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 چکیده 

.  دارد  آن  گستردگی  با  مستقیمی   رابطه  دولت  هایمسئولیت  و  تعهدات   میزان
 با   یا  و  بوده   دولت  فراگیری  مشوق  تواندمی  جامعه  گرایشات  و  هاارزش

  بزرگ  و   گرایی دولت.  کند  تحدید   را  آن  مرزهای  و  باشد   تضاد  در   آن   گسترش 
 ایستارهای   و  هانگرش.  دارد  فزاینده  روندی   ایران   در  انقالب  از   پس   دولت  شدن

  پرسش   این.  است  کننده  تعیین  فزاینده  روند  این  در  دولت  به  نسبت  ایرانیان
 و  انقالب  از  پس  ایران  در  گراییدولت  رشد  میان  ایرابطه  چه  که  شودمی   مطرح
  چارچوب  این  از  گیریبهره  با  پژوهش  این دارد؟   وجود  ایرانی  سیاسی  فرهنگ
  داند،می مقوم و  مستقیم  را   سیاسی  ساختار  و  سیاسی   فرهنگ   بین  رابطه  که  نظری

  گانه سه  هایمولفه  در   را   اسالمی   جمهوری  دوره  در  ایران   در  دولت  گستردگی 
  طبق  بر.  دهد می  قرار   بررسی   مورد  سیاسی   فرهنگ   مدرن   و   اسالمی   سنتی،
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  اقتدارگرایی،  چون  هایی ویژگی  تداوم  موجب  استبدادی  گذشته  ها، یافته
  شخصیتی،  خصوصیات   این  از  هریک  که  است  شده  خودمداری  و  اعتمادیبی

  دولت  به  دینی فرهنگ  استیالی . بخشدمی قوام را   دولت  گسترش  و  تمرکزگرایی 
  گستردگی  و  افزوده  دولت  هایمسئولیت  بر  دهد،می  قداست  و  مشروعیت  دینی
  و  هاگزینش  همچنین.  کندمی  ترویج  اسالم  گستردگی  مثابه  به  را   دولت
  ساختار   شدن  بیشینه  و  گراییدولت  توجیه  موجب  مدرنیته  از  ایرانیان  هایکژتابی
  است.  گردیده  سیاسی

  سیاسی   فرهنگ  شیعه،   سیاسی  فرهنگ  ایران،   سیاسی  فرهنگ:  کلیدی  واژگان
 .دولت گستردگی  ایران،  اسالمی  جمهوری مدرن،
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 مقدمه 

  یاگونه  به  تحوالت   روند   ،یانقالب  ینهادها  استقرار  و  ی اسالم  یجمهور  س یتاس  با
  یبازرگان  ها،بانک  ها، بنگاه  هیکل   یعن ی   یاقتصاد   نظام  ابتدا   که  خورد  رقم
  فرهنگ   نظام  ،ی فرهنگ  انقالب   با  سپس   شد  ی دولت  یکشاورز  و   عی صنا  ،ی خارج

  و  نفت  یدرآمدها   شی افزا   با  بعد  یهادهه  در .  درآمد  دولت  طرهی س  تحت   زین
  با  بلکه  شد   ترمستقل  جامعه  از   و   ترفربه  دولت  تنها   نه   حکومت،   یی خوداتکا
  جامعه،   کردن  وابسته   و   ت یمومیق   ،ی فرامل  و   ی فرومل  یهاتی مسئول  گسترش 
 . دی رس  حداکثر به دولت  ی گستردگ

  رانی ا  ملت  و  است  کرده  رییتغ   یاسیس   ساختار  گرچه  ی اسالم  انقالب  یروزیپ  با
  نی گز ی جا  یمردمساالر  و   ت ی جمهور  و   اند افتهی   یی رها  ی پادشاه  نظام   یهژمون  از 

  نهیشیپ  با  یتبع  و  محدود  ی اسیس  فرهنگ   که   داشت  انتظار  دینبا  است   گشته
  لی تبد   یمشارکت   ی اسیس   فرهنگ  به  انقالب  اثر  در   کباره ی   به  ساله  چندهزار  یذهن
  به  یگریانقالب  و   یمذهب   شوق  و   شور  دیتشد  با  یخودمدار  فرهنگ   و  شود

  وجه  سه  ی دارا  یاس یس  فرهنگ   ران ی ا   در.  کند  صعود  گفتگو   و  ت یعقالن  فرهنگ 
  دوره  در  ده ی تن  درهم  یگانگ سه  نی ا   و  است  ت یمدرن   و  تی اسالم  ت،ی رانی ا

.  است   داشته  یشتریب  شیگرا  آن  یمذهب   و  ی ارزش  وجه  بر  یاسالم  یجمهور
  و  است  وابسته   نخبگان  و  توده  یاسیس  فرهنگ  به  ران ی ا  در  دولت  یگستردگ

  اراتیاخت ش یافزا ی پ در  که هستند  حاکمان آن  یسو ک ی ؛  دارد هی دوسو  یاهی رو
  یبرا  زین  ن یمحکوم  ،یسو  گری د   و  هستند   جامعه  بر  مطلق   و   کامل  سلطه  و  خود
.  دارند  را  دولت   یری پذ تیمسئول  یافزون  یتقاضا،  شتر یب  انتفاع  و  یشخص  منافع
  جامعه  یاس یس  فرهنگ   ای   است   محوردولت  است،یس  به  انیرانی ا   نگرش  واقع   در
  شده   موجب   عیتش  ی اسیس   فرهنگ  نیهمچن.  دارد   انهی گرا دولت  یژگ ی و  ران ی ا

  یری پذ تی مسئول  و  اراتیاخت  بر  عالوه  انقالب  از  پس  شده  سی تاس  ینید  دولت
  گسترش   و   غیتبل   ،ی نید  احکام  ی اجرا  موضوع  ،یویدن  و   یماد  امور   در   ی حداکثر
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  در  و  شده  افزوده آن رسالت   به جهان در  یاسی س  اسالم گسترش   و ت ی معنو و نی د
  طول   در  ی اسالم  یجمهور. شود دار ی پد  بزرگ ی حجم  با ت یپرمسئول  ی دولت جهینت

  برداشته  گام  نه یشیب   ی دولت  ی سو  به  دولت،  کردن  نه یکم   یادعا  رغم یعل  دهه   چند
 .  است
 یجمهور  دوره  در  دولت  یگستردگ   یبررس  و   یپژوه دولت  نه یزم  در  فاتیتال

  ی کم  لحاظ  به  ران ی ا  در   دولت   خصوص  در  قاتیتحق  شتریب  و  است  اندک   یاسالم
  زین   شده  هئ ارا  مقاالت  اندک.  باشدیم  قاجار  و  یپهلو  یهادوره  به  مربوط   یفیک  و
  ی اسالم  یجمهور  در   دولت  یگستردگ   به  یاقتصاد  ای   ی تیامن   کرد ی رو  با

  فرهنگ  منظر   از   را  دولت  یگستردگ   و  ییدولتگرا   ،پژوهش  نی ا .  اندپرداخته
  جامعه،   از دولت  بزرگتربودن چون یموضوعات . دهدیم قرار  ی بررس مورد ی اسیس

  به  دولت   مسئله   ی شگیهم  شدن   ل ی تبد   و   دولت  با  جامعه  امور   همه   خوردن   گره
  و   رقابت  عدم  فرهنگ،   و  اقتصاد  در  یحکومت  یی انحصارگرا  مردم،   مسئله
  دی تحد   در  جامعه  یناتوان  ،یخصوص  بخش  و  ی مدن  جامعه  بودن  ف ینح  ت، یشفاف
  پژوهش   موضوع  انتخاب  لی دال  از  ثباتیب  ی دولت  اقتصاد  و  دولت  یمرزها

  در   یی گرادولت  رشد  انیم   یارابطه  چه  که  ی اصل  پرسش  به  پاسخ  در  .باشدیم
  نی ا  ، دارد؟  وجود  ی رانی ا   ی اسیس   فرهنگ   یهامولفه  و   انقالب   از   پس   ران ی ا

زیل    عناصر  در  را  یاسالم  یجمهور  در  دولت  یگستردگ  است   یمدع  پژوهش
کرد:ریشه   ی اسیس  ناسالم  یهاسنت  ی عنی   انیرانی ا   یسنت  فرهنگ  ـ  الف  یابی 

  در   ستی ز   از   که  انیران ی ا  یخودمدار  و  یاسیس   یاعتمادیب   ، ییاقتدارگرا  همچون
  از  ییهاارزش  و  اعتقادات  ـ  ب  ؛  است  دهی رس   ارث   به  گذشته  یپادشاه  نظام

 و   مشروع  مقدس،   را   ی نی د   دولت  از  ارتزاق  و  ت یتبع   که  عهیش  ی اسیس  فرهنگ
  ی اسیس  فرهنگ  از  گرفته  شکل  یهایکژتاب  و  هانشی گز   ـ  پ  و  داندیم  مطلوب
  ی گردآور  و  شده   نگاشته  یل یتحلـ    ی فیتوص  صورت  به  پژوهش   نی ا   . مدرن

 . باشدیم یاکتابخانه بصورت اسناد و اطالعات
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                              فرهنگ سیاسی ایران                                                                                                            

عنوان مجموعه  به  سیاسی  ارزشچنانچه فرهنگ  از  باورهای   ، هاای  و  اعتقادات 
شود،   تعریف  سیاسی  نظام  به  نسبت  را  جامعه  سیاسی  فرهنگ  الگوی  »آلموند 

های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام  گیریایستارها و سمت
می از  تعریف  خاص  الگوی  یک  متضمن  سیاسی  نظام  هر  دیدگاه  این  از  کند، 

. لوسین پای،  (113:  1382)عالم،های سیاسی هست«  گیری به سوی کنشجهت
  »فرهنگ سیاسی، معتقد است:    مؤلف کتاب »فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی«

ساخت و معنای فضای سیاسی را به همان تعریفی که فرهنگ بطور کلی معرف  
با توجه به   .(11:  1370)پای،آورد«  یکپارچگی حیات اجتماعی است به دست می
می سیاسی  فرهنگ  از  گوناگون  سیاسی،    توانتعاریف  فرهنگ  مجموعه  گفت 

احساسات،نگرش ذهنیت  ها،  و  امورعقاید  به  نسبت  جامعه  یک  سیاسی    های 
است که در طول زمان شکل گرفته و در رفتار و منش سیاسی افراد بروز پیدا  

 کند و از ویژگی پویایی، تحول و انتقال نسلی برخوردار است. می
، فرهنگ متفاوت و  پژوهشگران   شناسان وفرهنگ سیاسی ایران از دیدگاه شرق

است.  پیچیده با  ای  سیاست  اسالم(،  ورود  از  )قبل  ایران  تاریخ  طول  در 
اقتدارگرایی و استبداد، خودکامگی و خشونت پادشاهان عجین بوده است. این  

های نامطلوبی را تولید کرده و در جامعه رواج داده است که آن  وضعیت سنت
ناسالم سیاسی می ناسالم، فرهنگ سیاسی  نامند  را سنت  و  معیوب  این سنت  و 
پژوهشگران خلقیاتی همچون    (.133:  1376)کاظمی،  بیمارگونه تولید کرده است

بی توطئه،  توهم  چاپلوسی،  تزویر،  دروغ،  عدم  خشونت،  خودرأیی،  و  اعتمادی 
آمریت می و  استبدادی  سیاسی  از فرهنگ  برآمده  را  گفتگو  دانند.  سازش، عدم 

خصوص   در  مقابل  بشیریه  در  تبعیت«  »فرهنگ  به  ایران  سیاسی  فرهنگ 
ایران در قرن    های اجتماعی در »فرهنگ مشارکت« اشاره دارد و بر چندپارگی

