
 
 ایدئولوژي و فرھنگ سیاسي گروھھاي حاكم در دوره پھلوي 

 حسین بشیریھ 

ین نظر از اینكھ از چھ سرچشمھ در ھر جامعھ، ایدئولوژي و نگرش سیاسي گروه حاكم قطع سیار تعی قش ب نده ھایي پدید آمده باشد ن اي  كن
ست. در توسعھ سیاسي دارد ثر ا سي مو سعھ سیا ند تو بر رو نیز  حاكم  گروه  گرش  یدئولوژي و ن ییر در ا ساس، تغ قع، . بر این ا در وا

سي است یژه . ایدئولوژي و نگرش سیاسي واسطي متغیر در تعیین شرایط توسعھ سیا سي، بو یدئولوژیھا و نگرشھاي سیا حال ا ین  با ا
شند بھ رقابت و مشاركت نزد گروه حاكم، منشا عمل و رفتار سیاسي ھستند، و ممكن است نسبت یا نامساعد با باره . سیاسي، مساعد  در 

ایران، فرھنگ و نگرش سیاسي گروھھاي حاكم بھ دالیل عمیق تاریخي و اجتماعي و روانشناختي، نگرش پاتریمونیالیستي بوده كھ در 
ست اي عمودي و آمرانھ از باال بھ پایین میان حكام و مردم تصور مي آن، ساخت قدرت بھ عنوان رابطھ طھ . شده ا ین راب ھادي ا شكل ن

شد شده با گون  ستم دگر قرن بی یژه در  تاریخ بو طي  ست در  كن ا لي; قدرت عمودي و پدرساالرانھ مم قدرت، ع طھ  ما راب رغم ورود  ا
 . اي در آن، اساسا دگرگون نشده است عناصر تازه

ماعي و  سطح زنـدگي اجت قدرت در سـطح زنـدگي سیاســي تـابعي از نـوع تصـور از قـدرت در  كھ سـاحت و رابطـھ  پذیریم  چنانچـھ ب
بدانیم ماعي  فتر اجت نابع و . خانوادگي است، در آن صورت باید تغییر در نگرشھا و ایدئولوژیھاي گروه حاكم را در گرو تغییرات ژر م

سنن  سرچشمھ با  خانواده،  ساختار  بر  عالوه  یدئولوژي  ین ا ند و ا نوع و متعدد یران، مت بھ در ا مودي و یكجان قدرت ع ھاي ایدئولوژي 
بوده است ند  نیز در پیو شرقي  ستبداد  شیوه ا سنتي و  ماعي  طھ، . مذھبي گذشتھ این سرزمین و ساختار اجت ین راب ست«در ھم از »  قدا

بت و . شده است ویژگیھاي اصلي قدرت سیاسي محسوب مي براي رقا شده و حقي  بر طبق الگوي قدرت سنتي، مردم، اتباع حاكم تلقي 
شھروندان(طبیعي است كھ رابطھ تابعیت، صرفا با تغییر واژگان . مشاركت نداشتند باره ) از اتباع بھ  سي، یك قانون اسا شتن  با نو یا  و 

غیره(بلكھ با وجوه مختلف حیات اجتماعي ; رود از میان نمي مذھب و  ند دارد) در سطح خانواده،  سي . پیو طھ اسا ین راب ییر ا بدون تغ
فت ند یا خود را نخواھ عي  ناي واق سي مع ستم، . تابعیت، پارلمان و حزب و قانون اسا قرن بی ید در  حوالت جد خي ت گر، بر سوي دی از 

باال در  حول از  جاد ت ضرورت ای نیز  لف و  یدئولوژیھاي مخت لب ا گیر در قا ستگي فرا جاد ھمب بھ ای یاز  سنتي و ن ستگي  شي ھمب فروپا
كرده است شدید  ستي . ساخت اجتماعي و اقتصادي، ایدئولوژي و نگرش آمرانھ گروھھاي حاكم را ت گرش پاتریمونیالی عات ن كي از تب ی

