
و علوم سياسي، دوره  123-141 صفحات،1389زمستان،4، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و مولفه هايش  فرهنگ سياسي ايران

∗علي رباني

 دانشگاه اصفهان استاديار گروه جامعه شناسي

 فرهاد شايگان فرد
 دانشگاه اصفهانكارشناسي ارشد جامعه شناسي

)18/8/88: تاريخ تصويب–21/10/87: تاريخ دريافت(

: چكيده
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مي تواند مقدمه اي براي شناخت مولفه هاي تاثير گذار بر فرهنگ سياسي ايران باشد كه شاخصه 

ه از روش اسنادي به عنوان رويكردي بر اين اساس با استفاد. هاي اين فرهنگ نيز محسوب مي شود

نچهآدر اين ميان. هاي تاثير گذار بر فرهنگ سياسي ايران پرداخته شده استغالب به شناخت مولفه
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. شكل گيري فرهنگ سياسي ايران داشته است
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 مقدمه
مي فرهنگ سياسي از مفاهيم كالن در علوم سياسي كهشوو علوم اجتماعي محسوب د

و تحوالت سياسي و تاثير آن بر مناسبات و بويژه بررسي نقش و تبيين –شناخت، تحليل
ي مطالعاتي، ترسيم الگوهاهارهيافتاي مستلزم استخراج رويكردها، تحليل اجتماعي هر جامعه

وابنظربر همين اساس هر دسته از صاح.ي متناسب با آن استاهقالبو ن با توجه به مطالعات

كه در اين زمينه داشته اند با بدست ، سطوحي را براي تحليل هاي اين مفهوم دادن ريشهتامالتي

از ترتيب كه دستهبدين. اند فرهنگ سياسي ترسيم كرده اي از پژوهشگران با اختصاص بخشي

به شيوه به فرهنگ سياسي و تامالت خويش سه سطح تحلمطالعات يل، خرد اي متعارف

با(و ميانه)شناسانهي جامعههاديدگاه(، كالن)ي روانشناسانههابرداشت( تعامل ميان دو سطح

ي مختلف است كه به فراخورهارهيافت ارائههاتالشحاصل اين. را بكار گرفته اند) هم

به ميزان نقش و دگرگونياعتقاد د اجتماعي افرا–هاي سياسيآفريني فرهنگ سياسي در ثبات

و نظام سياسي شكل گرفته است در حاليكه از شروع مطالعه فرهنگ سياسي در جوامع. جامعه

و خاستگاه جامعه  مي به نظرگذرد، با اين حال شناسان مدرن كمي بيش از نيم قرن نميغربي

و تحوالت به نقش آفريني آن در ثبات و اعتقاد رسد گرايش به مطالعه فرهنگ سياسي در ايران

و مستمر آغاز نشده استسياسي  روااز. جامعه هنوز بطور جدي به عنوانينرو نوشتار پيش

و روانشناختي به بررسي آثار پژوهشي در ارتباطاتالشي در ين زمينه با نگاهي جامعه شناختي

كه شاخصه هاي آن نيز بر شمرده(به شناخت مولفه هاي اين فرهنگ،با فرهنگ سياسي ايران

كه اين پژوهش ادعا ندارد كه اين مولفه. ازدپردمي)مي شود ها براي شناخت فرهنگ هرچند

. سياسي ايران كافي است

 رهيافت هاي مطالعه فرهنگ سياسي ايران
و تاريخ زندگيرا لوسين پاي فرهنگ سياسي  محصول تاريخ جمعي يك نظام سياسي

ميداندميافرادي هنگ سياسي يك اصطالح تازه استفر.)39: 1370پاي،(سازندكه آن نظام را

ب و نظام يافته تر كردن بخشدنبال روشنهكه ها در باب مفاهيمي چون؛ هاي زيادي از دانسته تر

و خوي ملي، روان شناسي سياسي  و خلق هاقدرت سياسي، روح هاو ملت ي بنيادين ارزش

به توسعه، اهميت فرهنگ سياسي در اين نكته نهفته است كه با مطالع«. مردم است ات مربوط

هانظام سياسي متمايز از ديگر. ارتباط تنگاتنگي دارد ، نه تنها بر پايه ساختارها، بلكه به نظام

دانشمندان توسعه سياسي تشخيص. يابد واسطه فرهنگ سياسي موجود در آن تفاوت مي

ر اند كه نمي داده  فرهنگ در كشوري توضيح دهند مگر اينكهاتوانند پديده توسعه سياسي

.)1383:116عالم،(» سياسي آن كشور را بررسي كنند
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ايران را چهار راه تاريخ» چهره آسيا« در كتاب)11:به نقل از بازرگان، بدون تاريخ(رنه گروسه

و بار.خواند مي و دشمن و برهمي از فنونا ديگران نيز ايران را شاهراه دايمي دوست نداز درهم

ت و اقوام گوناگون و طوايف. اند عريف كردهو خصايل و پر سابقه ايران اقوام در پيشينه باستاني

در اين گذشته تاريخي. اند برخوردار بوده اند كه از تنوع فرهنگي گسترده گوناگون زيسته

وهاارزشي سياسي مختلف با باورها،هانظاموهاحكومتها، سلسله ، ايستارها، نهادها

ههانظام و حكومت كردهمچنين با خاستگاهي اعتقادي متنوع، اند، هاي متعددي بر سركار بوده

از اينرو. اندكه بطور طبيعي در هر مقطع زماني در جهت دهي به گرايشات ايرانيان موثر بوده

و شناخت فرهنگ سياسي ايران از رهيافت ميبراي مطالعه يكي. شود هاي گوناگون بهره جسته

و خصوصياتينشناخترهيافت رواها، از اين رهيافت  است، طبق اين رهيافت مجموعه عوامل

و زمينه و سياسي تاثيرات روحي رواني متعدد بر ايرانيان نهاده ساز مختلف محيطي، تاريخي

مي"گراهام فولر"به نظرفرهنگ سياسي خاص شده است،  كه به تواند خصوصيات دروني

ميعنوان و در برون و اجتماعي هاي گيري عاملي براي جهتبه عنواناندتو منشاء عمل سياسي

به نظر وي،. سياست خارجي ايرانيان محسوب شود، در فرهنگ سياسي ايرانيان نهفته است

گويي، نيرنگ، خيانت، خصوصياتي همچون؛ زيركي، پنهانكاري، چاپلوسي، بله قربان

مي دروغ و فرصت طلبي را به وضوح كه گويي هم ريشه در توان در اين فرهنگ مشاهده كرد

و مردم دارد، هم متاثر از عوامل  و عدم امنيت ناشي از داستان غمناك رابطه حكام بي اعتمادي

و تاريخي ناشي از هجوم و محاصرهمحيطي و هاي مكرر بيگانگان هاي دايمي بوسيله اعراب

ميدشمنان تاريخيشان مي و هم هبهاي پياپي تواند از حقارت فرهنگي ناشي از شكست باشد

و تاريخي برآمده باشدعنوان ها شبيه اين ويژگي.)2-3: 1373گراهام فولر،( بازماندگان تمدن بزرگ

و جيمز) 1371اسالمي ندوشن،(»ايراني كيست«اي با عنوان مقالهدر"محمدعلي اسالمي ندوشن"را 

بيان)1354موريه،(» سرگذشت حاجي بابا اصفهاني«موريه در قرن نوزدهم ميالدي در كتاب

در. اندكرده به كوشيدهشناسانههاي منشرهيافتدر مقابل، برخي نويسندگان كه طور اند

و ستايشاغراق و خلقاي از ويژگيگرايانهگونه از. خوي ايرانيان سخن بگويندوها اين دسته

كه  هانويسندگان بر اين باورند و روح ملي هستند كه با ملت  داراي يك شخصيت اساسي

ميوجود و تحوالت ظاهري تغييرناپذير باقي مي. ماند تغيير به كتاب از اين ميان خلقيات«توان

و كتاب» ما ايرانيان نوشته حسين كاظم زاده ايرانشهر» تجليات روح ايراني«نوشته جمالزاده

.)132زاده ايرانشهر،و كاظم1345جمالزاده،( اشاره كرد

ن و پژوهشگران اخير ها، اشعار، المثلاند تا از دريچه ضرب يز كوشيدهبرخي از محققين

و متداول در ميان عامه مردم گوشه ها، هايي از روحيات، خلقيات، نگرش كلمات قصار رايج

و فرهنگ سياسي مردم ايران را توصيف نمايند پندارها، پنداشته "جميله كديور". هاي فرهنگي
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فر«اي با عنوان در مقاله  است بررسي فرهنگ سياسي معتقد» هنگ عامهاقتدارگرايي از منظر

