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رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحوالتی رو به هاي انسانی به کار می در مورد سوژهمشارکت سیاسی 

هاي  هاولین اصل مشارکت سیاسی انگار. لوب تغییر یابدهاي نامطلوب به سمت مط که از وضعیت رو سازند

قـدرت   هاي گونه از کنشگري در بازي این. گرددفرهنگی است که منجر به ممکن گردیدن این فرایند می

ها و ساختارهاي جمعی دارد که خود را در فرهنگ سیاسی هر کشور بازتاب  بستگی بسیار زیادي به سازه

از  شناسی سیاسـی  انگار جامعه ر از الگوهاي دوگانهباشد تا با نقد و گذآن می این نوشتار در پی. دهندمی

خطی، الگـویی تئوریـک بـراي     کاوي، ساختارگرایی و الگوهاي تک شناسی روان جمله کارکردگرایی، زبان

مدل تحلیل خود را بر اساس جهـان رویکردهـاي   . بررسی فرهنگ سیاسی مشارکتی در ایران ارائه نماید

هـاي   و بـا فرمـول   ایـم  ایرانـی و غربـی انتخـاب کـرده     گانـه اسـالمی،   هاي سه زیست ي، ارتباطی وانتقاد

گذاري به صورت تجویزي در پایان نوشتار نشان خواهیم داد که در چـه صـورتی ایـن سـه جهـان      سیاست

کند و در چه صورتی تبدیل به انفعـال و اسـتبداد در عرصـه    زیست امکان مشارکت سیاسی را فراهم می
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  مقدمه 

، مشـارکت  فرهنگ لغت علوم سیاسیدر 

هـاي قـدرت بـه     سیاسی مردم در فرایند بازي

 آمیـز گـذر   هـاي خشـونت   که از طریقه نحوي

آمیـز روي   هاي مسالمت کنند و به سمت نگره

شـارکتی  م بیاورند، شکلی از فرهنگ سیاسـی 

ــان مــی ــا زدودن  جامعــه. داردرا بی شناســی ب

گیـري مشـارکت    هـا و مقـدمات شـکل    زمینه

کند که وجـوه  م میسیاسی اغلب چنین ترسی

گرایی، قراردادمحوري و توسل  رواداري، قانون

به عقل بشـري از عوامـل مشـارکت سیاسـی     

حضـور مـردم در عرصـه    . شـود محسوب مـی 

دن را کـر ي دادن و اجـ أسیاسی بـه صـورت ر  

اي کـه منازعـات    قراردادهاي جمعی به گونـه 

کار  را در قالب عقل مصلحتی و محافظه قدرت

. دهـد ت سیاسی را شکل میحل کند، مشارک

شناسی سیاسی اعتقاد بر این اسـت   در جامعه

کــه در دوره مــدرن عقــل سیاســی زمینــی و 

ــ  ا بــه عرصــه درآمــدن طبقــه بشـري شــد و ب

لف چـرخش نخبگـان   هاي مخت متوسط شکل

ن ي دادن و اعمال نظـر کـرد  رأ. یجاد گردیدا

ــه   ــدرت را از الی ــومی ق ــه عم ــاي  در عرص ه

اي و اشـرافی بیـرون کشـید و انسـان      اسطوره

خـود  امیدوار به تغییر اوضاع احـوال سیاسـی   

مندي عصر  شد و به این ترتیب سنت حکومت

کم مشارکت سیاسی  کم. فیزیک ایجاد گردید

منـد و   طهضاب به نحوي انتقادي جلو رفت و با

مند کردن حاکمیت بـه صـورت تفکیـک    قانون

قوا و پاسـخگو کـردن حکومـت بـه نهادهـاي      

رســـمی و غیـــر رســـمی دایـــره مشـــارکت 

شهروندان نیـز از طبقـات متوسـط بـورژوازي     

به این ترتیب زنان نیز حـق  . کردافزایش پیدا 

هـاي   پیدا کردند و با پدیـد آمـدن رویـه    يرأ

ر محـروم و  و اقشا سوسیالی و رفاهی کارگران

اي نیـز در عرصــه سیاسـی مشــارکت    حاشـیه 

هــاي جدیــد جهــانی،  جنــبشایجــاد . کردنــد

قدرتمند شدن سرمایه اجتماعی و وارد عصـر  

اطالعات شدن، همه باعث افـزایش مشـارکت   

در ایــن نوشــتار . سیاســی شــهروندان گردیــد

فضـــاي مشـــارکت سیاســـی در ایـــران بـــا 

شناســی سیاســی مــورد  هــاي جامعــه تئــوري

ــه ــرار   تجزی ــل ق ــیو تحلی ــر م ــب . دگی اغل

مندي و فرهنگ سیاسـی   هاي حکومت تئوري

این اعتقادنـد کـه در ایـران     مدرن در ایران بر

هاي فرهنگ سیاسی مشـارکتی وجـود    زمینه

کـه  اسـت  این مقاله بر این نکته تمرکز . ندارد

ران را بـا کـدام   امکان مشارکت سیاسی در ایـ 

تـوان  شناسی و چـارچوب تئوریـک مـی    روش

ورد مطالعه قرار داد و از سوي دیگر از بستر م

هـا چـه فرمـول سیاسـی را      گونه از تئوري این

ن و ویژگی بالقوه توان ترسیم کرد که امکامی

  .گذاري عملیاتی گرددتبدیل به سیاست
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شناســی  ـــ الگوهــاي جامعــه1

خطی در بررسی مشـارکت   تک

سیاسی در جمهـوري اسـالمی   

  ایران

یـران در  براي ترسیم فرهنـگ سیاسـی ا  

ــ ــر و ب ــالب خصــ هدوره معاص ــد از انق وص بع

شناسی سیاسی بر  انگار جامعه الگوهاي دوگانه

این باور هستند که با تمایز و تفکیکی که بـر  

ــی  ــران م ــوان منطــق ســنت و تجــدد در ای ت

گذاشت، بحـث مشـارکت سیاسـی از موضـع     

بتـداي شکسـت   از ا. اصلی خود افتـاده اسـت  

س میـرزا تـا   هـاي عبـا   ایران از روس و گـزاره 

مباحث مشروطه و تحلیلگران انقالب اسالمی 

ــه خطــی و  هــاي تــک اي از روایــت ایــران گون

انگار وجـود دارد کـه امکـان مشـارکت      دوگانه

اغلـب   .دانـد سیاسی در ایـران را منتفـی مـی   

ها در قالب بررسـی اندیشـه سیاسـی،     پژوهش

شناسی عامـه،   ها، زبان المثل ضرب متون ادبی،

ومی کـه در طـرح هـاي    شناسـی عمـ   فرهنگ

گفتمـانی یـا تحلیـل    -یشی، کیفـی پیما-یکم

صورت گرفته است، فرهنگ سیاسـی   محتوي

در . انـد  ایران را غیرمشارکتی قلمداد کـرده در 

ــات  ــر ادبی ــران را در   زی ــته از متفک ــن دس ای

شناســی سیاســی  هــاي روشــی جامعــه قالــب

  .  کنیمآوري می جمع

 اولـین مـدل بـه    :روایت تک خطـی ـ 

شناسـی   که به صورت بدیهیات روش کاررفته

ــه ــعه    جامع ــات توس ــی و ادبی ــی سیاس شناس

روشی اسـت کـه در آثـار     ،گرددمحسوب می

آگوست کنت، اسپنسر و بعدها لرنـر، لوسـین   

، 1383 لرنـر، (پاي و روسوتو دیده شده است 

ــن روش شهرنشــینی،  ). 92 ص ــر اســاس ای ب

هاي مدرن، صنعتی شدن و سطح سواد  رسانه

موفق از سنت اقتداري و ریاکار معرف گذاري 

ــوب     ــی محس ــکوالر و عقالن ــه س ــه مدرنیت ب

ایـن روش  ). 293 ، ص1381واتزر، ( گردد می

ــداري،   ــران را اقتـ ــی در ایـ فرهنـــگ سیاسـ

گیـرد و اعتقـاد دارد   استبدادي و متملقانه می

تباطات سنتی منبـر و مسـجد کـه    به علت ار

اي ادبیـات سـنتی یکطرفـه و از بـاال بـه       گونه

امکان مشارکت شهروندان در  ،باشدمی پایین

امــور اجتمــاعی و سیاســی وجــود نــدارد     

)Mernissi,2002,p.84( .هـایی   ایرانیان رعیت

نوازنــد و همیشــه  هســتند کــه بســیار غریبــه

گردنـد کـه اوضـاع آنهـا را     منتظر نـاجی مـی  

امکان مشارکت سیاسی فعـال،  . دگرگون کند

ن زیـرا ایـرا   ،آگاهانه و متساهل وجـود نـدارد  

ــد و هنــوز در وضــعیت ســنتی ســیر مــی  کن

ــدرن   ــدهاي مـ ــت وارد فراینـ ــته اسـ نتوانسـ

 گرا گرددهرنشینی و تمدن قانونی و قراردادش

  .)لرنر،بخش ایران(
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شناســی  روش :روایــت کــارکرديـــ 

پارسونز، ایسـتون و لومـان جامعـه را کلیتـی     

 ، ص1389ریتــزر،(دانــد بســیار پیچیــده مــی

ــه ) 171 ــاي مثبـــ  کـ ــر کارکردهـ ت در اثـ

تواند بقاي خود را که مبتنی ها می زیرسیستم

بـر اسـاس ایـن    . حفظ نمایـد  ،بر تعامل است

فتد که اروایت توسعه سیاسی زمانی اتفاق می

آمیـز، انتصـابی،    جامعه از رویکردهاي خشونت

ها  و استبدادي به سمت حل کردن نزاع قبیله

هـاي تسـاهل آمیـز، قراردادگرایـی و      به روش

ــی  ــد عقالنـ ــت کنـ ــه  حرکـ ــه در جامعـ کـ

ــرمایه ــو س ــک  داري خ ــورت تفکی ــه ص د را ب

. گرایـی نشـان داده اســت   مشـاغل و تخصـص  

ــاي    ــی در رویکرده ــارکت سیاس ــان مش امک

آیـد کـه روابـط    کارکردي زمانی به وجود می

علمــی و مبتنــی بــر تخصــص جــاي خــون و 

. )42 ، ص1388بکفـورد،  (نژادگرایی را بگیرد 

طه تـا  هایی که در ایران از مشرو اغلب تحلیل

ــر ایــن امــر تأکیــد کنــون صــورت گرفتــه ، ب

کنند که گـذار ایـران از سـنت بـه تجـدد       می

بسیار نـاقص بـوده و در واقـع ایـران توسـعه      

ــاموزون را انجــام داده اســت   ایرانیــان در . ن

هـاي   هاي بسیار متناقض و روایـت  زیرسیستم

گونـه   کنند و آنقدر به ایـن ضد هم زندگی می

ــا ــر ریاک ــل ک ــه عم ــادت ري و چندگان دن ع

عقالنـی و متسـاهل را   انـد کـه زیسـتی     کرده

زیرسیستم اقتصاد ایران بـه  . اند فراموش کرده

خواهـد مـدرن   علت رفع نیازهاي ضروري می

هـاي   شود، اما زیرسیسـتم فرهنگـی بـا سـازه    

اي و اشرافی و زیرسیستم سیاسـی بـا    اسطوره

ــی نمــی  ــد ســاختار اســتبدادي و امنیت گذارن

الـت تعـادل بـاقی    سیستم کالن جامعه در ح

، فرهنگ سیاسی ایران مشارکتی نیست. بماند

در سـازند و  ها با هـم نمـی   زیرا که زیرسیستم

اند که دچار  یک ساختار متناقض گرفتار آمده

  .)آبراهامیان( اند کژکارکردي شده

تارگرایان سـاخ  :روایت سـاختارگرا ـ 

هـاي ذهنـی بشـر     چندان به فرهنگ و سـازه 

را تـابع سـاختارهایی    دهند و آنهااهمیت نمی

چون تکنولـوژي، اقتصـاد، سیاسـت و روابـط     

ساختارگرایی نیـز بـه لحـاظ    . دانندقدرت می

ــت  ــی در روایـ ــه  روشـ ــاي دوگانـ ــار  هـ انگـ

شناسی سیاسی قرار دارد و میان سنت  جامعه

و تجدد منطق غیرقابـل گفتگـویی را ترسـیم    

ــه      ــا ب ــه بن ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــرده و ب ک

گـذار بـا وقفـه و    هاي زندگی بشـري   ضرورت

هاي اندك در همه نقاط زمین به وقوع  اوتتف

ــر اســ. پیونــددمــی اس دیــدگاه ســاختارگرا ب

ترین مانع ایجاد شـدن فرهنـگ    اقتصاد اصلی

اقتصاد . سیاسی مشارکتی در ایران بوده است

اقتصـاد رانتـی    معیشتی و بعداً –بخور و نمیر 

و نفتی ساختار سیاسی را در استقاللی شدید 
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معــه و شــهروندان قــرار داده اســت کــه از جا

