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 چکيده
های را به نوعی به سمت  دموکراسی اصطالحی است که امروزه تقریبا همه انسان

ها و کلید واژه های به شمار آورد ند و می توان آن را از جمله واژهخود جذب می ک

صحیح یا غلط باعث رشد و یا انحطاط  به صورتکه به کارگیری آن در یک جامعه 

 آن جامعه می گردد. در مسیر شکل گیری دموکراسی عالوه بر عوامل انسانی عامل

دارند که این عوامل را می توان به صورت موانع ساختاری  نیز نقشهای ساختاری 

بر شمرد این موانع را می توان در حوزه های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و به نقد در 

این پژوهش سعی دارد با تاکید بیشتر بر بعد فرهنگی مشکالت و موانع ایجاد   آورد.

شده در گسترش فرهنگ دموکراسی و انحراف آن در  کشورها ی خاورمیانه را بررسی 

 با دموکراسی تقابل های چالش:» سوال اصلی این پژوهش این است که  نماید.

بعد از »یجا بیان می شود که و این فرضیه در ا« ؟چست خاورمیانه در ملی فرهنگ

شکست فاشیسم و فروپاشی شوروی غرب نظام سیاسی خود را که دموکراسی است 

را در سراسر جهان اشاعه کرد ولی به دلیل نامانوس بودن این نظام با فرهنگ جهانیان 

برای مثال در خاورمیانه برخورد دموکراسی با فرهنگ های ملی چالش های مهمی 

  «ته است.را به همراه داش

 خاورمیانه، دموکراسی ، فرهنگ، دموکراسی ظاهری يدي:اژگان کلو
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  محسن مهرابی

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه ازاد شهرضا

 
  نام نویسنده مسئول:

 محسن مهرابی

 خاورميانه در ملی فرهنگ با دموکراسی تقابل هاي چالش
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 مقدمه
در هر جامعه ای با بررسی موانع می توان دالیل عقب افتادگی و توسعه نیافتگی را یافت. یکی از عوامل موثر بر توسعه سیاسی و 

تواند عامل توسعه باشد به همان شدت می تواند مانع گسترش سیاسی یا دموکراسی، توسعه فرهنگ سیاسی است. فرهنگ همان طور که می 

. عبارت دیگر برای ایجاد توسعه در یک کشور باید زیر ساخت های فرهنگی آن کشور را مورد دارد یفرهنگریشه  عی نیز باشد. توسعهاجتما

مثبت جامعه و همچنین تضعیف فرهنگ منفی نمود این امر بررسی قرار داد و اقدام به ایجاد فرهنگ مورد نیاز جدید ونیز تقویت فرهنگ 

شود مگر با اتحاد و خواست خود مردم که به صورت درونی و بیرونی جلوه می نماید. خواست درونی :افراد جامعه هدف ،به این حاصل نمی

 نی :اقدامات فرهنگی سیاسی سیاست گذاراننتیجه برسند که اقدامات فردی و رفتارهای اجتماعی خود را می بایست اصالح کنند. خواست بیرو

عبدالعلی قوام در کتاب چالشهای توسعه سیاسی دلیل  نظام سیاسی را در ایجاد فرهنگ سیاسی در جامعه مورد رصد و بررسی قرار دهند.

 ایجاد توسعه سیاسی یا تالش برای رشد دموکراسی توسط کشورهای غربی در جهان  را این گونه می شمارد.

 استقرار نظام دو قطبی  و کشمکش میان اردوگاه های شرق و غرب -1

 گسترش روز افزون جنبش های سوسیالیستی و کمونیستی در کشورهای جهان سوم -2

 جنبش مکارتیسم در آمریکا -3

 روند رو به افزایش نهضت های رهایی بخش و استقالل طلبانه  -4

 .(1331وام،ق) سرزمین های جهان سوم افزایش روند رو به گسترش تعداد واحد های مستقل سیاسی در -5

 

 ضرورت و اهميت موضوع پژوهش -1-1

المللی محسوب می شود. افزایش نقش رسانه ها چه در سطح داخلی و در سطح بین امروزه دموکراسی یکی از مهمترین بحث های بین

ن مثل حقوق بشر بهره زیادی را آهای غربی برای پیش برد اهداف خود از دموکراسی و ارکان  المللی در این راستا امری مشهود است. دولت

 لتدواین می برند، به گونه ای که برای دخالت در امور دیگر کشورها آنها را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می کنند. اهمیت رسانه ها برای 

ست که آنها را به شریکی متحد تبدیل کرده، هر دو از یکدیگر منتفع می شوند. رسانه ها به گونه ای ا به عنوان رکنی دیگر از دموکراسی، ها

استفاده  (1312)جعفرنژاد، کنند.ها ایجاد می ا را برای دولتبه ابزار مشروعیت بخش اقدامات دولت ها تبدیل شده و بعضاً مهمترین چالش ه

خاورمیانه است که  در ملی فرهنگ با دموکراسی تقابل های چالش اما مهمتر از آنآن موضوع مهمی است  ارکان و ابزاری عرب از دموکراسی

 در این تحقیق به آن می پردازیم.

 

 سوال تحقيق و فرضيه هاي تحقيق -1-2

 چنین تحقیق این و فرضیه «؟چست خاورمیانه در ملی فرهنگ با دموکراسی تقابل های چالش »پرسش اصلی این تحقیق این است که:

بعد از شکست فاشیسم و فروپاشی شوروی غرب نظام سیاسی خود را که دموکراسی است را در سراسر جهان اشاعه کرد ولی به » که است

 دلیل نامانوس بودن این نظام با فرهنگ جهانیان برای مثال در خاورمیانه برخورد دموکراسی با فرهنگ های ملی چالش های مهمی را به همراه

 «داشته است.