با«از این رو، سیاست اغلب بھ معناي . بوده است»  دشمنان«تصور مخالفان سیاسي بھ عنوان  » فن از میدان بھ در كردن دشمنان و رق
سازش كاري و  لب ھم ھنر ج نوان  بھ ع تا  ست  تن . تلقي شده ا حاكمي در م گروه  ھر  یدئولوژیك  شھاي ا سي و گرای نگ سیا عا فرھ طب
ست بل فھـم ا مي جامعـھ بھــتر قا سي و عمو نگ سیا یز . فرھ یران ن لي از فرھنـگ سیاسـي ا بدین لحـاظ، در اینجــا اجمـاال بـھ بحـث ك

شرایط  پردازیم، اگرچھ باز باید تاكید كرد كھ بر طبق فرض اساسي ما، نگرش و ایدئولوژي گروه حاكم از حیث تقویت مي ضعیف  یا ت
 ) 1. (تر از فرھنگ سیاسي عمومي است كننده توسعھ سیاسي بھ معناي مشاركت و رقابت دست كم در كوتاه مدت تعیین

 تابعیت / فرھنگ سیاسي آمریت

سترش  عني گ بھ م سي  سعھ سیا نع تو كي از موا صلي، ی ستدالل ا بر طبق ا ستم،  قرن بی یران  حاكم در ا ایدئولوژي و نگرش گروھھاي 
بت مي مشاركت و رقا شكیل  سي را ت ھد سیا شھ. د مل تقویت ری باني و عوا تھ ھا و م كھ گف گرش را چنان نھ ن ین گو نده ا ید در  كن ھم با یم  ا

شتوانھ. فرھنگ سیاسي بھ طور كلي و ھم در مقتضیات سیاسي تاریخ معاصر ایران جستجو كرد كي از پ سي ی سا فرھنگ سیا ھاي  اسا
حاكم است گروه  حوالت . نگرش و ایدئولوژي  مي، ت سي عمو نگ سیا ست فرھ كن ا ما مم ست، ا پذیر نی سي، تغییرنا نگ سیا عا فرھ طب

حول . اي یافتھ باشد و با این حال، نگرش و ایدئولوژي گروه حاكم، ھمچنان براي توسعھ سیاسي نامساعد باقي بماند عمده بدون پیدایش ت
شاركت مناسب در ایدئولوژي گروھھاي حاكم، بویژه نسبت شاركت بھ م فزایش تقاضاي م سي، ا سي  سیا ھم گسیختگي سیا نش و از  بھ ت

ست فرھنگ . انجامد مي خارج ا قال  ین م یت«فرھنگ سیاسي ایران بھ دالیل مختلف و پیچیده كھ تفصیل آنھا از عھده ا بل »  تابع در مقا
ست »  فرھنگ مشاركت« مي پذیري و فرھنگ ، و مجاري جامعھ) 2(بوده ا یت  نوع فرھنگ را تقو ین  تھ ا ھم رف كرده  پذیري، روي 

ست. است كرده ا جاد  سي . فقط تحوالت در آموزش و ارتباطات و رسوخ ایدئولوژیھاي جدید، تغییراتي در آن ای نگ سیا نھ فرھ در زمی
مي بھ مشاركت و رقابت میان گروه تابعیت، ایدئولوژیھا و نگرشھاي نامساعد نسبت توان  قوت و  حاكم،  بھ  ھاي  جھ  با تو یژه  ند، بو گیر

شروعیت صري از م مواره عن بود و ھ شده  سازي ن كامال نو قدرت  ساخت  ما،  حث  مورد ب ماني  یا  اینكھ در ایران، تا مقطع ز سنتي و 
شاركت گرش م بھ ن یل  بود بخشي از گروھھاي سنتي در آن حضور داشتند تما نده  باقي ما خود  قوت  بھ  با . ستیز  عا  شي طب ین نگر چن