ــب     ــا طل ــه تنه ــردم ن ــی م ــارکت سیاس مش

بلکه خـود مـانعی در برابـر توسـعه      ،شود نمی

گــردد کــه بایــد ســرکوب شــود قلمــداد مــی

)Katouzian,2008,p.247( . ــاختارگرایان ســ

ی اقتصاد در ایران معاصر اي و رانت وجوه قبیله

هاي مسـتبد و   دولتترین عامل ایجاد  را اصلی

داننـد کـه نیـازي بـه مشـارکت      دیکتاتور می

سیاسی مردم ندارند و تنها آنهـا را بـه عنـوان    

کنند کـه بـراي مشـروعیت    گدایانی طلب می

سی نیازمند دولت باید همیشه به ساختار سیا

شده در  اي و هماهنگ باشند و به صورت توده

  .فرایندهاي سیاسی مشارکت کنند

 :شناسـی ناخودآگـاه   ـ روایت زبـان 

ــرده  بر ــعی ک ــز س ــران نی ــد خــی از تحلیلگ ان

انگــــار و ســــاختاري  هــــاي دوگانــــه روش

 شناسی سیاسی را از وجوه ماتریالیستی جامعه

ــت  ــزودن قرائ ــا اف ــد و ب ــاي  آن خــارج کنن ه

عی جبر ناخودآگـاهی  انگار و پدیداري نو سازه

 مـارکوزه، (هاي سیاسـی کننـد    را وارد تحلیل

بر این اسـاس هـر جامعـه و    ). 50 ، ص1389

ـ   ـ   مایـه  نتمدن داراي نـوعی از ب انی و هـاي زب

هـا،   ها، پیـروزي  فرهنگی است که در اثر عقده

هـاي   ها و آرزوهـا، کـنش   ها، سرکوب شکست

دهد و فرهنـگ  جمعی آن جامعه را شکل می

عه را اغلب به صـورت جبـري   سیاسی آن جام

سـازد  هـاي ناخودآگـاهی روانـه مـی     به سـویه 

، 1389 مــارکوزه،؛ 133 ، ص1373 یونــگ،(

ــارکت   ). 90 ص ــان مش ــاس امک ــن اس ــر ای ب

، چـرا کـه   منتفی است سیاسی در ایران کامالً

هاي روانـی تـاریخی ایـران     ها و عقده سرکوب

دآگاه اسـتبدادي و متملقـی بـراي    چنان ناخو

ن شـکل داده اسـت کـه جـایی     تک ایرانیا تک

هاي آزاد بـاقی نگذاشـته    براي کنشگري سوژه

ــن. اســت ــه از تحلیــل ای ــر گون ــا ب ســاختار  ه

رهمند حاکمیت از ایران باسـتان  پادشاهی و ف

ــا ــیکنون ات ــاره م ــیش ــد و م ــد در کنن گوین

هاي جبري و ناخودآگـاه زبـانی ایرانیـان     سازه

انسان آرمانی و شهر آرمـانی وجـود دارد کـه    

باعث شده است روحیه تقدیرگرایی، رضایت و 

نفی خرد و مشـارکت در زنـدگی اجتمـاعی و    

 ي بـدیهی قلمـداد گـردد   سیاسی ایرانیان امر

هــاي  ســازه). 1389 ذوالفقاریــان، اســالمی و(

زبانی و ناخودآگاهی ایرانیان همیشه بازتولیـد  

روابط استبدادي کرده و بـه علـت دور بـودن    

مدینه فاضـله از واقعیـت موجـود در جامعـه     

نوعی ساختار ریاکارانه و چاپلوسانه را در زبان 

قابـل  ایرانیان شکل داده است که بـه راحتـی   

  ).113 ، ص1381بی من، (درمان نیست 

هـاي   تـوان تحلیـل  به طور خالصـه مـی  

کاوانـه مـوللی،    تاریخی کرمانی کسروي، روان

کدکنی، روشنفکرانه مردیها،  ادبیات کالسیک
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شناسی بی من، اندیشه سیاسی آجـودانی   زبان

ــان،  – ــایی، اندیشــه اقتصــادي کاتوزی  طباطب

شناسـانه  القلـم و پدیدار  سـریع شناسی  جامعه

اغلـب ایـن   . ي بـاال قـرار داد  فولر را در الگوها

ها بر این باور قرار دارنـد کـه فرهنـگ     تحلیل

اي و  اسی ایران ساختاري مذهبی، اسـطوره سی

هاي متافیزیکی سیر  سنتی دارد که در شاکله

از ســوي دیگــر ســاختار اســتبداد  . کنــدمــی

سیاسی و اقتصادي نیز وجـوه اقتدارگرایانـه و   

دهـد فرهنـگ   رند کـه نتیجـه مـی   یکطرفه دا

بینـی،   یاسی ایران، متناقض، غیرقابل پـیش س

ــه و اســتبدادي اســت و در آن وجــوه  ریاکاران

مشارکتی یا وجود ندارد و یا به حاشـیه رفتـه   

  .است

چارچوب تئوریک براي طرح ـ 2

ــی در  ــارکت سیاس ــان مش امک

  ایران

الزم  ،بسـت نظـري   براي فـرارفتن از بـن  

شناســی  د جامعــههــاي موجــو ســت در روشا

سیاسی موردي به استخدام گرفتـه شـود کـه    

ــی، ســکوالر و مــادي نباشــد و   ــه، غرب یکطرف

جانبه تمام سنت و دستاوردهاي سیاسـی   یک

اجتماعی ایران معاصر را بدون ارائـه راه حـل   

ــاز قــرار ندهــد   هابرمــاس،(مــورد تاخــت و ت

بــراي ایــن منظــور ). 98-102 ، صــص1388

ایـم کـه میانـه     دهطی را اتخـاذ کـر  روش ارتبا

ــداري-رنهــاي پســامد روش گفتمــان از -پدی

ســاختاري از -هــاي کــارکردي یکســو و روش

، 1388 هابرمـاس، (گیـرد  سوي دیگر قرار می

آرنـت،   این روش را از مباحث هانا). 187 ص

، اسکینر و گیدنز بـه عاریـت   یورگن هابرماس

و سـعی   )118 ، ص1388 آرنـت، (ایـم   گرفته

محـوري را  یکی و گفتگودیالکت ایم منطق کرده

زیستی با تقدم بخشیدن بـه   به صورت جهان

هـاي انسـان ایرانـی مـورد      ها و کـنش  واقعیت

یم و در این بسـتر ارتبـاطی و   ارزیابی قرار ده

ــه  )Sitton,2003,p.61(زیســتی  جهــان کــه ب

ایرانـی مـا   -هاي بومی اسالمی فرهنگ و سازه

طـرح خـود را بـه صـورت      ،نیز نزدیکـی دارد 

براي این منظـور قصـد   . عرفی کنیماجمالی م

هـا   زیسـت  داشتن دایره جهانداریم با باز نگه 

انگار پوزیتیویست  امکان عبور از منطق دوگانه

)Petern,2000,p.65 (  و بـا  را به دست آوریـم

-هاي سیاسی تکیه بر متون مشارکتی و کنش

مشارکت سیاسی را از  ،اجتماعی ایران معاصر

  .حاشیه به متن بکشانیم

هــاي  تــدا در روش ارتبــاطی از روش  اب

و  ییمآ میانگار بیرون  شده دوگانه بدیهی فرض

سـنت خــود را بــا انتقـاد و پرســش مواجــه و   

عناصر مشـارکتی آن را در دیالکتیـک مـداوم    

براي ایـن منظـور   . کنیمبا واقعیت بررسی می

هـاي   زیست را به معناي عبور از تحلیـل  جهان
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-امدرنسکوالر و نقد تفکـرات پسـ  -سیستمی

ــرج ــرج ه ــی  وم ــدمت م ــه خ ــرا ب ــریم گ گی

)Luke,2005,p.62( .اي  زیست مجموعه جهان

ري خودآگـاهی و  اي و جبـ  هاي سـازه  از گزاره

رسـیده در طـول تـاریخ     ناخودآگاهی بـه ارث 

خـود،  باشد که همیشـه در دیالکتیـک بـا    می

هـاي بیرونـی    هـا و واقعیـت   زیست سایر جهان

سـنت   ،فـرض روشـی   ین پـیش با ا. قرار دارند

ــه   ــی، اندرزنام ــد فقه ــی و اي، ح قدرتمن کمت

بینی ایرانی ملـی،   عرفانی خود را در سه جهان

سـپس  . دهـیم اسالمی شیعی و غربی قرار می

زیسـت بـه دنبـال     این سه جهاندر هر یک از 

هاي خلق مشارکت سیاسی بومی و ملی  گزاره

هـاي   ردیم و در پایان نیز بر اساس مـدل گمی

 دهــیم کــه چگونــهگذاري نشــان مــیتسیاســ

هـا   زیست امکان مشارکت سیاسی با این جهان

ــی  ــکل م ــردش ــاطی   روش. گی ــی ارتب شناس

)Sitton, 2003, p.41 (  جهـت بـراي   را بـدین

ــه داراي  نوشــتار خــود انتخــاب کــرده  ــم ک ای

هـاي بسـیار زیـادي بـا      ها و مشابهت همسانی

ــران     ــی ای ــنت سیاس ــگ و س ــه، فرهن اندیش

عمـده   سـت کـه از یکسـو   درسـت ا . باشد می

هاي علمی آکادمیک رویکردي بـدبین   تحلیل

ــد  ــا  ،بــه مشــارکت سیاســی در ایــران دارن ام

اي  اندیشه ایرانی به علت چهار سازه فرهنگ و

ــی   ــاره م ــر اش ــه در زی ــودک ــث  ش ــه مبح ، ب

ــدا   زیســت جهــان هــاي ارتبــاطی نزدیکــی پی

کند و امکـان مشـارکت سیاسـی و کـنش      می

ــی را    ــتم سیاس ــهروندان در سیس ــه ش فعاالن

  .نماید فراهم می

ینکــه ایــران تمــدنی اســت کــه در ا اول

. هـانی واقـع شـده اسـت    راه تحـوالت ج چهار

عمـده   ها، تکنولوژي و تحوالت جریان اندیشه

راه بـودن  چهار. اند جهانی بر ایران اثر گذاشته

ــرا ــایی  ایـ ــرایط جغرافیـ ــاي شـ ــه معنـ ن بـ

ست که ایـران را بـه ناچـار در    ا اي العاده خارق

ایـران مرکـز   . کندریک میتعامالت جهانی ش

شمال و جنـوب دنیـاي بشـري    -شرق و غرب

بین  هاي خوش تعصباست و این گزاره بدون 

راه چرا که چهار ؛شودگی تحلیل میخودشیفت

 هـایی  هـا و چـالش   بودن ایـران داراي فرصـت  

ــم امپراطــوري هخامنشــی و     ا ــت کــه ه س

هـا و   مشروطه را شکل داده و هم حمله مغول

مــدن ایرانـی را بــه اغمــا  یـاد ت قبـایلی کــه بن 

ي ارتبـاط  چهارراه بودن ایران به معنا. اند برده

هـاي   هـا و جریـان   و گفتگوي مداوم با تمـدن 

اي و تحوالتی است که از ایـران شـهر    اندیشه

  . کنندعبور می

ــکوه و    دوم ، ایــران تمــدن بســیار باش

آمـوز بـراي جهانیـان بـه ارمغـان آورده       عبرت

ــت ــوآور  . اس ــی از ن ــگ ایران ــر فرهن ي در ام

قل، حقــوق حکومــت، ایجــاد شــهرهاي مســت
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هـاي اطالعـاتی و    عرفی آزادمنشانه، سیسـتم 