يا جوامع مختلف نمايانگر آمادگي اين جوامع براي پيدايي شيوه و هاي حاكميتي مردم ساالر

از نظر وي فرهنگ توده مردم ايران در طول تاريخ همواره پذيراي حاكميت. اقتدارگرا است

و اشعار ضربوي در اثبات اين فرضيه، ضرب الم. رگرايانه بوده استااقتد گونه را المثلثل ها

و رابطه مردم با حكومت ترسيم مي  كند در سه سطح رابطه درون خانواده، رابطه افراد جامعه

 معتقد» عناصر فرهنگ سياسي عامه«اي با عنوان هم در مقاله"مهران سهراب زاده".)1374كديور،(

و رفتار سياسي مردم، بايد به متن فرهنگ آنها در چارچوب است كه براي فهم فرهنگ سياسي

به بررسي فرهنگ عامه مردم از طريق. ساختار سياسي استبداد مراجعه كرد براي اين منظور وي

مي المثلضرب مي ها به استخراج چند معضل اساسي در فرهنگ مردم ايران دست و  زند پردازد

هر.)1371سهراب زاده،( هركدام از رهيافت در اند تالش كردهپژوهشگرانيك از اين هاي فوق،

و فرهنگ تاريخي جامعه ايران،  و منش فردي، اجتماعي  تا با تحليل خصوصيات

بگيري جهت از. نوعي تحليل كننده هاي سياسي مردم ايران را در حالي كه دسته اي ديگر

به تقسيم كه در تحليل فرهنگ سياسي ايران و بنديپژوهشگران هستند هاي متعدد زماني

با مقالهدر"مجيد محمدي". اند دست زدههاي فرهنگ شناختيرهيافتريخي بر اساس تا اي

را» اي بر مطالعه فرهنگ سياسي ايران مقدمه«عنوان  بر اين باور است كه فرهنگ سياسي ايران

مي. هاي گوناگون مطالعه كردتوان با رهيافت مي پردازد وي در اين رابطه به معرفي پنج رهيافت

ارتند از؛ رهيافت روانشناختي، رهيافت منش شناسي فلسفي، رهيافت اجتماعي، رهيافتكه عب

و نهايتاً رهيافت فرهنگ شناختي شناختي، از نظر وي براساس رهيافت فرهنگ. تاريخي

سه فرهنگ ايراني فرهنگ سياسي ايران امروز آميخته و غربي است)باستان(اي از ، اسالمي

ازبه عقيده.)1371محمدي،( و شناخت دقيق فرهنگ سياسي معاصر پژوهشگراناين گروه ، مطالعه

و بررسي ميزان تاثير هريك از هاايران از سويي مستلزم دقت در تمايزات فرهنگي ي فرهنگ

و از سوي ديگر نيازمند پيامدهاي همزيستي اين سه فرهنگ در مذكور در فرهنگ سياسي ايران

و عمل شهروند ايراني است هاتركيب. انديشه عباس"ي فوق را برخي چونفرهنگ

بدين ترتيب كه؛. اند در چهار گونه كلي براساس چهار دوره تاريخي دسته بندي كرده"كشاورز

مشخص» فروغ خداوندي«در دوره اول فرهنگ باستاني يا ايران باستان قرار دارد كه با الگوي 

كه با الگو مي مي» خالفت«ي شود، در دوره دوم فرهنگ اسالمي قرارداد در مشخص گردد،

كه از » سايه خداوندي« ادامه دارد اين الگو براساس57ن صفويه تا انقالبادور دوره سوم

و مشخص مي شود، نهايتاً در دوره چهارم كه دوران پس از انقالب است تمام الگوهاي غربي

و الگوي الگوي ديرين سايه خداوندي كنار زده مي مي» مذهبي«شود .)1375كشاورز،( رددگ احيا

 ارائه شده است فرهنگ سياسي ايران تركيبي"داود ميرمحمدي"بندي ديگر كه توسط تقسيم در
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و ديني در نظر گرفته مي  به عنوانشود، وي از اين تركيب از تعلقات سه گانه شخصي، ملي

، اكثررت گرفتهصوهايبندي بنابراين در اغلب دسته.)1380ميرمحمدي،( كند عناصر متضاد ياد مي

و غربي يا مدرن سه فرهنگ سنتي، اسالمي افراد فرهنگ سياسي ايران را معلول تالقي

اي را در مقوله سياسي ايجاد تضاد عمدههافرهنگ اين تركيب"كاظمي"به باور. اند دانسته

و منشا تحول. اندنموده براساس رهيافت وي، مطالعه فرهنگ سياسي ايران براي درك علل

و رفتار شهروندان امروزي، تنها در سايه شناخت عناصر غالب–اسي سي  اجتماعي در انديشه

هايك از اين در هر مي امكانفرهنگ هاي مشهور ديگر اما از رهيافت.)1376كاظمي،( گردد پذير

و تحليل فرهنگ سياسي مي به رهيافت سيستمي كاركردي اشاره كرددر مطالعه اين. توان

كه ري هاي جامعه شناسان بنامي همچون ماكس وبر، پارتو، دوركيم، شه در يافتهرهيافت

كه از اجزاي مختلفي تالكوت پارسونز دارد، جامعه را همچون نظام يا سيستمي ترسيم مي كند

كه هر مي تشكيل شده است و يك از اجزا با داشتن كاركردي خاص از يكديگر متمايز گردند

كه توسط.ط متقابلي نيز وجود دارددر عين حال در بين اجزا رواب و"آلموند"اين رهيافت

در"پاول"همكارش » درآمدي برفرهنگ سياسي در ايران«اي تحت عنوان مقاله ابداع گرديد،

.جهت تحليل فرهنگ سياسي ايران مورد استفاده قرار گرفت"عباس كشاورز" توسط

هاي مختلف تاريخ را در دورههاي فرهنگ سياسي ايران در اين مقاله ويژگي"كشاورز"

و سياستگذاري ترسيم) فوق(هاي رهيافت سيستمي براساس شاخصه سه سطح نظام، فرآيند در

اي تحت عنوان در مقاله"سهراب رزاقي"در رهيافتي ديگر،.)1375كشاورز،( نموده است

ما مولفه« و تحليل جوانب فرهنگ سياسي ايران» هاي فرهنگ سياسي به ذكر براي استخراج

و معني دار كه   عوامل بازدارنده سياسي نيز شناخته مي شوند، به عنوانشش مولفه مهم

از اين مولفه. پرداخته است و سعه: ها بترتيب عبارتند فرهنگ آمريت، نظريه توطئه، عدم تساهل

بيصدر، خشونت، سياست و و حوادث تاريخ. اعتمادي سياسي گريزي وياو با تحليل وقايع

هم المثلن با استفاده از ضربهمچني هاي رايج در فرهنگ عاميانه مردم ايران سعي مي كند تا

به دسته بندي جديدي در زمينه فرهنگ سياسي ايران دستبه اثبات اين مولفه و هم ها بپردازد

به نقد اين فرهنگ بپردازد و نيز .)1375رزاقي،( يابد

 به شناسي توسعههاي جامعهرهيافتوب، برخي در چارچهارهيافتاما در كنار اين

و توسعه« اي با عنوان در مقاله"علي برزگر". تحليل فرهنگ سياسي ايران پرداخته اند ،»فرهنگ

مييو باورهاهاارزشتوسعه را مستلزم پذيرش كه در قالب يك چارچوبي ويژه داند

و. فرهنگي قابل ارزيابي است كشورهاي مترقي جهان گواه از نظر وي تجربه تاريخي ايرانيان

ي چون؛ آزادي انديشه، خردگرايي، تالشهاارزشاست كه فرهنگ، ارتباطي ناگسستني با 

به تحليل تاريخ ايران از عصر هخامنشيان تا عصر پهلوي. دارد...و وي براي اين منظور
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هاي شيوه تفكر برخي ويژگي« اي با عنوان نيز در مقاله"موسي غني نژاد".)1375برزگر،( پردازد مي

و» سياسي معاصر در ايران معتقد است كه، شيوه تفكر در ايران معاصر با ويژگي انتقاد ناپذيري

