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Abstract 
Following the migration of the prophet Mohammad to Medina, establishing the new 
political structure and increasing the number of Muslims, the newly established 
government faced new challenges and realities. One of these realities and challenges was 
the economic life of Medina society and the need for its organization. Accordingly, the 
present study based on a descriptive and explanatory method, tries to answer the question 
of how economic strategies of Nabawi Government could transcend the traditional 
economy to Islamic one and what were those strategies employed in that time. In fact, the 
aim of this study is to investigate the policies, strategies and approaches of the holy Prophet 
management in the economic arena and introducing it as an example for real Islamic 
economy. The results indicated that the Prophet Mohammad tried to illuminate the basic 
strategies and future of Islamic government in the economic arena based on the tangible 
necessities and realities. These strategies originated both from revelational and nabawi 
teachings and based on realities and necessities of establishing Islamic government, 
recognizing elements and capacities of Mohajirin and Ansar as well as circumstances of 
new environment and context. Trying to eliminate traditional treats, illuminating new 
concepts and elements of Islamic economy, endorsing economical basis of Muslims and 
cutting their dependence to Moshrkin and Ahlol-Ketab were some of the new strategies of 
Nabawi government. Therefore, the Prophet Mohammad sought to present and put new 
thinking and strategies in the new economy so as to organize new kind of economy in 
Medina which is called Islamic economy. 
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در  بازاريان سياسي تنگناها و مشكالت مشاركت شناختيجامعه تبيين
 اعتدال دوره

  *رضا غالمي زرنه

  ****علي بقايي سرابيو  ***فرالدين رفيعجالل **،ابراهيم متقي

  چكيده
ترين و تأثيرگذارترين عوامل در رسيدن به دموكراسي اي، از مهمر جامعهمشاركت سياسي افراد در ه

فكري اعضاي جامعه و نيز شود. نياز به مشاركت و همو توسعه سياسي و اجتماعي محسوب مي
اين  ساالر است.احساس تعلق و اعتماد به حاكميت، از ملزومات دوسويه در جوامع پيشرفته و مردم

شناختي تنگناها و مشكالت مشاركت سياسي بازاريان در دوره اعتدال امعهپژوهش با هدف تبيين ج
هاي پژوهش، از هاي اين مشاركت است. دادهبا روش نظريه داده بنياد به دنبال شناسايي شاخص

ان صورت هدفمند از ميكنندگان بهآمده است. مشاركتدستمصاحبه نيمه ساختاريافته به ١٦بين 
ها با توجه به رسيدن به اشباع مفهومي مشخص شد. اب و تعداد نمونهبازاريان تهران انتخ

ها شده است. طي مراحل كدگذاري، دادههاي اين پژوهش با كدگذاري انجام وتحليل دادهتجزيه
مفهوم  ٣٨٧داده خام،  ٨٣٧شوند. در اين تحقيق از مجموع ابتدا خرد و سپس دوباره باهم مرتبط مي

آمده است. دستمقوله به ١٧مقوله و خرده ٥٨تخراج شده كه از ميان آن مفاهيم هاي اوليه اساز داده
عنوان پديده اصلي كه بقيه مقوالت را پوشش به» اعتمادي تدريجيبي«درنهايت مفهوم محوري 

 تفاوتيترين عامل در عدم مشاركت يا بيداد، انتخاب شد. نتايج اين پژوهش نشان داد مهممي
كنندگان پژوهش، از دست رفتن تدريجي اعتماد آنها به حاكمان سياسي شاركتسياسي اجتماعي م

  تأثيري و صوري بودن مشاركت و نقش سياسي خود است.و باور به بي

  مشاركت سياسي، بازاريان، اعتدال، نظريه داده بنياد. ها:كليدواژه

  پژوهشي. :مقاله نوع
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 . مقدمه1

شرمار   از ارکران مهرم رفتارهرای سیاسری بره     شناسی سیاسی،  مشارکت سیاسی در جامعه

رود. در جامعه کنونی ایران، وجود یا عردم وجرود مشرارکت سیاسری در برین افرراد        می

ها و اهدام کوتاه و  بستگی مردم با آرمان جامعه رابطه تنگاتنگی با مشروعیت نظام و هم

ه نشران از  مدت آن دارد. مشارکت سیاسی افراد در مسا ل سیاسی و اجتماعی جامعر  بلند

بلوغ سیاسی افراد و توسعه سیاسری آن جامعره برین جوامرع دیگرر دارد. در ایرن میران        

قرراو،ن عرصره    عنوان پریش  مشارکت سیاسی بازاریان و طب ه بازرگان و تجار جامعه، به

نروایی اقتصراد مردمری برا      داسرتانی و هرم   تواند ن ش مؤثری در هرم  اقتصادی جامعه، می

 باشد.های نظام داشته  سیاست

 و همكراری  شامل ماتلفی دارد که انواع و درجات جامعه، یك در شهروندان مشارکت 

 اشركال  ایرن  همره  شرود.  جامعره مری   و افرراد  برا  پرذیرل  و همیاری تا همبستگی و انطباق

 آفرینری  ن ش اجتماعی حیات و دوام قوام در سیاسی امور مشارکت در خصوص به مشارکت

 مرورد توجره   همرواره  مشرارکت  به و ترویب تشویق ین دلیلبه هم اند داشته مؤثری و مثبت

 رشرد  حیراتی بررای   امرری  کشرور  سیاست در مردم است. مشارکت بوده اجتماعی مصلحان

ای  گسرترده  طیف عنوان به را آن توان می که کشور است یك مشروعیت افاایش و دموکراسی

 بدنره  و کشرور  سیاسرت  بر رونرد  که گرفت نظر در شهروندان ازسوی سیاسی های از فعالیت

. ر نظام سیاسی، به دنبرال  (Jakubowska and Kaniasty, 2015)گذارد  اثر می جامعه حكومتی

ویژه بازاریان و طب اتی که ن ش پررنگری در   جلب مشارکت حداکثری افراد جامعه خود، به

هرای هرر نظرامی، نراهمنوایی و عردم       چرخه اقتصادی جامعه دارند، است. یكی از دودوه

هرای آن   رکت افراد جامعه، به د،یل عدم همراهی با نظام و ماالفت با اهدام و برنامهمشا

نوایی و ایجاد مشارکت سیاسی در بین آحاد مردم، بایرد بره    نظام است. برای جلب این هم

بررسی موانع و مشكالت عدم مشارکت، پرداخته شود و امن برطرم کرردن آن موانرع،   

 سیاسری ر اجتمراعی    تراریخ  فراد جامعره را فرراهم کررد. در   های مشارکت حداکثری ا زمینه

 های سیاسری ر اجتمراعی چنردی را شراهد برودیم.       گروه آفرینی ن ش و ظهور ایران معاصر
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 خرود  اقتصرادی  و اجتمراعی  فكرری،  بسترهای و زمان بر م تضیات بنا ها گروه این از هریك

اجتمراعی   سیاسی، های پویش و تحو،ت در و کرده برقرار سیاسی ساخت با روابط متفاوتی

 اند. بوده بازاریان ها، گروه این از اند که یكی داشته مشارکت و اقتصادی

 

 . بيان مسئله2

هرای و اعتصرابات مردمری، بره اذعران       ویژه جنربش  تحو،ت سیاسی اخیر در ایران و به

گران اقتصادی و سیاسی، از تنگناهای معیشتی و نیرا گسسرت برین     کارشناسان و تحلیل

دولت و ملت نشئت گرفته اسرت. احسراس سررخوردگی سیاسری و اقتصرادی در برین       

تر شدن طب ه اقتصرادی متوسرط جامعره و تنگناهرای اجتمراعی و سیاسری        مردم، باریك

روز مردم را به مشارکت یا عردم مشرارکت سیاسری، اجتمراعی در جامعره،       دیگر، روزبه

 ش حساس خود در تعیین و تغییرر موزانره   کند. در این میان، بازاریان با ن تر می انگیاه بی

عنروان   تواننرد بره   انرد(، مری   طوری که در طول تاریخ نشان داده اقتصادی ر سیاسی )همان 

آمیا جامعه به دموکراسی و تحو،ت مثبرت   تأثیرگذارترین طب ه جامعه در گذار مسالمت

 اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا برعكس، عمل کنند.