تاکید می بیان میبیستم  و    کند کند. وی  تبعیت  یعنی فرهنگ سیاسی  دو  »این 
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ها و  ساختار سیاسی آمریت قوام دهنده یکدیگر هستند و رابطه میان چندپارگی
القلم  سریع  (.166:  1380)بشیریه،  فرهنگ سیاسی در ایران رابطه بازتولید است«

سبک   به  توجه  با  را  معاصر  سیاسی  فرهنگ  ایران،  سیاسی  فرهنگ  کتاب  در 
زندگی عشایری و روستایی دوره قاجار بیشتر برگرفته از زندگی پدرساالری در  

عشیره میفرهنگ  ایران  مردم  ایلی  و  شیوه  ای  این  تولید  داند،  باعث  زندگی 
فرهنگ خاص تابعیت و اهلیت در مردم شده است. لذا فرهنگ سیاسی ایرانیان  

 . (115: 1392)سریع القلم،در دوره معاصر فرهنگ عشایری و ایلی است 
کرده   خالصه  ویژگی  چهار  در  را  ایران  الیت  سیاسی  فرهنگ  زونیس  ماروین 

از: »بدبینی سیاسی،  امنیت  اعتمادی  بی  است که عبارتند  شخصی، احساس عدم 
نگرش این  او  نظر  به  افراد«.  بین  استفاده  سوء  و  رفتارهای  آشکار  اساس  ها 

 .(Zonis, 1971: 366) اندسیاسی الیت در ایران بوده
بندی آلموند و وربا در نسبت میزان استقرار دموکراسی و سطح  با توجه به طبقه 

می سیاسی  تافرهنگ  ایران  سیاسی  فرهنگ  که    توان گفت  تجدد  ظهور  از  قبل 
جامعه در سیاست نقشی ندارد فرهنگ سیاسی محدود است، در دوره مشروطه با 
موجب   که  انتخابات  و  مجلس  تأسیس  آگاهی،  افزایش  و  روزنامه  انتشار 

جامعه از سرنوشت سیاسی خود آگاه    آفرینی مردم در امور سیاسی گردید، نقش
آنشد   از  پس  گذار    و  حال  در  ایرانی  مدرن  جامعه  جامعه  به  سنتی  جامعه  از 

توان فرهنگ سیاسی ایران بین دو انقالب را  می  که  حرکت آرامی را شروع کرد 
سال   در  اسالمی  انقالب  پیروزی  با  کرد.  تلقی  تبعی  سیاسی  و    1357فرهنگ 

افزایش  ر مردم در سرنوشت سیاسی خود،  تکثر نیروهای سیاسی، مشارکت اکث
تغییرات    آگاهی سواد،  فرهنگ    ،شهرنشینی  رشد   و  اجتماعی و  از صعود  نشان 

ولی دارد  مشارکتی  تبعی  سیاسی  فرهنگ  به  ایرانیان  تاریخی    سیاسی  رسوبات 
در محدود  سیاسی  و    فرهنگ  است  شده  تثبیت  ایرانیان  هنجارهای  و  ایستارها 

های به کندی و در نسلبرای رسیدن به فرهنگ مشارکتی  روند تغییر و تحول  
 آینده و درازمدت انجام خواهد شد.  
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 فرهنگ سیاسی شیعه 

ارزشی و سمبل  نظام  اعتقادی،  نظام  دارای  است که  های ویژهمذهب شیعه  ای 
و می  رفتارها  متفاوت  را  شیعیان  اجتماعی  زندگی  این  سبک  از  برخی  کند، 

و    به معروف و نهی از منکر، تولی   ها مانند اصل امامت، امر اعتقادات و ارزش
ای  طلبی، نقش عمدهخواهی، استکبارستیزی، روحیه ایثار و شهادتتبری، عدالت
نگرش سمتدر  و  تحول  گیریها  و  حکومت  و  سیاست  به  نسبت  آنان  های 

سیاسی من فرهنگ  این  از  است.  داشته  میشان  سیاسی  ظر  فرهنگ  گفت  توان 
ارزش»مجموعه شیعه   اعتقادی،  نظام  از  پیوسته  مای  نمادهای  و  تشیع  ها  ذهب 
های شیعیان در  آید و مبنای کنش و واکنشاز منابع شیعی به دست میکه    است

فرهنگ  .  (98:  1384  )ابوطالبی،  ها بوده است« های سیاسی و حکومتبرابر نظام
جو داشته است ولی با شروع  سیاسی شیعه در گذشته خصلتی انزواگرا یا مسالمت

گیری اسالم سیاسی در دهه چهل در  نهضت انقالبی به رهبری امام خمینی و شکل
  : 1379  )هنری لطیف پور،به خود گرفته است  جو و انقالبی  ای ستیزهایران، رویه

27 .) 

 فرهنگ سیاسی مدرن 

با ارتباط و مسافرت  ورود مدرنیته  ایران  ایرانی  در  های نخبگان و شاهزادگان 
غربی   مدرن  مفاهیم  ورود  با  و  از کشور  به خارج  قاجار  روزنامه،  دوره  همانند 

پارلمان شروع می و  انقالب  حزب، عدالتخانه، حق رأی  به  منجر  نهایتاً  شود که 
به پادشاهی مشروطه   ر سیاسی از حالت پادشاهی مطلقهشود و ساختامشروطه می
می دورهتغییر  در  مدرن،  کند.  دولت  مدرنیزاسیون،  چون  مفاهیمی  بعد  های 

آزا سوسیالیسم،  جمهوریت،  قوا،  و  دیتفکیک  شهروندی  حقوق  اجتماعی،  های 
در درونی  دموکراسی  ایران  سیاسی  درفرهنگ  نجفی  است.  شده  کتاب    سازی 

کند،  مدرنیته در ایران را با دو معانی متفاوت بیان می  ، »فلسفه تجدد در ایران«
تحول اول  نهضتبخش  در  ریشه  که  ایران  در  بومی  نوگرایی  و  های  زایی 
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نامد و  می  "تجدد ملی"دارد و وی آن را تجدد یا    اصالحی اسالمی دوران صفویه 
تحول دوم  است  بخش  ابزارگونه  و  سطحی  نوگرایی  و  دوران  که  گرایی  از 
تق با  و  و مشروطه  است  شده  ایران  وارد  غرب  از  شبه  "یا    "مدرنیسم"  لید 

 . (19:  1383)نجفی، شود اطالق می "مدرنیسم
سترش دو مکتب سوسیالیسم  گ  مدرنیسم در سپهر سیاسی ایران در ورود و   تاثیر

پیروان آن قوت می بین  و رقابت  لیبرالیسم  مارکسیستیو  اندیشه  با    گیرد.  که 
ای متجدد در مقابل اندیشه  قرن بیستم بعنوان اندیشه  در   سوسیالیسم قرابت دارد 

یابد و مخاطبان زیادی  لیبرالی متاخر، از طریق حزب توده در ایران گسترش می
کند. لذا ایرانیان با توجه به خصایص و فرهنگ خود آنچه از  را با خود همراه می

فرهنگ مدرن خوشایند بوده و با مذهب تشیع و خلقیات سنتی ایرانیان سازگار  
پذیرفته میبوده  جمله  آن  از  که  تفکر  اند  شدن  ایدئولوژیک  مساوات،  به  توان 
داری  و مبارزه با سرمایه  گرایی، گرایش به پوپولیسم، سوسیالیسمسیاسی، دولت

کرد  بخش  اشاره  مدارا،  و  فرهنگ  همانند  مدرنیته  از  گفتگوهایی  و    ، نقد 
و   انباشت سرمایه  عقالنیت، دولت حداقلی،  ترویج  یا  تغییرپذیری، علمی شدن 

اند.  آن مخالفت کرده  رد توجه قرار نداده و با ترویجوفاداری به منافع ملی را مو
درن شدن با گزینش خاص و به سبک و سیاق ایرانی یا  م  ،به طور کلی در ایران

های گذشته سعی  )مدرنیته ایرانی( قوام گرفته است و ایرانیان با حفظ دلبستگی
با ظاهری داشته ایرانی  اند فرهنگ مدرن را درونی کنند و مخلوطی از فرهنگ 

ق  ، همان مدرنیته ایرانی اطال آمده است. لذا فرهنگ سیاسی مدرن   مدرن به وجود
شود و روکشی است نو بر فرهنگ سیاسی سنتی و مذهبی ایران که ویژگی  می

 محور دارد. اقتدارگرایانه و دولت

 رابطه فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی

لعکس و تبیین رابطه میان این دو،  اتاثیر فرهنگ سیاسی بر ساختار سیاسی یا ب
به پیچیدگی توجه  با  تحقیق است.  ارتباط عنهدف اصلی  مولفه های  و  های اصر 
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و   سیاسی  فرهنگ  حوزه  دو  از  یکی  اینکه  تبیین  یکدیگر،  به  اجتماعی  علوم 
دشوار   بسیار  است  وابسته  دیگری  به  مطلق  بطور  سیاسی  و    باشدمیساختار 
می بیان  را  حوزه  دو  این  بین  دوسویه  رابطه  پژوهشگران  در  معموال  ولی  کنند 

اثیرگذاری کدامیک بر دیگری  خصوص اصالت یافتن هر حوزه یا تبیین اینکه ت
:  1379)هنری لطیف پور،  است سه دیدگاه مختلف وجود دارد  تربیشتر و اساسی

55) . 
فرهنگ کننده  گرا:  دیدگاه  تعیین  نقش  بر  تاکید  با  پژوهشگران  از  برخی 

عقیده این  بر  سیاسی  ساختار  به  نسبت  سیاسی  سیاسی فرهنگ  ساخت  که    ، اند 
مظروفی است که شکل و شمایل آن را ظرفی به نام فرهنگ سیاسی پدید آورده  
فرهنگ   از  برآمده  دقیقا  سیاسی  ساختار  ترکیب  و  نوع  دیدگاه،  این  از  است. 

های  از فرهنگسیاسی آن جامعه است و ساختارهای متفاوت در کشورها نشان  
عت در ساختار  تحول و دگرگونی در فرهنگ بسر لذا بروز  سیاسی متفاوت دارد. 

