احـزاب  ی

ـ ییهاتیعنوان فعالن دولتمردان بهیتراز مهمیبرخيتحزب از سو ـ فایب ده، مخـل  ی
یجامعه معرفیاساسيازهایبه نیدگیو رسيوحدت و ثبات و پیشبرد امور اقتصاد

.)148-149: 1388، یاظمک(اخوان ند دش
از کیحـا یاحزاب در دوره پس از انقـالب اسـالم  يهاتیق به فعالیدقینگاه

احـزاب را انجـام   یرد واقعکارکه بتوانند کاست احزاب قدرتمندي يریگلکعدم ش
بـر توسـعه   يشـتر ید بکیـ ه تأکیخاتميجمهوراستیدر دوره ریدهند. درواقع حت

جـاد نشـدند  یايردکارکـ گـاه احـزاب قدرتمنـد و    چیز هیشد نیو تحزب میاسیس
(Mahdavi, 2008 : 152-153)در دوران یاسیاحزاب سيهایژگین ویترمهمیلکطور. به

خ معاصـر  یت احـزاب در تـار  یاز وضـع یه البته خود تداومکیپس از انقالب اسالم
و يفردمحـور ،یروهـا و طبقـات اجتمـاع   یبا نیکعدم ارتباط ارگانعبارتند ازاست

ر و یـ فراگيهـا محدود بودن بـه نخبگـان، نداشـتن سـازمان    رد مناسب،کارکنداشتن
یاجتمـاع يل تقاضـاها یت در تبدیعدم موفقانتخابات،دورهت تنها در یفعال،یمردم

/جبهه یارگزاران ســازندگکــبــودن (حــزب ســاخته، دولــتیاســیسيهــابــه برنامــه
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نـه  یپـس از انقـالب اسـالم   یاسیه احزاب سکبرآنند یاساس برخنیبرا.ت)کمشار
يراه داکـ ند هسـت رکـ ه تنها محافلی دوستانه از افراد همفکارکردي کیاسیاحزاب س

:1388(نیـاکویی،  باشـند میخویشاوندي و مبارزاتی مشتركدوستی،سابقه رفاقتی،
204(.

ــع در دوره  ــال1368-1388درواقــ ــیدرحــ ــازکــ ــوالت يه نوســ و تحــ
و يریـ گلکدر عرصه شيریچ تحول چشمگیرد، هیگیسرعت میاجتماعـياقتصاد

رخ ،خـود را انجـام دهنـد   يهاژهیاروکه بتوانند کقدرتمند یاسینهادمندي احزاب س
موردرد. دریگیمیدة احزاب فزونیدولت نهم به پدینیت با بدبین وضعیدهد. اینم

یمطرح شده اسـت. برخـ  یران نظرات متنوعیدر ایاسیاحزاب سناکارآمديییچرا
بـه  ی) و برخـ 1378،المکبـا یاند (زردهکران اشاره یاستبداد در ایخیتاريهاشهیبه ر
ن یـ در ا؛)1378،ي(ازغندیاسیژه نخبگان سیوان بهیرانیایاسیفرهنگ سات و یخلق

ـ  ی(دولت رانتیر، اقتصـاد ب يچون علل اقتصاديگریبه علل دیان برخیم ، یمـار دولت
و علــل ییو قضــاین علــل حقــوقی) و همچنــین مــالیالت احــزاب در تــأمکمشــ
در نیز ها ن شک دولتالبته بدو.)1388: یاظمکاند (اخوان ردهکز اشاره ینيردکعمل

هاي حزبی و همچنین عدم تجربـه احـزاب و   بستر مناسب براي فعالیتنشدن ایجاد 
بـدبینی  ،اند. درواقع در تاریخ معاصر ایـران توجهی داشتهجریانات سیاسی نقش قابل

هـاي  ثري در نهادینـه نشـدن فعالیـت   ؤبه احزاب و عدم تحمل آنها همواره نقـش مـ  
-1388ژه یـ وبـه یپس از انقالب اسالميهاهرحال در سالبهکرده است.حزبی ایفا 

یاجتمـاع يروهـا یران، نیـ گسترده در ایاجتماعـياقتصادي، نوسازسویکاز1368
د آوردیپدهستند رایاسیت سکه خواهان مشارکنده یق و انتظارات فزاید با عالیجد

فقـدان  هـاي مینـه زیاسـ یو سیمدنيگر عدم گسترش احزاب و نهادهایديازسوو
ع و یومـت، ورود سـر  کو حیاجتمـاع يروهـا ین نیبـ يردکارکـ ه و یدوسویارتباط

یاسـ یت سیدر هنگام انتخابات، عدم تربیاسیبه عرصه سیاجتماعيروهاینیجانیه
نـه  یزمنیـز ن عوامل ید. اکرمطالبات آنها را فراهم نشدن ل یو تعدیاجتماعيروهاین

را یاسـ یسیثبـات یش و بـ کشـم کنـه  یجامعـه و زم است درمقابل انبساطیانقباض س
امالً مشهود بوده است. در اثـر  ک1388در انتخابات سال یتین وضعیفراهم آورد. چن

ل یدله بهکمختلف یاجتماعيروهایام انتخابات، نیدر ایاسیسيع فضایبازشدن سر
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ها و مطالبات نشده بودند، با درخواستیاسیجذب نظام سیاسیسيضعف نهادمند
اسـت شـدند و   یسۀوارد عرصـ یجـان یع و هیصـورت سـر  نشـده بـه  لیمتنوع و تعد

ید؛ عـامل کردا یپیابانیرد، جنبه خیانجام گينهاديهاانالکه از کاز آنپیشاست یس
یاسـ یرونـد س یداند. درواقع بررسـ یميجامعه پراتوریژگیرا ونگتون آنیه هانتک
یاجتمـاع يروهـا ینیسـت یلپووار و پواز حضـور تـوده  کیحـا 1388ن در سـال  رایا

و یاجتمـاع يروهـا ین نیش بکشمکنه یه خود هم زمکق متنوع بوده یمختلف با عال
هـاي تجمـع یاسـ یسيشـعارها ید. بررسـ کـر جاد یرا ایاسیهم تقابل با ساختار س

ــانیخ ــشــدن حرزهیالیکــو رادیاب ــدرنهال خشــونت و یت و گســترش پتانســک ت ی
یخـوب بـه ،وسـت یوقـوع پ به1388ژه در سال یوهايته در مناسبکییزدوخوردها