امنیتی و اندرزهاي حکومتی و مذهبی شکلی 

از ساختار سنتی را ایجاد کرده است که هنوز 

سـنت  . توانایی عملیاتی شدن را با خـود دارد 

تنـی  باستانی ایران به همراه خرد اسـالمی مب 

و توجه به عقالنیت زمینـی   ها بر برابري انسان

خرد ایرانی را در بسـتري از تسـاهل، مـدارا و    

ــاط  ــراه  ارتبـ ــه همـ ــداوم بـ ــوي مـ و گفتگـ

هاي واقعی و تاریخی قـرار داده اسـت    پشتوانه

که به روش ارتبـاطی نزدیکـی بسـیار زیـادي     

  .دارد

تداوم هویت و فرهنـگ ایرانـی در   ، سوم

هـا و   ن در طـرح ایرانیـا . باشـد طول تاریخ می

هانــه هــاي خودآگاهانــه و ناخودآگا ســتراتژيا

هـاي   زیسـت  همیشه به صورت فعال با جهـان 

اعراب تا چینـی   اطراف خود از یونانی، هندي،

اند و در  ، از آنها آموختهاند و غربی درگیر شده

بـر ایـن   . انـد  بسیار از مواقع آنهـا را رام کـرده  

اي از تداوم فرهنگ و سنت  ، ایران گونهاساس

نی خـود را در تعامـل بـا سـایر     یرااسالمی و ا

روش ارتباطی نیـز  . ها حفظ کرده است هویت

ــر  بــدون ســ ابقه تمــدنی و هــویتی و تکیــه ب

تواند محلی از هاي قدرتمند زبانی نمی مایه بن

  .بحث را به خود اختصاص دهد

ها و تشنه نوگرایی است  آورينو، چهارم

ایران سـرزمینی  . که در روح ایرانی وجود دارد

ه محدود به مرزهاي جغرافیایی فعلـی  است ک

باشد و به علـت سـاختار فرامـرزي خـود     نمی

دار ومبتنی بر ایـران شـهري همیشـه در گیـر    

تحوالت جهانی اسـت و سـعی کـرده گوشـی     

شنوا نسبت به عرفان هنـدي، ادیـان شـرقی،    

اســالم اعــراب، فلســفه یونــانی و علــم غربــی 

ــا دیالکتیــک هویــت . شــدابداشــته  ــی ب ایران

اي شرقی و غربی، مـذهبی و سـکوالر   ه تمدن

روش . همیشـه در حالـت تعامـل بـوده اســت    

ــوآوري، روادا   ــنه ن ــر تش ــز ب ــاطی نی ري، ارتب

کیـد دارد و  گفتگوي مداوم اما جذب نشدن تأ

براي پروژه مشارکت سیاسی در ایران کـاربرد  

  .دارد

  جهان زیست اسالمی شیعی ـ 3

 هـاي سیاسـی   مباحث عمده در اندیشـه 

وان در دو علــم کــالم و فقــه تــ شــیعه را مــی

مبادي نظري شیعه نیز متوجـه  . جستجو کرد

ها و هنجارهایی چون امامـت، عـدل،    به ارزش

. می باشـد ... انتظار، اجتهاد، شهادت، و تقیه و

امروزه عقالنیت . ) 61، ص 1384 فاضلی نیا،(

فرهنگی از مباحث عمده توسعه سیاسی است 

ــه ع  ــه ب ــد توج ــو توســعه نیازمن د ناصــر مول

زا و مبارزه  هاي درون ها و خالقیت آفرینندگی

ــا خــرده هــاي ضــد عقــل و  فرهنــگ پیگیــر ب

در کنار توجه به عنصـر مهـم   . پرور است تنبل

هــاد در عقالنیــت دو بحــث مهــم آزادي و اجت
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گـردد کـه    فرهنگ سیاسی شیعه مطـرح مـی  

طور جدي بـه عنـوان زیرسـاخت     هتوانند ب می

. ار گیرندقر نظر پیشرفت و توسعه سیاسی مد

اگر عقالنیت، آزادي و توجه به تحول زمـان و  

مکان موجبات نهادینه شدن سیاسـت، ارتقـاء   

 پاسخگویی معین قدرت و انبسـاط متعـارف و  

ه ب ،نمایند کارآمدي نظام سیاسی را فراهم می

توانـد   دالیل زیر فرهنگ سیاسـی شـیعه مـی   

ضمن کاهش موانع فرهنگی توسـعه از قبیـل   

ایـــی، خشـــونت و  گر میـــت، اســـطوره جز

زدگی فرهنگ موجبات ارتقاء گرایش  تسیاس

: نـد از ا موجبه زیر را فـراهم آورد کـه عبـارت   

ی، گرایـی دینـ   گرایـی، اصـل   گرایی، علـم  عقل

  .گرایی و فردگرایی مثبتانتقاد

عقالنیت در اسالم و فرهنگ ـ 1ـ3

  شیعه

ن کریم همواره به دانایی و خردورزي قرآ

ر و منبـع  چراکـه خـود مصـد    ؛کند دعوت می

اشد و از بشر تنهـا  آگاهی بخشی صحیح می ب

نجا که توحید بـه  خواهد تا آ تعبد محض نمی

عنوان سـنگ زیربنـاي همـه اعتقـادات یـک      

مسلمان درصورتی مقبول است که بر مبانی و 

. منابع عقلی و معرفتی بنیان نهاده شده باشد

ها نزد خداوند کسانی هستند  بدترین جنبنده

 "ال یعقلـون ". اندیشـند  د و نمیان و الل که کر

هستند کـه از اندیشـه خـویش سـود     کسانی 

درحالی که خداوند مقام انسـانیت  . گیرند نمی

و خلیفه الهی را در سایه خـردورزي معطـوف   

و آنجاسـت کـه   . ی قرار داده اسـت به قرب اله

و قالو کنا نسمع او نعقل ما کنـا  « : فرماید می

اگر ما : دویناهل دوزخ گ. »فی اصحاب السعیر

یدیم و یـا بـه دسـتور    شـن  سخنان انبیاء را می

  .از دوزخیان نبودیم ،کردیم عقل رفتار می

بار در قـران   267به تعداد » عقل«تعبیر 

 19، »عقـل «بار با لفـظ   49: کریم آمده است

 2، »لب«بار با لفظ  16، »حکمت«بار با لفظ 

بار  7، »تدبیر«بار لفظ 4، » النهی«بار با لفظ 

 18، و »تفقه«بار با لفظ  20، »اعتبار«ظ با لف

که » قلب«بار با لفظ  132، »تفکر«بار با لفظ 

اندیشـند و تـدبیر و تعقـل     ها با آن مـی  انسان

ــی ــد م ــزان  . نماین ــایی در المی ــه طباطب عالم

قــرآن شــریف عقــل را نیرویــی «: نویســد مــی

ــی ــ م ــد ک ــی از آن  دان ــور دین ــان در ام ه انس

ف حقیقـی و  ه معـار شود و او را ب ند میم بهره

 کنـــد و در اعمـــال شایســـته رهبـــري مـــی

منحـرف گـردد، دیگـر    که از این مجرا  صورتی

ن منظور از عقل در قـرآ . شود عقل نامیده نمی

شریف، ادراکی است کـه در صـورت سـالمت    

ــراي انســان حاصــل  فطــرت، بــه طــور تــام ب

). 250، ص 1380 طباطبــایی،(» شــود مــی

هاي  یژهاروبراي توصیف عقل از ک) ص(پیامبر 

کنـد کـه عقـل کـارش دریافـت       آن بحث می
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توان  ها را به عقل می همه خوبی. هاست خوبی

. دیــن نــدارد ،دریافــت و هرکــه عقــل نــدارد

خداونـد عقـل را   ) 117ص ، 1403مجلسی، (

به سه جزء تقسیم کرد، پس هرکس این سـه  

عقلش کامـل اسـت و کسـی     ،جزء در او باشد

و . عقـل نـدارد   ،که هیچ یک از اینها را نـدارد 

ناخت و آگــاهی شــ) 1: نــد ازا آن سـه عبــارت 

اطاعتش از خداونـد  ) 2 نیکو به خداي متعال؛

در راه انجــام  ) 3. نیکــو و پســندیده باشــد  

ــاري خــوبی  دســتورات خداونــد، صــبر و بردب

  .پیشه کند

عقـل را معیـاري بـراي     )ع(حضرت علی 

ــدي ــی  دوري از ب ــا م ــد ه ــی دان ــد و م : فرمای

ــل« ــاس ابعــ  اعق ــه  الن ــل دنی ــن ک . »دهم ع

هـا آن کسـی اسـت کـه از      تـرین انسـان   عاقل

ــتی ــا بی زش ــد  ه ــتر دوري نمای ــدي (ش محم

همچنین عاقـل  ). 423 ، ص1362 شهري، ري

داند که بـه عاقبـت کارهـا توجـه      را کسی می

» .العواقــب لنــاس انظــرهم فــیا اعقــل« . کنـد 

ترین مردم کسی است که بیشـتر بـه   خردمند

) ع(مین ائمه معصو .عاقبت کارها توجه نماید

امـام صـادق   . انـد  عقل را حجت باطنی نامیده

العبـاد النبـی و    یاهللا عل حجه«: اند فرموده) ع(

» .الحجه فیمـا بـین العبـاد و بـین اهللا العقـل     

حجت خدا بر بندگان، پیامبر اسـت و حجـت   

، 1400 کلینـی، . (درونی خداوند، عقـل اسـت  

  )48 ص

ه اً بـ کلمه عقل را در زبان فارسی عمومـ 

ــه کــار مــی  ــریم صــورت اســم یــا صــفت ب . ب

یم فالنی عقـل نـدارد، یـا عقلـش کـم      یگو می

 یـا اینکـه  ! ن دیگري آدم عاقلی اسـت است، آ

عاقـل   جاهل سنگی در چاه می اندازد که صد

ــی ــم نم ــد  ه ــد آن را درآورن ــن .... توانن در ای

ها و مشابه آنهـا، گـویی عقـل، همچـون      مثال

اي فاقد و  و دارایی، چیزي است که عدهدانش 

اي  مرتبـه  49امـا از  . داراي آن هستندکسانی 

کار رفته، حتـی   هن کریم بکه واژه عقل در قرآ

ت اسم یا صـفت  أیک بار هم این کلمه در هی

به کـار رفتـه    "فعل"صورت  هنیامده و تماماً ب

از ... تعقلـون، یعقلـون، نعقـل و    : ماننـد . است

همین تفاوت شاید بتوان به تفاوت ظریفی که 

  .پی برد ،ر این مسئله وجود داردد

عقل در فرهنگ قرآن حالت دینامیـک و  

متحــرك دارد و مــراد از آن فهــم و درك و   

غالباً در مواردي به کـار   "عقل". معرفت است

وارد  "ادراك و فهــم"رود کــه بــه دنبــال  مــی

مرحله عمل گردد و باعث عوض شدن زندگی 

ــود ــان ش ــی و  . انس ــاس خداشناس ــالم اس اس

نجات را بر عقل و خرد افراد نهـاده  سعادت و 

از سـوره ملـک،    10که آیه شریفه  چنان. است

گناه عمده دوزخیان و عامـل اصـلی بـدبختی    
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آنها را در به کـار نگـرفتن ایـن نیـروي الهـی      

نقل شـده اسـت کـه جمعـی از     . دانسته است

ــدا    ــول خ ــر رس ــلمانان در محض از ) ص(مس

: حضــرت فرمــود .مســلمانی ســتایش کردنــد

اي : عـرض کردنـد  » چگونـه اسـت؟   عقل او«

در عبادت  رسول خدا ما از تالش و کوشش او

ییم، شما از عقلـش  گو و انواع کارهاي خیر می

کـه از   مصـیبتی « : فرمایید؟ فرمـود  سؤال می

شـود، بـدتر    ناحیه حماقت احمق حاصـل مـی  

است از فجور فاجران و گناه بدکاران، خداوند 

دار عقل و بندگان را به مقفرداي قیامت، مقام 

این اساس بـه قـرب    برد و بر خرد آنها باال می

از مـاده   "تفکـر "» .گردنـد  خداوند نایـل مـی  

و تدبر بـراي بـه   و به معناي اعالم نظر  "فکر"

. اسـت ... ها و  ها و عبرت دست آوردن واقعیت

در زمینه اهمیت دادن به تفکر، آیات فراوانـی  

، 3، رعـد 191آل عمـران  : وارد شده از جملـه 

چنـین  ) ع(در روایتی از امـام رضـا   . 21 حشر

عبـادت بـه زیـادي نمـاز و     « : نقل شده است

روزه نیست، بلکه عبادت واقعی تفکـر در کـار   

 .خداوند متعال و اسرار جهان آفرینش است

آزادي در فرهنـگ سیاسـی   ـ 2ـ3

  شیعه

بحث آزادي معرف چـارچوبی اسـت کـه    

در آن فضاي فرهنگـی و فکـري یـک جامعـه     

توان در همـین راسـتا    است و میرفته شکل گ

رح در حلقه پیچیده آزادي هاي مط از شاخص

عموم : ند ازا یافتگی نام برد که عبارت و توسعه

. مردم جامعه امید بـه زنـدگی داشـته باشـند    

عموم مردم در یـک جامعـه سـطوح مختلـف     

دولـت نبایـد تنهـا    . انتخاب را داشـته باشـند  

و تفکـر  . دهنده فرهنگ اجتماعی باشـد  شکل

بـا ایـن   . گویی در جامعه نهادینه گـردد پاسخ

نگـاه، اصــل آزادي یــک نـوع تربیــت اســت و   

فعلیت به آن نیازمند تحول فرهنگ اجتماعی 

، 1372 القلم، سریع. (گ اقتصادي استو فرهن

  )81-90 صص

درباره تعریف آزادي باید اذعان نمود که 

تعریف آن سهل و ممتنع است و آیزیا بـرلین  

یش از دویســت تعریــف از در نوشــته خــود بــ

ــت   ــه داده اس ــرلین،(آزادي ارائ  ، ص1368 ب

ر است که کارل یاسپرس نیز بر این باو). 236

اي از آزادي امکـان نـدارد و    کننده تعریف قانع

فهم معناي آزادي براي همیشه دور از تصـور  

). 93، ص 1357 وال،(بــاقی خواهـــد مانـــد  

شهید مطهري نیز مسـئله آزادي را از مسـائل   

کنـد کـه    پیچیده عصر مـا معرفـی مـی    سیارب

متکلمان فالسفه،  روانشناسان، علماي اخالق،

دربـاره آن   ها از ارائه تعریفی فقیهان و اصولی

). 420، ص 1374 مطهـــري،(انـــد  درمانـــده

هاي گونـاگون   بررسی مفهوم آزادي و برداشت

عشـري   آن در آراء اندیشمندان شیعه اثنـی از 
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زادي بـه عنـوان   آ: ناظر به ایـن اصـول اسـت   