به بحث و استدالل عجين شده است، بر اساس اين ويژگي همه امتناع از وارد شدن هاي نظري

ميانسان و ديگري بيگا ها در دو گروه دسته بندي و دوست است كه يكي خودي و شوند نه

.)1372غني نژاد،( دشمن است

كه در اين زمينه صورت گرفته است، رهيافتي است كه "علي رضاقلي"رهيافت ديگري نيز
با"محمود سريع القلم"و» شناسي خودكامگيجامعه«در كتاب فرهنگ سياسي«عنوان در كتابي

بر» ايران كه با تاكيد اياست و عشيره و بررفرهنگ قبيله اي سي فرهنگ سياسي به شناخت

. ايران پرداخته اند

كه از اما برخي رهيافت اند؛ مانند بهره جستهالگوهاي كالسيكهاي ديگر هستند

با» نقش فرهنگ در ساختار سياسي ايران معاصر« كه در مقاله اي با عنوان"آل غفور"رهيافت

از-استفاده از الگوي تبعي و وربا به تحليل بخشهايي  فرهنگ سياسي ايران مشاركتي آلموند

با.)1375: آل غفور( پرداخته است در اين ميان برخي ديگر از پژوهشگران فرهنگ سياسي ايران را

و پاتريمونياليسم همسان قرار داده كتابيدر"بشيريه" اند؛ الگوهاي فرهنگ هاي سياسي آمريت

و با استفاده از الگوي تحليل» موانع توسعه سياسي در ايران« عنوان با  فرهنگ سياسي آمريت

و گروه و نگرش رهبران به توصيف رفتار هاي حاكم در ايران قرن بيستم به ويژه پاتريمونيال

و پيچيده،. دوران پهلوي پرداخته است به داليل مختلف از نظر وي فرهنگ سياسي ايران

و مجاري جامعه و فرهنگفرهنگ تابعيت در مقابل مشاركت بوده هم رفته پذيري روي پذيري

.)1384بشيريه،( اين نوع فرهنگ را تقويت كرده است

 مولفه هاي فرهنگ سياسي ايران
و پژوهشيميان رهيافت در كه بعضاًها  انتشار يافته كمتر صورت كتاب يا مقالههبهايي

و استخراج مولفه از اثري به بررسي يكي كه و از آنجا هاي فرهنگ سياسي ايران پرداخته است

با محوري اين پژوهش شناخت مولفهاهداف به هاي فرهنگ سياسي ايران است؛ توجه

و استخراج مولفهرهيافت اين حول هايي چند هاي بدست آمده از نگاه پژوهشگران، به ارائه

و شناخت زمينه هاي فرهنگ سياسي ايران نايل فرهنگ مي به درك پردازيم، تا بدين وسيله

.گرديم



و مولفه  129 هايشفرهنگ سياسي ايران

 ضعف اعتماد سياسي
برياعتماد سياسي، حالت كه مبناي آن، فرد در حيات مدني خويش، تعاون، ذهني است

و همكاري با ديگران را احساس مي به اين. كند مدارا اعتماد سياسي مبين عمق باور شخص

و گروه  هاي اجتماعي در زندگي سياسي مددكار او خواهند بودامر است كه ساير افراد

ازاعت.)211: 1375رزاقي،( كه عبارتند :ماد سياسي خود تركيب يافته از چندين اعتماد است

سياسي در ميدان رقابت اعتماد به قواعد بازي؛ قواعد پذيرفته شده از سوي رقباي) الف

 سياسي است؛

كه)ب به رقباي سياسي؛ رقيبان سياسي  در ميداني واحد به رقابت مشغولند؛اعتماد

عق)ج ميكاهش هزينه سياسي؛ انتخاب كند كه شخص يا گروه، در محاسبه الني حكم

و فايده عمل سياسي مغبون واقع نشوند . هزينه

 ناشي از انباشت تجارب تاريخي مردم اين سرزمين است كه اعتماد سياسي در ايران ضعف

و سبك زندگي سياسي درآمده است) منش(به صورت كاراكتر ترين رسد مهمميبه نظر. ملي

اآندليل  و خودكامگي كادر رهبري حاكم بوده است ناشي هادر.ز استبداد ي سياسي نظام

و حاكم بر ايران در دوره هاي تاريخي هيچ راهكار قانوني براي تغيير حكومت وجود نداشته

كه  . پيش رو قرار داشته، از ميان برداشتن شخص فرمانروا بوده استاغلبتنها راهكاري

كه است تاريخ توطئه بر اين باور"محمد جواد مشكور" مي دهد هاي درباري در ايران نشان

كه مي و براي اين فرمانروايان در ايران اغلب رقبايي داشته اند خواستند جاي وي را بگيرند

به اطرافيان خود  مي زدند، براي همين نيز فرمانروايان هميشه به كشتن فرمانروا دست منظور

و ترس داشته اطرافيان،در مقابل. اند بدگمان بوده  اند شاه نيز همواره نسبت به شاه بيم

 بزرگ از وزيران از بزرگمهر حكيم تا مصدق، قربانييدر ايران گروه.)396: 1370مشكور،(

و درباريان شده بدگماني و بدگماني،بدين ترتيب. اند هاي شاه و بي اعتمادي به عنوان ترس

ب بر نخبگان سياسي اين كشور سايه افكنده هاي اساسي فرهنگ سياسي ايران اغل يكي از مولفه

و بدگماني نيز در ميان توده مردم رواج داشته است. است كه همين ترس از. اين در حالي بوده

در فرهنگ.ي سياسي ايران بر پايه ايجاد ترس همگاني اداره مي شده اندهانظام،سوي ديگر

و نيروي  در. سياسي اي وجود نداشته استسياسي نخبگان حاكم بر ايران تحمل هيچ رقيب

و به دوران جديد مردم با حضور كم رنگ در گروه و ترس و احزاب سياسي اين بدگماني ها

بي اعتمادي را باز توليد  كه خود پرورش. انددهكرعبارتي شرايط از طرفي رهبران سياسي نيز

و بعضا با استبداد خود به دن اين بدگماني ناتوان بودهكريافته اين فرهنگ بوده اند، در برطرف 

.آن دامن زده اند
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و نظام سلسله مراتبي  تمركز گرايي
ب همراه نظام سلسله مراتبي ريشه در تاريخ استبداد شرقيه فرهنگ مبتني بر تمركزگرايي

ب كه در اين. صورت شبحي همواره بر اعصار تاريخ ايران زمين سايه افكنده استه دارد

و  ميفرهنگ اگر هم اطاعت و نظمي ديده و انقياد نه از سر اعتماد بلكه از سر ترس شود،

مي دستگاهيبه عنوانبرحسب اين فرهنگ حكومت. وحشت بوده است شود كه همه نگريسته

و نظام سازماني ايران دولت. كارها را بايد انجام دهد براساس رويكردهاي رايج در جامعه

و كا سازي، سدسازي، رهاي عمراني بزرگي از قبيل؛ جادههميشه نقش مديريتي مهمي را داشته

مي كانال و بزرگ ديگر را انجام و هزاران كار كوچك  در كتاب"ويتفوگل". داده است كشي

ميبه عنوان شيوه توليد حاكم بر ايران را)161: 1380به نقل از وثوقي،(» استبداد شرقي« كه عاملي داند

ب و مير تمام فعاليتقدرت مركزي را در همه جا منتشر و اقتصادي تاثير . گذارد هاي اجتماعي

كه تمام كارها بدست دولت مركزي انجام شود بصورت يكي از عناصر مهم اين نگرش،

را. فرهنگ سياسي ايران درآمده است و تقسيمي كه مبتني بر مشاركت باشد لذا هر گونه تكثير

و نپذيرفته است حادر تاريخ دولت. بر نتابيده كم بر ايران هميشه يك دستگاه ديواني هاي

و مقام بوجود داشته كه از نظم خاصي برخوردار بوده است كه درآن مناصب صورته ها

مي شد نظام حكومتي نيز متكي بر سلسله مراتب زنجيره درازي از قدرت. بسيار دقيق رعايت

و در درجات پايين مي گرفت كه از سرحلقه اصلي آن يعني شاه نشات تر آن تا واليان بود

مي كرد و حتي كدخداها ادامه پيدا  معتقد است كه،"وثوقي". مناطق، فرمانداران، بخشداران

