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تاریخ دریافت مقاله:
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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9316/8/97 :

چکیده

طرح مسأله امنیت و ثبات فرهنگی و سیاسی ،مهمترین و برجستهترین چهره و درونیترین الیه نیاز
امروز ملت و دولت (حاكمیت) ،به شمار میآید .چرا كه مؤلفه قدرت و ثبات فرهنگی و سیاسی هر ملتی
بنیادیترین مؤلفه اقتدار و استعداد و لیاقت آن ملت در بستر توسعه و تعالی در عرصههای مختلف اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و عقبماندگی در تمامی عرصههای زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه را فراهم
میآورد .در یك رویكرد كالن ،ابتنای كلیت نظام برمؤلفه قدرت فرهنگ و سیاست بوده و دوام و قوام هر
ملت و حاكمیتی در گروه بالندگی و توسعهیافتگی فرهنگی و اقتدار و اعتبار سیاسی آن ملت و حاكمیت
میباشد .هر گاه آسیبپذیری به دو حوزه فرهنگ و سیاست در جامعه راه یابد ،سایر حوزهها در چالشی
فرساینده و بحران زا فرو غلطیده و بستر و فضای مناسبی برای رشد و گسترش تمامی آثار و مظاهر شوم
وابستگی ،عقبماندگی ،مفاسد اجتماعی و ناهنجاریهای گوناگون در كشور را فراهم خواهد ساخت.
هدف از این تحقیق ضمن بررسی ویژگیهای فرهنگ سیاسی ایران به این مسأله پرداخته شد كه چه
عواملی برای فرهنگ سیاسی ایران مخاطرهآمیز میباشد و در نهایت چه راهكارهایی برای آن در نظر
گرفته شده است.
سوالهای تحقیق:
 مولفههای فرهنگ سیاسی ایران كدامند؟ .9دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران -ایران.
 .7دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان -ایران.
 .3گروه علوم سیاسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران.

E- mail: majidnejatpoor616@gmail.com
E- mail: z.sadeghei@gmail.com
E- mail: yousefijouybari@yahoo.com

 چه عواملی فرهنگ سیاسی ایران را به مخاطره میاندازد؟ آسیبشناسی فرهنگ سیاسی ایران در چه جهت مورد بررسی قرار میگیرد؟نوع حاضر تحقیق توصیفی و تحلیلی است كه بر اساس ویژگیهای فرهنگ سیاسی ایران آن را مورد
تحلیل قرار گرفته شد .با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه ،گردآوری اطالعات از روشهای
گوناگون و به طوركلی برمبنای روش كتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل یافتهها نیز
عمدتاً با شیوه تحلیل كیفی انجام پذیرفته است.
واژگان کلیدی :آسیبشناسی ،ایران ،فرهنگ سیاسی ،جامعهپذیری سیاسی ،روانشناسی سیاسی.
مقدمه

در چند دهه اخیر فرهنگ سیاسی از مباحثی است كه در حوزه علوم اجتماعی امریكایی مطرح شده
است .گرچه عدهای از متفكرین علوم اجتماعی حوزه اروپایی معتقدند كه نمیتوان فرهنگ را به اجزای
گوناگونی مانند فرهنگ سیاسی و  ...تقسیم كرد ،اما بر خالف ،گروهی دیگر بر این باورند كه تفكیك
فرهن گ سیاسی از فرهنگ به شكل عام آن نه فقط امری مفید است ،بلكه در برخی از موارد ،ضروری نیز
خواهد بود؛ زیرا در این صورت هم میتوان به جنبههای فرهنگی سیاست ،مستقل از سایر وجوه سیاست
پرداخت و هم ابعاد سیاسی فرهنگ را جدا از دیگر ساختهای آن مطالعهكرد .بدین ترتیب امكان بیشتری
برای تحلیل نظام یافتهتر از سیاست و فرهنگ پدید خواهد آمد .مفهوم فرهنگ سیاسی در این رهیافت،
بر مفروضات زیر مبتنی است :ا .در هر جامعه ،یك فرهنگ سیاسی معین به فرایندهای سیاسی آن جامعه
معنا و جهت میدهد؛  .2رفتار سیاسی در یك جامعه از یك سلسله باورها ،احساسها و شناختها ریشه
میگیرد؛  .3این باورها ،احساسها و شناختها بنا برالگو و انگاره خاصی تحول مییابند نه برحسب اتفاق؛
 .4فرد ،این باورها احساسها و ارزشها را درونی میكند و اینها به صورت جزیی از شخصیت افراد و
منشأ رفتار آنها در میآید.
در تعریف فرهنگ سیاسی میتوان مجموعهای از عقاید ،نمادها و ارزشهایی دانستكه عمل سیاسی
درآن رخ میدهد .بنابراین فرهنگ سیاسی بخشی از فرهنگ ملی هركشوری است .مقصود ما از آسیبشناسی
فرهنگ سیاسی ،شناخت آفتها و نقاط منفی آن است .فرهنگ سیاسی ایرانیان به طور كل ملغمهای از
سه فرهنگ :پیش از اسالم ،اسالم و فرهنگ لیبرالی است .در آسیبشناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان
می توان دو ریشه اساسی را ذكر كرد :یكی استبداد كه اساساً داخلی است و دیگری استعمار كه خارجی
است .از این رو دراین مقاله سعی میشود با توجه به این رویكرد به بررسی آسیبشناسی فرهنگ سیاسی
كشور با رویكرد مقایسهای قبل و بعد از انقالب پرداخته شود.

آسیب

سیاسی

ایران

منابع فرهنگ سیاسی در ایران

برای درک صحیح از عناصر و مؤلفههای فرهنگ سیاسی در ایران ،باید به ویژگیها و نتایج حاصل از
این عناصر و همچنین سر منشاءها و ساختارهای موجد این عناصر توجه كافی مبذول شود .به همین
جهت پژوهش حاضر در وهله اول تالش كرده است تا تصویری از فرهنگ سیاسی در ایران را البته از
دیدگاهی آسیبشناسانه به تصویر بكشد .انتخاب دیدگاه آسیبشناسانه ما را وادار كردهاست تا به نقاط
ضعف و به محدودیتها بیش از امتیازات و فرصتها توجه كنیم و این نه از سرحرمت ننهادن به فرهنگ
ملی و دینی و نه از سر خود باختگی است .بلكه تنها و تنها محدودیتی استكه نوع رویكرد آسیبشناسانه
به ما تحمیل كرده است و صد البته باید توجه كردكه آسیبشناسی و دردشناسی اول قدم درماناست و تا
دردشناسی نكنیم ،درمان كردن ومرهم كردن ممكن نمیگردد.
اگر در این پژوهش به برخی از صفات و ویژگیهای بنیادین فرهنگ سیاسی (ایستارها و ذهنیتهای
جمعی) ملت ایران اشاره میشود ،بدین معنا نیست كه همه ملت ایران واجد چنین ایستارها و ذهنیتهایی
هستند بلكه بحث بر سر ویژگیهای غالب و تعیین كننده است .بنابراین اگر فرهنگشناسان داخلی و خارجی
و یا ایرانشناسان ،ملت ایران را به داشتن پارهای از ویژگیهای مذموم و یا ناپسند و یا به عكس پسندیده
و مطلوب متصف كردهاند معنایش این نیست كه تمام ملت ایران واجد آنهاست.
فرهنگ سیاسی در هر جامعهای از جانب منابع مختلف تغذیه میگردد .در مورد این موضوع كه چرا و
چگونه این صفات و ویژگیها در میان ایرانیان تكوین یافته ،رشد نموده و ماندگار و نهادینه شده ،میتوان
تحقیقاتگسترده و عمیق انجام داد .شرایط اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی ،اقلیمی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و  ...را در تكوین ،رشد و درونی شدن این ویژگیها یافت(فرخجسته.)344 :6331 ،
موقعیت طبیعي و جغرافیايي