اختیار، آزادي به عنوان عدم پـذیرش سـلطه،   

آزادي در زندگی شخصـی، آزادي بـه عنـوان    

. وسیله، آزادي بـه عنـوان اخـالق و معنویـت    

 ).126-130 ، صص1384 شیرخانی،(

موجودات زنده براي رشد و تعکامـل بـه   

و . تربیت، امنیـت و آزادي : سه چیز نیازمندند

توانـد بـا موانـع     د کسی است که میانسان آزا

مسیر رشد و تکامل خود مبارزه کند و آنها را 

در نگاه شهید مطهري در کنار . از میان بردارد

اجتمــاعی، آزادي معنـــوي را مطـــرح  آزادي 

اند تا عـالوه   به نظر ایشان انبیاء آمده. کند می

هـا   ي اجتماعی، آزادي معنوي به انسانبر آزاد

اسـت از   آزادي اجتماعی آزادي انسان. بدهند

قیــد و بنــد دیگــران؛ و آزادي معنــوي یعنــی 

ــودش   ــان از خ ــري،(آزادي انس ، 1378 مطه

از دیدگاه آقاي مطهري بحث ). 15-20صص 

آزادي بیــان بــا آزادي عقیــده و فکــر ارتبــاط 

ــال   ــان در اس ــر ایش ــاتنگی دارد و از نظ م تنگ

اي کـه بـر    آزادي تفکر اسـت و آزادي عقیـده  

امـا آزادي  . مبناي تفکـر درسـت شـده باشـد    

هرگـز در   ،اي که مبنایش فکـر نیسـت   عقیده

آن آزادي معنـایش آزادي  . اسالم وجود ندارد

  ).109 ، ص1366 مطهري،(بردگی است 

اجتهـاد پویـا در فرهنـگ    ــ  3ـ3

  سیاسی شیعه

انسان مسلمان، به حکم مسلمان بـودن،  

ناگزیر اسـت رفتـار خـود را در تمـام مراحـل      

گ کنـد، امـا   زندگی با قوانین اسالمی هماهنـ 

ایـن اسـت    ،آید ینجا پیش میمشکلی که در ا

ر تغییـرات و تحـوالتی   که زندگی انسان دچـا 

هــاي جدیــدي را مطــرح  اســت کــه پرســش

هـا را از دیـن    سازد و او پاسخ این پرسـش  می 

هــاي  ولــی در دیــن پاســخ. کنــد مطالبـه مــی 

روشنی در این خصـوص وجـود نـدارد کـه از     

سائل، فاصـله  دالیل عمده آن، نوظهور بودن م

زمانی بـا دوران ارائـه منـابع اسـالمی و کلـی      

 کرمــی،( بـودن مـدارك و ادلـه احکـام اسـت     

  ).20-21 ، صص1380

مذکور ضرورت داشـت   باتوجه به مشکل

هایی را در جهـت رفـع آن و    مسلمانان تالش

این . سان مسلمان انجام دهندتعیین تکلیف ان

» فقـه «گیـري دانـش    لها منجر به شک تالش

. قه علم اسـتنباط احکـام شـرعی اسـت    ف. شد

و معتبـر  بخشی از احکام داراي دالیل مـتقن  

. چنـین نیسـت  اي  در متون دینی است و پاره

هاي فردي و به عبـارتی  احکام عبادات و رفتار

رابطه فرد و خـدا نوعـاً از دسـته اول اسـت و     

احکام مربوط به زندگی اجتماعی و به عبارتی 

بط افراد بـا دولـت و   واروابط افراد با یکدیگر، ر
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ها با یکدیگر از مسائل دسـته دوم   روابط دولت

سیاسـی و  شیوه استنباط احکام شرعی، . است

هاي نزاع و چـالش   غیر سیاسی، یکی از کانون

این پرسش که آیا در شریعت اسـالمی،  . است

استنباط و اجتهاد جایز است یا نـه؟ و در هـر   

صورت، تکلیـف چیسـت؟ باعـث پیـدایش دو     

اد و اهـل حـدیث و در ادامـه،    اهل اجتهگروه 

. ها در میـان شـیعیان شـد    ها و اخباري اصولی

که در میان اهـل سـنت نیـز منجـر بـه       چنان

پیــدایش دو گــروه اهــل رأي و اهــل حــدیث 

  ).644-780 ، صص1372 شهابی،( .گردید

حکم شرعی تکلیفی حکمی است که بـه  

شـود و   مـی طور مستقیم متوجه رفتار انسـان  

ــت  ــن اس ــی،  ممک ــدگی شخص ــرو آن زن قلم

عبادي، خانوادگی یـا اجتمـاعی باشـد، ماننـد     

 حـرام بــودن نوشــیدن شـراب، وجــوب نمــاز،  

هـا و   وجوب خمس، جایز بودن احیـاي زمـین  

. وجوب رعایـت عـدل و انصـاف بـر حاکمـان     

احکـام واجـب،   : نـد ا احکام تکلیفی پنج گـروه 

دایره و گستره . حرام، مکروه، مستحب و مباح

. گیـرد  در احکام مبـاح قـرار مـی   ادي انسان آز

حکم وضـعی حکمـی اسـت کـه بـراي نظـم       

رفتـار فـرد نیسـت، بلکـه بـراي      بخشیدن بـه  

خشـی در سـایر ابعـاد زنـدگی صـادر      ب سامان

مثــل احکــام مربــوط بــه مالکیــت، . شــودمیر

ــت و  ــالق، حکوم ــدر،... (ازدواج، ط ، 1978 ص

  )13-20 صص

هـاي   نوآوريترین  در همین راستا از مهم

اجتهاد انقالبی و انقـالب در  ) ره(ینی امام خم

ایشان بـا انقـالب اسـالمی    . اجتهاد بوده است

ایـران تحـول مهمـی را در اجتهـاد و فقاهــت     

حکومت در نظـر مجتهـد   . شیعه تهیه نمودند

واقعی فلسفه عملـی فقـه در تمـامی زوایـاي     

دهنـده   حکومـت نشـان   .زندگی بشریت است

ــه در  ــی فق ــه عمل ــامی   جنب ــا تم ــورد ب برخ

ــاعی و مع ــالت اجتم ــی ض ــامی و سیاس  و نظ

اداره  کامل و واقعی تئوري فقه. فرهنگی است

امـام  (اسـت   اجتماع ز گهواره تا گـور  انسان و

ــام . )11؛ ص 661 ج خمینـــی، حضـــرت امـ

لذا در حکومت اسالمی همیشـه  « :نویسند می

 طبیعت انقـالب و  باید باب اجتهاد باز باشد و

ات نظــرکنــد کــه  نظــام همــواره اقتضــاد مــی

هـاي مختلـف ولـو     فقهی در زمینه -اجتهادي

شـود و   آزادانـه عرضـه مـی    مخالف با یکدیگر،

ن را نـدارد،  گیري از آکسی توان و حـق جلـو  

جامعـه   ولی مهم شناخت درسـت حکومـت و  

  .)17، ص 47 ج امام خمینی،(»است

  ملی -زیست ایرانی  ـ جهان4

شناسـی   براساس الگوهـاي رایـج جامعـه   

ــات س  ــی و ارتباط ــی شهسیاس ــینی، یاس رنش

ــانه  ــد و  باســوادي شــهروندان، رس ــاي جدی ه

مشارکت سیاسـی کـه تنهـا در غـرب شـکل      

آنچـه  . شودگرفته است، نوسازي محسوب می
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باشـد  رویکرد ارتباطی به دنبـال نقـد آن مـی   

گونه نژادگرایانه و انحصاري تحلیل کـردن   این

مشـارکت سیاسـی و نوسـازي جامعـه،     . است

ا در تاریخ جوامـع  که باره میراث بشري است

، امـا نـوع   هاي گوناگون اتفـاق افتـاده   و تمدن

رونده آن ابتدا نصیب غرب شـده   عالی و پیش

جوامـع صـنعتی، شـهري و     بسـیاري از . است

ــد باســواد شــده ــوده ، امــا رژیــمان اي و  هــاي ت

ــگ ــرده   جن ــت ک ــب را حمای ــد طل ــه . ان آنچ

ر مـورد  انگـا  هاي سیاسی دوگانه شناسی جامعه

هـاي تـداومی و    دهنـد، رویـه  توجه قرار نمـی 

ه همیشه در رفتـار  اي است ک هاي سازه انگاره

هـاي تمـدنی وجـود داشـته      بسیاري از حـوزه 

سـاز عـالوه بـر عناصـر      هاي تمدن سازه. است

مادي از قبیل شـهر، معمـاري، جنـگ افـزار،     

ــل    ــوي از قبی ــر معن ــوژي داراي عناص تکنول

هــا نیــز  اقلیــتمــذهب، حقــوق بشــر، آزادي 

تـرین و   ایرانیان داراي یکی از بزرگ .باشند می

کـه   انـد  هاي بشـري بـوده   اثرگذارترین تمدن

دهی  اصر مادي و معنوي آن هنوز در شکلعن

مشارکت سیاسی ایرانیان نقـش اساسـی ایفـا    

تــداوم خودآگــاهی و ناخودآگــاهی . کنــدمــی

عناصر مادي و معنوي ایران باستان اغلـب در  

ه اسـت،  طول تاریخ در حالتی تداومی توانسـت 

شکل و محتواي اعمال قدرت و محدود کردن 

  . قدرت را سروسامان دهد

 کـه مشـارکت   کافی است براي نقد آنـان 

هــاي  سیاســی، ســرمایه اجتمــاعی و فعالیــت

جمعـــی ایرانیـــان را در عرصـــه سیاســـی و 

بـه عناصـر مـادي     ،گیرنداجتماعی نادیده می

هاي مادهـا،   يتمدن ایران باستان از امپراطور

ــی ــال  ان، اهخامنش ــانیان مث ــکانیان و ساس ش

شخص شود که تنها یکـی از ایـن   تا م بیاوریم

هاي به جا مانده  ها با آثار فکري و سنت تمدن

تواند نیمی از جمعیـت بشـر را بـه لحـاظ     می

بـراي  . نیـاز سـازد   هویت و پیشینه تاریخی بی

فهم مشارکت سیاسی ایرانیان کافی است بـه  

چیــنش  هــاي نــوین جنگــی آنهــا، تژياســترا

هـاي نـوین بـه     سپاهیان و ایجاد کردن ارتش

همراه نیـروي زمینـی و دریـایی اشـاره کـرد      

کـه نیمـی    )132 ، ص1367 کریستین سن،(

شده آن دوران تحـت   هاي شناخته از سرزمین

ایرانــــی ســــیطره مــــدیریت و عقالنیــــت 

ها و کاروانسراها و  راه. هخامنشیان قرار داشت

و  هــاي بســیار ســریع حمــل و نقــل سیســتم

هـاي   ن پیام نیز یکی دیگر از تکنولوژيرساند

کشـاندن آب  . باشدمشارکتی ایران باستان می

ن به سـطح زمـین و ایجـاد کـردن     از زیر زمی

هاي بسیار زیبـا و طـوالنی کـه چنـدین      قنات

باشـد، نشـان از خـرد    برابر دور کره زمین می

جمعی و عقالنیـت مشـارکتی ایرانیـان بـراي     

. باشـد ره خـاکی مـی  ک آبادانی و بهزیستی در
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ــا، کاروان راه ــاي ب ه ــراها، نهاده ــکوس ، رکراتی

