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 چکیده  

شناسی سیاسی ایران، های حوزه مطالعاتی جامعهترین دغدغهیکی از مهم
عبارتی، توسعه سیاسی ایران از چگونگی ورود به مسیر توسعه سیاسی است. به

حاکم  کدام مسیر تحقق یافتنی است؟ از باال و توسط نخبگان سیاسی
ها به عرصه سیاسی )انقالب( و یا )اصالحات(، از پایین و با حضور و ورود توده

المللی، نهادهای حقوق بشر(؟ مدعای تبیینی این های بیناز خارج )سازمان
پژوهش آن است که رسیدن به توسعه یافتگی سیاسی بدون مالحظه ماهیت 

یرد. در این رابطه گفرهنگ سیاسی توده مردم ایران به آسانی صورت نمی
پژوهش حاضر تبیین و تحلیل تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم بر  یدغدغه

عبارتی هدف از انجام پژوهش فرآیند توسعه سیاسی در ایران معاصر است؛ به
حاضر، تبیین ماهیت رابطه توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی و تأثیر  فرهنگ 

اصر است. پرسش پژوهش حاضر توسعه سیاسی ایران مع سیاسی توده مردم بر
سیاسی ایران  این است که فرهنگ سیاسی توده چه تأثیری بر روند توسعه

برجای گذاشته است؟ برای پاسخ به پرسش تحقیق، این پژوهش فرضیه ذیل را 
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 ها از سوی دولت، فرهنگدلیل فقدان بسترها و فرصتگذارد: بهبه سنجش می
بر روند توسعه سیاسی ایران برجای نهاده است.  سیاسی توده، نقشی بازدارنده

شناسی تاریخی و گیری از چارچوب جامعهدر این تحقیق، بهره روش پژوهش
تحلیلی است و ابزارگردآوری اطالعات،  ـ روانشناسی جمعی، توصیفی

  ای است.کتابخانه
 سیاسیایران، فرهنگ سیاسی توده، دولت وامانده، توسعه  ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

در یک نگاه کلی، دولت و یا نظام سیاسی از دو بُعد تشکیل شده است: یکی بُعد 
قانونی و دیگری بُعد فرهنگ سیاسی یا بُعد ـ  ساختار سیاسی یا ترتیبات نهادی

های ها و کُنشافزارانه. در بُعد فرهنگ سیاسی، تمرکز بر نوع جهت گیری نرم
های این بازیگران جامعه نسبت به نظام سیاسی است. یکی از جلوهدار معنا

های معنادار، کُنش مشارکتی و رقابتی توده مردم در فرآیند توسعه سیاسی کُنش
تر گرایانهتر و عملتر، دمکراتیکتر، سالممندتر، عقالییاست که هر اندازه قاعده

ارکتی در میان توده مردم همان اندازه بیانگر رشد فرهنگ سیاسی مشباشد، به
باشد؛ در این بین نیز نهاد دولت تسریع کننده روند توسعه سیاسی است. در می

 7همین راستا این پژوهش در پی آن است که به تحلیل رابطه فرهنگ سیاسی
و نقش دولت در این  0دموکراتیزاسیون 2توده مردم ایران با توسعه سیاسی،

نی پژوهش آن است که در جامعه ایران، تغافلی پیوندی بپردازد. مدعای تبییهم
نظری و عملی در بررسی جایگاه و تأثیر دولت و فرهنگ سیاسی توده مردم بر 
مسیر توسعه سیاسی وجود دارد. این در حالی است که هر میزان و نوعی از 
توسعه سیاسی بدون توجه به نقش دولت و ماهیت فرهنگ سیاسی توده مردم به 

جز مقاطع خاص تاریخی صد سال اخیر بهخواهد رسید. طی یکفرجام مطلوب ن
آفرینی مردم در عرصه ها برای نقشها و فرصتتنها بسترآن هم با تسامح، نه

ها فراهم نگردیده، بلکه رشد فرهنگ سیاسی توسعه سیاسی ایران از سوی دولت
قابل و گرایانه و نیمه مشارکتی در تبسیج -تبعی، پوپولیستی -محدود، محدود

انحراف آشکار با روندهای توسعه سیاسی ایران بوده است. با توجه به این مهم، 
گویی به این پرسش است که فرهنگ سیاسی توده پژوهش حاضر در پی پاسخ

                                                                                                    
7. Political Culture 

2. Political development  

0. Democratization 
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سیاسی ایران برجای نهاده است؟ فرضیه پژوهش:  چه تأثیری بر روند توسعه
سیاسی توده، نقشی  فرهنگها از سوی دولت، دلیل فقدان بسترها و فرصتبه