كه دولت ها در ايران متمركز عدم تكامل جامعه فئودالي در ايران اين امكان را بوجود آورده

و مالكان محلي صاحب قدرت نشوند كندگي چنانكه در اروپا، فئوداليسم سبب پرا. بمانند

و در عوض  دولت در نظام هاي فئودالي گرديد اما در ايران عكس اين قضيه اتفاق افتاد

كه هاي دستگاه حكومت مركزي نشان داد بگونهبنديپراكندگي قدرت، خود را در جناح اي

به توطئهبندياين جناح مي ها بعضي مواقع براساس.)1380:162وثوقي،( شدند هاي خشن ختم

و نظام سلسله مراتبي تاريخ ايرا ن، انقالب مشروطه مبين پايان يافتن تمركزگرايي قدرت حاكمه

و نظام. مبتني بر اين تمركزگرايي است با آنكه هدف صاحبان انديشه مشروطيت تحديد تمركز

و استقرار نظام مردم بسلسله مراتبي حاكمه ه ساالر بود، ولي حوادث بعدي جريان مشروطه را

و اجتماعي چنان. دادسوي ديگري سوق و شرايط توسعه اقتصادي كه، وضعيت تاريخي ايران

و  آن تنها فرهنگ مسلط را دستخوش دگرگوني ننمود بلكه زمينه ساز تقويت فرهنگ تمركزگرا

ب كه پس از انقالب مشروطه تا پيروزيه نظام سلسله مراتبي شكل جديدتري گرديد بنحوي

 يك نقطهبه عنوانپيروزي انقالب اسالمي. گرديد اجزاي اين عناصر تقويت1357انقالب 
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و نظام سلسله مراتب پيرو آن ايجاد نمود اما عطف بستري مناسب را براي گسستن اين تمركز

.هايي كرد از جمله جنگ اين بستر را دستخوش دگرگونييحوادث

و منجي گرايي  كاريزما
و قديمي در نگرش كاريزمابر مبتني است فرهنگ معتقد"ماكس وبر" يي يك وضع مستقر

مي؛شود زندگي سياسي انسان تلقي مي و اين نگرش هنگامي پديد كه نيروي غيرعقالني آيد

و حيطه غيرعقالني زندگي اجتماعي بوجود مي از. آيد معجزه آسا در درون جهان  لذا كاريزما

ت هاي خارقنظر وي شخصيتي منحصر بفرد كه با ويژگي ميالعاده، واجد رسالت از. شود لقي

و جنبشكند طرفي وبر تاكيد مي چه شرايط خاص كاريزما كه تحت آن كه معلوم نيست  پيرو

و اضطراب رواني، فيز وي با اشاره به دوره. آيد پديد مي كي، اقتصادي، اخالقي،يهاي فشار

و سياسي سعي مي ب مذهبي كه به دليل در ايران.)278-1387:284وبر،( علت آن دست يابده كند

به اصالح فرد قدرتمند يا نيروي  بي سروساماني تاريخي، مردم همواره چشم اميد و عدم امنيت

 در ايران.اين اميد اغلب به رهبران داراي قدرت ماوراء طبيعي بوده است. اند ماوراطبيعي داشته

مي اي از جلوه هزارههايگرايشباستان  اعتقادات شد در ايران اسالمي،هاي اين نگرش محسوب

شيعي مبني بر ظهور امام زمان در تقويت اين گرايش بسيار موثر بوده است، مخصوصاً اينكه بر

و كارها بازده خود را سريع نشان مي ب. دهند اساس اين گرايش اعمال ه همين نوع گرايش گاه

انكه توانستهمنجر شد ستايش از ديكتاتورهايي و استبداد كارهايي به كمك خشونت جام اند

و يا گاه بصورت گرايش به سوي افرادي كه ادعاهاي؛)هايي شبيه رضاشاهخصيتش(دهند 

و خارقاغراق و انجام بسياري از كارها داشته آميز به حل درحالي كه طبق. اند العاده نسبت

تر است اما در فرهنگ مبتني بر نگرش كاريزماتيك ساالرانه شيوه انجام امور مهمفرهنگ مردم

ب. تر از شيوه انجام آن است كارها مهمنتيجه و نبوغ منحصر فرد افراده چون اين استعدادها

هاي طور مثال در ايران وعدههب. سازند هستند كه با ميانبر زدن، انجام امور را ميسر مي

و غيرممكن از طرف مردم مورد پذيرش بيشتري قرارمي و گيرد تا وعده غيرواقعي هاي واقعي

به نيازهاي آنها وعده سريع حل تمامي ممكن، از اين كه بتوانند با پي بردن رو مردم به افرادي

مينيازها را در كوتاه كنند تا افرادي كه با ارائه ترين زمان ممكن بدهند گرايش بيشتر پيدا

نه تنها فرهنگ آرماني، بلكه. راهكار منطقي وعده حل مشكالت مردم را بدهند لذا اين واقعيت

در طول تاريخ ايران اغلب حضور اين واقعيت.عي جامعه را تسخير نموده استفرهنگ واق

به نوع ارتباطي  و تنها مانع از برقراري هرگونه رابطه منطقي ميان راس هرم اقتدار با مردم شده

.خاصي اجازه حضور داده است
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 رفتارهاي دوگانه
سدرباره در پژوهشي (Marrvin Zonis) ماروين زونيس ياسي در ايران در سال فرهنگ

كه نوشت 1971  سياسي ايران تجسم سخنان ماكياول درباره كسب قدرت به هر نخبگان،

اين اليت هر روز برحسب نياز يك جور رنگ عوض«:ويبه نظر.هستندوسيله ممكن

هاي گيري از تواناييهتحرك اجتماعي در عرصه باال رفتن از پلكان قدرت نه با بهر. كند مي

ميشخصي و حقه بازي صورت وقتي يك دولتمرد سياستي. گيرد بلكه با استفاده از چاپلوسي

آن را اعالم مي نه مي كند دولتمردان ديگر ميرا باور نه جدي و  دارند آنها اطمينان. گيرند كنند

او در تحقيقات خود نشان[. كه اين سياست تاكتيكي است براي يك استراتژي پنهان ديگر

كه هموطنانشان] در عصر پهلوي[درصد اليت سياسي ايران80د حدو]دهد مي عقيده دارند

به انگيزه نفع شخصي به عمل از نظر زونيس.)Zonis, 1971:15(» معين دست مي زننديبيشتر

و نداشتن استقالل اين بي و به ويژه صداقت دولتمردان ديگر و بدبيني نسبت به همه اعتمادي

 در راه توسعه سياسي است كه خود بخشي از ضرورت توسعه گيري مانع بزرگ در تصميم

ميوي. است كه اليت سياسي ايراني هرچه فعال در تحقيقات خود نشان تر باشند كمتر دهد

به همين ترتيب هرچه قدرتمندتر باشند كمتر متعهد خواهند بود احساس امنيت مي و . كنند

بي اعتمادي،(اليت حاكم را هاي مختلف همين رفتار به مناسبتنيز مردم توده

و تزويرفرصت گريزي، مسئوليت ميرا) طلبي .دهند از خود نشان

و ضعف نيروهاي قدرت ميانه در طول تاريخ جامعه ايران به دليل ضعف جامعه مدني

و توده، زمينه و پرورششاي ايجاد حكومت كه روحيه دوگانگي در ميان ايرانيان رواج د است

ب ميك نحويه يابد كه حكومت باب روز مي،دكره تقليد از رفتارهايي كه مردم سبب گرديد

به كاري سرگرم شوند و از طرفي نيز حكام هر روز هر.بازيچه دست حكام قدرتمند گردند

به دورانچند اين بازيچه قرار دادن كه رسانهيها متعلق هاي ارتباط جمعي گسترش پيدا نيست

ب  مثال؛ در عصر مشروطيت يك روز همهبه عنوان. گردده گذشته برميكرده اند، بلكه سابقه آن

ميبه پشتيباني از مشروطه خواهان برمي و كاشانه هايشان را ترك و حتي خانه كردند، خاستند