می بروز  موجب  سیاسی  آید  بوجود  جامعه  فرهنگ  در  بحرانی  چنانچه  و  کند 
میبهم جامعه  آن  سیاسی  ساختار  سیاسیریختن  فرهنگ  و  بنیان    شود  و  اساس 

رهیافت این  در  است.  سیاسی  کلیه  می  ساختار  بستر  فرهنگ  اصوال  گفت  توان 
شک را  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  حقوقی،  نگرشساختارهای  و  داده  و ل  ها 

ارزشگیریسمت دقیقتر  طور  به  حتی  و  سیاست  به  جامعه ها  اعتقادات  و  ها 
انسان و حاکمان به هستی،  ای در رفتار سیاسی و  نقش اساسی و عمده  ،نسبت 

 سامان سیاسی دارد. 
این دیدگاه اعتقاد بر آن است که    در   ،برخالف دیدگاه اول   دیدگاه ساختارگرا:
نق سیاسی  شکلساختار  عامل  و  کنندگی  تعیین  ارزشش  و  دهی  جامعه  های 

می قدرت  به ساخت  را  تقدم  و  اصالت  یعنی  داراست،  را  سیاسی  دهد.  فرهنگ 
که   است  سیاسی  فرهنگ  درباره  مارکسیسم  نظریه  دیدگاه،  این  افراطی  شکل 

به بیانی دیگر فرهنگ    کند.اقتصاد را زیربنا دانسته و فرهنگ را روبنا تلقی می
های خود به طبقات  محصول همیاری طبقات حاکم برای تحمیل ارزش  سیاسی،
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باشد. البته نظام و ساختار سیاسی و طبقه  تر بوده و دارای نقش ثانویه میپایین
است جامعه  در  موجود  اقتصادی  روابط  از  انعکاسی  خود  نوبه  به   )قوام،  حاکم 

حاکمان جامعه برای استمرار حکومت    ، در واقع از نظر این دیدگاه  (.78:  1373
چون   ابزارهایی  طریق  از  را  خود  خاص  ایدئولوژی  مشروعیت،  افزایش  و 

سیاسی،  رسانه  آموزش،   نخبگان  و  دولتی  میاحزاب  ترویج  و  تکثیر    دهندها 
در درازمدت این رویه در ذهنیت جامعه رسوخ کرده و به    و  (41:  1389  )میری،

فرهنگ   از  بخشی  میعنوان  پایدار  جامعهشودسیاسی  یعنی  سیاسی  .  پذیری 
می انجام  دولت  کنترل  و  هدایت  با  علی  ضرب  شود.جامعه  »الناس  دین  المثل 

 . ملوکهم« گواه این دیدگاه است 
ساختار(: و  فرهنگ  )تعامل  تلفیقی  دو    دیدگاه  از  تلفیقی  که  دیدگاه  این  در 

فرهنگ ساختدیدگاه  و  سیاسی  ا   گرا گرا  ساختار  و  سیاسی  فرهنگ  بین  ست، 
قوام  رابطه را  یکدیگر  دو  هر  که  است  قائل  یکسان  نسبت  به  و  دوسویه  ای 
بخشند. در این نگاه تعاملی در عین حال که فرهنگ بستر و زمینه همه تغییر  می

گیری  باشد، نظام سیاسی نیز با بهرههای رفتار انسان میگیریو تحوالت و جهت
و   قدرت  جامعهاز  عمدهسازوکارهای  نقش  تثبیت  پذیری،  و  تقویت  در  ای 

و   دو طرفه  دو حوزه  این  رابطه  بنابراین  دارد.  خود  با  متناسب  سیاسی  فرهنگ 
تبیین اهداف تحقیق   تلفیقی در جهت  نیز از دیدگاه  تعاملی است. این پژوهش 

 بهره برده است. 

 سنتی فرهنگ سیاسی هایمولفه

ویژگیملت دارای  آن خصلت  ها  به  که  هستند  خود  به  مخصوص  رفتاری  های 
می ملی  منش  یا  ملی  روح  و خصلت  گویندجمعی،  خلقیات  این  درو  ریشه    ها 

 . (8:  1343  )بازرگان،   گذشته، تحوالت تاریخی و جغرافیای آن مرز و بوم دارد
ای هستند که با وجود تغییرات  های ملی و جمعی ویژهایرانیان نیز دارای خصلت

رسوبات   جامعه ایران نتوانسته از عصر ارتباطات،    ین در سبک زندگی در بنیاد
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از  بخشی  و  شود  جدا  خود  سنتی  فرهنگ  ا   ذهنی  اساس  فرهنگ  بر  یرانیان 
است. سنت یافته  تداوم  گذشته  ریشه  های  بر  عناصر  که  سیاسی  فرهنگ  دار 
مولفهدولت بخش  این  در  فراوانند،  دارند  تاثیر  اقتدارگرگرایی  چون  ایی،  هایی 
و  ویژگیاعتمادی سیاسی و خودمداری که  بی به  های روانشناختی جامعه است 

نگارند  سیاسی نظر  فرهنگ  سنتی  عناصر  بعنوان  هستند  برجسته  بحث    ه  مورد 
 . گیردمیقرار 

 اقتدارگرایی 

و طولی  سلسه  رابطه  و  خودکامگی  استبداد،  قدرت،  داتمرکز  در  ئمراتبی  می 
»حوزه سیاست و    ذهنیت اقتدارگرایی شده است.ساختار سیاسی موجب رسوب  

رحمی، حذف  اساس سرکوب و ظلم و کشتار، بی  ها برقدرت در ایران طی قرن
و نابودی کامل رقیب شکل گرفته است. ایرانیان روش، ساختار و منطق دیگری  

در واقع به    . اندجز آداب فوق برای مدیریت جامعه و سیاست و اقتصاد نیاموخته
  داده، نظام وآنچه که مجموعه شئون زندگی ایرانیان را تشکیل می  لحاظ نظری

بوده که شاید   به حدی جدی  تا  آن  بوده که وسعت و عمق  اقتدارگرایی  منطق 
)سریع   بتوانیم نفوذ آن را در طبع و رفتار ایرانی در سطح ژنتیک ردیابی کنیم«

تداوم فرهنگ سیاسی اقتدارگرا در تاریخ ایران الجرم موجب    (.26:  1378  القلم،
اقتدارگرا رشدیافته و    تثبیت  اقتدارگرا درجامعه شده است. شخصیت  شخصیت 

یابد.  مفتون فرهنگ استبداد است و در فضای دوگانه تبعیت و آمریت رشد می
اقتدارگرایی متضمن آمادگی روانی جهت پذیرش محض    ، منظر روانشناختی   »از
است«دس زیردست  جانب  از  محض  پذیرش  انتظار  همچنین  و  مافوق    تور 

منظربنابراین    (.50:  1370)ساروخانی،  اقتدارگرا    ، روانشناختی  از  شخصیت 
سلطه  همزمان یکی حس  است،  متضاد  ویژگی  دو  و  دارای  فرمانروایی  و  طلبی 

این  گیری  . ساخت عمودی قدرت در شکلپذیری و فرمانبردارییگری تسلیمد
نقش مؤثری دارد. شخصیت اقتدارگرا به واسطه انقیاد در مقابل   شخصیتتیپ  
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چاره باالدست  اوامر  و  جهت  فرمان  ضعفا،  و  زیردستان  به  ظلم  و  فشار  جز  ای 
گریز از عقده حقارت ندارد و به طور ناخودآگاه آمریت و تحقیر فرودستان در  

می ترویج  گرهجامعه  همه  اقتدارگرا  فرهنگ  در  چون  و شود.  به    ها  مشکالت 
باز قدرت  هرم  رأس  نهایت  در  و  باالدستی  فرد  شخصیت    دست  شد.  خواهد 

شود و موفقیت  عزت به قدرت برتر نزدیک می  اقتدارگرا برای کسب قدرت و 
می تقرب  این  در  را  اقتدارگرا  یابدخود  شخصیت  در  عزت  به  نیاز  احساس   .

می یابد.موجب  تقدس  و  شده  ستایش  سیاسی  قدرت  ممک   شود  است  گرچه  ن 
ویژگی گونه  این  روشنفکران  از  را  برخی  رفتاری  الگوهای  و  شخصیتی  های 

های رفتاری آنان  شود واقعیتپنهان نمایند اما زمانی که رابطه قدرت ایجاد می
 (. Horkheimer, 1972: 25) آیدبه نمایش درمی
در    باشد، نظام اقتدارگرا به دنبال تبعیت و سرسپردگی افراد می  ؛با این توصیف

است و  ا  مقابل شخصیت اقتدارگرا نیز شیفته و مفتون برقراری ساختار اقتدارگر 
نظام اقتدارگرا چه از نوع سنتی  .  رابطه بازتولید متقابل بین این دو برقرار است

ویژگی دارای  آن  مدرن  فردمحورییا  چون  و    ، هایی  وفاداری  با  منافع  کسب 
تفوق سیاست بر اقتصاد    ،قیدتیسازی عیکسان   ، کاری و دیگرنمایی پنهان  ، تملق

فرهنگ  جزیرهذره  ، و  جامعه  و  شدن  حذف  ، ای ذره  فقدان  و    نظام  و  خشونت 
   تحمل است.

تغییر سبک زندگی  بدین با تحول در روبناها و  سان در دوره جمهوری اسالمی 
پایدار است.    های پدرساالری و اقتدارگراییکماکان در ذهنیت ایرانیان خصلت

به صورت   تداوم    ، نامحسوسدرواقع  اقتدارگرایی در جمهوری اسالمی  فرهنگ 
اندیشه   در  زیرا  است  حکومتی  ،ایرانیهر  یافته  جایگاه    منصب  افراد  برای 

اعتبار، بهمرا  اجتماعی،  قدرت  و  علتثروت  همین  به  و  آورد  خواهد  رقابت    ه 
و دارد  وجود  باالتر  مناصب  تصاحب  برای  دولتمردان  بین  هیچگاه    شدیدی 

سیستمی نشده و فردمحور باقی مانده است. لذا شخصیت اقتدارگرا  حکومتداری  
بقا انبوه قرار گرفته،  به شکل  دوام و پایداری خود را    ، در بدنه مدیریتی دولت 
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با توجیهات  گستردگی دولت    و  داند گسترش بیشتر دولت میماندن در دولت و  
قانونی  و  می  کارشناسی  رسمی  فرهنگ  شکل  هم  توده  طرف  از  و  گیرد 

برتر، اقتدارگر قدرت  به  سرسپردگی  موجب  دولت  ایی  و  شده  ارتزاق  گرایی 
لیت را دارد  ئودر واقع در این فرهنگ، دولت برای توده نقش پدری پرمس  . است

کند و  هم اختالفات را حل می آور است وکه هم بزرگ است و ترسناک، هم نان
 تبعیت کرد.  اید از آن لزوما ب  قدرت فائقه و آمریت دارد و

اقتدارگرایی  فرهنگ  در  دیگر  وعدم شکل  ، نکته  نقد  فرهنگ  در    گیری  گفتگو 
و  تفاهم  فقدان  و    نتیجه  حذف  با  اختالفات  فصل  و  حل  همیشه  و  است  مدارا 

کشمکش به  توجه  با  است.  گفتمانخشونت  بین  جدی  درون  های  اصلی  های 
نیروها  ها  درگیری  ملی و مدرن(، در مقاطعی اختالفات و  )مذهبی،  انقالب بین 

این   نتیجه  در  است  گشته  آنها  از  بعضی  رفتن  حاشیه  به  و  حذف  موجب 
و امنیتی جهت جلوگیری از    ، فراگیر ها موجب برآمدن دولتی متمرکزکشمکش

  رویکردی  و  بصورت پارلمانی بودهاست. لذا شکل حکومت که ابتدا  بحران بوده  
تحوالت روند  با  داشت  سال    تکثرگرا  اقتدارگر  68در  به  و  ایانه  شکل  ریاستی 

است. گرفته  کنش  خود  در  مداقه  فرهنگ  با  تداوم  شاهد  سیاسی  نظام  های 
هستیم.   اسالمی  جمهوری  در  و اقتدارگرایی  در   یکتانگری  تحمل  بین    عدم 

بدیهیات از  سیاسی  اقتدارگرایی  نخبگان  برای    فرهنگ  فرهنگ  این  در  است. 
یکسان و  همسوسازی  حاکمیت،  ایدئولوژی  ساختار  گیری  شکلسازی،  ترویج 

می ضرورت  بزرگ  و  متمرکز  هزینهسیاسی  حکومت  و  برای  یابد  گزافی  های 
می اهداف  این  بدینسان  اجرای  و    ثمرهپردازد.  گستردگی  اقتدارگرایی  فرهنگ 
 . فراگیری دولت است

 اعتمادی سیاسی بی

»اعتماد سیاسی حالتی ذهنی است که بر مبنای آن فرد در حیات مدنی خویش،  
میتعاون،   احساس  را  دیگران  با  همکاری  و  خود  مدارا  سیاسی  اعتماد  کند. 
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اعتماد به  ـ  ب  ؛اعتماد به قواعد بازی ـ الف : ترکیب یافته از چندین اعتماد است 
سیاسی سیاسی«    ـ   پ   ؛رقبای  هزینه  بنابراین    . (208:  1388  )رزاقی،کاهش 