 

 سازماندهی تحقيقروش و  -1-3
 موکراسید تقابل های تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به موضوع چالش–روش تحقیق این پژوهش توصیفی 

ده، شخاورمیانه پرداخته شده است. در این راستا در بخش نخست مقاله به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق پرداخته  در ملی فرهنگ با

 تمخالف مورد واکاوی قرار گرفته است. بخش سوم تحقیق به ابعاد و علل ان فرهنگ و دموکراسی شدن در بخش دوم، مفهوم و ویژگی جهانی

ه خاورمیان در ملی فرهنگ با دموکراسی تقابل های چالش وجود های خاورمیانه اختصاص یافته و بخش چهارم نیز به نشانه در دموکراسی با

 است. اشاره شده
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 دموکراسیفرهنگ جهانی شدن  -2

 این. است شده گرفته  Demokratia یونانی لفظ از. نهادهاند آن برابر در را ساالری مردم تعبیر فارسی زبان در که دموکراسی واژه

 قابل مردم، وسیله به کردن حکومت یعنی لغت نظر از دموکراسی ترتیب این به. است )kratein 2( و 1)demos( از ترکیبی خود لفظ

 حکومت همان دموکراسی که گفت باید دموکراسی اصطالحی تعریف در. کندمی ارائه را دموکراسی از لغوی تعریفی واژه این اما است تعریف

 مردم دست در حاکمیت آن در که حکومتی ،مردم حکومت یعنی دموکراسی»: است آمده «معاریف و معارف» کتاب در. است مردم بر مردم

 معین فردی یا خاص، طبقه دست در که حکومتی مقابل در. است دخیل آن در مردم آراء و می شود اداره مردم خواست و نظر طبق و است

 مطلق مفهومی دموکراسی: »معتقدند باره این در که هستند غربی اندیشمندان از دو تن ،4بویل و 3بیتهام دیوید «.شود می اداره مستبدانه

 به پاسخگویی مسئول و رسیده قدرت مسند به انتخابات در رقابت طریق از آن حکومت که نامید دموکراتیک توان می را کشوری و نیست

 حقوق حفظ متضمن قانون، آن و باشند برخوردار شدن کاندیدا و کردن انتخاب مساوی حق از کشور آن بزرگسال افراد تمامی و باشد مردم

 باید ولی میکنند؛ ایفا را مهمی نقش کشور امور اداره در مردم دموکراسی، اصطالحی معنای در گردید روشن چنانکه «.باشد سیاسی و مدنی

 مطابق یعنی کامل طور به اگر دموکراسی که آنست واقعیت اما کنند؛ می تعبیر مردم بر مردم حکومت را دموکراسی اگرچه که داشت توجه

 مردم همه اتفاق که چرا نیست؛  چارهای و گریز امر این از و .است مردم اقلیت بر مردم اکثریت حکومت شود پیاده شده گفته نظر در که آنچه

 (1311،نورانی).است بوده اینچنین تاکنون چنانکه. رسدمی نظر به بعید بسیار امر یک بر
 

 ارکان دموکراسی -1-2

 آزادي:

 این به. است جامعه در افراد آزادی پذیرش دموکراسی ایجاد اسباب مهمترین جمله از تجمّعات احزاب، مطبوعات، آموزش، :بیان آزادی

 داشت؛ نخواهد وجود آن تحقق امکان و داد خواهد دست از را خود شکلگیری ابزار مهمترین دموکراسی نباشد، جامعه در آزادی اگر که معنا

 شامل را زیادی های جنبه نیز افراد آزادی. کنند تضمین را جامعه افراد آزادی باید کنند، می دموکراسی ایجاد مهیای را خود که جوامعی لذا

 جنبه از. کند می مواجه جدی مشکل با را واقعی دموکراسی شکلگیری آن های جنبه از کدام هر غیرمنطقی محدودیت یا نبود که شود می

 (1333اکبری،) .کرد اشاره احزاب آزادی و تجمّعات آزادی آموزش، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی به میتوان آزادی مختلف های

 در آزادی به آن از که دارد وجود نیز مهمتری و اساسی تر جنبه آزادی، از مذکور های جنبه کنار در: تصمیمگیری و انتخاب آزادی

 داشته آزاد انتخاب اختیار. میکنند فرمانروایی آنان بر که افرادی و شکل محتوا، انتخاب در باید مردم که معنا این به. شود می برده نام انتخاب

نقی ) .نماید می مفهومبی و معنا بی را خودشان سرنوشت بر مردم حاکمیت و دموکراسی آزادی، از جنبه این و اصل این نبود و باشند

 (1311،زاده

 که همانگونه چراکه گردد؛می محسوب دموکراسی برپایی در دیگر اصلی نیز قانون مداری  آزادی، اصل وجود کنار در: قانون حاکمیت

 وسیله ینبد تا باشند بهرهمند نیز خود بر قانون حاکم انتخاب در آزادی از ،قالب حکومت انتخاب در آزادی بر عالوه باید مردم شد گفته پیشتر

 (1311،نورانی).کنند ایفا خویش سرنوشت تعیین و جامعه امور اداره در حداکثری نقشی بتوانند

