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چکیده
ساليان سال است که «فرهنگ سياسي» یکي از موضوعات جذاب و مورد کنکاش اندیشمنندان
حوزه علوم سياسي و اجتناعي بوده است .فرهنگ سياسي ،الگوهاي جهمتگيمري نبم ت بمه
موضوعات سياسي نظير احزاب ،دادگاهها ،قانون اساسي و دولت است .این مقاله بما فراتلليم
پژوهشهاي با موضوع فرهنگ سياسي ایران ،تصویري از فرهنگ سياسي صد ساله اخير ایمران
را ترسيم ميکند و به نقد و ارزیابي آنها ميپردازد .نتایج نشان ميدهد که دو جریمان اصملي و
فرعي در تلقيقات این حوزه وجود دارد؛ یکي ،تلقيقات رفتارگرایانه که اغلب آنهما را امام
مياود و دوم ،تلقيقات پبارفتارگرایي است که ببيار کم و نماييز اسمت .يماريوب نظمري
اکثر تلقيقات ،بر اساس نگاه پوزیتویبتي و م تني بر نظریه آلنوند و وربا بوده است .از حيم
روشاناختي نيز اغلب تلقيقات با روش پينایش یا بهصورت اسنادي -تاریخي انجام ادهاند.
بيشتر این پژوهشها به این نتيجه رسيدهاند که فرهنگ سياسي ایرانيان طي صمد سمال گذامته
نب تاً پایدار و مانعي بر سر راه توسعه سياسي بوده است .نویبنده بر آن است کمه اغلمب ایمن
پژوهشها از نوعي برساختگرایي مبتشرقانه رنج ميبرند.
مفاهیم کلیدي :فرهنگ سياسي ،رویکر رفتارگرایانه ،رویکرد پبارفتارگرایانه و منش ملي.

* دکتري گروه جامعهاناسي دانشگاه تهران و عضو هيأت علني وزارت علوم ،تلقيقات و فناوري fateminia.s@ut.ac.ir
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مقدمه
از سالهاي دور فرهنگ سياسي موضوع مهني براي دانشنندان علوم سياسي و اجتناعي بوده
است .آنها در پي اناخت این موضوع بودهاند که ارزشها ،نگرشها و رفتار سياسي مردم در
ق ال مبائ

و موضوعات سياسي يه بوده و يه اثر و نتيجهاي بر روي نظام سياسي و

اجتناعي دااته است .بعد از دهه 2960مطالعه روانند فرهنگ سياسي در کانون توجه ملققان
قرار گرفت .در این زمينه آلنوند و وربا با پژوهشي که درباره «فرهنگ مدني» در بين کشور
مختلف انجام دادند ،فص تازهاي در تلقيقات فرهنگ سياسي باز ننودند که تا سالهاي اخير
با فراز و نشيبهاي فراوان پيش رفتهاند .نظریات مختلف اک گرفتند و هر کدام از سوي
رقي ان مورد انتقاد قرار گرفتند .در نگاهي کلي ،امروزه فرهنگ سياسي هم براي دانشنندان و
هم براي سياستگذاران و برنامهریزان اهنيت دارد؛ بهطوري که مراکز زیادي در کشورهاي
مختلف وجود دارد که به رصد فرهنگهاي سياسي خود و دیگران ميپردازند.
در ایران نيز فرهنگ سياسي قاب توجه اندیشنندان بوده و در مطالعات و پژوهشهاي خود
به آن م ادرت ورزیدهاند .مفهوم فرهنگ سياسي هريند نو پدید است ،اما ملققين بر اساس
هنان به بررسي تاریخ ایران يه در گذاتههاي دور و يه تاریخ معاصر بهویژه از مشروطه بعد
پرداختهاند .در بين پژوهشگران دو نگاه کلي به فرهنگ سياسي ایران وجود دارد؛ یکي ،اینکه
فرهنگ سياسي ایران را ملصول ساختاري است دادي نهاد پادااهي و جغرافياي سياسي يند
هزار ساله ایران ميدانند و دیگري ،آنکه فرهنگ سياسي را عام و موجد اک گيري است داد
قلنداد کردهاند .این دو نگاه در واقع بازتابدهنده جریان اصلي و متعارف پژوهشهاي این
حوزه است .این دو رویکرد به صورت دوري در بين پژوهشگران رواج دارد و ببياري از
معضالت و توسعهنيافتگي ایران را به این فرهنگ سياسي نب ت دادهاند.
به هر حال ،در وراي رویکردهاي متفاوت نظري و عنلي ،این مقاله در نظر دارد پس از
بررسي و مرور نظریات مختلف ،ب ا بررسي مهمترین پژوهشهاي توليداده با موضوع فرهنگ
سياسي ایران ،سيناي صد ساله اخير ایران را در آثار مرت ط ترسيم کند .الزم به ذکر است که
آثار مورد بررسي پژوهشهایي است که در ارت اط با دوره مشروطه ،پهلوم و انقالب اسالمي
است ،هريند از نظر زماني در سالهاي اخير توليد اده بااد .سواالت این مقاله ع ارتند از
اینکه آیا فرهنگ سياسي ایران طي این دوران صد ساله ديار تغيير اده است؟ نگاه و
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پيشفرض ملققان به فرهنگ سياسي ایران ييبت؟ يه نقدي بر ياريوبهاي نظري،
روشاناختي و یافتهاي آنها وارد است؟ و يه پيشنهاداتي براي به ود مطالعات و پژوهشهاي
فرهنگ سياسي ایران ميتوان ارائه کرد؟

الف .سنتها و رویکردهاي نظري فرهنگ سیاسی
فرهنگ سياسي مفهومي مرکب است .این دو مفهوم زماني که در کنار یکدیگر قرار ميگيرند،
فضاي مفهومي خاصي را ایجاد ميکند که دامنه آن از تلقي عامه تا مطالعات تجربي و آکادميک
گبترده مياود .واقعيت این است که اگر خواسته اود به مقولههاي امر فرهنگي و امر سياسي
از دریچه پر رمز و راز مکاتب و نظریههاي علوم سياسي و اجتناعي نگریبته اود ،دامنه
تعاریف آنها ينان گبترده است که خارج از حوصله و نيت اصلي این مقاله است .به هنين
دلي  ،سعي مياود به خود مفهوم «فرهنگ سياسي» پرداخته اود .بکارگيري مفهوم و اندیشه
فرهنگ سياسي تنها به دوران معاصر برننيگردد ،بلکه بيش از دو هزار سال قدمت دارد (پاي،
 .)32 :3000نخبتين نشانههاي تأم درباره فرهنگ سياسي به فالسفه یونان باستان تعلق دارد
و دیدگاههاي این اندیشنندان نقطه آغاز بل