تنهرا   ت سیاسی مردم در امور سیاسی، اجتماعی کشرور، نره  مشارکت یا عدم مشارک 

دهنده سلب اعتماد آنها به حاکمیت است، بلكه نشان از آوراز دوره و خرالی شردن     نشان

خف ران سیاسری     گرای جامعه است که خود زمینه عرصه سیاسی از توده دلسوز و اعتدال

. بنرابراین احیرای مجردد    کنرد  های تندرو و رادیكال را فراهم می و روی کار آمدن جناح

عنوان ایجاد  تواند به ویژه بازاریان، می جویانه در بین تمام افراد جامعه، به روحیه مشارکت

 خواهی عمل کند. توازن بین دیكتاتوری و دموکراسی

 آن در سیاسی نظم و برقراری جامعه یك اب ا و ثبات در آن ن ش و سیاسی مشارکت 

 تعیرین  در مرردم  سیاسری  مشرارکت  اهمیت به توان می ریختا مرور اهمیت دارد. با جامعه

 تروان  مری  ملرل،  دیگرر  تاریخ از نظر صرم با برد. حال ها پی ملت و ها حكومت سرنوشت

ایرن   عامرل  تررین  مهرم  اسرت کره   داده  رخ مهمری  و بارگ رویدادهای ما جامعه در گفت
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 Mekonen)نسرت  دا صرحنه  در آنان مشارکت و مردم گسترده حضور توان می را رویدادها

and Mulugeta Berihun Asfaw, 2016)در تاریای های جنگ و ملی های قیام ترین . بارگ 

 سرایه  در ها شكست و ناگوارترین شیرین و تلخ و یافته معنا مردم مشارکت واسطه به ایران

 (.1397است )حیدری ساربان،  پیوسته وقوع به مشارکت عدم

شرده اسرت، امرا      مشرارکت سیاسری انجرام   های زیرادی در حروزه    تاکنون پژوهش 

شناختی تنگناها و مشكالت مشارکت سیاسی بازاریران در دوره   درخصوص تبیین جامعه

شرده هردم    رو با توجه به اهمیت مطالب مطرح  اعتدال تاکنون پژوهشی نداشتیم. ازاین

شناختی تنگناها و مشكالت مشرارکت سیاسری بازاریران در     پژوهش حاار تبیین جامعه

هدم مح ق از انتااب بازاریان بررای پرژوهش، ارزیرابی نگررل و      ره اعتدال است.دو

دلیرل   تل ی آنها از مشارکت اجتماعی سیاسری، در دوران اعتردال ایرن برود کره آنهرا بره       

واعیت نسبتاً مرفه و ثبات اقتصادی خود، کمتر درگیر تنگناهرای اقتصرادی حاصرل از    

ن به مسرا ل ویرمعیشرتی و مرالی را دارنرد و     اند و فرصت پرداخت گرانی و افاایش تورم

های سیاسی حراکم   دلیل ارتباط تنگاتنگ شغل خود با تصمیمات و مشی دیگر، به سوی از

شوند به همرین دلیرل بازاریران دارای درك     بر جامعه، بیشترین تأثیرپذیری را متحمل می

 اند. نسبتاً بیشتری از واعیت سیاسی اقتصادی جامعه

ترأثیر   »(، برا عنروان  1398نرژاد و محمودآبرادی )   ش رسرتمی، ده ران  های پژوه یافته 

دهد  نشان می« ل(1357-1320های اقتصادی در ت ابل بازاریان با حكومت در ) سیاست

آمیا دولت علیه بازاریان، مداخلره نهادهرای دولتری در امرور برازار،       های تبعیض سیاست

فشار قرار گرفتن  تصادی و تحت های اق افاایش روزافاون ن ش دولت در اقتصاد، بحران

سوی دولت و همچنین تالل دولت برای مردرنیاه کرردن اقتصراد و اجررای      بازاریان از

طور روزافاون عرصره   برنامه توسعه صنعتی شتابان در کشور و پیامدهای ناشی از آن، به

ا علیره  وکار بازاریان، ناراایتی و واکنش آنهرا ر  را بر بازاریان تنگ کرد و با تهدید کسب

این پژوهش شباهت مواوعی زیادی برا م الره حاارر     .حكومت پهلوی دوم برانگیات

 سوست. دارد و نتایج آن نیا با نتایج پژوهش حاار هم
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بررسری تحلیرل   »(، برا عنروان   1396نژاد، رستمی و منتظرال را م )  در پژوهش ده ان 

چالا تیلی « مدل بسیج»ها و عوامل ت ابل بازاریان با حكومت پهلوی دوم، براساس  زمینه

برر متغیرهرای     تراریای و برا تكیره    -، تالل شده تا برا رول تحلیلری   («1357-1340)

چارلا تیلری، تبیینری واقعری و روشرررن بررای ارا ره شرررود.        « مدل بسررریج»اصرررلی 

های خاص بازاریان در این زمینره و سرررپس،    ها و توانمندی بنابراین، ابتدا ن ش ویژگی

هرای سریاسرری بازاریران،     هرا و پرویش   گیری رد دولت و تأثیر آن بر جهتن ش و عملك

(، برا عنروان   1395های پرژوهش زارعری و کولیرایی )    یافته .ارزیابی و تحلیل شده است

دهد بازار پس از  نشان می« ن ش طب ه بازار در تحو،ت سیاسی جمهوری اسالمی ایران»

رو بوده است، اما توانسرته جایگراه    روبه ان الب اسالمی تا دهه اخیر با تحو،ت بسیاری

سنتی خود را تاکنون حفظ کند. بازاریان با روحانیون پیوسته ارتباطات خوبی داشرتند و  

از حامیان اقتصادی آنها بودند. با پیوستن باشی از بازار به دولت بعد از ان الب، بارش  

نترایج ایرن    دولتی بازار شكل گرفت و این باش توانسرت مناصربی را تصراحب کنرد.    

بعدی نیست، بلكه بایرد   دهد بازار ف ط یك مكان تجاری محض و تك پژوهش نشان می

هرای   ای مرکب از مسا ل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی دانست. یافته آن را پیكره

مثابه موجودی  های پژوهش حاار است. بازار و بازاریان به این تح یق نیا منطبق با یافته

هرای ،زم بررای    بررای پویرایی و رشرد خرود و همچنرین یرافتن انگیراه       زنده و فعرال،  

هرای آزاد و مبسروط در عرصره سیاسری و      های سیاسی و اجتماعی، بره زمینره   مشارکت

 اقتصادی نیاز دارند.

جایگراه  »(، در پژوهشری برا عنروان    1394ونرد )  بهشتی سرشرت، رحیمری و آدینره    

یرران از کودترای راراخان ترا دهره      بازاریان و اصنام در تحو،ت سیاسری اقتصرادی ا  

دهنرد بعرد از    نشران مری  « م(1931تا  1920ل/1310تا  1299ناست سلطنت رااشاه )

های نوسرازی دولتری، جایگراه و موقعیرت بسریاری از       دلیل برنامه ان الب مشروطیت، به

های ماتلف حیات آنان ترأثیر گذاشرت.    اقشار جامعه تغییر یافت و این مواوع بر جنبه

عنرروان باشرری از سرراختار حیررات شررهری، بررا تأثیرپررذیری از   بازاریرران برره اصررنام و
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های دولتی و اوااع جهانی، در جریان حوادث مهم کشور قرار گرفتنرد. دولرت    سیاست

 هرای داخلری   رااشاه با اشرام به کارکردهای چندگانه اصنام، در بسریاری از سیاسرت  

درصدد کراهش قردرت آنران برود؛     بازاریان را مدنظر داشت و با نظارت بر نظام صنفی، 

هایی را در میان اصنام و بازاریران   های عمرانی و اقتصادی دولتی، واکنش بنابراین برنامه

ل، کرارکرد و ن رش    1300دهد بازاریان در دهره   وجود آورد. نتایج پژوهش نشان می به

در  هرای دولرت رااشراه،    های سیاسی و اقتصادی داشتند؛ ولی برنامره  پررنگی در برنامه

راستای نوسازی و تأسیس دولت مطل ه و ورود آن به عرصه اقتصاد، قردرت سیاسری و   

 .مالی آنان را کاهش داد

 