از دیدگاه اغلب تحلیلگران ایرانی ،شرایط اقلیمی حاكم بر فالت ایران تا حدود زیادی با نوع ساختار
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی كه در ایران تكوین یافته ،ارتباط دارد .نخستین پیامد بلندمدت شرایط جغرافیایی
ایران ،پراكندگی و دوربودن مناطق محل زندگی انسانها از یكدیگر است .به دلیل محدودیتآب ،ایرانیان
در هر جا كه امكان زندگی بود ،ساكن شدهاند و از آن جا كه شمار چنین اماكنی به دلیل كمبود منابع آبی
بسیار كم ،پراكنده و دور از یكدیگر بوده ،بنابراین مناطق اسكان یافته در ایران نیز محدود ،پراكنده و
غالباً دور از یكدیگر به وجود آمدهاند .فواصل بسیار زیاد به نوبه خود باعث میشود كه تماس بین مناطق
مختلف كم باشد در نتیجه بسیاری از مناطق مسكونی به علت خودكفایی ،محصور و بدون ارتباط گسترده
با مناطق مسكونی دیگر بقا و دوام یافتهاند(زیباكالم.)601-666 :6331 ،
محدودیتهای چنینی موجب پیدایش زندگی صحرانشینی یا عشایری درایران شده است .بدیهی است
این شرایط زندگی پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خاص خود را پدید میآورد .از جمله قومگرایی
و خ ویشاوندگرایی ،خودكفایی و عدم نیاز به یكدیگر ،عدم تعامل و همكاری ،درونگرایی ،بهتر انگاشتن

گروه خودی و غیره .از ضربالمثلهای رایج در ادبیات و زبان فارسیكه مؤید این مطلب است عبارتند از:
«هر كس را عقل خود ،به كمال نماید و فرزند خویش به جمال»« ،سوسك به بچهاش میگوید قربان
دست و پای بلوریت بروم»« ،فارسی گو ،گر چه تازی خوشتر است » و «نه شیر شتر ،نه دیدار عرب»
(عباسیان.)631 :6333 ،
پراكندگی واحدها موجب ضعف نسبی روستاها و شهرها در برابر هجوم قبایل مهاجم میگردید .قبیله
غالب پس ازتصرف شهر و به انقیاد كشیدن همه قبایلدیگر ،فرهنگ و میراث معنوی -ارزشی شهروندان
مغلوب را نادیده گرفته و نوعی بیگانگی و جدایی فرهنگی تكوین مییافت در این میان وابستگی و دلبستگی
مردم به فرهنگ و سنتها و ارزشهای اجتماعیشان تداوم فرهنگی متمایز را میسر میساخت(ملك پور،
.)13-14 :6336
6
ایران همواره در جایگاه جغرافیایی ویژهای قرارداشت كه چهار راه حوادث نام گرفت« .رنه گروسه »
ایران را سرزمین در گذرگاه اقوام ،گروهها و جریانهای گوناگون و عمده تاریخ میبیند(بیانی،)24 :6331 ،
و این امر نقش قابل توجهی در شكلدادن به شخصیت ایرانی ،ساختار و روند قدرت ،اقتصاد و مانند آن،
در این مرز و بوم داشته است .تعامل میان ایرانی و محیط وی ،یكی از عوامل تعیین كننده رفتار و در
نتیجه فرهنگ و هویت و نیز چندو چون ساختار قدرت ایران بوده است .چنین موضع جغرافیایی ایرانی را
دارای گونهای روحیه و ذهنیت ساخته كه علی شریعتی از آن به عنوان «روانشناسی سر راه بودن» نام
میبرد .جامعهایكه در رهگذر تاریخ و تمدنها قرار دارد ،مردمش با دو وجه شخصیتی مثبت ومنفی روبرو
هستند .از یك سو چنین مردمی از اندیشه و دیدی باز و انعطافپذیری و سازگاری با شرایط برخوردارند
كه چنین روحیهای برای پیشرفت آمادهتر است اما از سوی دیگر ،آن كه بر سر راه است ،برای مسخ
فرهنگی و نابودی نیز بیشتر در معرض خطراست .لذا گهگاه پیوستگی تاریخی و استمرار فرهنگی ایران از
هم گسیخته گردیده و ایرانی به بیگانگی از خویش كشانیده شده است(شریعتی 33 :6331 ،و  611و .)611
یكی از سرچشمههای روحیه ،باورها و رفتارهای گوناگون و گاه متعارض در ایران ،در همین نكته نهفته
است.
ساخت خانواده

فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و سنتی با ساخت خانواده پدرساالرانه مالزمت دارد .ساخت خانواده پدرساالرانه
به ویژه هنگامی كه با تمركز قدرت ،انضباط شدید و روابط سرد عاطفی همراه باشد ،پدر میان مهر
مطلق و قهر مطلق در نوسان است و كودک احساس میكند به رفتار دیگران نسبت به خود كنترلی ندارد.
در نتیجه دنیا به نظرش غیرعقالنی و غیر قابل اعتماد میرسد .بنابراین میكوشد امنیت خود را از طریق
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اطاعت فرادستان تأمین كند .بدینسان شیوهای كه كودک در برخورد با سلطه پدر اتخاذ میكند تأثیری
پایدار در برخورد او با قدرت سیاسی میگذارد(بشیریه.)21 :6334 ،
از ویژگیهای ممیزه خانواده بعد از ورود آریاییها به ایران اقتدار مسلم پدر و قطعیت حكم او در
فیصله امور خانواده بوده است .به عبارت دیگر تاریخ ایران تاریخی بوده است كه همیشه ماجرای مردانه،
زور و ستمها ،عدل و عطوفتهای مردانه ،نیكی و بدیهای مردانه برآن حاكم بوده و زن و فرزندان اجازه
نقشآفرینی نیافتهاند(براهنی.)23-23 :6331 ،
دیوید مك كللند 6پژوهشگر آمریكایی طی تحقیقی كه در سال  6113انجام داد به این نتیجه رسید
كه ساخت خانواده ایرانی بسیار اقتدارگرا و سلطهطلب است .به نظر او سلطه پدر در حوزههای گوناگون
زندگی باعث عدم اعتماد كامل فرد میگردد و این امر موجب میشود كه فرد بسیار درونگرا شود یا انتقام
پدرش را از دولت و زندگی اجتماعی و سیاسی بگیرد(كمالی.)42 :6334 ،
ساخت قبیلهای و عشیرهای

در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران با دو سطح روبرو هستیم ،رفتاریكه زمینههای شهری و عقالیی
دارد و رفتاری كه بافت عشیرهای ،روستایی و سنتی دارد .بسیاری از كشورها این دگرگونی را تجربه
كردهاند اما به تدریج توانستهاند از ناامنی و بیثباتی فرهنگ روستایی و سنتی فاصله بگیرند و به فرهنگ
باثبات و امن شهری دست یابند .اما در ایران چگونه فرهنگ عشیرهای به فرهنگ سیاسی كل نظام
سیاسی و اجتماعی تبدیل شد و سالها دوام آورد و آثار آن حتی پس از شهری شدن نظام اجتماعی و
سیاسی مشاهده میشود(سریعالقلم.)14 :6331 ،
برای آن كه جایگاه فرهنگ عشیرهای در فرهنگ سیاسی انباشته شده ایران مشخص شود الزم است
ابتدا فرهنگ عشیرهای مورد شناسایی قرار گیرد .این كه گفته میشود رابطه بین فرهنگ عشیرهای و
فرهنگ سیاسی ایران چیست؟ به این دلیل است كه شناخت حوزه سیاست و دولت و فرهنگ مرتبط با
آن چه درتاریخ قبل از اسالم و چه بعد ازاسالم در واقع به قدرت رسیدن ایالت میباشد .به قدرت رسیدن
یك ایل به معنی حذف ایل دیگری بود كه دوره رشد ،پختگی و انحطاط خود را پشت سر گذاشته بود.
هر ایلی كه به قدرت میرسید ایالت دیگر را با زور و ارعاب زیر سیطره خود در میآورد و اتحاد سرزمین
ایران را با مبانی فكری و رفتاری ایل خود بنا مینهاد .ایجاد تمركز سیاسی و وحدت سرزمینی با
لشگركشی های گسترده و گاه قتل و عام یك قوم یا اهالی یك شهر وحذف مدعیان قدرت انجام میشده
است(شعبانی .)13-13 :6311 ،بنابراین برسی تاریخ ایران درواقع مطالعه تاریخ صعود و زوال عشایر است
(همان.)11 :

Deivid Mac Clelland

1.