و کشنکشهاي پایداري درباره فرهنگ سياسي

به انار ميآید (گ ملندي .)209-209 :2296 ،دانشنندان متعددي در مورد تعام مفهوم
فرهنگ و سياست سخن گفتهاند .براي ننونه ،مونتبکيو از جنله کباني بود که به ارت اط رفتار
انبانها و مليط جغرافيایي و اجتناعي فرهنگي آنها توجه کرد (مقدم گوهري .)2290:332 ،یا
ميتوان به نظرات دوتوکوی اااره کرد که به تفاوتهاي ارزاي ،هنجاري و اعتقادي دو کشور
آمریکا و فرانبه و تأثير آن به رویههاي سياسي و حاکنيتي آنها ميپردازد (گ ملندي:2296 ،
.)220
اما آنچه تلت عنوان بررسي روانند فرهنگ سياسي مطرح مياود ،مربوط به قرن بيبتم
است که تا دهه هشتاد ميالدي ادامه پيدا ميکند .از دهه هشتاد پژوهشهاي فرهنگ سياسي رو
به افول ميگذارد ،اما در اواخر قرن مطالعات این حوزه بار دیگر گبترش ميیابد .این تغييرات
به خاطر تلوالت تاریخي يون دموکراسيخواهي و ظهور قدرتهاي دموکراتيک جدید (پاي،
 ،)3000ناسيوناليبم و سياستهاي هویتي (استریت )2992 ،افول مارکبيبم و فروپااي نظام
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هاي کنونيبتي است .برخي نيز به تلوالت نظري يون افول نظریه انتخاب عقالني(پرایس،
 )2999و يرخش پبامدرنيبتي و استقرار سنت تفبيري توجه ميکنند .ال ته عدهاي نيز
معتقدند که این اق ال نوظهور در واقع نوعي بازسازي مفهوم فرهنگ سياسي در مقاب انتقادات
وارده است (گ ملندي .)96 :2299 ،ببياري از ملققين با تأسي از این تلوالت به تلقيق در
حوزه فرهنگ سياسي پرداختهاند .اما آنچه در این ميان بر آنها تأثير دااته است ،اغلب مطالعات
پژوهشگران آمریکایي است که م تني بر ياريوبهاي نظري و اصول روانند علني است.
نظریات فرهنگ سياسي و تلوالت آن را ميتوان در قالب دو سنت رفتارگرایانه و سنت
پبارفتارگرایي دستهبندي کرد .سنت پژوهشي اول ،مجنوعۀ يند رویکرد است که در دهههاي
اوليه قرن بيبتم بر مطالعات انباني و اجتناعي غل ه یافته بود (قيصري .)2292 ،رویکرد
یادگيري اجتناعي ،رویکرد منش اجتناعي و رویکرد اناختي از جنله دیدگاههاي متفاوت در
این سنت است.
رویکرد یادگیري اجتماعی؛ از مهمترین و پرکاربردترین رویکردهاست که اتفاقاً در ایران
نيز ببيار مورد توجه دانشگاهيان بوده است .اغلب تلقيقات در این حوزه به صورت پينایش
بوده و بهدلي وجود دیدگاههاي ایبتایي که در آن است قابليت بررسي تغييرات تاریخي را
ندارد .رویکرد منش اجتماعی؛ هريند مشترکات زیادي با رویکرد ق لي دارد ،اما از دو جن ه با
هم متفاوتند .یکي ،اینکه برخالف رویکرد یادگيري قائ به تنوع فرهنگي نيبت و نگراي
ک گرا به فرهنگ دارد و دوم ،اینکه تغييرپذیري فرهنگ سياسي بهویژه برخي از عناصر پایدار
آن مانند ارزشها و وفاداريها را نامنکن ميداند .رویکرد شناختی اصالت روانشناسانه دارد.
در این رویکرد ،واحد تللي فرهنگ سياسي ،فرد است و انگيزههاي او در دستزدن به کنش
سياسي باید مورد بررسي قرار گيرد .اصول اخالقي در کنار سطح اناختي و انگيزههاي مادي
در ت يين رفتار سياسي و فرهنگ سياسي مهم است (قيصري.)2292 ،
سنت رفتارگرایي از این نظر که توسعهملور و نظامگراست ،ببيار مورد نقد بوده است.
صاحبنظران بر این باورند که ریشههاي پوزیتویبتي بهویژه از نوع کارکردگرایانه آن ،این
سنت را نب ت به تغييرات و پویایي دروني جوامع بيتفاوت کرده است .لذا بيشتر به توصيف
و مقایبه جوامع مختلف پرداخته و از جهت ت ييني بر این پيشفرض استوار است که جوامع
مبير واحدي براي رسيدن به توسعه طي ميکنند که هنان اکوفایي ارزشهاي دموکراتيک
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است .هنچنين ،از نظر روشاناسي بهدلي تأکيد زیاد آن بر دادههاي پينایشي ،فرهنگ سياسي
به ابعاد سنجشپذیري يون مشارکت انتخاباتي ،ميزان آگاهي سياسي مردم و ...تقلي یافته
است (بدیع .)62-32 :22۳6 ،این ق ي انتقادات بيانگر این نکته است که در این سنت آنچه که
بهعنوان فرهنگ سياسي جوامع معرفي مياود ،تصویري برساخته و تقلي یافته ،بدون توجه به
تنوعات و تغييرات هنزمان و در زمان جوامع است و به هنين دلي  ،واکاوي فرهنگ سياسي
نيازمند تلول نظري و روشاناختي است.
جدول  .4طبقهبندي سنتها و رویکردهاي مختلف به فرهنگ سیاسی
رویکرد

سنت

یادگیرياجتماعی

سنت رفتارگرایانه

منش اجتماعی

4

حوزه تمرکز

تعریف فرهنگ سیاسی

ارزشها و باورها ،مليط فيزیکى و اجتناعى

فرهنگ جزء ذهنى تجهيزات جامعه براى تط يق با

فرد ،تغييرات نبلى ،جامعهپذیرى سياسى

مليط است.

جامعهپذیرى و یادگيريهاى دوران کودکى

نگرشها ،باورها و احباساتى که نظم و معنا

در سه سطح فرهنگ عنومى ،حيات سياسى

دهنده به فرایند سياسى و قواعد ناظر بر رفتار

و نقشهاى فردى

سياسى است.
فرهنگ سياسى ،نظام هنجارى ساختهاده اجتناعى

شناختی

ساخت معنایى ايوههاى اندیشيدن افراد در
سطح فردى و هنجارها در سطح جامعه

است که ملصول عوام مؤثر اجتناعى هنچون
توسعه سازگارکننده و عوام رواناناسانه يون
سالیق افراد است ،اما هيچکدام از این عوام به
یکدیگر فروکاسته ننىاوند.

تفسیرى

سنت پبارفتارگرایي

نظریه فرهنگى

ابعاد ننادین سياست هنچون اسطوره و
آیينها

فرهنگ معناهاى جنعى است که گروهها خلق
کرده ،در آن سهيم بوده و به صورت ننادین بيان
مىکنند.

خردهفرهنگها و الگوهاى رفتار که نااى از

الگوهاى جهتگيرى نب ت به کنش سياسى نب ت

تنایزات نوعاناسانه خردهگروهها در جامعه

به حکومت در تخالف با اقتصاد ،مذهب ،خانواده

است.

و دیگر نهادها.
فرهنگ سياسي بازتابدهنده روابط قدرت و

گفتمانی

قدرت ،زبان ،سوژهها و گفتناملوري

فراهمکننده ارایط بهنجارسازي جامعه است و از

فرهنگ سياسي

سوي دیگر با توجه به تغيير کارگزاران قدرت
فرهنگ سياسي نيز تغيير ميکنند.

 . 2الزم به ذکر است بخش قاب توجهي از این جدول در مقاله قيصري ذکر اده است و بخشي از آن توسط نگارنده اضافه
گردیده است.
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سنت پبارفتارگرایي م ين تالش فکري عدهاي از اندیشنندان براي غل ه بر نقصهاي
نظري و خألهاي روشاناختي رفتارگرایي است .در این سنت ،سه رویکرد نظریه فرهنگي،
تفبيري و گفتناني وجود دارد که هرکدام به نلوي سنت متعارف فرهنگ سياسي را مورد
انتقاد قرار ميدهند .رویکرد نظریه فرهنگي تنرکز تنوع فرهنگى درون جوامع است و به هنين
خاطر اناخت الگوهاي رفتاري خردهفرهنگها در کانون توجه قرار ميگيرد .واحد تللي در
این رویکرد ،فرد است .بنابراین ،براى مطالعه خردهفرهنگهاى سياسى هر جامعه ،باید به سراغ
افراد و سنتگيریهاى آنها نب ت به موضوعات سياسى رفت .برآیند جهتگيریهاى فرد و
خردهفرهنگها ،فرهنگ سياسي عنومى را اک خواهد داد .در بل