 نظري رويكرد. 3

نظران مرتبط با مواوع پژوهش، در ابتدا  شده توسط صاحب  های ارا ه در بررسی نظریه

 اقتصادی و اجتماعی توسعه فرایند»از دیدگاه وی کنیم. هانتینگتن می ای به نظریه  اشاره

 آن از طریق یك بیانجامد: سیاسی و اجتماعی مشارکت گسترل به تواند می طریق از دو

 با،تر اجتماعی های منالت کسب که صورت به این  است؛ اجتماعی تحرك مجرای

بر  گذاردن تأثیر توانایی به معطوم های نگرل و توانمندی احساس فرد در خود نوبه به

ذهنی  عوامل این و کند می ایجاد را عمومی و اجتماعی های دستگاه های گیری تصمیم

 این باشد. در سیاسی امور یا اجتماعی های فعالیت در مشارکت مشوق تواند می درمجموع

 سیاسی، اجتماعی و ازنظر بودن مؤثر و توانایی احساس و با،تر اجتماعی منالت حالت،

 ازنظر آید. می حساب به سیاسی و اجتماعی های مشارکت مشوق واسط، متغیرهای عنوان به

 اجتماعی مشارکت بر را بیشترین تأثیر فرد تحصیالت سط  منالتی، متغیرهای میان از آنان

 و عضویت مشارکت بر و اجتماعی اقتصادی وسعه تأثیر دوم دیدگاه دارد. وی سیاسی و

 صنفی و شغلی های هاتحادی اجتماعی نظیر های سازمان و ها گروه انواع در فعال مشارکت

 افاوده آنها تعداد بر تر یافته جامعه توسعه در که است خاص عالیق مدافع های گروه و

 است، محدودتر آنها در تحرك فردی های فرصت که جوامعی در عامل، این شود. می



 667(   رضا غالمي زرنه، ابراهیم متقي و ...... )شناختي تنگناها و مشكالت  تبیین جامعه

 

 بهتر، اقتصادی و اجتماعی واع رسیدن به برای فرد جوامع این در دارد. بیشتری اهمیت

« پردازد می سیاسی احااب یا های اجتماعی سازمان در فعالیت به حل راه خرینآ عنوان به

(Quaranta, 2016: 795)دیگر، رابرت دال درصدد ارا ه د،یلی است که چرا  سوی . از

رود حق رأی آنها  امروزه با اینكه در اجتماعات بشری سط  اطالعات مردم با،تر می

تفاوت  شوند، اما تعداد افراد بی تر می یك، گستردههای سیاسی دموکرات تر و دستگاه وسیع

کند که  شناختی رفتارگرایانه ارا ه می زیاد است. او چندین دلیل در قالب قضایای روان

 اند از: عبارت

شان متوجه شوند پاداشی که از درگیری در امور مشارکتی  اگر مردم در ارزیابی  .۱

تر  آورند کم دست می ها به یگر فعالیتآورند، از پاداشی که از د دست می و سیاسی به

 تری به مشارکت خواهند داشت. باشد، تمایل کم

ها و ش وق انتااباتی پیش روی خودشان تفاوت  هرگاه مردم در بین شاخه  .۲

 تر مایل به مشارکت خواهند بود. بارزی احساس نكنند، کم

دگان انجام اگر مردم فكر کنند هر کاری که در حوزه مشارکت و انتاابات نماین  .۳

 شوند. تواند منشأ تغییرات شود، هرگا در آن وارد نمی دهند، نمی می

هرگاه مردم فكر کنند بدون حضور آنها نیا نتیجه احتمالی مشارکتی تأمین   .۴

 شود. شود، احتمال مشارکت کم می می

شان محدودتر از آن است که در مشارکت  هرگاه مردم فكر کنند دانش و آگاهی  .۵

 تر مشارکت کنند. دهند کم داشته باشند، ترجی  میکارایی کافی 

تر از هاینه آن است ترجی   هرگاه مردم فكر کنند پادال مشارکت برای آنان کم  .۶

 (.80: 1389دهند مشارکت نكنند )علیئی،  می

تر  دیگر، براساس نظریه دال، دلیل عدم مشارکت سیاسی در کشورهای کم سوی از 

های کالن است.  نظر عده کوچك و بانفوذ در اتااذ سیاست یافته، ولبه و استیالی توسعه

دهی سیاسی  دلیل ف دان سازمان نیافته به نظر دال هرچند در کشورهای توسعه به»

مشاص، تحلیل مشاصی از رابطه بین ع اید سیاسی و عمل سیاسی وجود ندارد. اما 
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در این کشورها  دلیل سط  پایین آموزل همگانی احتما،ً این نكته روشن است که به

شود. این رابطه به  گیری سیاسی کل جامعه را سبب می ع اید اقلیت کوچكی جهت

« همدلی(. »58-59: 1377)فیرحی، « شود کرده تعدیل می نسبت گرایش افراد تحصیل

فرض آنكه  پیش»کند.  مفهومی است که لرنر از آن برای سنجش مشارکت استفاده می

جای دیگران قرار بدهد،  در این خصوص، که خود را به دلی به معنای توانایی فرد هم

شود، اول آنكه  گرا می موجب آن با دیگران هم دهد که به صرفاً در جوامعی رخ می

باشد. لذا لرنر به  شباهتی که با دیگران دارد و دوم گرایش شبیه بودن به دیگران می

جای دیگران بگذارد و  را به شود فرد خود هایی که باعث می ها و قابلیت دسته از توان آن

« گویند پذیری یا همدلی می های ویرخودی را داشته باشد، خود تحمل پذیرل قالب

 (.167: 1381)م دس جعفری و باقرزاده، 

مسئله مشارکت در مغرب زمین به سه عامل ارت ای  (Inglehart) ازنظر اینگلهارت 

مشارکت زنان و تغییر در تحصیالت و اطالعات سیاسی، تغییر هنجارهای حاکم بر 

بر عوامل یادشده، رابطه بین  عالوه»، بستگی دارد. (Value Priorities) های ارزشی اولویت

نظر او اعتماد به یكدیگر از عوامل مؤثر  دهد. به اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار می

دد و درنتیجه، گر بینی می واسطه اعتماد رفتارها قابل پیش باشد، زیرا به در مشارکت می

(. در این پژوهش 1384)ده ان و وفاری، « گردد گیری ت ویت می حوزه کنش و تصمیم

های مرتبط با مواوع )انواع  ها، م ا،ت و کتاب مطالعه ادبیات نظری )برخی نظریه

های آشنایی مح ق با برخی مفاهیم و م و،ت متناسب با مواوع را  مشارکت((، زمینه

های خرد )نظریه انسان  توان به دو دسته نظریه ها را می نظریه فراهم کرده است. این

های کالن )نظریه سرمایه  های فردی، نظریه انگیاشی( و نظریه نوگرا، نظریه ویژگی

 اجتماعی و فرهنگی ر اقتصادی( ت سیم کرد.

کنرد جامعره جدیرد مشرارکتی اسرت و       های فردی لرنرر مطررح مری    نظریه ویژگی 

های مشارکت  جوست. لرنر شكل سمت جامعه مشارکت سنتی بهنوسازی، حرکت جامعه 

بندی کررده   های مشارکت روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی طب ه را به مؤلفه



 669(   رضا غالمي زرنه، ابراهیم متقي و ...... )شناختي تنگناها و مشكالت  تبیین جامعه

 

است کرده است. هانتینگتون کیفیت و سط  مشارکت سیاسری را در دو سرط  کرالن و    

ها را احااب  ه کردن تودهکند. در سط  کالن نهادمندی و اباارهای نهادین خرد مطالعه می

داند. وی در تعریف کارکرد احااب سیاسی  گذاری می سیاسی، انتاابات و مجالس قانون

دهی مشارکت سیاسی، ادوام منافع و ایجاد پیوند میران نیروهرای اجتمراعی و     از سازمان

 نامد و آن را فرا گرردی  برد. یعنی آنچه هانتینگتون نهادمندی سیاسی می حكومتی نام می

 .(Huntington, 1998)یابند  های عملی با آن ارزل و ثبات می ها و شیوه داند، سازمان می

 