ان یـ وار بودن جامعـه را نما نشده و تودهلیو تعدیجانیمطالبات ه، يضعف نهادمند
البته باید توجـه  . اندرگذار بودهیتأث1388سال یاسیش سکشمکبر همگیه کند کیم

توان تنها بـه ضـعف احـزاب سیاسـی در     نمیداشت که ضعف نهادمندي سیاسی را 
یقانونو شبهیقانونيجدهاي یبازدارندگشک عواملی چونایران تقلیل داد و بدون

و يگانــه، بــدکارکردســهيقــوايبــر ســر گــردش نخبگــان، بــدکارکرديســاختار
ـ ،یدستگاه نظارتیواقعيناکارکرد و نـاظر، داور ينهادهـا برخـی نبـودن طـرف یب

و عــدم يریناپــذتیو کارکردهــا، مســئولهــا تیمســئولشــدنشو مخــدويمجــر
کـرد ینسبت به حقوق ملت و روقیمضکردیمسئول، رويشفاف نهادهاییگوپاسخ

کـه  گنجـد مـی یاسیسيوهمه در ضعف نهادمندهمه،موسع نسبت به حقوق دولت
طرفـی  بیعنوان مثالثیرگذار بوده است. بهأخود بر منازعه سیاسی پس از انتخابات ت

توانست باعث اعتماد عمومی بـه  نهادهاي ناظر بر انتخابات و رعایت دقیق قانون می
نبـودن  طرف حال بیبااین،هاي نهادي شودنهادهاي سیاسی و حل منازعات از کانال

هـاي  منازعـات از کانـال  نشدنتر شدن موضوع و حلباعث پیچیدهنهادها عمالًاین 
نهادهـاي نظـارتی از   از ثیرگـذار برخـی   أتهاي رهنهادي نظام شد. حمایت صریح چه

تـوان مـورد توجـه قـرار داد. هـانتینگتون      مـی مـورد یک کاندیداي خاص را در این
تواننـد بـا انجـام    میکند که چگونه افرادي که در یک نهاد هستندمیزیبایی اشارهبه

رت و قـد ،مدتطرفی و گذشتن از منافع شخصی و کوتاهدقیق وظایف قانونی و بی
ند. در این راسـتا بررسـی تطبیقـی رقابـت انتخابـاتی و      کنمصلحت نهادي را تقویت 
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در ایاالت متحده بـا منازعـات سیاسـی حـین و پـس از      گورالو بوشاختالف بین 
توسعه کـه داراي ضـعف نهادهـاي سیاسـی مورداجمـاع      انتخابات در جوامع درحال

تواند بسی مثمرثمر باشد.می،هستند

1388یاسیش سکشمکو یاجتماعيهاشکاف.2-6
د یشـدن شـد  ینه قطبـ یزمیاجتماعيهاشکافه اگر کم یردکدر بخش گذشته اشاره 

اسـاس  نیشـود؛ بـرا  یاسـ یسيهـا شکشـم کبه منجر تواند یمکند،جامعه را فراهم 
ت و محتـواي  یـ شـتر بـوده، از ماه  یجامعـه ب یـک در یاجتمـاع يهـا شـکاف هرچه 

زمـان  صـورت هـم  بـوده و بـه  يم و موازکبرخوردار بوده، مترایکدئولوژیاـیدتیعق
فـراهم  يشـتر یبیاسـ یش سکشـم کنـه  یفعال شده و معطوف بـه دولـت باشـند، زم   

ـ ایاجتمـاع يهاشکافت یوضعین بخش به بررسیشود. در ایم ران در انتخابـات  ی
را مـورد 1388سـال  یاسـ یسيهـا شکشمکبر هاشکافن یر ایپرداخته و تأث1388
م.یدهیقرار میبررس

ران در یـ ایاسـ یسيهاشکشمک، یخیتاریشناسجامعهدیدگاهم از یاگر بخواه
ـ بهتـر اسـت گر  ،میقرار دهـ یرا مورد بررس1388انتخابات  وتـاه بـه   کهرچنـد  يزی
ت یـ ران را روایـ خ ایه تارکیثر محققان و ناظرانکم. ایران داشته باشیایخیگذشته تار

ران یـ ده در جامعه ایچیگوناگون و منازعات پيهاشکشمکدار، یاند بر مبارزه پاردهک
و ی، زبـان يالـه یان بر اختالف و تنـوع قب یعنوان مثال یرواند آبراهاماند. بهردهکد کیأت

از یکـی را یگروهـ يال مختلـف زدوخوردهـا  کاشـ لمبتونند و کید مکیتأیمذهب
ـ نـد (آبراهام کیان تا دوران معاصر قلمداد میرانیایزندگيهایژگیو -35: 1381ان،ی

يهـا شـکاف ، ايهلـ یقبـیقـوم يهاشکافبر ت عالوهیبا وقوع انقالب مشروط.)33
را یاجتماعيهاتقابل گروهۀنیرد و زمیگیران نضج میز در جامعۀ اینیفلسفـيرکف

ه در تقابـل  کـ مشـروطه  يرکفيهاشکافتوان به ین راستا میه در اکد کنیفراهم م
هرحـال  بـه . )1383:ی(آجـودان ردکـ افت اشـاره  یینمود مییگرانیسم و دیوالرکس

يهـا شـکاف گـذار هـم بـا    درحـال ياعنـوان جامعـه  ران در قرن معاصر بهیجامعه ا
روروبـه و نسـلی یاف طبقاتکچون شینینويهاشکافبا و هم ينژادـیزبانـیقوم

ران معاصـر را  یایاسیسـیماعاجتيهاشکافن یترمهمي. ابوالفضل دالوراستبوده
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يهـا شـکاف دولـت،  ـنیـ اف دک، شـ یمـذهب يهـا شکاف، یزبانـیقوميهاشکاف
ش و ی(گـرا یاسیاز فرهنگ سیناشيهاشکافو یطبقاتيهاشکاف،یشناختمردم

ن یترز مهمینیاصفهانیعیرضا سمیعل). 1378،ي(دالورداندمی) یاسیسيدئولوژیا
دانـد  یتـه مـ  یمدرنـاف سنتکرا شیران پس از انقالب اسالمیرگذار در ایاف تأثکش

وجـود  یمختلفـ یاجتماعيهاشکافران یاگرچه در ا.)4: 1385، یاصفهانیعی(سم
يهااز برههیه در برخکرسد ینظر مفعال نبوده و بههاشکافن یایهمگیول،دارد
دهـم و  يجمهـور اسـت یق بـه انتخابـات ر  یـ دقيردیکـ شـوند. رو یفعـال مـ  یزمان

