
 

 

 

 

 

 

 رانیآن در ا گاهیجا وی ژوهپ یاسیفرهنگ س یایاح

 *یاحمد گل محمددکتر                                                                          

 **یصابر ریام                                                                         
 25/3/85 تاريخ دريافت:        

 5/8/98 :اريخ پذيرشت       

 
 چکيده

 یهاها و حوزهفرهنگ در رشته گاهيجا شکه با ارتقا ریسه دهه اخ در
 یاسیرشته علوم س ابد،يمی یژگيو یو اجتماع یمختلف علوم انسان یمطالعات

فرهنگ  یایاح ،تحول نينمود ا نيبوده است. بارزتر یتحول نیهم شاهد چن
 قمصدا یعات تجربو مطال یمالت نظرأت شياست که در افزا یپژوه یاسیس

جوامع رونق  یاسیدرباره فرهنگ س شتریب ،معتبر یهاداده دیتول ن،ي. بنابراابديمی
 گرفته است. یاندهيفزا

                                                 
 استاديار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی *

 عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی **
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تحول پاسخ  نيمرتبط درباره ا یهابه پرسش میکوشدر نوشتار حاضر می
 افتهي یروزافزون تیاهم یپژوه یاسیفرهنگ س ریچرا در سه دهه اخکه : میده

در  یپژوه یاسیفرهنگ س ست؟یچ یابي تیاهم نيا قيا و مصاداست؟ نموده
 یپرسش اصل سه نيمقاله هم با ا یکل یدارد؟ سازمانده یگاهيچه جا رانيا

و رونق  یریبه شكل گ ینگاه مینخست پس از ن ن،ياست. بنابرا افتهيتناسب 
 یرا بازشناس یعوامل ستم،یسده ب انهیروشمند در م یپژوه یاسیفرهنگ س ینسب

کردن  یپس از سپر یسنت پژوهش نيباعث شدند تا ا یکرد که به نوع میواهخ
رونق  ستم،یو از اواخر سده ب دشو ایرکود و افول، اح یطوالن اًدوره نسبت کي

رونق اشاره  نيا قينمودها و مصاد نيترکند. سپس به برجسته دایپ یاندهيفزا
شناسانه  بیآس یابيو ارز یهمسنج یمقاله هم نوع یانيکرد. بحث پا میخواه

 است.  رانيدر ا یپژوه یاسیفرهنگ س تیوضع

  

 يپژوه ياسيفرهنگ س نهيشيپ
دو هزار ساله  نهیشیدرباره آن پ دنیشيو اند یاسیفرهنگ س دهياز پد یآگاه چند هر

انجام  ستمیدر سده ب دهيپد نيروشمند درباره ا یها(، پژوهشPye, 2000: 24دارد )

که  یاسیس یمكتب روانشناس تأثیرتحت  ستم،یسده بشد. نخست، در دهه پنجم 

آن  یاعضا یفرهنگ -یروان یهایژگيواز وجه غالب  یکالن هر جامعه را تابع استیس

شكل گرفت. منظور  "یمل صهیخص"از مطالعات معطوف به شناخت  یدانست، موجمی

د جامعه بو کيافراد  بیشترمشترک  یهاصهیخص یدرواقع جمع جبر یمل صهیاز خص

 .(Duckitt, 2000: 89داد )میآن جامعه را شكل  یاسیکه رفتارها و تحوالت س

هرچند به سرعت  یمل صهیدر قالب خص یمل یاسیرفتار س یالگوها ریتفس

فروکش  یبه زود یپژوه "یمل صهیخص"نبود و موج  داريچندان پا ، اماافتيگسترش 

شكل  "یفرهنگ مدن"مفهوم استوار بر  یپژوه یاسیاز فرهنگ س یگريکرد تا مرحله د

 یمفهوم الهام بخش اصل نيا ستم،یب دهدهه هشتم س ليدهه ششم تا اوا لي. از اواردیگ
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 یاز فرهنگ مدن یو روش شناخت یمفهوم یبود و با الگوبردار یپژوه یاسیفرهنگ س

و  نكلزيالكس ا یهاصورت گرفت که پژوهش یعمده ا یالموند و وربا، مطالعات تجرب

شش کشور مختلف و کار ارزشمند رونالد  یاسیدرباره فرهنگ س تیاسم ديويد

 ,Brintجوامع مختلف از آن جمله است ) یهاو نگرش هادرباره ارزش نگلهارتيا

1991: 103; Almond, 1994: x).  

از  بايدولت مستعجل بود. تقرولی  د،یگرچه خوش درخش یفرهنگ مدن ميپارادا

سئوال رفت و فرهنگ  ريز جيبه تدر ميپارادا نيا اعتبار ستمیدهه هشتم سده ب لياوا

به  ن،يبرجسته خود را کم کم از دست داد. بنابرا گاهيگر جا نییتب ریبه عنوان متغ یاسیس

افتاد و به رکود نسبتا  تیاز اعتبار و جذاب یاسیس فرهنگ افتی، رههاحوزه یجز برخ

و سپس   افتيتداوم  ستمیسده بدهه نهم  ليتا اوا بايرکود تقر نيگرفتار شد. ا یداريپا

 شود. میشكل گرفت که همواره پررونق تر  یپژوه یاسیاز فرهنگ س یگريموج د

 

 يپژوه ياسيفرهنگ س يايبستر ساز اح تحوالت
شكل  یتحوالت ،یپژوه یاسیدهه افول و رکود فرهنگ س کياز  شیطول ب در

 تیچند شمار و اهمشد. هر یاسیبسترساز رونق دوباره فرهنگ س یگرفت که به نوع

توان در میسه دسته تحول را اما کرد،  نییتوان به دقت تعمیگونه تحوالت را ن نيا

 یخيتحوالت تار یبرخ رندهیعوامل برشمرد. دسته نخست دربرگ نيموثرتر فيرد

 یاسیفرهنگ س افتیره یایاح یبرا یبستر مناسب م،یرمستقیغ اي میهستند که، مستق

که )از  دینام یتحوالت نظر اي هاتوان چرخشمیسته دوم را فراهم کردند. تحوالت د

 ،یکم توجه به عوامل فرهنگ ايتوجه  یب یهادگاهيکم رنگ کردن د اياعتبار  یب قيطر

دادند( می تیاهم یاسیکه به فرهنگ س يیهادگاهيبه د دنیو اعتبار بخش تیاهم اي

وم هم عبارت است از را باعث شدند. تحوالت دسته س یاسیفرهنگ س یابي تیاهم

و  هاتي، محدودهایکه از کاست یاسیفرهنگ سمیمفهو یبازساز یبرا هاتالش یبرخ

 برکنار باشد.  نیشیپ یهایابهامات مفهوم بند
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 يخیتار تحوالت
 -یخيتوان در تحول تارمیرا  یپژوه یاسیفرهنگ س زیرستاخ یهاشهياز ر یكي