تغيير نيز این رهيافت بر

این است که فرهنگ سياسى امرى پویا و زنده است و هنواره مورد مذاکره و پرسش قرار
مىگيرد .به ع ارت دیگر ،انتقال نبلى فرهنگ سياسى ،بدون پرسش و تغيير نيبت (قيصري،
.)2292
رویکرد تفبيري متأثر از اندیشه دیلتاي و وبر درباره معناي کنش اجتناعي است (ولچ،
 .)3022برداات این رویکرد از سياست این است که سياست کنشي ننادین است .به بيان
دیگر ،این برداات بر رهيافتي از فرهنگ استوار است که فرهنگ را به عنوان معناهاي جنعي
که توسط گروهها خلقاده بين آنها مشترك بوده و به صورت ننادین بيان مياوند ،تعریف
ميکند .بنابراین ،آنچه بهعنوان فرهنگ سياسي تلقي مياود ،هنان تأکيد بر ننادها یا به بياني
ننادهاي سياسي است .به بيان دیگر ،در این رویکرد ،تلول فرهنگ سياسي ،بيش از آن که
نتيجه عوام اقتصادي و اجتناعي بااد ،نااي از عن کرد نخ گان سياسي است و این نشانگر
اهنيت نخ گان سياسي و نقشهاي آنان است (قيصري .)2292 ،رویکرد گفتناني به فرهنگ
سياسي اام تالشهایي است که سعي ميکند بر م ناي نظریه گفتنان فوکو و بهویژه الکال و
موفه ياريوبي جدید براي بررسي فرهنگ سياسي فراهم کند (ولچ .)3022 ،این رویکرد بر
نقش زبان بهعنوان واسطه بين واقعيت و درك واقعيت تنرکز دارد .به ع ارت دیگر ،زبان
عناصري گفتناني در خود دارد که فهم از واقعيت را جهتدار ميکند .به ع ارت دیگر ،جهان و
وقایع آن ملصول گفتنانها است .بر این اساس ،فرهنگ سياسي بازتوليدکننده ماهيت و
عناصر قدرت است .لذا قدرت بر سوژه اثرگذار است و فرهنگ نيز ينين ویژگي دارد .يون
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ساختار و کارگزاران قدرت تغييرپذیرند ،فرهنگ سياسي نيز پایدار نيبت (مصلينژاد:229۳ ،
 .)2بر اساس نگرش گفتناني ،فرهنگ سياسي که بازتابدهنده رابطه قدرت است ،ارایط
بهنجارسازي جامعه را فراهم ميکند و خود نيز در معرض تغيير و دگرگوني است .بنابراین ،نه
تنها فرهنگ سياسي کشورهاي تغيير ميکند ،بلکه سوژههاي جدیدي نيز توليد ميکند که از
طریق آن زمينههاي الزم براي تغيير کنشگران و الگوههاي رفتاري آنها فراهم مياود
(مصلينژاد.)2 :229۳ ،
هريند ط قهبنديهاي متفاوتي از مطالعات حوزه فرهنگ سياسي قاب ارائه است ،ولي آنها
را مياود به دو دسته مطالعات م تني بر سنت وبري و مطالعات م تني بر سنت مارکبي
ط قهبندي کرد .در سنت وبري ،براي حوزه فرهنگ استقالل نب ي قائلند و معتقدند که فرهنگ
نقش اثرگذاري بر رفتارهاي سياسي و اقتصادي دارد .اما سنت مارکبي ،اقتصاد و ظهور
سرمایهداري را عام موثر بر تغييرات فرهنگي و نظام ارزاي جامعه ميداند (اینگلهارت،
 .)90 :3000به ع ارت دیگر ،در سنت وبري نوعي عليت فرهنگي و در سنت مارکبي نوعي
عليت اقتصادي وجود دارد .سنت مارکبي نب ت به عليت فرهنگي مشکوك است از این نقطه
نظر سنت مارکبي قائ به نوعي ت عي بودن فرهنگ سياسي نب ت به زیرساختهاي اقتصادي و
سياسي جامعه است (قوام 3 :2290 ،و پناهي .)206 :2299 ،براي مثال جان اریکالن و سوانته
ارسون معتقدند که در ارت اط با تأثير عوام فرهنگي بر بروندادهاي کالن ،هيچ یافتۀ مشخصي
وجود ندارد که به وسيله اواهد تجربي قوي تأیيد اده بااد(ونهانن .)363-360 :3002 ،یکي
از مهمترین نظریهپردازان این رویکرد رونالد اینگلهارت است .او معتقد است در اثر توسعه
اقتصادي ،نظام ارزاي جوامع پيشرفته تغيير کرده است و از ارزشهاي مادي به سوي
ارزشها ي غير مادي پيش رفته است .او بر اساس دو فرضيه کنيابي و اجتناعي ادن این
فرضيه سنتزي را مطرح ميکند که انبان هنيشه تلت تأثير مليط اجتناعي-اقتصادي خود
است و در مليط ييزي را جبتجو ميکند که عرضه آن کنتر است(انگلهارت .)۳3 :22۳2ال ته
این رویکرد از سوي نظریهپردازان مکتب انتقادي مورد انتقاد گرفته است و آن را ملکوم به
نوعي ج رگرایي اقتصادي کردهاند(بشيریه.)220-223 :22۳3 ،
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در طرف دیگر از مهمترین نظریهپردازان سنت وبري ميتوان فوکویاما ،هانتينگتون ،پوتنام و
ببياري از نظریه پردازان قدیني تر این حوزه مانند لوسين پاي و آلنوند و وربا اااره کرد.
هانتينگتون در نقد توسعهگرایي کالسيک معتقد است در جریان فرآیند توسعه سياسي ،ن اید آن
را متوقف بر توسعه اقتصادي دانبت.او در بررسي عل توسعه دموکراسي در بين فرهنگها و
تندنهاي مختلف به این نتيجه ميرسد که عام فرهنگي وزن زیادي در گبترش دموکراسي
دارد(هانتينگتون .)22 :22۳3در واقع از نظر هانتينگتون زمان حال ،عصاره و فشرده گذاته
است و هيچ جامعهاي از گذاته خویش خالصي ندارد .پس هر نوع الگوي توسعه ميبایبت
با توجه به گذاته فرهنگي تاریخي هر ملت و يشمانداز آینده آن ترسيم اود (بشيریه:22۳۳ ،
 .)392با این بيان ،تلقق جامعه مدرن با ع ور صليح از مبير سنتها امکانپذیر مياود .یکي
از پردامنه ترین آثاري که در سنت وبري توليد اده است و منشأ ببياري از تلقيقات در حوزه
فرهنگ سياسي اده است؛ پروژهي" فرهنگ مدني" که آلنوند و وربا از سال  2962در پنج
کشور دنيا(ایاالت متلد ،مکزیک ،بریتانياي ،آلنان و ایتاليا) آن را به انجام رساندهاند .به طور
کلي از نظر آنها فرهنگ سياسي به معناي "نگرش به سياست" تعریف مياود(آلنوند و وربا،
.)2962
آلنوند و وربا در مطالعات تجربي خود بر اساس سه نوع جهتگيري اناختي ،احباسي و
ارزیابانه ،به مقایبه جوامع مختلف براي تيپولوژي فرهنگ سياسي آنها ميپردازند .جهت گيري
اناختي یعني اناخت و اعتقاد به نظام سياسي ،سنتها و متصدیان آن ،جهت گيري احباسي
یعني احباسات مردم به ااخاص نظام سياسي و نقشها و جهتگيري ارزیابانه به قضاوت در
ارت اط با موضوعات و مبائ سياسي ميپردازد(آلنوند و وربا .)23 :2990 ،آنها به سه نوع
فرهنگ سياسي دست یافتند م که ال ته م ناي اصلي این تقبيم بندي ،سطح و نوع مشارکت
سياسي است که ع ارتنداز:
 .2فرهنگ سياسي ملدود :در این جوامع ،افراد خود را به عنوان عضوي از جامعه تصور نني
کنند و اساساً نقشي در تصنيم گيري ها ندارند (نقيب زاده.) ۳6 :2290 ،
 .3فرهنگ سياسي ت عي :در این نوع فرهنگِ سياسي ،افراد ازوجود نظام سياسي آگاهي ،و از
نقش هاي گوناگون حکومت اطالع دارند .افراد از نتایج تصنيم هاي حکومت مطلع هبتند،
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ولي در فرایندهاي سياستگذاري هيچ گونه نقش تعيين کنندهاي ندارند(سردار آبادي:2290
.)239
 .2فرهنگ سياسي مشارکتي :در این نوع فرهنگ ،سطح آگاهي از نظام سياسي ببيار باالست و
در واقع این فرهنگ ویژه جوامع توسعه یافته است .مردم به طور نب ي در حوزههاي مختلف
دخالت ميکنند و به رفتارهاي سياسي نخ گان حباس هبتند(قوام.)۳2 :2290 ،
هريند که بررسي ادبيات مربوط به گونهاناسي فرهنگ سياسي نشان ميدهد که
گونهاناسي آلنوند از عنوميت بيشتري برخوردار است ،اما ننيتوان گفت جامعيت آن به
حدي است که بتوان آن را براي مطالعه انواع فرهنگها یا خردهفرهنگهاي سياسي ،بدون تغيير
در جوامع و گروههاي مختلف به کار گرفت .براي ننونه ،پاي بر اهروندي و نقش آنها در
فرایند سياستگذاري(پاي و دیگران ،)262 :2290 ،برخي مانند روزن ام بر جغرافيایيادن
فرهنگ سياسي(عالم ،)223-22۳ :22۳6 ،ریبينگر بر نقش خردهفرهنگها ،برایان سيلور و
کاتلين داولي بر قوميت ،آیلبا هندرسون بر مرزهاي ایالتي و قوميتي ،الزار بر ارایط تاریخي
و جغرافيایي(احندي ،)329-32۳ :2299 ،آلنوند و پاول در تلقيقي دیگر بر موضوعات
سياستگذاري و مشروعيت حاکنيت(آلنوند و پاول )30 :2993به مطالعه فرهنگ سياسي
پرداختهاند .به هنين دلي  ،فرهنگ سياسي ميتواند نب ت به ارایط جغرافيایي و سلبلهمراتب
اجتناعي متغير بااد.
از مجنوع نظریاتي که در فوق به آنها اااره اد ،ميتوان ينين نتيجه گرفت که اوالً بين
فرهنگ سياسي و توسعه یک ارت اط دو سویه وجود دارد که سنت وبري و مارکبي هر کدام
به ترتيب به نقش علي و ت عي فرهنگ در فرایند توسعه اااره دااتهاند .دوماً فرهنگ سياسي
یک پيوستار علي است که از ارزشها اروع اده و سپس خود را به نگراها و نهایتا رفتار
سياسي افراد تلني ميکند به این معنا که رفتار افراد تابعي از نگراها و ارزشهاي آنهاست.
ثالثاً فرهنگ سياسي یکپاريه نيبت و م تني بر ارایط اجتناعي و اقتصادي مترتب بر
جغرافياي سياسي تغيير پذیر است .رابعاً فرهنگ سياسي نب تا پایدار است و در عين حال در
طول زمان تغيير پذیر است .خامباً فرهنگ سياسي یک مفهوم خنثي است یعني براي توصيف
فرهنگ سياسي هر جامعهاي نيازمند صفتهاي پبوندي هبتيم براي مثال فرهنگ سياسي
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دموکراتيک ،فرهنگ سياسي مشارکتي ،فرهنگ سياسي هنگن و ...در واقع فرهنگ سياسي جن ه
مث ت یا منفي یک جامعه ملبوب ننياود مگر اینکه ياريوب تللي و ویژگيهاي آن بر
انرده اود .هريند دادن تعریف واحد از فرهنگ سياسي کاري بس داوار است اما به طور
خالصه ميتوان گفت فرهنگ سياسي الگوهاي جهت گيري نب ت به موضوعات سياسي نظير
احزاب ،دادگاهها ،قانون اساسي و دولت است .جهت گيري به معني دااتن استعداد و آمادگي
براي اقدام سياسي است که عواملي نظير سنت ،خاطرات تاریخي ،انگيزهها ،هنجارها،
احباسات ،عواطف و ننادها این اقدامات را تعيين ميکنند.