مؤلفه از  یکی  عنوان  به  سیاسی  جامعاعتماد  هر  سیاسی  فرهنگ  در  ههای  ای 
افراد در رقابت بین  نهادهای سیاسی معنا    های سیاسی وروابط  یا بین جامعه و 

می داد.پیدا  اهمیت  آن  به  باید  و  از    کند  معنوی  بخش  واقع  در  سیاسی  اعتماد 
می تشکیل  را  سیاسی  و ضعف  زندگی  دارد  اجتماعی  اعتماد  در  ریشه  که  دهد 

سیاسی حیات  در  داشت. اعتمادی  بی  ،اعتماد  خواهد  بهمراه  را  منظر    سیاسی  از 
هایی چون سبک  اعتمادی سیاسی در ایران را در مولفهشناسی بیریشه  ،تاریخی

کشمکش   و  استبداد  ایران،  پرآشوب  جغرافیای  و  تاریخ  اجتماعی،  زندگی 
 توان یافت. نخبگان و شکاف اجتماعی می

های مداوم و  سالیآبی، خشکسبک زندگی روستایی و ایلی و کمبود منابع، کم 
شکل عدم  و  پراکندگی  فعالیتفقر،  در  پایدار  رابطه  و گیری  تجاری  های 

می شکلاقتصادی  مادی  اثرات  از  بیتواند  اجتماعی  گیری  رابطه  در  اعتمادی 
 . ( 170:  1378 )قاضی مرادی، جامعه سنتی ایران باشد

وان شرایط  تاعتمادی در فرهنگ سیاسی ایران را میهای بییکی دیگر از ریشه
جغرافیای پرآشوب ایران دانست. ایران بخاطر واقع شدن در    تاریخ و  اقلیمی و 

های آزاد و منطقه غنی اورآسیا، شاهراه ارتباطی در  خاورمیانه و دسترسی به آب
میک همیشه مورد تهاجم و  ونه غرب، به جهت ژئوپولتیک و ژئواکوشرق ب  مسیر

است، تاخت و تازها در تاریخ ایران  های خارجی و استعماری بوده  نفوذ قدرت
ذهنیت مردم را همیشه نا ایمن و هراسناک کرده است، هجوم، قتل و غارت چه  

جنگ و  مستبد  حاکمان  تهاجم  از  چه  و  قدرت  سر  بر  ایالت  و  اقوام  بین  های 
یونانیان، اعراب و مغول  تا جنگ تحمیلی دوره کنونی همه خارجی از سوی  ها 

تنش  و  ناآرامی  از  فضای    نشان  این  در  ایرانیان  فرهنگ  و  دارد  آشوب  و 
پرآشوب و ناامن ساخته و پرداخته شده است. »شرایط ناامن وضعیتی طبیعی یا  

زند یا  اجتماعی است که زندگی و عالئق فردی یا جمعی را تهدید و آسیب می
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می آنان  آرزوهای  به  دستیابی  در  شکست  محرومیت  گردد«  موجب 
وا  .( 31:  1390)پیمان، مشکلدر  پایداری  قع  علت  امنیت،  مشکل   کمیابی  دو 

ایرانیان ناایمنی    یعنی  بزرگ  و  ناایمن شکل  ذهنیتی هراس  .استناامنی  و  آلود 
 . اعتماد است گرفته که نسبت به همه چیز و همه کس بی

دیگر   از  نخبگان  بین  بیدالیل  کشمکش  سیاسی  مولفه  فرهنگ  در  اعتمادی 
است بین    . ایرانیان  در  نزاع  و  بیشتر کشمکش  نخبگان  بجای گردش  ایران  در 

در   بازی  قاعده  نکردن  رعایت  و  قانون  وجود  عدم  و  است  بوده  غالب  نخبگان 
خشن سیاسی،  نخبگان  نخبهبین  و  شقاوت  و  حکومت  نوع  در  ترین  را  کشی 

اعتمادی و بدبینی نسبت به همه و بویژه  بی  ، تاریخ رقم زده است. از نظر زونیس 
تصمیمعد در  استقالل  نداشتن  و  یکدیگر  به  دولتمردان  صداقت  مانع م  گیری 

دهد که الیت  بزرگ در راه توسعه سیاسی است. وی در تحقیقات خود نشان می
می امنیت  احساس  کمتر  باشند  فعالتر  هرچه  ایرانی  همین  سیاسی  به  و  کنند 

مردم توده  بود،  خواهند  متعهد  کمتر  باشند  قدرتمندتر  هرچه  به   ترتیب  نیز 
گریزی  اعتمادی ـ مسئولیتهای مختلف همین رفتار الیت حاکم را )بیمناسبت
. بدین  ((Zonis, 1971: 366  دهند طلبی و تزویر( از خود نشان میـ فرصت

ترتیب ضعف اعتماد و بدگمانی یکی از رفتارهای حاکم نخبگان سیاسی بوده که  
 باشد.  لقیات ایرانیان میبه سطح جامعه نیز گسترش یافته است و بخشی از خ

تماعی  های اجشکاف  و گوناگونی  اعتمادی تکثردیگر در رشد فرهنگ بی  عنصر
در  چندپارگی  است.  نژادی  و  قومی  بین  های  تعارضات  بهمراه  مختلف  نواحی 

تفاوت موجب  زندگی،  جدید  و سبک  ارتباطات  در عصر  تضادهای نسلی  و  ها 
های اجتماعی را افزایش داده است.  گروهاعتمادی بین  متکثر در جامعه شده و بی

های اجتماعی در ایران نیز موجد فرهنگ  »عالوه بر ساخت قدرت سیاسی شکاف
بی و  بدبینی  بودهسیاسی  شکافاعتمادی  طبعاً  به اند،  اجتماعی  و  فرهنگی  های 
های اجتماعی مختلف انجامیده و بدبینی و  تفاهم میان گروهعدم تفاهم و یا سوء

ای بر سر  رو مانعی عمدهاعتمادی سیاسی و اجتماعی را تقویت کرده و از اینبی
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مقوله دین    ،. از نگاهی دیگر(18:  1388  )رزاقی،  راه اعتماد سیاسی گشته است«
یک  و  تشیع  و  تسنن  اهل  مذاهب  بین  اختالف  حکمرانیو  شیوه  در  ،  تانگری 

 د را به همراه دارد.  و ضعف اعتما را تشدید کرده  دینی  اعتمادی بین نخبگانبی
در  دلیل  همین  سیاسی  به  ساختار  همیشه  ایران  و    ،تاریخ  قهری  و  اقتدارگرا 

مرج  و  هرج  بالفاصله  حکومت،  قدرت  و  تمرکز  کاهش  با  چون  است  متمرکز 
بی است.  کرده  سقوط  حکومت  و  شده  فرهنگ  فراگیر  در  موجود  اعتمادی 
یا فدرال بطور   لذا  طوالنیایرانیان اجازه نداده دولتی ضعیف  مدت تشکیل شود 

یا سقوط میدولت یا قوی هستند  بیها  نیز  بین  کنند. در دوره کنونی  اعتمادی 
خودمختاری گروه اعالم  و  شد  نمایان  انقالب  پیروزی  از  پس  سیاسی  های 
بین  »گروه مدارا  عدم  همچنین  غرب،  و  جنوب  شمال،  در  خلق«  فدایی  های 
ا بحران امنیت روبرو کرد و منجر شد حفظ  ها و احزاب داخلی، انقالب را بگروه

 . (457-556:  1387  )فوزی،  نظام سیاسی اولویت اول نخبگان اجرایی قرار گیرد 
بی فرهنگ  استمرار  و  لذا  متمرکز  دولتی  گستردگی  موجب  امنیتی  اعتمادی 

است.   و  بیگردیده  مناطق  به  قدرت  واگذاری  عدم  موجب  سیاسی  اعتمادی 
مانع اطمینان دولت از واگذاری امور به مردم تمادی  اعبیهمچنین    ، نواحی شده

بیاست جهت  بدین  و  است  دولت  بدوش  همیشه  توسعه  مسئولیت  اعتمادی . 
تنوع، تضاد و    دولت در اکثر امور شده است.و پیمانکار شدن  گری  تصدیعامل  

واعتمادی،  بی است  حکومت  برای  بزرگ  و  لیت  ئومس  چالشی  کنترل 
مضاعهدایت را  دولت  را  گری  حکومت  گستردگی  و  شدن  حجیم  ساخته،  ف 

 . بهمراه دارد

 خودمداری 

»گرایش انسان به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی  
شود. در  واسطه آنی و فوری به عنوان تعریف خودمداری ارائه میو خصوصی بی

و   مادی  منافع و مصالح شامل هر دو دسته  نیازها،  تعریف    معنوی هستند«این 
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مرادی، و    . (19:  1378  )قاضی  خودکامگی  مترادف  چنانکه  خودمداری 
خودمحوری بیان شده است از عادات روانی و اجتماعی است و به عنوان رفتار و  

میاندیشه اصالت  خود  شخصی  نیازهای  یا  مصالح  و  منافع  به  که  بیان  ای  دهد 
افراطی دانست که فرد در    توان نوعی از فردگرایی منفی وشود. در واقع میمی

زندگی، امور  اولویت    تمامی  چیز  همه  به  را  شخصی  نیازهای  و  منافع  کسب 
امور  ،دهدمی دیگر  به  نسبت  را  او  ویژگی  این  سبب  همین  عمومی    به  حوزه 
  کند. »در واقع خودمداری متناظر با مفهوم استغراق در )من بودگی(اعتنا میبی

می خود  در  انسان  یا  انسو  )انسانباشد.  حد  تا  خودمدار  اعتال    ان  خود(  برای 
بودگی استقرار در شرایط شخصی  توان گفت مرحله یا سطح مننیافته است، می

و   فردی  فاقد هویت  انسان خودمدار شخصیت خاص است،  کردن جهان است. 
»چنین رفتاری در میان ایرانیان تا حدود    (.31:  1378  قاضی مرادی،)  اجتماعی«

یط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنان است، محیطی  زیادی ناشی از مح
است« ابهام  از  سرشار  و  ناامن  و  اطمینان  اعتماد،  غیرقابل  عموماً    )وثوقی،  که 

مادی از گذشته  اعتاقتدارگرایی و بیدو مولفه  خودمداری همانند  (.  317:  1385
 به ارث رسیده است. 

توان  شوند را میلت میعناصری از فرهنگ خودمداری که موجب گستردگی دو
منفعت  رانت کسب  و    ،  مدنی  جامعه  ضعف  همچنین  دولت  از  ارتزاق  و 

گرایی و نقض فرایند تحدید دولت برشمرد. نخبگان  تکلیف  خودمداری نخبگان، 
گرا هستند و  قبیله  اجرایی در ایران تحت تاثیر فرهنگ خودمداری، خودمحور و 

قبیله و  شخصی  منافع  کسب  جهت  در  افراد  تالش  این  توسط  مجاری  ای  از 
دولت  بیشتر  گری  و تصدی  است  دخالت دولت در اقتصاد تحکیم  موجب  قانونی  

می تقویت  دولت  را  تحدید  موجب  که  فرایندی  مرزهای کند.  راندن  عقب  و 
و می  دولت مدنی  جامعه  از  صورت    شود  خودآگاه  و  خالق  ذهنیتی  با  افرادی 
خودمداری  پذیرد.می فرهنگ  منافع    نخبگان  ،در  و  اخویششخصی  غرق  ند 

لذا خودآگاهی   . بینند خودآگاه شدن جامعه را به زیان مصالح و آینده خویش می
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کنند و در ذهنیت  طبقات از حقوق و تکالیف خود شکل نگرفته افراد رشد نمی
می باقی  سترونی  و  شدن  مانندبسته  مشخص  منتظر  حاالت  همه  در  جامعه   .