 . روش پژوهش4

های مورد عالقه مح  ان که به  از رول ای های کیفی، رول زمینه نواع رولدر میان ا

دنبال شناخت عمیق از درك افراد درباره پدیده مورد نظر است. استغراق کامل 

یافته و  ساخت اوع پژوهش و امكان استفاده از انواع سؤا،ت نیمهپژوهشگر در مو

های این رول پژوهشی  امكان تغییر آنها در هر مصاحبه، برحسب نیاز مح ق، از ویژگی

است. خاصیت رفت و برگشتی )فرایندی( بودن این رول، امكان واقعی ساختن 

در این پژوهش، به دنبال  دهد. مح ق های مورد نیاز را در اختیار مح ق قرار می داده

شناخت، درك و تجربه زیسته افراد مورد نظر )بازاریان(، از پدیده مشارکت و علل و 

ای، با  تفاوتی نسبت به آن است. بنابراین، رول کیفی زمینه عوامل افاایش، کاهش یا بی

های عمیق همراه مشاهده و درگیری در میدان و مواوع، رول  تأکید بر مصاحبه

های کمی، روشی  های عمیق است و همچنین استفاده از رول برای کسب دادهمناسبی 

 شود. دهی بیشتر به پژوهش محسوب می مكمل برای اعتبار
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 کنندگان اطالعات دموگرافیك مشارکت .1جدول

رویکردسیاسي نام سن شغل تحصیالت نقشسیاسي  شماره

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم ادامه شرکت در 

 های ثانویه گروه
 دیپلم

فرول لوازم 

 زنانه
 1 رسول 43

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 2 افشین 45 فرول پارچه دیپلم

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 دیپلم

فرول گیاهان 

 دارویی
 3 مرتضی 48

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

در  عدم عضویت

 های ثانویه گروه
 دیپلم فوق

فرول مواد 

 وذایی
 4 اکبر 45

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 دیپلم فوق

فرول 

 خانگی لوازم
 5 محمدحسین 58

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 6 محمدراا 45 فرول پارچه لیسانس

اعتماد به 

 ت سیاسیمشارک

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 7 ستار 46 فروشنده لباس لیسانس

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 لیسانس

فرول 

 خانگی لوازم
 8 امیر 40

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

عضویت در 

 های ثانویه گروه
 9 امید 43 فرول قهوه لیسانس

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

ویت در عض

 های ثانویه گروه

کارشناسی 

 ارشد

فرول 

 خانگی لوازم
 10 فریبرز 37

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 11 بابك 48 فرول کاوذ دیپلم

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

عضویت در 

 های ثانویه گروه
 دیپلم

فرول 

 خانگی لوازم
 12 احمد 43

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

ویت در عض

 های ثانویه گروه
 13 موسی 50 فروشنده لباس دیپلم

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 دیپلم

فرول 

 خانگی لوازم
 14 حمید 44
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رویکردسیاسي نام سن شغل تحصیالت نقشسیاسي  شماره

اعتماد به  بی

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 15 احسان 46 فرول پارچه دیپلم فوق

اعتماد به 

 مشارکت سیاسی

عدم عضویت در 

 های ثانویه گروه
 لیسانس

فرول 

 خانگی لوازم
 16 قاسم 39

 

های منتاب با رول  نفر از بازاری 16کنندگان باش کیفی این پژوهش مشارکت 

اساس رسیدن به مرحله  کنندگان بر هدفمند از بین واجدان شرایط است. تعداد مشارکت

مشاصات کلی  1شود. جدول  های نظری و تا حدودی مفهومی تعیین می اشباع داده

 دهد )تعدادی از اسامی مستعارند(. کنندگان را نشان می درباره مشارکت

در باش کیفی پژوهش، هدم مح ق، کشف و برقراری ارتباط بین مفاهیم  

شوندگان از  بندی نظرهای مصاحبه مبنای جمع آمده است. باش کیفی بر  دست به

ای  و پیامدهای آن براساس رول نظریه زمینهها  مشارکت و درك آنها از علل، زمینه

احتمالی و هدفمند به بررسی تجربه  گیری نظری، ویر است؛ این تح یق با کمك نمونه

گیری این پژوهش، نظری و هدفمند  پردازد. نمونه زیسته افراد از مواوع پژوهش می

 ها در محیط کاری )بازار( انجام شده است. است. مصاحبه

های  ای بود که در مرحله کیفی، از بازاریان تهران، مصاحبه گونه به ماهیت این تح یق 

تفاوتی و  خصوص درك آنها از مشارکت و علل و عوامل گرایش به آن یا بی عمی ی در

کنندگان  عدم مشارکت آنها در ابعاد سیاسی، اجتماعی، صورت گرفت. یافتن مشارکت

های  بازاریان در ساعات کاری، محدودیتمطلع و امكان مصاحبه با آنها با توجه به مشغله 

کنندگان تمایلی به مصاحبه در مورد مسا ل  بسیاری برای مح ق به دنبال داشت. مشارکت

سیاسی یا مشارکت سیاسی نداشتند و بنا به د،یلی از بیان نظرهای خود امتناع یا آنها را 

یازدهم، حاصل شد و  های کردند. درنهایت، اشباع نظری ،زم بعد از مصاحبه سانسور می

 پنج مصاحبه بعدی برای اطمینان از حصول اشباع نظری صورت گرفت.

با توجه به مواوع پژوهش حاار که در رابطه با تجربه زیسته بازاریان از مفهوم  
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مشارکت است، در ابتدا چند سؤال کلی و بسته تهیه شد، سپس مح ق هنگام مصاحبه، 

کرد. محورهای  و زیاد می  داد یا کم ی مورد نیاز تغییر میها سؤا،ت را برای رسیدن به داده

کنندگان از مشارکت سیاسی، علل و  وحول درك و تل ی مشارکت سؤا،ت مصاحبه حول

کنندگان برای  گر در کم و کیف مشارکت سیاسی افراد و راهبردهای مشارکت شرایط مداخله

 تااذ شده است.افاایش مشارکت سیاسی و درنهایت پیامدهای راهبردهای ا

 )معررادل پایررایی  ،(Trustworthiness) برررای رسرریدن برره معیررار قابلیررت اعتمرراد    

(Reliability )و روایی (Validity)        در تح ی رات کمری( از سره فرن متعرارم و مرسروم

(Silverman, 2013: 15) :زیر استفاده شد 

مقایسه1  . ور شده، های مر های خام و نظریه رجوع مجدد به دادههایتحلیلي:

صورت فرایندی، با مواوع پژوهش،  های بعدی، به شود مح ق در مصاحبه باعث می

های بعدی حول محور  تر ارتباط برقرار کند و داده صورت هدفمندتر و عمیق به

 شده، بسط یابد. های استاراج  م وله

د در این پژوهش با استفاده از مراجعه مجد:یابيتوسطاعضا.کنترلیااعتبار2 

نفر( از آنها خواسته شد تا نظر خود را درباره راستی و صحت  6کنندگان ) به مشارکت

 کنندگان تأیید کنند. آمده و تطابق آنها با منظور مشارکت دست  های به گااره

در این پژوهش سعی شد با استفاده از نظرهای استادان .استفادهازفنممیزی:3 

 تر باشند. ها به واقعیت نادیك با رول پژوهش، یافته راهنما و مشاور و نیا افراد آشنا

 

 ها و كدگذاري . تحليل داده5

هرا   ها نشانگر عملیاتی اسرت کره طری آن داده    وتحلیل داده فرایند کدگذاری یا روند تجایه

های جدید دوبراره بره یكردیگر متصرل      شوند و آنگاه به رول پردازی می خرد شده، مفهوم

شرود.   هرا تردوین مری    ایند اصلی است که نظریره براسراس یافتره   شوند که این همان فر می

هاسرت )ازکیرا، احمردرل و     کدگذاری، رونرد اصرلی سراختن و پررداختن نظریره از داده     

شررده در ایررن پررژوهش، بعررد از ارربط و      (. کدگررذاری انجررام 318: 1396پارتازیرران، 
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س ارتباط مفهرومی  برداری در هنگام مصاحبه، در منال تایپ و بازخوانی و براسا یادداشت

مفهوم در یك طب ه مفهرومی و چنرد طب ره مفهرومی      های هم ها مرتب شد. سپس داده داده

م ولره   م وله و در آخرین مرحلره، چنردین خررده    تر به نام خرده مشترك در یك طب ه کلی