 استبداد زا پیشگیری است، اهمیت حائز که آنچه دموکراسی، برپایی برای قانون و آزادی اصل دو پذیرش با: قوا قدرت( تفکیک تقسیم

 های حکومت دست از جامعه و مردم شدن رها برای اصل در دموکراسی ایجاد فلسفه چراکه است؛ اول منزل به جامعه بازگشت از جلوگیری و

 نظریه ،دارد فساد به تمایل ،5آکتین لرد اعتقاد به یا و است، استبداد آور ،مطلق قدرت که آنجایی از و است، بوده توتالیتر اقتدار گرای و مستبد

 بدین و گردند برخوردار بیشتری امنیت از مردم آن سایه در تا میکنند ارائه را قوا تفکیک و قدرت تقسیم پیشنهاد منتسکیو همچون پردازانی

 ضروری امری آن تداوم و حفظ جهت بلکه دموکراسی؛ ایجاد برای نه نیز قدرت تفکیک لحاظ این با پس .کند مهار را قدرت قدرت، وسیله

. است داده قرار دموکراسی برای الزم اصول جزء را قوا تفکیک اصل فرانسه شهروند و بشر حقوق اعالمیه 11 ماده چنانکه. است شده تلقی

 (1311،نورانی) گردد.می محسوب پایدار و واقعی دموکراسی ایجاد شرایط جزء نیز قوا تفکیک بنابراین
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 :مطبوعات)رسانه(

 از یکی باشند داشته اطالعخود  به مربوط امور از که باشد افرادی دارای باید ساالرم مرد حکومت یک :رسانی اطالع و خبری نقش

 درستی و روز به اطالعات مردم تا. است برخوردار مردم نزد باالی اهمیت درجه از که است مهمی امور مورد در رسانی اطالع مطبوعات وظایف

 دقیق بسیار را خود وظیفه  این باید دموکراتیک جوامع مطبوعات در .کنند گیری تصمیم  آنها مورد در توانند نمی نداشته باشند مهم امور از

 مقصود  منزل سر به آنکه جای هستند به اطالعات تشنه که همیشه را مردم توانند می صورت مطبوعات این غیر در چون دهند؛  انجام

 .است برخوردار زیادی اهمیت از که دارد  وجود مهم فاکتور دو مطبوعات این وظیفه تحقق راه در البته. بفرستند  آباد ناکجا به برسانند،

 (1333)شهسواری،

 که آنچه است امور عینیت و شفافیت اصل ،مردم ساالر نظام یک و مدنی جامعه یک بنیادین اصول از: رسانی اطالع عرصه در شفافیت

 کنش شفافیت چون است رسانی اطالع امر در شفافیت وجود است داده قرار رکن به عنوان یک ساالر مردم های نظام در را مطبوعات نقش

 شفاف اطالعات انتشار انتظار باید حکومت تبع به عرصه این در نیز مطبوعات از. است دموکراتیک های نظام ارکان از یکی خود حکومت های

 کردن اعتبار بی باعث اول درجه در اطالعات سانسور همچنین و اطالعات و اخبار انتشار در دروغ وجود داشت را  سانسور و دروغ از دور به و

نقی ) .گیرد قرار مردم اختیار در تا شود می داده مطبوعات به آن توسط اطالعات که است حکومتی کردن اعتبار بی نهایت در و مطبوعات

 (1311،زاده

 بروز از حدودی تا تواندمی مختلف های عرصه در سازی شفاف دلیل به سانسور از دور به و درست رسانی اطالع:  فساد  از  جلوگیری

 های سیستم در دزدی یا و کاله برداری و تخلف از کشور رسانه های آزاد در .نماید جلوگیری حکومتی و غیر  حکومتی های سیستم در فساد

  بروز از اقتصادی، سیاسی مختلف های عرصه در فعالیت با مطبوعات می شود مردم حقوق از بین رفتن مانع و است برداشته پرده حکومتی

 نگهبانان توان می را مطبوعات. شوند مواجه راه این نیز در خطراتی و سختی با اگر حتی کنند می جلوگیری مختلف  های سیستم در فساد

 (1333)شهسواری،.نامید عمومی منافع
 

 :حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر از سنت فلسفی غر ب گرفته شده است و در اصل براساس تجربیات تاریخی اروپا ایجاد گردیده تفاوت به همین دلیل 

تفاوت دارد که ازجمله این تفاوت ها می توان  اند اما اولویت آنها با اولویت های غربیهای در حال توسعه حقوق بشر را پذیرفته خیلی از دولت

به حق تعیین سرنوشت  حق توسعه حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین مبارزه با نزاد پرستی تاکید بیشتری دارند بسیاری از کشورهای 

امل داخلی وهم عوامل خارجی در حال توسعه در زمینه حقوق بشر کارنامه ضعیفی دارند درباره دلیل و علت این موضوع هم میتوان به عو

یکی از  های قومی و حکومت های اقتدار گرا دانست. اشاره کرد تبیین های داخلی  در این خصوص را می توان مسایلی چون فقر، درگیری

به سنت های فرهنگی و مذاهب خویش است که  ی این منطقهرجوع این کشورها خاورمیانهعوامل  به چالش  کشیده شدن حقوق بشر در 

معتقدند که حقوق بشر سرپوشی است که دولت های خاورمیانه نیز کشورهای برخی   های ناشی از حقوق بشر را به چالش می کشد. برداشت

 خاورمیانهت ولی کشورهای های فقیر تر دنبال می کنند هرچند این مطالب تا حدودی صحیح اس غربی از راه آن منافع خود را از طریق دولت

 (1331)برنل،ساعی، نیز کارنامه های وحشت حاکی در خصوص عدم رعایت حقوق بشر دارند.