ران را یـ عمـده و فعـال در جامعـۀ ا   یاف اجتمـاع کپس از آن چند شيهاشکشمک
جغرافیایی ـیاف طبقاتکالن شکاف کتوان آنها را در قالب دو شیه مکند کیان مینما

يهـا شـکاف کرد. البتـه بـدون شـ   کيبندمیتقسیاسیسـیفرهنگـیاف ارزشکو ش
اف کو شـ ی، زبـان یقـوم يهـا شـکاف ، یتیاف جنسکاف نسلی، شکچون شيگرید

در هـا شـکاف ایـن  حـال  نیبـاا ؛انـد ران وجود داشـته یز در جامعۀ اینمذهبـدولت
الن کـ اف کننده دو شکدیا نقش تشدیا فعال نبوده و یپس از انتخابات يهاشکشمک

اند.دهکرفا نیفوق را ا

ییایجغرافـیاف طبقاتکش.2-6- 1
يهاشکشمکه نمود آن در ک1388عمده در انتخابات یاجتماعيهاشکافاز یکی

. دانسـت ییایـ جغرافــ یاف طبقـات کتـوان شـ  یاست را میز متجلیپس از انتخابات ن
يز طبقـه اقتصـاد  یـ و نییایبا توجه به حوزه جغرافیاصليدایاندکدو يدرواقع آرا

وسـتاها و  ، ریداشته است. در سطح ملياسابقهیر و بیت مردم، تفاوت چشمگیثرکا
بـزرگ،  يه شـهرها یو حاشـ یو در سطح هر شـهر، منـاطق جنـوب   کوچکيشهرها

مناطق ویژههبزرگ بيز در شهرهایني. موسوبودندنژاد ياحمدمتعلق بهت آرایثرکا
از يتـر درسـت كه درکـ آنيدست آورد. بـرا ت آرا را بهیثرکطبقه متوسط و مرفه ا

، دسـت آیـد  بـه ییایـ جغرافـیاف طبقاتکبا توجه به ش1388انتخابات یشناسجامعه
ارائه شده است.يریگيرأيهااز حوزهیدر برخیاصليدایاندکدو يآرا
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نژاد در شمال و جنوب تهرانيو احمديموسويسه آرایمقا). 1جدول شماره (
يموسويآرانژادياحمديآراآدرس

5952224کرانات، ولنجیواقع در شم1صندوق شماره 
1952427آبادواقع در تهران، سعادت155صندوق شماره 

3091711هیصادقتهران، واقع در 85صندوق شماره 
2761890پاسداران،واقع در تهران329صندوق 

1057367وریشهر17واقع در تهران، 1469صندوق شماره 
1039347يروزیواقع در تهران، پ1729صندوق شماره 
1347471واقع در تهران، خاوران2116صندوق شماره 

1072302دان خراسانیواقع در تهران، م475صندوق شماره 

تهـران نشـان   یو جنـوب یج انتخابات در منـاطق شـمال  یبه نتایاجمالیدرواقع نگاه
گر بـوده اسـت   یدیکـ برابـر  40ه در شمال و جنوب تهران، تفاوت آرا تـا  کدهد یم

يه آراکـ ياگونـه بـه ؛ان استیز نمایر شهرها نین روند در سایا.)22: 1388، ینی(ام
ز، یچون اصفهان، قم، رشت، تبرییشهرهاین و جنوبیرنشینژاد در مناطق فقياحمد

يشـهرها بـوده اسـت (آرا   ایـن  ن ینشـ در مناطق مرفـه يوين برابر رأیراز چندیش
بـر هـا). عـالوه  صندوقکیکبه تفيجمهوراستیانتخابات رن دوره یدهمينامزدها

عنوان به.ان استیشهرها و روستاها نمایدر رفتار انتخاباتياف معنادار آمارکن شیا
لواسـانات  يثابـت روسـتا  يهـا در صـندوق ينژاد در برابر موسوياحمديمثال رأ
يواسـانات رأ ثابـت شـهر ل  يهـا که در صـندوق درحالی؛بود2716در مقابل 4788
ـ یبوده است (ام7000در مقابل 4390ينژاد در مقابل موسوياحمد .)24: 1388، ین

امالً نمـود دارد. درواقـع اعتراضـات    کـ ز یـ ع پـس از انتخابـات ن  یاف در وقاکن شیا
محدودتر چند شـهر بـزرگ و   یاسیتنها منحصر به تهران و در مقيطرفداران موسو

هـاي بـه تجمـع  یو مرفه جامعه بـوده اسـت. نگـاه   ان طبقه متوسط یهم تنها در مآن
ـ  یـ ز ثقـل ا کـ ه مرکـ از آن است کیتهران حایابانیخ ابـان  ی، خکن تجمعـات در ون
گـاه بـه منـاطق    چیه بـوده و هـ  یدان صـادق یرداماد و میآباد، م، سعادتیعصر شمالیول

، يچـون شـهرر  ییآبـاد و شـهرها  يه، نـاز یدان خراسان، افسریتهران چون میجنوب
افت.ین و رودهن گسترش نیورام

شـدن قطبـی و یدوگـانگ یـک و پـس از انتخابـات،   پیشدر مرحله یلکطوربه
بـزرگ و  يز بوده در شهرهایل خشونت و تخاصم نیپتانسيه حاوکشدید یاجتماع

ل یـ تحلقابـل یامالً از منظـر طبقـات  کین دوگانگیه اکخورد یچشم مژه تهران بهیوبه

شدنقطبی
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ج یو بسـ یطبقـات یه بـا آگـاه  کران ید در جامعه ایشدیاف طبقاتک. درواقع شاست
یاجتمـاع يروهـا یان نیـ د در میشديبندنه قطبیزماست، ز همراه بوده ینیاجتماع

يد. درواقع عامل اقتصادکرجاد یرا ا1388و چه پس از انتخابات پیشچه در مقطع 
را در میـان  د یشـد شدنقطبینوعیژه تهران یوران بهیبزرگ ايدر شهرهایو طبقات

ل یه پتانسـ کـ د کـر جـاد  یق و منـافع متفـاوت ا  یـ مختلـف بـا عال  یاجتماعيهاگروه
امالً مشهود بوده است.کخشونت و تخاصم در آن 