ب .روششناسی تحقیق
این پژوهش از نوع فراتللي است و سعي دارد مطالعاتي را که در حوزه فرهنگ سياسي انجام
گرفته است مورد نقد و بررسي قرار دهد و مشابهتها و تفارق بين آنها را برجبته سازد .این
نوع از فراتلللي در مرحله اول ياريوبي نظري با ترکي ي از نظریات بکارگرفته اده در
تلقيقات حوزه فرهنگ سياسي فراهم کرده است سپس م تني بر آن و با رواي کيفي و مبتدل
به فراتللي تلقيقات موجود از حي

نظري ،روش اناختي و یافتهاي پرداخته است .در حوزه

فرهنگ سياسي مطالعات ببياري صورت گرفته است که بررسي هنه آنها خارج از توان و
حوصله این تلقيق است .بنابراین از يند جهت جامعه آماري تلقيق ملدود مياود .اولين
ملدودیت تقبيمبندي مطالعات به سه دسته زماني دوره مشروطه ،دوره پهلوي و دوره انقالب
اسالمي است .این دوره اام حدود صد سال مياود ،هريند آثار انتخاب اده از حي
زماني در دوره مورد بررسي توليد نشدهاند .این تقبيمبندي این امکان را در اختيار پژوهشگر
قرار دهد که تفاوتها و تغييرات صورت گرفته از حي

صوري و ملتوایي در مطالعات

فرهنگ سياسي را مشاهده و رصد نناید .ملدودیتهاي دیگر؛ دو مالك روانند بودن مطالعه
براي پرهيز از یافتههاي بدون سند و م تني بر سليقه و دیگري ااتهار و مق وليت صاحب اثر
است .به این معنا که سعي اده است آثار کباني انتخاب اوند که نویبنده آن متخصص آن
حوزه بااد یا تلت نظر افراد متخصص(مانند پایاننامهها) آن را نواته بااند .در جدول زیر
خالصهاي از آثار مورد بررسي و وجوه نظري و روشاناختي آن گزارش اده است.
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جدول  .4خالصه گزارش آثار مورد بررسی
ردیف

پژوهشگر

دوره زمانی

روش تحقیق

رویکرد کلی تحقیق

4

کریمی مله و رضایی 4834

4834

پیمایش

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

4

ربانی و شایگان فرد 4839

ایران معاصر

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

8

ساعی و کریمی 4894

پس از انقالب

پیمایش– تحلیل فازي

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

0

کتابی ,وحیدا و قاسمی 4834

4834

پیمایش

رفتارگرایانه – منش ملی

4

الهی منش 4838

پس از انقالب

تحلیل گفتمان

پسارفتارگرایی -گفتمانی

8

اخوان کاظمی 4838

ایران معاصر

اسناد -تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

4

حسنی 4833

معاصر

اسنادي -تاریخی

دینی-معرفت شناسانه

3

مصلی نژاد 4834

معاصر

تحلیل گفتمان

پسارفتارگرایی -گفتمانی

9

خانیکی و سرشار 4894

4894

پیمایش

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

44

کرمی ,مهدیار و جعفري 4894

معاصر

تاریخی -تحلیل محتوا

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

44

گلچین و حق خواه4834 ,

4834

پیمایش

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

44

رمضان نرگسی 4834

معاصر

اسنادي -تاریخی

دینی-معرفت شناسانه

48

پناهی و امینی 4894

پس از انقالب

اسنادي -تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

40

احمدي و نمکی 4894

4838

تحلیل ثانویه

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

44

دالور 4834

پهلوي

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

48

کشاورز 4844

معاصر

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

44

بشیریه 4844

پهلوي

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

43

آل غفور 4844

معاصر

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

49

ایمان و بوستانی4834،

4834

پیمایش

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

44

رزاقی 4844

معاصر

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

44

قیصري  4840و 4834

مشروطه

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

44

سردارآبادي 4834

پس از انقالب

اسنادي تحلیلی

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

48

سریعالقلم 4838

4838

پیمایش

رفتارگرایانه – منش ملی

40

عباسیان 4834

تاریخی

تحلیل محتوا

رفتارگرایانه – یادگیري اجتماعی

44

شمسالدینی نژاد4894

پهلوي اول

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

48

شیرین کام چوري 4843

پهلوي اول

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

44

زونیس 4844

پهلوي دوم

پیمایش

رفتارگرایانه – منش ملی

43

اسماعیلی 4833

پهلوي دوم

تحلیل ثانویه -تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

49

ازغندي و دالور 4839

پهلوي دوم

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

84

ملکان 4848

پهلوي دوم

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

84

میري 4840

پهلوي دوم و پس از انقالب

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

84

سیونگ 4834

پس از انقالب

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

88

انتخابی 4844

معاصر

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

80

سروانی 4838

پهلوي دوم

اسنادي-تاریخی

رفتارگرایانه – منش ملی

84

مصلی نژاد 4833

معاصر

اسنادي-تحلیل

پسارفتارگرایی -انتقادي

03
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ج .فرهنگ سیاسی ایران؛ از مشروطه تا جمهوري اسالمی ایران
فرهنگ سياسي ایرانيان طي سالهاي اخير ببيار قاب توجه پژوهشگران دانشگاهي بوده است
طوري که اکنون در تنامي دانشگاههایي که راته علوم سياسي و اجتناعي وجود دارد به انلا
مختلف در این زمينه دست به قلم برده اده است .به هر حال اگر خواسته اود فرهنگ سياسي
ایرانيان را در یکصد سال اخير رصد ننود کار داواري نيبت زیرا که از دوره مشروطه به بعد
فرهنگ سياسي یکي از مفاهيم ملوري است که در تللي هاي سياسي و اجتناعي مورد اعتنا و
بل