ب روزي ديگر هنگامي و عواملش مشروطه خواهان را ميهكه محمدعلي شاه آويختند، مردم دار

ودر خانه مي از.كنندميسكوت پيشه نشينند  تا 1331 تير30 در دوران حكومت دكتر مصدق

و عدم حمايت از دكتر 1332 مرداد28عصر روز  مردم چندين بار مواضع خود را در حمايت

و عاقبت نيز در روز مصدق تغيير مي و نظاره گر اعمالمي مرداد در خانه28دهند نشينند

و همدستانش هستند برحسب فرهنگ. از اينگونه موارد در تاريخ ايران بسيار است.زاهدي

پي برد به نظرات واقعي مردم  به عنوان از اين ويژگي"رفيع پور". دوگانگي هرگز نمي توان

مي» رفتار آمبي والنس« مي نام يك برد، او اين اصطالح را از روانشناسي فرويد كه طي آن گيرد



و مولفه  133 هايشفرهنگ سياسي ايران

به شخص ديگر احساس تنف و عشق را داردشخص نسبت هادر جامعه نيز.ر آمبي«ي حركت

مي»و النس به چشم خورد مخصوصاً اينكه پيروي از يك هنجار در حد زيادي مبتنيو دوگانه

نه موقوف به اهميت ونقش هنجار، در اين حالت اين  و به عنوان) هنجار(بر احساسات باشد

و روشي براي دستيابي به يك هدف پذيرفته مي ها بدون گونه موارد انسان در اين.ودش قاعده

و يا شخص داوري  و بينش كافي با احساسات هنجاري درباره يك موضوع يا پديده تعمق

آن مي و مي كنند و صددرصد تاييد كنند در شرايط ديگر ممكن است قضاوتشان درباره را كامالً

به حذف درجه عوض شود تا جايي)180( همان پديده يا شخص آن از صحنه باشند كه مايل

و منزجر گردند، در شرايط ديگر ممكن  و يا برعكس از يك شخص يا يك نظام كامالً متنفر

به او ابراز تمايل شديد نمايند ؛( است .)462- 463: 1379رفيع پور

اي قبيله-اي فرهنگ عشيره
هاي زمينههاي دروني فرهنگي سياسي ايران اي خصلت قبيله-اي فرهنگ عشيرهاين مطابق

و اجتماعي الزم را براي ظهور حكومت و استبدادي فراهمهانظامها وكري خودكامه ده است

با،از سوي ديگر و پروبلمتيك ها اين فرهنگ بشكل غالب در تعارضي اساسي و ارزش

 است براي آنكه جايگاه فرهنگ معتقد"سريع القلم". باورهاي دموكراتيك قرارگرفته است

در عشيره مياي اي مورد نمايد ابتدا فرهنگ عشيره فرهنگ سياسي ايران مشخص شود، الزم

مي. شناسايي قرار گيرد و فرهنگ شود رابطه ميان فرهنگ عشيرهلذا اينكه تاكيد  سياسي اي

و فرهنگ مرتبط با آن، و دولت كه شناخت حوزه سياسي به دست آيد، بدان علت است ايران

ا چه بعد و اهب،ز اسالم، در واقعچه در تاريخ قبل ب.ستقدرت رسيدن ايالت قدرته زيرا

ب كه و هر ايلي به معني حذف ايل ديگر بوده است قدرته رسيدن يك ايل در تاريخ ايران

ميمي و ارعاب زيرسيطره خود در  از نظر وي بررسي تاريخ.آورد رسيد، ايالت ديگر را با زور

ز،ايران در واقع و و بالفعل عشاير. وال عشاير است مطالعه تاريخ صعود كه ظرفيت بالقوه چرا

نه تنها قدرت محلي در اختيار آنها باشد، بلكه در حكمراني كل كشور هم  كه ايران سبب شده

از لحاظ فرهنگي نيز، مباني فرهنگي حكومت در طول ادوار. داشته باشند عمدهيسهم

به عشيره ر بوده است كه مخرج مشترك رفتاري در اي ديگ تاريخي، انتقال قدرت از يك عشيره

كه تحليلي جامعه"رضاقلي".)54-55: 1386سريع القلم،( ميانه آنها پايدار مانده است  در پژوهشي

و شناختي از داستان ضحاك مار دوش در شاهنامه فردوسي است الگوي فرهنگ قبيله اي

نگيرياي را براي ترسيم جهت عشيره و هاي سياسي جامعه ايران به پديده قدرت سبت

از نظر او شاهنامه تنها يك اثر ادبي صرف نيست، بلكه تحليلي جامعه دهد،حكومت ارائه مي

و جلوه از شناختي از فرهنگ، تاريخ، انديشه، دين، نظام ارزشي، اوضاع سياسي اجتماعي هايي
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ب ميه نظام سياسي عصر شاعر  بدونو از اين ميان داستان ضحاك ماربدوش. آيدحساب

با. اجتماعي خودشان است- اي از تفكر ايرانيان نسبت به ساختار نظام سياسي ترديدي، لحظه

كه عاقبت» بينش ثنويت«اين حال اين داستان از سويي نمودي از در تفكر ايرانيان است

مي) ضحاك(بر ظلمت) فريدون(نور و تحليل مردماني پيروز و از سوي ديگر توصيف گردد،

مياست كه پاد و اژدها پيكري را دوست مي شاه هول انگيز و در. پرورانند دارند از نظر وي

و توطئه بيني، توطئه انديشي، جهل، خرافات، فال فرهنگ قبيله اي علمي نگري مردود است

و جبري مسلكي رونق دارد و سركش،. بيني در حوزه ساختار سياسي نيز قدرت خودكامه

و سپاهيگري است  ميمتكي بر ارتش مي كه بنابر اراده شاه غارت سوزانند، شكنجه كنند،

و مي و ثبات....كنند و زور است، امنيت ، در اين فرهنگ جابجايي قدرت بواسطه خشونت

و رقابت جايي) تمام تاريخ ايران گواه اين مدعاست( ناپسند است در اين فرهنگ مشاركت

ب وه ندارد، حذف رقبا بعد از رسيدن به آساني عموما با تصفيه حسابهاي خونين انجام قدرت

و ها، برادركشي هاي خونين درباري، فرزندكشي حساب تاريخ ايران گواه تصفيه. پذيرد مي ها

مي. هاست وزيركشي گيرد لذا نهادهاي در اين فرهنگ چون اصالحات هميشه از باال صورت

بي محتوا و اجتماعي يا غيرضروري اند يا در صورت موجوديت ويژگي.و ناكارآمدندسياسي

در بارز فرهنگ قبيله و ساختارهاي دموكراتيك و عدم سنخيت با باورها اي بيانگر ناسازگاري

و مشاركتي است  و.)1385:رضاقلي(فرهنگ سياسي مدرن در اين فرهنگ خويشاوندگرايي

و تحصيل امنيت فردي از طريق وابستگي به يك قوم خاص  احساس تعلق به گروهي خاص

يا. ريت داردمحو به فرد، خسارت براين اساس هرگونه حمله، محدوديت يا خسارت

به خانواده ميمحدوديت و تفكر. شودو ايل تلقي از طرفي در اين فرهنگ مبنا استدالل

و خويشاوندي است  و نوع برخورد، نظر حاكم كارشناسي شده نيست بلكه مبنا، صحت، حق

و خانواده نيز مساوي با ايلكه از اين منظر فرد همان ايل بنحوي  سازماندهي مبتني لذا. است

و كاركرد كه از فرآورده مي باشد، وجود ندارد بلكه بر حرفه، تخصص هاي عصر مدرن

و نسب است نكته آخر اينكه، برحسب اين فرهنگ نبايد هرگز بفكر. سازماندهي مبتني بر اصل

حات داخلي در زمينه سياسي، اصالح حكومت بود زيرا ممكن نيست، پس مكانيسم اصال

و اجتماعي كامالً و اين تفكر غلبه دارد كه اصالح بايد از خارج وارد اقتصادي  مردود است

و صورت پذيرد .شود

و مبارزه  مقاومت
و در ازبه شهادت تاريخ، ايرانيان مردمي زجركشيده و و پراستقامتند عين حال مقاوم

به خوبي زونشيبشان راهكوران حوادث نامطلوب روزگار پرفرا و ماندگاري را هاي مقاومت
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به"شعباني"به باور.اند آموخته و نيروهاي مخرب داخلي  ايرانيان در برابر قواي متجاوز بيگانه