دهنـده   ها همـه نشـان   سیستم جنگی و قنات

نیـان در عهـد باسـتان داراي    این است که ایرا

رکت در امـر عمـومی   هاي عقالنی مشا سامانه

زیسـت ایرانـی داراي عناصـر     جهـان . انـد  بوده

گراي به شدت رایجی در فرهنگ سیاسی  ملی

هـا   باشد، که به حالت تـداومی قـرن  یم ایران

ران را با شـکل  توانسته است صحنه سیاسی ای

. امان دهـد رسیده سروسـ  و محتواهاي به ارث

پـردازیم کـه   هایی مـی  در زیر به بررسی گزاره

انـد و   اي را شکل داده عناصري معنوي و سازه

تــداومی در خــرد سیاســی ایــران  بــه حــالتی

ی را ایجـاد  از مشارکت سیاس هاي مثبتی گونه

  .  اند نموده

اندرزنامه، خرد سیاسـی و فرهنـگ    .1

ر ایران ایجاد سیاسی مشارکتی را د

اي از تعهـد و   کرده است که نشـانه 

در امــر سیاســی تخصــص ایرانیــان 

ــی ــه. باشــدم ــد و   اندرزنام هــا پن

ــلحت نصــیحت ــاي مص ــه و  ه گرایان

ــد    ــه دی ــه از زاوی ــی اســت ک عقالن

و  وزیران، دبیران، روحانیون، عارفان

ــدرت و   ــه ق ــادي راجــع ب ــردم ع م

ر سازوکار آن به لحاظ هنجاري صاد

اقشــار گونــاگون و  . شــده اســت 

ــت ــی از    کاس ــد ایران ــاي خردمن ه

دبیران و وزیران در ایران باستان تـا  

روحانیون و مـردم عـادي در مـورد    

هاي مطلـوب   رت سیاسی و شیوهقد

دهــی قــدرت نظــرورزي    ســامان

اهان و انعکــاس آینـه شـ  . انـد  کـرده 

ــ ــهق ــران   درت در اندرزنام ــا از ای ه

ها  ها و شاهنامه نامه باستان و خداي

هایی مثل تنسـر و   طور نامه و همین

عهد اردشیر و حتی ادبیات سیاسی 

ــه دو  ــی ب ــل  دین ــالمی منتق ره اس

سیاسی توسط هاي  اندرزنامه. شدند

الملــک،  ابــن مقفــع، خواجــه نظــام

تعهـدي و  سعدي و قائم مقام وجوه 

ــدالت ــدرت  ع ــراي ق ــران  گ را در ای

در کنـار حکمـت،    دادند وشکل می

اي از خــرد   عرفــان و فقــه گونــه  

دند، که مختص تداومی را ایجاد کر

زیست ملی ایران  جهان. ایرانیان بود

ادب حکومت و ادبیات سیاسی را از 

فردوســـی تـــا عطـــار و حـــافظ و 

ــوي ظریــف و     ــه نح ــهروردي ب س

کردند، که  دیالکتیکی چنان منتقل

اریخی و هـاي تـ   ازشبا ستیزها و س

هـاي   درگیـري انتقـادي بـا غیریـت    

گوناگون زبان تمدنی ملی را ایجـاد  

 .نمود
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 ،هـدایت (از منظر اندرزنامه نویسی  .2

ــردي ) 170 ، ص1384 ــه رویکـ کـ

ــر   ــی در امـ ــارکتی و تخصصـ مشـ

گونـه دوم   شود،سیاسی قلمداد می

زیست خود  خرد ایرانی که در جهان

تواند مشـارکت سیاسـی ایجـاد    می

هاست کـه   اندرزنامهمحتواي  ،نماید

وجوه پیچیده قدرت را مدنظر قـرار  

تواننـد بـر   پادشاهان مـی . دهندمی

ــاکم باشــند ا    ــان مــردم ح مــا ج

ــردم    ــه مـ ــر اندیشـ ــی بـ حکمرانـ

منـدي   حکومـت . پذیر نیسـت  امکان

گرایی را بـه   ایران باستان خرد واقع

گذارد کـه در آن صـرف    نمایش می

هـاي بـدون عمـل     ها و ارزش آرمان

گـراي   هاي واقـع شود و رگهفی مین

. گـردد قدرت سیاسـی ترسـیم مـی   

نامــه قــدرت را بــه صــورت    اندرز

شـــده در میـــان  اخالقـــی پخـــش

. داندهاي گوناگون جامعه می کاست

آزاري  دهد رعیـت به حاکم اندرز می

و بـه  ) 77 ، ص1348 ،سابع(نکند 

آمــوزد کــه از طبقــات جامعــه مــی

 گرایی واقع. خارج نشوند حریم خود

قـــدرت را در وجـــوه آبـــادانی و   

ندگی در ساختن پل و مسجد و ساز

داند و استبداد ایرانـی  سرا میمهمان

بعـد از دوره باسـتان بـا     را خصوصاً

ــذهبی و   ــی، مـ ــگردهاي طبیعـ شـ

اگـر پادشـاهی   . کندباستانی رام می

ــت را   ــد، رعی ــرار نکن ــدالت را برق ع

فره او کاسته شده و شـبیه   ،بیازارد

 . شودبه ضحاك می

از زاویه پدیدارشناسی دین بـرگمن   .3

و الکمن دین در تجربیـات روزمـره   

شـود  به عنوان ایستاري تلقـی مـی  

ــان، ( ــر لوکم ) 251 ، ص1375 برگ

ت وجوه کارکردي امنیـ  دلیلکه به 

ها  دهی غایی به زندگی انسان و نظم

ایران سـرزمین  . کند حیات پیدا می

شود و عرفـان و  دیانت محسوب می

صـورت تــداومی   یرانـی بـه  اشـراق ا 

زیســتی  هــاي جهــان همیشــه پایــه

فرهنگ سیاسی ایران را شـکل داده  

معـی  دین وجوهی عرفی و ج. است

هـاي   دارد که با اسـتفاده از تحلیـل  

تـوان کارکردهـاي   شناسی مـی  زبان

مثبت و مشـارکتی آن را شناسـایی   

ایـران باسـتان خـرد سیاسـی     . کرد

ــت   ــا دیان پیونــد بســیار آشــکاري ب

و درباریـان   انیونروحـ . داشته است

بخشـی بـه    در دیالکتیک مشروعیت
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ــامان   ــدرت را سروسـ ــدیگر قـ یکـ

عالوه بر وجـوه کاسـتی و   . دنددا می

، دیـن بـه صـورت    اي موبـدان  طبقه

اي در میـان مـردم    عرفی و روزمـره 

ــاعی و ــاي اجتمـ ــتراکی  کارهـ اشـ

دار  شــان را معنــیجمعــی سیاســی

 دین از خرد مزدایی تـا . کرده است

ــر ــداوم آن در خ ــران  ت ــیعی ای د ش

هـــایی از قـــدرت دوگانـــه و  رگـــه

بخشــی بــه دســتگاه     مشــروعیت

فلسـفه  . کنـد سیاسی را ترسیم می

انسان آرمـانی، شـهر    تاریخ ایرانیان،

ــت  ــانی، غای ــاریخی و   آرم ــی ت گرای

ــودگرایی  ــدایت(موع  ، ص1384 ،ه

هاي دینی را با خود  همه ریشه )22

ــده    ــث ش ــه باع ــراه دارد ک ــه هم ب

ار تا شهادت انتظایرانیان از فرهنگ 

گرایـی منـتج بـه     از آبادانی تا آرمان

 .  مشارکت را همیشه رعایت سازند

تغلب، زورگرایی و توجیـه سیاسـت    .4

-120، الف، صـص  1389، جابري(

گراي خشـک و   با منطق واقع )117

د توانـ متعصب دینی و علمـی نمـی  

. سیاسی گردد کننده مشارکت ایجاد

ست که ا اي مشارکت سیاسی گزاره

 جهان. آیدبا پیچیدگی به دست می

زیســت ملــی ایــران ترکیبــی از     

داري دینـ  - گرایی گرایی، واقع آرمان

و وجوهی از فهـم و اجـراي عـدالت    

 ، ص1348 عهداردشـیر، (باشـد  می

که کارآمدي زیـادي را بـاخود   ) 70

عـدالت انگـاره   . آوردبه همـراه مـی  

باشـد  جهان زیست ایرانی می اصلی

هـاي آن اجـرا    چوبکه هرگاه چـار 

مـــردم و طبقـــات  ،نشـــده اســـت

ــاگ ــادل   گون ــاختار ناع ــه س ون علی

ر نامه تنسر، عهد د. اند شورش کرده

ــت  ــیر و سیاس ــه   اردش ــه خواج نام

الملک بر ایـن نکتـه پافشـاري     نظام

مملکـت بـه پشـتیبانی     . شده اسـت 

رعیت پابرجاست، رعیت به آبـادانی  

ر است، آبادانی بـه  و سازندگی وفادا

گیري وابسته است،  سپاهیامنیت و 

سپاه به خزانه سرشار و اقتصاد پویا 

ــه    ــات ب ــر مالی ــی ب و اقتصــاد مبتن

عدالت و دادگري سیاسـت بسـتگی   

ــوي(دارد  ــدالت در ). 1354 ،مین ع

ایران باسـتان بـا واژه اشـه تعریـف     

، 1378 رضـایی راد، (شده است می

اشه به سه طریق قابلیت ). 116 ص

یقـه  طر. کـرده اسـت  عملی پیدا می

اول فرهمندي و شاه آرمـانی اسـت   
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که بـا پیونـدهاي مـذهبی خـود را     

ــه . دهــدســامان مــی طریقــه دوم ب

 ،مینــوي(شــکل اخــالق جایگــاهی 

ــی) 70 ، ص1354 ــف م ــده تعری ش

به نحوي که بایـد هـر طبقـه     ؛است

. در کارویژه خاص خود قرار بگیـرد 

ــه   ــوم ب ــه س ــتگاه طریق شــکل دس

ــدرزي  مشــورتی و سیســتم هــاي ان

کریستین سـن،  (وده است طبقات ب

هـاي   که با کاست )147 ، ص1367

هـاي پنـدي دسـتگاه     اشرافی و رگه

هــر ســه . دادسیاســی را نظــم مــی

خصوص نهادهاي مشـورتی   هشکل ب

و شورایی جهان زیست ایرانـی را از  

منظر عـدالت و اشـه بـه مشـارکت     

 .کندسیاسی نزدیک می

ــان     .5 ــتان جه ــاریخ ایــران باس در ت

بـر اسـاس    کـه زیستی ایجاد شـده  

هـــا  احتـــرام بـــه حقـــوق اقلیـــت

اندیشــه . گــذاري شــده اســت پایــه

ایرانشهر بـر اسـاس آنچـه در نامـه     

ها  ، رابطه با ساتراپتنسر آمده است

ــت هــاي گونــاگونی کــه در    و ایال

قلمروي امپراطوري گرد هـم آمـده   

 ، ص1384 دانــایی فــرد، (بودنــد 

ــاهل  )151 ــا رواداري و تس ــا ب ، تنه

ــان ــود امکـ ــذیر بـ ــان در انایر. پـ یـ

اند و  زیست ملی خود آموخته جهان

اند که به سـایر اقـوام و    تجربه کرده

مه مذاهب احترام بگذارند و براي ه

هاي  ادیان و تفکرات و آداب و رسوم

گوناگون از زاویه شناسایی هویت و 

ــی ــدرواداري برخــورد م زوال . کردن

ــول   ــران در ط ــتگاه سیاســی ای دس

ري، روادا تاریخ زمانی بوده است که

هاي خـودي   تکثر و احترام به غیرت

ر گذاشـته اسـت؛   مرکـز را کنـا   غیر

ــله  ــه در سلسـ ــاقی کـ ــاي  اتفـ هـ

ري ساســانیان و صــفویه  امپراطــو

زیست مشارکتی ایـران   جهان. افتاد

ــدنی داراي     ــابقه تم ــاظ س ــه لح ب

منشـور  . باشدمنشور حقوق بشر می

کورش رواداري بسیار زیادي دارد و 

ران بـدون  با آنکه ساختار سیاسی ای

 آشــتیانی،(مانـد  دیـن پابرجـا نمــی  

اما قرائـت دینـی   ) 224 ، ص1377

نیز داراي سلوك متکثـر و رواداري  

اسـت کــه بتوانـد اقــوام، مــذاهب و   

آداب و رسوم گوناگون را گـرد هـم   

مشارکت سیاسی در این سازه . آورد

زیستی با امنیت و خودبودگی  جهان
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شدیدي همـراه اسـت کـه دوري از    