بوده. ھ، ھماھنگي داشتھ استساخت قدرت عمودي یكجانب كدیگر  شتوانھ ی مودي، پ قدرت ع ند و در  فرھنگ تابعیت و ساخت و رابطھ  ا
 . حكومت مطلقھ مدرن و نوساز، نیاز بھ تداوم فرھنگ تابعیت را افزایش داده است طي قرن بیستم، تمركز منابع قدرت در دست

بي براساس فرھنگ تابعیت مان،  حوي از  یا پاتریمونیالیستي سنتي در ایران در دوره مذكور حاكم موجودي برتر، قھر بھ ن بوده و  تا  ھم
سنت و ; شد ھر چند قدرت او كامال مطلق تصور نمي; شده است برخوردار بوده و حتي مقدس تلقي مي قداست زیرا وي محدود بھ حدود 

مي نابراین ن بوده و ب ست مذھب  شد توان مھ با حق . خودكا ند  شود، ھرچ كردن داده  مت  حق حكو مردم  بھ  كھ  ست  نا نی بدان مع ین  ما ا ا
سي و  با این حال نسبت. در فرھنگ تابعیت، مردم انتظار دارند كھ حكومت ھمھ كارھا را انجام دھد. اعتراض داشتھ باشند كام سیا بھ ح
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بھ  كوشد تا بھ ھر نحوي كھ شده رضایت در فرھنگ سیاسي تابعیت، فرد مي. اعتمادي وجود دارد وعده و وعید آنھا احساس بي حاكم را 
مت . یابد طلبي و چاپلوسي گسترش مي از اینجاست كھ فضاي فرصت. دست آورد و بھ حریم او نزدیك شود ترس از اعمال مختلف حكو

 . نیز از شاخصھاي چنین فرھنگي است، بویژه با توجھ بھ آنكھ حكومت پاتریمونیال، مدعي مالكیت جان و مال مردم است

ھي . یابد آلود رواج مي طلبي و فردگرایي منفي و ترس در این نوع فرھنگ سیاسي، فرصت نیز گا مت  بھ حكو عتراض  حال، ا در عین 
ست. گیرد صورت مي شكل ا بھ دو  صت: این اعتراض اغلب  ضد فر بر  قي  ضع اخال عتراض از مو كي ا قدرت  ی كھ  طلبي و  ستي،  پر

مل  گزیني و كناره این گونھ اعتراض معموال بھ عزلت. توان در اعتراضات پنھاني و خصوصي یافت نمونھ آن را مي عال كا جویي و انف
ھھ. انجامد سیاسي مي پس از بر كھ  حض  نوع دوم، اعتراض ناگھاني و عصبي  یت م عت و تابع بھ اطا خود را  جاي  باره  تاه، دو اي كو

 . دھد مي

صت ست از فر یبي ا فراد، ترك سي ا ھاي سیا یت، رفتار سي تابع نگ سیا لي در فرھ طور ك ناره بھ  عال و ك لبي، انف عتراض  ط گیري، ا
پـذیري و  فراینــد فرھنــگ. كنــد چنیـن فرھنگـي، توانــایي افــراد در ھمكـاري و اعتمــاد بــھ یكــدیگر را تضــعیف مــي. سرپوشــیده و تــرس

مي پذیري در چنین فرھنگي، در اتباع و نیز در رھبران، نگرشھا و گرایشھایي منفي نسبت جامعھ جاد  ند بھ كار ویژه قدرت سیاسي ای . ك
ست،  اند، بتوانند نسبت بعید است كھ گروھھاي حاكمي كھ در فضاي چنین فرھنگي پرورش یافتھ بت در سیا شاركت و رقا سترش م بھ گ

 ) 3. (دیدگاه مساعدي از خود نشان دھند

جام داده . دي. آر یران ان سط ا قھ متو لف طب شار مخت ین اق گاستیل پژوھشي درباره ویژگیھاي عمده فرھنگ سیاسي و نظام ارزشي در ب
در این پژوھش نشان . كند سیاسي ایجاد نمي بر اساس این پژوھش، فرھنگ سیاسي ایران زمینھ مساعدي براي مشاركت و رقابت. است