و  یخواه یدموکراس یهاتوان به جنبشیمتحوالت  نيجستجو کرد. از جمله ا یاسیس

 یمحور، برخ تيهو یهاو جنبش سمیونالیناس زیرستاخ ک،یتحوالت دموکرات

 یهانظام یو فروپاش ،یاسیس یو محافظه کار يیراستگرا انه،يادگرایبن یهاجنبش

توان میتحوالت را ن نيا یگذارتأثیرتاخر  -و تقدم زانیاشاره کرد. گرچه م یستیکمون

 نهیبسترساز و زم یبه نوع نهايکه هرکدام از ا ستین یديترداما کرد،  نییتع یوشنبه ر

 اند. بوده یاسیفرهنگ س یایساز اح

 یایدر اح ینقش موثر 53دهه  کیپژوهشگران معتقدند که تحوالت دموکرات یبرخ

مورد بحث  "یموج سوم دموکراس"تحوالت که با عنوان  نيداشت. ا یاسیفرهنگ س

( و یاسیفرهنگ )س انیرابطه م یپژوهشگران را به بررس یبرخ رد،یگمیقرار 

کوشند وجود میمانند الموند و وربا،  ،عالقمند کرده است. آنان یاسیس یساختارها

را  یاسیشهروندان و نظام س یاسیس یهاو نگرش هاارزش انیم یرابطه و همبستگ

در  کیدموکرات یهاشيگشاو  يیاقتدارگرا یکنند. درواقع، فروپاش يیو شناسا یبررس

 دهعالقمند کر داريپا یدموکراس یفرهنگ یادهایرا به بن استیجوامع، عالمان س یبرخ

   .(Pye,2000: 27است )

 یمل یهازشیداشته است. خ یمشابه تأثیرهم  یستیونالیناس یهاو جنبش هاشيگرا

مختلف،  در جوامع تيهو استیبرجسته شدن س نیو همچن انه،يو خاص گرا انهيگرا

و تحوالت،  هادهيگونه پد نيرا به فرهنگ عالقمند کرده است. در ا استیعالمان س

لحاظ،  نيکنند. از امی یبازمینقش واسط مه یهنگمختلف فر یهاو نگرش هاارزش

 یهاوهیتواند شمیچگونه  یاسیخواهند بدانند که عناصر فرهنگ سمیپژوهشگران 

قرار دهد.  تأثیررا تحت  یاسیس یابي تيهو یهاوهیو ش یاسیس تیکسب مشروع

در  یاسیبه نقش فرهنگ سرا پژوهشگران  یتوجه برخ زین انهيادگرایبن یهاجنبش

  .(Street,1994: 95را معطوف کرده است ) یاسیس یهادهيو پد تارهارف
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عالقه به  یایاست که به نظر الموند در اح یگريتحول د یاسیس يیراست گرا

در  يیو راست گرا یاست که محافظه کار یوثر بود. او مدع( میاسیفرهنگ )س

 يیهاافتیاعتبار شدن ره یبا ب افتهيتوسعه  یکشورها یو انتخابات یمال یهااستیس

موردنظر  یهاافتیقائل نبودند. ره یاسیس گفرهن یبرا یتیهمراه شد که ارج و اهم

فرهنگ  تیبه نقش و اهمکه نسبت  یانتخاب عقالن هيو نظر سمیعبارت بودند از مارکس

  .(Almond,1994: 49توجه بودند ) یب ايکم توجه  یاسیس یدر زندگ

 ،یاسیفرهنگ س یایبر اح یستیکمون یهانظام یفروپاش تأثیرشود که میالبته ادعا 

 یدهند که درپمیبوده است. پژوهشگران نشان  سمیاز افول مارکس شتریب اریبس

 یو کشورها یشرق یدر اروپا یاز مطالعات تجرب یديبرلن، موج جد واريد یزيفرور

عمدتا  یمطالعات تجرب نيشكل گرفت. در ا یوروش یاز فروپاش یناش سیتازه تاس

 داريو ناپا داريچپ، عناصر پا تریتوتال یهادهه عملكرد نظام نيچند تأثیر ،یشيمایپ

 مورد داريپا کیدموکرات یهاگونه عناصر با نظام نيا یسازگار زانیو م ،یاسیفرهنگ س

 نيدر ا یوپاشتحوالت پس از فر .(Alexander,2000: 22-7) ندرفتگمیقرار  یبررس

 یدموکراس یفرهنگ یادهایدارد که به بن تیاهم یپژوهشگران یبرا ژهيگونه جوامع به و

 عالقمندند. 

 

 يها و تحوالت نظرچرخش
شود. میاطالق  یادیبن یو نظر یبه دو دسته تحوالت فكر ینظر یهاچرخش

توجه  یب یهاميکم رنگ شدن پارادا ايآنها افول و  جهیهستند که نت یدسته اول تحوالت

از تحوالت هم باعث شده است  یگريبوده است. دسته د یکم توجه به عوامل فرهنگ اي

 یمسلط گاهيدهند، جامی تیاهم یاسیس فرهنگکه به  يیهاافتیره ايو  هاميتا پارادا

مصداق بارز تحوالت دسته اول است و  یانتخاب عقالن مياداکنند. افول پار دایپ

 ،یو روش شناسانه در روانشناس یميتحول پارادا ،یریو تفس یستیچرخش پست مدرن
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 دسته دوم تحوالت قيهم مصاد سمیمارکس یدر سنت فكر یتحول گفتمان یو نوع

  باشند.می

 ميافول پارادا یاسیفرهنگ س گاهيجا یایساز اح نهیزم یميچرخش پارادا نيمهمتر

خود را به  تیاعتبار و جذاب یانتخاب عقالن ميپارادا 83است. در دهه  یانتخاب عقالن

گرفت میشكل  یماد یهانییاز تب ندهيفزا یسرخوردگ یداد و نوعمیاز دست  جيتدر

کرد. می دایپ یشتریب تیفرهنگ محور اهم یهانیی، تبهانییتب ونهگ نيو به نسبت افول ا

کردند و می ینیاز مواضع خود عقب نش زین یپردازان انتخاب عموم هيظرخود ن

مسلط انتخاب  ميپارادا بیترت ني. بدزندیبپره یعقالن يیگرا لیتا از تقل دندیکوشمی

شد میفرهنگ گرا افزوده  یهانییگرفت و بر اعتبار تبمیمورد چالش قرار  یعقالن

(Price,1999: 1). اریبس یاسیفرهنگ س گاهيجا یایاح یبرا یتحول نیگمان چنیب 

 مناسب بود. 

 سمیبه پست مدرن یو نظر یميشاهد چرخش پارادا نیهمچن یدر دوره مورد بررس

چرخش از آن  ني. امیهست است،یاز جمله علم س ،یمختلف علوم اجتماع یهادر حوزه

 نیدرع سمیپست مدرن یداشت که سنت فكر یاسیفرهنگ س یایدر اح یمثبت تأثیررو 

و،  یانسان یهاکنش یبر بسترمند ن،ینخست للو مفهوم ع هاتياز کالن روا زیپره

 نیچن .(Street,1994: 95کند )می تأکید شیاز پ شیب ،کنش یفرهنگ یهانییتب ن،يبنابرا

کمک کرد، بلكه  یپژوهش افتیره کيبه عنوان  یاسیفرهنگ س یاینه تنها به اح یتحول

ولش  فنرا هم رواج داد که کار برجسته است یریتفس یهایپژوه یاسیفرهنگ س

(Welch 1993 را )به  یميادعا به شمار آورد. البته چرخش پارادا نيا ديتوان مومی

به  يیبود که چرخش از رفتارگرا یگريساز د نهیعامل تحول مرتبط زم سمیپست مدرن

   .(Street,1994: 98شود )می دهینام يیرگرایتفس

در حوزه  ديآمیبه شمار  یاسیفرهنگ س یایساز اح نهیکه زم یگريتحول د

استوار بر  یتحول چرخش از روانشناس نيا قياز مصاد یكيشكل گرفت.  یروانشناس

ژرفانگر است که به همت  یروانشناس اي یدينوفرو یبه روانشناس یشناخت یهاهينظر
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 .(Pye,2000: 32)شكل گرفت یآلتوسر و گرامش ان،الک دا،يمانند فوکو، در یشمندانياند