 .یاکاري را به همراه داردسانسور و ر

دهنـدگان   ترین انحراف قبایل بزرگ .6

زیست ایرانی در طـول تـاریخ    جهان

). 18 ، ص1388 بــویس،(انــد  بــوده

بینـی را   قابل پـیش  قبایل خرد غیر

کردنـد کـه بـا منطـق     حمایت مـی 

. کردنـد شمشیر از آن حمایـت مـی  

ــر   آن ــدالجابري متفک ــه عاب ــور ک ط

ــی   ــاختارگراي عــرب م نویســد س

ــاب( خـــرد ) 70 ، ص1384 ري،جـ

ــبیت    ــر عص ــی ب ــی مبتن غیرعقالن

ــالق    ــی و اخ ــت رانت ــی، غنیم دین

، جـابري (اي نـوعی جاهلیـت    قبیله

ــکل ) 79، ب، ص 1389 را شــــــ

ــی ــر ادب   م ــه در براب ــت ک داده اس

و آبـادانی تمـدن ایسـتادگی    قطعی 

قبایل بر ضد ادبیـات و   .اند کرده می

هاي ایرانی مـدام در حـال    اندرزنامه

ســازندگی فکــري و خــراب کــردن 

یران بودند و با تز ضدیت بـا  مادي ا

گرایـی دهقانـان، متفکـران و     تجمل

ــی را  ــر وزیـــران ایرانـ خـــون جگـ

گاه از تالش  ایرانیان هیچ. اند ساخته

ــراي ســازندگی دســت   و فعالیــت ب

زیست مشـارکتی   جهان. اند نکشیده

ایران به لحاظ سـاختاري ریشـه در   

طبقات سرزنده و آبادگري از قبیـل  

. اســتدهقانــان و تجــار داشــته   

هـا و   دهقانان در روسـتاها بـا قلعـه   

هاي خود توانستند بـه تولیـد    قنات

تجــار طرفــدار . دســت پیــدا کننــد

اسی بودند امنیت و عدالت نظام سی

هـــاي  و افکـــار جدیـــد و نـــوآوري

ــت  ــاگون را حمای ــی گون ــدم . کردن

هـاي مختلـف    وزیران نیز بـه گونـه  

عی داشـتند قـدرت اسـتبدادي و    س

اي ایـران را رام کننـد و جـان     قبیله

ــتند   ــن راه گذاش ــویش را در ای . خ

 روحانیون نیـز بـه عنـوان ملـت در    

کنــار مــردم بودنــد و بــا خلــق     

ــارج از قـــدرت و  دایـــره ــاي خـ هـ

ــی  ــاي اخالق ــردم را در  اجتهاده م

اي حفـــظ  برابـــر اســـتبداد قبیلـــه

  .  کردند می

زیسـت ایرانـی بـا     به این ترتیـب جهـان  

و روسـتایی در برابـر   ري توجه به شرایط شـه 

فرهنـگ   تمـدن و بـی   هـاي بـی   قبایل و غیرت

زبــان فارســی بــه عنــوان . ایســتادگی کردنــد

ــاختا  ــی س ــت ایران ــدت روان،  هوی ــه ش ري ب

 آذرتـاش، (زدا شـده دارد   استعاري و جنسـیت 

ــن،  ؛264 ، ص1385 ــی م . )46 ، ص1381 ب
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نث ندارد و زنان ؤها مذکر و م ضمایر او و فعل

ز جایگـاه بسـیار مناسـب در    در زبان فارسی ا

به ایـن ترتیـب   . دآینحد مردان به حساب می

زیست ایرانـی بـه    هاي جهان ساختارها و سازه

شدت مشارکتی است و خرد آبادانی و جشـن  

ایرانیـان  . مـراه دارد و شادي را بـا خـود بـه ه   

و نـام  هاي ملی همانند نـوروز   هنوز هم جشن

در  گونهاي گونـا  دوازده ماه خود را به صورت

  .اند آداب و رسوم خود حفظ کرده

تجـدد و   ،زیست غربی ـ جهان5

  پساتجدد ایران معاصر 

بی ایران بـا اسـتفاده از   سنت ملی و مذه

قدر کیفی و اندرزي  هاي قدیمی آن تکنولوژي

توانسـت همزمـان بـا رونـد     شده بود که نمـی 

اندیشـی   متافیزیک. خ خود را به روز نمایدتاری

ع تمام امـور  سی و ارجادر حیطه االهیات سیا

اي از تقدیرگرایی و اراده  عالم به خداوند گونه

دگار را ایجاد کـرده بـود کـه    گزاف براي پرور

گر انفعـال، سـکوت و اسـتبداد جامعـه      توجیه

ســنت حکمتـی مالصــدرا  . ایـران گشــته بـود  

ــو   ــرن ب ــدین ق ــت    چن ــه دس ــا ب ــه تنه د ک

شــد و نویسـان دسـت بـه دسـت مـی      حاشـیه 

رانـی عهـد صـفویه تـا     زیست شـیعی ای  جهان

قاجار تصـلب شـدید سـنت فکـر سیاسـی را      

اقتصـاد معیشـتی بـدون    . ایجاد کـرده بودنـد  

ارزش افزوده، ترس و ناامنی و استبداد مطلقه 

هـاي   پرتو  حمله مـداوم قبایـل و بیمـاري   در 

بـا تمـام    واگیردار امپراطوري بـزرگ ایـران را  

اش تبـدیل بـه    سنت قدرتمند جهان زیسـتی 

سر . اما از درون خالی کرده بود ،هبنایی باشکو

ــ  ود را ایــران یــاراي کشــیدن بــدن بــزرگ خ

زشـمند  هـاي ار  نداشت و با تمام حقارت تکـه 

هـا و   ها، انگلیس سرزمین زرین ایرانی به روس

ها فروختـه شـد و از ایـران تنهـا      سایر قومیت

زیسـت ایرانـی    جهان. هسته مرکزي باقی ماند

جدیدي به مدت چندین قرن نتوانست تحول 

را در خود شکل دهد و به فراینـد فردگرایـی   

منفی، آنومی ناشـی از بحـران سـرمایه     شدید

ــرو  اجتمــاعی، ریاکــاري، چاپلوســی و دروغ ف

در برابر غرب بـه ناگـاه ایـران احسـاس     . افتاد

حقارت شدیدي احساس کرد و بـه دنبـال راه   

زیسـت مـدرن و    جهـان . گشتدید میحل ج

ــاً  ــران دقیق ــاس از ه پســامدرن ای ــین احس م

خیــزد و از شکســت ایــران در رمــیحقــارت ب

هاي روس تا مشروطه و انقالب اسالمی  جنگ

ــس از   ــوالت پ ــدت   و تح ــه ش ــی ب آن روایت

خیـز و انتقـادي در تـاریخ    و مشارکتی، پرافـت 

نـد، کـه در تـاریخ منطقـه و     کایران خلق می

  .باشدسابقه می جهان بی

تعهد، مشـارکت و حرکـت بـراي بهبـود     

هاي ملـی و مـذهبی    مایه ی با بنوضاع سیاسا

زیســتی مــدرن و   جهــاندر ایــران ســنت  
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تمـام   کنـد کـه تقریبـاً   پسامدرنی را خلق می

در فرهنــگ  هــاي موجــود سیاســی را کــنش

ی اجــرا ي سیاســی بــه طریقــه عملــهــا لغــت

زیسـت مـدرن و    ایرانیـان در جهـان  . کنـد  می

پسامدرن خودشان به ناگاه در برابر غربی قرار 

رویکردي روشنفکرانه و عقالنـی   گیرند کهمی

ــایی ایجــاد تک  ــه جهــان دارد و توان ــوژي ب نول

اي اطالعـاتی را   ساختاري بوروکراتیک و سازه

ایـران در  . به صورت عملی پیاده سـاخته بـود  

برابر تجدد قرار گرفت و با توجه به ناکارآمدي 

ــه ســ اي،  نت خــود کــه نتیجــه اســتبداد قبیل

اقتصـادي   هاي مانده و تکنولوژي فرهنگ عقب

ــود  ــی دم دســتی ب ــیار  ،و جنگ ــازات بس امتی

  . نابرابري را به غرب باج داد

ــانیکی   ــک مک ــر در متافیزی ــران معاص ای

ریاضیاتی تجدد و بعدها اطالعـاتی کوانتـومی   

تکـه   بـا توجـه بـه تکـه    . پساتجدد قرار گرفت

هاي بزرگی  از دست دادن قسمت شدن ایران،

رکـی  از سرزمین، دادن امتیازات تجاري و گم

صـادي  تقاز یکسو و ورشکسـته شـدن نظـام ا   

واهی به عنـوان  خ ایران در برابر غرب مشروطه

ت ایــران معاصــر زیســ اولــین خواســته جهــان

ــد  ــرح گردی ــت. مط ــاي آزادي روای خــواه،  ه

گـراي تجــدد در   توســعه خــواه و بعـداً  برابـري 

هـاي   امر توانست در قالـب ایـدئولوژي  ابتداي 

وسیالیستی در ناسیونالیستی، لیبرالیستی و س

پیونـدهاي حـداقلی و حـداکثري بـا دیـن در      

جهـان زیسـت مشـارکتی    . ایران شکل بگیـرد 

تجدد در ایران در ابتدا بـه علـت چنـدروایتی    

هـاي   بودن متعصب، دخالت خارجی و تناقض

ساختاري ناکام ماند و مجبور شـد در ابتـداي   

امر وجوه توسعه و آبادانی را بـر وجـوه آزادي   

ــد و د  ــري بخشـ ــداي  برتـ ــی را فـ موکراسـ

وروکراسـی  گرایی سازد که ب دیکتاتوري توسعه

مدرنیته . مندي شکل دهد نوین را در حکومت

در ایران توانست عالوه بر فرهنـگ شـفاهی و   

 رو در رو مــردم را وارد فضــاي کتبــی و بعــداً

دا، تصویري و سـایبري نمایـد و بـا خلـق صـ     

هاي مکـان   تصویر و عکس خارج از محدودیت

بعدي عرصه مجـازي را بـا رادیـو،     و زمان سه

تلوزیون، ماهواره، موبایل، کامپیوتر و اینترنت 

ایجاد کند کـه در هـر کـدام رونـد مشـارکت      

سیاسی روز بـه روز از حالـت کاسـتی خـارج     

شد و به سمت مردمی شـدن سـوق پیـدا    می

  ). Katouzian, 2008, p.67(کرد می

دسـتاوردهاي   دلیـل در تاریخ معاصر بـه  

و صنعتی شدن ساختاري به همراه  تکنولوژي

طبقه متوسط شهرنشین ایجـاد   ،سواد عمومی

طبقه متوسـط شهرنشـین بـا منطـق     . گردید

قداســت قــدرت و انحصــار زمــین، ســرمایه و 

کـم   ه انتصابی به مبـارزه پرداخـت و کـم   وجه

هـا و زنـان نیـز     یـت کارگران، دانشـجویان، اقل 
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با توجـه  . خواستار مشارکت سیاسی گردیدند

یکی عین و ذهن بـه یکـدیگر در   نطق نزدبه م

مدرنیتــه توانســـت  زیســت ایرانـــی   جهــان 

د کردن قـدرت  هاي نوین اعمال و محدو شیوه

هـاي سیاسـی از قالـب     گـزاره . را خلق نمایـد 

اندرزهاي کیفـی بـدون ضـمانت اجـرا خـارج      

و سپس ساختاري نهـادي و سیسـتمی    شدند

 –ایجــاد شــدن مدرســه . بــه دســت آوردنــد

ق سپاه مدرن بـه همـراه ایجـاد    دانشگاه و خل

راســــی، راه و مخــــابرات همــــه از   روکوب

گیـرد کـه در   زیست مدرنی شـکل مـی    جهان

  .ایران معاصر به وجود آمده است

مـدرن و پسـامدرن از قبـل    زیست  جهان

ــا ــو  مشــروطه ت ــه نح کنون توانســته اســت ب

اي مشـارکت سیاسـی در ایـران را     هالعاد خارق

اي آزادي، وه بـر محتـو  دگرگون سـازد و عـال  

هــاي  گرایــی و عقالنیــت شــیوه برابــري، ملــی

 ساختاري و بروکراتیکـی چـون تفکیـک قـوا،    

هـاي   مجلس، قوه قضاییه، ارتـش و وزارتخانـه  

ــه روز و متخصــص را  ایجــاد کــرده کارآمــد ب

منــدي معاصــر در  از ابتــداي حکومــت. اســت

هاي اعمال قدرت و محدود شدن  سامانه ایران

ــود   ــارکتی خ ــره مش ــدرت دای ــام ق ــر تم را ب

 ان ایرانی گشـود و از ابتـدا کـه فقـط    شهروند

اشراف، دربار و روحانیت در سیاست مشارکت 

به سـمت طبقـه متوسـط، زنـان و      ،کردندمی

کارگران و سایر اقشار عادي و گسترده ایـران  

در شهر و روستاها کشیده شـد و ایـن تحـول    

بسـیار بزرگــی در فراینــد مشــارکت سیاســی  

کــه تنهــا در   شــودان محســوب مــی ایــر

زیست معاصر توان عملیاتی شدن پیـدا   جهان

متوسـط،  زنـان، جوانـان، طبقـه    . کرده اسـت 

در ) Alikhah, 2008(ها و مردم عـادي   اقلیت

ــت    دوره ــه عل ــران ب ــاریخ ای ــف ت ــاي مختل ه

، متافیزیکی بودن جهان زیست ملی و شـیعی 

بـودن دایـره فهـم و عمـل      گرا اشرافی و نخبه

اسـتبدادي بـودن   هـاي سـنتی،    زیسـت  جهان

مندي و حکمرانی شبانی رعیت پـرور   حکومت

از دایره مشارکت سیاسی خط خورده بودند و 

الصفا، ابـوعلی   مشارکت سیاسی در آثار اخوان

سینا و غزالـی و بسـیاري از متفکـران ایرانـی     

سیاست نفس، اخـالق، فنـاي در خـدا و آبـاد     

ــان . شــدکــردن آخــرت محســوب مــی  ایرانی

دیک شدن بـه قـدرت را   جسارت و حماقت نز

نداشتند و به قول سعدي اگـر پادشـاه روز را   

هــم مــاه و  ایــن ،شــما بگــو آري ،شــب گفــت

چرا که سیاست نزدیک شدن کسی  ؛پروینش

را مسلم است که بیم سر ندارد و یا آرزوي زر 

  ). 75 ، ص1379 سعدي،(

هـاي تجـددخواه قبـل از     یشـه افکار و اند

و اندیشه  خواهانه زیست آزادي مشروطه جهان

و جسـور را در ایـران   به شدت نوگرا، انتقادي 
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هـاي   زیسـت  گونه از افکار جهان این. شکل داد