ید  داده شده است كھ ایرانیان معتقدند كھ آدمیان طبعا شرور و قدرت ست، آدم با ماد ا بل اعت حال دگرگوني و غیرقا چیز در  مھ  طلبند، ھ
یران را در ) 4.... (اعتماد باشد، حكومت دشمن مردم است و بھ اطرافیانش بدبین و بي نسبت گان ا سي نخب ماروین زونیس، فرھنگ سیا

بي: اش در چھار ویژگي خالصھ كرده است دوره مورد مطالعھ سي،  سوء  بدبیني سیا شكار و  یت آ عدم امن ساس  صي، اح مادي شخ اعت
 ) 5. (اند بھ نظر وي این نگرشھا اساس رفتارھاي سیاسي در ایران بوده. استفاده بین افراد

 ساخت قدرت و فرھنگ سیاسي تابعیت 

یا  ھاي عمیق و گسترده فرھنگ سیاسي تابعیت، گرچھ ریشھ فظ  قدرت، ح اي دارد، اما خود بھ وسیلھ نوع رابطھ عمودي و شیوه اعمال 
مي.  شود تقویت مي بوط  قدرت مر ساختار  سي در  سعھ سیا نع تو بھ از بحث فرھنگ   بنابراین در حیطھ بحث ما كھ بھ موا ین جن گردد ا

مي یدا  یت پ قدرت، اھم ساخت  سیلھ  بھ و شدید آن  ند سیاسي تابعیت، یعني ت تاریخي و ; ك گي،  شناختي، فرھن لل روان باني و ع ھرچند م
ند جامعھ بي. باید موضوع پژوھشھاي دیگري قرار گیرد مذھبي فرھنگ سیاسي تابعیت یدایش و  شك، فرای یران، در پ یھ در ا پذیري اول

تداوم ) 6. (بسیار مؤثر است و باید در چنان پژوھشھایي، بتفصیل مورد بررسي قرار گیرد تقویت فرھنگ تابعیت شكیل و  با این حال، ت
صرفا حاصل  فرھنگ سیاسي، برخالف آنچھ برخي از نویسندگان مانند تالكوت پارسونز گفتھ ند،  جاري از «ا شدن فرھنگ ھن ني  درو

یھ طریق مجاري جامعھ ست»  پذیري اول غھ) 7. (نی ید مبال قدرت، تاك ساخت  بر  نگ  تاثیر فرھ بر  ثار غربي  قع، در آ شده  در وا میزي  آ
تھ  در حالي كھ تاثیرات تقویت; است قرار نگرف كننده رابطھ و ساخت قدرت بر فرھنگ سیاسي بھ عنوان مانع توسعھ، مورد توجھ كافي 
یده بي. است طھ پیچ سي، راب ست شك رابطھ میان ساخت قدرت و فرھنگ سیا مي; اي ا صاحبنظران  كي از  كھ ی ید چنان قرار «: گو گر  ا

كھ . است مفھوم فرھنگ سیاسي را بھ نحوي مفید و موثر بھ كار ببریم باید آن را با تحلیلھاي ساختاري تكمیل كنیم ست  ین ا ما مشكل ا ا
 ) 8(» .دھند روند و از سوي دیگر فرھنگ سیاسي را شكل مي ساختھاي سیاسي از یك سو محصول فرھنگ سیاسي بھ شمار مي

ساخت با این حال مي. بھ طور كلي، میان فرھنگ سیاسي و ساخت قدرت، رابطھ باز تولید و گزینش وجود دارد تاثیر  بر  توان  سي  سیا
مي. فرھنگ سیاسي را انتزاع كرد ید  سي، تاك صاحبنظران مبحث فرھنگ سیا ند  از چنین دیدگاھي است كھ آلموند و وربا، دو تن از  ك

 . كھ فرھنگ سیاسي ھمان نظام سیاسي دروني شده در ادراكات، احساسات و ارزیابیھاي مردم است