ملققين قرار گرفته است .در ادامه بر اساس منابع مهم اصلي توليد اده در زمينه فرهنگ

سياسي تاریخ صد ساله این مفهوم مورد بررسي قرار ميگيرد .تاریخ معاصر ایران به سه دوره
مشروطه ،دوران حکومت پهلوي و دوران انقالب اسالمي تقبيم اده است .دوره مشروطه
یکي از دورههاي ببيار مهم در تاریخ ایران ملبوب مياود .انقالب مشروطه م ين پایان
یافتن دوره پاترینونياليبم سنتي است(رزاقي .)306 :22۳3 ،بشيریه بر اساس یک تقبيمبندي
فرهنگ سياسي را به دوسته فرهنگ سياسي پاترینونياليبتي و فرهنگ سياسي دموکرتيک.
فرهنگ سياسي تابعيت/آمریت بيانگر فرهنگ سياسي پاترینونياليبتي و فرهنگ سياسي
مشارکتي بيانگر فرهنگ سياسي دموکراتيک است .از ویژگي هاي فرهنگ سياسي تابعيت/
آمریت :ساخت عنومي قدرت ،ارادت ساالري ،بدبيني ،خشونت ،بياعتنادي و عدم تباه و
از ویژگيهاي فرهنگ سياسي دموکراتيک ،ساخت افقي قدرت ،افبون زدایي از قدرت ،اعتناد
سياسي ،اایبته ساالري را مي توان نام برد(بشيریه.)22۳3 ،
رزاقي معتقد است هريند تالشهاي فراواني در دوره مشروطه براي پایان دادن به است داد
ااهنشاهي صورت گرفت ولي به دلي ارایط اجتناعي-اقتصادي و ببترهاي تاریخي آن زمان
ساخت قدرت نه تنها ديار تلوالت اساسي و بنيادي نشده است بلکه ایران وارد دوره
نئوپاترینونياليبم مياود .دوره اي که فرهنگ است داي با دولت مطلقه مدرن خود را بازتوليد
ميکند و تا انقالب  3۳به حيات خود ادامه ميدهد(رزاقي .)306 :22۳3 ،در واقع این انقالب
مشروطه بود که ارایط الزم براي پيدایش ساخت دولت مدرن مطلقه فراهم کرد .وظيفه ينين
ساختي ایجاد نظام بوروکراتيک مدرن ،اصالحات نظامي ومالي ،تامين منابع درآمد براي
حکومت و گرداوري منابع پراکنده قدرت و کواش به منظور ني به مرحله توسعه غرب بود و
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انجام ينين وظایفي با برخي آرمانهاي اصلي انقالب مشروطه در زمينه توسعه سياسي مغایرت
داات .مشروطيت در واقع از یک سو در پي وضع حدود و قيود قانوني بر ايوه اعنال قدرت
بود ،ولي از سوي دیگر به ایجاد ساختار سياسي دولت ملي مدرن و متنرکز از طریق افزایش
کنيت قدرت ملي نظر داات .حکومت رضا ااه با متنرکز ساختن منابع و ابزارهاي قدرت،
ایجاد وحدت ملي ،تاسيس ارتش مدرن ،تضعيف مراکز قدرت پراکنده ،اسکان اج اري و خلع
سالح عشایر ایجاد دستگاه بوروکراسي جدید و اصالحات مالي و تنرکز منابع اداري م اني
دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد .مشک اصلي حکومت رضا ااه این بود که از یک سو
ایجاد ساخت دولت مطلقه الزمه دگرگوني اجتناعي و اقتصادي بود ولي از سوي دیگر ينين
ساخت قدرت با مقتضيات توسعه سياسي تعارض داات .بشيریه معتقد است در دوران رضا
ااه تنرکز منابع قدرت يون ارتش و بوروکراسي در دست حکومت هيچ گونه مجالي براي
رقابت و مشارکت سياسي باقي ننيگذاات با توجه به انلصار منابع قدرت در دست حکومت
ط قات وگروههاي قدرت قدیم و جدید امکان و توان سازماندهي به عالیق خود را ندااتند.
ایدئولوژي و نگرش سياسي ط قه حاکم بر روند توسعه سياسي موثر است در ایران فرهنگ و
نگرش سياسي گروههاي حاکنه به دالی عنيق تاریخي ،و اجتناعي و روانشناختي نگرش
پاترینونياليبتي بوده که در آن ساخت قدرت به عنوان رابطه عنودي و آمرانه از باال به پایين
ميان حکام و مردم تصور مياده است .منابع این نوع نگرش متنوعند و این ایدئولوژي با
ساختار خانواده یا سنن مذه ي گذاته این سرزمين و ساختار اجتناعي و ايوه است داد ارقي
در پيوند است .در این نوع نگرش پاترینوناليبتي هنواره تصور از مخالفان سياسي به عنوان
داننان بوده است و سياست به فن خارج کردن رق ا از ميدان بيشتر نزدیک است تا به معناي
هنکاري وسازش ،ریشه این گونه برداات هم در فرهنگ سياسي و هم در مقتضيات تاریخ
ایران نهفته است .فرهنگ سياسي ایران فرهنگ تابعيت و آمریت بوده است و فرهنگ تابعيت و
ساخت و رابطه قدرت عنودي پشتوانه یکدیگر بودهاند و در طي قرن بيبتم تنرکز منابع
قدرت در دست حکومت مطلقه مدرن و نوساز نياز به تداوم فرهنگ تابعيت دااته است .در
فرهنگ سياسي تابعيت حاکم فردي نينه مقدس تصور مياود مردم انتظار دارند حکومت هنه
کارها را انجام دهد .فضاي ياپلوسي تقویت مياود ،ترس از اعنال مختلف حکومت با توجه
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به این که حکومت مدعي مالکيت جان ومال مردم است وجود دارد ،اعتراض یا در قالب
گواهنشيني یا در قالب اعتراضات موقتي صورت ميگيرد و رفتار افراد ترکي ي است از
فرصتطل ي انفعال و کنارهگيري ،اعتراض سرپوايده و ترس از ينين فرهنگي توانایي افراد را
در هنکاري واعتناد به یکدیگر تضعيف ميکند (بشيریه.)2290 ،
یکي از کارهاي مهم که تالش کرده است فرهنگ سياسي دوره مشروطه را مورد بررسي
قرار داده است ،اثري است پایاننامهاي که به این نتيجه رسيده است که فرهنگ سياسي دوره
مشروطه تداوم فرهنگ است داي ااهان و خلفاي اسالمي است .او معتقد است از عوام
ناپایداري احزاب در این دوره هنين فرهنگ سياسي آمریت است که با روح تلزب در تضاد
است (عالم .)22۳6 ،اثر مهم دیگر در این دوره «فرهنگ سياسي مردم ایران در آینه امثال و
حکم» است که نویبنده آن بر این باور است که فرهنگ سياسي ایران در اندیشهها ،گرایشها،
الفاظ و فعاليتهاي امروزین بازتاب دارد .در طي قرون و اعصار ،این فرهنگ در ادبيات رسني
و غيررسني ننود پيدا کرده و در حافظهاي تاریخي ملت ماندگار است .از این رو ،فرهنگ
عامه ایران با امثال و حکم بي انار ،از مهمترین سريشنه هاي فرهنگ سياسي به انار
ميرود .در آینهي امثال و حکم ميتوان زوایاي آاکار و پنهان فرهنگ سياسي ایران را به
رواني باز اناخت (ع اسيان .)29 :229۳ ،به این منظور نویبنده ،براي مؤلفههاي فرهنگ
سياسي ایران ،بيش از ده هزار ضربالنث و حکنت فارسي را مورد بررسي قرار داده است .از
بين مث هایي که داراي ملتواي سياسي بودند  29۳6مورد جزو مولفههاي ت عي و  2222مورد
در زمره مولفههاي مشارکتي ملبوب مياوند که به این ترتيب  39درصد امثال و حکم جن ه
ت عي دااته و ما بقي جن ه مشارکتي داردند (ع اسيان .)329 :229۳ ،او به این نتيجه رسيده
است که فرهنگ سياسي ایران ترکي ي است از این دو نوع فرهنگ سياسي که کفه مؤلفههاي
ت عي به کفه مؤلفه هاي مشارکتي برتري دارد و علت آن را استنرار دیرپاي نظام است دادي در
ایران ميداند .در تلقيقي دیگر نقش فرهنگ سياسي بر ظهور و سقوط رضا ااه مورد بررسي
قرار گرفته است .در این تلقيق اااره اده که آن فرهنگ سياسي که رضاخان را بر سر کار
آورد ،اام