برای تشرری  جریران کرار     بندی شدند. تر به نام م و،ت، طب ه مشترك در یك چتر انتااعی

هرای   ها و نیا به نحوه رسریدن از داده  های خام به مفاهیم، یك نمونه از مصاحبه هتبدیل داد

هرای   خرط مصراحبه   بره  کنیم. در جریان تحلیرل خرط   آمده اشاره می دست خام، به مفاهیم به

نحروه وارد کرردن    2انرد. جردول    گویان جمالت زیرر را بیران کررده    صورت گرفته، پاسخ

معنرا یرا مشرترك اسرت.      عد از مرتب کردن مفاهیم همهای خام به جدول سه ستونی ب داده

دهنرد. در   خود اختصراص مری   هایی که مفهوم یا مفاهیم مشترك داشتند؛ یك مفهوم به داده

 کنیم. کنندگان اشاره می های خام مشارکت ای از مفاهیم مشترك داده ، به نمونه2جدول 

 

 ها به مفاهیم نمونه سِیر از داده.2جدول

فاهیممدادهخامکد

 (1رسول )

که در مواردی  نظر من مشارکت سیاسی یعنی این به»

تونه اثری  کنیم رأی و حرم ما می که احساس می

 «داشته باشه، سكوت نكنیم

صورت  سكوت نكردن در

احساس اثرباشی رأی و 

 حرم )درك(

 (6افشین )

که در مواردی  نظر من مشارکت سیاسی یعنی این به»

تونه اثری  و حرم ما میکنیم رأی  که احساس می

 تفاوتی مردم بی «داشته باشه، سكوت نكنیم

 «تفاوت شدن ا،ن مردم کالً بی» (1مرتضی )

 (17-16اکبر )

درك من از مشارکت سیاسی این است که در هر »

شود، باید  سا،ری اداره می مبنای مردم کشوری که بر

 «سا،ر باشد حرم و نظر مردم

 سا،ری )درك( مردم

مون  دونم در زندگی شارکت سیاسی ما بعید میم»

 «دخلی داشته باشه

تأثیر دیدن مشارکت  بی

 سیاسی
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های  آمده )مفاهیم و م و،ت( برحسب مواوع تح یق و پرسش  دست کدهای به 

ها، دو حالت دارند: یا مفهومی در بدنه متن است که به آنها کدهای  پژوهشی و نوع داده

کنیم یا  گذاری و جدا می گوییم و آنها را نشانه می (in Vivo Code) «متصل به متن»

ای استنباط شده ما از متن است که امن وفاداری کامل، آنها را  های مفهومی و م وله سازه

ای از  نمونه 3کنیم. در جدول  تعبیر می (Constructed Code) «برساخته از متن»کدهای 

م و سپس گرد کردن مفاهیم مشترك در های خام و انتااب مفاهی مراحل کدگذاری داده

 ایم. م و،ت را آورده زیرمجموعه خرده

 

هابهمفاهیمبهخردهمقوالتومقوالتنمونهسِیرازداده3جدول

مقوالتمقوالتخردهمفاهیمکد

 (39-421رسول )

 روراستی سیاسی شفافیت مسئو،ن )راهبرد(

 تدابیر اصالحی

 اصالحات اقتصادی

ایدار اصالحات پ

 اقتصادی

اراده جدی برای اصالحات در 

 مسئو،ن

 فایده بودن اصطالحات ناپایدار بی

 اهمیت به دیدگاه مردم )راهبرد( (50افشین )
توجه به مردم 

 )راهبرد(

 (18-19مرتضی )
 مبارزه با فساد

اصالحات پایدار 

 اقتصادی

 گسترل عدالت

 (13-11محمدحسین )

 بازار در کشور حیاتی بودن ن ش

 لاوم امنیت اقتصادی

 جلوگیری از فرار سرمایه



های خام و  هایی نشان داده شدند که از داده های ماتلف، م وله در جدول 

  اند و حاوی معانی انتااعی شده وجود آمده ها به های مفهومی برآمده از آن داده طیف

                                                           
 های جمالت مصاحبه در جدول کدگذاری باز است. ها، شماره . این شماره1
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م و،ت تا  های اصلی )خرده تا م ولههای فرعی  اند؛ از م وله شده نهایی و مرتب 

آمده از تح یق، مدل  دست  ها و مفاهیم و م و،ت به م و،ت(. بعد تحلیل و تفسیر داده

های اصلی که ب یه م و،ت و مفاهیم را  عنوان م وله به« اعتمادی تدریجی بی»محوری 

 آورند، انتااب شدند. تحت پوشش خود درمی

 

 شده از اطالعات( هاي استخراج  ولهها و مق ها )مفهوم . يافته6

داده خام که با  837شده، استاراج  ای اطالعات گردآوری نتیجه کدگذاری سه مرحله

کد  387گانه منجر به طب ات مفهومی و انتااعی به شرح زیر گردید.  های سه کدگذاری

له شناختی، که شرح داده شد، طی سه مرح خرده م وله. مطابق فرایند رول 58مفهومی، 

، از درون اطالعات اولیه، رماها و مفاهیم مشاص و  کدگذاری باز و کدگذاری محوری

های بعدی، مفاهیم جدید ااافه و به ونای مفاهیم  استاراج شدند و سپس، در مصاحبه

قبلی افاوده شد. در مرحله بعد، خرده م و،ت در قالب م و،ت قرار گرفتند تا اینكه 

ها نیا برای ارا ه در مدل پارادایمی در  ه دست آمد. م ولهم وله برای این پژوهش ب 17

 شش دست ذیل حول م وله هسته قرار گرفتند:

 پدیده 

 شرایط علّی 

 عوامل بسترساز 

 گر شرایط مداخله 

 راهبردها 

 پیامدها 

 

 اعتمادي تدريجي . پديده محوري بي7

ی تعامل میان علوم اجتماعی و عاملی برا حیاتی در اعتماد اجتماعی از مفاهیم مهم و

تواند روابط بین افراد را در  حال، اعتماد می های ماتلف جامعه است. درعین افراد نسل
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ترین سازه سرمایه  عنوان مهم کالن تسهیل کند. اعتماد اجتماعی به سطوح خرد و

های مهم روابط انسانی و اجتماعی و عامل بسیار اساسی برای  اجتماعی و یكی از جنبه

عی در دنیای پرمااطره مدرن است. عدم توجه به اعتماد سبب تأخیر تداوم زندگی جم

بر شدن آنها، خلل در روابط و تعامالت و باعث ایجاد مشكالتی در  در کارها و هاینه

جانبه  طورکلی عدم توسعه همه مشارکت اجتماعی، نظم اجتماعی، سالمت اجتماعی و به

 (.1 :1394زاده و یونسی،  شود )مرادی پیام، هادی می

 

 
 اعتمادی تدریجی مدل انتاابی بی.1شکل

 

وجود آید؛ بلكه در طول حوادث  یكباره به ای نیست که  اعتمادی، پدیده بنابراین، بی 

شود و ریشه  های افراد، کاشته می اعتمادی در اذهان و دل های متوالی، بذر بی و جریان

های حاصل از  رکای دادهدواند. مح ق در این پژوهش دریافت که عنصر اصلی و م می

کنندگان است. شرایط  مصاحبه، عدم اعتماد یا از بین رفتن تدریجی آن، در بین مشارکت

. ناامیدی 2. فشار دوجانبه اقتصاد بر مشارکت و 1علی این پدیده عبارت است از: 

کننده  اعتمادی میان افراد مشارکت وجود آمدن بی گر در به سیاسی. شرایط مداخله

. نبود آزادی 2ماندگی سیاسی اجتماعی و  . ع ب1مل دو عامل ذیل است: پژوهش شا

اعتمادی  کنندگان برای فا ق آمدن بر شرایط بی بیان. راهبردهای پیشنهادی مشارکت
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های سیاسی ر نظامی. در  . کاهش دخالت2. تدابیر اصالحی و 1اند از:  تدریجی، عبارت

. 1اند از:  پژوهش شناسایی شد، عبارت نهایت، پیامدهای عمده این پدیده که در این

 روی سیاسی ر اقتصادی. . پس2اعتمادی سیاسی و  بی

 

 اعتمادي تدريجي آورنده پديده بي وجود . شرايط علّي به8

شوندگان، فشار و  در پندار مصاحبه .فشاردوجانبهاقتصادوسیاستبرمشارکت:1

چندان ع النی سیاسی، فشارهای  تنگنای حاصل از شرایط بحرانی اقتصاد و تدابیر نه

اعتمادی تدریجی به  کند. نتیجه این فشارها، بی مضاعفی بر مردم وارد می

 (Stephen and Law) های عمومی و اجتماعی ر سیاسی است. استفن و ،و مشارکت

معت دند وجود امنیت در دو ساختار اقتصاد و سیاست، برای رشد و پیشرفت یك 

ای نسبت به  دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده»کشور، امر بدیهی است. 