یاسیو سی، فرهنگیاف ارزشکش.2-6- 2
کرد بدون شـ یگیرا دربرمیه خود ابعاد مختلفکیاسیو سی، فرهنگیاف ارزشکش

ه در کـ اسـت  بـوده  یپس از انقـالب اسـالم  يهادر سالیاف اجتماعکن شیترمهم
را فـراهم و  یاجتماعشدنقطبیو ینه چندپارگیز زمیو پس از آن ن1388انتخابات 

ـ کـ ن اعتقادنـد  یبر ایدامن زده است. برخیاسیش سکشمکهق بین طریاز ا ن یه از ب
ی، مـذهب ی، قومیطبقاتيهاشکافران ازجمله یدر ایو تعارضات اجتماعهاشکاف
و تمـدن  یمعطوف به تمدن غربيهاشیان گرایمیو فرهنگيرکاف فک، شیو زبان
در جامعه و عـدم تسـاهل و   یو فرهنگيرکفيبندن عوامل صفیتراز مهمیاسالم

جامعـۀ  ینـون کاسـاس منازعـات   نیبـرا .)133: 1380ه، یریاست (بشبودهيریپذهم
د. درواقـع  کـر ل یالم و غرب تحلن اسیبیاف فرهنگکتوان با توجه به شیران را میا

ل شـده  کیتشـ یو اسالمیران باستان، غربیه ایران از سه الیایتمدنيهاهیاگرچه ال
یو غربـ یاف اسـالم کدر دو شـ يتاحدودیرانیاز تمدن ایاف ناشکشیولاست، 
را موجب شده اسـت (اطاعـت،  یافکشکجامعه ت،یل شده و از منظر فرهنگیمستح
يهـا و ارزشيرکفیبا مبانیاجتماعيهاهیها و السر آن گروهیکه ک) 10: 1381

تـر  یتر و مـذهب یسنتيهابا ارزشیاجتماعيهاهیها و الگر آن گروهیو سر دیغرب
، یاسـ یت سیبه مشـروع باالمختلف یتمدنيهاهیاف در نوع نگاه الکن شیند. اهست
در این میان پایـان  .استامالً مشهود کیزندگکن سبیو همچنیاجتماعيهايآزاد

گسـترش مناسـبات   هـاي  جمهوري هاشمی و خـاتمی زمینـه  جنگ و دوران ریاست
گویـد:  مـی بـاره در اینمهرداد مشایخید.کرمادي و غربی در جامعه ایران را فراهم 

یاسالمي، جمهوریرفسنجانیهاشميجمهوراستیان جنگ و آغاز ریدرواقع با پا
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يهـا و هنجارهـا  از ارزشياریمرور بسـ د و بهشات خود ییدي از حوارد دوره جد
از افـراد  یتـوجه خود را در رفتار روزمـره بخـش قابـل   يوالر جاکو سين مادینو
ـ تما.ردندکباز يمتوسط شهران جوانان و طبقهیژه در میوبه ، یـی گرال بـه مصـرف  ی

بـه  یفتگیشـ یابـراز نـوع  و ن زن و مرد، ی، تجمالت، روابط بازتر بیاجتماعيارتقا
ـ باشـند. در ا ی میتیذهنـیر فرهنگیین تغیايهاهمگی از جلوه،جهان غرب ان یـ ن می

ينظـام بـرا  یرسـم يهـا اسـت یرغـم س بـه ز یـ هـا ن مـدارس و دانشـگاه  کشـ بدون
شـه و  ید اندیـ ز تولکـ ت مرای، درنهایدرسهايباتکيو محتواهاسردن درکیاسالم

ـ نپورعیفرامرز رفپژوهش .)158-159: 1387، یخی(مشااندوالر بودهکمناسبات س ز ی
ان ینما1368يهارا پس از ساليو مادیستیوالرکسيهاوضوح گسترش ارزشبه
یمـذهب يهات و سمبلین و روحانیل به دیزان تمایمسویکاي که ازگونهبه؛ندکیم

پـور،  عیـ است (رفافتهیش یل به مادیات افزایگر تمایدسوياهش و ازکمانند حجاب 
1376 :169.(

ـ هـاي  ها و اندیشهارزش،هاشیدرواقع گسترش گرا در جامعـۀ  يو مـاد یغرب
ـ یان، خـود زم یان جوانان و دانشـجو یژه در میوران بهیا ـ   ۀن ن یـ ن ایتقابـل شـدیدتر ب

ـ ه البتـه ا کـ ده اسـت  کـر جاد یتر را ایو سنتیمذهبيهاهیو الیاجتماعيهاهیال ن ی
افتـه  یز یـ نيزیآمتخاصميهاجامعه جنبهیاجتماعـیاسیفرهنگ سنش باتوجه بهکوا

يه در تظاهرات و نمازهاکیتر جامعه نسبت به بدحجابیاست. واکنش اقشار مذهب
در ین تقابـل فرهنگـ  یاز اينمودخود،شودیام تابستان برگزار میژه در ایوجمعه به
تالش يجمهوراستیريداهایاندکاز یان همواره برخین میران است. در ایجامعه ا

بـزرگ  يژه در شـهرها یـ وسیاسی که بـه ـیاف فرهنگکن شیز بر اکاند تا با تمرردهک
خود را یگاه اجتماعی، پایاجتماعيهايد بر گسترش آزادکینمود باالیی دارد و با تأ

در یرفسـنجان یهاشـم یانتخابـات يتوان به شعارهایعنوان مثال مبه.گسترش دهند
1388ردن گشـت ارشـاد در انتخابـات    کـ بـر جمـع  يد موسوکیو تأ1384خابات انت

و وقایع پس از آن کامال1388ًسالدر انتخاباتیادشدهد. شکاف فرهنگی کراشاره 
نمود داشته است.

