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Abstract 
The purpose of the present study is to examine the political culture of political and civil 

movements in the Arab Middle East since 2011. The research method is descriptive-

analytical. The results showed that the globalization and expansion of mass communication 

in the light of the Arabian region had dual impacts, with the explanation that this process, on 

the one hand, provided public awakening and public awareness of indigenous and national 

culture. In general, it has provided the ground for the growth of Islamic fundamentalist 

forces, and on the other hand, the expansion of the mass communication and domination of 

Western countries has created fundamental challenges for local culture. But in general, such a 

process has led to the spread of public awareness among the people and has led political 

systems to lose their complete domination of cultural tools (preparing the background to 

rebuild and enhance the legitimacy of systems). 
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 چکیده
 م2011پگگا اد سگگا   بگگیهای سیاسی و  دنی د  خاو  یانگگع عرجنبشبرا ده اد    سیاسیفرهنگ    بر سی  هدف پژوهش حاضر

اسگگای ا تباتگگات و گسگگترش مشگگمهیر و برقجهانی شگگد   تحلیلی بوده و نتایج نشا  داد کع  - وش پژوهش توصیفی  است.

سگگو  وجبگگات توضیح کع ای  فرایند اد یك  ای داشتع است: با ای د   نطقع خاو  یانع عربی تأثیرات دوگانععی د  پرتو ا   جم

د ینع  شد نیروهای بنیادگرای اس  ی  بیدا ی و اگاهی عمو ی  رد ی  ا نسبت بع فرهنگ بو ی و  لی فراهم او ده و د  ک ،

هگگای اساسگگی بگگرای سای  ا تباتی جمعی و سلطع کشو های غربگگی بگگر انهگگا، مالشگسترش وسوی دیهر    کرده و اد  ء ا  هیا

های عمو ی د  بی   ردم انجا یده و باعث شگگده فرهنگ  حلی ایجاد کرده است. ا ا د  ک ، منی  فرایندی، بع گسترش اگاهی

ها ا گگاده ی و تقویت  شروعیت نظامنع  ا برای بادسادهای سیاسی، سلطع کا   خود  ا بر ابزا های فرهنهی )کع د یاست نظام

 کرد( اد دست بدهند.  ی
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 مقدمه  
 هایسگگا  د  افریقا شما  و اسیا غربی جنوب د  اعتراضات و هاخیزش ا،هبانق   بع  یا بع تعبیری بیدا ی اس  ی،  عربی  بها 

 عنگگوا   بگگا  ،اسگگت   پیهیری  حا   د   عرب  کشو های  د   کع  سبب   بدا   اعتراضات  ای .  دا د  ادا ع  تاکنو   کع  شود ی  گفتع  2010

 کشگگو های د  تراضگگاتاع و هگگا اهپیمایی هگگا،قیام اد جریا  حا  د  و سابقعبی ای جموعع ا رود بع  تا  .دشو  ی  یاد  عربی  بها 

 تگگوا  بگگععوا گگ   تعگگددی  ا  ی .اسگگت  گرفتگگع صو ت (اسیا غرب جنوب و  افریقا  شما   نشی عرب  عمدتاًخاو  یانع عربی )

یگگا  دیکتگگاتو ی سگگایلی  اننگگد  ،اد جملع ،اندها  ستعد کردهداد ای  قیامبرد کع د ینع  ا برای  خ هایی نامعنوا  دالی  و انهیزه

 د وگرافیگگكشدید و تعدادی اد عوا   ساختا ی  فقر، بیکا ی،  کود اقتصادی لتی،، فساد دوحقوق بشرحکو ت  طلقع، نقض 

فیلسگگوف اسگگلوونیایی، اسگگ وی  همچنگگی  برخگگی  اننگگد .د و  جا عگگع د  ایتینا ضو  تحصی  کرده جوانا دیاد   د صد   انند

ی نسگگبت بهگگا  عربگگ   فرعگگی ا بع عنوا  یکی اد دالیگگ     200۹ایرا  د  سا     حوادث پا اد انتخابات  یاست جمهو ی،  ژیژک 

اسگگت. عوا گگ    رگذا  بر اغگگاد بهگگا  عربگگی بگگودهکی اد عوا   تأثیقرقیزستا  نیز احتماالً ی  2010سا    خملی  نق ب  ا  .دهد ی

ثگگروت د  دسگگت  ایشا   تمرکز مندی  دهع خلیج فا سکننده برای شو ش د  تمام شما  افریقا و کشو های حوده تسریع

 پذیرش  د   جوانا   ا تناع  خصوص  بع  و  فساد  ها،ثروت  ای   گردشدا گرایا  نشستع بر  سند قد ت، شفافیت ناکافی د با ه  اقت

مگگو  تهدیگگدی بگگرای ا نیگگت و قمیگگت  ،است      هم بودهجهانی نیز یك عا قحطیافزایش قیمت غذا و نرخ  و  وجود وضع

 ند.شگگو  ی نزدیگگك 200۸–200۷جهگگانی یعنگگی   گگواد غگگذاییهای بحرا  قیمت کع بع سطوح سا  شدهجهانی غذا  حسوب 

ا گگ   ا بگگع عنگگوا  یگگك ع ویکگگی لگگیکاسگگی دیپلماتیگگك ایگگاالت  تحگگده تو  ات عات  حر انعافشای  لمل افو بی ساد ا  ع

ی اد جوانا  اه  اینترنگگت د  کشگگو ها دسگگتخوش ایگگ  ها، بسیا د  تو  سا  .است  نظر گرفتعها  دکننده برای شو شتسریع

اند کع نیاد بع تغییگگر ای سلطع اقتدا گرایا  و سلطنت  طلق  ا بع عنوا   خدادهای اشتباهی تشخیص دادهدهتو  فزاینا، بعهقیام

 صر، بگگع  تونا و ت.اس کرده عما ، بع ای  تحو  بع عنوا  دلزلع جوانا  اشا ه استاد دانشهاهو اص ح دا د. النجمع دیدجالی، 

ایر و لیبی(، اد ای  حیث  تفگگاوت های بز گ، اد  ل  شما  افریقا و کشو های خاو  یانع ) انند الجزعنوا  اولی  شاهدا  قیام

 وفقیگگت نسگگبی  د.کننگگ  هگگا  ا ا اماشند، و بگگدی  ترتیگگب قگگاد  نبودنگگد تودهبقاب  توجهی  ی ها فاقد د ا د نفت هستند کع ا 

بگگرا   شد سگگریع ا گگا لیا یز،   غم اعتراضات  سالمت ایی همچو  انتخاباتی اداد علیهشخصع، با  ترکیعجمهو ی د وکراتیك  

ای اگر مع  مک  است انهیزه  .اقتصاد، قانو  اساسی سکوال  با وجود دولت اس  ی،  دلی با عنوا  ) د  ترکیع(  ا ایجاد کرد

  .شدها  حسوب  یای ا ا ا الهویی خواستنی بر ،برای  عترضا  کشو های همسایع  حسوب نشود

بگگع وقگگوع تگگونا    صگگر و  سو یع،  یم ،  جنگ داخلی د  لیبی،  ،اندشده  ساقی   تقد  اد  یم   تونا،  صر، لیبی و  د   حاکما  

 گسگگترش سودا   غرب و  کویت،  ا د ،  عراق،  الجزایر  د   بز گ  تظاهرات.  است  خ نموده  بحری     د    دنی  قیام  است.  پیوستع

 د   چنگگی هم  .اسگگت   داده   خ  غربگگی،  صگگحرای  و  سعودی  عربستا   عما ،   و یتانی،  لبنا ،  د   کع  ییزج  اعتراضات  و  کرده  پیدا

 الشگگعب  شگگعا  عربگگی  کشو های  د    خالفا   غالب   .است   افتاده  اتفاق  برخو دهایی  2011   ع   اه  د    ژیم صهیونیستی   ردهای

 یگگك  لیبی  داخلی  جنگ  د ا   اد   وجود  هایس ح.  دنددا ا سر ی  هستند   ژیم  برکنا ی  خواها    ردم  یعنی  ،النظام  اسقاط  یرید

 شگگده توصگگی  افریقا شما  د   عربی  بها   « داپی»  عنوا   بع   الی  کودتای  کع  تو یبع  دد،   دا    ا   الی  و شک   د   نهفتع  شو ش
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 شگگده توصگگی  ایع نطقگگ  عربی  بها   نتیجع  د   و  سو یع  قیام  اد   ستقیم  نتیجع  یك  عنوا   بع  لبنا   د   ایفرقع  هاید گیری.  است 

 اعتصگگاب،  بگگع  تگگوا  ی  کگگع  است   گذاشتع  اشتراک   بع   ا   ستمر   با دات  د    دنی   قاو ت   های وش  بیشتر  اعتراضات  ای .  بود

 سگگاد اندهی، فیسبوک و توییتر( بگگرای اجتماعی)همچو  یوتیوب، هایشبکع اد  ؤثر  استفاده  همچنی   و  ها اهپیمایی  تظاهرات،

 بگگا اعتراضگگات   ایگگ .  کرد  اشا ه  ت اینترن  سانسو   و  سرکوب  د   هادولت   ت ش  با   واجهع  د   اگاهی  برد   باال  و  ا تباط  برقرا ی

. اندشگگده   واجگگع   خگگال   تظاهرکنندگا   و  دولت   ترفدا   نظا یا   شبع  ترف  اد  نیز  و   قا ات  جانب   اد  ا یزخشونت   هایپاسخ

 جنبش  ،ناظرا   اد  برخی.  است   شده  داده  پاسخ  خشونت   با   وا د  برخی  د   تظاهرکنندگا   سوی  اد  گرایانعسرکوب  حم ت  ای 

 بگگا  کع  اندکرده   قایسع  1۹۸۹  سا   کمونیستی  ضد  انق ب  با  -ا   اهمیت   و   قیاس  وجع  اد  –   ا  سید وکرا  ترفدا   و  عربی  بها 

 دیهگگر  برخگگی  عاگرمگگ   برانگگداخت،   ا  حاکم بر کشو های ا وپای شرقی  مکمونیس  و  شد  اغاد  شرقی  ا وپای  اد   ل   پاییز  عنوا 

 و  عترضگگا  د خواسگگت   و د نتایج بع توا  ی جملع ا  اد کع دا د  وجود  هاجنبش  ای   بی   کلیدی  تفاوت  مندی   کع   عتقدند