برند و نظریات معطوم به ت دم هرکدام بر دیگری، بر وجهی از  می سر یكدیگر به

ترین تعامل با  گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نادیك ت لیل

ر هر دو ساختار عنایت که بر بعد امنیت د طوری وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به

فرد  دیگر، شرایط ویژه و منحصربه سوی از (Stephen and Law, 1988)« گردد شایانی می

وجود آمدن شرایط داخلی و مناسبات بین  ترین علل به اقتصاد سیاسی ایران، از عمده

 رود. شمار می ملت ر دولت، به

شاهد دی را قتصافرد ا ه و منحصربهیژی وهاادیدوز، رومران ایردی اقتصای ا»فضا 

ه و یژویط اکه شررو زمانی  ؛ ازاینشتهانیا ساب ه ندن در دتاکنواز آنها برخی ع قووست که ا

ای برنظران  ی صاحبسو پردازی از آوری و ایدهنوورت ارآید،  د میجوو لگویی بهون ابد

ت و مكتوبایك از  کند. در هیچ ا میپیدورت اردی قتصاهای ا دن چالشکرم برطر

د قتصاره ابادرعملی مشاصی ی و پیشینه نظرو لگو ب، اوردی قتصااول امتدهای  یهنظر

ی، تحریم بانك مرکان همچودی قتصات امشكالای یافت که برتوان  نمیمتی وم ا

 (.5: 1394)میالنی، « شده باشد و ... در آن نساه شفاباشی ارا ه تحریم صنعت نفت 
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نا هم تو کار نخ هستند ا،ن دیگه طور او حتی دوستای من هم همین»محمدراا:  

همش در حال گریه کردن هستند چون پولشون روی هواست و زندگیشون روی 

ای هم براشون نداره. اصنام  کنن برای تولید که هیچ فایده هواست ف ط دارن حمالی می

هامون رو  ف ط کارشون اینه که موقع که درگیری پیش میاد ما را مجبور کنند که مغازه

سال تو بازارم و دوستای منم  25 -20نیم یا فالن کار را بكنیم. خالصه من که باز ک

کدوم اینا )بازاریان( به مشارکت سیاسی  دونم نظر اونا هم همینه. هیچ طور و می همین

چی داری. یعنی همه براشون  شناسند پول داشته باشی همه اعت ادی ندارند و تنها پول می

تونه داشته باشه  معنی مشارکت سیاسی چیه و چه معنی مییه چیا مهمه و اصالً میگن 

چه اثری داره و یا چه تأثیر یا نفعی برای ما داره و مشارکت چه سیاسی چه ویرسیاسی 

 «.هیچ تأثیری در بازارشون نداره و ناواهد داشت

طلبی صنفی باشی از عوامل اصلی در عدم مشارکت  دیگر عافیت سوی از»فریبرز:  

دهد  دریافت شاصی من از بدنه بازار این است که حال بازار ترجی  میسیاسی است. 

وکار آنها گذاشته  تری در راه کسب گونه موانع کم تر در چشم حاکمیت باشد تا این کم

شود که مشارکت سیاسی در حد امكان انجام  ها ترجی  داده می شود. در بین بازاری

ل سیاسی بازار هم به دنبال منافع خود است. رسد به مانند هر نیروی فعا نظر می نشود. به

 «.کار است یعنی بازار بالذات محافظه

ناامیدیسیاسي:2 اعتمادی تدریجی در بین  وجود آمدن بی دومین عامل علّی در به .

 کنندگان، ناامیدی و یأس از بهبود و گشایش سیاسی و اقتصادی است. مشارکت

دلسوزانه مسئولین، مردم رو ازشون  عدم برخورد و ارتباط صادقانه و»رسول:  

ال چی شده؟ اومدن  هایی که ما تا حا، انجام دادیم، نتیجه گریاان کرده. همین مشارکت

به هر بهونه و وعده و وعیدی مردم رو کشوندن به صحنه. بعد گفتن ببینید این مردم ما 

اد کنند. اما همیشه خوان که اومدن تو صحنه. نه مردم اتفاقاً اومدند که تغییر ایج رو می

خالی برگشتند )مردم(. مشارکت سیاسی من نه در جریان سود و زیان بازار تأثیر  دست

داره نه در جریان داخلی و خارجی سیاست کشور. کی و کجا به خواست و حرم مردم 
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 «.اتفاقی افتاده؟ اما آقایون سرشون فعالً گرم چپاول مملكته. این چیاا براشون مهم نیست

دانند. یعنی اکثریت بازار این  وکار خود خطرناك می زیرا آن را برای کسب»ز: فریبر 

های  دانند برای اینكه امیدی به تغییر ندارند و قالب ها را به سود خود نمی مشارکت

بینند که بتوانند تأثیرگذاری ملموسی بر  تر از آن می سیاسی را در ایران بسیار مستحكم

 «.روی آن داشته باشند

 

 اعتمادي تدريجي آورنده پديده بي وجود گر به شرايط مداخله. 9

بي1 مع اپیشرفت جوو شد راعیت یك جامعه نسبت به وبیانگر انجمنی، بی انجمني:.

، سیاستن ازجمله نسااجتماعی ت امناسباه جوم وتمان است و گوناگوهای  در زمینهیگر د

ها و  ماندگی، پاسخ ع بخ چیستی پاسره باشود. در میشامل را نین اقوو فرهنگ د، قتصاا

، ف رسوادی،  های مدرن، بی قانونی و نبود سازمان ه است. بیشدح تعابیر گوناگونی مطر

ین هایی از ا اد نمونهستبدد اجوو وجامعه ق در خالاسط  دن پایین بوت، مكاناان اف د

ها و  ت شكستانجمنی که از تبعا بر آنچه گفته شد، بی (. بنا34: 1392اردند )علمداری، مو

هاست، امروزه در ایران، به یكی از شرایط  نادرستی تصمیمات کالن در ساختار حكومت

 اعتمادی تدریجی مردم بدل گشته است. گر، در راستای ناامیدی و بی مداخله

گونه فعالیت )یا حتی منفعل بودن( که  ازنظر من مشارکت سیاسی یعنی هر»بابك:  

شود. این  أثیر قدرت روی مردم داشته باشد اطالق میجایی قدرت یا ت منجر به جابه

صورت نهادهای مردمی و سندیكاهای مست ل باید باشد. چون  کنم به مشارکت فكر می

افتد به شكلی مشارکت  زده است هر فعالیت اقتصادی که اتفاق می اقتصاد ما سیاست

مشارکت صورت کوچك و بارگ آن به شكلی  سیاسی است. پس فساد و انصام چه به

ها در ایران همواره در حال مشارکت سیاسی هستند  سیاسی است. بنابراین بازاری

علت  های دیگر به )ماصوصاً جایی که قانون اعیفه یا تیغ عدالت کنده(. من و خیلی

گری کمی داریم. و ف ط رفتار اقتصادی  خودخواهی یا عدم بینش اجتماعی مترقی مطالبه

ای نداشتم  شه. من تجربه ارکت اجتماعی حساب میو کارافرینی ما به شكلی مش
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های  های ثانویه(. ولی تا این سندیكاها مست ل از حاکمیت و فرهنگ )حضور در گروه

پذیرل از سمت توده بازار نیستند و ف ط نوعی  مذهبی وابسته به قدرت نباشند قابل

 «.نمونه اعیف شده حاکمیت است

های اقتصاد و سیاست داخلی  ها در عرصه دبیریت ببینید، نتیجه همه این بی»حمید:  

شه پس افتادن حكومت و کل جامعه. قبل از ان الب ما در فكر ژاپن  و خارجی، می

تونیم خودمون را با افغانستان و پاکستان م ایسه کنیم. چرا؟  شدن بودیم. ا،ن حتی نمی

انی رو وارت های انس چون آقایون ما رو ع ب بردند. ثروت و منابع ملی و سرمایه

کسی که سرل به تنش بیارزه و بتونه بره از ایران، تمایلی به ماندن ندار. ما  کردند. هیچ

 «.عیار گرد با شتاب و تمام به معنای واقعی کلمه، پی افتادیم. یك ع ب

اقتدارگرایي:2 های مهم توسعه در هر کشوری، وجود و تناسب  یكی از شاخص .