ه اقشـار  کـ یه در منـاطق کدهد یوضوح نشان مبه1388ج انتخابات ینتایبررس
حـال  اسـت، مراتب باالتر نژاد بهياحمديأزان ریم،نددبریمسرتر بهیو سنتیمذهب



222

ی 
اس

سی
م 

علو
مه 

شنا
وه

پژ


ل 
سا

هم
د


اره

شم
ول

ا


ن 
ستا

زم
13

93

يشـتر یگسـترش ب یسـت یوالرکسـیغربـ يهاها و ارزششیه گراکه در مناطقی کآن
از منطقـه شـرق   یعنوان مثال در بخشـ باالتر بوده است. بهيموسويأزان ریدارد، م

واقـع  ید محالتیشهكاست، شهریکاوران نزدیه و نیه به اقدسک) یتیسینیتهران (م
بـه  یـک و نسبت به مناطق نزدیاللهها و اقشار حزبه از نقاط تجمع خانوادهکاست 

ن منطقـه  یايسه آرایاست. مقایامالً متفاوتکیو فرهنگیش ارزشیگرايخود، دارا
اف کن شــ یــیتوانــد در تبیمنــاطق همجــوار مــ  يدر انتخابــات دهــم بــا آرا  

باشد.ینمونه مناسبیاسیسـیفرهنگـيرکف

در برخی از مناطق شمال شرق تهراننژاديو احمديموسويسه آرایمقا). 2دول شماره (ج
يموسونژاد ياحمدآدرس ییایت جغرافیموقع

6931022كرکواقع در لش153صندوق شماره شمال شرق 
1091540ید محالتیشهك، شهركرکواقع در لش85صندوق شماره شمال شرق 
134974509ید محالتیشهكشهريأريهاصندوقمجموعشمال شرق 

یاف طبقـات کامالً بـا شـ  کـ یاسیو سی، فرهنگیارزشه شکاف کاست مهم اینته کن
ـ بـه ا ؛انـد ردهکجاد یم را اکمترايهاشکافبوده و عمالً يمواز ـ ی ه اقشـار  کـ ین معن

يشـتر یبیو مـذهب یسـنت يهـا شیاصـوالً گـرا  يفرودست جامعه از نظـر اقتصـاد  
یبزرگ زنـدگ يشهرهایه در مناطق شمالکان اقشار مرفه یه در مکحال آناند،داشته

یدارد. بررسـ يشـتر ینمـود ب یغربيهاو ارزشیستیوالرکسيهاشیگرا،نندکیم
خوبی بزرگ بهيشهرهایو جنوبیشماليهاج در محلهیمقاومت بسيرویگاه نیجا

ج در ید: هرچنـد رشـد بسـ   یـ گویباره مـ نیدر اان یند. آبراهامکید مییه را تأینظراین 
بـوده،  كنـده و انـد  کار پرایشهر بسـ یشماليهابخشیعنی،طبقه متوسطيهامحله

يهـا هـا در محلـه  یجیرده اسـت. بسـ  کـ نيرییـ تغیجنـوب يهاگاه آن در محلهیجا
پولدارها همچنان ردن باد نخوت بچهکیو خالیپرستهنی، مکیسبب پان بهیارگرنشک

.)332: 1389ان، یمحبوب هستند (آبراهام
معطوف بـه دولـت   یاجتماعيهاشکافم اگر یه گفتکگونههمان،نیبر اعالوه

ـ یآفرل خشونتیپتانس،باشد يه دولـت جمهـور  کـ ایندارد. باتوجـه بـه   يشـتر یبین
و یاسـالم يهـا داشـته و دفـاع از ارزش  ینیو دیکدئولوژیایتیران، ماهیایاسالم

یلذا مطالبـات اجتمـاع  ،خود قرار داده استهاياهداف و سیاسترا سرلوحه یبوم
يرکــو فیش ارزشــیه گــراکــبــزرگ يمتوســط و مرفــه شــهرهاطبقــاتبرخــی 
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(

ـ یآفرتـنش ل یدا کـرده و پتانسـ  یـ پیجنبـه ضـددولت  ،دارنديو مادیستیوالرکس ین
ــهيشــتریب گــر یدســوياز.)185-195: 1386، یخیهمــراه داشــته اســت (مشــارا ب

يبنـد ل قطـب یزمان فعال شـده و لـذا پتانسـ   صورت همبهباالیاجتماعيهاشکاف
اف در انتخابـات  کن شـ یترمهمشد،ان یه بکگونهت همانی. درنهاکردنددا یپيشتریب

يت و محتـوا یه ماهکرد کیتلقیاسیاف ارزشی، فرهنگی و سکتوان شیرا م1388
توانـد بـا   یبرآمـده از آن مـ  یاسـ یش سکشـم کداشته و لـذا  یکدئولوژیو ایدتیعق

ران یـ در ایاجتمـاع يهـا شکافهمراه باشد. درمجموع يشتریتخاصم و خشونت ب
و یکدئولوژیـ ختـه و ا یانگهم،معطوف به دولتيتاحدود،مکمترا، قیگسترده و عم

همراه بهیاسیش سکشمکخشونت و يبراییل باالین منظر پتانسیبوده و از ایتیهو
.اندداشته

1388یاسیسشکشمکان و یرانیایاسیفرهنگ س. 7
بـوده و بـر   یتکتوانـد مشـار  یمـ یاسـ یه فرهنـگ س کـ م یردکان یبيدر مباحث نظر

، اعتماد و مصـالحه  يریپذ، هميریپذتکچون تسامح، احترام متقابل، مشاريعناصر
براساس ا یند و کجاد یایاسیو توسعه سیراسکدمويبرایبستر مناسبباشد ویمبتن

، يریناپـذ ، تحمليزیگرتساهل، قانون، عدمياعتمادیزش، بی، ستیحذفيبرخوردها
فـراهم  یاسـ یش سکشـم کتـنش و  ينه را برایل گرفته و زمکشییگراطیتفروافراط

ان را یـ رانیایاسـ یفرهنـگ س يهـا لفـه ؤه مکـ م یدنبـال آن هسـت  ن بخش بهید. در اکن
م.یکنان یرا نما1388سال یاسیش سکشمکر آن بر یرده و تأثکیاجمال بررسبه

یاسید بر نخبگان سکیران با تأیایاسیفرهنگ س.7- 1
، یخیافـت تـار  یازجمله رهیمختلفيهاافتیران، رهیایاسیمطالعه فرهنگ سبارةدر
افــت یو رهیافـت اجتمــاع ی، رهیشــناختافـت فرهنــگ ی، رهیشــناختافـت روان یره

ن بخش تـالش  یما در ا.)29: 1371، ي(محمدشده است مطرحیفلسفیشناسمنش
رده کـ ز یـ پرهیاسیمطالعه فرهنگ سيهاروشمورددر يه از مباحث نظرکم ینکیم

ژه یـ وان و بـه یـ رانیایاسـ یفرهنگ سيهایژگیها و ولفهؤمدربارةو تنها به مطالعات 
ویاسـ یهـا بـا توسـعه س   لفـه ؤن میـ ت ارتبـاط ا یـ م و درنهایبپـرداز یاسینخبگان س