سنتی ایران را که توان وفق دادن خـود را بـا   

مـورد نقـد    ،نیازهاي روزمـره مـردم نداشـتند   

شدید قرار دادند و توانسـتند بـه زور عشـایر،    

ــه متوســط و پــول تجــار و همراهــی      طبق

ر و سـاختار نظـامی اسـتبدادي    روحانیون دربا

ــه  بســیار ضــعیف و پوســیده قاجــار را وادار ب

دار شرعی کردن یـا  در گیرو. اصالحات سازند

ن یا مدرن سکوالر ماندن مشروطه، سنتی بود

گـرا بـودن    گرا یا چپ بودن قوه قضاییه، راست

هاي ویرانگـر روس و   خالتها و د سیاستگذاري

رجـی  انگلیس در ایران مشروطه بـه هـرج و م  

قـانون، امنیـت و    بزرگ در ایران بدل شد که

بنـد پوسـیده قاجـار را نیـز      همان ساختار نیم

ـ  ،نابود ساخت دون اینکـه بتوانـد جـایگزینی    ب

مجالس ملی یکی پـس از  . ن خلق کندبراي آ

ــد و تعطیــل مــیدیگــري ناکــام مــی شــد مان

رعیـت  . )373 و 89 ، صص1386 طباطبایی،(

هـا شـوریده    انهـا و خـ   و دهقانان علیه ارباب

اي از مرزهاي ایران مردي  بودند، در هر گوشه

بلند شده بود که ناخواسته اهدافش در جهت 

گرفـت، دوبـاره فضـاي    ن قـرار مـی  تجزیه ایرا

الملــل و بیمــاري و خشکســالی بــر ضــد  بــین

عقالنیت ایرانی دست به کار شـد و مشـروطه   

مشروطه قصد داشت تمرکززدایی . ناتمام ماند

صناف ایجاد نماید، قـانون را بـر   کند، مجلس ا

شهروندان حاکم کند، قـوه قضـاییه مسـتقلی    

ایجــاد نمایــد و کشــور را از وابســتگی نجــات 

  .دهد

گرایـی،   مرحله بعد تجدد با روایـت ملـی  

اي از  ایی متجدد از باال به پایین گونهگر توسعه

آزادي، شورا و . توسعه ناموزون را آغاز گردانید

ــداي ــادانی  عقالنیــت انتقــادي ف توســعه و آب

اي بزرگـی در   وروکراسی وزارتخانـه گردید و ب

مندي تنها  فرایند حکومت. ایران به وجود آمد

د و بـا از بـین   به اعمال قدرت مدرن توجه کر

داران و محـدود کـردن   بـردن اشـراف و زمینـ   

ــت و اق  ــدرت روحانی ــه زور   ق ــنتی ب ــار س ش

سازي از باال به پـایین در رأس سلسـله    مدرن

آهــن، دانشــگاه،   راه. ار گرفــت پهلــوي قــر 

هــاي ورزشــی و تفریحــی  بیمارســتان، مکــان

روکراسی ساختاري مـدرنی  وجدید و خالصه ب

تدارك دیده شد که کشاورزي محدود شـد و  

رعیت به مهاجرت از روستاها به شـهرها روي  

خوانـدگان افـزایش پیـدا     عـداد درس ت. آوردند

کرد، عشـایر اسـکان داده شـدند و تـا حـدي      

. ن نـابود گردیـد  شا اسی و اجتماعیقدرت سی

ی تـوجه  سازي یکطرفه با بـی  گونه از مدرن این

هــاي  بــه ســنت از یکســو و نداشــتن ســوپاپ

محدود کردن قدرت از سـوي دیگـر طبقـات    

ــیاري از     ــانیون و بس ــط، روح ــنتی، متوس س

رویاروي خود  ،شهروندانی که خود خلق کرده
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قرار داد و انقالب انفجار تقاضـاهاي هـویتی و   

زادي خـــواه ایرانیـــان علیـــه ســـاختارهاي آ

دولــت . اسـتبدادي و متجددسـاز بـه زور بـود    

کیـد بـر هویـت ملـی و زنـده کـردن       ملی، تأ

نمادهــاي باســتانی بــه همــراه زبــان فارســی 

ملی هســتند کــه در مشــارکت سیاســی  عــوا

ــتند  دو ــش داش ــه نق ــه  . جانب ــو طبق از یکس

د که خواهـان  روکرات جدیدي را خلق کردنوب

تـر بـود و از سـوي     ی لیبـرال مشارکت سیاسـ 

هاي سنتی را بـه سیاسـت حسـاس     دیگر الیه

  .کردند

هـاي سـنتی    با وقوع انقالب اسالمی الیه

نیز اندیشه تقیه و تقـدیرگرایی خـود را کنـار    

لیـه سـاختار سـلطنتی و تجـدد     گذاشتند و ع

 ،اي که مردم را از خودبیگانه کرده بـود  آمرانه

ي را ان جـو انقالب اسالمی ایـر . انقالب کردند

ایجاد کرد که از دو سو باعث توسعه مشارکت 

ــد  ــی گردی  ,Monshipouri, 1998) سیاس

p.174) .   ــال و ــد رادیک ــر چن ــد ه ــن دو بع ای

ــود ــزایش  ،ناخودآگــاهی ب ــراي رونــد اف امــا ب

ــارکت سیاســی در ایــران مــ    ثر افتــاد ؤمش

ربوط بعد اول م). 207 ، ص1385زاده،  نقیب(

الملـل و حمایـت    به قطع رابطه با ساختار بین

از کشورهاي منطقه و مستضـعفین در سـطح   

جهـان بــود کـه عقــده تحقیـر ایــران توســط    

زاده،  نقیـب (کشورهاي قدرتمند را جواب داد 

رجـه ایـران در   سیاست خا). 246، ص 1385

ها و تحقیر بیش از انـدازه   برابر تهاجم، دخالت

الملـل شـورش    تمام ساختار بینبه ناگاه علیه 

ــرد  ــود را  )Munson, 1988, p.122(ک و خ

. ها قلمداد کـرد  شده همه ملت صداي خاموش

گونه رفتارها و مقاومـت روحیـه حـق بـه      این

جانب و غروري باال را براي ایران ایجـاد کـرد   

ن را به این سـمت سـوق داد کـه    که شهروندا

. باشندثیرگذار میأهاي کنشگر، فعال و ت سوژه

ــه سیاســی شــدن اســالم   بعــد دوم مربــوط ب

هـا، نهادهـا، احـزاب     که در آن گـروه  باشد می

گیـرد و  مذهبی که قشر وسیعی را در بر مـی 

خود باعث مشارکت قشر وسیعی گردیـد کـه   

دانسـتند و بـا قـدرت    سیاست را نامطلوب می

روحانیون، بازار، اقشار سنتی . قهر کرده بودند

) Munson,1989,p.100(و مهاجران دینداري 

شان  سی راضیاي جز دین سیا که هیچ پدیده

در فرایند انقالب اسالمی  باالخره. ساختنمی

مدرنیتـه در قالـب   . با سیاست آشـتی کردنـد  

    افکار رادیکـال انقالبـی و مارکسیسـتی و جـو 

گرایی دوران جنـگ سـرد بـه بـازیگران      آرمان

کالسیک ایران که قشر بسـیار وسـیعی را در   

ــد ،گرفــتبرمــی بــدون . امکــان فعالیــت دادن

قیم دیـن و دنیـوي شـدن    سیاسی شدن مست

گـرا بـا    هـاي تقـدس   مذهبی الیـه فرایندهاي 

طبقات زیاد به نحو غیر مستقیم در سیاسـت  
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از یکســو قـــدرت را  . کردنــد مداخلــه مــی  

خواســـتند و از ســـوي دیگـــر آن را رد  مـــی

ــد مــی ــد  . کردن ــران فراین انقــالب اســالمی ای

 ، صص1387 فارسون،(سیاست را تطهیر داد 

  ).249 و 73

پساتجدد عصر اطالعـات در   زیست جهان

هـاي   ان نیـز فراینـدهاي انتقـادي و شـیوه    ایر

اي را در قالب اصـالحات سیاسـی    نوین شبکه

) (Monshipouri, 1998, p.234 عصر خاتمی

ــدي   ــر احم ــادي عص ــالحات اقتص ــژاد  و اص ن

هـاي   رسـانه . ارکت سیاسی را افـزایش داد مش

 ,Rahimi) اي وارهماه) Semati, 2008(نوین 

ــی   (2008 و  )Bennett, 2008(و اینترنتــ

شـدن فراینـدهاي خبررسـانی باعـث      اي شبکه

شده است که شهروندان وجوه محدود کـردن  

هـاي جدیـد بـه     وسیله تکنولـوژي  هقدرت را ب

شکل ). Croult, 2004, p.78( نمایش بگذارند

اي قدرت و مباحث قدرت نرم به همـراه   سازه

قدرت در سطوح پایین همه در ایران معاصـر  

باشـد  به راحتی قابـل مطالعـه و بررسـی مـی    

ــات،و  اســالمی( ــدرت  ).244 ، ص1388 بی ق

زیسـت   اي در ایـران جهـان   گونـه  اي بـه  رسانه

که قدرت خـود را در  نی را شکل داده پسامدر

هـا و   هاي عکـس، فـیلم، سـایت    دال و مدلول

ــانی نمایــان ســاخته اســت   نمادهــاي نــرم زب

ا و هـ  جنگ سایت). 1389اسالمی،-کواکبیان(

ها و تبدیل شدن ایرانیان به شـهروند   الگ وب

ــار  ــده ) Mossberger,2008(خبرنگ ــث ش باع

اي  که قدرت نرم در فضاي مجازي گونه است

یـد را در بعـد اعمـال    از مشارکت سیاسی جد

. کردن قـدرت نمایـان سـازد   کردن و محـدود 

ــران در  اصــالحات سیاســی و اقتصــادي در ای

یران در فضاي پساتجدد شکل گرفته است و ا

 .باشـد حال وارد شدن به عصـر اطالعـات مـی   

زیست مدرن که  عین و ذهن موجود در جهان

ــاختاري ب ــاي  سـ ــود در فضـ ــک بـ وروکراتیـ

تی پسـامدرن خصـلت اطالعـاتی و    زیس جهان

اي خود را نمایان ساخت که باز هماننـد   سازه

قبل مشـارکت سیاسـی ایرانیـان نـه تنهـا در      

  .   ودسابقه ب جهان بیبلکه در  ،منطقه

  گیري و راهکار نتیجه

ــره  آن ــو نگ ــر در پرت ــه لرن ــاي  طــور ک ه

 لرنـر، (ارتباطات توسعه به ایـران بـدبین بـود    

هــاي  تــوان بـه ســنت ، نمـی )563 ، ص1382

شناسی سیاسی  انگار جامعه کالسیک و دوگانه

ــود ــدوار ب ــه. امی ــه جامع ــار  شناســی دوگان انگ

خواهد قبول کند که الگوهـاي توسـعه و    نمی

سیاسی در جوامع گوناگون متفاوت  مشارکت

ــام تحــوالت و    ــا تم ــران معاصــر ب اســت و ای

رویـــدادهاي سیاســـی الگوهـــاي گونـــاگون 

ایـران  . مشارکت سیاسی را تجربه کرده اسـت 

از اخالق ملی ایران باستان تا اخالق اسـالمی  
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خـالق معاصـر متجـدد و پسـاتجدد     شیعی و ا