چه میاان  المللی است. ازنظر دال، هر ستاندارهای بینهای مدنی، هماهنگ با ا آزادی

ای بیشتر باشد، میاان مشارکت افراد آن جامعه کاهش  اقتدارگرایی حاکمان یك جامعه

یابد. اگر افراد جامعه، بعد از بیان نظرها و انت ادهای خود، احساس امنیت نكنند و  می

سوی نظام باشند، این یكی از  زگونه ا همواره در انتظار برخوردهای تنبیهی و مجازات

اعتمادی خواهد بود. عباسی، در مورد  گر در ایجاد عدم مشارکت و بی شرایط مداخله

آزادی ع یده و بیان از یكدیگر جداشدنی نیستند، آزادی »نویسد: آزادی بیان و ع یده می

م، خواهد فكر کند و آزادی دو گونه که می ناست بدین معناست که یك شاص بتواند آن

ابراز و برمال کردن ع اید و افكار برای دیگران از راه وسایلی همچون سان گفتن، 

ها، مطبوعات و آموزل، نمایش، سینما، رادیو و تلویایون و ... است. این  رسانه

(. 152: 1390)عباسی، « های دوقلو برای شكوفاندن هر یك به دیگری نیازمند است آزادی

اساس رأی فالسفه، وجود آزادی بیان را با شرایط ذیل،  دیگر، راوانی نیا بر سوی از

 داند. محدود و مورد ن ض می

 ر در واعیت تضاد بین دو یا چند حق بنیادین، 

 روشن )مبهم( یك حق، ر در واعیت تضاد بین محتوای روشن یا نیمه 
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 ر در واعیت تضاد بین یك حق بنیادین و خطر جدی و شدید تهدیدکننده جامعه، 

های فرهنگی اساسی یك  اعیت تضاد بین ح وق و هنجارها و ارزلر در و 

 (.83: 1395جامعه )راوانی، 

کنی و یه نگاه به تجارب و  دیگه ]دیگر[، شما با خودت فكر می طرم از»احسان:  

بینی اونایی که حرم درست رو زدند، یا به  ندازی. می اتفاقات این چند سال می

های  ها اعتراض کردند، ا،ن یا کشته شدند یا با حكم خواری تالفات و فسادها و رانت

تونی بیای وسط برای  پوسند. آیا می مدت دارند می های طو،نی سنگین در زندان

مشارکت؟ خب حرم منم دقی اً حرم اونایی هست که ا،ن زندان هستند یا متواری 

 «.تونم حرفم رو بانم، بیام وسط بگم چی؟ شدند. وقتی من نمی

عنوان ماالف سیاسی زندانی شد و در  سالگی به 17پسرعموی من در سن »احمد:  

تونه ماالف  ساله چطور می 17سالگی از زندان آزاد شد. شما فكر کن یه نوجوان  27سن 

شه یك زهرچشمی از ماالفان و حتی  جور برخوردها باعث می سیاسی باشه؟ قطعاً این

های  و وحشتی که یا باید تابع باشی یا هاینهچنین فضای رعب   ها بگیرند. در این تفاوت بی

 «.دی سكوت کنی هنگفت )زندان، جریمه و حتی مرگ( پرداخت کنی، ترجی  می

 

 كنندگان . راهبردها مشاركت10

1 دموکراسياتحادیه: اساس نظریه سیمور مارتین لیپیست، افرادی که در اجتماع  بر.

سیاسی آنها نیا بیشتر است، بنابراین، ترند، میاان عالقه، تعهد و درگیری  شغلی فعال

آوردند، ارتباط دارد. این  درجه با،ی مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به بار می

اعتمادی  حل برای حل بحران بی عنوان یك راه کنندگان به راهبرد، از طرم اکثر مشارکت

حادیه، اهتمام وجود آمده بین مردم و حاکمیت، ارا ه شد. منظور از دموکراسی ات به

تر از همه  وفصل مشكالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مهم مسئو،ن برای حل

 پرداختن به مسا ل و مشكالت داخلی و ایجاد گشودگی سیاسی اجتماعی است.

های ایجاد مشارکت در بین مردم، روراستی با مردم و  شرایط و زمینه»مرتضی:  
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بازیه. وجود داشتن  اد اقتصادی و پارتیکردن ریشه عمیق فس  شفافیت کامله. خشك

ها نیافتد،  قضاتی شجاع و عادل و مست له. اهمیت واقعی دادن به مردمه. تا این اتفاق

 «.گیرد اگر هم صورت گیرد، کامالً نمایشی و ساختگیه مشارکتی صورت نمی

ها  گذره. همه دولت اما در کل اقتصاد کشور از بازار و تجارت می»محمدحسین:  

داران فراهم کنند. تا فرار سرمایه رخ نده.  ید یه محیط امنی رو برای تاجران و سرمایهبا

 «.گذاری داشتیم؟ اما خب ما توی این چند سال چه امنیت سرمایه

کاهشدخالت2 . نظامي: سیاسي های نظامی و  گستره حوزه ورود و دخالتهای

پردازان  کارشناسان و نظریه های اقتصادی و عمومی، ازنظر بسیاری از سیاسی به حوزه

های مدنی و  عنوان مانعی برای توسعه اقتصادی، آزادی علوم سیاسی و اقتصادی، به

افاایش کنترل حكومت »نظام سیاسی است.  همچنین ایجاد شكام و عدم اعتماد مردم به

بر منابع قدرت )اعم از منابع اجبارآمیا و ویر آن( احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را 

معمو،ً در (. »1395نژاد،  )ونی« شود رو مانع توسعه سیاسی می دهد و ازاین اهش میک

ها  یابد. این بحران های ساختاری، کنترل حكومت بر انواع منابع افاایش می شرایط بحران

توان در افول نظام سیاسی، ان الب سیاسی، اعف ملی و اقتصادی در قبال نظام  را می

نظام سیاسی همبسته و منضبط جدید و نااع بر سر قدرت المللی عدم پیدایش  بین

های  سیاسی یافت. همچنین کنترل متمرکا بر منابع ماتلف در فرایند اولیه تكوین دولت

هرحال  یابد. به دلیل ساختاری ارورت می های مطل ه( به ملی مدرن )دوران حكومت

سیاسی مانعی بر سر  پیدایش کنترل متمرکا بر منابع پیش از گسترل مشارکت در قالب

کند. زیرا کنترل حكومت بر منابع  راه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجاد می

افااید و از امكان رقابت و  قدرت بر میاان اقتدار و تمرکا قدرت در حكومت می

کاهد. تمرکا منابع ماتلف در دست حكومت ممكن است کارایی  مشارکت سیاسی می

، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت سیاسی خواهد شد و این به حكومت را افاایش دهد

(. بنابراین، 1395نژاد،  ونی« )معنا عدم توسعه سیاسی است و مانع از آن خواهد شد

ها و ردپاهای سیاسی و نظامی را  کنندگان پژوهش نیا، کاهش این نوع دخالت مشارکت
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اعتمادی  ا ق آمدن بر بیدر گستره حوزه عمومی و اقتصادی، یكی از راهكارهای ف

 کنند. تدریجی مردم به نظام سیاسی و افاایش مشارکت آنها، قلمداد می

ردیرف عضرویت در یرك     توان هرم  مثال به نظرم عضویت در بسیج را نمی»فریبرز:  

هرای نظرامی در برازار بیشرتر      حاب سیاسی یا اتحادیه خاص دانست. بره نظررم ارگران   

ا جاذبه. زیرا اصل اساسی قرارداد و دادوستد را که ناشی از تواند دافعه ایجاد نمایند ت می

برند. در امن منطق یك فررد نظرامی منطرق اسرلحه      برابری طرفین است زیر سؤال می

 «.است که با منطق بازار در تضاد است

شه در تمام کارهای مردم دخالت کرد. از واعیت پوشش و  نمی»موسی:  

شان. یعنی این حكومت به همه کار مردم  مذهبیحجابشان گرفته تا باورها و مناسك 

هایی مثل بسیج یا سپاه باید از  شان. به نظرم سازمان کار داره ا، به مطالبات واقعی

شان از حریم خصوصی مردم، بكاهند و محدود بشند. مردم  های رو به افاایش دخالت

 «.هخورد های شكست باید بتونند تنفس کنند بدون دیكته کردن اید ولوژی

 

 . پيامدها11

سیاسي:1 ناهمدلي اعتمادی  ترین پیامد بی ترین و اصلی در این پژوهش، عمده .