 .کرد  اشا ه عربی هایانق ب د (  اینترنت )  فناو ی  یافتعساد ا  نقش

د  فشگگا های اقتصگگادی  وسگگی ك جوا  تونخودسودی ی با ،ای عرب  ا د  نو دیدجها  خاو  یانع  2010ی کع اد سا   تحوالت

های  ختل  غیردولتی بع شدت انعکاس داده شد و بع صگگو ت دو ینگگو سانع   ب فاصلع توسیا ا ای  حرکت    ،اغاد شدتونا  

یم ( کگگع  لیبی و  صر، )ادجملع تونا، و شما  افریقا  ا د نو دید. دیکتاتو های  ختل  عربی  عربی  خاو  یانعجها   سراسر  

های اقتدا گرا تعری  حکو ت  یع بریع و با تکرکوب و تطمصو ت سنتی و با ترکیبی اد ابزا های س  روعیت خود  ا بع نبع  ش

ها و  یشگگع  ا د   ابطگگع بگگا  اهیگگت، هاردادیپاعتراضات اخیر  وجی اد نظریگگع سقوط کردند.  ، یکی پا اد دیهریبودندکرده  

 وی حوده تخصصی خود بگگع بر سگگ   حققا   ختل  بع فراخو  ع یق و واقع د بات اخیر بع دنبا  داشتع است.  پیا دهای انق 

د  تمگگا ی ایگگ   های  تمایزع شخص بینانع وجوانب واقع  اند.والت پرداختعهای  ختل  ای  تحخصوص جنبع  ی د پردادنظریع

 اد: عبا تند تحوالت 

نگگد اد یگگك تگگرف اهای عربی کع انق ب  ا تجربع کردهدهد کع بیشتر کشو ها نشا   یداده  : شک ت اقتصادی جوا ع  ذکو 

د و ساختا  اقتصگگادی نیگگز ندهها  ا جوانا  تشکی   یبع ع وه اکثر جمعیت ان  .اندنهاده  پشت سرسریعی  ا  الت جمعیتی  تحو 

 های اجتماعی ای  تحوالت نیز برخی بگگر عوا گگ  سیاسگگی همچگگو  فقگگدا  د وکراسگگی وعقیم  انده است. د  خصوص  یشع

برخگگی  تاکید کرده و بیکا ی و تبعیض تصادی مو  فقر وهای پیشی  تمرکز بیشتری کرده و برخی بر عوا   اقادادی د   ژیم

گیگگرد، بگگع  ا د بر یهای تلفیقی کع هم عوا   سیاسی و هم عوا   اقتصادی و فرهنهی  اند تا با ا ایع ما موبنیز ت ش کرده

 ای  بحث بپردادند.

روعیت ایجگگاد بحرا   شگگ یاسی و تحو  فرهنگ سگیری ای  تحوالت  ا د   ت  های شک  د تا  یشعش دات   پژوهش حاضر 

ا تباتگگات ای  است کع جهانی شگگد    پژوهش حاضرشده د  کشو های عربی بر سی کند. بع عبا ت دیهر، استدال  و فرضیع  

هگگا و اینترنگگت و نیگگز ترش فضای  ردگشای  اهوا ههای گذشتع و بع ویژه پا اد جنگ سرد با گسبع عنوا  یك فرایند اد دهع

هگگای ، و  رد ا  جوا ع تحت بر سی  ا د   قاب  دولت هاد دولت  ا بع حاشیع برد  فالیاییی  فهوم وستتماعهای اجایجاد شبکع

و ها . اد سوی دیهر افزایش جمعیت جوانا  و وخیم شد  شرایی اقتصگگادی د  ایگگ  کشگگ ه است ستمهر و دیکتاتو ها قرا  داد

هونع اد کشگگو ها اینتحوالت بنیا  برافک  د     وقوع  نتیجع ا وی هم  فتع بحرا   شروعیت  ا د  ای  کشو ها ایجاد کرد کع  

   بوده است.
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 فرهنگ و فرهنگ سیاسی
 واژه  نگگا ک   د   فرهنگگگ   فهگگوم.  دانسگگت   جا عگگع  یگگك  افگگراد  اکتسابی  عقیدتی  و   فتا ی  هایویژگی  وع جم  توا  ی   ا  فرهنگ

 د    لگگت   یك   فتا   مهونهی   عنای  بع  اسییس  فرهنگ  و  بوده  جا عع  و  سیاست   عرصع  د   فرهنهی  همکا ی   عنای  بع  سیاست 

 بحگگث  ا  اد شناسگگیجا عع د  صگگر عا دو ه د  کگگع اسگگت  جدیگگدی های وضوع اد سیاسی فرهنگ .است   حکو ت   با  برخو د

 بگگرای اخیر، دهع د .  ود ی شما  بع شناسی خاو  یانعجا عع  هایوضوع   اد  سیاسی خاو  یانع عربی  فرهنگ   طالعع  و  شود ی

 بگگع توجگگع بگگا د ینگگع، ایگگ  د . اسگگت  شده عا ای پژوهشهرا  سوی  اد  گوناگونی  هایدیدگاه  خاو  یانع،  سیاسی  نگفره  شناخت 

. اسگگت  بگگوده حاضگگرپگگژوهش  اصگگلی  هیافت  دو اجتماعی، و شناختی وا   هیافت  سیاسی، فرهنگ جمعی و  دیرف  هایجنبع

 تقلیگگد،  پذیری،سگگلطع  فردگرایگگی،  جملع  عناصری اد  بود   دا ا  دلی   بع   ا  خاو  یانع عربی  سیاسی  فرهنگ  نظرا ،صاحب   برخی

ایگگ    بگگر  افگگزو   دیهگگر،  برخی.  دانند ی  یافتع  توسعع  سیاسی  فرهنگ  با  تقاب   د   گراییحزب  و  جمعی   وحیع  نبود  و  انزواتلبی

 سیاسگگی فرهنگگگ د  گذشگگتهیجا  اد و  هبرا  بع وفادا ی و خیرخواهی تلبی،عدالت   انند یعناصر کع باو ند ای  بر  عناصر

  .دا د  وجود  خاو  یانع عربی

 هگگایگرایش  ،تحوالت خاو  یانع عربی  دا  پا  و  پیش  دو ه  دو  د   سیاسی  فرهنگ  ترسیم  د   است   شده  ت ش  پژوهش  ای   د 

 حکو گگت،  شگگروعیت  سیاسگگی، نظگگام سطح د  .شود واکاوی گذا یسیاست  و دفراین نظام، سطح سع د  سیاسی نظام بع   ردم

 د بگگا ه  گگردم  نفگگی یگگا  ثبت  ا دیابی  بع  حکو ت   یك  اد  ا  رد    ویهردانی  یا  اتاعت   دیرا  ،است   شده  دانستع  لع سئ  تری  هم

 ایجگگاد د ینگگع تری اصلی ی،سیاس اعتماد و است   رد ی  شا کت   حو ، تری اصلی فرایند، سطح د . دا د بستهی  یسیاس  نظام

 اهمیگگت   اد   گگردم  بگگرای  هایی وضگگوع  مگگع  کع  شود ی  ترح   سئلع  ای   نیز  گذا یسیاست   سطح  د .   ود ی  شما   بع   شا کت 

 اعتماد   یزا   نیز  و  سیاسی  نظام  اد   ردم  پشتیبانی   یزا   ست کعدیدگاه پژوهش حاضر ای  ا  .است   برخو دا   جا عع  د   بیشتری

 –   حگگدود  گهنگگ فر»  اد   ردم  سیاسی  فرهنگ  کرده  تغییر  تحوالت جها  عرب خاو  یانع  اد  پا  و  پیش   د  سیاسی   شا کت   و

خاو  یانگگع  تحگگوالت و انق بگگات اد پگگیشعگگرب خاو  یانع   ردم یعنیاست.  شده تبدی  « شا کتی  –  تبعی  فرهنگ»  بع  «تبعی

 بگگاو  ایگگ  بگگع  گگردم ،ات اخیگگرانق ب اد پا انکع حا  و کردند ی شرکت  سیاست  ا ر د   نفع نعو   حدود صو ت  بع  ،عربی

جوا گگع جهگگا    سیاسگگی  فرهنگگگ  سیاسی،  فرهنگ  پویایی  بع  توجع  با  .باشند  اثرگذا   سیاست   ر ا  د   باید  و  توانند ی  کع   سیدند

 د ینگگع،  ایگگ   د   .اسگگت   شده  هاییدگرگونی  اجتماعی اخیر دستخوش  و  اقتصادی  سیاسی،  تتحوال  تأثیر  عرب خاو  یانع تحت 

 بنگگابرای ،.  گگگذا د ی  اثر   رد ا   و  هاحکو ت  یا      تقاب   اعتماد  کاهش  یا  افزایش  بر   جدد  پذیریجا عع  و  اولیع  پذیریجا عع

  گگذهب   و  دی   اقتصادی،  جمعیتی،  بافت   جغرافیایی،  ت  وقعی   انند  پذیریجا عع  و  سیاسی  فرهنگ  اولیع   نابع  و  عوا    کنا   د 

  ا گگ عو   بودنگگد،   گگؤثر  خاو  یانع عربگگی  د   سیاسی  فرهنگ  هایویژگی  و  عناصر  تقویت   یا  فظح  یا  ایجاد  د   کع  سیاسی  نظام  و

 عوا    عجمل  اد  جمعی،  های سانع  بع  جوانا   دسترسی  و  سواد  د جع   فت   باال  شهرنشینی،  افزایش  بع   و   وند  جملع  اد  یدیهر

هگگای نظام  بگگع   ردم  تلقی  و  هادیدگاه  د   نظر  جدیدت  سبب   نتیجع،  د .   ود ی  شما   بع  انا    جدد  سیاسی  پذیریجا عع  د    ؤثر

 د    ا  شگگد   سیاسگگی   ونگگد  ایگگ   اوج  نقطگگع.  اسگگت   شگگده  عرب خاو  یانگگعی و سیاسی جها   انق بات اجتماع  اد  سیاسی پیش

 .بینیم یلیبی   صر و تونا،عرب همچو  خاو  یانع  انق بات اجتماعی و سیاسی  
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 های سیاسگگی و اجتمگگاعیانق ب  اد  پا  خاو  یانع عربی   ردم  سیاسی  فرهنگ  اثبات ای   سألع است کع  د پی  حاضر  پژوهش

حگگاکم بگگر کشگگو های  سیاسگگی فرهنگگگ ،هگگاانق بایگگ   پیگگرودی اد پگگیش  تگگا.  اسگگت   کرده  اساسی  تغییر  ا   اد  پیش  بع  نسبت 