ـ اسـاس در ا نیم. بـرا یکنیرا بررسیاسیش سکشمک ن بخـش بـه چنـد مطالعـه و     ی
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کنیم.میان اشارهیرانیایاسیفرهنگ سيهالفهؤمدر موردپژوهش کیفی و میدانی 
سـؤال و  21نامه با با روش پرسشیدانیصورت مه بهکیدر پژوهشالقلمعیسر

مـورد ر را در یـ ج زیانجام داده است، نتاییو اجرایافراد دانشگاهاز نفر 1500يبرا
ند.کیان میان بیرانیایاسیفرهنگ سيهالفهؤم

ردن، ضـعف در هنـر   کـ ر کـ م فکـ اذب، کـ ، غـرور  یباف: منفیيدر سطح فردـ 
بـودن،  یجانیو هیل و شناخت، احساسیدر تحلیحوصلگمکگران، یدادن به دگوش

رشد فرد.يار محدود برایبسيهان ظاهر و باطن، فرصتیتوجه بتفاوت قابل
رشـدن  ی، ضـعف در فراگ ياعتمـاد یان شهروندان: بیت روابط میدر سطح ماهـ

گـران،  یبـه د يگـران، نگـاه ابـزار   یديبـرا ینبودن واقع، احترام قائليساالرستهیشا
يهـا رفتن تفاوتی، آشنا نبودن با قواعد رقابت، نپذیاهداف جمعيریگیضعف در پ

يهـا ت خواسـته یگران، اولویديهاود در فهم منافع و خواستهت محدیگر، ظرفیدیک
.گرانیب دیر و تخریل به آزار، تحقی، تمایجمعيهابر خواستهيفرد

ـ یغیفرهنگ عموممانندعواملی در سطح ساختارها القلم عیاز نظر سر ، یرعقالن
و روابـط  يعلت دو سطح فـرد ،ینظام اجتماعیثباتیو بيبودن نظام اقتصادیدولت

ـ کیالقلم با تأعی). سر165-166: 1386القلم: عی(سران شهروندان استیم مطالـب  رد ب
، يالـه یشـده قب ت انباشـته یات و شخصـ یـ جـه خلق یران را نتیایافتگینتوسعهیادشده

ط یانطباق با شرارقابلیو غیرمنطقیار غکو افسویکازيو استبدادیتی، تبعيارهیعش
ینیز در پژوهشـ سین زونیمارو.)27: 1380القلم: عیداند (سریمگریدسويران ازیا
انجـام داده اسـت و   محمدرضاشاهدر دوره یرانینخبگان ایاسیفرهنگ سدربارهه ک

رده کـ عمده اشاره یژگیاند به چهار وکید کردهأتهایی بسیاري بر تداوم چنین ویژگی
اسـتفاده  ءت و سویـ ساس عدم امناح،ياعتمادی، بیاسیسینیه عبارتند از بدبکاست 

.(zonis, 1968 :351-371)گران یاز د
،شـده اسـت  ران انجـام  یـ در ایاسـ یفرهنـگ س دربارهه کيگریدر مطالعات د

انـد: سـنت   شـرح خالصـه شـده   ایـن  ران بـه یایاسیزده فرهنگ سبحرانيهاسنت
، یـی و فردگرايروکسنت تـ ر،یو استبداد، سنت خشونت، توطئه و تزویامگکخود

يارکـ ایو ريزیـ گر، قانونياعتمادی، سنت بیاسیو نبود تسامح سیشیاندجکسنت 
تمرکزگرایـی،  محقق دیگري بر ضعف اعتماد سیاسـی، . )155-175: 1376، یاظمک(
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، مقاومـت و  ايهو قبیلـ ايهگرایی، رفتارهاي دوگانه، فرهنگ عشـیر و منجیکاریزما
فرهنـگ سیاسـی ایـران اشـاره    هـاي  لفـه ؤترین معنوان مهمخواهی بهمبارزه و آرمان

یقـ یه به مطالعه تطبکویونگیسدال). 128-1389:138فرد، کند (ربانی و شایگانمی
بـا مطالعـه   اسـت،  پرداختـه  یره جنوبکران و یدر ایاسیو توسعه سیاسیفرهنگ س

ـ   یـ رانیه اصـوالً ا کدهد ینشان میدانیم ابـت نداشـته و   بـه رق یان نگـاه چنـدان مثبت
یکی). 199-203: 1381و، یونگیخورد (سیچشم مدر آنها بهییاقتدارگرايهانهیزم
ـ یایاسیا در نخبگان سیطور پاه بهکییهایژگیگر از وید ،ته اسـت شـ وجـود دا یران

؛فرهنـگ گفتگـو و تعامـل بـوده اسـت     نبـودن و ییزگرایحه و سـت لسنت عدم مصا
در یشـدن رقابـت منطقـ   ننهیدر نهادییر بسزایتأثکشن عوامل بدونیه اکياگونهبه
ـ از اياریه بسـ کـ اسـت  ایـن ته جالب کران داشته است. نیا هـا در دوران  دهیـ ن پدی

چشـم  امالً بـه کـ اسـت،  م بـوده  کشور حاکبر يبازيه فضاک1320مشروطه و دهۀ 
ـ  طـالبوف .)98-125: 1378ن، یخورد (برزیم د: یـ گوین مـ یدر دوران مشـروطه چن

ده یـ س به عقکچیهیول،نندکید جنگ میعقايران بر سر آزادیه در اکب است یعج
مـتهم و  ،دکنـ ده یـ و عقياظهـار رأ یسـ کگذارد، سهل است اگر یوقعی نميگرید

ران یـ سـازش و مصـالحه در ا  فقـدان بارةان نیز دریاتوزکشود. یده میالقتل نامواجب
ش یط پیشراییاز پابرجایروشنۀد: مردود شدن اصل سازش و مصالحه نشانیگویم

سـتم تـا زمـان حاضـر همـواره مصـالحه       یسده بيران از ابتدایاست است. در ایاز س
ـ ی،يعنوان سازشکاربه وم شـده اسـت   کـ انـت مح یم و خیدر حـد تسـل  يزیـ چیعن
.)176-177: 1384ان، یاتوزک(

،ینیاز بـدب کیحـا یاسـ یژه نخبگـان س یـ وان بهیرانیایاسیفرهنگ سیلکطوربه
، یزدگـ جـان ی، هيزیگرعدم تسامح، قانون،ییگرازشی، عدم مصالحه، ستياعتمادیب