تدریجی، عبارت بود از ناهمدلی سیاسی. این پیامد با توجه به علل و شرایط 

رود.  شمار می گرهایی که قبالً توای  آنها آمده است، پیامدی مورد انتظار به مداخله

های ارتباطی با نظام یكی از عمده د،یل این  و مسدودیتسرکوب و فضای اختناق 

های زمینه سیاسی، به  عنوان یكی دیگر از ویژگی شده، به سرکوب ادراك »پیامد است 

شده از جانب شهروندان در شیوه حكومت است.   مند ادراك معنای محدودیت نظام

های  از فعالیت منظور کاهش یا ممانعت ها و حامیانشان سرکوب سیاسی را به نظام

ماالفان خود یا محدود کردن سط  و ماهیت ت اااهای شهروندان از نظام و دولت به 

پور نیا از بین  (. هوشنگی و جعفر37: 1393نژاد،  پور و پیران )عبادی، قلی« گیرند کار می

رفتن اعتماد بین مردم و نظام سیاسی را ازجمله عوامل کاهش مشارکت سیاسی دانسته 
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رود.  شمار می ترین جاء سرمایه اجتماعی یك نظام سیاسی به اعتماد اصلی»سند: نوی و می

برقراری فضای اعتماد میان دولت و ملت موجب تعامل بیشتر و بهتر آنها و افاایش 

گردد و در م ابل کاهش آن موجب  مشارکت سیاسی مردم و کارایی نهادهای سیاسی می

، عدم رعایت قوانین و م ررات )مگر حمایت و پشتیبانی مردم از مسئو،ن  عدم

اعتمادی  های دولت، کاهش مشارکت سیاسی، سرایت بی حمایت از برنامه اجبار(، عدم به

های دولتی و در موارد خیلی حاد موجب بحران مشروعیت  به نهادها و سازمان

 (.1: 1391پور،  )هوشنگی و جعفر« گردد می

شون تأثیر بذاره کره   تونه در زندگی مشارکت سیاسی مردم در صورتی می»مرتضی:  

شده عام و تروان تغییرر و اصرالح داشرته باشرند. کره تجربره نشرون داده          افراد منتاب 

سال پیش همین مردم جونشون  40ل اینه که وقتی  دیگه  افته. نتیجه همچنین اتفاقی نمی

یسرتند در  دادند ا،ن ان در بهشون بدبین هستند که حاارر ن  رو برای اهدام این نظام می

 «.هیچ مشارکتی وارد بشند

ترین زمانی که مردم  مثالً ظاهراً ما در ایران انتاابات داریم و مهم»محمدحسین:  

تونن وارد مشارکت بشند همین انتااباته. اما عمالً بارها دیدیم چه در تهران چه در  می

اابات نمایندگان شه. از انت ها و حتی روستاها، این انتاابات سالم برگاار نمی شهرستان

ها تالف ریا و کالن  اصل ، تا ت لب در تبلیغات و رأی خریدن و تطمیع گرفته تا ده

شن کالً شعارها  ها وارد شغل و پست و م ام جدیدشون می دیگه. بعد که آقایون یا خانم

نما  بینی تو موندی و همون مشكالت نخ کنند. بعد می هاشون رو فرامول می و برنامه

 «.با کلی مشكالت جدید شده قدیمی

روی سیاسی  اعتمادی تدریجی در مردم، پس پیامد دیگر بیرویسیاسي،اقتصادی:پس.2

های اقتصادی ر سیاسی،  روی، وجود انواع تحریم و اقتصادی است. پیامدهای این پس

 های داخلی، اقتصاد و سیاست رانتی است. های مدیریتی، ناراایتی کاستی و مشكالت و کم

روز بر مشكالت  مون گذاشته. روزبه این تناقضات تأثیر زیادی بر زندگی»ین: افش 

ها بیشتر  روز این ساتی چنان پابرجاست و روزبه شه. تمام مشكالت مردم هم افاوده می



 685(   رضا غالمي زرنه، ابراهیم متقي و ...... )شناختي تنگناها و مشكالت  تبیین جامعه

 

نژاد که شرایط بازاریان و مردم تا حدودی بهتر  شه. حداقل تا قبل از دوره احمدی می

وخرج مردم تا حدودی در تناسب بود تا بحث  دخل بود. تورم مثل ا،ن با، نبود و

ها پیش اومد. عدم توجه دولت به مشاول و عدم حمایت از آنها باعث  ها و تحریم یارانه

شه.  روز بدتر و بدتر می روز شرایط واسه مردم و خصوصاً بازاریان روزبه شده که روزبه

به خاطر ورشكستگی و خیلی از بازاریان ورشكست شدن و خیلی از این قشر بیچاره 

شناسم که ا،ن در زندان هستند.  ها رو می برند. من خیلی سر می بدهی توی زندان به

تبع آن قدرت خرید  ها شد و به همین افاایش قیمت بناین هست که باعث افاایش کرایه

وکار تأثیر  مردم واقعاً پایین اومد و وقتی قدرت خرید مردم پایین بیاد طبیعتاً روی کسب

 «.کنه بها، آب، برق، تلفن، افاایش پیدا می های اجاره ها، مثل هاینه ذاره از طرفی هاینه نفی میم

نتیجه این کارها در این چهل و اندی سال شده ف یرتر شدن ملت. ملت عمالً زیر »حمید:  

های کمرشكن و عدم درآمد کافی که خودل به خاطر عدم امنیت اقتصادی و سیاسی  بار هاینه

 «.کنن. یك ورشكستگی سیاسی و اقتصادی بر این جامعه حاکم شده دارند جون میهست، 

 

 گيري بحث و نتيجه. 12

دهد که فشار دوجانبه سیاست بر اقتصاد و ناامیدی سیاسی  نتایج این پژوهش نشان می

اعتمادی تدریجی در بین بازاریان و کاهش  وجود آمدن بی از شرایط علی سبب به

 –ماندگی سیاسی  سیاسی آنها در دهه اخیر شده است. ع ب های تدریجی مشارکت

اعتمادی  وجود آمدن بی گر در به اجتماعی و عدم وجود آزادی بیان، از عوامل مداخله

رود. در این پژوهش، خط اصلی داستان، عبارت بود از عدم اعتماد  شمار می تدریجی به

یاسی که اکثریت و از دست رفتن تدریجی آن نسبت به مسئو،ن و رهبران س

کنندگان، به آن اذعان داشتند. شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور طی  مشارکت

های سیاسی و  دلیل فشار تحریم های اخیر، به ویژه سال های بعد از ان الب به سال

دیگر،  سوی اقتصادی، شرایط زندگی و معیشت مردم را با تنگنا مواجه کرده است. از

دلیل رواج فساد و  ات اقتصادی و سیاسی پایدار و تأثیرگذار )بهناامیدی از اصالح
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کنندگان اعتماد خود به حاکمیت را  سامانی اقتصادی و سیاسی( موجب شده مشارکت بی

وسوی  از دست بدهند و مشارکت یا عدم مشارکت سیاسی خود را در جریان و سمت

های این  ساس یافتهدانند. برا مشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دخیل نمی

های نظامی و سیاسی در مسا ل اجتماعی  پژوهش، تدابیر اصالحی عمیق و عدم دخالت

کنندگان برای فا ق آمدن بر شرایط کنونی و  و اقتصادی، راهبرد مورد توافق مشارکت

 ویژه اقتصادی است. مشكالت عدیده سیاسی و به
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