عناصري يون آمریت ،قهرمانپرستي ،ن ود عقالنيت سياسي ،وفاداري به فرد

بهجاي نهاد ،اسطورهگراي ،تقدیرگرایي و ترجيح منافع فردي است .هنچنين ،ویژگيهایي
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يون فردگرایي منفي ،احباس ناامني ،بياعتنادي ،بدبيني روش حذف و تخریب در اختالفات
که مانع از اک گيري فضاي مشارکتي در جامعه اد -ااکله پهلوي اول را تشکي دادهاست (انسالدینينژاد.)2292 ،
مطالعات زیادي درباره فرهنگ سياسي دوره پهلوي صورت گرفته است این مطالعات
اغلب دو قشر عامه مردم و نخ گان را در کانون توجه خود قرار داده است .بهطور کلي،
مطالعات انجاماده این دوره در رابطه با است داد و خودکامگي پادااهان فرهنگ سياسي را
مورد بررسي قرار دادهاند .برخي فرهنگ سياسي را عام است داد و برخي دیگر است داد را
موجد فرهنگ سياسي معرفي کردهاند .در مجنوع ،ميتوان گفت از نظر ملقيقن ،است داد و
فرهنگ سياسي مقوم یکدیگر بودهاند .ايرینکام در بررسي و تلقيق خود به این نتيجه رسيده
که فرهنگ سياسي پهلوي اول تدام تاریخي فرهنگ غيرمشارکتي ،است دادي ،آمرانه ،غيرمبئول
و پدرساالري در هنه حوزههاي نظام سياسي و آموزش خانواده رواج داات که خود منجر به
اک گيري رفتار ت عي و انفعالي اده بود .او معتقد است نظام است داي و خودکامه رضاااه
ویژگيهایي يون ناامني ،بياعتنادي ،ترس و تقدیرگرایي را در جامعه رواج داده است
(ايرینکام.)22۳9 ،
یکي از مهمترین کارهایي که در این زمينه انجام اده ،اثر ماروین زونيس است .این تلقيق
که در اواسط دهه  2220انجام اده ،به بازاناسي روانشناسي نخ گان سياسي ایران پرداخته
است .این پژوهش که با روش پينایش  20۳نفر به عنوان نخ گان سياسي مشخص ادند .از
این تعداد با  26۳نفر از طریق یک پرسشنامه طوالني و مفص با  330سئوال مصاح ه به عن
آمد .فرض بنيادین این تلقيق بر این است که فرهنگ سياسي حاکم بر نخ گان سياسي موجب
فروپااي نظام ااهنشاهي یا آنچه که او از آن به عنوان «اکبت ااهانه» یاد ميکند ،اده
است .او ویژگيهایي يون بياعتنادي ،احباس ناامني ،بدبيني ،خود کم بيني و ...را براي
فرهنگ سياسي برميانرد (زونيس .)22۳0 ،ال ته پژوهشگران دیگر م تني بر مطالعات تاریخي
و با استفاده از دادههاي زونيس به این نتيجه رسيدهاند که دو ساختار سياسي عنده تأثيرگذار بر
فرهنگ سياسي پهلوي یعني «استعنار» و «است داد» از اهنيت ببياري برخوردارند .ميراث
استعنار خصایصي يون خودکمبيني قومي و فرهنگي ،بدبيني ،کينهتوزي ،فرهنگ توطئهباوري،
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گبترش تنای به سياست در جامعه و جدایي حکومت از جامعه و تنبک به خشونت بيشتر
در برابر آن بود .هنچنين است داد نيز به گبترش خودايفتگي ،فرهنگ تکگویي ،رازگرایي،
تنلق و ياپلوسي ،احباس ناامني و بدبيني انجاميد .در بررسي ویژگيهاي ااه بهعنوان نناد
حکومت پادااهي پهلوي به مواردي يون خودبرتربيني ااهانه ،است دادگرایي ،احباس
بيگانگي و انزوا در جامعه ،برتردانبتن قدرت دولت هاي غربي ،سوءظن به دیگران و مي به
تجن گرایي و سلب قدرت و مبئوليت از دیگران اااره کرد (اسناعيلي .)63 :2299 ،ازغندي
در اثر خود با تأکيد بر هنين موضوع نقش امير ع اس هویدا را بهعنوان نناد فرهنگ سياسي
نخ گان و تأثير آن بر سقوط ملندرضا ااه را مورد توجه قرار ميدهد (ازغندي .)2299 ،دالور
در تلقيقي دیگر م تني بر ياريوب نظري آلنوند و وربا و دادههاي زونيس ،فرهنگ سياسي
نخ گان دوره پهلوي را از نوع ت عي مشخص ميکند .او ت عيبودن را با ویژگيهایي يون
فرصت طل ي ،انفعال ،کنارهگيري ،اعتراض سرپوايده ،ترس و ناامني ،و مخالفت با مشارکت و
ببط نهادهاي کارآمد سياسي مشخص ميکند (دالور .)222 :229۳ ،هنچنين در پژوهشي
متفاوت فرهنگ سياسي نخ گان این دوره بهعنوان مانعي بر سر راه کثرتگرایي سياسي در
جامعه ایران ملبوب مياود (ملکان.)22۳6 ،
اثر پایاننامهاي دیگري به بررسي تأثير ساختار سياسي ایران دوره پهلوي بر فرهنگ سياسي
ميپردازد .این اثر براي فرهنگ سياسي يهار منشأ ساختار نظام سياسي ،تجربيات تاریخي،
ایدئولوژي نخ گان سياسي و دین را مورد توجه قرار ميدهد .اما فرض اصلي این تلقيق این
است که ساختار است دادي دوره پهلوي عام

مهم اک گيري فرهنگ سياسي ملبوب

مياود .این اثر با نگاه کارکردي به است داد ،دو کارویژه را براي آن ترسيم ميکند؛ یکي،
روانشناسي سياسي که ذهن و افکار افراد جامعه را تلت تأثير خود قرار ميدهد و دیگري،
جامعهاناسي سياسي که حوزه روابط اجتناعي را از خود متأثر ميسازد .بر این اساس،
ویژگيهایي يوه تنلقگویي ،تبليمطل ي ،اقتدارطل ي ،فرصتطل ي ،انزواطل ي ،فقدان
مبئوليت ،خودسانبوري ،خشونت سياسي ،ترس و سوءظن ،بياعتنادي و احباس نامني را
بهعنوان فرهنگ سياسي ایرانيان مجبم ميسازد (ميري.)22۳2 ،
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هر اندازه که به دلي کم بودن منابع پژوهشي روانند صليتکردن از فرهنگ سياسي در
طول تاریخ سخت است ،بعد از انقالب در اثر گبترش علوم سياسي و اجتناعي يه در بعد
کني و کيفي ببياري از تلقيقات دانشگاهي فرهنگ سياسي را در کانون توجه خود قرار
دادهاند .واقعيت این است که در ببياري از این آثار که معنوالً با روشهاي پينایش انجام اده
است ،اغلب ياريوب نظري آلنوند و وربا بهره گرفتهاند که اااره به آنها سياهه بلند باالیي را
مي طل د .براي پرهيز از ان باط و اطاله بل