 

 توسعه فناوري اطالعات -2-2

 انقالب .است منجر شده مجازی های خبرگزاری انواع گسترش و پیدایش به اینترنت ظهور، عمده خبری های بنگاه از نظر صرف

 رنتاست. اینت اینترنت افزاری نرم تکنولوژی، امروز به تا آنها قدرتمندترین که است آورده پدید را ای رسانه های تکنولوژی سوم نسل ،اطالعات

 ضاف این در و یابد گسترش عمومی ارتباطات در عرصه شخصی ارتباطات از فراتر مکان، و زمان محدودیت های به توجه بدون است توانسته

 نحوه در حوزه این. (1313)گلشنی،می رسند دیگران و خود از جدیدی درك به آن افراد در که آورد وجود به را مجازی حوزه نام به ای حوزه

 مباحث، اجتماعی روابط حیطه، بازتابی و ذهنی شخصیت، اجتماعی و فردی هویت چون مفاهیم اساسی و گذاشته تأثیر هم با افراد تعامل

 زیرا ،است رسمی های خبرگزاری مکمل است. فضای مجازی نموده تحوالتی دستخوش را اخالقی و شخصی های خبرگزاری عملکرد، عمومی

، ندارد دوجو معتبر و رسمی های خبرگزاری تریبون از و گسترده سطح در...  اخالقی و، امنیتی، سیاسی دالیل به آنها انتشار امکان که اخباری

ی ها قدرت برای ویژگی این که است پرواضح. رسد می مخاطبان نظر و سمع به، روزافزون رشدی و پوششی فراگیر با خبری های سایت در

 مقابل در که بود جسورانه حال عین در و زیرکانه حل راه یک اینترنت" 1لرد کریستین قول به. دارد اهمیت اندازه چه تا ها جنگ در مهاجم
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 و بوده خود خاص سایت دارای اینترنت در مکتوب و شنیداری، دیداریی خبرگزاری های همه "شد ایجاد آمریکا ملی امنیت تهدیدات

 .(1311آبادی،دولت )باقریمی باشند  دسترس قابل اخبارشان

 امکان این. اند استفاده و قابل دسترس وسیع سطحی در امروزه، شدند می شمرده ای حاشیه ای پدیده، ظهور بدو در که ها سایت وب

 تمایز وجه ترین مهم. دارد قرار کاربران اختیار در سهولت وب به طریق از اکنون، است افزوده آن گستردگی بر ارتباطی های شبکه تحوالت که

 به ؛تآنهاس در تصرف و دخل طریق از اینترنتی های پایگاه محتواهای دهی شکل  در کاربران« مستقیم مشارکت»وب  قبلی مدل با ابزار این

 تیح مجازی های این محیط در کاربران. دهند تغییرشان یا و بکاهند آنها از یا بیفزایند ها سایت وب در مندرج مطالب بر که قادرند ای گونه

 و شدند می ظاهر کننده مصرف نقش در تنها ها سایت وب کاربران، این بر سابق که است حالی در این. کنند گفتگو و چت هم با توانند می

 عرصه به پا ازهت فضای این در که آنالین های رسانه از دسته آن به. بود سویه ارتباطی یک، مخاطبان با اینترنتی های سایت گردانندگان ارتباط

جهانی  سایت های اجتماعی شبکه های ترین معروف. (1311)مهری،شود می اطالق 7اجتماعی های شبکه یا های اجتماعی رسانه ،اندگذاشته

 مقایسه دنیا با ار بوك فیس جمعیتی لحاظ به بخواهیم ما است، اگر بوكفیس ها شبکه این بزرگترین باشند. می یوتیوپ، توئیتر، بوك فیس

 (.1337ضیایی پرور،شود) می چین و هند از بعد دنیا پرجمعیت کشور سومین کنیم
 

 :علل مخالفت با دموکراسی در خاورميانه -3

 برای الزم هایزیرساخت اصوالً دهه، چند طول در حاکم خفقان و استبداد دلیل به خاورمیانه: در دموکراتیک هایزیرساخت ضعف

 خود، حقوق به نسبت مردم آگاهی ساالری،مردم اساسی الزامات جمله از. است ضعیف بسیار یا و ندارد وجود کشورها این در مردم حاکمیت

 نظام برقراری مدنی، نهادهای گسترش رقابت، قابل و آزاد هایرسانه جامعه، آحاد کل برای رأی حق داشتن به راسخ اعتقاد و پذیریتحمل

 سوی از هشد نهادینه سیاسی مشارکت شاهد گاههیچ عربی خاورمیانه منطقه. است مستقل قضایی دستگاه و آزاد اقتصاد شورایی، و پارلمانی

 فرهنگ نظران،صاحب از برخی عقیده به. است محققان همه نظراتفاق مورد کشورها این در مدنی جامعه ماندگیعقب و ضعف و نبوده جامعه

 فرهنگ. دسازمی غیرممکن تقریباً را دموکراتیک و کارآمد سیاسی نظام یک تثبیت که است هاییویژگی و خصایص دارای خاورمیانه سیاسی