یھ  ھرگاه بھ نقش ساخت قدرت در حفظ و تقویت فرھنگ سیاسي توجھ كنیم، تاثیر فرایندھاي جامعھ سي(پذیري ثانو ظام سیا لھ ن ) از جم
سیاسي، قابل فھم و انتظار  بھ قدرت، در واكنش بھ تجربھ عملكرد ساخت اعتمادي و بدبیني نسبت براي مثال گسترش بي. گردد آشكار مي

نھ . پذیري ثانویھ است بوده و خود حاصل فرایند جامعھ بھ عالوه، نباید نقش نظام و ساخت قدرت سیاسي در طي تاریخ را در ھمین زمی
عھ یھ  نادیده گرفت و آن را بھ حساب فرایند جام خانواده(پذیري اول مذھب و  نگ،  شت) فرھ قدرت . گذا طھ  ساخت و راب كھ  صھ این خال

مي) تابعیت(فرھنگ سیاسي ) مطلقھ یا عمودي(سیاسي  یت و حفظ  كم تقو ست  یاورد، د ند را اگر بھ وجود ن با . ك گي  ین فرھن عا چن طب
قدرت . توسعھ سیاسي بھ مفھوم گسترش مشاركت و رقابت، نامتناسب است بط  ساخت و روا سي از  با توجھ بھ تاثیرپذیري فرھنگ سیا

یران . گیرد مستقر، طبعا بحث از آن در این حد در حیطھ بحث از موانع توسعھ در ساخت قدرت جاي مي یت در ا سي تابع فرھنگ سیا
یت دارد «: بھ گفتھ یكي از صاحبنظران. شود ھم دست كم بھ وسیلھ حقایق زنده سیاست و قدرت تقویت مي شھ در واقع بدبیني سیاسي ری

یت و بھ وسیلھ واقعیت تایید مي مي  شود و بھ نوبھ خود واقع شكل  یران را  ست در ا ھد سیا نال و ) 9(» .د نا، كا ین مع بھ ا سي  قدرت سیا
 ) 10. (كند پذیري اولیھ عمل مي پذیري ثانویھ است و دست كم، ھمپاي خانواده و دیگر مجاري جامعھ پذیري و فرھنگ مجراي جامعھ
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سیاسي ایران، تاثیرات ساخت قدرت بر گسترش برخي از شاخصھاي فرھنگ سیاسي تابعیت را مورد بررسي  ماروین زونیس در الیت
بي. قرار داده است ساس  با اح صھا،  ین شاخ كي از ا نوان ی بھ ع بدبیني  كھ  ست  شده ا شان داده  ھا ن ین تحلیل كي از ا فایتي و  مثال در ی ك

طھ دارد سي راب صمیمات سیا بر ت گذاري  نایي در تاثیر یا ناتوا سي و  مورد . ناتواني سیا یس در دوره  ماري زون سیھاي آ ساس برر برا
شود این است كھ  اي كھ گرفتھ مي نتیجھ. مطالعھ وي، درجھ پاییني از احساس توانایي سیاسي با درجھ باالیي از بدبیني ھمراه بوده است

 . انجامد قدرتي، بھ احساس بیگانگي و بدبیني سیاسي مي اصوال احساس بي

نتیجھ این . دھد زونیس در یكي دیگر از تحلیلھاي آماري خود، رابطھ بدبیني سیاسي را با امكان تحرك اجتماعي مورد بررسي قرار مي
بدگماني است كھ احساس عدم امكان تحریك اجتماعي، مالزم است بدبیني و  جھ . با احساس  یل، نتی ین قب ھایي از ا ساس تحلیل یس برا زون

كرد  اعتمادي، با احساس بي گیرد كھ بھ طور كلي بدبیني و بي مي حوه عمل قدرت و ن بط  یژه روا قدرتي و ناتوانایي سیاسي ھمراھند و بو
 ) 11. (بھ زندگي سیاسي بھ طور كلي است كننده نگرش بدبینانھ نسبت نظام سیاسي، تعیین