بعد از انقالب اسالمی نیز برخی گروهها با اسم احزاب اما در رفتار و عمل همانند قبایل و عشایر در
صحنه سیاست و اجتماع عمل میكنند .تخریب ،حذف ،نبود تساهل و مدارا ،مطلقنگری ،خودمداری،
قوممداری و خویشاوندگرایی ازخصوصیات بارز اغلب احزاب و گروههای سیاسی درایران چه قبل از انقالب
و چه بعد از انقالب اسالمی میباشد.
آنچه در این میان باعث استمرار فرهنگ سیاسی سنتی و عشیرهای در سرزمین بزرگ ایران طی
نزدیك به سه هزار سال شده است حكومتهایی بودهاند كه عمدتاً پایه اجتماعی و فرهنگ عشیرهای
داشته اند .دلیل دوم ،مبانی فرهنگی حكومت در طول ادوار تاریخی انتقال قدرت از یك عشیره به عشیره
دیگر بود كه مخرج مشترک رفتاری در میان آنان پایدار میمانده است .هر چند عشایر از لحاظ منشاء
اصلی ظهور جغرافیایی ،تعداد ،درجه جنگجویی و انتظام درون و قدرت اقتصادی متفاوت بودند اما در
پارهای از اصول وجودی و فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی از اشتراكات مهمی برخوردار بودند.
استنتاج طبیعی بحث این استكه فرهنگ سیاسی ایران طی قرنها متحول نشده چرا كه مبانی حكومت،
قدرت و فرهنگ عشایری بوده است .از همین رو ضروری است كه به اصول ثابت فكری ،فرهنگی و
اقتصادی برخاسته از عشایر بپردازیم .ویژگیهای زیر میان عشایر قابل مشاهده میباشد:
 در چارچوب یك ایل آن چه ایجاد تعهد ،مسئولیت و حتی وظیفه میكند و كنشهای جمعی راشكل میدهد رابطه خویشاوندی است .مبنای قضاوت استدالل نیست ،تجزیه و تحلیل منافعكل سرزمین
نیست ،بلكه صحت ،حق و نوع برخورد بر مبنای خویشاوندی تعیین میشود.
 فرد به اعضای گروه و ایل و عشیره خود اعتماد دارد و خارج از آن را در دایره بیاعتمادی قرارمیدهد این عدم اعتماد و احساس ناامنی ،باعث میشود مشاغل و نقشهای متعدد از حساس تا غیر
حساس به گروه وفادار ،معتمد و مطیع كه به واسطه خویشاوندی این خصایص را با خود حمل میكنند
واگذار شود .آثار این روابط اجتماعی در نهادها و سازمانهای سیاسی دولتهای ایران كه عموماً مبانی
عشیرهای و ایلی داشتند بدین صورت نمایان میشود كه نقشها و یادگیریهای سیاسی و ائتالفها بر
پایه روابط خویشاوندی ،قومی ،محلی و ایلی تحقق مییابد.
 هنگامی كه ایلی به قدرت میرسید برای مدتی فرهنگ محلی خود را به فرهنگ عمومی تبدیلمیكرد اما این امر به واسطه قانون یا اجماع نظر نبوده بلكه بر مبنای زور و سركوب صورت میگرفت.
این كه فرهنگ سیاسی ایران از ویژگیهایی مانند فردگرایی منفی ،بیاعتمادی ،نهادگریزی ،فقدان اجماع
نظر ،خویشاوندگرایی ،هزار فامیلی ،بیقانونی ،نبود تساهل و مدارا ،خودمداری و خودكامگی و بحران
هویت ملی دررنج بوده است ،به نظر ریشه درساخت عشیرهای این سرزمین پهناور دارد .مفهوم شهروندی
در فرهنگ سیاسی ایران بسیار نوپاست و حتی به شكل ناقصی كه به اجرا در آمده است كمتر از نیم قرن
بیشتر عمر ندارد .تداوم این وضع فرهنگی (بیاعتمادی ،حذف ،تطمیع و سركوب) برای قرنهای متمادی
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زمینههای ایجاد فرهنگعمومی و فرهنگ سیاسی سوءظن ،فردگرایی منفی ،خودمحوری سیاسی و
نگرانی از اجماع نظر را پدید آورده است.
 روش حلاختالف میان گروهها ،مذاكره و عرضه استدالل و تكیه بر حقوق و تداوم مذاكرات نبودهاست ،بلك ه ایجاد وحشت ،مالیات اجباری ،اخاذی و تهاجم مال و امالک رقیب ،مبنای حل اختالف بوده
است .غارت نه تنها دشمنی ایجاد میكند بلكه زمینهساز كینه هم میشود كه در فرهنگ سیاسی ایران از
عناصر مهم رفتاری است.
 نبود هرم سیاسی معنادار و قانونی و تمایالت مركزگریزی ،فرایند شكلگیری اجماع نظر ملی حولو حوش مفاهیم كالن را دست كم به تاخیر انداخته است .قدرتهای مركزی برای آن كه توان و موجودیت
و مشروعیت مصنوعی خود را حفظ كنند بر روشهایی متصل شدهاند كه به طور عمده فرد محور و زور
محور بوده و با فرهنگ قانونی و نهادسازی و قاعدهمندیهای پیشرفت سنخیتی نداشته است .مجموعه
فرهنگ عشایری در واقع بر گستره سرزمین ایران سایه افكنده و حكومتها را تحت تأثیر خود قرار داده
است و فرهنگ سیاسی بومی ،محلی و عشیرهای در مدت زمان متمادی به واسطه استمراری كه داشته
به فرهنگ سیاسی كل سرزمین ایران تبدیل شدهاست(سریعالقلم.)13-13 :6331 ،
 فرهنگ سیاسی ایران به رغم تحوالت چشمگیر اقتصادی و اجتماعی و حتی شهری شدن عمدهمردم ایران و ساختارحكومتی ،دست نخورده باقی ماند و درعرصه سیاست بسیاری ازخصوصیات عشیرهای
مانند بیاعتمادی ،خشونت و مشكل اجماع نظر و غیره تداوم پیدا كرد .هم چنان كه میان عشایر فرهنگ
خشونت ،بیاعتمادی ،یگانگی ،نفی ،خصومت ،حذف و غارت جاری بودهاست ،درفرهنگ سیاسی نظامهای
سیاسی ایران نیز فرهنگ تفرقه و فقدان اجماع نظر و نفی و حذف مشاهده میشود .انقالب اسالمی هم
كه شد استبداد ازصحنه رفت ولی خودمداری و رفتارهای قبیلهای و عشیرهای ایرانیانكامالً نرفت و همین
مسئله مانع برخورداری ایرانیان از فهم جمعی و خرد جمعی شد(مرعشی.)331 :6336 ،
 هر چند در دورهای بعضی از ایرانیان از فرهنگ و حكومت ملی سخن راندهاند ولی عشیرهای عملكردند و فرهنگ بیاعتمادی و حذف را مبنای رفتارخود قرار دادهاند(سریعالقلم .)11 :6331 ،به تدریج این
گونه رفتارها به سطح پایین و توده مردم انتقال پیدا كرد و مبنای عمل و رفتار آنها با حكومت و یكدیگر
گردید .در دو قرنگذشته مرتب ساختارهای اجتماعی و نظامهای سیاسی را عوض كردهایم ولی شخصیت
مخالف توسعه و قبیلهای همچنان باقی مانده است .دركشور ما هرچند گروههای مختلف با افكار گوناگون
وجود دارد ولی جالب توجه این است كه این افكار مختلف منتهی به خلقیات و شخصیت متفاوت نشده
است و در واقع با شرایطی روبرو هستیم كه گروههای مختلف ،اما با شخصیتهای مشترک با یكدیگر
رقابت میكنند .به عبارت دیگر افكار مدرن داریم و شخصیت و خلقیات غیرمدرن(سریعالقلم.)63 :6332 ،

ساخت سیاسی

یكی از مهمترین منابعی كه به شكل و نوع فرهنگ سیاسی اثر میگذارد ،نوع نظام سیاسی حاكم بر
جامعه است .ارتباط دو سویه و متقابل فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی ،باعث اثرگذاری عمیق این دو بر
یكدیگر است .از این رو نظام سیاسی در شكلدهی به فرهنگ سیاسی یك جامعه مؤثر است؛ همان طور
كه فرهنگ سیاسی نیز در ایجاد مبانی كه مشروعیت یك نظام را تعیین میكند تأثیر عمیق دارد.
حکومت استبدادی