 (1311)جنتی،.است دموکراسی مفهوم با تقابل در کامالً اقتدارگرایی و مراتبی سلسله استبدادپذیری، پرستی،شخصیت پدرساالری،

 

 :فرهنگ ملی -1-3

 به فرد که دانست عاداتی و ها توانایی دیگر و سنت قانون، اخالق، هنر، ،عقده دانش، شامل کلی، مجموعه یک توان می را 3فرهنگ

 به و نموده کسب را آن یادگیری طریق از انسان که است رفتارها و عقاید از منسجمی الگوی فرهنگ. کند می تحصیل جامعه از عضوی عنوان

 و ظهور انسان زندگی های شیوه در که ای معانی قواعد، ،مفاهیم ،مشترك عقاید از نظامی را فرهنگ نیز و سازد می منتقل بعدی های نسل

 و زندگی های شیوه هنرها، ها، نگرش باورها، رسوم، و آداب مجموعه معنای به را فرهنگ توان می بنابراین. کنند می قلمداد یابند، می بروز

 و شگرف های پیشرفت وقوع یمن به بشری جوامع سرنوشت حاضر عصر در. گرفت نظر در خاص گروه یا کشور یک اجتماعی سازمان نیز

 فرهنگی تحوالت رونق که گردیده متحول چنان گذشته دهة چند ظرف جهان چهره ارتباطات، و نقل و حمل های عرصه در انگیز شگفت

  (.1311لباف،)است شده مهیا وسیع سطحی در جوامع

 ارتباط هم با آنها اعتبار به افراد که گوناگون نمادین و معنادار اشیای و گفتارها ، رفتارها مانند نمادها و معناها از طیفی در فرهنگ

: انندم هاییگونه در و شودمی ارزیابی زندگی ی شیوه مثابه به و آورندمی دست به مشترکی باورهای و مفاهیم ، هاتجربه و کنندمی برقرار

 مابیشک سیاسی نظام یک در که برآنند صاحبنظران است، شناسایی قابل عامه فرهنگ و اقتصادی فرهنگ سیاسی، فرهنگ عمومی، فرهنگ

. دارد جودو یکپارچه سیاسی فرهنگ دارند، گرایش یکدیگر از پشتیبانی و تقویت به سیاسی فرایندهای و نهادها ها،ساخت یهمه که پایدار

 .(1333)اشرف نظری،است شهروندان رفتار گیریسمت در هماهنگی و همگونی اصلی عامل سیاسی، فرهنگ یکپارچگی و انسجام
 

 :وجود خرده فرهنگ هاي زیاد -2-3

 هر تالش از ناشی را هاآن گیریشکل و دانسته فرهنگی مدهای به تاریخی واکنشی را 11هافرهنگ خرده انگلیسی، شناسجامعه ،1بریک

 زیستگاه و خاستگاه خاورمیانه. (1331)ذکایی،کنندمی تجربه جمعی دسته طورنسل،به آن اعضای که دانمی ساختی مسائل حل برای نسل

 ارونی،م ارتدوکس،) است اندك شمارشان که مسیحیان ،( دروزی و وهابی علوی، صوفی، شیعه، سنی،) مسلمانان:  است بسیار مذهبی هایگروه
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 تمعتقد اس مردم ساالری به آمیزموفقیت گذار ارزیابی برای را هانتینگتون. یهودیان و( هاملیکون و انگلیکان پروتستان، آشوری، قبطی، ارمنی،

 ازندهس هایآیین و هاسازمان راه از پیوستگی و استقالل پیچیدگی، همخوانی، از عالی سطحی به رسیدن گرو در نظام، یک شدن نهادینه که:

 ظامن یک پاشیدگی هم از ی زمینه تورین،پره یجامعه. گذاردمی تورینپره ی جامعه برابر در را مدنی ی جامعه هانتینگتون. است نظام آن ی

 اسیسی سخت اجتماعی هایگروه یپرده بی رویارویی ای،جامعه چنین ویژگی. کندمی فراهم را فروپاشی به رو و بحران دچار شده، نهادینه کم

 وجود روی، هر به. پذیرندنمی را مشترك بازی یقاعده هرگونه و مخالفند سازش و گفتگو هرگونه با یکدیگرند، دشمن که است ایشده

 و سیاسی زندگی ی آینده و هاهدف سر بر اجماع و همدلی و یگانه هویت پیدایش از هرگونه، به جامعه هر در ناپذیرآشتی هایچندپارگی

 (1333)اشرف نظری، .است خاورمیانه عربی جوامع بیشتر ی برجسته ویژگی که چیزی همان یعنی کند؛می جلوگیری آنها به رسیدن ابزارهای

 برای جامعه هایگروه مبارزه نشانه هافرهنگ خرده حضور که داد، توضیح شکل این به توانمی را هاخورده فرهنگ کارکردهای از یکی

 سیاریب در که دهدمی ارائه جامعه عمومی و مسلط فرهنگ که است ایزمینه برابر در خود زندگی هایشیوه و رفتار به نسبت مشروعیت کسب

 رهنگف بقای و تداوم برای که کشورها سایر ساکن ایرانیان توسط ایران بومی و فرهنگی هایارزش حفظ مثال. شود واقع مفید تواندمی موارد

 ارکردهایک از یکی ،(فرهنگ خرده یک عنوان به) کنند می تالش بیگانه کشورهای مسلط فرهنگ برابر در آن به بخشیدن مشروعیت و ایرانی

 .(1312)خانی اوشانی،ستا هافرهنگ خرده تشکیل

 