و  حيتشر یهادر روش شرفتیو پ ینافرهنگیب یدر روانشناس شرفتیمصداق دوم، پ

سنجش  یبرا یشتریبود که امكان ب یادیبن یفرهنگ -یاجتماع یهاارزش یریگاندازه

   .(Duckitt,2000: 89کرد )میفراهم  یاسیس یهاو نگرش هاارزش

کرد که در  ادي سمیمارکس یسنت فكردر  یتحول گفتمان یتوان از نوعمی نیهمچن

 یفرهنگ مدن ميکه پارادا 33نبود. برخالف دهه  تأثیر یب یاسیفرهنگ س افتیره یایاح

شاهد  53دهه  ليو اوا 83قرار گرفت، در اواخر دهه  هاستیمارکس ديآماج حمالت شد

فرهنگ  تیاعتراف به اهم یکه در حكم نوع میهست یفكرسنت  نيدر ا ینیعقب نش

 جهینت نيبه ا هاستیاز نئومارکس یاریبود. بس یاسیس یهادهيدر درک پد یسایس

ندارد، بلكه با  انيجر یماد یندهايفقط در درون ساختارها و فرا استیکه س دندیرس

سروکار دارد  ابا آنه یاسیاست که فرهنگ س نیهم عج هاو ارزش هااز نگرش یانواع

(Haynes,1999: 8).  

در  یبرجسته ا اریبس گاهيجا 2553فرهنگ هم در دهه  هيد نظرناگفته نماند که خو

 یموج یریشكل گ جهیبازتاب و نت یاديتحول تاحدود ز نيکسب کرد. ا استیعلم س

موضوع مرتبط  نينامبرده با ا یهادهيبود. پد هاو تمدن نيد ت،یبه قوم یاز عالقمند

 تيهو یبه جستجو ،یاعاجتم یهاگروه یهابه ارزش توسلبودند که مردم چگونه با 

و  هادر پژوهش یفرهنگ یهاافتیبه اتخاذ ره ندهيفزا یپردازند. البته عالقمندمی

دانست که بر  یانتخاب عقالن افتیمقابله با ره یبرا یتوان راهمیرا  یاسیمطالعات س

 ق،يو عال حاتیترج یریگشكل  یکردن منافع، بدون توجه به بستر فرهنگ نهیشیاصل ب

 .(Lane and Ersson,2002: 3کرد )می تأکید یاسیس یهادهيپد نییتب یبرا

 

  يمفهوم يبازساز
موثر  یاسیفرهنگ س یایدر اح یبه نوع م،يکه تاکنون برشمرد یگمان تحوالتیب

تحوالت نبود، بلكه تحول  نيفقط معلول ا یاسیفرهنگ س افتیره یایاح یبودند. ول
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داشت. آنچه در دوره مورد  يیبسزاهم نقش  یاسیفرهنگ س افتیخود ره یمفهوم

 گر،يد انیبود. به ب یاسیاز فرهنگ س یشده ا یشد، شكل بازساز ایما اح یبررس

اعتبار،  ؛آن یمفهوم یبازساز ینسبتا موفق برا یهاو تالش یاسیفرهنگ س فيبازتعر

 . دیبخش یفزون یریچشمگ زانیرا به م افتیره نيا تیو، اهم يیکارا

را خود الموند  یاسیفرهنگ س یبازساز یدر راستا یاصل یهاگام نیاز نخست یكي

 یمختلف یکه با انتقادها یسال پس از انتشار فرهنگ مدن 12 بايو وربا برداشتند. تقر

منتشر شد که الموند   یدر فرهنگ مدن یشيبا عنوان  بازاند یهمراه بود، مجموعه مقاالت

افزون بر الموند و  .(Almond and Verba 1989کرده بودند ) یراستاريوآن را و وربا 

مهم همت گماشتند که آرون  نيهم به ا یگريپردازان د هيو نظر شمندانيوربا، اند

گروه به شمار  نيبرجسته ا یهااز چهره لسونيو چارديرابرت پاتنام و ر ،یلداوسكيو

 آنان ارائه خواهدشد.  یهااز تالش یکوتاه اریگزارش بس نيی. در سطور پانديآمی

از مقاالت  یدو دسته مقاله است. شمار رندهیدربرگ ،یدر فرهنگ مدن یشيبازاند

هم در  یگريهستند و شمار د یاسیدر فرهنگ س یدرواقع گزارش مطالعات تجرب

از  یبا الگوبردار یتجرب ی. گرچه مطالعات موردرندیگمیقرار  ینظر یهابحث فيرد

 اریبس ،کتاب یقاالت نظراست، م گرفتهالموند و وربا صورت  یچارچوب فكر

مورد  یاسیفرهنگ س یبندمو مفهو فيهم تعر یمقاالت انتقاد نيتر هستند. در ایانتقاد

گر  نییبه فرض تب ديشود که بامی تأکیدموضوع  نيهم بر ا رد،یگمیقرار  یشيبازاند

 . ستينگر ديترد دهيبا د یاسیبودن فرهنگ س

، "ساختار استدالل"با عنوان  یمقاله ادر  پهارتیل ،یاسیفرهنگ س فيتعر رهدربا

 ریفراگ اریرا بس یاسیدهد که مفهوم فرهنگ سمیالموند و وربا را مورد سرزنش قرار 

و  هاشيگرا الت،يعالوه بر تما یاسیفرهنگ س ل،یدل نیکرده اند. به هم فيتعر

را هم دربر  "یشخص نیو ب یروابط اجتماع" ،یاسیس انیمعطوف به اع یهانگرش

است که  یکند، مدعمیمطرح  یانتقاد فلسف کيمن هم که، به زعم خود،  تی. پردیگمی

 يیرا بخش جدا هاو نگرش هاشيهستند. آنان گرا یتاتالوژ یالموند و وربا گرفتار نوع
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توان مین گريد باشد،ادعا درست  نيآورند که اگر امیبه شمار  یاسینظام س ريناپذ