 سیاسگگی،  هگگاینظام  ای   د   استبداد  عنصر  غلبع  و  ایزدی  فره  اندیشع  استمرا   دیرا  ،بوده است   تبعی  گ    حدودب  ای عرخاو  یانع

 اظهگگا نظر د  خگگود بگگرای  و  دانسگگتند ی  حاکما   پیرو   ا  خود   ردم،  نهرش،  ای   نتیجع  د .  است   داشتع  دنبا   بع   ا  فرهنگ  ای 

 بگگا. اسگگت  داشگگتع  د پگگی  سیاسگگی  بدبینی  و  اعتمادیبی  مو   اثا ی  ا ر  ای    و،  ای   اد.  نبودند  قای   حقی  سیاسی  نظام  بع  نسبت 

 داشگگتند،  سیاسگگی  هگگاییت فعال  د    نفع نع  نقش  کع  خاو  یانع عربی   ردم  سیاسی  فرهنگ  ،اجتماعی و سیاسی  بانق   پیرودی

 و فعگگا  هگگایگروه  بگگع  افگگراد  نهرش،  نوع  ای   د .  ه است د ا د   شا کتی  گ   تبعی  سیاسی  فرهنگ  صو ت  بع  وه  شد  تغییر  دما 

 نخبهگگا   فتگگا   وا د،  اد  بسیا ی  د   دنتوان ی  و  بوده  حساس  سیاسی  اهداف  تمام  بع  نسبت   فعا   گروه.  شوند ی  تقسیم   نفع 

  ردم  سیاسی  فرهنگ  د   تحو   و  تغییر  داد   نشا   برای  پژوهش،  ای   د   .دنده  قرا   تأثیر  تحت   سیاسی  هایتصمیم  د ینع  د    ا

 ایگگ   با  تا  شد  ت ش  ا   اد  پا  دهع  با  های سیاسی و اجتماعیانق ب  اد  پیشدو ا     سیاسی  فرهنگ   قایسع  با  خاو  یانع عرب

  یگگا  اعتمگگاد افگگزایش سبب  کع عناصری تقویت  و گذا یا دش با و کرد پیدا  شناخت   ا   تشابع  و  تمایز  وجوه  بع  بتوا    قایسع

 بگگرای  ، اسگگتا  ای   د .  یابد  تداوم  جدید  فرهنگ  شود، ی  سیاسی  دفراین  د    ردم  و ود  و  شوندگا حکو ت   و  کنندگا حکو ت 

  هیافگگت، ایگگ  سبراسگگا. اسگگت  شده استفاده  همکا انش  و  الموند   هیافت   اد  ، قاتع ذکر شده  د    ردم  سیاسی  فرهنگ  ترسیم

( گذا یسیاسگگت   فراینگگد،  نظگگام،)  سیاسگگی  نظام  اد  سطح  سع  د توا    ی   ا  شهروندا   هایگرایش  سیاسی،  فرهنگ  ترسیم  برای

 نمود.  توصی 

 هایپژوهش  جملع  اد  «فرهنگ   فهوم»  .است   گرفتع  شک   4فرهنگ  بر  ناظر  هایبر سی  و  سادی فهوم  با  3سیاسی  فرهنگ  نظریع

 هاانسگگا    فتگگا   د   اصگگلی  کنندهتعیی   عا    عنوا   بع  فرهنگ  بر  تأکید   نظو   بع  سیاسی  علوم  دانشمندا   عک   است   شناسیانسا 

 خاص جا عع یك اعضای سابیاکت عقیدتی و   فتا ی  هایویژگی   جموع  توا ، ی   ا  فرهنگای  اساس    بر  .انددهرک   توجع  بدا 

، 13۷5)کگگوی ، سگگادد ی  تمگگایز اسگگت، شگگناختیدیست   و اثگگت   عیجنت  کع   فتا ی  اد   ا  فرهنگ  بود ،  اکتسابی  ویژگی  .دانست 

 بگگا یگگك هگگر اهگگداف و جهگگت  بگگود   تفاوت دلی  بع ا  د  عک  است  شده بیا  گوناگونی هایتعری  فرهنگ، د با ه  .(36ص

 شناسگگیسا نا   شتع  وا د  1۸۷1  سا   د    ا  فرهنگ   فهوم،  5تیلو .  بی.  ای.  خو د ی  مشم  بع  وانیفرا  نظرهایاخت ف  یکدیهر،

 قگگانو ،   قیات،خا  هنر،  باو ها،   علو ات،  شا    کع  است   ایپیچیده  ک   هما   فرهنگ،  :داد  دست   بع  ا   اد  تعریفی  منی   و  کرد

 د . (3۸ص ،13۷6،)بگگدیع کنگگد ی کسب  جا عع عضو  عنوا  بع انسا  کع شود ی عاداتی و هاقابلیت  انواع دیهر  تما ی  و  عرف

 بیگگا  اد پگگیش .انددانستع  هم  ا تعری  160 بع نزدیك ۷ک کهو   و  6کروبر  است،  شده  فرهنگ  اد  کع  بسیا ی  هایتعری   یا  

 د  بیشگگتر و بگگودن  ایگگج ا وپگگا د  فرهنگ ا رودی اصط ح هیجدهم، قر  دوم  نیمع  تا  کع  دانست   باید  فرهنگ،  اد  تعری   مند

 هسگگت   تفگگاوتی ا ای تمد ، و فرهنگ  یا   ابطع با ه د بنابرای ، .(336ص ،13۷۷)میلکوت،   فت  ی  کا   عب۸تمد   واژه  کنا 

 .داننگگد ی نیگگز فرهنگگگ شگگا    ا ا  تمد ،  عنای گستردگی بع توجع با دیهر برخی .انددانستع  عناهم  ا دو ای  برخی  حتی  و

 شناسا انسا    ،تیلو   تعری   د   کع  منا   شما ند، ی  هم  تمد   شا     ا  ا   فرهنگ،   عنای  گستردگی  بع  وجعت  با  دیهر،  گروهی
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  گگادی،  عوا    و   وحی    عوا  بندیدستع  با  ،دو ژه   و یا   انند  افرادی   قاب ،  د .  دانند ی  فرهنگ   ا  اجتماعی   یراث  تما ی

 دو  فرهنگگگ،  هر  د   گفت   توا  ی  هادیدگاه  ای   بع  توجع  با  .(1360ص  ،13۷6)دوو ژه،  گذا ند ی  تفاوت  تمد   و  فرهنگ   یا 

 یگگا   گگادی  دسگگتاو دهای  همگگع،   گگادی  فرهنگگگ.   عنگگوی  فرهنگگگ  دیهگگری  و   گگادی  فرهنگ  یکی:  دا د  ودوج  هم  اد  جدا  د ینع

  ا گفرهنگگ  های وضگگوع دیهگگر نیگگز  عنگگوی فرهنگگگ. انگگدگفتع  نیگگز  تمد   فرهنگ،  اد  جنبع   یا  بع  کع  است   جا عع  تکنولوژیك

 دو کگگیم، .(35ص ،13۸6)کگگاظمی، دا د ودوج ی تقابل هایکنش فرهنگ،   عنوی  و   ادی  هایجنبع   یا   همچنی .  گیردد بر ی

 عنصگگر  اساسگگاً  فرهنگگگ   و،  ایگگ   اد.  دنگگ ک  ی  تعری   جا عع  اعضای   یا    شترک   احساسات  و  باو ها  اد  ای جموعع   ا  فرهنگ

 یك   وا »  مونا   و  بخشد ی  جهت   و  شک   بدا   خود  کع  است   اجتماعی  کنش  کنندهتنظیم  اص   و  اجتماعی  ساختا   گذا بنیا 

 انگگواع اد  رکب   ا فرهنگ کلی، و عام سطح د  وبر  اکا .(336ص ،13۷۷)میلکوت،  کند ی  میره  ءاعضا  بر   ا  دو خ  ،«جا عع

  شگگروعیت  اقتگگدا ، ا  گگانی انواع ای . داندی  عق نی و فرهمندانع سنتی، اقتدا  نوع سع یعنی ،اقتدا  ا  انی  نمادهای  و  باو ها

 سمت   بع  و   قیدند  جا عع  هایت سن  و  اداب  بع  خود  کع  هاییکنش  .گیرند ی  ععجا   دهنده  تشکی   افراد  هایکنش  اد   ا  خویش

 است    ععجا  دا نده  نهع  و  پشتیبا   کع  است   باو هایی  اد  برگرفتع  افراد  هایکنش  جع،نتی  د .  دا ند  گرایش  شد   ترعق نی  هرمع

 کگگا گیری بگگع بگگا گرایی،ا سگگاخت ب  کت  عروف نظرا صاحب  اد یکی پا سونز، تالکوت.  (163ص  ،13۸6)وثوقی و نیك خلق،

  وضگگوع  کگگع  نمادهگگایی  اد  دا ب اتگگ  ر  یا  الهویافتع  های نظو ع»  :است   کرده  تعری   منی    ا  فرهنگ  کا کردی،  گ   ساختی   وش

 .«اجتمگگاعی  هگگاینظام  نهادینگگع  الهوهگگای  و  گگگرا کنش  یکایگگك  شخصگگیت   شده  ید ون  های ؤلفع.  هستند  هاکنش  گیریسمت 

 :سادد ی  شخص نظام سع  یا  اساسی  کا کردی  قولع سع  براساس   ا فرهنگ  او  بنابرای ،

 ،عقیدتی هاینظام  یا  ۹شناختی  قولع. 1

 ،(سمبلی)  گویا  نمادهای اد  برخاستع هاینظام یا  10گذا انعع ای  قولع. 2

 یگگك  تحلیگگ   برای  هاشا د  و  گویا  نمادهای  باو ها،  ترتیب،  بدی   .ا دشی  گیریجهت   دا ای  هاینظام  یا11یابانع دشا   قولع.  3

 خگگود نظریگگع د   ا تیاخشن وا  و شناختیانسا  هایگیریجهت  شناس،جا عع یك  قام  د   پا سونز.  دا ند   وضوعیت   جا عع،

 بسگگیا   ا شخصگگیت  و کگگرد ی تأکید فردی هایگیریجهت  و هاکنش  بر  ر،وب   اکا   انند  نیز  او.  ا یخت   د هم  فرهنگ  د با ه

 و سگگرکوب تراشگگی، دلیگگ   فراگیگگری،  همچو   شخصیت   اد  هاییجنبع  شناس، وا   کع  حالی  د   دانست، ی  اجتماعی  نظام  شبیع