و  ت است  دولت  سوی  از  خود  خالق  کلیف  و  مستقل  و  قوی  تنها  نه  جامعه 
خویشتنی سیاسی مانده،  معنایی و بیاست و افراد در بیا  گرشود بلکه تکلیفنمی

دولت ایدئولوژی  تصمیممفتون  قدرت  و  را  اند  دولت  کنترل  و  هدایت  سازی، 
تاثیر ویژگی  ندارد. به  ای فرهنگ خودمداری در جمهوری اسالمی در  هبا توجه 

و تثبیت انقالب؛ هنگامی که زمانه راحتی و فراغت آغاز شد    دوره پس از جنگ
با فروکش کردن شور و شوق انقالبی، نظام ارزشی جامعه تغییر کرده، فرهنگ  

می گسترش  منفعتخودمداری  منفعل،  افراد  رشد  آن  نتیجه  که  و    طلب یابد 
این شرایط،    غیرخالق  در  از سوی جامعه است.  تنها  نه  دولت  تحدید  و  کنترل 

بنی و  است  شخصی  منافع  در  افراد  استغراق  از  لعکس  بیشتر  ارتزاق  به  تمایل 
 ، دولتی بزرگ و فربه بوجود آورده است. دولت

 های مذهبی فرهنگ سیاسی مولفه 

تاریخی لحاظ  به  ایرانی  بوده است. چون  جامعه   ، جامعه  ای مذهبی و خداپرست 
داشته   وجود  ایلی  زندگی  سبک  و  دین  بین  تنگاتنگی  لحاظ  ارتباط  همین  به 

حاکمیت سیاسی جهت کسب مشروعیت همیشه از این ویژگی جامعه بهره برده  
به حوزه  ها  است. دین و مذهب در ایران نقش اصلی را در تغییر یا تثبیت نگرش

در دوره پهلوی اگرچه از نفوذ سنتی روحانیون  سیاست و حکومت داشته است.  
ولی  در شد  کاسته  سبب    سیاست  به  ایران  وتکلیفجامعه  از    گرایی  پیروی 

کرد، به همین سبب در پیروزی  فرهنگ اجتهاد و تقلید با روحانیت همراهی می
مرجع   عنوان  به  خمینی  اهلل  آیت  رهبری  و  روحانیون  نقش  اسالمی  انقالب 

وحدت و  گروهشیعیان  مبارز بخش  جمهوری    ،های  است.  اساسی  و  برجسته 
بر  و  اسالمی  سیاسی  اسالم  است.   مبانی  شده  بنا  شیعه  مذهب  فقهی    نظریات 
امر   امامت،  منکر   حداکثرگرایی،  از  نهی  و  معروف  مذهبی  مولفه  ، به  های 
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 تاثیرگذار در فرهنگ سیاسی معاصر ایران است. 

 اصل امامت -الف 

دین و دنیا را به یکسان شامل   »امامت در اندیشه شیعه ریاستی است که دو وجه
ای واحد با امام واحد است که دوگانه دین و دنیا را  شود. جامعه شیعه جامعهمی

می بر  امامیه.  (250:  1392  )فیرحی،گیرد«  در  شیعه  نظر  و    ، از  استدالل  همان 
نیز برای    است  شرایطی که مبنای فرستادن رسول توسط خداوند پس از پیامبر 

اساس قاعده لطف    مامان معصوم هستند برقرار است، یعنی بر جانشینان وی که ا
بی را  بندگانش  هیچگاه  نمیخداوند  بالتکلیف  و  به  ولی  جهان  همیشه  و  سازد 

چرخد و امام واسطه فیض از طرف خداوند  واسطه وجود ولی اهلل برمدار خود می
ایت  »براساس نظریه امامت، امام معصوم منصوب الهی برای هد  بر بندگان است. 

امام دارای اقتدار    ، و رهبری اجتماع مسلمین بعد از پیامبر است. طبق این رأی
اش را به طور توأمان دینی جامعه  –فرهومن و فراگیر است که رهبری سیاسی  

زند،  داراست« نعمت    (.62:  1386  )شجاعی  از  شیعیان  تاکنون  چهارم  قرن  از 
امر     ، تاریخ تشیع  شود در حضور امام محروم هستند که دوران غیبت نامیده می

در رهبری و اداره    یالی علمای اصولی و ورودشانبا است  غیبت زمان    امامت در 
ادامه   و    و   یافتهامور مسلمین  فقها  توسط  قدرت سیاسی  به دست گرفتن  نهایتا 

»شیخ مفید از    سلطه دین بر سیاست و تشکیل حکومت اسالمی منجر شده است. 
عقل  کتاب  علمای  در  میگرا  رهبری  المقنعه  وظایف  از  حدود  اقامه  اما  گوید: 

اسالمی است که از جانب خداوند تعیین شده باشند و آنان نیز ائمه هدی از آل  
می  محمد کرده  )ص(  نصب  بزرگواران  این  که  حکامی  و  امرا  چنانکه  باشند. 

جز نیز  می  ءباشند  محسوب  اسالم  حقی  آن  سالطین  غیبت  زمان  در  و  شوند 
شیعه گذاشتهبزرگواران   فقهای  برعهده  را  امکان اقامه حدود  در صورت  که  اند 

 (. 466:  1384 )باقری، آن را پیاده کنند«
نظارت در باب    و  های مختلفی چون انتصاب، شورا، انتخابعلمای شیعه نظریه
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و جمهوری   اند بیان کردهجامعه در عصر غیبت    حدود و شرایط والیت فقیهان بر
نظریه  پایه  بر  فقیه  اسالمی  مطلقه  انتصابی  است.  والیت  تأسیس شده  »نظریه  ان 

والیت انتصابی مطلقه فقیهان، نظریه ابتکاری امام خمینی است. طبق این نظریه  
والیت فقیه مربوط به امور حسبیه به مفهوم مضیق آن و یا محدود به والیت در  
دارد   عمومیت  بلکه  نیست  الهی  حدود  و  قضایی  احکام  اجرای  یا  و  و  قضاوت 
پیامبر اختیارات حکومتی  همه  به  نسبت  والیت  والیت شمول  اطالق  از    منظور 

امام معصوم )ع( است« به گستره    (.131:  1387  )موسوی،  )ص( و  با توجه  لذا 
تاثیر  اجتماعی،  زندگی  ابعاد  تمامی  در  دولت  تاثیر  و  مدرن  دوره  در    سیاست 

امامت در فرهنگ سیاسی شیعه در  توان در  ا میگستردگی دولت دینی ر  اصل 
گرایی در اصل امامت بر نظریه والیت فقها )در مقابل  مقوالتی چون تسری نخبه

و نصب  نظریه  بازسازی  همچنین  شورا(،  ولی    نظریه  اختیارات  فراگیری  تاثیر 
امام  بیان شد شخص  که  همانگونه  امامت  اصل  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  فقیه 

طبق    . گیردای مردم را در برمیمنصوب خداوند است و ریاست وی دین و دنی
در تمامی امور مادی و معنوی وابسته به امام   ، مردمتجربه زیسته جامعه شیعی

گرا بودن فرهنگ سیاسی شیعه  معصوم یا منصوبین وی هستند و این اصل نخبه
تواند با استفاده  دهد. لذا در زمان غیبت، نظریه والیت فقیه اگرچه میرا نشان می

که   متونی  جمعاز  و  تکثرگرا  دارد  اشاره  مشورت  و  شورا  باشد به  و    گرا 
گرایی مکنون در فرهنگ  اصالح کند ولی از نخبهساختارهای سنتی را بازیابی و  

و شورا.   تکثر  تا  است  متمایل  فردمحوری  به  بیشتر  و  یافته  تاثیر  شیعه  سیاسی 
دوره کنونی دینی در  تاسیس دولت  با  نگرش  بنابراین  تمامی  تعااز  و ها،  مالت 

و بخشی از فرهنگ سیاسی   که در جامعه سنتی شیعه پدید آمده تاریخی  نمادهای
شود. یکی از این الگوها رابطه عاطفی بین نخبگان  می  الگوگیریباشد  شیعه می

به   نسبت  عقالنی  نگرشی  فقدان  در  احساسی  نگرش  که  است  مردم  و  سیاسی 
.  گرایی را مهیا خواهد کرددولتسیاست وجود دارد و شرایط بروز پوپولیسم و  

اساس اعتقاد به امامت و تداوم آن در شکل نظام والیت فقیه، رهبری    »مردم بر
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نفوذ   و  قدرت  و  هستند  پذیرا  ایدئولوگ  یک  از  مبین  را  الشرایط  جامع  فقیه 
معنوی فقیه در حد مرجع تقلید به معنای حکومت بر دلهاست و اطاعت در کلیه  

ساس است که فتوای او همان حکم خداست و پیروی از  شئون زندگی بر این ا
خداست« رسول  اطاعت  نهایت  در  و  امام  فرمان  از  اطاعت  همان  فقیه    ولی 

های احساسی و ارزشی در این فرهنگ  نگرش  ،در نتیجه  (.257:  1381  )محمدی،
گیری دولتی مقدس که  ها از سوی توده و نخبگان به شکلبخصوص این همانی

 داند منجر شده است. ل میر دین و دنیای جامعه مسئوخود را در براب
خمینی اهلل  آیت  از  بعد  نصب  نظریه  طرفدار  تاثیرگذار  آملی،    فقهای  )جوادی 

مومن و مصباح یزدی( بیشترین اختیارات و قلمرو حاکمیتی را برای ولی فقیه  
کرده شدن  (.  424-477:  1394  )فیرحی،  اند بازسازی  منزوی  به  توجه  با 

فقیه،   هاینظریه نظارت(  و  حکومتداری    )انتخاب  نیز  نصب  نظریه  طرفداران 
گیری  دهند و این اندیشه نقش مهمی در شکلحداکثری و اقتدارگرا را ارائه می

بنابراین با توجه به   جانبه دولت دینی دارد.ساختار سیاسی وسیع و گسترش همه
در جمهوری  بازسازی نظریه نصب و رشد اختیارات فقیه در راس دولت دینی،  

حتی تقدس    ها مشروع بوده وگسترش دولت در تمامی زمینه  فراگیری واسالمی  
بیشینه  شدن  دولتی  بانک  یافته،  و  بازرگانی  کشاورزی،  بهمراه  صنایع،  را  ها 

و  خیررسانی  منشا  بعنوان  دینی  دولت  به  و  است  خیریه    داشته  بزرگ  بنیاد 
همانند سازمان  در امور فرهنگی شود. لذا نهادها و موسسات فراوانی نگریسته می

فقیه در   ولی  نمایندگی  نهاد  ائمه جمعه،  تبلیغات اسالمی، شورای سیاستگذاری 
رهبری،   نظارت  تحت  انتفاعی  تحقیقاتی  و  دانشگاهی  مراکز  دولتی،  مراکز 
و   نفت  صنعت،  زمینه  در  همچنین  علمیه  حوزه  با  مرتبط  پژوهشی  موسسات 

کهبنگاه  کشاورزی دولتی  عظیم  شامل    های  را  دولتی  اقتصاد  از  بزرگی  بخش 
 کنند. تحت فرمان ولی فقیه تاسیس شده و فعالیت می ،شوندمی
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 گرایی حداکثر اندیشه -ب

میزان   خصوص  در  متفاوت  نظریه  دو  دینی  نواندیشان  و  دین  عالمان  بین  در 
مسلمین مطرح است.    ین در امور زندگی  اعتبار فقه سیاسی یا تأثیر و دخالت د 

تجربه و  علم  رشد  و  کنونی  دنیای  شدن  مدرن  به  توجه  با  که  حداقلی    ، دیدگاه 
رساند و اکثر امور را به عقل و علم واگذار  نقش دین در زندگی را به حداقل می