در كلیترین تعریف ،حكومت استبدادی را میتوان حكومت متمركزی دانست كه با فقدان یا ضعف
شدید حاكمیت قانون ،سیطره خودكامانه و سركوبگرایانهای را برجامعه اعمال میكند .حاكم در نظام استبدادی
خودمدارترین فرداست(مرادی.)33 :6330 ،
بر نظام بیقانونی استبدادی ،رابطه خدایگان بر بندگی حاكم است و در چنین نظامی یك خدایگان ،و
پادشاه وجود دارد و بقیه در هرجایگاهی از سلسله مراتب اجتماعی كه باشند فقط پیرو و فرمانبردار هستند.
در این رابطه خدایگان سمبل یگانه همه چیز است و همه چیز اساساً به نام او شناختنی است هر یقینی و
تعینی در حكومت استبدادی از او سرچشمه گرفته و یا به گونهای منسوب به اوست .استمرار حكومت
استبدادی از دوران باستان تا دوران معاصر هر چند با اشكال متفاوت و تغییراتی توأم بود اما بر خصیصههای
كیفی ثابتی متكی بودهاست .در حكومت استبدادی ،حكمرانی كردن متكی به رأی دلخواه و تحمیلی
حاكم مستبد و یا هر مرجعیاست كه قدرت استبدادی را اعمال میكند(مرادی.)43-40 :6330 ،
در سراسر تاریخ ایران شاهان خودكامه صاحب اختیار مال و جان مردم بودهاند .صدای دادخواهی و
اعتراض آنان را در زندانهایشان خفه كردهاند .حكومتهای مطلقه «خداوندگاران» در ایران با بهرهگیری
از فره ایزدی كه خود به خویشتن نسبت داده و پشتیبانان قدرت خواه چاپلوسشان هم آن را تأییدكردهاند
به بیدادگری خود مشروعیت بخشیده ،غارتگری ،كشورگشایی و خونریزیها كردهاند.
سركردگان قبیلههاییكه درایران با سرنگونكردن سلسلههای حاكم به قدرت رسیدهاند به رسم قبیلههای
چپاولگر با این خاک و انسانهایشان همچون غنیمت جنگی رفتار كردهاند .آنها درعین حال كه به تدریج
در سنت سیاسی به جای مانده مستحیل شده و خود را شاه خواندهاند و رابطههای برخاسته از قبیله را
پاس داشته و بر این پایه افراد قبیله و فرقه خود امتیازهای ویژه بخشیده ،مراقب آن بودهاند كه قبیلههای
دیگر در جای خود نشسته باشند و همراه با رعایای دیگر وظیفه پشتیبانی و خاكساری خود را به جا آرند
تا آرامش در ملك برقرار باشد(قهاری.)640 :6333 ،
با ورود اسالم جامعه ایرانی به طور كامل دچار تحول ساختاری نگردید و هم چنان قدرتمداری دولت
و شخصی بودن سیاست در قالب جدید خالفت تداوم یافت و بتدریج به سلطنت گرایید(امانیان:6333 ،
 .) 11استبداد و اقتدارگرایی شاه چنان گستردگی یافت كه هیچ راهی برای مشاركت سیاسی مردم در میان
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نبود و به عبارتی فره ایزدی پادشاه ،واجباالمر بودن فرمان او را در باور عوام و خواص هرگونه نوسازی
سیاسی و دگرگونی اجتماعی را غیرممكن میساخت .جامعهایرانی باچنین میراث تاریخی فرهنگ ،نتوانست
معمای استبداد و هرج و مرج را بگشاید و پیوسته از یكی به دیگری میافتاد .هر چند فرهنگ سیاسی
یك ملت ،تحت تأثیر واقعیتهای متنوعی شكل میگیرد و تحول مییابد اما واقعیتهای تاریخ ایران
نشان میدهدكه فرهنگ سیاسی مردم به شدت تحت تأثیر نظام استبدادی قرار داشت(میری.)31 :6330 ،
در نهایت این كه حكومت در ایران اعمال خودسرانه عناصر قدرتطلبی بود كه بنا بر سلسله مراتب ،از
شهریار تا كدخدای دهی حقیر را در بر میگرفت(فولر.)16 :6333 ،
آثار و نتایج حکومت استبدادي

استبداد در جان و اندیشه هر ایرانی خانه كرده بود و از این سرچشمه واحد ،نهرها و جریانهایی به
تمام نواحی و شئون ملك و ملت سرازیر شد و به همه جا نشت و نفوذ كرد كه كمتر كسی است كه از آن
تأثیر نپذیرفته باشد(بازرگان .)210 :6310 ،درجامعهایكه تحت سلطه استبداد رشد میكند و تربیت میشود
اكثر مردم به طور طبیعی خصلت مستبدانه پیدا میكنند و به یك دیكتاتور كوچك تبدیل میشوند و با
سقوط مستبد بزرگ ،جامعه گرفتار هزاران مستبد كوچكی میگردد كه در پی سقوط سلطهگر اصلی قدرت
یافتهاند و آزادی را به معنی اجرای بیچون و چرای خواستههای خود میدانند و بدینسان جامعه به سوی
نوعی هرج و مرج پیش میرود .از جمله نمونهها ،درگیریهای بعد از سقوط رضاشاه و همچنین درگیریهای
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران میباشد .در جامعهای كه سالها ،بلكه در تمام طول تاریخاش تحت
سلطه استبداد شاهنشاهی زیسته و رشد یافته بود بیشتر مردم به طور طبیعی خصلت استبدادی پیدا كردند
و روح حاكم بر جامعه در رفتار افراد آن متجلی شد و هر یك را به شاه كوچك تبدیل نمود .این فرایند
زنجیرهوار از باال به نخبگان ،دیوانساالری و سپس به بدنه جامعه انتقال یافت و از طریق مجاری متعدد
در افراد و در روابط اجتماعی و فرد جاگیر شد و بدین ترتیب مجموعه روابط اجتماعی خصلت استبدادی
یافت(میری.)31 :6330،
تجربه تاریخی استبداد در ایران نشان میدهد كه برای هیچ كس امنیت نبود و موقعیت افراد همیشه
متزلزل و بیثبات بود .در چنین شرایطی افراد نسبت به مقام مافوق اصوالً بدبین میشوند و چنین افرادی
ویژگیهای خاص دارند ،از جمله «درونگرا ،سازگار ،بدبین ،بیثبات ،سطحی ،تسلیم ،بدگمان ،شكست
خورده و دارای ضعف عقالنی و (»...شریعتمداری 61 :6311 ،و  .)23در این فضا روحیه اقتدارگرایی و
شیفتگی به قدرت تقویت میشود و عالقه مفرط به داشتن یك تكیهگاه ،توسعه مییابد .به همین علت
در فرهنگ ایرانی ،زور و قدرت بیش از هر چیز دیگری اهمیت یافت .به قول جالل آلاحمد «ملتی كه
هزاران سال به روش خودكامگی اداره شده است در طول این مدت دراز ،انفرادی به بار آمده است و به
تقیه عادت كرده است و در خود فرو رفته و استر ذهبك و ذهابك و مذهبك» دقیقه به دقیقه پیش چشم