 ایشگگا ، نظگگر د  ای ،بنگگابر. کگگاود ی اجتمگگاعی نظگگام سگگطح  د    ا  انهگگا  شناس،جا عع  و  کند ی  سیبر   فردی  سطح  د    ا  غیره

 بگگا  فرهنگگگ   و،  ای   اد.  گیرد ی  بهره  هستند،  فرهنگ  منظا  های ؤلفع  همهی  کع  هاا دش  و  نمادها  باو ها،  اد  هاانسا   شخصیت 

 بگگع  توجگگع  با  .(340-342ص  ،13۷۷)میلکوت،  دا د  طا تبا  اجتماعی  سطح  یا  جمع  سطح  با  نیز  و  شخصیت   سطح  یا  فرد  سطح

 :گفت  توا  ی  دهش یاد هایتعری    جموع

 ،است  پذیرانتقا   و  ا وختنی  اکتسابی،  بلکع نیست، ذاتی  فرهنگ،. 1

 پیونگگد جا عگگع ا  اجتماعی و اقتصادی هایویژگی با جا عع، هر  د   کع  ست ا  هاانسا   همکا ی   حصو   و  اشتراکی  گ،فرهن.  2

 ،دا د  ستقیم

 ،دا د  وجود   تقاب  هایکنش  فرهنگ،   عنوی و  ادی  هایجنبع   یا . 3
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 ،پویاست  و  است   دگرگونی حا  د   پیوستع  فرهنگ. 4

 توجگگع بگگا دیهر، سوی اد. است  ساختا  نوعی نیز و پیوستع هم بع ای جموعع صو ت بع عک  دا د  اجزایی  و  ها ؤلفع  فرهنگ،.  5

 .ساختا ند ای   عناصر ها،ا دش  و  گویا  نمادهای  ، هاباو فرهنگ، اد  پا سونز تعری  بع

 پیش   رحلع  اد  جوا ع  گذا   بع  توجع  با.  شد   طرح  سیاسی  توسعع  ادبیات  د   جهانی  دوم  جنگ  اد  پا  سیاسی  فرهنگ  اصط ح

 اسگگییس  توسعع  شناسیجا عع  اد  بخشی  نیز  سیاسی  فرهنگ  دیرا  ،ا د   یا   بع  سیاسی  توسعع  اد  سخ   صنعتی،   رحلع  بع  صنعتی

 د   وضگگوع ایگگ  است، حکو ت  با برخو د د   لت  یك  فتا  مهونهی اد  پرسش  کع  سیاسی  فرهنگ   عنای  بع  توجع  با.  است 

 خواجگگع  فا ابی،  جملع  اد  اس  ی  دانشمندا   نزد  و  اس  ی   نابع  د   هم   و،  ای   اد.  نبود  سابقعبی  سیاسی  فلسفع  و  سیاست   علم

 هگگاییبحث   دوتوکویگگ   و   وسگگو    نتسگگکیو،   اکیگگاو ،  همچگگو   غربی  دانشمندا   ا ثا  د   هم  و  خلدو   اب   توسی،  نصیرالدی 

 شگگناختی ردم  و  شگگناختیجا عع  اثگگا   د    ا  سیاسی  فرهنگ  تعبیر  همچنی   .(114ص  ،13۷5)ا  غفو ،  یافت   توا  ی  ا   د با ه

 گرفگگت  پگگی تگگوا  ی لینتگگو   الگگ  و رکا دین مهاابرا  ید،  ا گا ت  یکت،  بند   وت  اوالم،  اماد  بو اند ،  سا وی    انند  کسانی

 .(201ص ،13۷5) داقی،

 ایاولیگگع شتگگ  د  1۹56 سا  د  نخست  وی. برد کا  بع سیاست  علم د  12دالمون گابری   ا سیاسی فرهنگ واژه با   نخستی 

 د  سیاسگگی نظگگام هگگر :کگگرد تعری  منی   ا سیاسی فرهنگ  فهوم داد، تصو  سیاسی هاینظام  قایسع و بندیتبقع برای  کع

 سگگا  د  وی .بنگگا یم سیاسی فرهنگ  ا  ا   است   خوب  کع  دا د  فعالیت   سیاسی  کنش  برای  گیریسمت   اد  خاصی  الهوی  د و 

 تجربگگی  ادکگگاویب  بگگرای  ا   اد  و  داد  گسگگترش   ا  سیاسی  فرهنگ  اد   فهوم  ای   ی، دن  فرهنگ  کتاب  د   و با  همکا ی  با  1۹63

 براسگگاس   ا  سیاسگگی  فرهنگگگ  انهگگا.  گرفگگت   بهگگره   ریکگگاا  و   کزیگگك  ایتالیگگا،  الما ،  بریتانیا،  کشو ،  پنج  د    وجود  ایستا های

 .(345ص  ،13۷۷کوت،)میل کردند تعری   خویش  سیاسی هاینظام قبا  د   افراد  سیاسی  ایستا های  و  هاگیریجهت 

 هگگایفرهنگ ،کتگگاب ایگگ  د . اسگگت  و بگگا سگگیدنی و پگگای لوسی   نوشتع  سیاسی  ععتوس  و  سیاسی  فرهنگ  کتاب  دیهر،   هم  اثر

 ا گگوخت   بگگرای   ناسگگب   مگگا موب  یگگك   ا  سیاسگگی  فرهنگگگ  پگگای،.  اندشگگده   قایسگگع  و  بر سگگی  هم  کنا   د    ختل   سیاسی

 و توسگگعع  مهگگونهی  و  کرد  بندیدستع   ا  سیاسی  هاینظام  توا  ی  ا   با  کع  ددان ی  گروهی  شناسیجا عع  و  فردی  شناسی وا 

 سیاسگگت  بر سگگی بگگرای نظری ما موبی کتاب د  پاو  و الموند همچنی . (3۷۷ص ،13۸1 حمدی،گ )  د یافت    ا  انها  تغییر

 بگگا اسگگت، جهگگانی دگاهید یك تطبیقی  باحث  کتاب دوم و او  هایبخش د   وجود هایفص  شده کا   واقع،  د   کع  تطبیقی

 گونگگاگو  هایجنبع  ند عتقد  سیاسی،  فرهنگ  بع  پرداخت   بر  افزو   تطبیقی،  سیاست   ر سیب  د   کا کردی  گ   ساختا ی   ویکردی

 سگگادی فهوم   بنگگای  .(۷1ص  ،13۸1،، پگگاو  و  ونگگت )المونگگد  کرد   قایسع  هم  با  توا  ی   ا   ختل   های لت   سیاسی  فرهنگ

 سگگع بع فرهنگ تقسیم با وی. دا د فرهنگ د ینع د  پا سونز کع است  الهویی و اندیشع  براساس  د،المون  اثا   د   سیاسی  فرهنگ

 بندیدستع. اثرگذا ند  جا عع  یك  تحلی   د   ها،ا دش  و  گویا  نمادهای  باو ها،  کع  است   ا   بر  ا دشی،  و  عاتفی  شناختی،  ایستا 

 د   او بگگ   و  المونگگد  اسگگاس،  ای   بر.  کرد  جلب   خود  بع   ا  ندمو ال  همچو   یان فتا گرای  جملع  اد  سیاست   عالما   توجع  پا سونز،

  اننگگد  سیاسگگی،   وضگگوعات  بع  نسبت   13گیریجهت   الهوهای: »دانکرده  تعری   اینهونع   ا  سیاسی  فرهنگ   دنی،  فرهنگ  کتاب

 کگگع  اسگگت   سیاسی  اقدام  برای  ا ادگی،  و  استعداد  داشت    عنای  بع  گیریجهت   .«دولت   تا یخ  و  اساسی  قانو   ها،دادگاه  احزاب،
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 کننگگد ی تعیگگی   ا هااقگگدام ایگگ  نمادهگگا، و عواتگگ  احساسگگات، هنجا هگگا،  هگگا،هیزهان  تا یخی،  خاترات  سنّت،   انند  عوا لی

 .(1۷3ص  ،13۸3)کشاو د،

 کی تش  باشند،  پذیرفتع  همها   کع  گروهی  و  فردی  هایهمکا ی  قواعد  و   شترک   اهداف  اد  سیاسی  فرهنگ  ، کریدیا  نظر  د 

 .(34۸، ص13۷۷)میلکوت،ست  شده ا

. کنگگد ی یگگاد سیاسگگی وتفگگا ت الهوهگگای کننگگدهتعیی   عا    عنوا   بع  ا   اد  سیاسی،  فرهنگ  اد   تفاوت  تعریفی  د   دا ،   ابرت

 :اد عبا تند وی نظر اد  سیاسی  فرهنگ  هم  عناصر

 نی؟عق   یا است   گرایانععم    سای ،  ح  د  افراد  گیریجهت  ایا  : سای   ح   برای  گیریجهت  .1

 فردگرایانع؟ یا  است   جویانع شا کت  جمعی،   فتا های د   هاگیریجهت  ایا :جمعی اقدام  برای  گیریجهت . 2

 واگرایانع؟ ای  است   گرایانعهم سیاسی، نظام بع  هاگیریجهت  ایا :سیاسی نظام  برای  گیریجهت . 3

 .(202ص  ،13۷5) داقی،  اعتمادی؟بی یا  ت سا  اعتماد  براساس  ردم بع  نسبت   هاگیریجهت  ایا : ردم  برای  گیریجهت . 4

 سیاسگگی فرهنگگگ اد  ختلفگگی هایتقسگگیم البتگگع .کرد تقسیم توا  ی ک   و خرد سیاسی فرهنگ بع   ا  سیاسی  فرهنگ  بنابرای ،

 .  است  خا ج پژوهش  ای  عهده اد انها  بع پرداخت   کع داد ا ایع توا  ی

 :است  شده یاداو   ا  عضابط  مها   سیاسی،  فرهنگ سطح یا دیاب د  الموند

 قگگانو  هایویژگی قد ت، یت، وقع و انداده تا یخ، ا ، کلی  فهوم د  سیاسی  نظام  ، لت   د با ه  فرد(  شناخت )  دانش   یزا .  1

 هاداو ی و شاگرفتع قرا  توجع   و د  بیش  و  کم  باو های  میست؟  بانظم  هایویژگی  اد  احساساتش  است؟  مهونع...  و  اساسی