بر می اساس سنت گذشته دین را کامل و جامع و    کند و دیدگاه حداکثری که 
قد است دین برای همه امور شخصی، عمومی و  داند و معتها میبرای همه دوران

سیاسی مسلمانان برنامه دارد و نقش کامل و جامعی را ایفا خواهد کرد. برخی  
)حداکثری پیشفقیهان  این  با  موضوعی حکمی  ها(  هر  برای  شریعت  که  فرض 

علوم  دیگر  از  مستغنی  را  خود  و  بشر  نیازهای  تمام  پاسخگوی  را  فقه  دارد 
ر از دیدگاه رویکرد حداکثری نابسنده است، از این دیدگاه  دیدند. »عقل بشمی

مدار، مرکب از جسم و روح، دارای دو نوع نیازهای مادی انسان موجودی غایت
و است  معنوی  یا  روحی  از    و  دارد.  ریشه  اخروی  نیازهای  تأمین  در  او  کمال 

د و  سوی دیگر عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهای روحی و متعالی خو
نماینده    (.24:  1387)حقیقت،    رو نیاز به راهنما دارد«تأمین آنها نیست و از این

از    د. نباشمی  م خمینی، جوادی آملی و مصباح یزدیاین رویکرد افرادی چون اما
ابعاد و شئون  این از  برای اجرای شریعت  ابزاری  به عنوان  رو تأسیس حکومت 

   ست. فقیه ا
و تقیه شیعیان با نظریه حداقلی والیت فقها )امور    فقه سیاسی فرآیندی از انزوا 

دوره در  عصر  حسبه(  در  فقیه  مطلقه  والیت  حداکثری  نظریه  تا  پیشین  های 
ساختار   عنوان  به  اسالمی  جمهوری  دولت  است.  کرده  را طی  اسالمی  جمهوری 

تمدن مبنای  سیاسی مستقر که سعی در  بر  فرهنگ سیاسی  بازتولید  دارد  سازی 
هاست  است که در این نگاه دین، جامع و کامل و برای همه دوران حداکثرگرایی 

دولت دینی که    گسترش یابد و این امر مهم باو باید در همه امور و همه جوامع  
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می تحقق  است  منصوب  الشرایط  جامع  فقیه  آن  راس  دیدگاه،  یابد.  در  این  در 
با تاسیس  دولت دینی مسئول سعادت و هدایت افراد جامعه است و تالش دارد  

هزینه صرف  و  فرهنگی  مختلف  آموزهنهادهای  به  مالی   و  های  دین  های 
بپوشاند.   عمل  جامع  دینی  حکومت  دین  ایدئولوژی  گسترش  تفکر بنابراین  و 

میشیعه   مشروع  و  همسو  دولت  گسترش  و  با  حداکثرگرایی  گردد  اندیشه 
 .  متضمن گستردگی دولت است 

 امر به معروف و نهی از منکر  

رغم جایگاه مهم امر به معروف و نهی از منکر در نصوص و معارف اسالمی  علی»
النبی و خالفت مدینه از طرف دیگر،  ه  از یک طرف، و نیز زندگی سیاسی مدین

این دو اصل ضروری   ایجاد شده در دولت اسالمی،  دلیل تحوالت ساختاری  به 
سیاسی   دانش  تالیفی  هیات  در  نتوانستند  هرگز  میانه،  دین  دوره  در  اسالم 

استقرار صفویه   از  نیز  فرهنگ سیاسی شیعه  نمایند. چون  احراز  مهمی  موقعیت 
ای تحت تاثیر و حتی استمرار این فرهنگ و دانش است، هنوز  گونهتاکنون، به
ایم امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک نهاد مستقل خارج  هم نتوانسته

  . ( 19:  1388  )فیرحی،  «گ انقالبی خود لحاظ نماییماز دولت، در مجموعه فرهن
در جمهوری اسالمی  » :در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است

منکر، وظیفه از  نهی  و  معروف  به  امر  به خیر،  و  ایران دعوت  همگانی  ای است 
بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به    قابلمت

قانون  یشرا دولت،   را  آن  کیفیت  و  حدود  و  :  1394  )منصور،  « کندمیمعین  ط 

اساس  .(32 این  پیروزی    ، بر  ابتدای  از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه 
قرار همگان  توجه  مورد  اسالمی  غیر  مظاهر  زدودن  جهت  در  اسالمی    انقالب 

این امر  نظامی و فرهنگی متولی  گرفته و طی سالیان گذشته نهادهای مختلف شبه
شده  بوده اجرا  شهروندان  اخالقی  مفاسد  از  جلوگیری  راستای  در  بیشتر  و  اند 
همچنین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جهت تقویت این کار    است. 
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گردیده   مجری،  تشکیل  نیروهای  به  ساماندهی  برای  سال  و  قانون   1389در 
شورای   مجلس  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  تصویب  اسالمی  اجرای  به 

و  رسیده است امر  پایین در جهت  به  باال  از  اهرمی  بعنوان  لذا در دوره کنونی   .
تواند از  نهی افراد جامعه بکار گرفته شده است و رویه و جهت دیگر آن که می

پایین به باال و ابزاری در خدمت حوزه عمومی و جهت کنترل دولت باشد اعمال 
و نهی از منکر به عنوان امری دولتی به افزایش    شود. مولفه امر به معروف نمی
گستردگی  لیتئومس و  است  شده  منجر  جامعه  مقابل  در  دولت  اختیارات  و  ها 

می تقویت  را  میدولت  صورتیکه  در  یا  کند.  عمومی  حوزه  به  مقوله  این  تواند 
ل اجرای آن باشد.  ئوطرف مسجامعه مدنی سپرده شود و نهادی غیردولتی و بی

پذیری  لب در این مقوله تربیت و مهار شهروندان است که به مسوولیتاندیشه غا
می دولت  شدن  بزرگ  میو  چنانچه  رویهانجامد  به  تواند  و  داشته  دوسویه  ای 

 تحدید مرزهای دولت کمک شایانی کند.  

 های مدرن فرهنگ سیاسی مولفه

  رنجور« »فرهنگ راکد و    مغلوب شدن   جهتبه  جامعه ایرانی  ورود مدرنیته    با 
ساختارهای اجتماعی و سیاسی    در برابر فرهنگ قوی و مدرن غرب و تغییر در 

از تعادل سنتی خود خارج شده و به جامعه نامتعادل که بار فرهنگی جدیدی بر  
ه امروز(.  74:  1377  )سروش،  آن افزوده شده و مدام در چالش است تبدیل شد 

ارزش  مردم دارای  و  ها، ایران  آباء  هنجارهای  ایستارها  به  نسبت  و    متفاوتی 
و   هستنداجداد  خود  سیاست  پیشینیان  و  حکومت  به  نسبت  امروزین  نگرش   .

تحول یافته و سطح مشارکت مردم در امور سیاسی گسترده شده است و ساختار  
دارد.  تغییر چشمگیری  به چند دهه گذشته  نسبت  آنان  این    اجتماعی و سیاسی 

ایران سیاسی  فرهنگ  تغییر  از  نشان  از  همه  تاثیرپذیری  و  مواجهه  جهت  به  یان 
مولفه است.  مدرن  کرده فرهنگ  نفوذ  ایرانی  جامعه  به  که  مدرن  فرهنگ  های 

یعنی این مولفه ایرانی گزینش و درونیگزینشی هستند  سازی  ها توسط جامعه 
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در سرشت دولت  نقش    مدرنیته یا نفی و طرد شده و این جذب و دفع عناصر  
می ایفا  مدرناساسی  ویژگیکند.  با  ایرانی  بودن  هایی یته  معلق  ایرانی  -چون 

بودن  -ایدئولوژیکی  -بودن سطحی  و  باطلی  -مبهم  و  حق  عامل   -داوری 
زدگی و باور به اصل ترقی همراه  تقدس-سیاسی بودن  -ماندگیپیشرفت یا عقب

 (. 80-83:  1380)آزاد ارامکی، است

 لیبرالیسم و گریز از آن   -الف 

همانگونه که از واژه لیبرال برگرفته شده است بر آزادی یا آزادی فرد  لیبرالیسم  
  »آنچه در لیبرالیسم برجسته است سه عنصر.  در مقابل جمع یا دولت تاکید دارد

عقل و آزادی است که اصل آزادی از ترکیب این دو عنصر )فرد و    کلیدی فرد، 
می حاصل  است  لیبرالیسم  آموزه  اصلی  داعیه  همان  که  )قادری،  شود«  عقل( 

و  (.  22:  1387 نژاد  و  رنگ  هر  از  فرد  کردن  برجسته  بر  لیبرالیسم  فردگرایی 
برای    عقیده در مقابل دولت  در  فرد  به  بخشیدن و مساعدت  قوام  و  برابر جمع 

اندیشه    های مختلف زندگی اجتماعی تاکید دارد.مشارکت بیشتر فرد در عرصه
تآزادی  عقلگرایی، ،  لیبرالی اجتماعی،  قانونهای  قوا،  مدارا،  فکیک  و  گرایی 

ترویج می را  یا مشروط  نفی آن دالیل  .  کندحکومت حداقلی  و  لیبرال گریزی 
گوناگونی دارد، ابتدا اینکه جامعه ایرانی هم به لحاظ پیشینه زندگی اقتدارگرایی  

مثبت را تجربه    هیچگاه آزادی و برابری و فردگرایی   ، مراتبی ایلی و نظام سلسله
در دوره معاصر  این گفتمان استقبالی نشده است و  به همین علت از    نکرده است

تا دو حزبانجمن به تعداد یکی  لیبرالی حداقل  با گرایش    ها و احزاب سیاسی 
رتعدادند  شوند ولی چه پُ)نهضت آزادی و انجمن اسالمی دانشجویان( خالصه می

مفهوم آزادی و  تقابل نخبگان دینی با    ، احزاب چپگرا و سوسیالیست. دلیل دوم
شود، به استدالل برخی از  دیده می  برابری است چنانچه در مباحث دوره مشروطه

شود  خواهی برابر اباحیگری و القیدی خوانده میآن دوره، آزادی و آزادی  علمای
مشروطه بین  نزاع  در  مشروعهکه  و  است خواهان  برجسته   )فیرحی،  خواهان 
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دوره  (275-274:  1392 در  این جدال  لیبرال  و  تداوم  دارد.  ادامه  نیز  بعد  های 
می را  ستیزی  لیبرال  یا  کجگریزی  برداشتتوان  یا  از  فهمی  ظاهری  های 

که لیبرالیسم را مساوی با الحاد و شرک و آزادی    های لیبرالیسم دانست آموزه
میبی ومرز  اسالمی  دارند. پن حد  جمهوری  دوره  برخی  در  عامدا    نیز  یا  با  عالما 

شوند و با  کردن اومانیزم دچار این همانی با خداناباوری و اباحیگری میبرجسته  
شود. دلیل سومی که موجب  همین استدالل لیبرالیسم، مکتبی شیطانی معرفی می

چنانچه فضای بحث و نقد    ؛در ایران است  نفی لیبرالیسم شده ضعف علوم انسانی
یا    و  های علمای مشروطهران معاصر همانند مناظرهعلمی در دورانی از تاریخ ای 

دوره همه  در  انقالب  ابتدای  و  هادر  بود  و    برقرار  انسانی  علوم  مباحثات 
میاندیشه رشد  استداللورزی  و    هاییافت،  سریع  رشد  از  علمی  فضای 

کرد و از طرفی دیگر  یعنی مارکسیسم جلوگیری می یدئولوژیکی گفتمان رقیب ا
رضایت و عدالت    الی همچون مدارا، مثبت گفتمان لیبر  زوایای پنهان یا عناصر 

گرفت و گفتمان لیبرالی  مورد بحث و تبادل نظر نخبگان و دانشگاهیان قرار می
درونی و  ترویج  میفرصت  نفی سازی  متعصبانه  و  سریع  اینگونه  و  یافت 