دارد و از همه چیز میترسد  ...خودكامگی با تمام مظاهر ،نفس او را بریدهاست(آلاحمد .)11 :6313 ،اما
روی دیگر سكه آن استكه «انسانی كه گرفتار ترس است یك سره طالب قدرت است ،آن هم قدرت تام،
چرا كه در قاموس او قدرت تقسیم شده معنی ندارد .او باید صاحب تمام قدرت باشد ،یا عاجز و ناتوان»
(اشپربر.)23 :6313 ،
نظام سیاسی قاجار كه بر استبداد و فرهنگ عشیرهای بنا شده بود در تثبیت و تداوم فرهنگ سیاسی
عشیرهایكه مشخصات آن را پیشتر بر شمردیم نقش اساسی داشته است(سریعالقلم .)11 :6331 ،فرهنگ
سیاسی پهلوی اول تفاوت چندانی به لحاظ محتوایی با فرهنگ سیاسی قاجار نداشت .فرهنگ سیاسی
استبدادی در شكلی نو هم چنان ادامه پیدا كرد و تجربه قاجار با شكل متفاوت اما محتوایی مشابه تكرار
شد(همان .)601 :اگرچه در نظام سیاسی جدید ایران (دوره پهلوی دوم) رفتار فرهنگ سیاسی عشیرهای
در میان زمینداران ،خانها ،كالنترها و ریش سفیدان مشاهده نمیشود اما بحث این است كه در فقدان
ساختار مدنی و معقول سیاسی ،فرهنگ سنتی هم چنان ادامه مییابد و حتی در زندگی شهری با الفاظ
جدید و مقبول بینالمللی و زبان حقوقی ،حیات خود را استحكام میبخشد.
هرچند دوره  6320-32دوره مناسبی برای حركت درمسیر تغییركیفی و نهادینهكردن فرهنگ سیاسی
عقالیی درایران بود اما قطبی بودن دیدگاهها و منافع و دخالت شاه و بیگانگان ،وضع نابسامانی در صحنه
سیاسی و اجتماعی به وجود آورد كه منجر به كودتای  6332و آغاز دیكتاتوری محمدرضا شاه شد .بدین
صورت تاریخ ایران بار دیگر تكرار شد و عصر تبعیت و اهلیت و سركوب سیاسی و فرهنگ سیاسی تملق،
فردمحوری ،خودمداری و خودكامگی و حذف و تخریب و غیره برای  21سال دیگر ادامه یافت .رفتار
پهلوی دوم نیز همانند شاهان قاجار بود(همان.)623 :
بدینترتیب دوران سلطنت قاجاریه ،رضاشاه و محمدرضا شاه ،حاكمیت بال منازعه آنها و سلطه همه
جانبه نظام سیاسی ،هویت خاصی بر فرهنگ سیاسی مردم داده بود .در این وضعیت ،نظام سیاسی و
عناصر تشكیل دهنده آن یعنی شاه و نخبگان سیاسی در كنار تحكیم موقعیت خود ،خالق موقعیتی هستند
كه شهروندان ،اخالق و روحیات آنها را بدون كوچكترین واكنش بپذیرند .مردمی كه بدین صورت
تربیت میشوند ،خصلتهای اقتدارگرایانه نخبگان را میپذیرند و به یك شاه كوچك تبدیل میگردند .در
نتیجه آن در جامعه با هزاران شاه كوچك با رفتار خودمحوری ،خودمداری و خودكامگی مواجه هستیم .به
عبارت دیگر همان گونه كه خلق و خوی شاهان سرایت میكند و اطرافیان و مشاوران او احساس شاهی
میكنند به همان نسبت خلقیات آنها به شهروندان نیز انتقال پیدا میكند(شریف.)41 :6330 ،
مردمی كه سالهای مدید تحت سلطه اقتدارگرایان زندگی كرده و تربیت شدهاند به صورت طبیعی
خصلت استبدادی پیدا میكنند .روح حاكم بر مردم در رفتار ،اخالق و روحیات آنها متجلی میشود.
خالصه آن كه نظام سیاسی در پوشش جامعهپذیری میتواند برفرهنگ سیاسی مردم اثراتی چون فردگرایی،
مسئولیتگریزی ،عافیتطلبی ،خشونتگرایی سیاسی ،قدرتگرایی ،نفعطلبی ،خودمحوری ،بدبینی و
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بیاعتمادی ،عدم تساهل و مدارا و اجماالً تمام خلقیات دستگاه حكومتی را بر جای بگذارند(ازغندی،
 .)613-6143 :6331در حالی كه انقالب اسالمی سال  ،13تجلیگاه عقالنیت فرهنگی و به گفته امام
راحل ،انقالب در فرهنگ و اعتقادات مردم است متأسفانه با مرور زمان روی این ایده و تفكر كمتر تأكید
گردیده است(امانیان.)30 :6333 ،
استبداد به عنوان یك متغیر اصلی ،رفتاری را در مردم ایجاد كرده كه به خصلت دائمی مردم ایران
تبدیل شده است و آن خودمداری و رفتار قبیلهای و عشیرهای است .درست است كه این حاصل استبداد
است ولی در حیات تكاملی ایران ،خود به عنوان یك متغیر اصلی دارای نقش شده است ،به گونهای كه
وقتی پس از انقالب اسالمی استبداد حذف میشود اما بازهم نحوه رفتار ایرانیان حذف نمیگردد(مرعشی،
پیشین.)331 :
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تمام نیرو و تالش نخبگان جهت كنترل و مدیریت جنگ و
بسیج همگانی برای جنگ با عراق بود .با پایان یافتن جنگ و روی كارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی و
تأكید وی بر توسعه اقتصادی تا حدودی عقالنیت اقتصادی حاكم گردید و از عقالنیت فرهنگی و سیاسی
به دور ماند .به طوری كه هاشمی رفسنجانی صریحاً اعالم كرد كه در كابینهاش نیازی به وزرای سیاسی
ندارد و تنها نیازمند وزرای اقتصادی و فنی میباشد(امانیان 11 :6333 ،و .)30
با روی كارآمدن دولت اصالحات به ریاست سیدمحمد خاتمی با گفتمان مردمساالری دینی ،امید بر
آن بود كه فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلهای از جامعه ایرانی رخت بر بندد ولی تحقق مردمساالری دینی،
فرهنگ سیاسی خاص خود را میطلبید كه با فرهنگ سیاسی غالب در ایران سنخیت و تناسبی نداشت.
به عنوان مثال با گستراندن آزادی در جامعه بدون مقدمه چینی در چنین فرهنگی ،موجب گسترس بیبند
و باری ،فساد اجتماعی و غیره گردید .همچنین این گفتمان بدون اجماع نظر با جناح رقیب حاكم شد و
طبیعی است كه با پایان یافتن این دوره ،این گفتمان جای خود را به گفتمان دیگر خواهد داد.
در واقع خاتمی به موضوع توسعه سیاسی به عنوان یك كار فرهنگی نگاه نكرده است(سریعالقلم،
 .)331-333 :6332حقیقت مطلب آن است كه اكنون بازی همان بازی قدیمی است با این تفاوت كه
عناصر جدیدی در آن شركت دارند به عنوان مثال به جای قبایل و عشایر ،احزاب و گروهای جدید به
وجود آمدند .معانی و الفاظ یك شاعر فارسی این امر را خاطر نشان میكند كه ممكن است معنای كهنه
در قالب واژگان نو ریخته شود(لرنر .)112 :6333 ،در واقع در كشوری زندگی میكنیم كه بسیاری از افراد
حامالن افكار مدرن ولی دارای خلقیات سنتی و عشیرهای هستند و آن گونه عمل میكنند.
تاریخ ایران نشان میدهدكه فرهنگ سیاسی مردم ایران به استثنای برهههای بسیار كوتاهی از تاریخ
این سرزمین كهن و باستانی بر جدایی ،خصومت و آشتیناپذیری ،نظم ستیزی و قانونگریزی استوار بوده
است .درتاریخ مردم ایران به ندرت میتوان به شواهد و اسنادی برخوردكرد كه نشان از تجانس ،همگرایی،
وفاق ،مسالمت و وحدت داشته باشد(فرخجسته.)340 :6331 ،

تبیین اصول و اهداف فرهنگ سیاسی در ایران

سیاست فرهنگی ،سیاست انقالب اسالمی است .انقالب اسالمی بدین معناست كه فرهنگ اسالمی،
مبنای كلیه شئون فردی و اجتماعی كشور است .سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی مأخوذ از جهانبینی
و انسانشناسی اسالمی و مبتنی بر مبانی و مفاهیمی است كه به عنوان اصول سیاست فرهنگی در
شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است(اصول و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی
انقالب فرهنگی ،)6336 ،و عبارتند از:
 .6حاكم بودن بینش توحیدی بر تمامی شئون و عرصههای حیات فردی و اجتماعی و نقش و تأثیر
بنیادی اعتقاد به اصول و فروع دیانت مانند وحی ،نبوت ،امامت ،عدالت ،معاد ،تبری و تولی در جامعه
اسالمی .2 .جاودانگی وجود انسان و كرامت و شرافت ذاتی او ،به عنوان خلیفهاللّه و امانتدار خداوند،
صاحب اراده و اختیار ،دارای قدرت تعقل و انتخاب در تعیین سرنوشت خود ،و نیز نقش عقل و تجربه در
استمرار حركت تكاملی وی .3 .برخورداری انسان از فطرت الهی كه مایه رشد و خیر و صالح او است.
 .4سرشت مادی و معنوی بشر و قابلیت رشد و شكوفایی وی در همه وجوه و زمینههای فردی و اجتماعی،
مادی ومعنوی ،جسمی و روحی ،عقلی و عاطفی .1 .خیرخواهی ،كمالجویی ،آرمانخواهی ،ظرفیت علمی
نامحدود و كشش فطری انسان به سوی علم ،زیبایی ،تقدیس و پرستش .1 .زایندگی و قدرت ایمان در
خلق ارزشهای معنوی و فضایل اخالقی و ایجاد روحیه استقالل ،حریت ،عزت نفس و تحكیم مناسبات
انسانی در جامعه .3 .و باالخره تأثیرپذیری انسان از محیط اجتماعی خود و مسؤولیت نظام اسالمی در
سالمسازی محیط ،تحقق قسط و عدل ،تأمین حق مشاركت مردم در همه امور با توجه به لزوم زدودن
علل و عوامل زمینهساز كفر و نفاق ،فقر و فساد ،ظلم و استبداد.
اهداف سیاست فرهنگي