همان  ايوابسته  ریاز متغ یيجز رايل به شمار آورد، زمستق ریمتغ کيرا  یاسیفرهنگ س

  .(Lijphart,1989: 38است ) یاسینظام س

 یایاح ن،يو بنابرا ،یاسیفرهنگ س افتیمفهوم و ره یرابرت پاتنام هم در بازساز

داشته است. او در کتاب خود نقش و  یبرجسته ا ارینقش بس یپژوه یاسیفرهنگ س

دهد و مینشان  یرا با ظرافت و دقت مثال زدن یاسیس در نظام یعوامل فرهنگ تأثیر

 ژهيبه و ،یاسیس یهادهيدرک پد یبرا یاسیس یهاشو نگر هالزوم توجه به ارزش

روشن  انیدهد. به بمیقرار  تأکیدو  تأيیدرا مورد  دار،يپا یهایدموکراس یریشكل گ

الموند و  یفرهنگ مدنمفهوم  یمانند اعتماد که برا یدهد عناصرمیتر، پاتنام نشان 

 یها)در بخش یدموکراس یداريناپا اي یداريتوانند پامیداشتند،  یاديز تیوربا اهم

   .(Pye,2000: 28کنند ) نییتب ی( را به خوبایتاليمختلف ا

به خرج داده، پژوهش خود را ادامه کار الموند و وربا  یاديهرچند پاتنام تواضع ز

و روش  یبر مفهوم بند یمد کردن دموکراسآکه کار توان گفتمیآورد،  میبه شمار 

از  یبیکار پاتنام بر ترک ،یاستوار است. از لحاظ روش شناخت یشده ا یبازساز یشناس

 یاستوار بر مطالعات تجرب یآمار یهاسه گانه استوار است. او هم از داده یهاافتیره

و  هایدهد،  و هم به بررسیمکار خود قرار  یرا راهنما هينظر یکند، هم نوعمیاستفاده 

صاحب نظران معتقدند که پژوهش پاتنام کار  یشود. برخمیمتوسل  یخيتار یهالیتحل

در  انهیمترق یبرنامه پژوهش کي یبرا ینداست که امكان تازه و ارزشم یاشگامانهیپ

 یاديادعا تا حدود ز نيا .(Laitin,1995: 172کند )میعرضه  یاسیحوزه فرهنگ س

 شد.  یاریبس یپاتنام الهام بخش مطالعات تجرب رايدارد، ز تیواقع

 یاسیفرهنگ س یایو اح یاسیمفهوم فرهنگ س یدر بازساز یلداوسكيسهم آرون و

است. او که در  یاسیدر حوزه فرهنگ س "فرهنگ هينظر" افتیکاربست ره یپژوه

 نیشد، درع ليفرهنگ تبد هينظر شگامیپ ندگانياز مدافعان و نما یكياواخر عمر به 

کند می تأکید یاسیس یدر زندگ یفرهنگ ففرهنگ، بر نقش عناصر مختل فيبازتعر
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(Wilson,2000: 253). متناقض با  ظاهراً یهاهينظر دیکوشمی نیهمچن یلداوسكيو

 یفرهنگ یهایبررس یکند که برا یبازساز یرا به گونه ا یفرهنگ لیهرگونه تحل

بعد  کيتوان با افزودن میرا  یانتخاب عقالن هيه نظرنشان داد ک مناسب باشند. او مثالً

کنشگران به  حاتیو ترج قيدر عال فيظر یهاتفاوت نییتب یتا برا دیغنا بخش یفرهنگ

 .(Pye,2000: 29) ديکار آ

اعتقاد دارد  رايکند، زمیاعالم  یاسیفرهنگ س یایهدف خود را اح لسونيو چاردير

خواهد میسامان بخش، از رونق افتاده است. او به عنوان مفهومی  ،یاسیکه فرهنگ س

 یاسیکند که بتواند منابع ثبات و تحول س ایو اح یبازساز یارا به گونه یاسیفرهنگ س

 "اطاعت یهایدئولوژيا"مهم او مفهوم  نيانجام ا یکند. برا نییبدر جوامع مختلف را ت

 گر،يد انیبه بهستند.  یاسیس یهابازتاب فرهنگ یکند که به نوعمیرا جعل 

هستند که با  یاسیو س یاستدالل اخالق یاطاعت همان ساختارها یهایدئولوژيا

که فهم بهتر  فتتوان گمیلحاظ،  نيشوند. از امیتر  دهیچیمتحول شدن جوامع پ

 اياطاعت  یهایدئولوژيجوامع مختلف درگرو فهم ا یاسیتحول و ساختار س ،یزندگ

  .(Laitin,1995: 169است ) یاسیس یهاهمان فرهنگ

فرهنگ  یمفهوم یبازساز یکرد که برا اديتاپ هم  چاردياز ر ديبحث با نيدر ا

از  یاشده نظر ديتجد کامالً فيتالش کرده است. در مقاله تاپ ما شاهد تعر یاسیس

 يیستارهايو ا هاعبارت است از نگرش یاسیاو فرهنگ س دي. از دمیهست یاسیفرهنگ س

 یزیبه چ یاسیفرهنگ س ن،يرا درک کنند. بنابرا استیسکنند تا میکه شهروندان اخذ 

 ی"هاشيگرا یالگوها"تاپ،  مفهوم  ديکه، از د یشود، درحالمی ليتبد ايزنده و پو

البته  .(Street,1994: 98انجامد )میاز کنش  یابزار یبه برداشت ريالموند و وربا ناگز

از آنها  ادکردنياند که ت کردهیوزه فعالح نيدر ا زین یگريو پژوهشگران د شمندانياند

 .ستیمقال ن نيدر حوصله ا
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 يپژوه ياسيفرهنگ س ياياح قیو مصاد نمودها
 / دارد. شمار رشته یمختلف قينمودها و مصاد یپژوه یاسیفرهنگ س یایاح

 ینسبت، واحدها نیو به هم افتهي شيافزا یپژوه یاسیمرتبط با فرهنگ س یهاشيگرا

دهد که مینشان  ینترنتيساده ا یجستجوها جيشده است. نتا فيتعر یديجد یدرس

 اديز یریچشمگ زانیبه م یاسیمرتبط با فرهنگ س هایلهو مقا هاشمار مجالت، کتاب

 دیشامل تول ،یتجرب یهاسابقه پژوهش یب شيمهم تر، افزا نهاياز همه ا یشده است. ول

موسسات مرتبط با  شيو افزا ،یاسیمرتبط با فرهنگ س یهاداده لیو تحل یو گردآور

 گفت. میاست، که فهرست وار در باره هر کدام سخن خواه هاگونه پژوهش نيا

و مطالعات  هاکرد: پژوهش میتقس یتوان به سه دسته کلمیرا  هاگونه پژوهش نيا

. دسته نخست یو مطالعات کشور هاو پژوهش یاو مطالعات منطقه هاپژوهش ،یعموم

آنها فرهنگ  یپوشش موضوع اياست که گستره  یو مطالعات هاپژوهش رندهیدربرگ

 یهاو مطالعات به فرهنگ هاپژوهش یست. برخیمنطقه خاص ن ايکشور  یاسیس

اختصاص دارد که در دسته  یجنوب شرق یایآس اياروپا  :مانند ینیمناطق مع یاسیس

به  یمحل یحت اي یو مطالعات هم کشور هامانده پژوهش یو باق رندیگمی یدوم جا

و  هادهان یبرخ یو مطالعات، به معرف هاگونه پژوهش نيا ی. پس از بررسنديآمیشمار 

 پرداخت. میحوزه هم خواه نيموسسات فعال در ا

 نياز ا یكيکرد.  اديتوان میمنظم و گسترده  یاز سه مطالعه تجرب ،یدر سطح جهان

باز  83دهه  ليآن به اوا نهیشیپ( است که WVS) اي ها 2ارزش یجهان شيمایموارد پ

 یاسیاز آن به سنجش فرهنگ س یکه بخش هاارزش یجهان شيمایگردد. هرچند پمی

 شتریب یکشورها جيمحدود بود، به تدر يیاروپا یکشورها یاختصاص دارد ابتدا به برخ

 43 ندگانينما 2553دهه بعد، در کيکه حدود  یرا دربرگرفت به گونه ا یشتریو ب

 شيمایمشارکت داشتند و مرحله چهارم پ هاارزش یجهان شيماین در پکشور جها

                                                 
1 . World Values Survey 
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جهان  تیدرصد کل جمع83 بايقرت –قاره جهان  2کشور از  62از  شی( ب1333-2555)

 گرفت.میرا دربر  –

شكل  83دهه  ليهم که در اوا ISSP))  اي 2یالملل نیب یاجتماع شيمایبرنامه پ

شود. گرچه میکشور جهان انجام  43به  کيدر نزد يیهاشيمایگرفت، امروزه پ

 یاسیس یهاو نگرش هافقط ارزش یبرنامه پژوهش نيمورد مطالعه ا یهاموضوع

 می، مستقهاو پرسش هااز موضوع یتوان گفت که بخش قابل توجهمیبه جرات  ستند،ین

 نیشوند. مثال موضوع نخستمیمربوط  یاسیس یهاو نگرش هابه ارزش م،یرمستقیغ اي

 یآموزش و پرورش، رفاه و برابر ،یمدن یهایآزاد نهینقش حكومت در زم شيمایپ

 شيمایتكرار شد. موضوع پ 2556و  2551 یهالو اقتصاد بود که در سا ،یاجتماع

بود.  یو اخالق یاسیس ،یاجتماع یهابر نگرش یمذهب یباورها و رفتارها تأثیرهفتم، 

شهروندان جوامع مختلف  یهانگرش و هاهم به ارزش شيمایپ نیازدهميموضوع 

 اختصاص داشت.  يیو جهان گرا يیمنطقه گرا ،يیگرا یدرباره مل

 