 میست؟ انها  د با ه

 خگگی  شگگد بگگع  و  جریگگا   د   کگگع  پیشگگنهادی  سیاسگگی  های شگگی  خگگی  و   ختل   سیاسی  نخبها   هاینقش  و  هاساخت   اد.  2

 سیاسگگی های شگگیخی و  هبگگرا  ها،سگگاخت  ایگگ  د بگگا ه باو هگگایش و هااحسگگاس دا د؟ دانشی مع  دا د،  وجود  سادی شی

 میست؟  پیشنهادی

 هااحساس دا د؟ دانشی مع  وندها ای  د  د گیر هایتصمیم و  افراد  ها،ساخت   شی، خی  اجرای  پایی   بع   و  ا جری  د با ه.  3

 میست؟ انها  د با ه  باو هایش و

 بگگع   ربگگوط   اهبردهگگای  و  تعهگگدها  ها،قگگد ت  حقوق،   و د  د   شناسد؟ ی  سیاسی  نظام  اد  عضوی  عنوا   بع   ا  خود  نعمهو .  4

 شناسد ی   ا  اجرایی  یا   شا کتی  هنجا های  مع  اندیشد؟ ی  مهونع  هایشت قابلی  د با ه  او  داند؟ ی  مع  نفوذ  نقطع  بع  دسترسی

 ،13۷1،گایگگ ال ی و  ،)پالمر  گیرد؟ ی  خد ت   بع  و  کند ی  شناسایی  باو ها  بع   سید   یا  سیاسی  هایداو ی  بندیصو ت  د   یا

 هگگایگیریجهت  گونگگاگو  عانگگوا بگگا سیاسی فرهنگ یاسی،س نظام و سیاسی فرهنگ  ابطع شناخت   د   ترتیب،  بدی   .(102ص

 سیاسگگی  بگگادیهر  عنگگوا   بع  سرانجام،  و  دادبرو   و  دادد و   هایجنبع  سیاسی،  نظام  بع  نسبت   ا دشی  و  احساسی  شناختی،  کلی،

 .است  شده  شخص
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 سیاسی  فرهنگ  انواع
 تأکیگگد  بنگگدی،تبقع  ای    د  اصلی  عا  .  دادند  ا ایع  سیاسی  فرهنگ  اد   ثالی  نوع  سع  پیشی ،  هایضابطع  براساس  و با،  و  الموند

 بگگع  کع  افرادی»  یعنی  ،باشند  تابع  بسا  مع  سیاسی،  نظام  اد  اگاها   بنابرای ،.  است   کنندگا  شا کت   و  هاتبعع  هاینقش  بر  الموند

 د،باشگگ  داشگگتع اثر شا دندگی رب است   مک  غیره و قوانی   فاهی، هایاقدام  انند انا ،  دادهایبرو   و  اندگراییده  سیاسی  نظام

 .«ندا ند  گرایشی داد،د و   ساختا های د    شا کت  بع انها ولی

 داد:  ا ایع  سیاسی فرهنگ اد  ا دیر بندیتقسیم نی، د فرهنگ کتاب د  الموند  ها،دیدگاه همی   بع توجع  با

  شگگیخی  ایگگ   عملیگگات  اد   ستقیم  تو   بع  نع  فرد  .پذیرند ی  شک   دولت   بدو   هاساخت   ا ،  د   : حدود  سیاسی  فرهنگ(  ال 

 گیریشگگک   د    ا  خگگود  هرگگگز  انگگا .  شناسگگد ی   لگگت   یگگك  اد  عضگگوی   ا  خود  نع  و  ست ا  اگاه  « لی  سیاسی  نظام»  و  سیاسی

 حکو گگت   دسگگتو های  اد  پیگگروی  بگگع   ا  خود  کع  دا ند  اعتقاد  انسانی  افراد.  دانندنمی  اثرگذا   سیاسی  هایدگرگونی  یا  هاتصمیم

 ،13۷1دیهگگرا ،و  )پگگالمرو ندا نگگد اگگگاهی خگگود حقگگوق اد  یگگا  نیسگگتند  قای   نقشی  ت حکو   د   خود  برای  ولی  دانند، ی   لزم

 .(102ص

 اگگگاهی حکو گگت   گونگگاگو   هگگاینقش  و  سیاسگگی  نظگگام  وجود  اد  افراد  سیاسی،  فرهنگ  نوع  ای   د   :تبعی  سیاسی  فرهنگ(  ب

 اد  ا خگگود و شناسگگندنمی  ا  سگگاختا و ودی سگگادوکا های داننگگد،نمی سیاست  ا ر  د   فعالی  شریك   ا  خود  مو   ولی  دا ند،

 اد  ولی  کنند، ی  پیهیری   ا  سیاست   ظاهر،  بع   ردم  دیهر،  بیا   بع  .شما ند ی  ناتوا   بهذا ند،  اثر  سادوکا ها  ای   بر  بتوانند  اینکع

 و هسگگتند  گگردم پاسگگخهوی سیاسگگی نخبها  فرهنگ، نوع ای  د . ندا ند تکلیفی و تعهد احساس خود  د    وانی  و  ذهنی  نظر

 نااگاهانگگع  انتخگگاب،  عمگگ   ولگگی  هسگگت،  فرهنگگگ  ایگگ   د   انتخاباتی  ساختا .  یابند ی   تجلی  انا   د و    ا  قد ت   عموالً  دم ر

 د  ولگگی اگاهند، حکو ت  کا  نتایج اد افراد ا ، د  گفت  بتوا  شاید. دا ند   نفع نع  و  بردا فر ا   نقش  افراد  بنابرای ،.  باشد ی

 .(346ص  ،13۷۷)میلکوت،کنند  ینم  شرکت   گذا یسیاست  فرایندهای

 نظگگام هایخواست   و  سیاسی  امنظ   وند  و  ساختا   اد  کع  هستند  افرادی  سیاسی،  کنندگا  شا کت   : شا کتی  سیاسی  فرهنگ(  ج

  .(203ص ،13۷5) داقی،کنند   ی  دخالت  گیریتصمیم کا  د   و اگاهند  سیاسی

 سگگع  ایگگ   اد  ترکیبگگی  سیاسگگی،  هایفرهنگ  تمام   عموالً  و  ا دند  وجود  فرهنهی  هیچ  د   خالص  صو ت  بع  شده،  یاد  هاینمونع

 :اد عبا تند کع دا ند ی  بیا   ا ترکیبی  سیاسی فرهنگ  عنو   سع انها،  ترکیب  با و با، و الموند   و، ای  اد. اندگونع

 و سیاسگگی نهادهگگای. اسگگت  جا ی توسعع حا  د  کشو های اد بسیا ی  د   فرهنگ  ای   : شا کتی  گ    حدود  سیاسی  فرهنگ(  د

 قبیلگگع، سگگطح د   ستقیم تو  بع هاتوده یابتدای هایوفادا ی  ولی  دا د،   ا   شا کتی  سیاسی  فرهنگ  ویژگی   هبرا ،  هایا دش

 و  اساسگگی  قگگوانی   هگگا،پرمم  مگگو    تعگگددی   شگگا کت   نمادهای  افراد،  اگرمع  بنابرای ،.   اند ی  باقی   ذهبی   هبرا   و  دهکده

 اسگگت  نگگامیز  ژیگگم برای پشتیبانی و هاتوده د او د  جنبش بع  د   نمادها  ای   سود ندی  ولی  ،کنند ی  ایجاد   ا   لی  سرودهای

 .(103ص ،13۷1دیهرا ،و   و)پالمر

 بگگع(  کزیك و ایتالیا الما ، انهلستا ،  ریکا،ا) د وکراتیك کشو  پنج سیاسی فرهنگ د با ه و با و الموند هایتحلی   و  تجزیع

 اتنهگگ   بلکگگع  نیسگگت،  شده  یاد  فرهنگ  شش  اد  یك  هیچ  د وکراتیك،  کشو   یك  برای  فرهنهی  یی ح  بهتری   کع   سید  نتیجع  ای 

 سیاسگگی فرهنگ اد عبا ت اجتماعی  فرهنگ  :نویسد ی  الموند.  است   فرهنگ  مند  اد  بیترکی  کع  است (  اجتماعی)   دنی  فرهنگ
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 انتخگگاب   وضگگوع  د    ا  غیرفعا   نقش  کع  دا ند  وجود  نیز  گروهی  ولی  ند،افعا   سیاست   د   افراد  بسیا ی  ا ،  د .  است    رکب 

 نیگگز  حگگدود و تبعگگی هگگاینقش کننگگد، ی اایف  ا  شهروندی  فعاالنع  سیاسی  نقش  عک   کسانی   یا   د   حتی  اینکع  تر هم.  کنند ی

 فعگگا ،  شگگهروند  کع   عناست   بدا   ای   .است   شده  اضافع  نیز   حدود  و  تبعی  هاینقش  بع   شا کتی،  نقش.  است   نشده  جایهزی 

کنگگد  ی حفگگظ شگگهروند، یگگك ا عنو  بع خود ترغیرفعا  سیاسی نقش د جع هما  بع  ا  خود  غیرسیاسی  و  سنتی   وابی   کماکا

  .(104ص ،13۷1دیهرا ،  و و)پالمر

 

 نه عربیدر کشورهای خاورمیا   برآمده از فرهنگ سیاسی جدید  معضل و دگرگونی مشروعیت
   تفگگاوت اسگگت اد ایگگ   و بایگگد جایهگگاه ا و  ناتق گوناگو  جهگگاتأثیر  وندهای جهانی شد  بر توانایی و حاکمیت کشو ه

ا  پرداخگگت.  کشو های عربی و خاو  یانع  ا د   نظو ع  و بع گسترش پدیده جهانی شد  شناخت و بگگع ا دیگگابی و بر سگگی

د  فراینگگد   یشرفتع، بسیا ی اد کشو های خاو  یانع و شما  افریقا اکنگگو  وخ ف کشو های صنعتی پحقیقت ای  است کع بر

هگگا و هنجا هگگای شا   ا با تکیع بگگر ا دشهایی کع  شروعیت ا  دستع اد  ژیمبا بحرا   شروعیت  وبرو هستند.  جهانی شد   

عی، بیشتر با ای   سئلع دست بع گریبگگا  با افزایش  وند  د نیزاسیو  و پیچیدگی  سای  فزاینده اجتما  ،اندسنتی استوا  ساختع

یایی، جمعیگگت هد کاهش اهمیت عناصر  حسوس قد ت اد جملع وسعت جغرافسو شا  جنگ سرد اد یكد. با پایا  یافتهستن