اهدافی كه میتواند مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد بدین شرح است:
 .6بازشناسی و ارزیابی مواریث و سنن تاریخی و ملی در عرصههای مختلف دینی ،علمی ،ادبی و
هنری و فرهنگ عمومی ،و نگاهبانی از مأثر و مواریث اسالمی و ملی و حفظ و احیاء دستاوردهای مثبت
و ارزشمند تمدن اسالم در ایران .2 .ارتباط فعال با كشورها و ملتها و تحكیم پیوند مودت و تقویت
همبستگی با مسلمانان و ملل دیگر جهان .3 .شناخت فرهنگ و تجربههای بشری و استفاده از دستاوردهای
علمی و فرهنگی جهانی و با بهرهگیری از كلیه روشها و ابزارهای مفید و مناسب .4 .تحكیم وحدت ملی
و دینی با توجه به ویژگیهای قومی و مذهبی و تالش در جهت حذف موانع وحدت .1 .تالش مستمر در
جهت رشدعلمی ،فرهنگی و فنی جامعه و فراگیر شدن امر سواد و تعلیم و تربیت .1 .ترویج روحیه قیام به
قسط و عدالت اجتماعی .3 .ارزش دادن به كار و اهمیت بخشیدن به تالش و كوشش در جهت استقالل
و خود اتكایی درعین التزام به كفاف ،قناعت و مبارزه با روحیه اسراف و تبذیر .3 .گسترش زمینه مشاركت

آسیب

سیاسی

ایران

و مباشرت مردم در امور فرهنگی ،هنری و علمی و همچنین حمایت از فعالیتها و اقدامات غیر دولتی به
منظور همگانی شدن فرهنگ و توسعه امورفرهنگی با نظارت دولت .1 .گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری
وحمایت از حقوق فردی و اجتماعی برای دعوت به خیر و همگانی شدن امر به معروف و نهی ازمنكر بر
مبنای حكمت ،موعظه حسنه ،شرح صدر و جالل به آن چه احسن است.
آسیبشناسی فرهنگ سیاسی در ایران

جامعه ایرانی به دالیل بی شماری امروز یكی از پیچیدهترین جوامع جهان را تشكیل میدهدكه تراكم
افزده شدن ،و انباشت الیههای متعددی از مشكالت و تنشها و تقابلهای گاه آشتیناپذیر درآن موقعیت
بسیار بغرنجی را در آن به وجود آورده است .از این رو شاید ادعایی مبالغهآمیز نباشد كه ایران امروز را
بتوان یكی از بزرگترین آزمایشگاههای روابط و مناسبات اجتماعی و یكی از گلوگاههای حساس تاریخی
و فرهنگی درجهان به شمار آورد كه سرنوشت آن میتواند به بسیاری از پرسشهای اساسی در روابط كنونی
درجهان پاسخ دهد .هم از این روستكه بسیاری از پژوهشگران اجتماعی اعم از جامعهشناسان ،انسانشناسان
و روانشناسان و به طور كلی فرهنگشناسان از سراسر عالم تمایل به آن دارند كه به ایران سفر كرده و
این جامعه پر شور و شكوفا و در عین حال پر تنش و تناقضش را از نزدیك ببینند و حتی آنها كه چنین
اقبالی را نمی یابند ،از ایرانی و غیر ایرانی هر سال صدها مقاله و كتاب را به كشور ما اختصاص میدهند.
ایران در طول تاریخ به دالیل مشكالت بسیاری كه بیشتر ناشی از عوامل داخلی است از فرهنگ
سیاسی مداوم برخوردار نبوده است كه این مشكالت را میتوان در سه سطح .6 :سطح فرد؛  .2سطح
ماهیت روابط میان شهروندان؛ و  .3سطح ساختارها ،بررسی كرد.
 .6سطح فرد:
 احساسی و هیجانی بودن فرد غرور كاذب كم فكر كردن گوش نكردن به دیگران كم حوصلگی در تحلیل و شناخت منفی بافی تفاوت قابل توجه میان ظاهر و باطن فرصتهای بسیار محدود برای رشد فرد عدم تساهل و صعه صدر .2سطح ماهیت روابط میان شهروندان:
 ضعف در حاكمیت شایستهساالری -احترام قائل نبودن واقعی برای دیگران

 نگاه ابزاری به دیگران ضعف در پیگیری اهداف جمعی آشنا نبودن با قواعد رقابت نپذیرفتن تفاوتهای یكدیگر خشونت سیاسی سیاستگریزی بیاعتمادی سیاسی ظرفیت فهم منافع و خواستههای دیگران اولویت خواستههای فردی بر خواستههای جمعی بیاعتمادی و استفاده از روش تخریب دیگران .3سطح ساختارها:
 فرهنگ عمومی غیر عقالیی دولتی بودن نظام اقتصادی بی ثباتی نظام اجتماعی(سریعالقلم6 :6336 ،؛ قاضیزاده.)6330:31 ،عوامل مختلفی در شناسایی آسیبهای فرهنگ سیاسی ایران وجود دارد كه متناسب با دورههای مختلف
میباشد .مهمترین مسئلهای كه ممكن است دغدغه فرهنگ سیاسی را ایجاد كند منبع فرهنگ سیاسی و
این كه چه نهاد و آیا افرادی خود را داعیه فرهنگساز میدانند؟
ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر بین دولت و ملت انگارهها و تصوراتی وجود دارد كه متناسب با
آن سیاستهایی اتخاذ میگردد و روابط بین دولت و ملت بر اساس این انگارهها و تصورات میباشد اما
باز جای سؤال است كه آیا فرهنگ سیاسی توسط كسانی كه سیاست را ایجاد میكنند ایجاد میشود .هر
چند كه هدف این مقاله آسیبشناسی فرهنگ سیاسی است اما پرداختن به این مسائل همراه با نوعی
مالحضات میباشد .ازاین رو اولین قدم در بحث آسیبشناسی فرهنگ سیاسی ،آسیبشناسی سیاستها و
سیاستگذاریهای فرهنگی در كشور میباشد كه به آن پرداخته میشود:
آسیبشناسي سیاستها و سیاستگذاریهای فرهنگي

در ایران مطالعات سیاستگذاری چندان عمومی نیست و در سالهای اخیر توجه به این امر گسترش
یافته است ولی در نهایت چیزی فراتر از كلیگویی نیست(اشتریان ،)6331 ،و به دلیل این كلیگویی اجرای
سیاستها نیز به صورت سیستمی مورد مطالعه قرار نمیگیرد .ازسوی دیگر یك چارچوب نظری و برنامهریزی
مشخصی نیز برای اجرای سیاستها وجود ندارد كه این سبب تعارض در اهداف میشود(همان).
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بسیاری از برنامهریزیهای صورت گرفته فاقد ساختار فنی هستند تا بر اساس آن بتوان راهكارهای
اجرایی داد .در واقع سند چشمانداز ،سیاستهای كلی ،قانون برنامه ،سندهای توسعه بخشی و فرابخشی
همه وجود دارند ،اما آنگاه كه میخواهیم آن را عملیاتی كنیم ،دستورالعمل صریح سیاسی در دست ندایم.
تعیین مشكل نیز یكی از ضروریات مهم است كه باید مورد توجه قرار گیرد چرا كه بسیاری از
سیاستگذاران بدون توجه به مشكالت عینی و مسائل موجود و صرفاً با اتكا به آمال و آرزوها و ایدولوژی
خود به تعیین هدفی غیر دقیق و سپس به سیاستگذاری جهت دستیابی به هدف مورد نظر میپردازند.
غافل از این كه سیاستگذاری بدون توجه به واقعیات موجود ،مشكالت عینی ،مسائل بومی و ویژگیهای
محیطی میتواند به ناكجاآباد منتهی شود و هیچ نتیجة عملی در بر نداشته باشد(اشتریان .)6332 ،از این
رو شناخت مشكل ،تحلیل درست مشكل و ارائه راهحل و راهكار از اهمیت اساسی برخوردار میباشد و
سیاستگذاری فرهنگی طبیعتاً میبایست از منظری فرهنگی به مسائل نگاه كند و از همان منظر نیز
وظایف خود را بازشناسی كند .در مبحث سیاستگذاری ،میتوان دو نوع سیاست فرهنگی را ازهم تفكیك
كرد .در سیاست فرهنگی سنتی ،هدف ارائه خدمات فرهنگی به گروههای خاص اجتماعی است اما در
سیاست فرهنگی جدید هدف ،همگانی كردن فرهنگ و افزایش مشاركت شهروندان در تولید و خالقیت
فرهنگی است .سیاست فرهنگی سنتی نه با هدف ما از برنامهریزی انطباق دارد و نه با مقتضیات و شرایط
دنیای امروز؛ لذا باید به فكر برنامهریزی فرهنگی در قالب سیاست فرهنگی جدید باشیم؛ یعنی باید به
همگانی كردن فرهنگ در چارچوب برنامهریزی جامع فرهنگی و آموزشی بیندیشیم و به ویژه باید توجه
داشته باشیم كه سیاستی را برگزینیم كه به وجوه زمینهساز فرهنگی توجه نماید و جامعه را برای تحوالتی
كه در پیش دارد آماده كند ،زیرا آمادهسازی جامعه برای رسیدن به اهداف فرهنگی ،اقتصادی و نظایر آن،
در گرو توجه به این وجوه زمینهساز است؛ از سوی دیگر زمینه تحقق ارزشهای متعالی مربوط به این
قلمرو در حوزة فرهنگی محصور نمیماند ،بلكه در رابطة تنگاتنگ با حوزههای دیگر ،به ویژه بخشهای
اقتصادی و سیاسی جامعه قرار میگیرد؛ از این رو ،در شرایط كنونی جامعة ما توجه به برنامهریزی جامع
فرهنگی -آموزشی در قالب سیاست همگانی كردن فرهنگ و به عنوان جزئی از برنامة توسعه ملی كه با
تمام حوزههای كشور در ارتباط است ،اجتنابناپذیر مینماید.
آسیبهاي نگرشی