سعي اده است آثار مهم این حوزه در رابطه با

فرهنگ سياسي مورد تللي قرار گيرد .یکي از مهمترین آثار این دوره کتاب م تني بر پایاننامه
«نقش فرهنگ سياسي در توسعه ایران» است .نویبنده این کتاب دو جامعه ایران و کره جنوبي
را از این للاظ با هم مقایبه کرده است .در این کتاب نگرش و رویکرد تاریخي نب ت به اداره
سياسي جامعه و نقش آن در کندي توسعه نظام سياسي کره و ایران مورد بررسي قرار گرفته
است ک ه توسعه سياسي را در اینجا نویبنده به مفهوم گبترش مشارکت نهادینه و توأم با
رقابت گرفت است (سيونگیو .)3-2 :2292 ،در ادامه نویبنده به این اااره ميکند که «با
توجه به اوضاع بينالنللي و گبترش سرمایهداري در جهان ،نظام است دادي ارقي و
اقتدارگرایي کهنه را در برابر ضرورت تلول قرار داد و سرانجام نيز تلول صورت گرفت ،اما
به جاي نظام دمکراتيک به ايوه اروپا ،نظامهاي «اقتدارگراي نو» پيدا ادند که نظامهاي
اقتدارگرا نو نيز نتيجه پيوند نهادها و اصول دمکراتيک با فرهنگ سنتي هبتند .خصوصيت
نظامهاي اقتدارگرایي نو داراي این ویژگيهاي هبتند :مشارکت هدایتاده و مبتق  ،سلطه
قوه مجریه و دستگاه بروکراسي به دولت ،سلطه یک حزب غالب حکومتي ،اتکا به نقش
اخصيت و ره ري فردي ،پيوند دین و دولت (سيونگیو .)233 :2292 ،سيونگیو به این
نتيجه رسيده که بهرغم از بينرفتن نظام سلطنت در ایران و اک گيري نهادهاي دمکراتيک،
هنچنان عناصر فرهنگ سياسي سنتي در ایران وجود دارد.
سيونگیو معتقد است که فرهنگ سياسي سنتي بهرغم هنه تغييراتي که در ایران صورت
گرفته است هنچنان پایدار است .او حتي از آن بهعنوان «فرهنگ حکنراني ایراني» یاد ميکند
و بيان ميدارد که جنهوري اسالمي نيز در تغيير این روند ناتوان است .در مجنوع ،او بين
اقتدارگرایي سنتي و اقتدارگرایي دیني پيوند بر قرار ميکند و ویژگيهاي فرهنگ سياسي
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ایرانيان را اینگونه برميانرد :تنرکزگرایي و سلبلهمراتب ،نگرش اقتدارگرایانه ،گرایشهاي
پدرساالرانه ،فرصتطل ي ،ياکرمنشي ،ترس ،بياعتنادي و بدگناني ،اطاعت و تبليم ملض،
بيتفاوتي سياسي ،ریاکاري ،نگرش کاریزماتيک و فرد پرستي (سيونگیو.)2292 ،
تلقيق مهم دیگر در در اینباره اثر «فرهنگ سياسي ایران» است کتابي که تکني کننده
مقالهاي است به نام «م اني عشيرهاي فرهنگ سياسي ایران» که در سال  22۳۳مجله اطالعات
سياسي– اقتصادي به ياپ رسيده است .نویبنده در پي بررسي نقش ،وزن و تأثيرگذاري
فرهنگ سياسي در فرایندهاي م تني بر راد و توسعهیافتگي و ظهور دمکراسي در ایران است
(سریعالقلم .)9 :2296 ،او فرهنگ سياسي عشيرهاي را عام اصلي اک گيري ملتواي رفتار
نظام سياسي– اجتناعي ایران در طول تاریخ (دوره قاجار ،پهلوي اول ،و تا اندازه اي در دوره
پهلوي دوم) برميانرد (سریعالقلم .)32 :2296 ،فرهنگ عشيرهاي سه ویژگي اساسي دارد که
هنواره وجود دااته و بر فرهنگ سياسي ایرانيان تأثيرگذار بوده است :اولي ،خویشاوندگرایي
دومي ،روحيه جنگآوري و ستيزهجویي و سومي ،بقاء و ببط عشيره از طریق تهاجم و غارت
(سریعالقلم .)3۳ :2296 ،در ادامه به بررسي این سه ویژگي در سه دوره تاریخي مذکور
پرداخته و به این نتيجه رسيده که تداوم فرهنگ عشيرهاي در نظامهاي سياسي ایران باع
تأخير تلقيهاي جنعي از منافع و اهداف ملي اده ،رواج فرهنگ حذف ،بياعتنادي و ناتواني
در ایجاد ارت اطات استداللي اده است (سریعالقلم .)229 :2296 ،فرهنگ سياسي م تني بر
عشيره داراي ویژگيهایي يون بياعتنادي ،ابهام در بيان ،قاعدهگریزي ،رفتار غریزي،
احباسات مفرط ،تنلق گویي ،دروغ ،ریاکاري ،ترس ،تقدیرگرایي ،وحشت ،احباس ناامني،
رفتار غيرعقالني ،فردگرایي منفي ،واقعيتگریزي و روش حذف و تخریب در ح اختالفها
است .در این تلقيق که به روش تاریخي و پينایش انجام اده ،فرهنگ سياسي کنوني جامعه
را با اجراي یک پرسشنامه در بين  2300نفر از متخصصان و مجریان مورد بررسي قرار
ميدهد .در این ميان  900نفر ننونه آماري م ناي تللي قرار ميگيرد .بر اساس یافتههاي
تلقيق ،سه سطح رفتاراناسي یعني فرد ،روابط ميان اهروندان و ساختارها قاب استخراج
است که ویژگيهاي هر گروه به ترتيب ع ارتند از:
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 .2سطح فرد :احباسي و هيجانيبودن فرد ،غرور کاذب ،کم فکر کردن ،گوشنکردن به
دیگران ،کمحوصلگي در تللي و اناخت ،منفي بافي ،تفاوت قاب توجه ميان ظاهر و باطن و
فرصتهاي ببيار ملدود براي راد فرد.
 .3سطح ماهيت روابط ميان اهروندان :ضعف در حاکنيت اایبتهساالري ،احترام قائ ن ودن
واقعي براي دیگران ،نگاه ابزاري به دیگران ،ضعف در پيگيري اهداف جنعي ،آانان ودن با
قواعد رقابت ،نپذیرفتن تفاوتهاي یکدیگر ،ظرفيت ملدود فهم منافع و خواستههاي دیگران،
اولویت خواستههاي فردي بر خواستههاي جنعي و بياعتنادي و استفاده از روش تخریب
دیگران.
 .2سطح ساختارها :فرهنگ عنومي غيرعقالیي ،دولتيبودن نظام اقتصادي و بيث اتي نظام
اجتناعي.
بنابر آنچه گفته اد ،فرض اصلي ملقق این است که فرهنگ سياسي بر توسعه سياسي
مقدم است به هنين دلي ميگوید که «اصالح ساختار اقتصادي یک جامعه مقدم بر اصالح
ساختار سياسي آن است ،حداق ميتوانيم بگویيم که این تجربه بشري است و يه در غرب و
يه در ارق ،سير تکام تلوالت به این صورت بوده است ... .بنابراین ،اگر جامعه قصد
حرکت در مبير توسعه یافتگي دااته بااد ،ابتدا باید در ياريوب اقتصادي حرکت کند و
سپس در فضاي اجتناعي و فرهنگي تلول ایجاد نناید .توسعه سياسي آخرین مرحله و در
واقع ملصول توسعه اقتصادي ،اجتناعي و فرهنگي است» (سریعالقلم .)3 :2296 ،در واقع
نویبنده این تلقيق معتقد است که فرهنگ سياسي کنوني ایران تدوام فرهنگ عشيرهاي و
مادامي که این فرهنگ بر کشور حاکم بااد ایران از للاظ سياسي توسعه پيدا ننيکند.
تلقيقات زیادي با روش پينایش در سالهاي اخير صورت گرفته است .ببياري از این
تلقيقات م تني بر ياريوب نظري آلنوند قرار گرفتهاند و اغلب فرهنگ سياسي ایران را از
نوع ت عي و در برخي موارد ت عي -مشارکتي معرفي کردهاند (کریني و رضایي2293 ،؛ سراار،
2290؛ کریني2292 ،؛ ایناني و باستان2290 ،؛ قاسني2290 ،؛ و حبيني هاامزاده.)22۳9 ،
آثار دیگري نيز وجود دارند که بدون مشخصکردن یک ملدوده زماني خاص از تاریخ ایران
ببياري از ویژگيهاي فرهنگ سياسي ایران(که در تلقيقات باال به آنها اااره اد) را به سراسر
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گذاته و امروز ایران تبري ميدهند(احندوند22۳2 ،؛ رزاقي22۳3 ،؛ حقيقت2296 ،؛ فولر،
22۳2؛ کاظني22۳6 ،؛ آلغفور 2290 ،و کشاورز .)22۳3 ،ال ته در کنار جریان اصلي و متعارف
مطالعات فرهنگ سياسي یک جریان فرعي وجود دارد که بعضا از رویکردي دیگر به موضوع
نگاه کردهاند در این جریان ميتوان به آثاري يون نقش انقالب اسالمي در جهت حرکت به
سوي فرهنگ سياسي مشارکتي(اریف ،)2292 ،یا تأثير فرهنگ سياسي ايعه بر انقالب
اسالمي(حبني )2299 :یا نقش فرهنگ سياسي نخ گان مذه ي در ق ال نظام سلطنتي(سراواني،
 )2292یا ناسيوناليبم و تجدد بهعنوان مولفه هاي فرهنگ سياسي دوران بعد از انقالب
مشروطه(انتخابي )22۳3 ،اااره کرد .یکي از مهمترین آثاري که پس از انقالب توليد اده است
«تللي فرهنگ سياسي در ایران معاصر بر اساس رهيافت گفتناني» است اثر ع اس مصلينژاد
است .این اثر با رویکردي پباساختارگرایانه و م تني بر روش گفتناني دورههاي مختلف ایران
معاصر را در ملدوده سالهاي  2230تا  22۳0را مورد مطالعه قرار داده است .این پژوهش یکي
از معدود پژوهشهایي است که توانبته است با رواي علني و نظاممند تغييرات فرهنگ
سياسي را به ننایش بگذارد .ال ته ن اید از نظر دور داات این تعنق و بيان تغييرات از رویکرد
گفتناني تلقيق منشأ گرفته است.