 خاورميانه: وجود فرهنگ پارتيمونالی در منطقه -3-3

 هایگرایش و سفیدی ریش اصل پذیرش و ایقبیله زندگی سنت کنار در خاورمیانه، بر افکن سایه 11پاتریمونالیستی و ایقبیله فرهنگ

 شورهاک این در مرشد و پیر یا شاه پذیرش فرهنگ. سازدمی را منطقه این در مردمان ذهنی ی زمینه است، همراه نیز آمریت با که کاریزماتیک

 این ی پایه بر. است آورده پدید مردمان در نیز را آمریت و استبدادپذیری ویژگی گرفته، پا حاکم هایدولت تاریخی کارکرد ی سایه در که

 ساالریمردم اب آسانی به بینش این گمان،بی. نهاد فرمانش به سر باید که است کاریزماتیک ماهیتی با ایزدی فره و ملی اقتدار نماد شاه نگرش،

 که رنیتهمد است، نوشته« جدید پدرساالری» کتاب در شرابی هشام زمینه، این در پاتریمونیالیسم) پدرساالری یافتفرهنگ نخواهد سازگاری

 سنتی پدرساالرانه اقتدارگرایی گفتمان همان ایگونه به و شده تحریف عربی کشورهای در است، انقالب و عقل ی دربرگیرنده همزمان

 . (1335شرابی،) نیست خبری هاسرزمین این در مدرن، مفهوم به نهاد و فرد از سان بدین است؛ شده بازتولید واقع در و« نوسازی»

 هستند ساالریپدر نهاد فرمان تابع همه ، سان بدین. است پیرو بودن و دادن تسلیم به تن ویژگی یپدیدآورنده پاتریمونیالیستی فرهنگ

 دارای و افتهجداب ایتافته فرمانروا ؛ شودمی شمرده رمز آمیز ایپدیده قدرت پاتریمونالیستی، سیاسی فرهنگ در. کندنمی پیدا معنا مشارکت و

 دست به مشکالت ی همه گره که است توقع این وجود پاتریمونیالیستی، فرهنگ هایویژگی دیگر از. شودمی شناخته قهرمانی هایویژگی

 (1333)اشرف نظری،. مشارکت فرهنگ پیدایش راه سر بر است مانعی همین، و شود باز حکومت

 و فکری بستر هیچ در امروزه که است ای خرافی ایستارهای و هاانگاره خاورمیانه، عربی جوامع فرهنگی برجسته هایویژگی دیگر از

 زده نمردما ذهن ی دریچه بر دیرباز از که را خرافه قفل دانایی، و آگاهی کلید با باید ساالری،مردم برپاکردن برای. گنجدنمی مدرن فرهنگی

 ،مبنا رأس از سیاسی نظام تبدیل نخست: است تحول دو گرو در ،پویا مشارکت به منفعالنه مشارکت از گذار ، هم روی بر .کرد باز است، شده

 تکثر زا دوم دگرگونی و خیزدبرمی تاریخی شتاب از نخست دگرگونی. هرمی تصور به جامعه از مخروطی تصور تبدیل دوم، و مبنا ی قاعده به

( اورمیانهخ عربی کشورهای جمله از) توسعه به رو کشورهای در پویا مشارکت به منفعالنه مشارکت تبدیل برای رسدمی نظر به. جامعه در منابع

 انتونمی و گیردمی مایه هاانسان توانمندی و خودآگاهی از و دارد فکری ی ریشه پویا مشارکت زیرا پرداخت، آنها از یک هر فرهنگ به باید

 کردارها و رفتارها فرهنگ، دل در. کرد تجویز کشورها این ،برای است داده رخ دیگر جای در را آنچه پویا، مشارکت و توسعه به رسیدن برای

)اشرف نیست جوامع آن افرد منش و ذهنیت از جدا نیز خاورمیانه عربی هایسرزمین در کلی فرهنگ و است نهفته جامعه افراد هاینگرش و

  .(1333نظری،

 قشر میان در حتی. دهندنمی نشان خود از بشر حقوق رعایت به زیادی تمایل خود سیاسی هاینظام اغلب در خاورمیانه شهروندان

 معاش تأمین عربی کشورهای در شهروندان از بسیاری اصلی دغدغه. است دوانده ریشه حالت این نیز خاورمیانه فکری نخبگان از برخی و علمی

 دخو شهروندی حقوق کسب فکر به دیر بسیار و داده دست از را خود جهانی و ملی حقوق و اساسی حقوق شناخت فرصت لذا است، امنیت و

 (1311)جنتی،افتند.می
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 :خاورميانه در ملی فرهنگ با دموکراسی تقابل هاي نشانه هاي وجود چالش -4

 و فساد مالی: دموکراسی ظاهري -4-1

 ودش می دیده...  و آذربایجان ترکیه، بحرین،  کویت، مصر، جمله از مختلف کشورهای در گرا اقتدار و گرا اقتدار شبه های نظام ایجاد

 انتخابات آنها در چند هر ها رژیم این واقع در شود دیده آن پوسته و ظاهر و شکل فقط کشورهای این در دموکراسی از که گردیده سبب

 به نسبت کشورها این مردم اعتراض صورت در و رسد می پیروزی به آنها در دولت به منتصب خاص حزب یک غالبا ولی شود می برگزار