یكی دیگر از بحثهای آسیبشناسی فرهنگی تفاوت نگرشی بین دولت و ملت و هم بینخود اعضای
دولت است .آن چه كه باعث تفاوت نگرش میشود تفاوت مصالح عمومی با منافع ملی ،فقدان وحدتنظر
در حوزة فرهنگ ،نارسایی در اولویت ارزشها.
 تفاوت مصالح عمومی با منافع ملی :در ایران جای این سؤال مطرح است كه آیا تعریفی هماهنگاز مصالح عمومی و منافع ملی نزد تصمیمگیران و سیاستگذاران وجود دارد؟

تعریف و تدوین مصالح عمومی و منافع ملی عرصه را برای شكلگیری مرجعیتهای پایدار و هماهنگ
سیاستهای عمومی میگشاید .مرجعیتها تصاویری است از واقعیت كه زمینهساز كنش و عمل دولتی
میشوند .پرداخت و بازپرداخت مرجعیتها حاصل فعالیت واسطههایی است كه با دركی صحیح از مصالح
عمومی و منافع ملی زمینهساز سیاستهای عمومی خردمدار و تغییرات تدریجی پایدار میشوند .تعلق
سازمانی واسطهها را در درون و بیرون دولت باید جستجو كرد(وحید.)6333 ،
 فقدان وحدتنظر درحوزه فرهنگ :دستیابی وحدت رویه و انسجام جامع و كامل درعرصة فرهنگكار مشكلی است .در بحث فرهنگ مشكل مفهومی و نظری و هم مشكل مصداقی وجود دارد .اساسیترین
رسالت علما ،دانشمندان و مدیریت فرهنگی كشور این است كه در جهت ایجاد وفاق و وحدتنظر در
حوزة فرهنگ تالش كنند .چشمانداز مبهم و نامشخص در عرصة فرهنگی تبعات نامناسبی دارد كه
سیاستگذاران فرهنگی كشور باید به آنها توجه داشته باشند((همان).
 نارسایی در اولویت ارزشها :در سیاستگذاری «اولویت» در ارزشها مطرح نیست .ما میخواهیمارزشهای متفاوتی (نه متعارض) مثل عدالت ،اشتغال ،تورم ،امنیت ،آزادی و  ...را با هم داشته باشیم .این
اصالً شدنی نیست .زیرا جمع اینها با یكدیگر بسیار مشكل است.
در سیاست دولتی لحظات بحرانی و حساسی فرا میرسد كه به ناچار باید اولویتبندی كرد .لذا باید
سلسله مراتبی وجود داشته باشد .ما نمیتوانیم هم سرمایهگذاری را رواج دهیم هم عدالت اجتماعی را
مستقر كنیم و هم اشتغال ایجاد كنیم .به هر حال یكی دیگری را نقض میكند(همان).
رابطه فرهنگ سیاسی با فرهنگ عمومی

در طول بعضی از دوران تاریخی ایران ما شاهد این امر هستیم كه دولت نیاز اساسی جامعه را نیاز
اقتصادی میداند ،ازاین رو غافل از نیاز سیاسی جامعه میماند و این مانع سهیمشدن جامعه به ویژه طبقه
متوسط در قدرت میباشد و آن چه كه باقی ماند بیاعتمادی است چرا كه جامعه با این تصور كه ممكن
است نیازهای ملی تأمین نشود خود را از سیاست و تصمیمهای سیاسی كنار میكشاند .بنابراین ،این
سوال كه چگونه میتوان یك سیستم سیاسی پایدار را از دل نا آرامیها شكل داد به سوال اساسی پیش
روی تحلیلگران مبدل شده است .سیستمی كه قادر باشد ضمن تاثیرگذاری و جهتدهی به تقاضاها و
خواستههای روزافزون ملی و بینالمللی .آنها را به دامنه تغیرات و تحوالت اجتماعی جامعه پایدار همسو
نموده و به بهرهبرداری ملی از آنها بپردازد.
فرهنگ سیاسی جهتگیری ذهنی ملتها ،گروههای اجتماعی یا افراد به سیاست درست و تا حدی
الگویهای رفتار سیاسی را شكل میدهد ،نظام باورهای مذهبی ،نمادهای بیانی ،ارزشهای اجتماعی،
ادراک ذهنی از تاریخ و سیاست ،ارزشهای بنیادین چگونگی بازنمایی احساس ،معرفتها و تعامالت
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سیاسیكه محصول تجربه خاص تاریخی ملتهای و گروهاست و چهارچوب بازخوردی و رفتاریكه نظام
سیاسی در آن جای گرفته است را میتوان در مفهوم نسبتاً گسترده فرهنگ آن جای داد.
در تعریفی دیگر میتوان فرهنگ سیاسی را مهمتر از فرهنگ عمومی دانست و در واقع انعكاس
فرهنگ عمومی را در فرهنگ سیاسی جامعه میتوان مشاهده كرد.
به عنوان نمونه بیاعتمادی ممكن است یكی از مولفهای رفتاری ما ایرانیان در فرهنگ عمومی باشد
كه تجلی آن را با كمی دقت میتوان در فضای سیاسی بین سیاستمداران مشاهده كرد(سایت خبری
تحلیلی ایران دیپلماتیك.)6310 ،
بنابراین برای صدور تحلیل فضای سیاسی یك جامعه میبایست كه به تحلیل همه ابعاد موجود در
فضای جامعهشناسی ،مردمشناسی ،هنر و ارتباطات یك جامعه پرداخته شود و به درک درستی از فضای
فرهنگ سیاسی و روند مورد نظر سیاسی رسید.
دولت و فرهنگ سیاسی

یكی از وظایف دولتها این است كه فرهنگ سیاسیحاكم را اصالح كند اگر این آموزش انجام نشود
جامعه خودش این كار را میكند؟ جامعه ما به شكل مثبت از فرآیند جهانی تأثیر میگیرد؟
میتوان گفت در این زمینه دو بحث وجود دارد .یكی این كه ما چه قدر در ایجاد ،تغییر و كاهش
آسیبهای فرهنگ سیاسی ،نیروی آگاه صاحب اختیار داریم كه مثالً دولت نام دارد و قرار است دست به
اصالح بزند؟ دولت ابزارهایی اعم از آموزش و پرورش ،دانشگاه و رسانه را در اختیار دارد .نمیگوئیم با
وجود این ابزارها ،نباید برای آن نقش قایل شد و رسانهای مثل تلویزیون نقش عمدهای دارد ،اما آنچه به
عنوان اهداف مستقیم از پیش تعیین شده در این رسالت آموزشی وجود داشته و قرار به پیاده شدن بوده
در جامعه پذیرفته نشده است و اتفاقاً همین جاست كه میگویند نسل امروز كه باید تحت تأثیر سیاستهای
كالن این ابزارها باشد ،چرا به آن توجهی ندارد؟ جامعه بر اساس آگاهیها و ارادهاش تغییراتی را در
فرهنگ سیاسی ایجاد كرده است .نتیجه ناخواسته این اتفاق حاصل از فعل و انفعاالتی است كه این نیرو
در كنار مؤلفههای دیگر آن را شكل داده است .شاید به همین دلیل است كه جامعه ایرانی گاهی خیلی
هوشمندانه عمل میكند و گاهی آرام و گاهی خشن موضع میگیرد .این جزو تجربه اوست و باید اجازه
داد تا آن را صورت دهد .پس این طور نیست كه این تجربه متأثر از دولت باشد و همچنین این طور هم
نیست كه هیچ تأثیری نپذیرد .وقتی میگوییم ایران متن بزرگتر از خود است ،این یعنی دولت ،كارگزار
اصلی نیست.