زیرا در ; فرھنگ تابعیت و انقیاد، بھ معناي مدرن كلمھ، در متن روابط قدرت و پیدایش ساخت دولت مدرن معناي بارزتري یافتھ است
شاركت مي چنین ساختي است كھ اصوال مفھوم  یدا  عني پ سي م ند سیا ھاي . ك بھ چارچوب فرد معطوف  فاداري  قدیم و سم  در پاتریمونیالی

ست. كوچكتر مانند خانواده، صنف و فرقھ مذھبي بود بوده ا لي  سطح دولت م فاداري در  كوین و مانع ت سویي . ھمین وفاداریھا نیز  از 
مي شاركت دیگر، ساخت دولت مطلقھ ن بت و م ند رقا جازه  توا ستقل، ا سازمانھا و تشكالت م بھ  ین رو،  ند، و از ھم مل ك سي را تح سیا

ست در نتیجھ، قشرھاي واجد آگاھي سیاسي بتدریج. دھد تكوین نمي نزوا و سیا مي بھ عدم فعالیت، ا یزي كشانده  یان، . شوند گر ین م در ا
فراد در . اي دارند كنندگان نیز نگرش بدبینانھ كنند بدبین نیستند، بلكھ مشاركت گیري مي فقط كساني كھ از سیاست كناره چھ ا قع ھر در وا

 : زونیس این رابطھ را بھ صورت زیر نمایش داده است. كنند كنند، بیشتر نگرشھاي بدبینانھ پیدا مي زندگي سیاسي بیشتر مشاركت مي

 . رود اعتمادي و بدبیني آنھا باالتر مي یابد، سطح بي سردمداران سیاسي افزایش مي ھمچنین در دوره مذكور، ھرچھ سالھاي خدمت

 ) بھ درصد(اعتمادي سیاسي در میزان بي تاثیر سالھاي خدمت

بر  اعتمادي و بدبیني نسبت بي شي در برا سان واكن بدین  یت،  سي تابع بھ قدرت سیاسي، بھ عنوان یكي از ویژگیھاي اساسي فرھنگ سیا
مي شمار  شاش. رود قدرت مطلقھ و عمودي بھ  یب اغت عالوه، ترك شروعیت بھ  سمبلھاي م میز  یھ آ ھا و رو مدرن در نھاد ھاي  سنتي و 

شبكھ«: سیاسي ایران گفتھ است وستوود، درباره امنیت. سازد بیني اعتمادآمیز را دشوار مي سیاسي، پیش حاد و  داشتن خطوط و  اي از ات
گیرد ارتباط در جھات مختلف، مانع از آن مي قرار  طر  عرض خ ستجوي ; شود كھ فرد در نتیجھ تحوالت، منزوي شود و در م ما ج و ا

 ) 12(» .دھد آمیزي قرار مي این وضع آرماني ھمگان را در وضع مخاطره

مي شاركت  سي م ظام سیا مي ھمچنین بر طبق تحلیل زونیس، ھرچھ فرد بیشتر در ن ست  بھ د شتري  قدرت بی ساس  كندو سطح اح آورد، 
 : است این رابطھ بھ شكل زیر نمایش داده شده. یابد اعتمادي او افزایش مي وبي بدبیني عدم امنیت و در نتیجھ

 ) بھ درصد(سیاسي میزان احساس عدم امنیت در فعالیت

كھ ; آورد اعتمادي بھ وجود مي بدین سان، قدرت، احساس عدم امنیت و بي بوده، بل شخص ن عد م ھا و قوا بھ نھاد ید  قدرت مق زیرا روند 
 . تابع امیال قدرتمندان خواھد بود