شود کع عناصگگر نا حسگگوس قگگد ت اد جملگگع کیفیگگت  هبگگری و ... هستیم و اد سوی دیهر   حظع  یکشو  و وجود  نابع و

 .(301-303ص  ،13۹1،کا روا و واتربو ی  ،)جا  اسپودیتو فزایش نهاده است  دیپلماسی  و بع ا

نا حسوس دیهری مو  نیروی انسانی و کیفیت ا ، اعتماد عمو ی و انسگگجام اجتمگگاعی  ا بایگگد د  افگگزایش   همچنی  عوا  

افگگزا ی افزا ی و نرمی  است کع ا نیت  لی دو مهره سخت قد ت د  نظر گرفت. اگر د  ترسیم سیمای ا نیت  لی فرض بر ا

برگیرنگگده ا اده  لگگی، اش د افگگزا یدهد و بعد نرما نشا   یفیزیکی و قد ت نظا ی  های  عد سخت ا  تواناییبُ  ،داشتع باشد

نوع  ژیم، انسجام، ظرفیت سیاسی و ثبات اجتماعی است. با پذیرش اهمیگگت ایگگ   وضگگوع بایگگد بهگگوییم کگگع دو ا  ت یگگی 

پگگا اد   ت د  جها  شک  گرفت کگگعگرایانع،  ویکردی نو د   طالعات  ربوط بع ا نییت تفکر واقعدو ا  حاکم  1۹55-1۹65

 ،13۹0)صگگادقی،افگگزا ی ا نیگگت بگگوده اسگگت  های نرمعدو ا  جنگ سرد گسترش یافت. ای   ویکرد تاده برای شگگناخت جنبگگ 

 .(35ص

ی بع شک   ستق  و با ضریب اهمیت بگگاال  گگو د توجگگع افزا پا اد جنگ سرد و پیدایش نظم نوی  جهانی، ابعاد نرم  ،بنابرای 

ه برای کشو های د  حا  توسعع و بع ویژه  نطقع  هم و استراتژیك خاو  یانع و جها  عرب است. ای  ابعاد بع ویژقرا  گرفتع  

افگگزا ی نرم  اعتبا  و اهمیت بیشتری دا د. د  بحث  شروعیت نیز کع بگگا جنبگگع  ،باشندهای ساختا ی دیادی  یکع دما  ضع 

ها اد اهمیگگت بگگاالیی گیری و نیز پایهاه اجتماعی ا  ردم، سیر تکوی  و شک ها و نیادهای  بر سی خواستع  ،ا نیت ا تباط دا د

ها، ظرفیت سیاسی و نحوه پاسخهویی بع نیادها اکنو  اهمیت وافری برخو دا  شده است. اد سوی دیهر کیفیت ساختا  دولت 

د انجگگایی کگگع گیرد. اد ایگگ   و ا ی  ا  تقاضای جدید، تعا ض و کشمکش  یا   ردم و حاکمیت سیاسی پابا بی  ،. بنابرای دا د

حاکمیت د  کشو های عربی و شما  افریقا توجهی بع تغییرات اجتماعی و تحوالت  ربوتع و همچنی  تقاضای جدید نکرده 

ای سیاسی  ا بع خطر انگگداخت و بگگا سسگگت کگگرد  هبحرا  د ونی حاکمیت تشدید شد و ای  تهدیدات  وجودیت  ژیم  ،بود

تدا  د  نهایت انها  ا ساقی کگگرد. بگگا توجگگع بگگع تحگگوالت گسگگترده عصگگر ات عگگات و  شروعیتی  بتنی بر اق های ا نیتی وپایع

های  ردم د  ابعاد  ختل ، ای  تقاضگگاهای جدیگگد بگگا توجگگع بگگع شگگرایی ای و نیز گسترش اگاهیا تباتات و فناو ی  اهوا ه
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اغگگاد شگگد و بگگا ابگگراد خرسگگندی و  اد د خواست  فاه بیشترای  ا د  بر گرفت. تقاضاها اجتماعی جوا ع  ذکو  تی  گسترده

تری مو   شا کت سیاسگگی های پیچیده... ادا ع یافتع و بع خواستعوهای اجتماعی، بیکا ی و فساد و تو م  اعتراض بع نابرابری

تشدید فرایند جهانی با    ، یبنابرا  .(116-11۹ص  ،13۹0)خداو دی،ها و... انجا ید  شها، تحقق ا دگیری  تصمیمو  شا کت د

  و گسترش فضای سایبرنتیك تهدیدات  نبعث اد داخ  اهمیت وافری پیدا کرد و بگگا توجگگع بگگع نقگگش  ودافگگزو  افکگگا  شد

توا  بیشتری یافتگگع اسگگت. بگگع  مع بیشتر انا  د  تعیی  سرنوشت خودخواهی هر، قد ت و نقش  وثر  ردم و  شا کت عمو ی

های سیاسی، هما  بحگگرا   شگگروعیت اسگگت. د  هدیدکننده  ژیمتری  عا   داخلی ت همد  عصر جهانی شد ،    ،عبا ت دیهر

تواند سبب  شد یگگا دیرا بود  یا نبود  ا  د  د اد دت  ی  ،واقع  شروعیت برای کا ایی یك نظام سیاسی اهمیت حیاتی دا د

   شگگروعیت ع تو   شخص  ابطع  یانخستی  کسی است کع ب  شود. د  ا دیابی ای   وضوع لیپست ری  یاد دست  فت  دیه

نیگگز  و کا ایی  ا  و د تجزیع و تحلی  قرا  داد و د یافت کع ثبات یك  ژیم بع  ابطع  یا  ای  دو  فهوم بستهی دا د. اکشتای 

شود کع همکا ی اتباع و شهروندا   ا حتی د  د گگا  اجگگرای  ی  اد حمایت  ا سبب انبانی    ،د  ای  با ه گفتع است:  شروعیت 

او د کگگع  قا گگات و ت پدید  گگیکند.  شروعیت د  واقع  نبعی اد حس  نیّ طلوب و نا ناسب تضمی   یهای کا  ً نایاست س

 ردم  ا برای تحم    سو تمای  و اشتیاق، دیرا اد یكتوانند  وی ا  حساب کننداند کا ا  د   واقع سخت و بحرانی  یدست 

 ،13۸0هابر گگاس،)دهد  حکو ت  ا افزایش  یسوی دیهر عملکرد  برد و اد  باال  ی  ایها بع تو  قاب    حظعکمبودها و نقص

 .(156ص

ای  است کع بع  غگگم دگرگگگونی  فهگگوم  ایگگج  ،انچع کع تحوالت جها  عرب  ا سرعت بخشید و د  واقع بانی اصلی انها بود

ا ی و اقدا ات فگگردی های نظبر توانمندیای  دستع اد کشو ها با تکیع    ،د گسترش فرایند جهانی شد  است  شروعیت کع پیا 

تا جایی کع بع استراتژی  بتنگگی   ،اندیشیدندافزا ی  یو نیز ترجیح  نافع شخصی و خانوادگی بر  نافع عمو ی بع ا نیت سخت 

یگگت بگگرای تضگگمی  ا ن ،بهگگره بودنگگدها کع اد  شروعیت کگگافی بینظام بر همکا ی گرایش نشا  ندادند. اد ای   و ای  دستع اد

افزا ی  و او دند. اگرمع جهانی شگگد  های سخت های نا اضی بع جنبعهای سیاسی ناشی اد گروهی با مالشداخلی و  ویا وی

 انتی، نقش دولت بسگگیا   صادا ا د  کشو های عربی بع ویژه با تکیع بر اقت ،های بخش خصوصی همراه است با افزایش فعالیت 

ت بع افگگزایش تولیگگد اقتصگگادی، فعالیگگت اجتمگگاعی و  شگگا کت عمو ی دول  یهاذا یگ کننده بوده است و مو  سیاست تعیی 

پیشگگرفت  ،عد  لیدیرا بع هر حا  د  بُ ،ا کا  پیوست  بع اقتصاد جهانی د  ای  کشو ها ضعی  بوده است   ،انجا یدسیاسی نمی

و نیگگز حمایگگت اد   و بهبود  عیشگگت  گگردمالً بع دولت بستهی داشتع و تأ ی  ا کانات ا ودشی و بهداشتی  ها  عمو و توسعع ا 

های ساختا  سیاسی نظام است. اد ای   و د  د ا  های عمو ی و د  واقع اد خروجیگذا یحقوق شهروندا  د  گرو سیاست 

د    .(120-123ص  ،13۸2ا گگی  الخگگولی،)بع خطر افتگگاد  و توسعع تهدید شد و  برود  شک ت اقتصادی و سیاسی فرایند  شد  

های دولت بستهی داشتع و عوا لی کگگع سیاسگگت فرایند نوگرایی بیشتر بع سیاست   ،باشندنیز  ی  ی کع اکثراً  انتیرکشو های عرب

 سادند.فرایند توسعع  لی  ا نیز دستخوش دگرگونی  ی ،کننددولت  ا دگرگو   ی

هگگای لویت ده و بگگا توجگگع بگگع اوانتیر کا  تخصیص قد تمندانع  نابع و ا کانات د  دست دولت بو د  واقع د  ای  کشو های  

ای و شگگما  افریقگگا د  کشگگو های صگگاد کننده نفگگت اد جملگگع کشگگو های خاو  یانگگع  گرفتگگع اسگگت.نظام سیاسی صو ت  ی

های توسعع  لی تگگأثیر  سگگتقیم و برنا ع  های دولتی و تخصیص  نابع برای اجرایگذا یهای قیمت نفت بر نرخ سر ایعنوسا 

، تصگگلب سگگاختا ی، یری شدید ای  کشو ها اد تحوالت جهانی است. اد سوی دیهردهنده تأثیرپذنشا اشکا  گذاشتع بود کع  
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 ها اجاده داد اد توانمنگگدی اجرایگگی وتر اد همع کمبود  نابع د  کشو های عربی کمتر بع ا  اندگی سیاسی و ادا ی و  همعقب 

د. ناکا ی د  بگگراو ده سگگاخت  نیادهگگای استفاده کنن  ،ی است  ناسبات قانونی کع برای ایجاد و حفظ  شروعیت د  جوا ع حیات

های فزاینده شهروندا  برای  شا کت د  ا و   ختل ، ایجاد اشتغا ، استقرا  عدالت و غیره هگگم اولیع  ردم، سرکوب خواستع