و مبارزه باند؛ يكي، بصورتدهكردو شكل مقاومت و ديگري شكله مبارزات فرهنگي

و اجتماعيهاتالش .ي سازمان يافته

و بقاي وحدتندر شكل نخستي ، كه شايد بارزترين ويژگي عمومي مردم ايران براي دوام

و بزرگ داخلي سبب شده كه خردمندان سياستمدار جامعه به ملي بوده است، حوادث كوچك

و مكاني با بهره كه تمامي تناسب موقعيت زماني و حال سعي نمايند گيري از تجارب گذشته

و به نسل و مدني را حفظ و در حفظ هويت جامعه بكوشند، آثار تمدني هاي آينده انتقال دهند

و كتابت،كه اين مقاومت بنحوي كه در اساس فرهنگي بوده است بواسطه زبان، انديشه، خط ها

مي يافت و رسوم انتقال مي،با اين حال. عادات :يافته است مبارزات در دو حالت تبلور

با: حالت اول) الف و بازوان خشونتهنگامي كه جامعه و در پناه قدرت شمشير  اشغالگران

و ارائه سياست توسط گرفت، مقاومتمي آنها قرار و مبارزات درشكل پراكندن انديشه ها

به جنبه و اداره سياستمداران در جهت روشني بخشيدن  جامعه هاي مختلف زندگي اجتماعي

دراين مبارزات بحدي بود كه اغلب كشورگشايا. داد خود را نشان مي ن با زانوي ادب زدن

و تفكر ايراني اداره امور را بدست ايرانيان مي و خود در معيت آنها مقابل انديشه سپردند

آن.)209: 1381شعباني،( كردند فعاليت مي به نقش برمكيان در اداره امور عباسيانميرا نمونه توان

و ين طوسي در وزارت يا خواجه نصيرالد يا نقش خواجه نظام الملك در دولت سلجوقي

و  از: حالت دوم)ب. اشاره كرد...هالكوخان مغول و فرهنگ متجاوزان غير هنگامي كه زبان

و نثر براي  و خردمندان جامعه به زبان نظم و فرهنگ مردم جامعه ايران بود، مردمان ايران زبان

و استادانه تالش شكل هنرمندانههبي از نفوذ فرهنگ بيگانه، به بيان مضامينخودحفظ فرهنگ 

ب. كردندمي شده اين مبارزه مي و هويت ايراني حفظ كه نتنها تمامي جوانب فرهنگ حدي بود

مي متاثر از فرهنگانبلكه بعضاً فرهنگ اشغالگر نمونه اين مبارزات.)281: همان( گرديد ايراني

و شاعران از طريق اشعار بليغ، نهضت كه بواسطه ادبا و لطيفه سرايي، هاي ادبي بوده است طنز

و حكمت پيرامون اربابان قدرت بود و اندرز  مثال نهضت شعوبيه به عنوان. حكايت سازي، پند

.كه در مقابل پان عربيسم قوم عرب شكل گرفت

كهي سازمانهاتالش، دومين شكل رايافته اجتماعي است داده در دو حالت نشان خود

ب يكي مرصورت مبارزات گروهه است؛ و ديگري در شكل فعاليتهاي هاي هاي گروهدمي

و گاه شكل گروهدر)الف. مذهبي هاي مردمي، عموماً مجامعي از جوانمردان، آزادگان

مي دسته و متجاوزان اخالل ايجاد هايي تشكيل كه در فرصتهاي مقتضي در كار حكومت گرديد

و ها اغلب به نمايندگي از ساير گروههاي اجتماين گروه. كردندمي اعي چون؛ اصناف، تجار

و همكاري بودغيره تشكيل مي و فضاي حاكم بر آنها نيز فضايي مبتني بر تعاون نمونه. شدند
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و مقاومت ميمغول، ها از عصر سيطره اين مبارزات و با مبارزات خرمدينان سلوكيان آغاز  شود

و)بابك( و، مبارزات يعقوب ليث، سربداران در دوران سيطره اعراب اموي ، تا دوران... عباسي

و انگليس ادامه مي و تنگستانيان برعليه استعمار روس و مبارزات جنگليان يابد، در دوره معاصر

درهاحكومتهاي انقالبي در شكل مبارزه عليه هاي گروهاخير مقاومت و و پهلوي ي قاجار

هاي مذهبي، هاي گروه فعاليت)ب.جنگ هشت ساله عليه تهاجم عراق تبلور يافته است

و مبارزه مردم ايران است، عموماً شخصيت هاي مذهبي مورد تكريم نمودي ديگر از مقاومت

و اماكني چون؛ شخصيت. گرفتندمي قرار و خانقاه، رهبران روحاني هايي چون دراويش تصوف

و دستگاه حكومتي بيرون بود كه از دايره توجه دولت و مراكزي دراين. مساجد، اماكن متبركه

ميفردشرايط  به دنيايي روي كه از حوزه ايراني براي نشان دادن استقالل زندگي خود آورد

و  ميهاارزشمتجاوزان بيرون بود كه حتي دشمنان ناگزير از التزاميي گرامي شمرده شد

.)210-211: همان( ظاهري بدانها بودند

و بيگانه ستيزي  شهادت طلبي
ب تاه كشور ايران و استراتژيكدليل موقعيت  هميشه در معرض،در منطقه خاورميانه ريخي

و مهاجمان قرار و جانبازي.داشته است آسيب متجاوزان  در راه براين اساس نگرش مبارزه

و بيگانه ستيزي وطن در  نگرشي غالب بر جوانب فرهنگ سياسي به عنوانمقابل بيگانگان

و. ايران سايه افكنده است و بويژه آنكه اين نگرش با و مذهب تشيع ابعاد روحاني رود اسالم

و مبارزه مجاهدان صدر اسالمكه توصيه د، بنحويكرالهي نيز پيدا  و احاديث پيامبر هاي قرآن

كه اين نگرش در شيعيان،  و جانبازي امامان سبب گرديد و همچنين شهادت با غير مسلمانان

بيش از مسلمانان ساير مذاهب دهند غلظتيكه اكثريت جمعيت جامعه ايران را تشكيل مي

و گرامي«: اسالمي يابد، بنحوي كه از اين منظر مفهوم مرگ بواسطه شهادت عبارت از بهترين

و اين همانا رسيدن  مي رساند ترين مرگ كه كشته شدن در راه خداست كه انسان را به عظمت

و بهره و شاهرخي،(»...مند از رضوان الهيبه رضاي الهي است .)504- 505: 1386سعيدي

مي"ميرشجاعي" و فداكاري، عواملي خاص را دخيل از نظر. داند در برانگيختن حس ايثار

كه كتاب  تُمكلبه«وي همانطور  بسيار موثريهاي داخلي امريكا نقش در ايجاد جنگ»ي عمو

و و ستيزي ايرانيان نيز دين اسالبيگانه داشته است در برانگيخته شدن روحيه شهادت طلبي م

از بگونه.)370: 1386ميرشجاعي؛( مباني مذهب تشيع نقش موثري داشته است كه هااي ي ارزش

و57مهمي كه در جريان انقالب و نتيجه الزم را نيز داد، جهاد، ايثار ، همواره برآن تاكيد شد

به اين. شهادت بوده است داهاارزشباور مردم و، كاركرد مهمي در فرآيند انقالب اسالمي شته

و جانبازي براي انقالب  و آماده شدن مردم جهت فداكاري در زمينه سازي بسيج فراگير توده
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و.)320: 1386كريمي،( مهم ايفا نموده استينقش در دوران قبل تر نيز در جريان ملي شدن نفت

و1331 تير30پشتيباني مردم از دولت دكتر مصدق مخصوصاً در جريان قيام  كه با تحريك

اتروي كاشاني همراه بود، همه ...ج حس بيگانه ستيزي ايرانيان براي ملي شدن نفت توسط آيت

و پشتيباني مردم در آن  و مجاهدت انقالبيون به صحنه آمدند؛ در دوران انقالب مشروطه مردم

به عناويني شاهد ابعاد رفتارها هستيم بطوركلي در تمامي مبارزات مردم ايران عليه. زمان نيز ما

و تقويت گرديده انگان، شاهد اينگونه واكنشبيگ كه با گذر زمان تثبيت ها توسط مردم هستيم

ميبه عنواناز اين ويژگي فرهنگي ايرانيان"رفيع پور".است كه پتانسيل عظيم مردمي ياد كند

رفيع( توان به كمك آن نه تنها كشور را از خطر نجات داد بلكه در توسعه آن نيز كوشيد مي