 نیشیخارجه پ ريوز ت،يآلبرا نینظر مادل ريکه ز 1هانگرش یسنجش جهان            

شود، از میانجام  نجریکس یمانند هنر یصاحب نظران برجسته ا یو همكار كا،يامر

 یهاآن است که نگرش یپژوهش نیاست. هدف از انجام چنآغاز شده  1332سال 

عمده را  یاجتماع -یاسیس یهاجوامع مختلف نسبت به مسائل و موضوع یاعضا

پژوهش هم گسترده است  نيبسنجد و تحوالت آن را در طول زمان نشان دهد. قلمرو ا

 ،یاسیرهبر س 132درباره  یمقدمات یدانیم یبررس یکه مثال ابتدا نوع یبه صورت

کشور جهان صورت گرفت و سپس در  14متعلق به  یو تجار یفرهنگ ،یمطبوعات

نفر مصاحبه شد؛  38333انجام و با  یدانیپژوهش م 44حدود  یمطالعات بعد انيجر

کشور 23 ،يیكايکشور امر 23 –مختلف جهان  یکه به کشورها یمصاحبه شوندگان

                                                 
1 . The International Social Survey Program 

2 . attitudes global 
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تعلق  – انهیکشور واقع در خاورم 6و   ،يیقايکشور افر 23 ،يیایکشور آس 8 ،يیاروپا

 داشتند. 

نسبتا  هاتعلق دارد،  شمار پژوهش كايکه عمدتا به اروپا و امر ،یادر سطح منطقه

 نی. نخستمیکنمیفقط به چند نمونه مهم و برجسته اشاره  لیدل نیاست و به هم شتریب

فرهنگ  یوعن اي یغرب یاروپا یاسیدرباره فرهنگ س یاپژوهش منطقه ینمونه، نوع

انجام پژوهش زحمت  یپژوهشگر برا 63است که حدود  یقیتطب یپژوهش یاسیس

معطوف به  یبا عنوان باورها یپنج جلد یاند و حاصل آن در مجموعه ادهیکش

 ( .vii-Kaase and Newton,1995: vمنتشر شده است. ) 2حكومت

نام دارد  EVS)) اي 1"يیاروپا یهامطالعه ارزش"به اصطالح  گريد یامطالعه منطقه

 انیياروپا یادیبن یهاارزش یبررس یبرا یمنظم و فرامل دار،يگسترده، پا یکه پژوهش

 نيپاسخ معتبر به ا افتنيپژوهش اين است را در دستور کار خود دارد. هدف از انجام 

 يیاروپا یهاو رفتار حكومت انیياروپا یاسیو س یاجتماع یپرسش است که نهادها

 یهانظام یاستوار است. پس از فروپاش یو اجتماع یاخالق یارزش یادهایبرچه بن

شكل گرفت که  یپژوه یاسیاز فرهنگ س یگريموج د یشرق یدر اروپا یستیکمون

صورت گرفته درباره فرهنگ  یدانیاز مطالعات م یمتنوعو همكارانش فهرست  لریم

 (Miller et al. 1998اند. )آورده هیو روس یشرق یاروپا یاسیس

 كا،يامر همتحد االتيا ژهيبه و ،یشمال یكايو مطالعات مربوط به امر هاپژوهش

 یمورد کشورها کرد. در یپرشمارتر و گوناگون تر از آن است که بتوان معرف اریبس

صورت گرفته است که کار مشترک  یهم مطالعات مختلف و متعدد نیالت یكايامر

( از جمله مطالعات مهم R. H. Fitzgibon and J. A. Fernandezو فرناندز ) بونیتزگیف

 . ديآمیحوزه به شمار  نيمتعلق به ا

                                                 
1 . Beliefs in Government 

2 . The European Values Study 
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 فیاندک و ضع نسبتاً ،قايدر افر یاسیو مطالعات مربوط به فرهنگ س هاپژوهش

توان می یقايجوامع افر یاسیو سنجش فرهنگ س یاز بررس یموارد یاست، ول

 یاند روانشناسدهیارانش کوش( و همكM. E. Page) جیپ کرد. مثالً یو معرف يیشناسا

 .G. J) کیآبن یبكشند. مطالعات تجرب ريورا به تص قايافر یاسیو فرهنگ س یاسیس

Abnicهم کار  یو سومال یوپیات تره،يار ،یبوتیدر ج یاسی( درمورد فرهنگ س

 است.  یارزشمند

درباره فرهنگ  ایآس یاسیو مطالعات مربوط به فرهنگ س هاپژوهش بیشترين

آرام،  انوسیحوزه اق ،یجنوب شرق یایقاره کهن، شامل آس نياز ا ینینطقه معم یاسیس

است که مطالعات و آثار   انهیو قفقاز، و خاورم یمرکز یایشبه قاره هند، آس

 ديقسمت، با نيو تسلر نمونه بارز آنهاست. در ا انویسمانی، ت وسونمانند ال یپژوهشگران

 مانند ساموئل یکرد که به همت پژوهشگران هم اشاره یقیتطب یپژوه یاسیبه فرهنگ س

 Harrison and Huntington, 2000  Berger andگرفته است ) ادیبن نگتونینتها

Huntington, 2002; .) 

 نیب یهایپژوه یاسیاز فرهنگ س شتریب یمنطقه ا یاسیس یهایاگر فرهنگ پژوه

به مراتب  یموردو  یکشور یهایپژوه یاسیهستند، شمار و حجم فرهنگ س یالملل

گونه  نيتوان مشاهده کرد که شمار امیو ساده  يیابتدا یجستجو کياست. با  شتریب

با فرهنگ  یکه به نوع یاست. اگر مطالعات شتریب یمطالعات چند هزار مورد و حت

جستجو  به چند ده هزار مورد  جهیگمان نت یب م،یمرتبط باشد را هم حساب کن یاسیس

 . ستین رينوشتار امكان پذ نيفهرست کردن آنها هم در ا یشد که حت بالغ خواهد

مرتبط  یهاداده لیو تحل دیتول نهیهم که در زم يیهانسبت شمار موسسه نیبه هم

شمار  زیمورد ن نياست. از آنجا که در ا افتهي شيکنند افزامی تیفعال یاسیبا فرهنگ س

مقاله فهرست کرد،  کين در از آن است که صرفا بتوا شتریب اریموسسات مورد نظر بس

 Inter-university . نمونه اول موسسهمیکنمیمعتبر بسنده  نهچند نمو یبه معرف

Consortium for Political and Social Research  نيتوان گفت بزرگترمیاست که 
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عضو  233از  شیدارد و با ب اریشده جهان را در اخت یاانهيو اطالعات را هاداده یگانيبا