ران یخ ایدر تاریطرز شگرفه بهکها ن مؤلفهیا.بوده استيروکتت و یعقالنفقدان
ده و کـر ش و تـنش را فـراهم   کشمکل رقابت به ینه تبدیهمواره زماند،د شدهیبازتول

.اندبودهیاسیو توسعه سیرقابت منطقيبرایمانع

1388ش کشمکنخبگان و یاسیفرهنگ س.2-7
از انتخابات و چـه پـس از آن،   پیشچه یرانینخبگان ایاسیگذرا به رفتار سینگاه
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آورد یرا فراهم میاسیش سکشمکۀنیه زمکز یستتکمخرب و مشاریاسیفرهنگ س
ن کـ ط ممین شـرا یه در آزادتـر کیانتخاباتيهاعنوان مثال مناظرهبه.ندکیان مینمارا 

از ییه به فضـا کردها کها و عملبرنامهینقدوبررسيبرايابرگزار شدند نه به عرصه
را یاز آشـفتگ یه خود موجکل شد یحساب تبدهیجان و تسویب و هیتهمت و تخر

انتخابـات  يد. با برگزاریشور انجامکيشتر فضایشدن بیدر جامعه دامن زد و به قطب
ــا ــدر میفرهنگــيهــایژگــین وی ، یافــت. جــوزدگیيشــتریان نخبگــان نمــود بی
، یـی گرارش تعامـل و گفتگـو، عـدم مصـالحه    ی، عدم پـذ يزیگر، قانونینیآفرجانیه

، يروک، تـ يسـوار ت، مـوج ی، فقدان عقالنیز دائمیمثابه ستاست بهیسکردنف یتعر
ر یو شناخت و تحقل یدر تحلیحوصلگمکاذب، آشنا نبودن با قواعد رقابت، کغرور 

يهــاه خســارتکــ1388ســال یاســیش سکشــمکيهــانــهیزمیهمگــ،مخالفــان
ی. درواقـع نگـاه  نـد دکرجاد یهمراه داشت، اشور و مردم بهکيرا برايریناپذجبران

ـ ، پا1388از مشـروطه تـا   یرانینخبگان ایاسیق به رفتار سیدق عوامـل فـوق را   ییای
ژه یوان بهیرانیان ایدر میادشدهیعوامل فرهنگییرپایاز دکین حایدهد و اینشان م

.استیاسینخبگان س

يریگجهینت
ویـژه  ران بـه یـ جامعـه ا یقـ یعمیاسیش سکشمک، يجمهوراستیانتخابات رپس از

اسـت و  یسايرا بـر يامـدهاي نـاگوار  یمدت هشت ماه فرا گرفـت و پ پایتخت را به
بوده استاین پرسشدنبال پاسخ اساس نویسنده بهداشت. براینیشور درپکاقتصاد 

اند؟ار بودهذثیرگأت1388سال یاسیش سکشمکبر یاجتماعيهانهیچه زمکه
ـ با تأیاسیت نهادمندي سیوضعیبه بررساین پرسشسنده در پاسخ به ینو د کی

ران یـ در ایاسـ ی، و فرهنـگ س یاجتماعيهاشکافيبند، صورتیاسیبر احزاب س
قرار داده یرا مورد بررس1388سال یاسیش سکشمکبر عواملاین ر یپرداخته و تأث

:هکشدن اساس مشخص یاست. بر ا
موجـب  یاسـ ید بر ضعف احزاب سکیران با تأیدر ایاسیسيضعف نهادمندـ 
زه شـدن  یانـال کل و یاسـت، عـدم تعـد   یبه عرصـه س یاجتماعيروهایننشدن جذب 

ـ کارکـ ه و یدوسـو یارتبـاط يریگلکو عدم شیمطالبات اجتماع يروهـا ین نیردي ب
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اسـت و حضـور   یشـدن س یابـان ینـه خ ینها همگـی زم یه اک،دشو حکومت یاجتماع
را ـيجامعه پراتـور یژگیوـاست یبه عرصه سیاجتماعيروهایوار نو تودهیجانیه

داشته است.یاسیسیثباتیش و بکشمکدرثري ؤه نقش مکد کرفراهم 
، متـراکم بـودن،   هـا شکافعمق ران ـ یدر ایاجتماعيهاشکافيبندصورتـ 
ـانگیختگـی آنهـا  داشتن و معطوف به دولت بودن و هـم یتیو هویکدئولوژیجنبه ا
داشـته  1388سـال  یاسیش سکشمکجه یو درنتیاجتماعشدنقطبیدر يثرؤنقش م
است.

، عـدم مصـالحه،   ینیه عبارتنـد از بـدب  کران یایاسیعمده فرهنگ سيهالفهؤمـ 
ـ ، فقدان عقالنيروک، تيزیگرقانون و عـدم  یمنفـ یـی ، فردگرایـی گرازشیت، سـت ی

و مواضع پس از انتخابـات نخبگـان   یانتخاباتيهاامالً در مناظرهکه کیاسیتسامح س
رگـذار  یتأث1388سـال  یاسـ یسيهـا شکشـم کيریگلک، بر شاستان ینمایاسیس

.اندبوده
یاسـ یرقابـت س يهانهیه زمکسنده اعتقاد دارد ی، نوشدهمطرحبا توجه به موارد 

احتمـاالً  یرقـابت ينـدها یاف بـوده و فر یران ضـع یز در جامعه ایآمو مسالمتیمنطق
ران را بـا  یـ در ایتوانند وفاق اجتمـاع یل شده و میسمت تخاصم و خشونت متمابه

*.رو کنندروبهچالش 
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منابع
م ی، محمـدابراه يمحمـد ، ترجمه احمد گلانقالبن دویران بیا)، 1381رواند (یان، یآبراهام

.ینشر نتهران:، چاپ هفتم،ییالیولیفتاح
، چـاپ سـوم،   یم فتـاح ی، ترجمـه محمـدابراه  ران مدرنیخ ایتار)، 1389(__________

.ینشر نتهران: 
.انتشارات تهرانتهران: ، چاپ دوم، یرانیمشروطه ا،)1383، ماشاءاله (یآجودان
انقـالب  اسـناد زک، مررانیدر ایاسیاحزاب سيارآمدکعلل نا)، 1388رام (، بهیاظمکاخوان
.یاسالم
.نشر قومستهران: ، رانیایاسیسیشناسبر جامعهيدرآمد)، 1385رضا (ی، عليازغند
:، در»رانیـ احـزاب ا يارآمـد کعامـل نا یاسیخلقیات نخبگان س«)، 1378رضا (ی، عليازغند