  .(1331)ساعی، گیرد می انجام گرانه سرکوب اقدامات موجود دموکراسی وضعیت

 هستیز یهاوهگر دارای و دهبو رمقتد قانونی یهادنها فاقد خیز نفت یتوسعه لحا در یهارکشو که ستا آن از حاکی خیرا یسیهاربر

 در «سیاموکرد مخل اتثرا» و دیقتصاا زهحو «نیافتگی شدر» به رساختا ینا. نیستند یکدیگر با ریهمکا و کترمشا به حاضر که هستند جو

 دو از که دمیشو منجر سیاموکرد شاخص کاهش به رکشو یک دقتصاا در نفت سهم یشافزا یگرد رتعبا به. دشو می منجر سیاسی زهحو

 بین دیعد را سیاموکرد شاخص گرا که هددمی ننشا سنجی دقتصاا یسیهاربر. هددمی ننشا را دخو سیاموکرد مخل ثرا و نتیررا ثرا طریق

 مانیز تا ترتیب بدین. مییابد یشافزا حدوا  1/5 از سیاموکرد شاخص ،باشد نفتی خایرذ فاقد ریکشو که تیرصو در د،شو رمنظو 11 تا صفر

 صلیا آن عامل به هسیا یطال و دهکر عمل سمعکو جهت در نفتی تر ونفزا مددرآ د،نشو ینهدنها کامل رطو به سیاسی و قانونی یهادنها که

 (1331)عسکری،د.شو می تبدیل حکومت رفتار هکنند لکنتر
 

 :رواج ترور و خشونت -4-2

بر آنند که بنیادگرایی اسالمی، واکنشی در برابر غرب بوده است. در واقع بنیادگرایان اسالمی بر این  13و برنارد لوییس 12هانتینگتون

سپارد، در صورتی که از دید ساالری قدرت را به مردمان میتواند به شیوه ی دموکراتیک اداره شود، زیرا مردمباورند که دولت اسالمی نمی

پذیرد. برداشت سطحی بنیادگرایان از اسالم، باعث شده است که گروهی از اندیشمندان را نمی آنان ، اسالم آموزه ی حاکمیت مردمان

ساالری انگشت گذارند و اسالم را دینی با خشونت های نو و مردمهای تازه ، تکنولوژیبرناهمخوان بودن الهیات اسالم با زندگی امروزی، دانش

های دموکراتیک در برابر مناسبات استوار بر های مدنی از گسترش دادن ارزشر نهادها و سازماناگ .ذاتی، متعصب و مداراناپذیر وانمود کنند

ای در کشورهای عربی خاورمیانه ناتوان باشند، ساختار دموکراتیک پا نخواهد گرفت، زیرا در این کشورها که نبود نهادهای مدنی فرهنگ قبیله

رفتارهای مردمی و گروهی نقشی ندارد، زمینه و پتانسیل چشمگیر برای به چالش کشیده شدن آشکار است و اخالق دموکراتیک در پیوندها و 

 های پیشبرای سال ها در کشورهای عربی خاورمیانه مردمان در برابر مشکالت و بحران. وان حاکمیت دموکراتیک وجود داردنظمی نو زیر عن

 های تندخو و زورمدار است که با هرگونهاند که برایند آن، زایش گروهروی آورده رو به تقدیرگرایی، گوشه نشینی و تفسیرهای شخصی از دین

 .(1333)اشرف نظری،اندار برای جوامع به بار آوردههای بسیرفتار و شیوه ی زندگی غیرسنتی مخالفند و زیان

ی است. این ازخود گذشتگی افراطی گذشتگی افراط خود موارد مهمی که می توان در بیشتر گره های تروریستی مالحظه کرد از از

موجب عبادت های زیاد و درعین حال، برخورد شدید با مخالفین خود می شد تا حدی که فرد معتقد، با خطرانداختن جان دیگران، حاضر 

ی ها از دست بود جان خود را نیز از دست بدهد. شیوه مذکور به معنای عملیات انتحاری است. در این نوع عملیات، ممکن است جان خیل

و  تبرود. اما ازآنجا که بنیادگرا خود را برحق می دانند و دیگران را باطل می شمارند، لذا چندان برایشان دیگر کشی اهمیت ندارد. این حال

 (1311)آگاه،وضعیت در روحیه گروه القاعده نمود بیشتری دارد.
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 نتيجه گيري
 انعمو بزرگترین از سال هایسال جوامع، این سنتی بافت و خاورمیانه عربی کشورهای در حکومت یشیوه میان مستقیم پیوند وجود

 هایبرداشت با همراه مراتبی، سلسله اقتدار گرایی شهروندان، وچرای چونبی اطاعت پدرساالری، زیرا بوده، کشورها این در ساالریمردم در

 این از هایی رگه نیز حکومتی نظام که است طبیعی بنابراین. دارد جوامع این در تاریخی دراز یریشه آیین، و مذهب از گروهی و فردی

 تا که بود آن ، وضع این محصول. شود کشور در هاویژگی همین ی دوباره تولید یمایه خود، جای در و ببرد ارث به را جامعه هایویژگی

 ربیع کشورهای بیشتر که آنجا از. باشد نایاب کاالیی سیاسی، مشارکت حق و مدنی ی جامعه ساالری،مردم ی زمینه در ورزیاندیشه هامدت

 کویت، تان،عربس مانند هاسرزمین این در فرمانروایان نداشتند، چندانی ی پیشینه و سر برآوردند عثمانی امپراتوری فروپاشی از پس خاورمیانه،