 هاارزش نهیدر زم یتجرب یهاپژوهش نيمعتبرتر هاسازمان نيکند. امی تیفعال یزمانسا

د که مطالعات الموند و وربا ندهمیانجام  ICPSRنظر  ريرا ز یاسیس یهاگرشو ن

 از آن جمله است. "یفرهنگ مدن"درباره 

 نهیدر زم Institute for Advanced Studies in Culture سیموسسه تازه تاس

مردم نسبت به  یهادر نگرش یدگرگون ژهيبه و ،یفرهنگ یهاینجش دگرگونس

 Center for research in Society andکند. موسسه می تیفعال یاسیس ینهادها

Politics افراد  یهاو ارزش هاو سنجش نگرش یبررس یرا برا يیهاشيمایهرساله پ

 یو برخ یمل یهاتاسیو س ینژاد یهااستیمانند س يیهانسبت به موضوع

فرهنگ   نهیدر زم گريد سیدهد. موسسه تازه تاسمیانجام  گريد یاسیس یهاموضوع

است که  Eurasia Political Culture Research Network ایاروپا و آس یاسیس

را  هايیایو آس هايیاروپا یاسیو س یاجتماع یهاو نگرش هاارزش نيکوشد مهمترمی

 Research Centerموسسه نیکند. همچن یو بررس يیشناسا یمطالعات تجرب قياز طر

for Political Culture است.  یاسیفرهنگ س نهیاز جمله موسسات فعال در زم نیچ 

 

 در ایران يفرهنگ سياسي پژوه تيوضع
از نمودها و  يیهاتوان افزود نمونهمی اریو بر شمار آنها بس ميکه برشمرد یموارد

تحوالت  یدر جهان هستند که به دنبال برخ یپژوه یاسیفرهنگ س یایاح قيمصاد

 یمتفاوت تیوضع یپژوه یاسیفرهنگ س ران،يدر ا ی. ولاندتهشكل گرف یو نظر یخيتار

گرچه در چند دهه گذشته نقش و  ،یارتتناقض بوده است. به عب یداشته، و دچار نوع

اما رار گرفته است، ق تأکیدو  تأيیدمورد  شیاز پ شیب یاسیس یفرهنگ در زندگ گاهيجا

نشان  یبرا یادينداشته است. شواهد ز یو سامان چندان تیاهم یپژوه یاسیفرهنگ س

 . میکنمیاز آنها اشاره  یوجود دارد که به برخ يیادعا نیدادن اعتبار چن
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 تیمنظم اهم یهاشيمایانجام پ قيمعتبر از طر یهاداده دیکه تول نيا با وجود

انجام  یبرا ینهاد ايموسسه  چیدارد، امروزه ه یپژوه یاسیدر فرهنگ س یريانكارناپذ

 یاسیفرهنگ س لیتحل یبرا يیهاداده نیچن افتني لیدل نیمهم وجود ندارد. به هم نيا

که  يیهاشيمایموجود هم در چارچوب پ یهاو اندک داده ستدشوار ا اریبس رانيا

دهند میانجام  یعمختلف علوم اجتما یهاموسسات و پژوهشگران متعلق به حوزه

 رانيا یاسیو تحوالت فرهنگ س هایژگيشناخت و یبرا لیدل نیشود و به هممی دیتول

 .ستندیچندان مناسب ن

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  «ی ملیهادفتر طرح»ادعا عملكرد  نيمصداق بارز ا

ه دربار یمعتبر یهامنظم، داده یهاشيمایبا انجام پ دیکوشمیموسسه  نياست. ا

 یهاو نگرش هاارزش هاشيمایپ نيکند. هرچند ا دیتول انیرانيا یهاو نگرش هاارزش

چندان  رانيا یاسیکرد، فرهنگ سمیگوناگون را سنجش  یهاصهدر عر انیرانيمختلف ا

حوزه )شامل بخش  نيبه ا یاندک اریمجموعه نداشت و نسبت بس نيدر ا یگاهيجا

 یاست. ول افتهي( اختصاص یاسیس حاتیو ترج یاسیس یهفتم و هشتم درباره باورها

 یاديز صلهفا یاسیو سنجش فرهنگ س شيمایمعمول پ یهایژگياندک هم با و نیهم

توان میرا  یشود و نكاتمی یناش یشيمایپ نیچن یاز چارچوب مفهوم دارد که عمدتاً

 کرد. انیدر باره آنها ب

محدود از قلمرو سیاست و رسد اين چارچوب مفهومی بر تعريفی میبه نظر  كم،ي

باعث شده است تا  یژگياستوار است. همین و ،یاسیفرهنگ س نينظام سیاسی، و بنابرا

امور و مفاهیمی مانند عدالت )قومی( و هويت ملی در رديف مفاهیم يا متغیرهای 

 ، جدولهاو نگرش ها)بنگريد به ارزشستیغیرسیاسی قرارگیرند که چندان موجه ن

دوم، نوعی ناسازگاری يا تناقض در چارچوب مفهومی به چشم  (.35صفحه  1-1 

سوگیری دارای دو بعد "خورد. درحالی که به درستی تصريح شده است گرايش يا می

رسد در می(، به نظر 11)ص "است )احساسی( و عاطفی )عقلی( عمده شناختی

فته شده متغیرهای نهايی فرهنگ سیاسی اين جنبه مهم ناديده گر یینشناسايی و تع
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است. همه پنج متغیری که در جدول نامبرده آمده )اعتماد به عملكرد حكومت، اعتماد 

سیاسی وترجیحات سیاسی(، به جنبه  تأثیربه نهادهای حكومتی، عالقه سیاسی، احساس 

 شوند.میعاطفی يا احساسی فرهنگ سیاسی مربوط 

از اين  "عالقه سیاسی" سوم، برخی مفاهیم يا متغیرها مبهم و دوپهلو هستند. مفهوم

تواند هم بر نفس عالقه به سیاست داللت کند و هم بر عالقه میلحاظ دو پهلو است که 

)عاليق سیاسی(. از لحاظ منطقی، پرسش از عالقه داشتن به  به مسائل سیاسی معین

سیاسی فرق دارد و اولی مقدم بر دومی است. بی گمان اين  اليقسیاست با پرسش از ع

تمايز از لحاظ شناخت فرهنگ سیاسی يک جامعه بسیار حائز اهمیت است. تفاوت و 

هم دارای نوعی ابهام است و پس از رجوع به سئوال  "سیاسی تأثیراحساس "مفهوم 

در سیاست يا  ذاریگتأثیرتوان پی برد که منظور از اين عبارت احساس میمربوطه 

 ن است.میزان حساسیت حكومت نسبت به عاليق و ساليق شهروندا

 های طرح شده برای سنجش نگرشهادر مقايسه با پرسش هاچهارم، شمار پرسش

ی غیرسیاسی افراد بسیار اندک است. درحالی که ظاهرا دو بخش يا سه فصل هاو ارزش

يی که اين هابه سنجش فرهنگ سیاسی ايرانیان اختصاص يافته است، مجموعه پرسش

ورد است. پنجم، در جامعه ای مانند ايران که م 6 طگیرند فقمیدربر هافصول يا بخش

کنند و میی سیاسی راستین خود پرهیز هاافراد معموال از بیان احساسات و نگرش

کوشند تصويری از احساسات و عاليق خود نشان دهند که با گفتمان يا سیاست می

را به  فرادی سیاسی اهاو نگرش هارسمی سازگار باشد، بايد اطالعات نشان گر ارزش

ی مربوط به هاصورت غیر مستقیم گردآوری کرد. ولی در شماری از اندک پرسش

 شود تا نگرش سیاسی خود را بیان کندمیفرهنگ سیاسی، مستقیما از فرد خواسته 

 (.255و 285، صهاو نگرش ها)بنگريد به ارزش

ی طرح شده هاناسازگاری و تناقض میان چارچوب مفهومی و پرسش یششم، نوع

تناسبی میان  يابد. اوالًمیپاية آن وجود دارد. اين ناسازگاری به دو صورت نمود بر

ی هاو پرسش 34نظام سیاسی قید شده در جدول ص "اعیان اجتماعی و فرهنگی"
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حالی که  به اين اعیان وجود ندارد. در سبتی افراد نهاطرح شده برای سنجش نگرش