در پایــان بایـد باجمـال اشـاره كنیــم كــھ صــرف نظــر از ســاخت قــدرت، چنــدپارگیھاي اجتمــاعي نــیز موجــد فرھنـگ سیاسـي بـدبیني و 
بوده بي مادي  ند اعت مي. ا لف  ماعي مخت ھاي اجت یان گروھ سوءتفاھم م یا  فاھم  عدم ت بھ  گي،  پارگي فرھن ند  عا چ بدبیني و  طب مد و  انجا
مي بي یت  مادي را تقو مده اعت مانع ع ین رو،  ند و از ا بت ك شاركت و رقا سر راه م بر  مي اي  جود  بھ و سي  ند . آورد سیا یان چ طھ م راب

ید است عني; پارگیھا و فرھنگ سیاسي در ایران، رابطھ باز تول ین م ساھل و  بھ ا فاھم و ت سترش ت مانع گ گي،  ھاي فرھن ند پارگی كھ چ
تداوم . انجامد تابعیت مي گردد و از این طریق بھ تداوم فرھنگ آمریت بھ یكدیگر مي ھمپذیري گروھھاي اجتماعي نسبت از سوي دیگر، 

نھ . بخشد شود و بدین سان چند پارگیھا را تداوم مي چنین فرھنگي خود مایھ ھمپذیري و تساھل مي در واقع، چند پارگیھاي اجتماعي زمی
یت آمریت«در مقابل، فرھنگ . كند و سبب ایجاد شكاف در جامعھ از جھات مختلف مي گردد منازعات اجتماعي را فراھم مي بھ »  تابع

مي قرار  كاذب بر مل، . سازد منظور خنثي كردن آثار ناخوشایند چند پارگیھا، نوعي ھمبستگي  ین دو عا بل ا ستگي متقا بھ واب جھ  با تو
یت سي آمر نگ سیا چھ فرھ یز  ظاھرا آن ماعي ن ھاي اجت ند پارگی كاھش چ جب  ند، مو بدیل ك یك ت نگ دموكرات عي فرھ بھ نو یت را  تابع

 . شود مي

مي یت از نظر تاریخي بھ نظر  سي آمر كھ فرھنگ سیا سد  خرده تابعیت ر یدایش  جھ پ یران، در نتی قدیم در ا سي  سنتي و  ھاي سیا فرھنگ
ستم، تقویت قرن بی شد متعارض در طي  عھ. شده با مي در جام عا ن ند طب مل ك گري را تح خش دی ند ب یت نتوا شي از جمع كھ بخ توان  اي 

گیرد كھ فرھنگ آمریت انتظار داشت جاي آن را ب یك  سي دموكرات مده. سست گردد و فرھنگ سیا ساخت  شكاف ع بارز  گي  كھ ویژ اي 

Page 3 of 5

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\47.html



مل اجتماعي بوده و تح ستم  قرن بی سبت فرھنگي ایران در  ماعي را ن ھاي اجت یان  گروھ شكاف م ساختھ است،  شوار  سیار د كدیگر ب بھ ی
ست. بوده است»  مدرنیست«و گروھھاي » گرا سنت«گروھھاي  ستھاي  ساخت دولت مطلقھ مدرن، د با خوا مده،  ھات ع خي ج كم از بر

ست بوده ا نگ  ست ھماھ ھاي مدرنی خرده. گروھ بھ  شیدن  تري بخ صدد بر شتر در مت، بی سمي حكو یدئولوژي ر ین رو ا گي  ازا فرھن
لي درمقابل خرده ماع م فاق و اج جاد و تا ای بوده  گر  ھاي. فرھنگ دی كي از ویژگی قع، ی گرش  در وا تداوم ن قھ،  لت مطل ساخت دو مده  ع

 . است اندیش در بین حكام سیاسي بوده مطلق

 گیري  نتیجھ

بوده است  فرھنگ سیاسي یا نگرشھا و ایدئولوژي گروھھاي حاكم در ایران در دوره مورد بحث مغایر با مشاركت و رقابت در سیاست
یت. رود و از این رو، یكي از موانع توسعھ سیاسي بھ شمار مي سي تابع نھ فرھنگ سیا چھ در زمی لي گر ناي ك عھ بھ مع پذیري  ھاي جام