ئولوژی اید بر تکیه با )سابق( لیبی و عراق فرمانروایان چون دیگر برخی و شدند سنتی مشروعیت ایگونه مدعی …و عربی متحد های امارت

 روعیتمش را دموکراسی نمادهای ترینبنیادی از یکی اگر بنابراین. کردند پا و دست خود برای ایدئولوژیک مشروعیت ایگونه رادیکال، های

 شدن مطرح زا پیشگیری برای زور کاربرد زیرا اند؛بهرهبی سیاسی مشروعیت از منطقه این در هادولت بیشتر که گفت باید ، بدانیم سیاسی

 .است شده دیده جوامع این در همواره سیاسی، سرکوب و آزادی خواست
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 مراجعمنابع و 
 عربی کشورهای در سیاسی مشارکت و ساالری مردم شناسیآسیب و کالبدشکافی» ،(1333) قنبری لقمان - علی نظری اشرف [1]

  تابستان ،233 ی شماره ، اقتصادی – سیاسی اطالعات پژوهشی ی نامه فصل ،«خاورمیانه

 انجمن تخصصی/  علمی ماهنامه، «غیردموکراتیک و دموکراتیک سیاسی های نظام در عمومی روابط» (،1333) اکبری نورالدین [2]

 شهریور و مرداد - 13 شماره ،ایران عمومی روابط

 شیراز آزاد، دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی گروه ،«سمینار انقالب اسالمی و بازتاب آن» ،(1311)محمد آگاه، [3]

 فصلنامة ،«ایران بر تأکید با نرم جنگ در پیامک نقش بررسی( »1311) مجید جویباری، رضاییان -علی آبادی، دولت باقری [4]

 25 شمارة چهاردهم، سال بسیج، مطالعات

 میرترابی، سعید و ساعی احمد: مترجمان ،«توسعه حال در جهان در سیاست-سوم جهان مسایل» ،(1331)ویکی-دال پیتر،-برنل [5]

 دوم قومسچاپ نشر تهران

 -علمی فصلنامه ،«هراسی اسالم موج گسترش در هالیوود روانی عملیات» ،(1312) محمدرضا، قائدی، -مسعود جعفرنژاد، [1]

 37 شماره روانی، عملیات تخصصی

  اسفند 11: انتشار تاریخ آفتاب، خبری پایگاه ،«خاورمیانه در دموکراسی اندازچشم» ،(1311) جنتی علی [7]

http://saleh-، قابل دسترسی در سایت: فرهنگی مطالعات، «فرهنگ خرده» (، 1312)نسرین اوشانی خانی [3]

11.aspx-asghari.blogfa.com/cat 

 21 و 21 شماره اجتماعی، علوم آموزش رشد: نشریه ،«هویت و زندگی سبک فرهنگ خرده»  ،(1331)سعید محمد ذکایی [1]

 یازدهم چاپ سمت،: نشر تهران ،«سوم جهان اقتصادی سیاسی مسایل «،(1331) احمد ساعی [11]

 شماره ایران، عمومی روابط انجمن تخصصی/  علمی ماهنامه ،«دموکراسی تحقق در مطبوعات نقش» ، (1333) شهسواری بهروز [11]

11  

 .کویر نشر تهران، موثقی، احمد ترجمه دوم، چاپ ، «جدید پدرساالری» ،(1335) هشام شرابی، [12]

 پژوهشکده: انتشارات: تهران ،«ای رسانه جدید های تکنولوژی ها سایت وب و ها وبالگ ساماندهی» ،(1337) حمید پرور، ضیایی [13]

 استراتژیک تحقیقات

 رهشما/ سیاسی معلو تخصصی صلنامه ،«سیاموکرد و نتیررا لتدو دیجاا بر نفتی یمدهادرآ تاثیر» (،1331) محسنی عسکر [14]

 همدسیز

 پنچم چاپ قومس،: نشر تهران ،«سیاسی توسعه های چالش» ،(1331)عبدالعلی قوام [15]

 بر آن تأثیرات و نرم جنگ ای رسانه ابزارهای» (،1313) هاوشکی مصطفی اکبریان علی رضا، قائدی محمد گلشنی علیرضا، [11]

  31 شماره ، روانی عملیات پژوهشی علمی مجله ،«هدف ی جامعه اجتماعی زندگی

 شمارة م،شش سال توسعه، فصلنامه(« دانشجویان و اساتید نقش بر تأکید با)دانشگاه در نرم جنگ با مقابله» ،(1311) فریبا لباف، [17]

21 

 عملیات فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری علیه نرم جنگ در اینترنت از غرب گیریبهره» ،(1311) یداهلل صانعی، -عباس مهری، [13]

 31 شماره هشتم، سال31 شماره روانی

 فصلنامه ،(«ره)خمینی امام بشری حقوق اندیشه در آن جایگاه و آزادی» ،(1311)قرائی بنده فدوی احمد و زاده تقی ابراهیم [11]

 زمستان یک، شماره اول، سال اسالمی، بشر حقوق مطالعات

 ،اول سال اسالمی، بشر حقوق مطالعت فصلنامه ،«ریسمالسکو و دموکراسی تعارض» ،(1311) پروین خیراهللو  نورایی مهدی [21]

 ماره یکش

 تحقیقات پژوهشی – علمی فصلنامه ،«ایران در فرهنگی ارتباطات برای مدلی قومیت و فرهنگ» ، (1337)یونس نوربخش [21]

  چهار شماره اول سال فرهنگی،
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