دهـی   یشـرفته را در سـامان  هاي بسـیار پ  رویه

. ر سیاسی خود به نمایش گذاشـته اسـت  رفتا

ــاد     ــاریخ ابع ــول ت ــران در ط ــت در ای سیاس

االر، کاســــتی، غیــــر مشــــارکتی، پدرســــ

اي و اسـتبدادي خـود را    آمیـز، قبیلـه   خشونت

مرحله به مرحله با نوسـانات خـاص تـاریخی    

کنار گذاشته و دایره مشارکت را بـه طبقـات   

اسوادان و آگاهـان و زنـان و   متوسط شهري، ب

ها کشانده است که در منطقـه و حتـی    اقلیت

ط جهــان مشــارکت سیاســی بســیاري از نقــا

سیاسـی   عرصـه . باشـد سـابقه مـی   ایرانیان بی

تر  تر، متکثرتر و فعال ایران روز به روز انتقادي

البته هنوز به آن حد نرسـیده اسـت    ؛شودمی

اي را که اگر ساعت چهار صبح کسی در خانـه 

شـنده شـیر   نه فکـر کنـد فرو  صاحب خا ،بزند

 ، ص1384 گیـدنز، (مور اطالعـات  است نه مأ

زنان در ایران بـه مقامـات سیاسـی در    ). 147

را، وزارت و حد معاونت، شـهردار، رئـیس شـو   

اند و دو سوم و اندي  نمایندگی مجلس رسیده

ن دانشگاه را بـه خـود اختصـاص    از دانشجویا

اند و در حال گرفتن مشـاغل از معلمـی،    داده

تا مشاغلی چون مهندسی  پرستاري، پزشکی،

. باشـند و حتی راننده تاکسـی و اتوبـوس مـی   

صحنه سیاسی ایـران بـه شـدت مشـارکتی و     

باشد که این مورد در تـاریخ معاصـر   فعال می

ایرانیان . باشدبل بررسی میایران به راحتی قا

تـا   هاي قدرت مادي و معنوي از دربـار  کاست

را ... اشـراف و  داران و حتـی   ننظامیان و زمـی 

ــیده    انــد و از صــحنه   بــه نقــد جــدي کش

و با ایجاد   یرانتقادي قدرت به پایین انداختهغ

در عرصه فیزیکـی و   کردن جامعه مدنی فعال

عه سیاسی اند در زیربناي جام مجازي توانسته

هاي ملی، اسـالمی و   خود به همراه ناخودآگاه

اي به شدت پویا، مشـارکتی   غربی خود صحنه

فلســفه سیاســی و . ننــدو انتقــادي را رقــم بز

اي  شناسی سیاسی بیش از حد کلیشـه  معهجا

ن را رد و غیر واقعی مشارکت سیاسی در ایـرا 

سیسـتمی،  هـاي   کنند و بر اساس تحلیـل می

کـاوي ایرانیـان را    کارکردي، ساختاري و روان

ــق،   ــار، متمل داراي فرهنــگ اســتبدادي، ریاک

کافی است که . دانندفردگرا و اقلیت ستیز می

اي  معاصر تاریخ سیاسی ایران هر واژهوره در د

هـاي آن را بررسـی    را قرار بـدهیم و مصـداق  

کنیم تا مشاهده شود تاریخ سیاسـی معاصـر   

ایران بر خالف بسیاري از کشورهاي منطقه و 

حتی جهان تمام واژگان سیاسی از مشـروطه  

تا انقالب، اصالحات تا شورش، کودتا تا جنگ 

آنچه به عنـوان نقـد    .را تجربه کرده است... و 

ــ ــوق بش ــان،  حق ــرفتن حــق زن ــده گ ر و نادی

هـا، کـارگران، احـزاب و ضـعف جامعـه       اقلیت

هـاي   ، بـازي شـود مدنی در ایران ترسـیم مـی  
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 دلیـل قدرت در ایـران معاصـر اسـت کـه بـه      

ل و انتقــادي انتظــارات بــیش از انــدازه و فعــا

ــه  بــودن شــدید چنــین رویــه اي از خــود را ب

ین خـود اسـنادي اسـت    گذارند و انمایش می

  . به زنده بودن مشارکت سیاسی در ایران

بــه لحــاظ مطالعــات آکادمیــک تحلیــل 

گوي بومی مشارکت سیاسی در ایران نیاز به ال

هاي مشارکت سیاسی  دارد که بتواند پتانسیل

در . را در سنت ایرانی مورد واکاوي قرار دهـد 

این مقاله ما با بهره گرفتن از الگوي انتقـادي،  

هاي سـه   باطی و تفهمی توانستیم پتانسیلرتا

زیست شـیعی اسـالمی، ملـی ایرانـی و      جهان

کاوي غربی مدرن و پسامدرن ایران را مورد وا

زیست فرهنگـی   در واقع سه جهان. قرار دهیم

ایران در ابعاد سیاسی این امکان را دارند، کـه  

منـد   همشارکت سیاسی فعال، آگاهانه و دغدغ

د، امــا همــه ایــن   یــران ایجــاد کنــ  را در ا

ا در ها مبتنی بر این است کـه تنهـ   فرض پیش

ــه  ــعار آورده نشـــود و رگـ ــاي  حالـــت شـ هـ

. گذاري نیز مـورد بررسـی قـرار گیـرد    سیاست

نهـا در حـد   براي اینکـه مشـارکت سیاسـی ت   

هاي تکراري مبتنـی   شعار و کیفیات سخنرانی

ــه ســمت   ــد ب ــند، بای ــر خودشــیفتگی نباش  ب

ــسیاســت ــر ع هگذاري ب ــومی خصــوص در ام م

فرهنگ حرکت کنـیم و نحـوه عملـی شـدن     

یه مـورد واکـاوي   اندیشه به عمل را از این زاو

گذاري بـه عملـی کـردن    سیاسـت . قرار دهـیم 

زدیک کـردن ذهنیـت عمـومی بـه     اندیشه و ن

هاي عمومی ربط دارد و در پرتـو ایـن    واقعیت

دیالکتیک است که مصلحت عمـومی و خـرد   

براي امـر   تواندگیرد، که میگرا شکل می واقع

بـراي  . یـزي کنـد  ر عمومی در جامعـه برنامـه  

سیاسی  زیست فرهنگ عملی کردن سه جهان

در ایران سه راهکار سیاستگذاري بـه صـورت   

  .گرددشونده تحلیل میهاي پیشنهاد گزاره

زیســت بــراي اینکــه  ســه جهــان )الــف

باید هر  ،بتوانند تولید مشارکت سیاسی کنند

انتقـادي   نـه و سه در کنـار هـم زیسـت فعاال   

هـاي انحصــاري ملــی،   روایــت. داشـته باشــند 

خواهنـد خـود، بـه    مـذهبی و غربـی کـه مـی    

تنهایی بودجه و نهادهاي فرهنگی کشور را به 

دست بگیرند، امکان مشارکت سیاسی را نابود 

اگـر یـک روایـت سیاسـی بـا هـر       . سـازند می

ــدر حقیقــت و   ــت منطقــی خــود را آنق واقعی

هــا را  تزیســ محــض بپنــدارد و دیگــر جهــان

بازداشت کنـد و بـه حاشـیه برانـد، وضـعیت      

بــدترین . ایــدئولوژیک شــکل خواهــد گرفــت

حالت براي نابودي مشارکت سیاسی در ایران 

ــتیال دادن ــان اس ــک جه ــایر   ی ــر س زیســت ب

ــدئولوژي   زیســت جهــان ــداري از ای ــا و طرف ه

خواهـد و  ایدئولوژي فقط طرفدار می. باشد می

وحـدت   عملگرایی کوري اسـت کـه   به دنبال
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را بـا   رود و مشارکت آنهـا ها را نشانه می توده

شـده   اي و هـدایت  وسایل ارتباطی به نحو گله

حصارگرایی توسط هر یـک از  ان. کندطلب می

تواند دسـتاوردهاي  زیست ایرانی می سه جهان

فردگرایـی شـدید، تـوده محـوري     استبدادي، 

گر و اخالق ریاکارانه ضد خالقیـت را   سرکوب

در امکان مشارکت سیاسی . اردبه نمایش بگذ

هـاي روشـی    ایران معاصر هر زمان که قرائـت 

ــابود مــیانگــار شــکل گیــرد دوگانــه . شــود، ن

هـاي   گرایی کـه دوگانـه   هاي خالص روایت تک

مـدرن را  -بـومی، سـنتی  -اسالمی، غربی-ملی

کننـد، نـوعی نژادگرایـی و الگـوي     ایجاد مـی 

گذارند کـه  رادیکال کر و کور را به نمایش می

ان را بـا تکـه   امکان هویت ملی و بومی در ایر

. نـد کنهـا دنبـال مـی    زیست تکه کردن جهان

گـرا کـه در    جامعه منزوي روشنفکران آرمـان 

اندیشـند، اگـر میـراث    گانه مـی  هاي سه سنت

مشترك بشري را انحصاري در جغرافیا و نژاد 

ــران     ــی در ای ــارکت سیاس ــانع مش ــد، م کنن

  .گردند می

تـر   دي پیچیـده سیاستگذاري در بعـ  )ب

 ، ص1387 نـاي، (باید به قدرت توجـه کنـد   

گذار در مرکـز  درست است کـه سیاسـت  . )95

، امــا اصــل اساســی اعمــال قــدرت قــرار دارد

. باشــدتــر حکمرانــی کــردن مــیسیاسـت کم 

گیـري   خصوص در عصـر اطالعـات و شـکل    هب

اگـر   ،گـرا و حکمرانـی خـوب    الگوهاي اجتماع

ـ   تسیاس د کـه  گذاران فرهنگی بـه سـمتی برون

قصد داشته باشـند از بـاال بـه پـایین اعمـال      

را از قدرت کننـد، امکـان مشـارکت سیاسـی     

در بحث سیاستگذاري براي سـه  . برندبین می

زیست ایرانی باید توجه داشت که دولت  جهان

کننــده اقتــدارآمیز  وان توزیــعخــود را بــه عنــ

هـا ایـن    زشتوزیـع ار . کندها مطرح می ارزش

گرا،  که اگر دولت فرصت را در پی دارد بحران

جامعـه در وضـعیت    ،روادار و بی طرف نباشد

هویت . گیردآنومی و احساس حقارت قرار می

تـر از   مهـم و نمادهاي فرهنگی جامعه بسـیار  

امنیـت جامعـه   اقتصـاد و قـدرت فیزیکـی بـا     

گذار باید توجه کنـد بـا   سیاست. سروکار دارند

 ساالري، شوراکراسی و لگوهاي محلهتوجه به ا

حکمرانی خوب قدرت را از پایین بـه بـاال بـه    

، 1379 کلـگ، (صورت غیرمتمرکز دنبال کند 

ــات، ؛266 ص . )476 ، ص1388 ملکــــــــ

ــان ــت جه ــه   زیس ــورتی ب ــی در ص ــاي ایران ه

مشـارکت سیاسـی منجـر خواهنـد شـد، کـه       

قدرت مرکزي اختیارات خود را به آنها واگذار 

کند و از سوي دیگر ایران از دولت رانتـی بـه   

ت دولـت غیرمتمرکـز و شـورایی حرکـت     سم

اي که سیاستگذاري فرهنگ بـه   ؛ به گونهکند

سـاز بـراي سـه جهـان زیسـت       صورت فرصت

  .مطرح باشد
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ــک  )ج ــد تکنولوژی ــه بع ــه توجــه ب ، روی

گذاري بایـد  سومی است کـه در بعـد سیاسـت   

زیسـت   مورد توجه قرار بگیرد تـا سـه جهـان   

ــی تولیــد نمایــد     ــی مشــارکت سیاس . ایران

هـاي   ي وجهی عملی دارد و در سامانهلوژتکنو

تکنولوژیک  توان فارغ از جوگذاري نمیسیاست

 ,Bijker) اندیشه سیاسی را متحقـق سـاخت  

2006, p.683) . اعـث آرمـانی   آنچه در ایـران ب

شـود،  ها مـی  زیست شدن و شعارگونگی جهان

گیري از سطوح سنتی، کیفـی و انـدرزي    بهره

اصر ایران هاي مع حکومت. باشدي میتکنولوژ

در بحث سیاستگذاري فرهنگ  تبدیل کـردن  

زیست ایرانی  هاي بالقوه به بالفعل جهان امکان

راتیک مـدرن  روکوب ساختاريوجوه تکنولوژي 

طالعاتی پسامدرن اي ا و وجوه تکنولوژي سازه

. )Rodger, 2003, p.60( انـد  را نادیده گرفتـه 

هاي  ریزي برنامهگذاري و حتی در سطوح قانون

هـاي   گ سیاسی در ایران وجوه سخنرانیهنفر

ــ  ــی ب ــه  خودشــیفته و کیف ــدرزي ک ــاد ان ا ابع

، هاي سنتی و شفاهی اسـت  مختص تکنولوژي

ــن  ــه ای ــه دارد ک ــان  غلب ــه از آرم ــی  گون گرای

شعار بـاالتر  تواند از حد تخصص اغلب نمی بی

گذاران فرهنگـی ایـران   الزم است سیاست. رود

هـاي   نولوژي اهداف و غایـت وجوه عملی و تک

دهنـد  نظر قـرار   زیست ایرانی را مد سه جهان

اي و  هـاي سـازه   تا بتوانند الزامـات و ضـرورت  

ات را بـراي مشـارکتی   ساختاري عصر اطالعـ 

  .زیست ایرانی آماده سازند کردن سه جهان

به طور خالصه ایجـاد روش ارتبـاطی بـا    

ــان  ــه جهـ ــر سـ ــه بـ ــت، تکیـ دوري از  زیسـ

بعد  درت ازانگار، توجه به ق رویکردهاي دوگانه

ــت   ــورت فرص ــه ص ــاال ب ــه ب ــایین ب ــاز و  پ س

سـت، غلبـه   زی ایدئولوژیک نکردن یـک جهـان  

و  زیست بر دیگران ندادن استیالیی یک جهان

ــازه   ــاختاري و سـ ــاد سـ ــه ابعـ ــه بـ اي  توجـ

توانـد در  هـاي عصـر اطالعـات مـی     تکنولوژي

ــل   ــه عم ــر ب ــنظم از نظ ــی م ــان  ،چینش امک

د مشارکت سیاسـی را در ایـران معاصـر ایجـا    

  . نماید
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