ست شده ا شدید  سي ت قدرت سیا طھ  ساخت و راب سیلھ  بي. ریشھ دارد، لیكن بھ و یت،  سي تابع نگ سیا مده فرھ ھاي ع فاوتي،  از ویژگی ت
ست. سیاسي، شدت یافتھ است اعتمادي و بدبیني سیاسي است كھ در نتیجھ عملكرد ساخت بي تھ ا : یكي از صاحبنظران توسعھ سیاسي گف
جاد « جب ای ماال مو ین تقاضاھایي احت شود، چن تھ ن شاركت، فراگرف براي م فزایش تقاضا  اگر درس اعتماد سیاسي، پیش از پیدایش و ا

فرھنگ سیاسي در صورتي كھ از قید و بندھاي دست وپاگیر ساخت قدرت مطلقھ آزاد شود ) 13(» .گردد تنش و چند پارگي سیاسي مي
بت در  شاركت و رقا ستعد م شود و م حول  سا مت چھ ب بویژه در شرایط جامعھ مدرن كھ در معرض تحوالت فرھنگي متنوع قرار دارد 

ست. سیاست گردد بوده ا بل  ید متقا طھ بازتول یران، راب قھ در ا قدرت مطل ساخت . رابطھ اساسي میان فرھنگ سیاسي تابعیت و ساخت 
ین كوشیده است كھ قدرت مي شتوانھ  براي تحكیم خود، بخش سنتي فرھنگ سیاسي را بازتولید كند و در مقابل، رواج ا سي پ فرھنگ سیا

زیرا با نوسازي اقتصاد و فرھنگ . اما در اینجا برخالف ظاھر، دور فاسدي وجود ندارد. داده است عملكرد ساخت قدرت را تشكیل مي
بوده است سي  قدرت سیا ساختار  مان  سي، ھ شرایط . جامعھ تنھا مانع عمده در تحول فرھنگ سیا سي در  حث فرھنگ سیا نابراین، ب ب

 . است» سیاسي«بلكھ اساسا »  فرھنگي«متغیر اجتماعي نھ بحثي صرفا 

لي لھ ك كي از مقو جزء كوچ قط  حث، ف ین ب قدرت«تر  ا ساختار  با  فردي  یاد  یت و انق طھ تابع مي»  راب شكیل  ند  را ت خود نیازم كھ  ھد  د
نھ صل و جداگا ست پژوھش مف قدامات . اي ا عم از ا لف ا ھاي مخت كاربرد تكنیك با  ستم  قرن بی طي  یران در  قھ در ا قدرت مطل ساختار 

لت بھ م فادار  فرد و جاد  ستاني، ای نگ با ترویج فرھ ني،  شھروند ایرا پرورش  ماعي،  سعھ اقتصادي و اجت شرایط تو تامین  فاھي،  یا  ر
قھ . اي ساختھ كھ در عین حال، موضوع قدرت بوده است مذھب، فردیت تازه در این بازسازي، مواد فرھنگي پیش از عصر دولت مطل

 . است نیز بھ كار قدرت دولتي آمده

 : ك.براي بحث نظري، ر. 1

2 . 

 : ك.براي بحث از برخي وجوه فرھنگ سیاسي ایران ر. 3

4 . 

5 . 

مي در قصھ. 6 كر  پایین ذ بت  ھاي كودكان و امثال و حكم اسناد و فولكلور، مفاھیمي از قبیل آنچھ در  شاركت و رقا با روحیھ م شود و 
جز  زرنگي، تكروي، واگذاشتن صالح مملكت: بوده است مغایرت دارد، بسیار رایج گران  بھ كسان، از دی كردن  ماد ن بھ پادشاھان، اعت

گھ شر انتظار نداشتن، فرصت سي،  طلبي، خالي بستن، تسلیم در مقابل خصم غالب، سكوت كردن، حدن لق و چاپلو شتن، رازداري، تم دا
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9 .Westwood op. cit.p.124 . 
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