.يانتشارات همشهرتهران: ران، یتحزب در اتاب دوم، ک، یاسیتحزب و توسعه س
،»هـاي سیاسـی و دگرگـونی اجتمـاعی    کشمکش،توسعه سیاسی«)،1379(_________

زمستان.،1شماره ،المللیهاي سیاسی و بینرهیافت
ماهنامـه  ، »رانیـ در ایاسـ یسيبنـد و گـروه یاجتمـاع يهاشکاف«)، 1381اطاعت، جواد (

.نوزدهم، سال دوم، شماره آفتاب
هـاي  ، مرکـز بررسـی  درآمدي بر خطوط قرمز در رقابـت سیاسـی  )، 1381(افتخاري، اصغر

.جمهورياستراتژیک ریاست
.ینشر ساقچاپ دوم، تهران: ، خرداد22یشناسجامعه)، 1389ز (یپرو،ینیام
.نشر قومستهران: زاده، بی، ترجمه احمد نقیاسیتوسعه س)، 1379برتران (ع،یبد

.زکنشر مرتهران: ، چاپ چهارم، رانیدر ایاسیسيبندجناح)، 1378د (یسعن،یبرز
.ینترنتیای، دسترسمصاحبه با نشریه لوگوس)، 1388ن (یحسبشیریه،

.ینشر نتهران: ، چاپ هفتم، یاسیسیشناسجامعه)، 1380(________
.گام نوتهران: ، چاپ دوم، رانیدر ایاسیموانع توسعه س)، 1380(________
.نشر نگاه معاصرتهران: ، شناسی سیاسی ایراناي بر جامعهدیباچه)، 1381(________
شناسی و توسـعه  پنج گفتار در فلسفه، جامعهوعقل در سیاست، سی)، 1383(________

.نشر نگاه معاصرتهران: ، سیاسی
نامه مجله ، يد محمدی، ترجمه مج»یاسیو توسعه سیاسیفرهنگ س«)، 1370ن (یلوس،يپا

، سال دوم.فرهنگ
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فصـلنامه  ، »ران امـروز یـ ها در اانقالب آرام، فرازوفرود ارزش«)، 1382، محمدرضا (یکتاج
.4شماره ،یالمللنیو بیاسیسيهاافتیره

رساله ،»رانیدر ایاسیسیثباتیهاي خشونت و بشهیریبررس«)، 1387، ابوالفضل (يدالور
.دانشگاه تهرانیاسیحقوق و علوم سده ک، دانشیاسیرشته علوم سيترکد

، دوره فصلنامه سیاست، »درآمدي نظري بر حل منازعات سیاسی«)، 1387(_________
.3، شماره 38

فصـلنامه  ، »هـایش لفـه ؤفرهنگ سیاسـی ایـران و م  «)، 1389(، فرهاد فرشایگان؛ ربانی، علی
.4، شماره 40، دوره سیاست

.انتشاریت سهامکشرتهران: ، تضادتوسعه و )، 1376پور، فرامرز (عیرف
، یاسـ یب و توسـعه س حـز ت:در،»تحـزب یخیاستبداد مانع تـار «)، 1378الم، صادق (کبایز
.يانتشارات همشهرتهران: ران، یتاب دوم، تحزب در اک

ده مطالعـات  کانتشـارات پژوهشـ  تهران: ، یاسیسیثباتیبيالگوها)، 1380د (یویساندرز، د
.يراهبرد

يجمهـور اسـت ین دوره انتخابـات ر یدهمـ ينامزدهـا يشـور، آرا کانتخابات وزارت ستاد
.شورکوزارت تارنماي، يرأيهاصندوقکیکتفبه

و یده مطالعـات فرهنگـ  کپژوهشتهران: ، رانیایاسیفرهنگ س)، 1386القلم، محمود (عیسر
.یاجتماع

يهـا ز پژوهشکمرتهران:،رانیایافتگینده توسعهیت و آیعقالن)، 1380(__________
.انهیخاورمیکو مطالعات استراتژیعلم
دولت یاسیر آن بر رفتار سیو تأثیاجتماعيهاشکاف«)، 1385رضا (ی، علیاصفهانیعیسم
دانشـگاه  یاسـ یده حقـوق و علـوم س  ک، دانشـ یاسیعلوم سيترکرساله د، »ران معاصریدر ا

.تهران
ره کـ ران و یـ ایقـ ی، مطالعـه تطب یاسـ یو توسـعه س یاسیفرهنگ س)، 1381و، دال (یونگیس

.انتشارات خانه سبز:، تهرانیجنوب
.ینشر نتهران: ، چاپ هفتم، استیعلم سيادهایبن)، 1380عالم، عبدالرحمن (

يدر جمهـور یاسـ یو ثبـات س یاسیمنازعات نخبگان س)، 1378ر (ی، اميآباددولتیمیعظ
.یز اسناد انقالب اسالمک، مررانیایاسالم

ــان یقال ــاف خراس ــد (یب ــگ س)، 1389، محم ــیفرهن ــ، رویاس ــول در فريردیک ــد یامعق ن
.يالهدیالمللنیانتشارات بتهران: ، و شناخت جوامعيسازیراسکدمو

.نشر قومستهران: ، چاپ دوم، یاسیتوسعه سيهاچالش)، 1382(یقوام، عبدالعل
، چـاپ  رانیاست در ایخ و سیه تاریتضاد دولت و ملت: نظر)، 1384(یان، محمدعلیاتوزک

.ینشر نتهران: سوم، 
نشـر  تهران: ، ران معاصریدر ایاسیو فرهنگ سییبحران نوگرا)، 1376اصغر (ی، علیاظمک

.قومس
مجلـه فرهنـگ   ، »رانیـ در ایاسـ یبر مطالعـه فرهنـگ س  يامقدمه«)، 1371د (ی، مجيمحمد
.11، سال اول، شماره توسعه
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ــرداد (یخیمشــا ــه«)، 1386، مه ــوریراســکدمويســوب ــدر ايو جمه ــاالت، »رانی در یمق
.ینترنتیای، دسترسیاسیسیشناسجامعه

انتشارات فجر تهران: ، 1388کالبدشناسی فرهنگی فتنه )، 1389میرباقري، سیدمحمدمهدي (
.والیت
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