آموزش و فرهنگ سیاسی

نقش آموزش در فرهنگ سیاسی چیست و آیا میتوان با آموزش شرایط را برای بهبود فضای سیاسی
فراهم آوریم؟
ما در جامعهشناسی مفهومی به نام اجتماعی شدن داریم كه دورههای گوناگون سنی را برای ورود
افراد به جامعه و نقشپذیری در آن مشخص میكند .در این بخش به این مطلب اشاره میشود كه افراد
از سنین پایین و در دوران مدرسه باید نحوه برقراری ارتباط با دیگران و تعامل با آنان را بیاموزند كه در
آینده با مشكلی مواجه نشوند .اما اگر این آموزش به نحو درست درمدارس داده نشود و بچهها به دانشگاه
وارد شوند این تضاد آموزشی قابل درک خواهد بود و بسیاری با این مسایل درگیری پیدا میكنند .كمكم
نوعی تغایر و تقابل میان فرهنگها و نسلها ،سطوح مختلف جامعه و حتی شهر و روستا ایجاد میشود.
در نتیجه حالت آنومیك در جامعه ایجاد میشود (فرد در جامعه نمیتواند هنجار معینی بپذیرد) و دیگر فرد
نظر شخصی درباره حوادث اطرافش ندارد .البته در جامعه ما كه به دلیل نبود برنامه آموزشی مناسب ،فرد
اگر با شرایط دوگانگی هنجار روبرو شود باید به آن اجازه بحث داده شود و به طور كلی باید درباره هنجارهای
گوناگون به خصوص سیاسی بحث و تبادل نظر صورت گیرد .ما شاهد آن هستیم در بسیاری جوامع بسیار
به حل اینگونه معضالت پرداختهاند و به عقاید افراد بها میدهند .بنابراین در چنین حالتی در رابطه با
نظام سیاسی به سوی حالت آنومی حركت میشود و بسیاری افراد ،درباره فعالیت سیاسی ،حزبگرایی و
ورود به احزاب دچار یك نوع بیهنجاری میشوند و همین شرایط همانند سم در جامعه تزریق میشود و
با ممانعتها تلفیق شده و فضای نامناسبی ایجاد میكند ،عدم رعایت قانون ،عدم رعایت عدالت اجتماعی
و  ...در تشدید این بحران نقش فراوانی خواهند داشت و در آن صورت خروج از بحران پیش آمده بسیار
دشوار خواهد شد.
برای جلوگیری از پیشرفت این نابسامانی و جلوگیری از رسیدن به حالت آنومی در میان اقشار جامعه
چه باید كرد؟
برای جلوگیری از پیشرفت این نابسامانی باید از همین دانشگاهها و همین رشتهها كه امروز آن را
بیاهمیت میدانند استفاده كرده و به جای حذف آن با كمكش به تحقیق و بررسی این شرایط بپردازند و
با كمك فارغالتحصیالن و مشاوره با نخبگان این رشتهها راهكاری مناسب برای آن بیابند و مانعی در
برابر این اجتماعی شدن نابسامان ش وند .مطمئنا اگر جامعه از درون در برابر این آنومی نایستد از بیرون و
با فشار از باال به نتیجهای نخواهد رسید .پس آسیبهای فرهنگ سیاسی چیزی فراتر یا بیگانه با شرایط
جامعه ما نیست بلكه به دلیل رفتار سیاسی اشتباه ما ،ایجاد بستر نامناسب دررابطه با برخورد فرد باسیاست
و عدم اجتماعی شدن صحیح افراد ،فرهنگ سیاسی در جامعه در مسیری نامناسب قرار گرفته است و به
سوی بیهنجاری میرود .درچنین شرایطی افراد به سوی مسیر مشخصی نمیروند و به دورخود میچرخند
و به قول معروف سرشان به سنگ میخورد حتی اگر درقبال مسایل دیگر ،دولت خوب فعالیت كند ،شكم
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مردم سیر شود ،مصرف گرایی افزایش یابد یا ماشین بسیار در اختیار مردم قرار گیرد اما به دلیل نبود
فرهنگ مناسب مطمئنا با مشكل مواجه میشود.
راهبردهایی جهت گسترش فرهنگ سیاسی در ایران

با توجه به نظام سیاسی كشور راهبردهایی برای گسترش فرهنگ سیاسی در كشور میتوان در نظر
گرفت كه در زیر بیان میشود:
محوريت دولت در برنامهريزی فرهنگي

نظریهای كه معتقد به نقش محوری دولت در سطح توسعه و كالن برنامهریزی فرهنگی است ،دولت
را به عنوان مركزیت نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان دینی و به طور مشخص ،دین اسالم مطرح میسازد.
در این دیدگاه ،دولت به عنوان بزرگترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسئولیت سرپرستی تكامل
ساختارهای اجتماعی را بر عهده دارد .لذا دولت نه تنها «متولی تكامل فرهنگ ،بلكه سرپرست رشد و
تكامل تمامی ابعاد اجتماعی» حیات بشری است و به همین دلیل ،اصوالً برنامهریزیهای فرهنگی نه
تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند ،بلكه به دلیل جایگاه والیتی و هدایتی خاصی كه برای دولت
ترسیم میشود ،حوزه فرهنگ و برنامهریزیهای فرهنگی به نحوگستردهای تحت تأثیر این نهاد اجتماعی
قرار دارند.
البته این بدان معنا نیست كه یك نوع دیگر از دیكتاتوری و سلطهگری هر چند اقتصادی نباشد بر
تكامل فرهنگی حاكم گردد ،زیرا فرهنگ اسالمی یعنی فرهنگ گرایشات روانی و اعتقادی جامعه بر پایه
آزاداندیشی عرفانی ،فلسفی ،فقهی و تجربی استوار است.
ساختار فرهنگی اسالمی به هر درجه از رشد وكمال كه برسد خود را مطلق نمیانگارد و درهمه مراتب
توسعه ،زمینه بحث و فحص علمی را نمیبندد.
راندمان فعالیتهاي فرهنگی

راندمان فعالیتهای فرهنگی دولت عبارتند از:
 .6درسطح خرد
 توسعه و هماهنگسازی گمانهها و نظام احتماالت در مفاهیم اعتقادی ،نظری و كاربردی توسعه و هماهنگسازی گزینش گمانهها در مفاهیم اعتقادی ،نظری و كاربردی توسعه و هماهنگسازی پردازش مفاهیم اعتقادی ،نظری و كاربردی. .2در سطح كالن
 مدیریت بر پیدایش سرعت احتماالت و گمانهزنی -مدیریت بر پیدایش دقت گزینش و انتخاب احتماالت

 مدیریت بر پیدایش تأثیر پردازش اطالعات در عینیت. .3در سطح توسعه
 توسعه صیانت اجتماعی ،فرهنگی توسعه عدالت اجتماعی ،فرهنگی توسعه اعتماد اجتماعی ،فرهنگی(اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.)6336 ، .4در سطح سیاستگذاری
 برقراری نظام منسجم ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی دركشور و طراحی ساز و كاركنترل و ارزیابیسیاستگذاری . ...
 توجه به ایجاد وسایل ارتباط جمعی مستقل برای نظارت و چشم بینای سیاستگذاریهای فرهنگی اهمیت دادن به نظرات نخبگان در ارزیابی سیاستها و سیاستگذاریهای فرهنگیراندمان نهایی این چهار سطح خرد ،كالن ،توسعه و سیاستگذاری تكامل اجتماعی فرهنگ خواهد بود.
نتیجهگیري

در این مقاله سعی شد ابتدا به منابع فرهنگ سیاسی در ایران اشاره شود و بعد با توجه به اهداف
فرهنگ سیاسی ایران به آسیبشناسی آن پرداخته شود و درنهایت باتوجه به آسیبهای ذكر شده راهبردهایی
را ارائه دهیم.
همان طوركه پیشتر اشاره شد مؤلفهها و عوامل مختلفی در شكلگیری فرهنگسیاسی ایرانیان دخیل
است كه به تبع جامعهپذیری متفاوتی را برای افراد ممكن است در پی داشته باشد .جامعهپذیری متفاوت
نگرشها و عمل متفاوتی را نیز به همراه خود در پی دارد .از این رو آن چه كه در این امر برای هماهنگی
افراد در جامعه اهمیت پیدا میكند فرهنگسازی در جامعه است كه این امر میتواند از طریق نهادهای
سیاسی و فرهنگی درجامعه صورت گیرد .امر مسلمی كه نهادهای سیاسی میبایست در این زمینه در نظر
داشته باشند ،توجه به فرهنگ عمومی است كه در جامعه وجود دارد .چرا كه نهادهای سیاسی موظفند
فرهنگ عمومی را به سمتی بكشانند كه فرهنگ سیاسی منجر به نوعی توسعه سیاسی نیز گردد از این
رو سیاستگذاری دولتی چه در سطح خرد و چه در سطح كالن برای جامعهپذیر شدن افراد اهمیت پیدا
میكند.
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