.)464: 1379پور،

و  آرمان خواهي اصالح طلبي
به يك بينش سياسي كه براساس آن اصالح يا رفرميسم در عام ترين تعريف، يعني باور

و اقتصادي مي ب تغييرات اجتماعي، سياسي ه تواند بدور از تغييرات ساختاري در سيستم،

به گام انجام پذيرد و گام مي. صورت تدريجي ب؛يردپذ لذا در دو حالت امكان صورته يكي

و تغيير  به پايين«اصالح ب» از باال و تغييرهو ديگري به باال«شكل اصالح .»از پايين

و تغيير از باال به پايين؛ براي جوامعي تجويز مي شود كه هنوز ساختار مدرن) الف اصالح

ساالري مردماند، لذا مشكل اين جوامع كه در مرحله گذار هستندو تمايز يافته اي پيدا نكرده

و ثبات اجتماعي است اين جوامع روي كارآمدن يك دولتدراين اساسبر. نيست بلكه نظم

مي و مقتدر ضرورت و فرهنگي را انجام متمركز يابد تا بتواند اصالحات اقتصادي، اجتماعي

و .نوسازي سياسي برسد دهد تا آنگاه نوبت اصالحات

به باال)ب و تغيير از پايين ه ايران در اينجا مورد نظر ويژگي جامعبه عنوانهك(اصالح

مي؛)است به فرادستان تحميل با. شود از سوي فرودستان و توده بدين ترتيب كه شهروندان

و حكومت مي و انديشه به اعمال فشار بر دولت پردازند تا بدين طريق حمايت از يك نظر

و  اهاحكومتدولت به تغيير در شيوه . هاي موجود نمايندجراي سياستي خود را، وادار

و تغيير خواهانههاحركتكه در طول تاريخ ايران ما شاهد اينگونه بنحوي ي اصالح طلبانه

بههاحركت قدمت اين"تنهايي"به باور. هستيم و مصلحان اجتماعي و رويكردهاي اصالحي

س از زرتشت،پ» جامعه شناسي ديني در شرق باستان«وي در كتاب. رسد دوران باستان مي

و پيامبر ايران باستان، از چهار مصلح اجتماعي نام مي كه عبارتند از؛ گئومات، ماني، بندس برد

كه در ساختار سياسي، هاي اصالح اين مصلحان با انديشه. مزدك طلبانه خود در برابر انحرافاتي

پي اصال و در و فرهنگي جامعه بوجود آمده بود، ايستادند ح آن برآمدند اجتماعي، اقتصادي
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وكه انديشه بطوري ي اصالحي آنها نيز مورد حمايت توده هاي جامعه قرار گرفتهاحركتها

)، به ايران.)1381تنهايي و با ورود اسالم كه خواهانبه عنوانپس از دوران باستان  ديني مترقي

 ايدئولوژي هاي اصالحي تحت تاثير دگرگوني در تمامي جوانب زندگي بشر بود تمامي انديشه

و گرفت بگونه نو قرار كه نظريه هاي نوسازي به بعد تا دوران معاصر اي كه از اين دوران

ت و دگرگوني خواه، اغلب انديشه شد، وسعه غربي وارد جامعه ايران الگوهاي هاي اصالحي

ميمتاث كه همراه با سرخوردگي.گرددر از انديشه هاي اسالمي به قرن نوزدهم ايران اما با ورود

به دنبال آن جنگ و و سپس روس و روس كه منجر به تحميل دو قرارداد از انگليس هاي ايران

و از هم پاشيده شدن اوضاع مملكت بواسطه سرخوردگي شكست از  ظالمانه بر ايران شد

و از سوي ديگر توسعه روس و كنار كشور، و برافراشته شدن علم هاي طغيان در گوشه ها

و و اكتشافاتجوامع اروپايي و طاليه اقتصاد جديدهب فوران اختراع همراه مباني اجتماعي آن

به دست هم داد تا بار ديگر انديشه و در مغرب زمين، همگي دست هاها ي اصالح حركت

و دگرگوني كه در اين دوره به طرح انديشه. خواهانه در ايران مطرح گرددطلبانه هاي كسي

و ترقينخستين  . شاه است خواهانه خود پرداخت، عباس ميرزا وليعهد فتحعلياصالح گرايانه

اما در اواخر. مي باشند"ميرزاتقي خان اميركبير"و"ميرزا ابوالقاسم قائم مقام"پس از وي

و اصالحات گسترده در جامعه بتدريجدوران زمامداري ناصرالدين شاه   زمزمه هاي ايجاد تغيير

كه با سلطنت مظفرالدش بلندايران آند كه حاصل مي رسد به اوج خود ين شاه اين زمزمه ها

كه پس از مدت كوتاهي انقالب سركوب شد، ولي بار ديگر با حضور  انقالب مشروطيت است

و انقالبيون، انقالب پيروز هااز اين دوران ببعد ما شاهد.شدگسترده مردم و نشر حركت

هانديشه و روشنفكران  1320ستيم تا اينكه در اواخر دهه هاي اصالح طلبانه از طرف مردم

به نام دكتر مصدق  مردم بار ديگر به حمايت از يكي از نخست وزيران ترقي خواه ايران

و برمي خيزند كه اين حركت نيز تداوم نمي يابد، پس از اين دوره تمامي طيفهاي روشنفكر

ساختار جامعه در كنار توده ها زير لواي رهبري امام خميني براي ايجاد تغييراتي اساسي در 

از57گيرند كه حاصل آن انقالب يكديگر قرار مي  است، بعد از انقالب نيز بار ديگر پس

را1370 ناشي از جنگ تحميلي، مردم ايران در اواسط دهه هايبازسازي ، بار ديگر عزم خود

كه هنوز نيز اين حركت ادامه . داردبراي ايجاد اصالحات در ساختار جامعه بكار گرفتند

 نتيجه
مي توان در چند مورد خالصه :دكرنتيجه قابل استنباط از اين پژوهش را

و ويژگي-1 و مقاالت گوناگون انتشار درباره روحيات، خصايص هاي ايرانيان تاكنون كتب

به  و برخي از منظر مثبت يا منفي كه برخي از منظر سياسي يا غيرسياسي  يافته است
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بمناسبت به فرهنگ سياسي ايران پرداختهههاي خاص اند، با اين صورت مستقيم يا غيرمستقيم

كه بنحوي. فرهنگ سياسي آنچنان رسميت نيافته استدر بابحال در ايران مطالعات جدي 

به نوشته روانشناسان هنگامي از پيشينه فرهنگ سياسي ايران سخن گفته مي شود عمدتاً

و سفرنامهاجتماعي، جامعه شناسان سياسي، فالس و حتي مستشرقين، سياحان نويسان فه، ادبا

كه از ديدگاه اشاره مي به معرفي گوشهگردد هايي از فرهنگ سياسي ايران در ادوار هاي مختلف

.مختلف تاريخي پرداخته اند

كه شايد كمتر هستيمدر تاريخ معاصر ايران در كمتر از يكصد سال، شاهد دو انقالب-2

و ديگري انقالب اسالميكشوري بخود ديده در انقالب مشروطه. باشد؛ يكي انقالب مشروطه

و فرهنگ آمريت از  و صاحبان انقالب حذف قدرت مطلقه حاكمه با آنكه هدف انقالبيون

و مردم و جايگزيني نظام مشروطه ساالر بود، اما سير سراچه ذهن فرهنگ سياسي ايران

و وضعيت اقتصادي،  و زمينه تاريخي و سويي پيش رفت تحوالت و سياسي به سمت اجتماعي

و قدرت مطلقه حاكمه پس از مدتي احيا شد تا.كه فرهنگ آمريت  ادامه 1357 اين روند

و انقالب اسالمي با انقالبوداشت  به عنوان فرهنگ سياسي آمريت دچار گسستگي گرديد

كه فرهنگ سياسي انفعاليةنقط به عطف در تاريخ ايران بستري فراهم آورد  جاي خود را

از شاخصه،فرهنگ سياسي مشاركتي داد جمله توسعه سياسي يك بار ديگر بطور هاي توسعه

و فرهنگ سياسي مشاركتي تدوين قانون اساسي مبتني بر اين شاخصه.جدي مطرح شد ها

و  كه در آن تمامي مقدمات يك توسعه، مخصوصاً اصول مربوط به توسعه سياسي گرديد

و اركتي از جمله؛ آزادي بيان، آزادي احزاب، جمعيتفرهنگ سياسي مش تدوين ... ها، برابري