نتیجهگیري
در این مقاله با مروري بر مهمترین آثاري که در حوزه فرهنگ سياسي به انجام رسيده است،
هم تصویري از صد سال فرهنگ سياسي ایران ترسيم اد و هم اینکه برخي مالحظات نظري
و روشاناختي این آثار مورد بررسي قرار گرفت .در جنعبندي منابع مختلفي که در ارت اط با
فرهنگ سياسي مورد فراتللي قرار گرفتند ،ميتوان گفت .2 :مهمترین تلقيقات این حوزه،
فرهنگ سياسي را در معناي فرهنگ و منش ملي بکار گرفتهاند؛  .3فرهنگ سياسي پيشارط
توسعه سياسي ملبوب مياود؛  .2نگاه به فرهنگ سياسي ایرانيان تکاملي است؛  .2اغلب
یافتههاي این تلقيقات ،ویژگيهاي منفي ایرانيان را کانون توجه قرار دادهاند؛  .3مهمترین مانع
توسعه سياسي ایران را در فرهنگ سياسي ميدانند؛  .6فرهنگ سياسي نخ گان و توده مردم
یکبان بوده است؛  .۳نوعي عليت دوري در رابطه فرهنگ سياسي و ساختارهاي سياسي
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اجتناعي وجود دارد؛  .9اغلب از ياريوب نظري آلنوند و وربا استفاده کردهاند؛  .9هريه از
گذاته به زمان حال نزدیک مياوند منابع مبتشرقانه ،جاي خود را به منابع پژوهشي آکادميک
ميدهند؛ .20فرهنگ سياسي ایران نب تأ پایدار تلقي اده است .حداق ميتوان گفت در سطح
نظري فرهنگ را تغييرپذیر ميدانند ولي یافتههاي تلقيق آنها نشان از تغييرات ببيار کم
فرهنگ سياسي ایرانيان دارد؛  .22مشکالت امروز جامعه ایران را نااي از فرهنگ سياسي
ضعيف ،ناکارآمد و ملدود کننده ميدانند.
از حي

نظري باید گفت که اغلب آثار توليد اده در خصوص فرهنگ صد ساله ایران

م تني بر یک نگاه تکام گرایانه غربي است که دموکراسي غربي را الگوي توسعه سياسي ایران
قرار داده است .زیراکه بررسي پژوهشهاي فوق نشان ميدهد که اوالً ياريوب نظري ببياري
از آنها م تني بر مدل آلنوند و وربا است و ثانياً نتيجه گرفته اده که در ایران فرهنگ سياسي
ت عي و یا حداکثر در برخي مقاطع تاریخي از نوع ت عي-مشارکتي بوده است .هريند خود
نظریه آلنوند و وربا قاب نقد است اما ميتوان گفت که این نظریه به هيچوجه زمينهمند نيبت
و با ارایط ایران سازگار ي ندارد .در بخش مرور ادبيات فرهنگ سياسي با مراجعه به نظریات
الزار ،روزن اوم ،ریبينگر و ...سعي اد که این نکته برجبته اود که از حي

نظري فرهنگ

سياسي مي تواند از للاظ جغرافيایي و قشربندي اجتناعي متفاوت بااد .بنابراین قاب ذکر
است که اغلب تلقيقات این حوزه یک ياريوب نظري غير زمينهمند را به ک فرهنگ سياسي
ایران تعنيم دادهاند که در وهله اول از حي

نظري و در وهله دوم از حي

روشاناختي قاب

توجيه نيبت.
از سوي دیگر در این مقاله سعي اده است به مطالعات روشمند این حوزه مراجعه اود
ولي ييزي که مشهود است این است که اغلب ملقيقن يون از «پيشفرض مبتشرقانه» -ال ته
پنهان و ناخواسته -برخوردارند ،به این معنا که فرهنگ سياسي م تني بر تاریخ است دادي ایران
را مانع توسعه سياسي ميدانند ،براي اث ات این موضوع با ايوهاي در باطن یکبان اما متنوع
(تاریخي ،تللي ملتوا و پينایشي) یافتههایي را بکار ميگيرند که موید پيشفرض آنها بااد.
پژوهشهاي مختلف که با روش تاریخي یا با روش تللي ملتوا انجام ادهاند به طور مبتقيم
و غير مبتقيم به نظرات کباني مراجعه کرده که از مل دیگر بوده و در خصوص خلقيات
ایرانيان دست به قلم بردهاند .به طور کلي ميتوان گفت که از للاظ روش اناختي نوعي
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گفتنان مبتشرقانه هنچنان بر تلقيقات این حوزه سيطره دارد طوري که ملقيقن را از درك
دروني فرهنگ سياسي ایران ،ناتوان ميسازد .در واقع فرهنگ سياسي ایراني از برساختگرایي
و بريببزني نظري رنج ميبرد .حال آنکه ،واقعيت این است که ،اگر فرهنگسياسي م تني بر
اصول و موازین رواناختي مردم نگارانه و انباناناسانه احصا نشده ن ااد ،تصویري که از
فرهنگ سياسي ارائه مي اود نادرست ،سوگيرانه و گنراه کننده خواهد بود.
در هنين ارت اط ،در ببياري از تلقيقات به ویژگيهایي يون بياعتنادي ،ترس ،بدبيني،
ریاکاري ،خودملوري ،منفعت جویي ،احباس ناامني ،انزوا ،ستيزهجویي ،خشونت ،عدم
مشارکت و ...را بهعنوان فرهنگ سياسي ایران بر ميانرند و آن را مانعي بر سر راه تلقق
دموکراسي و مشارکت مردم در امور ميپندارند .در این خصوص يند نکته قاب ذکر است
یکي اینکه؛ نگاه به فرهنگ سياسي از نوعي ایبتایي و بيتلرکي مضنن برخوردار است زیرا
که یافتههاي مختلف ،فرهنگ سياسي ایران در صد سال اخير را تقری اً یکنواخت گزارش
ميکنند .به ع ارت دیگر ،ویژگي هایي که به آنها اااره اد تقری اً در تنامي آثار توليد اده
مرت ط با صد سال اخير حضور دارند .در حالي که در دههههاي اخير فرهنگ سياسي ایران از
تغييرپذیري باالیي برخوردار بوده است .دوم اینکه؛ بررسي حوادث تاریخ یک صد ساله ایران
نشان ميدهد که مردم ایران یکي از فعالترین اهروندان در ميان کشورهاي مختلف بودهاند.
براي مثال ميتوان به حوادثي يون نهضت تن اکو ،انقالب مشروطه ،ملي ادن صنعت نفت،
قيام خرداد  ،23انقالب  ،3۳هشت سال دفاع از کشور ،برگزاري يندین انتخابات با مشارکت
باال و جابهجایي سکان دولت بين طيفهاي سياسي مختلف کشور اااره کرد .هنه این اتفاقات
با حضور و مشارکت نخ گان و عنوم مردم در امور سياسي اجتناعي رقم خورده است .به
هنين دلي اگر خواسته اود م تني بر فرهنگ سياسي ترسيم اده از سوي پژوهشگران ،درباره
تاریخ ایران دست به پيش بيني زد ،هيچ کدام از این حوادث ن اید رخ ميداد .بنابراین واقعيت
حواث سياسي و اجتناعي تاریخ ایران نشان ميهد که در ايوه بررسي و نلوه نگرش به
فرهنگ سياسي ایران باید تجدید نظر ننود .بنابراین براي ع ور از این ضعف معرفتاناختي
پيشنهاد مياود که رویکردهاي پبارفتارگرایانهاي يون رویکرد تفبيري و گفتناني در
مطالعات به کار گرفته اود تا فهم عنيقتر و زمينهمندتري از فرهنگ سياسي ایران فراهم اود.
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