دلیل چهارم که لیبرالیسم در نظر ایرانیان بد جلوه    .(32:  1394)زیباکالم،  شدنمی
داری بودند و  ست که مدعی لیبرالیسم و سرمایهاهای غربی  کرده عملکرد دولت

مرداد را رقم    28در تاریخ تحوالت معاصر ایران حوادث ناگواری چون کودتای  
چنین اعمالی توسط حامیان این آموزه ظلم    ،اند. در ذهنیت تاریخی ایرانیانزده

نرو لیبرالیسم  ستیزی را تقویت نموده است. از ایو بدعهدی بوده و فرهنگ لیبرال
لیبرال با استثمار و غارت کشورهای ضعیف  و  ننگین و همراه  بد و  خواهی امر 

و است  نداشته  ایرانیان  برای  جذابیتی  نگاه  تداعی شده،  این  ها دست  پهلوی  ، با 
غر سرمایهبینشانده  نظام  طرفدار  و  و  داری،ها  مردم    لیبرالیسم  منفور  و  دشمن 

آزا  بودند. بازار  حداقلی،  اصول    و  ددولت  از  جامعه  به  امور  کردن  واگذار 
مبنی   جدی  اراده  ایران  در  شده  موجب  لیبرالیسم  از  گریز  است،  لیبرالیسم 

قانون اساسی راه به    44سازی دولت، آزادسازی اقتصاد و اجرای اصل  برکوچک
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نژاد  ها واگذار شده است. غنیهای دولتی به شبه دولتیجایی نبرده و بیشتر بنگاه
 مشابه تقریباً اسالمی انقالب اقتصادی »اتفاقا رویکردهای گوید:اره میبدر این

 نتیجة  که بود. آن غیر یا چینی روسی،  مارکسیسم اعم از چپگرایانه هایتئوری

 (داریسرمایه( بازار نظام به اعتمادی ب دولتی،  اقتصاد نظام استقرار نوعی آن
که  بود جهانی داری«سرمایه» اقتصاد به پیوستن با مخالفت و بخش خصوصی و

بخش خصوصی   و بازار نظام به ظنسوء این آمد.می شماربه امپریالیسم مظهر
 موجب و وجود دارد هم پس از گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمی هنوز

:  1395 نژاد،)غنی است« شده  متفاوت اشکال و انحا به دولتی اقتصاد پایداری
333 .)   

های لیبرالی  گیری از آموزهبهره  بنابراین تعامل هوشمند و عقالنی با لیبرالیسم و 
فرصتظرفیتتواند  می و  مادی  منابع  انسانی،  نیروی  عظیم  های  های 

شکلسرمایه با  و  کند  آزاد  را  حداقلی،  گذاری  دولتی  همانند  گیری  را  ایران 
کشور    ، نفی آن  و   ت و توسعه برساندکشورهای صنعتی و توسعه یافته به پیشرف 

 گری دولت هدایت کرده است. گرایی و افزایش تصدیدولتسوی را به 

    ستیزیغرب  -ب

مولفهیکی   از  کنونی  دیگر  دوره  در  ایرانیان  سیاسی  فرهنگ  اندیشه  های 
ستیزی است که بخش مهمی از سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و  غرب
گیری آن شبیه و  دهد و از جهتی روند شکلجامعه را تشکیل میسیاسی    رفتار 

غرب یعنی  است،  لیبرالیسم  نفی  یک  مکمل  روی  دو  لیبرالیسم  طرد  و  ستیزی 
ستیزی در دوره قاجار در مواجهه ایرانیان با فرهنگ مدرن  اند. پیشینه غربسکه

روشن توسط روحانیون و  اندیشه غربی  با  اولیه  مخالفت  فکران  آغاز شده است. 
عقب عامل  و  استعمار  استثمار،  بعنوان   را  غرب  که  انحطاط  بود  و  افتادگی 

می اسالمی  به جهت شکلجوامع  نیز  اول  پهلوی  دوره  در  دولت  دانستند.  گیری 
مدرن که برگرفته از تمدن غربی بود و شروع مدرنیزاسیون، با وجود نگرانی از  
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امنیت    و آبادانی و ایجادمردم از توسعه    حمیل سبک زندگی و فرهنگ غربی، ت
دانستند ولی در دوره پهلوی گرایی را عامل پیشرفت میرضایت داشتند و غرب

کودتای   ایران،  در  مارکسیسم  ظهور  با  هم28دوم  و  محمدرضا  مرداد  پیمانی 
و پس از پیروزی انقالب شکل    شد ستیزی تشدید  پهلوی با آمریکا، تفکر غرب

خود  جدی به  دولتی  و  آرمانی  غربتر،  نهایتا  و  با  گرفت  برابر  ستیزی 
شعارهای اصلی جمهوری اسالمی و فرهنگ    ء استکبارستیزی و آمریکاستیزی جز

جلوه غرب آنقدر منفی    ،در فضای ابتدای انقالب  .شدسیاسی دوره معاصر تبدیل  
»واقعیت این است که    ؛شودخواهی برابر غربزدگی تلقی میاست که دموکراسی

استبدادجنبش ضد  در    ی، های  تاکنون،  بیست  دهه  از  آن  مذهبی  نوع  ویژه  به 
ویت خود را  اند هاند که مجبور بودهاستعماری، زاده شده-چنان شرایطی تاریخی

سان دو اتفاق  داری ببینند. بدینخصوصا غرب سرمایه  ،سازی با غربدر غیریت
است،  داده  رخ  ایرانی  مسلمان  انسان  ذهن  در  و  مهم  طرد  و    یکی  غرب  نفی 

نهادهای  دیگ که  تجدد  اندیشه  و  استعمارگر  غرب  بین  همانی  این  ایجاد  ری 
اسالم نتیجه،  در  است.  آن  از  مهمی  بخش  که دمکراتیک  معاصر  سیاسی  گرایی 

استبداد  عکس دوگانه  بر  الجرم  –العملی  و  ضدغربی  چهره  بود،  استعمار 
و  یافت  شد.   ضددمکراتیک  نهادینه  قالب  و  ساختار  این  این    در  توضیح  با 
دمکراسی که  مردمضروری  از  نه  اندیشه  این  از  ستیزی  بلکه  آن،  ستیزی 

میغرب ناشی  جنبش  این  تداوم  دالیل    (.248:  1394  )فیرحی،  شد« ستیزی 
معاصرغرب را می  ستیزی در دوره  اولین  ایران  بیان کرد:  به صورت ذیل  توان 

ضاد این دو  مجموع فقط به رویارویی و ت  دلیل تضاد شرق و غرب است که در
شود ولی این تضاد توسط دیدگاه رادیکال و انقالبی و با فرهنگ چپ  خالصه می

ایرانیان   از  بسیاری  سوی  از  زیادی  اقبال  با  و  شد  ایران  سیاسی  حیات  وارد 
و ایدئولوژیک  دیدگاه  از  جامعه جهان  صرفنظر  و  گردید  روبرو  خاصشان  بینی 

ها  اقع ایده تضاد با غرب در ذهندر و  ایران را درگیر یک تضاد فرسایشی کرد، 
 (.336:  1377 )زیباکالم، و تبدیل به ستیز شد  رسوب کرد و پرداخته گردید
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غربدوم  دلیل   تداوم  گفتمان،  درسازش  با ستیزی  سیاسی  اسالم  هاست، 
های اسالمی  گرایشات مارکسیستی ترکیب و بازتولید شده، روشنفکران و گروه

خود  را   ی با  رواج  و  کرد  و  همراه  سیاسی  گفتمانی  جدید،  دینی  گفتمان  افت. 
ها به عاریت گرفته  گرایانه را از مارکسیستمدرن بود و بسیاری از ادبیات چپ

و چپ  بود  اصطالحات  و  ادبیات  بکارگیری  دیگر  سوی  گفتمان  از  و  گرایانه 
هم  غرب روشنفکری  نماد  و  اجتماعی«  »پز  جور  یک  برگیرنده  در  ستیزی 

می و  محسوب  سرمایهشد  با  خلق شدن  مبارزه  فدایی  و  به خلق  و کمک  داری 
اسطوره آرزوی  همچون  و  آمال  کاسترو(  و  )چگوارا  جنوبی  آمریکای  های 

اسالمگرایان هم  برای  با غرب  بود. تضاد و رویارویی    جوانان مسلمان آن روز 
مارکسیست مرافعه  هاهمانند  همان  سرمایهدر  با  مخالفت  و    ، داریهای  غارت 

میاستثما خالصه  و    شد.ر  ستیز  رادیکال،  اسالمگرایان  گرفتن  قدرت  با  اما 
داری  ها و صرف نفی و مخالفت با سرمایهضدیت با غرب فراتر از مارکسیست

معرفتی، ابعادی  با  ارزشی  عمیق  تضادهای  و  هستی  رفت  و  فلسفی،  شناسانه 
 . (45: 1394)زیباکالم،  تمدنی پیدا کرد
توصیف   این  تصمیم  با  در  و گیریدولت  و    ها  مصلح  عنوان  به  داخلی  سیاست 

مس به  باید  جامعه ئوهدایتگر  عمومی  فرهنگ  از  غربی  فرهنگ  پاکسازی  لیت 
و   آموزشی  نهادهای  ایجاد  با  غرب  با  ستیز  ترویج  و  تجویز  به  و  داشته  اهتمام 
فرهنگی به رسالت تعریف شده بپردازد و در سیاست خارجی به ستیز و تقابل با  

بین سالالمقدرتی  همه  در  ستیز  این  که  شده  کارزار  وارد  از  للی  پس  های 
بین مناقشات  از  انقالب  تپیروزی  جهانیالمللی  انزوای  و  تحمیلی  جنگ  و    ا 

های زیادی را به دوش دولت  تعهدات و هزینه  ها، ای، مسئولیتهای هستهتحریم
است. دا  گمارده  مبارزه  غربئفرهنگ  با  مشروعیت    ، می  را  دولت  گستردگی 

غربمی اندیشه  اگر  چنانچه  پرمسبخشد  اینگونه  دولت  نبود  و  ئوستیزی  لیت 
 پرتعهد نبود. 
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 گرایی سوسیالیسم -ج

گرایی  به زبان ساده نوعی نظریه اجتماعی است، سوسیالیسم بر جمع  سوسیالیسم 
بریا جامعه و  دارد  تاکید  لیبرالیسم  مقابل فردگرایی  در  و    عدالتاساس    گرایی 

پ  است    یسامانده  یمساوات در  به شکل مطلوب  -74:  1387  ی،)قادراجتماع 

است.  (.  64 دولت  نهاد  بزرگ شدن  و  تمرکزگرایی  آموزه سوسیالیسم،  ویژگی 
سازی و توزیع عادالنه ثروت مسلما نیاز به نیروی برتر با دستگاهی  چون یکسان

امتیازات و   فراگیر  تمامی  ی ثروت  است که  کجا جمع کرده و  های جامعه را در 
آسیب از  یکی  بنابراین  کند.  تقسیم  افراد  بین  نظامعادالنه  جدی  های  های 

است. دولت  شدن  حداکثری  و  حکومت  شدن  قیم  تمرکزگرایی،    سوسیالیستی 
سوسیالیسم اجتماع  عناصر  از:  اجتماعی،  برادری ،  عبارتند  طبقه    ، نیاز  ، برابری 

اشتراکیو    اجتماعی یا  عمومی  به    (.78-80:  1393  )هیوود،  مالکیت  گرایش 
 توان مورد بررسی قرار داد.  سوسیالیسم در جمهوری اسالمی را در دالیل زیر می

جمهوری   گرایش به سوسیالیسم اشتراکات سوسیالیسم و اسالم است.  اول  لیدل
اسالمی کردن کلیه    اسالمی بر دوپایه جمهوریت و اسالمیت تاسیس شده است. 