تگگای نظگگا ی یگگا  های عربی بوده است. افزو  بر ای  تحوالت غیرعادی  انند کودعلت و هم  علو  بحرا   شروعیت د  کشو 

هگگای شخصگگی ی د و  نظام سیاسی و جانشینی  بتنی بر و اثت و حکو ت سیاسی اسگگتبدادی بگگر  بنگگای  یگگ  و هوسکودتا

 حرو یگگت اد .  (۹1-۹3ص  ،13۸5)پاپگگع،  سبب ادا ع ای  دو  بات  شگگده اسگگت   تر ساخت وحکام، بحرا   شروعیت  ا عمیق

یت  لگگی ایگگ  دسگگتع اد کشگگو ها بگگع همگگراه او د. یم  تعددی برای ا نهای ساختا ی  شروعیت د  واقع عواقب وخسرمشمع

های حکو تی  ا د  کشو های عربی کاهش داده و سبب شگگده جهانی شد   شروعیت و اقتدا  سیاسی برخی سیستم  ،بنابرای 

و ش افگگزایش کا ی و قیام و شگگ های سیاسی گسترده، خرابکم بع صو ت اعتراضهای حااست کع عوا   تهدید داخلی  ژیم

شا  برانهیختع سیاسیهای تردید  ردم  ا نسبت بع نظام ،دهداد ای   و انچع ا رود د  کشو های عربی  خ  ی  .یابد  و گسترش

 است.های انا  برای  شا کت د  نظام سیاسی و تشکی  جا عع  دنی دا   دده و بع خواستع

 

 گیرینتیجه
اینترنگگت   اهوا ه و  -خصوص تلویزیو   ع  ب  ها،تریق  سانعاساساً اد    صر  ردمد  جوا ع  عا  نتایج پژوهش حاضر نشا  داد کع

ها ما موب سیاسگگت هسگگتند و ابگگزا  اساسگگی انهگگا د   سانع  دهند.نند و عقیده سیاسی خود  ا شک   یک ات عات کسب  ی

ولگگوژی و کنت  های ثگگروت،شبکعکع بع دست    بع ای  ترتیب جهانی شد  و ات عاتی شد ،  یب است.تأثیر و ترغ  ایجاد ا تباط،

توانگگایی ا تبگگاتی  گگا  ا  خ قیت فرهنهگگی و توا  تولید، ای  دو فرایند، سادند.جها   ا  ا دگرگو   ی  گیرند،قد ت انجام  ی

 جمعگگ  و ا تباتگگات شگگد  جهگگان  اسگگاس،کنند. بر ای  یها حق انتخاب  ا اد جوا ع سلب  ان  د  عی  حا ،  کنند.تقویت  ی

 بسگگیا ى  سگگای  بگگا  ا خاو  یانع اس    کشو هاى بویژه و گذاشتع، جاى بر  خاو  یانع  د   هم    تأثیرات  ا ،  او ىف   توسعع

 بنگگدىجدا   هگگم  المللگگ بی   ابعگگاد  د   و  کگگرده  دگرگو    ا  هاا دش  و  عقاید   ل   سطح  د   کع  تحوالت  ای .  است   نموده   واجع

 )کگگع  خاو  یانگگع   سگگای   اندادمشگگم  اد  .اسگگت   نموده  خاو  یانع تدا ک  نطقع    براى   هم   تضادهاى  ،کرده  تضعی    ا  هادولت 

 یك اد جمع ، هاى سانع. است  گذاشتع  اىدوگانع  تاثیر  جمع ،  هاى سانع  گسترش  دا د(  اساس   ا  جایهاه   د   اس م  دیانت 

 تگگرف اد وانگگد کرده تقویت   ا  ل  دولت  اقتدا  نهایت  د  و نموده یکسا   ا  رد ا  هاىعسلیق و ءا ا خود، گسترش با  ترف

 هگگاىفرهنگگگ با و گسستع  ا اس م دنیاى کشو هاى فرهنه  اجماع کنند،   ایجاد خود  خاتبا  ع یق د  کع تنوع   با  دیهر،

 انهگگا داخل  اقتدا  هاىپایع ها،دولت  ای  بود  سنت   یزا   وادات بع و کرده تضعی   ا سنت   شروعیت   تعا ض،  و  مندپا ه

 نگگا تواد   شگگدت  بگگع   ا  خاو  یانگگع  کشو هاى  سیاس   فرهنگ  جمع ،  ا تباتات  و  ها سانع  ترتیب،   بدی.  گردانند    سست    ا

ع یگگق   )ترفدا ی اد فضای باد سیاسگگی و تنگگوع  جهانی شد  ا تباتات جمعی باعث ایجاد تنوع د  فرهنگ سیاسی.  اندنموده

نفگگی اقتدا پگگذیری و توسگگ  بگگع تریگگق    )اد  بیهای خاو  یانع عرتضعی   شروعیت دولت    ردم خاو  یانع عربی و   خاتبا (

بگگع تبگگع ا  تضگگعی   د  نتیجع تحو  و تنوع ایجگگاد شگگده د  فرهنگگگ سیاسگگی  گگردم خاو  یانگگع و  شده است.  خواهی(ادادی

  صگگر،  اجتماعی بگگع ویگگژه د   -های سیاسیقالب انق ب  تراضات  ردم د های خاو  یانع عربی  طالبات و اع شروعیت دولت 

 ا تباتگگات  شکلع و هستند گزینش  و بینش   جموع، د  هاا د  جلوه نموده است.  سانع  بحری  و  سو یع،  یم ،  تونا،  لیبی،
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 واقعیگگات عنوا  بع  ا حوادث و  ویدادها اد بخش   فقی  بینش ،  یا  و  اندیشع  هر  کع  است   نهفتع  ا ر  همی   د   د ست   نیز  جمع 

 کگگع  ای   بع  توجع  با  ،سو یك  اد.  دا د  بسیا ى  اهمیت   جنوب،  و  شما   فرهنه    ابطع  دیدگاه  دا  نکتع  ای .  کنند    برجستع   سلم

 دا نگگد غالب  نقش  رکزى و  رجع سادپیام یك عنوا  بع و کنند   بادى  ا ها سانع   سانع  نقش  خاو  یانع  د   غرب   هاى سانع

 عنگگوا   بگگع   ا(   وهگگوم  و  کومگگك  هرمند)  اى سالع  یا  خداد   کع  ،ا    نف   و   ثبت    عناى  دو  سادى د  سالع  دیهر،  ترف  اد  و

 هگگاى سگگانع  نقگگش  بر سگگ   است،  گروه   هاى سانع  ویژگ   تری  هم  کند،    تغلیظ   ل   جا عع  یك  د    ود   شک   تری  هم

 اخبگگا  بگگع اداعتمگگ  و توجع دالیل  بع خاو  یانع عربی، کشو هاى د  کع کرد دتاکی  باید.  دا د  اهمیت    عاصر  خاو  یانع  د   غرب 

 خگگا ج   هاى سانع.  نمود   شاهده  توا      نطقع  کشو هاى  همع  د    ا  اىپدیده  منی   و  دا د  جریا   وسیع   سطح  د    ج خا

 کگگا  اد هگگای جنبگگع بلکگگع ،کننگگد گگ  پگگر  ا کشگگو ها ای   ردم و دولت  بی   وجود  تا یخ   شکاف  تنها  نع  خاو  یانع،  د   فعا 

 نهگگای  ا دیگگاب  د   گگردم عا گگع اختیگگا  د  پرقگگد ت  تریبو  ا ، سقم و صحت  اد نظر قطع  و  هکرد  اشکا    ردم  بر   ا  هادولت 

 اعتمگگاد و  ویکگگرد جگگاى بع جمع ، ا تباط تکنولوژى گسترش با د ا هم اس    کشو هاى د . دهند   قرا  خود  هاىدولت 

 د ینگگع  بگگع  توجگگع  بگگا  وضعیت،  ای .  اندشده   ردم  و  دولت   واسطع  کع  هستند  خا ج   هاى سانع  ای   داخل ،  هاىانع س  بع  بیشتر

  وقعیگگت  دلیگگ  بگگع خاو  یانگگع کشگگو هاى.  اسگگت   افریده  خاو  یانع  براى   هم    سای   خا ج ،  هاى سانع   تفاوت  و  فرهنه 

 و سرد جنگ تا جهان  دوم و او  هاىجنگ اد .اندبوده  جهان    گبز  هاى سانع  و  هاقد ت  توجع   و د  هموا ه  خود،  اى نطقع

 . هست  و  بوده  سادخبر تحوالت  ابست   همیشع  خاو  یانع ،اس     بنیادگرای  و نفت   سألع  فا س  جخلی بحرا  تا

 وادا   ا انیگگا جه نیگگز و کشگگو ها ایگگ   گگردم کگگع دا ند  نطقع ای  د  نفوذى منا  بز گ هاى سانع کع  است   ای    هم  نکتع  ا ا

 شگگک   ا خگگود  فتگگا  و اندیشگگع و نموده نهاه  سای  بع غرب  هاىع سان هاىکلیشع و اندادمشم د یچع اد نااگاهانع تا  کنند  

 ا تباتگگات شگگد  ترجهان  و انق ب اد   ا  خود  قلمرو  کع  توانست   نخواهند  شاید  و  نتوانستند  هرگز  خاو  یانع  کشو هاى.  دهند

  ا   سگگلمانا   غربگگ   هگگاىانع سگگ   انگگداده  بع  زمی  هیچ  اس م،  و   نطقع  تا یخ  تو   د   کع  شود    گفتع.  دا ند  نهاه   صو   و  جدا

فگگایق   گروه   هاى سانع  ندا د،  ی اکا    صالح   بع  بنا  نظا    قد ت  کع  د ان   هر  و  کجا  هر  خاو  یانع،  د .  است   نکرده  تهدید

  تراشگگکا انجگگا دو ایگگ  بگگی   ابطگگع. اسگگت   سگگیده قطع  پیرودى بع یوودهال است،  انده عاجز پنتاگو  کع انجا  یدا  بوده و

 اخیگگر دهع دو د  خاو  یانع بع ا ریکا  تحده ایاالت  صاد ات  تری بز گ  ،سینمای   هاىفیلم  نیز  و  دفاع   هاىس ح  کع  شود  

 «سگگاد سگگالع»   ضگگاع ،  اىگونگگع  بع  خاو  یانع،  جوا ع  و  کشو ها  براى  جهان ،   ندقد ت  هاى سانع  تهاجم.  دهند    شک    ا