پرسش  6به سه نظام ديگر بیشتر است، فقط  شمار اين اعیان در مقايسه با اعیان متعلق

، برخالف آنچه در شود. ثانیاًمیی موجود به اين اعیان مربوط هااز کل پرسش

ی طرح شده، وجه شناختی هاچارچوب مفهومی وعده داده شده است، در پرسش

به هیچ روی ما را به  هانگرش و گرايش سیاسی ناديده گرفته شده است. اين پرسش

کنشگر چگونه جوهر، ساخت، توانايی، کارکرد "شود که میموضوع رهنمون ندرک اين 

 در . به عبارتی،"دهدمیبیند و تشخیص میرا  ]متعلق به نظام سیاسی[ و فعالیت اعیان

گويد، می)سیاسی( سخن  حالی که چارچوب مفهومی از دو وجه نگرش و گرايش

 تک بعدی هستند. هاپرسش

در  یاسیکه به سنجش فرهنگ س گريدر موارد مشابه د شیگونه مسائل کم و ب نيا

 گر،يخورد. به عبارت دمیبه چشم  زید نرزنومیمبادرت  یاجتماع یهاشيمایپ یالبال

 ران،يا یاسیشناخت فرهنگ س یمعتبر برا یهاداده دیتول یمستقل برا یهاشيماینبود پ

 نيا يیت، اعتبار و کارآاس یامكان و فرصت جداگانه ا مستلزمآن  انیکه ب یليبه دال

کند. میمخدوش  شیرا کم و ب یشده در عرصه علوم اجتماع دیتول یهاگونه داده

 یاسیاست که اصوال علوم س یمناسب یچارچوب مفهوم ازمندین یاسیسنجش فرهنگ س

 آن باشد. نيتدو یمتول ديبا

معتبر  یهاداده یو سامانده دیتول نهیو ابهامات موجود در زم هایبه هر حال، کاست

را هم به  دهيپد نيمرتبط با ا یهانییو تب لیتحل ران،يا یاسیشناخت فرهنگ س یبرا

و مقاالت درباره  هاحال که شمار کتاب نیقرار داده است. در ع تأثیرتحت  ینوع

 یاندک آثار موجود را هم به سخت نیهم بیشتراندک است،  نسبتاً رانيا یاسیفرهنگ س

 رندهیآثار دربرگ نياز ا یامعتبر قرار داد. بخش عمده یعات تجربمطال فيتوان در ردمی

. درواقع، وجه هستند کيدئولوژيعامه پسند و مباحث ا یهانامعتبر، اغراق یادعاها

محک نخورده، حدس و  یباورها جهینت گونه آثار معموالً نيموجود در ا یغالب ادعاها

 یبرا یمعتبر هیاول یهاکه داده یهستند. تا زمان یاسیس قيو عال یسطح یهاگمان
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گرفتار  یپژوه یاسیشود، فرهنگ سمین دیتول يیادعاها نیسنجش صحت و سقم چن

 بود. خواهد یسنت ناپسند نیچن

هم  یمعدود مطالعات نسبتا معتبر ،یپژوه یاسیآشفته بازار فرهنگ س نيالبته در ا

 کيدئولوژيو ا یستینالژور یحال که با الگوها نیگونه آثار درع نيشود. امیانجام 

دسته آثار  نيا یژگي. درواقع ونديآمیهم به شمار ن یفاصله دارند، مطالعات تجرب

 هایژگياز و یکل یهانییو تب لیتحل یمعتبر برامیمفهو یهاکاربست چارچوب عمدتاً

قرار  یفیمطالعات ک فيدر رد یاست که به نوع رانيا یاسیفرهنگ س یندهايو فرا

که سنجش  ندایکل یرشته ادعاها کي رندهیگونه آثار دربرگ نيواقع، ا. دررندیگمی

باعث شده است که  ،يیهاداده نیفقدان چن یدارد. ول ازیمعتبر ن یهااعتبار آنها به داده

در  رروشمندیغ یفیمطالعه ک ینوع ايپراکنده موجود بسنده شود  یهاداده یبه برخ

 باشد.  يیتواند گواه چنان ادعامی ري. دو نمونه زردیدستور کار قرار گ

به قلم  رانيدر ا استیس یفرهنگ یادهایاست با عنوان بن ینمونه نخست، کتاب

دو گونه  طرهیس ريمعاصر ز رانيا یاسیاست که تجربه س یمحمدرضا بهنام. بهنام مدع

( بوده است. زیاقتدارست یاسیاقتدارگرا و فرهنگ س یاسی)فرهنگ س یاسیفرهنگ س

و خانواده  نيمانند سلطنت، د يیاقتدارگرا ینهادها دراقتدارگرا معموال  یاسیفرهنگ س

و  عیمانند تش یزیاقتدارست یهم به نهادها زیاقتدارست یاسیدارد و فرهنگ س شهير

 يیارويمحصول رو معاصر اساساً رانيا یاسیمتعلق است. تحوالت س یرانيا يیفردگرا

 (Behnam 1986) دو گونه نهاد بوده است. نيا یخيتار

مجموعه  رندهیدربرگ ران،يا یاسالم یدر جمهور یاسی: فرهنگ سرانيکتاب ا

است که  یگرينمونه د یخيفرسون و مهرداد مشا یسام یراستاريبا و یمقاالت

 بر  تأکیدکتاب، ضمن  نيمقاالت ا سندگانينامبرده را دربردارد. نو یهایژگيو

 د که توجه نکنمیادعا  ،یاسیدر تحوالت س یکننده تحوالت فرهنگ نیینقش تع

 راستارانيبخشد. به زعم ومیارتقا  یاسیس یدرک ما را از زندگ ،یاسیبه فرهنگ س

 است  انیرانيا یاسیرفتار س یالگوها ،یانسبت و رابطه نیکتاب، مصداق بارز چن
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و  یاعتماد یب ،یآنان، از جمله سرنوشت باور یاسیعناصر فرهنگ س یکه از برخ

و  یوقفه استبداد داخل یکه محصول تجربه ب یشود؛ عناصرمی یناش یباور چیهمه/ه

فرهنگ  یهاگفتمان یکردن و بازساز نهياست. نقش دولت در نهاد یتهاجم خارج

و استقالل(، و ابزارها و  یعدالت اجتماع سم،یپوپول ،يیگرا ی)مانند مل نیمع یاسیس

قرار گرفته است  ابکت نيمختلف ا هایلهموضوع بحث مقا زیکار ن نيا یهاروش

(Farsoun and Mashayekhi, 1992). 