از   پس  و ساختارها  دارد.  نهادها  اسالمیت  جنبه  بودن  پررنگ  از  نشان  انقالب، 
قرابت و  دراشتراکات  فراوانی  سوسیالیسم  مولفه  های  و  اسالم  آموزه  دو  های 

وجود دارد. عناصری چون برابری، برادری، عدالت و مساوات از مشترکات آن  
در دنیای امروز، گرایش به یک حالت وسط  »  گوید:استاد مطهری می دو هستند. 

دنیای  پیدا   دو  کنار  در  زمینه  این  در  گفت  بتوان  تقریب  به  شاید  است.  شده 
می که  است  شده  پیدا  سومی  دنیای  کاپیتالیزم،  و  نوعی  کمونیزم  را  آن  توان 

سوسیالیزم نامید ... به این ترتیب، شعار این گرایش جدید این است که بیایید  
جلو بتوانیم  تا  کنیم  اتخاذ  بگی  یراهی  کلی  به  را  که  استثمار  این  بدون  ریم. 

ها به  شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگدکوب کرده باشیم، کوشش کنیم انسان 
حکم رقای انسانیت، به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود  
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شان را  مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند؛ نه این که دارائی
به دیگران بدهیم. این همان سوسیالیزم اخالقی است که    به زور از آنها بگیریم و 

است آن  جستجوی  در  همیشه  عنایت    (.157:  1367  )مطهری،  «اسالم  حمید 
اسالمگرایان به سوسیالیسم در مقابل ناسیونالیسم و دمکراسی را    گرایش بیشتر 

می بیان  جویی  کند:اینگونه  معارضه  همه  میان  به  »از  نسبت  ایدئولوژیک  های 
بیستم،اسال قرن  در  می  م  در  جور  بیشتر  آن  واالی  طبع  با  آمده.  سوسیالیسم 

دعوت به  دموکراسی  و  ناسیونالیسم  از  زمینه  سوسیالیسم  در  اسالم  اصلی  های 
طح و ساحت خاص اسالم  برادری، هماهنگی و مساوات نزدیکتر بود. در یک س

توجهی که به ، در  سیاسی  -و نظام از مهندسی اجتماعی، به عنوان دو سوسیالیسم 
عادالنه جمع توزیع  و  دولت  کنترل  و  فرد  و  جمع  منافع  بین  تعدیل  یا  گرایی 

با دموکراسی بر    لذا در حالی که اسالم با ناسیونالیسم و  ثروت دارند اتفاق دارند.
اختالف نظر دارد، با اصول گسترده    به آزادی مطلق عقیده است  قائل    سر اینکه

   (.242: 1372  )عنایت، یابد«سوسیالیسم تعارض و تناقضی نمی
در گرایش به سوسیالیسم به وجود آمدن شکلی از دولت رفاهی است.   دوم لیدل

ها از منابع درآمدی خود خدمات رفاهی اعم از آموزش و  دولت  ،در این طرح
درمان رایگان و بیمه تامین اجتماعی برای  ت و شهای بهداپرورش رایگان، شبکه

ها فراهم آوردن رفاه نسبی  هدف این دولت  . گیرند همه اقشار جامعه در نظر می
است.   جامعه  اقشار  همه  برای  چنین  زندگی  سابقه  خود  تاریخ  در  ایران  جامعه 

حمایت از    عدالت و  وضعی نداشته است لذا پس از انقالب اسالمی ابتدا با شعار
و مستضعفان قشر باالیی از جامعه تحت پوشش نهادهایی چون بنیاد    محرومان

  خرداد،  15بنیاد  مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی، جهاد سازندگی، بهزیستی،
امام فرمان  اجرایی  ستاد  اسالمی،  انقالب  مسکن  و    بنیاد  بسیج  برکت(،  )بنیاد 

دولتی قرار گرفتند که    ها و نهادهایسپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر ارگان
دوره در  سپس  و  بودند  تاسیس  تازه  و  انقالبی  افزایش  اکثرا  با  بعد  های 

هم سطح تامین رفاه از روستاها به شهرها گسترش یافت و هم   ، درآمدهای دولت 
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توسط   بازنشستگان  مستمری  از  بخشی  تامین  گشت،  متفاوت  خدمات  نوع 
طرح   دولت، عدالت،  سهام  نقدی،  یارانه  درمان    پرداخت  نمونه بیمه  های از 

گرایی و گرایش به  ها دولتخدمات دولت رفاهی هستند که در همه این زمینه
گرایی در ایران برخالف  لذا با گسترش و ترویج چپ  سوسیالیسم مشهود است.

بزرگ شدن دولت ترویج    ،کند()که دولت حداقلی را توصیه می  آموزه لیبرالی 
 جار سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته است. شده و از سوی جامعه بعنوان هن

 گیرینتیجه

ای که در این پژوهش بیان شده است ادعا دارد دولت در ایران در عصر  فرضیه
شده است یعنی تعهد دولت دینی در به عهده    جمهوری اسالمی گسترده و فراگیر 

مسئولیت بخشگرفتن  در  گوناگون  انتظارات  های  همچنین  و  مختلف  های 
ها توسط دولت، بیش از حد معمول و حداکثر  جامعه در پذیرفتن این مسئولیت

و است  سه  شده  ابعاد  و  جامعه  سیاسی  فرهنگ  به  دولت  سنتی،  گستردگی  گانه 
گانه فرهنگ سیاسی در سه بخش آمده  ابعاد سه  مذهبی و مدرن آن ارتباط دارد.

سنت از  عناصری  اول  بخش  اقتدارگرای است.  چون  ایرانی  بیهای  اعتمادی ی، 
بخش دوم عناصری از فرهنگ شیعه چون امامت،    . سیاسی و خودمداری هستند

تقلید وح منکر می  امر  داکثرگرایی،  از  نهی  و  معروف  وبه  از    باشد  بخش سوم 
ستیزی  های مدرن آن چون نفی لیبرالیسم، غربعناصر فرهنگ سیاسی به مولفه

 گرایی ارتباط دارد. و سوسیالیسم
 تحقیق بدست آمده است، موارد ذیل برجسته است: این ایجی که از مهمترین نت

اقتدارگرایی، همچون  ایرانیان  سنتی  فرهنگ  از  و  بی  عناصری  سیاسی  اعتمادی 
های ناسالم سیاسی هستند که بواسطه سابقه طوالنی حاکمیت  خودمداری از سنت

ذهنیت  ، استبداد  در  عناصری  است.چنین  کرده  رسوب  د   ها  ر  اقتدارگرایی 
نخبه سلسلهسیاست،  و  قدرت  عمودی  رابطه  فرد،  حاکمیت  را  گرایی،  مراتبی 
می اقتدارگرایی  مطلوب  فرهنگ  در  یافته  رشد  اقتدارگرا  شخصیت  داند. 
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های ها و سازمانگروه حوزه عمومی، احزاب،  بخشد.گستردگی دولت را قوام می
می اجتماعی شکل  اعتماد  بواسطه  که  نهاد  ایران مردم  در  تفوق    گیرند  جهت  به 

اعتمادی منزوی و مهجور بوده و دولت کنترل و هدایت حوزه عمومی فرهنگ بی
سند و  اصناف  از  اطاعم  و  یا  اقیکاها  مستقیم  بصورت  را  بازرگانی  های 

دارد   غیرمستقیم خودمدار  .برعهده  ایرانیان  فرهنگ  است  شده  موجب  هم  ی 
هر نیاز بر  را  و    های شخصی خود  ترجیح دهند  باعث  چیزی  منفی  این خصیصه 

محوری در  شده نخبگانی که درون دولت هستند به افزایش بروکراسی و دولت
جهت منافع شخصی تالش کنند و جامعه نیز دولت را به عنوان ثروت باد آورده  

صاحب یا بنیاد خیریه در نظر داشته باشد و همگی به ارتزاق بیشتر و گرفتن  بی
سه عنصر از سنت ناسالم سیاسی نقش   هر موعخدمات از آن بیندیشند که در مج

 جدی در گستردگی دولت داشته است. 
ارزشی مولفه  عقیدتی  های  حداکثرگرایی   و  امامت،  همچون  سیاسی  در    فرهنگ 
باشد که  عناصر سیاسی فرهنگ شیعه می  ، امر به معروف و نهی از منکر، ازدین

اصل    اند.دینی داشتهبا فعال شدن اسالم سیاسی نقشی اساسی در فراگیری دولت  
و است  شده  تبدیل  غیبت  زمان  در  فقیه  حاکمیت  به  شیعه  در  نظریه    امامت 

نهاده   بنیان  را  دینی  دولتی  و  )امام خمینی( حکومت اسالمی  فقیه  مطلقه  والیت 
هر   تحت  دولت  علت گسترش  همین  به  و  افزوده  دولت  به  را  تقدس  که  است 

امری و  کردن  اسالمی  و  اسالم  گسترش  می  عنوانی  پنداشته    شود.مطلوب 
حداکثرگرایی و امکان فقه سیاسی نیز ترویج جامعیت دین و فراگیری آن ذیل  

می تبلیغ  را  دینی  دولت دولت  دخالت  و  نفوذ  و  مطلوب    کند  و  مثبت  را  دینی 
این  داند.  می کردن    رویکرد با  فقهی  تمرکزگرایی،  اسالمی  جمهوری  در 

  محوریت دولت انجام گردیده است. فرهنگی و اجتماعی با موضوعات اقتصادی، 
نیز فریضه معروف  به  که میامر  در جهت  ای است  تحدید کرده  تواند دولت را 

کنترل دولتمردان و حداقلی کردن دولت بکار گرفته شود ولی با تفاسیری خاص  
بعنوان اهرمی در دست دولت جهت کنترل افراد جامعه و دخالت بیشتر حکومت  
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 گیرد. مورد استفاده قرار می
همچون غربی  یا  مدرن  فرهنگ  از  مکاتب  آموزه  عناصری  لیبرالیسم،    های 

که  کرده  نفوذ  ایرانیان  فرهنگ  به  معاصر  دوره  در  سوسیالیسم  و  مارکسیسم 
شده درونی  و  جذب  آنها  از  جامعبخشی  اعتقادات  واسطه  به  بخشی  و  و  اند  ه 

نفی شده  تحوالت سیاسی اجتماعی طرد  ستیزی  ی و غربلیبرالیسم گریز  اند. یا 
لیبرال   نظام  با  پهلوی  رژیم  همراهی  بعلت  که  هستند  سکه  یک  روی  دو 

های و به تبع آن آموزه  هداری غرب مورد تنفر نخبگان و توده قرار گرفتسرمایه
آزادلیبرا اقتصاد  فردگرایی،  همچون  نشدلی  پذیرفته  ایران  در  دولت حداقلی  ه  ، 
اصلی دولت مبدل شده و دولتی    هایستیزی به مسئولیتو عکس آن غرب  است

یافت . ولی در مقابل بعلت قرابت و اشتراکات  ه استبزرگ و حداکثری سامان 
پهلوی،  رژیم  با  مبارزه  در  مارکسیسم  کلیدی  نقش  و  سوسیالیسم  با  اسالم 

درونیچپ ایرانی  نخبگان  و  جامعه  فرهنگ  در  شدگرایی  بازتولید  و  ه  سازی 
چپ  است؛ قیمومیتلذا  قیمومیتگرا گرایی،  و  جامعه  بهمراه  یی  را  دولت  طلبی 

گرایی اسالمی، دولتی شدن اقتصاد و فرهنگ و  نتیجه گفتمان چپ  داشته است.
 گستردگی دولت در عصر جمهوری اسالمی است. 
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