 د   سیاسگگ    گگدن  و  فگگرم  جا عگگع  اقتدا ، بحرا    عماى  :کرد  اشا ه   هم  سالع   سع  بع  توا      سای ،  ای   جملع  اد.  است   شده

 خگگاتر  تعلگگق  خود  سنت   فرهنگ  بع   ذهب   کشو   یك  هرمع  جدید،  خاو  یانع  اس   . نکتع اصلی ای  است کع د   کشو هاى

 تصگگاویر  و  فنگگرو ى  ابگگ   هگگا سگگانع  ایگگ .  کننگگد گگ   وا د  کشگگو   ا   بگگر  بیشگگترى  غرب  فشگگا   هاى سانع  ،دهد    نشا   بیشترى

 خود د  یکبا ه بع  ا سنت  پا سای  و دهد کع دا ند   گسی   خاو  یانع  د   هاخانع  د و   بع  منا    ا   نگ  توفا   انهیز،وسوسع

 ایگگ  د  غربگگ  هگگاى سگگانع .ددایند   فوق جوا ع اد هستند، شکننده بالطبع کع  ا سنت  و اس    فضای  انهاه و  کند    غرق

 و  هادولت   کع  هستند  خاو  یانع  د   قد ت  اصل   بادیهر  واقع  د   سیاس ،   نادعات  بسی  و  فرهنه   تفوق  ابزا   عنوا   بع   فهوم،

 ،کنگگد گگ   غلگگوب  ا خود رهنه ف حری   احت  بع تنها نع ها سانع تریق اد غرب. اندواداشتع مالش بع  ا اس     کشو هاى

 غیگگر و عادى غیر  خالفینش کع  کند    کا ى  جها ،  سطح  د   ها سانع  رده ادگست  استفاده  ا ا ک  اد  حری   بود    حروم  با  بلکع

 .گردد  فرا وش اذها  و افکا  د    قیب   وجود  اصوالً یا  و...( و  گرای اصو   و  بنیادگرای  نظیر)  شود داده  جلوه  تعا ف
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د   نطقگگع عگگی د  پرتگگو ا  ای ا تباتات جماسو گسترش مشمهیر و برقجهانی شد   اد دیدگاه پژوهش حاضر،    ع جمو   د  

سگگو  وجبگگات بیگگدا ی و اگگگاهی عمگگو ی توضیح کع ای  فراینگگد اد یك  ای داشتع است: با ای خاو  یانع عربی تأثیرات دوگانع

ی کرده و اد سو   ءد ینع  شد نیروهای بنیادگرای اس  ی  ا  هیا   رد ی  ا نسبت بع فرهنگ بو ی و  لی فراهم او ده و د  ک ،

های اساسی بگگرای فرهنگگگ  حلگگی ایجگگاد کگگرده سای  ا تباتی جمعی و سلطع کشو های غربی بر انها، مالشدیهر گسترش و

هگگای سیاسگگی، های عمو ی د  بی   ردم انجا یده و باعث شده اسگگت نظاماست. ا ا د  ک ، منی  فرایندی، بع گسترش اگاهی

کرد( اد دست بدهند. ها ا اده  یی و تقویت  شروعیت نظام ا برای بادسادسلطع کا   خود  ا بر ابزا های فرهنهی )کع د ینع  

هگگا، اگگگاهی های جدید د  بی  تودهگیری هویت های غیردولتی، شک های تلویزیونی خصوصی، تشکی  ساد ا گسترش شبکع

شو های دیهگگر کراتیك د  ک و د های سیاسی تر با نظامقاط دیهر جها ، اشنایی بیشتر و  لموسهای جدید دیست  د  ناد شیوه

باعث شده است تقاضاهای جدیدی د  ای  جوا گگع  طگگرح   های جمعیسایر  سانع  ای وهای اینترنتی و  اهوا هاد تریق شبکع

های داخلی اد  دت دیادی نادیده بهیرند، مو  گروههای سیاسی  نطقع قاد  نیستند ای  تقاضاهای عمو ی  ا برای  بشود. نظام

گیرنگگد و کشگگو ها قگگاد  بگگع ند  پیام خود بع جهانیا  و جلب حمایت انها اد اهداف خود بهره  گگیتباتی برای  ساا کانات ا 

  و هسگگتند وتقاضا  وبع  افزایش  شا کت و  های سیاسی با و نظام  اد ای   های  خال  نیستند.کنتر  ات عات  ربوط بع گروه

ی هگگا داشگگتع باشگگند، ناگزیرنگگد، د  سگگاختا هاای ایگگ  و ودیکننده برقانع  هایهای  ناسب و پاسخخروجی  برای اینکع بتوانند

بندی، سگگاد اندهی و پاسگگخهویی بگگع تقاضگگاهای کنند و ظرفیت نظام سیاسی  ا برای دستع تصلب و بستع سیاسی، تجدیدنظر  

 . رد ی افزایش دهند

شگگما  افریقگگا پیشگگرفت   انگگع وو  نطقگگع خاو  ی  ای د  کشو های عربی حاشیع خلیج فا سی اخیر، تبلیغات  سانعهاد  سا  

ها یی  انند  صر و لبنا  کع برای دهای عربی قرا  داده کع اد تجربیات کشو هاتع و ا   ا بر قلع تبلیغات  سانعای داشالعادهفوق

اد  گگگردد کگگع برخگگی یتحو   زبو  بع ا کانات  الی برز فراتر  فتع است. دلی   هم اند نیسا  بر ای  صناعات  هم  سلی بوده

خریگگد  انگگد کگگع د  نتیجگگع باعگگث بگگرای  ونگگق تحگگو   زبگگو  تخصگگیص دادههای  وجگگود د  ایگگ   نطقگگع شگگرکت ها و  دولت 

 های پیشرفتع و جذاب افراد خبره و کا اد وده اد خا ج اد ای   نطقع شده است.تکنولوژی

تگگوا  بگگا د ک بهتگگر البتگگع  گگی هستند.های جدی  وبرو های عربی  نطقع با  شک ت و اسیب های کشو اذعا  کرد  سانع  باید

ترح ها د  کش  حقیقت  ا بع دلی   سالت  هم  سانعهای  زبو   اثا   نفی و اسیب   ،گیرندگا  دولتی دا ا  و تصمیمسیاست 

و  دولگگت و یگگا چگگ ای با شفافیت  نگگابع ات عگگاتی هماصوالً ادادی  سانع  داد.  ای بهتر کاهشو  شک ت  ردم و ا دوی اینده

لگگذا د  ایگگ   رحلگگع ضگگرو ت دا د کگگع   باشد.،  رتبی  یها نیستندی  بع ا ایع ات عات  هم و  سانعهای دیهری کع  اد ا سا

 تدوی  شود. عات قوانی  و  قر ات جدید  طبوعاتی و انتشا اتی  تناسب با عصر ا تباتات و انق ب ات
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 منابع 
 .۸- ۷شما ه  نقد و نظر،نقش فرهنگ د  ساختا  سیاسی ایرا   عاصر.   (.13۷5ا  غفو ، سید  حمدتقی )

. ترجمع علیرضگگا ای بررسی سیاست تطبیقیبی نظری بر. چهارچو(13۸1الموند، گابری ؛ پاو ، بینههام؛  ونت،  ابرت جی. )

 انتشا ات  رکز ا ودش  دیریت دولتی.  تیب. تهرا :

مع  حمدتقی دلفگگرود. . ترججامعه ممنی و دموکراسی در خاورمیانه(.  13۹1واتربو ی، جا  )  اسپودیتو، جا ؛ کا روا،  هرا ؛

 تهرا : نشر فرهنگ جاوید.  

ز مرکنن   یش اسنن شهی نشسننت انم   یهایمجموعننه ب ننب و بررسنن   ؛نشم   یجهان عرب و جهان  (.13۸2)  اسا عی،  الخول   یا 

 ی.الملل یو ب  یاسی ت ا و خا جع، دفتر  طالعات ستهرا : ودای.  بروجرد یترجمع عبدالهاد. مطالعات وحمت عرب

 داده. تهرا : انتشا ات قو ا.. ترجمع احمد نقیب توسعه سیاسی(.  13۷6) ، برترا بدیع

 .شد  ت جهانیتهرا :  رکز  لی  طالعا. ترجمع کاظم فیرود ند خلخالی .خاورمیانه نوین (.13۸5) ای  ، پاپع

ترجمع  نومهر شجاعی. تهگگرا : نشگگر دفتگگر نگرش جمیم به علم سیاست.  (.  13۷1پالمر،  ونتی؛ ال ی، اشتر ؛ گای ، ما لز )

 المللی. طالعات سیاسی و بی 

 . ترجمع وحید بز گی و علیرضا تیب. تهرا : انتشا ات  سا.ایهای سیاست مقایسهنظریه(.  13۷۷میلکوت،  ونالد )

 .3، سا  هشتم، شما ه  المللیعات بی  طالکالبدشکافی تحوالت جدید د  خاو  یانع.  . (13۹0دی، حس  )خداو 

 . ترجمع ابوالفض  قاضی. تهرا : انتشا ات دانشهاه تهرا .ش اسی سیاسی. جامعه(13۷6یا )دوو ژه،  و 

 .4-3ا ه سا  دوم، شم نقد و نظر،  های فرهنگ سیاسی  ا.(.  ولفع13۷5 داقی، سهراب )

 .35 – 34، شما ه  ایی اسداشت کرا ت انسانی. خاو  یانع ت شی برای ادادی و پ (.13۹0صادقی، حسی  )

 تهرا : انتشا ات دفتر نشر فرهنگ اس  ی.هفت ستون سیاست. (.  13۸6اصغر )کاظمی، سید علی

 جلگگع دانشگگکده حقگگوق و بع عوا   تاثیرگذا  بر توسعع سیاسی دو کشو  هند و کره جنگگوبی. (. نهاهی  13۸3بهم  )کشاو د،  
 .63شما ه  علوم سیاسی،

 . ترجمع  حس  ث ثی. تهرا : انتشا ات توتیا.ش اسیدرآممی به جامعه(. 13۷5، بروس )کوی 

 : نشر نی.. تهرا جهانی شمن، فره گ، هویت(.  13۸1 حمدی، احمد )گ 

 . تهرا : شرکت نشر بهینع فراگیر.ش اسی. مبانی جامعه(13۸6اکبر )وثوقی،  نصو ؛ نیك خلق، علی

 . ترجمع جهانهیر  عینی علمدا ی. تهرا : گام نو.ان مشروعیتب ر(.  13۸0یو گ  )هابر اس،  
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