در. شد هااما جامعه ايراني  شگرفيي پس از انقالب شاهد تحوالتي چند بود كه تاثيراتسال

و به؛ هشت سال جنگ تحميلي  در بطن جامعه سياسي ايران داشت، از آن جمله مي توان

انهاسال و مشاركتي بازسازي پس از جنگ، كه هاي متنوع در اين انتخاباتتخابات مختلف

هاي مختلفي بوده است، كه اميد ها تجلي خواسته در هر كدام از اين انتخابات، مشاركتبعضاً

و فرهنگ است جامعه ايران پس از گذراندن مجموعه اين دگرگوني به ابعاد مختلف توسعه ها

.سياسي متناسب با آن دست يابد

وبه عنوانسي اليه هاي مختلف تاريخ ايران در برر-3  رويكردي اساسي در شناخت

به رهيافتهاي بدست آمده از و همچنين با توجه از اينتحليل فرهنگ سياسي ايران  فرهنگ

ب و نگرش سياسي كه در ايران فرهنگ مي شود ،داليل تاريخيه نگاه پژوهشگران ديده

كه درآن، مناسبات قدرت روانشناختي، نگرشي پاتريمونيا،اجتماعي  رابطهبه عنوانليستي بوده

و قاعده هرم قدرت برقرار بوده است اما شكل رابطه در تاريخ معاصر. يك طرفه ميان راس

كه اساس رابطه، پايداري خود را حفظ دستخوش دگرگوني و اين در حالي است .دكرهايي شد
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هاي نامساعد براي با وجود زمينهاز سويي نيز جامعه ايران در طول تاريخ معاصر خود،

"مشاركت" در مقابل فرهنگ"تابعيت"مشاركت مردم در حوزه قدرت، شاهد تقابل فرهنگ 
مي بود كه تحقق دو انقالب در يكصد .باشد سال گذشته نشانگر اين مهم

و بررسي آنها در اين مقالهبا-4 به بر شمردن مولفه هاي مختلف مي رسدبه نظرتوجه

و ساختارهاي فرهنگيكه عم به جامعه مدني در ايران ضعف بسترها ده ترين مانع رسيدن

كه ساير ساختارها را نيز متاثر از خود  .ده استكراست

و :ماخذ منابع
، سال اول،»ايراني كيست«)1371( اسالمي ندوشن محمد علي-1 و اسفند. ايران فردا ، بهمن .شماره پنجم

و نظر سال دوم،.، تهران»نقش فرهنگ در ساختار سياسي ايران معاصر«).1375.(دتقيآل غفور، سيد محم-2 فصلنامه نقد

و چهارم .شماره سوم

.بدون نام. روحيه ايراني،چاپ اول، تهران). بدون تاريخ.(بازرگان، مهدي-3

و توسعه، تهران«).1375.(برزگر، علي-4 و ششم.م اقتصادي، سال يازده–اطالعات سياسي.»فرهنگ و. شماره پنجم بهمن

.اسفند

و فرهنگ سياسي گروه«).1375.(بشيريه، حسين-5 و نظر، سال. تهران،»هاي حاكم در دوره پهلويايدئولوژي فصلنامه نقد

و چهارم .دوم، شماره سوم

ني. جامه شناسي سياسي،چاپ هفتم، تهران). 1380.(بشيريه، حسين-6 .نشر

نو،)1384(بشيريه، حسين-7 .موانع توسعه سياسي در ايران،چاپ پنجم، تهران، گام

.بوستان كتاب.هفت موج اصالحات،چاپ اول،قم).1386.( پارسانيا،حميد-8

و توسعه سياسي«). 1370.( پاي، لوسين-9 شماره. سال دوم. مجله نامه فرهنگ.، تهران)ترجمه مجيد محمدي(»فرهنگ سياسي

.2و1

.انتشارات بهمن برنا. جامعه شناسي ديني در شرق باستان، چاپ اول،تهران). 1381.(ن تنهايي، حسين ابوالحس-10

، تهران)1345( جمالزاده محمد علي-11 . كتابفروشي فروغي. خلقيات ما ايرانيان

ع).1377.( خرمي، قاسم-12 و ناكارآمدي احزاب سياسي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد لوم توسعه نيافتگي فرهنگ سياسي

و سياسي .سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي

، مجموعه مقاالت همايش اسيب»سروش غيبي در تسكين روحيه خانواده شهيدان«).1386.( ربيع نتاج، سيدعلي اكبر-13

و شهادت، بابلسر .انتشارات دانشگاه مازندران. شناسي ترويج فرهنگ اثار

و چهارم. سال دوم. فصلنامه نقد ونظر.»هاي فرهنگ سياسي ما، تهران مولفه«). 1375.( رزاقي، سهراب-14 .شماره سوم

ني. جامعه شناسي نخبه كشي،چاپ بيست وششم،تهران). 1377.( رضاقلي، علي- 15 .نشر

( رضاقلي، علي-16 ني. جامعه شناسي خودكامگي،چاپ سيزدهم،تهران). 1385. . نشر

و تضاد،چاپ چهارم،تهران). 1379.( رفيع پور، فرامرز- 17 . شركت سهامي انتشار. توسعه

و اجتماعي. چاپ اول، تهران فرهنگ سياسي ايران،). 1386.(سريع القلم، محمود-18 .پژوهشكده مطالعات فرهنگي

و«،)1386.( سعيدي، محمود، مريم شاهرخي-19 هاچگونگي ترويج فرهنگ شهادت ، مجموعه مقاالت»ي شهيدانارزش

و شهادت، بابلسر، دانشگاه مازندرانهمايش . آسيب شناسي ترويج فرهنگ ايثار

و.»عناصر فرهنگ سياسي عامه، تهران«). 1371.( سهراب زاده، مهران-20 و توسعه، سال اول، شماره سوم، آذر مجله فرهنگ

.دي

( شعباني، رضا-21 .نشر قومس. مباني تاريخ اجتماعي ايران،چاپ دوم،تهران). 1381.

ني. بنيادهاي علم سياست، چاپ تهران). 1383.( عالم،عبدالرحمن-22 .نشر
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و اطالعات سياسي، اقتصادي،»هاي شيوه تفكر سياسي معاصر در ايرانبرخي ويژگي«). 1372.( غني نژاد، موسي-23 ، ماهنامه

.69-70شماره

. نشر مركز.، چاپ اول، تهران)ترجمه عباس مخبر(قبله عالم). 1373.( فولر، گراهام-24

و كالن: فرهنگ سياسي«).1375.( قوام، عبدالعلي- 25 و سياست خارجي سال دهم،.، تهران»پيوند ميان تحليل خرد فصلنامه

.شماره دوم

، بنگاه بازرگاني پروين) 1320(كاظم زاده ايرانشهر،حسين-26 .تجليات روح ايراني

فر«). 1374.(كديور، جميله-27 .، تهران، فصلنامه راهبرد، شماره هشتم پاييز»هنگ عامهاقتدارگرايي از منظر

، مجموعه مقاالت همايش آسيب شناسي ترويج فرهنگ»نقش سرمايه اجتماعي در گرايش به ايثار«). 1386( كريمي، زهرا-28

و شهادت، بابلسر، دانشگاه مازندران .ايثار

و نظر.، تهران»درآمدي بر فرهنگ سياسي در ايران«).1375( كشاورز، عباس-29 و. سال دوم. فصلنامه نقد شماره سوم

. چهارم

و توسعه. اي بر مطالعه فرهنگ سياسي ايران، تهران مقدمه). 1371(.محمدي، مجيد- 30 .شماره سوم. سال اول. جمله فرهنگ

و پادشاهان پيش از اسالم،). 1370(. مشكور، محمدجواد-31 پ ايران باستان در تاريخ اقوام موسسه. نجم، تهرانچاپ

. انتشارات اميركبير

،)ترجمه ميرزا حبيب اهللا اصفهاني ودكتر يوسف رحيم( حوادث زندگاني حاجي باباي اصفهاني). 1354.( موريه، جيمز-32

. انتشارات حقيقت. تهران چاپ سوم،

و شهادت«).1386.( ميرشجاعي، سيدحسين-33 و ترويج فرهنگ ايثار الت همايش آسيب شناسي، مجموعه مقا»ادبيات

و شهادت، بابلسر .دانشگاه مازندران. ترويج فرهنگ ايثار
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