کتاب  هستند. مثالً يیهایژگيو نیچن یهم دارا یمنتشرشده به زبان فارس یهاکتاب

است  یو کره جنوب رانيا یقیمطالعه تطب یکه نوع یاسیو توسعه س یاسیفرهنگ س

و  هاشهير"با عنوان  ،یو انتزاع یکل میرشته مفاه کيرا در قالب  رانيا یاسیفرهنگ س

را با  يیادعاها نیکند بدون آن که اعتبار چنمی یبررس "یاسیفرهنگ س یعناصر اصل

در کتاب  یتیوضع نی( چنوي ونگیروشمند نشان دهد. )دال س یهاشيمایتوسل به پ

به طرح  صرفاً سندهيوجود دارد و نو زیالقلم ن عيبه قلم محمود سر رانيا یاسیفرهنگ س

 عيکرده است )سر هبسند رانيا یاسیفرهنگ س فیتوص یبرا یکل یعاهارشته اد کي

 .(2383القلم 

 لیدل نيبه ا ميکرد یرا بررس هاکم شمار که دو نمونه از آن دسته آثار نسبتاً نيا

درباره  يیاستوار هستند و ادعاها یمعتبر ینظر یهاسودمندند که بر چارچوب

که  یتا زمان یکنند. ولمیطرح  رانيا یاسیو تحوالت کالن فرهنگ س یکل یهایژگيو

 زیشناخت حاصل از آنها ن ،معتبر محک زد یهاداده دیولرا با ت يیادعاها نینتوان چن

اعتماد " اي "زیاقتدار ست ینهادها"درباره  یکل یچندان معتبر نخواهد بود. مثال ادعاها

 یاحک زد. در جامعهمناسب م یهاشيمایحاصل از پ یهابا داده ديبا را اساساً "یاسیس

را  يیتوان چنان ادعاهامیدارد چگونه  یادهیچیمتنوع و پ اریبس یفرهنگ یایکه جغراف

  داد. میتعم

هم کم و  یدانشگاه یهانامه انيدر قالب پا یپژوه یاسیفرهنگ س تیوضع یبررس

که درباره فرهنگ  يیهانامه انيپا یمورد ینوشتار است. بررس نيا یادعا ديمو شیب
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را به  یشناس بینوع آس نينوشته شده است، ا يیدر دانشگاه عالمه طباطبا رانيا یاسیس

عنوان  يیدهد. از آنجا که دانشگاه عالمه طباطبامیقرار  تأيیداشكال مختلف مورد 

 یهاشيکشد و عالوه بر رشته/ گرامی دکيکشور را  یدانشگاه علوم انسان نيبزرگتر

و  ايتواند نمونه گومیهم است،  یمطالعات فرهنگ رشته یدارا ،یاسیمختلف علوم س

 یهادانشگاه گريدر د یپژوه یاسیفرهنگ س تیباشد و نشان دهد که وضع یمعتبر

 کشور چگونه است.

مختلف در سطوح مختلف، عبارت  یهاشيرشته/ گرا یهانامه انياز مجموع پا

 یموضوع اصل یاسیگ سنامه به کار رفته و فرهنانيپا 23فقط در عنوان  یاسیفرهنگ س

 ،یاسیفرهنگ س تیبر اهم تأکید، ضمن هانامهانيپا نيبوده است. در ا هانامه انيآن پا

 ،یاسی)مانند توسعه س یاسیس یوجوه مختلف زندگ گريدبا  یاسینسبت فرهنگ س

 قرار گرفته است. یانتخابات( مورد بررس ،یاسیساختار س

نه  هانامه انيکدام از پا چیمورد، در ه کي یاست که به استثنا نينكته مهم ا یول

که  نياستفاده شده است. جالب ا يیهاداده نیشده است و نه از چن دیتول هیاول یهاداده

کدام  چیو ه یاست متعلق به دانشكده علوم اجتماع یانامه انيهم پا يیمورد استثنا کي

استوار  یشيمایپ یهاادهبر د یاسیعلوم س یهاشيمتعلق به رشته/گرا یهانامه انياز پا

نسبت داده شده  یهاو شاخص هایژگيو یانامه انيپا چیدر ه بايتقر ،ی. به عبارتستندین

نشده است.  يیروشمند شناسا یهاشيمایانجام پ قياز طر رانيا یاسیبه فرهنگ س

 رانيا یاسیفرهنگ س یهایژگيدرباره و یکل یهااز حد طرح ادعا انيدرواقع، دانشجو

 کيود در وجم یاهژهيار ود کاقف" اي "یيراگ اسسو اح یيراگ یجنم ،ینیدبب" )مانند

 یرشته کل کيگرفتار  تايهم نها هانامه انيپا ن،يروند. بنابرامی( فراتر ن"کیراتوکدمتنس

معتبر است.  یاهداده دیتول ازمندیکه نشان دادن اعتبار آنها ن وندشمی جيرا یهايیگو

، 2388 ی، رزدشت2383 ی، زارع2333 يی، رضا2323 یعي، بد2386 یخضرآباد ینی)ام

 (2384 اوري، 2383 یتي، وال2383 ربدی، م2338 ی، فتح2382 یعبد
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 يريگجهيو نت يبندجمع 
روشمند با فراز  یپژوه یاسیهفتاد ساله فرهنگ س بايتقر اتینخست ح مهین هرچند

داشته است.  یا ندهيدر طول دو دهه گذشته رونق فزااما بوده است، همراه  يیو فرودها

 د،یرس یسابقه ا یب يیبه شكوفا یسنت پژوهش نيکه ا ستمیسده ب یانيدهه پا لياز اوا

تر شده جوامع مختلف پررونق یاسیفرهنگ س رهدربا یو تجرب ینظر یهابازار پژوهش

 یمختلف برا یهاو تالش ریتداب یریرونق هم شكل گ نيمصداق ا نياست. برجسته تر

روشمند منظم، درباره  یهاشيمایپ قياز طر ژهيمعتبر، به و یهاداده یو سامانده دیتول

 جوامع بوده است.  یاسیفرهنگ س

به آن،  شتریو لزوم توجه ب یاسیفرهنگ س تیاهم رشيپذ با وجود ران،يدر ا یول

 نسبتاً رانيا یاسیره فرهنگ سدربا یمعتبر و مطالعات تجرب یهاداده دیتول تیوضع

منظم درباره وجوه  یهاشيمایانجام پ یبرا یاموسسه چینامطلوب و نابسامان است. ه

پراکنده موجود هم در  یهاندارد و اندک داده وجود رانيا یاسیمختلف فرهنگ س

شود که مسائل خاص خود را می دیتول یمتعلق به علوم اجتماع یهاشيمایچارچوب پ

رشته مباحث  کياز طرح  معموالً رانيدر ا یپژوه یاسیفرهنگ س لیدل نیهم دارد. به

مطالعات " وانعن یکالن که گاه یر طرح ادعاهابیشتو  ک،يدئولوژيا اي یستیژورنال

 رود. میکشند فراتر نمی دکيرا هم  "یفیک

 یابيدست  یبرا یمناسب طيبستر و شرا ديمهم است، با یاسیاگر شناخت فرهنگ س

 سیراستا تاس نياقدام در ا نيگمان، مهمتر یفراهم شود. ب دهيپد نياخت معتبر ابه شن

 یموسسات نیاست. چن یاسیمعتبر درباره فرهنگ س یهاداده دیتول یبرا یموسسات

 یکنند تا استفاده از آنها برا یپراکنده موجود را سامانده یهاتوانند دادهمی نیهمچن

 میچارچوب مفهو ینوع نيتدو گر،يکننده د لیهپژوهشگران آسان تر شود. اقدام تس

 شيرا افزا رانيا یاسیاست تا دقت و اعتبار سنجش فرهنگ س رانيمتناسب با جامعه ا

 دهد. 
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 یو سامانده دیتول رانيا یاسیدرباره فرهنگ س یو معتبرتر شتریب یهاهر اندازه داده

نسبت به  یاحساستصور و  ر،يچه تصو انیرانيکه ا نيشود، شناخت ما نسبت به ا

و  یزيبرنامه ر ت،يريمد ن،يتر و معتبرتر خواهد شد. بنابرا قیدارند دق یاسیس یزندگ

استوار شود. البته ناگفته  یتواند بر اساس اطالعات معتبرمی مه یاسیس یریگ میتصم

 یفیبه مطالعات ک ازیوجه رافع ن چیبه ه يیهاداده نیچن یو سامانده دینماند که تول

 ه نقش مكمل دارد.بلك ستین
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