بازدارنده بر روند توسعه سیاسی ایران برجای نهاده است. در این پژوهش، 
دموکراتیزه شدن فرض شده که خود  فرآیندگسترش با توسعه سیاسی متناظر

های تاریخی مورد رابطه تنگاتنگی با فرهنگ سیاسی توده مردم دارد. دوره
ول، پهلوی دوم و دوران جمهوری اسالمی تحلیل، چهار مقطع مشروطه، پهلوی ا

شناسی تاریخی و روانشناسی در چارچوب جامعه خواهد بود. روش پژوهش
سیاسی توده، دولت  تحلیلی است. متغیرهای مستقل فرهنگـ  جمعی، توصیفی

 باشد. و متغیر وابسته هم توسعه سیاسی ایران می

 چارچوب نظری

های افراد الگوهای ایستاری و سمتگیریگابریل آلموند، فرهنگ سیاسی را 
 &Almond) کند نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام تعریف می

Verba, 1965) اریک روو، نیز فرهنگ سیاسی را عبارت از الگویی از .
 (.772-770: 7011)عالم، داند های احساسی فرد میها، اعتقادات و امتیازارزش

گ سیاسی، نظامی از اعتقادات تجربی، نمادهای سیدنی وربا، معتقد است فرهن
افتند مشخص ها و حالتی را که در آن کُنش سیاسی اتفاق میمعنادار و ارزش

 سازدگیری ذهنی مردم به سیاست را میسر میکند. فرهنگ سیاسی جهتمی

(Mirbagheri, 2003: 35) آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی را .
ها و هنجارهای سیاسی خود ه نهادها، سنتهای که مردم نسبت بگیریجهت

هایی محصول گیریکنند. بر این اساس، چنین جهتکنند، تعریف میاتخاذ می
فرهنگ سیاسی  (.791: 7015)قوام، هاست شناخت، احساس و ارزش

های یک ملّت نسبت به نظام سیاسی، گیریها و جهتای از نگرشمجموعه
که در تطور تاریخی و در ارتباط با نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی است 

گیرد و نوع و میزان دهد شکل میرویدادهای مختلفی که درون جامعه رُخ می
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کند. از نظر لوسین پای، رابطه مردم با سیاست و قدرت فائقه را تعیین می
 زندگی تاریخ و سیاسی نظام یک جمعی تاریخ سیاسی، محصول فرهنگ

  (.235: 7050)نیاکویی، سازند می را نظام آن که افرادی است
. ابعاد 7های سیاسی از سه بُعد قابل ارزیابی است فرهنگ سیاسی در نظام

های نظام ها و خروجییا دانش نسبت به نظام سیاسی، نهادها، ورودی7شناختی:
یا احساس شهروندان نسبت به نظام سیاسی و  2. ابعاد احساسی:2سیاسی، 

یا نحوه تجزیه و تحلیل شهروندان  0 . ابعاد ارزیابی:0، مسئولین و عملکرد نهادها
(. چهار سطح 21: 7050القلم، )سریع از مسائل سیاسی جامعه و کشور خود

. دروندادها 2عنوان یک کل، . سطح نظام به7زندگی سیاسی هم عبارتند از: 
خاذ معنی تصمیمات ات. بروندادها به0معنی تقاضاهای وارده به سیستم سیاسی، به

: 7019نیا، )شهرامعنوان بازیگر سیاسی . خود )فرد( به4شده توسط سیستم و 

ی گانههای سهدر همین راستا آلموند و وربا، نیز با کاربرد نگرش (.499
شناختی، عاطفی و ارزشی، نسبت به چهار سطح اصلی زندگی سیاسی یعنی 

گ سیاسی یعنی ها و فرآیندها، سه نوع فرهنها، خروجیسطح نظام، ورودی
 کنند آلموند و وربا، افرادفرهنگ سیاسی محدود، تبعی و مشارکتی را معیّن می

 بندیسنخ دسته سه سیاسی در مشارکت و سیاسی آگاهی پیوند با در را

 نگرفته مستقل در نظر ایحوزه را سیاست هنوز که بیناناند: نخست، کوتهکرده

 عمومی استقبال مورد دیگر کمتر هایهحوزبا  سنجش در انگارند کهمی چنین و

 آگاه های سیاسینظام چند و چون و رویدادها از که مطیع است. دوم، افراد
 یکسره که جویان سوم، مشارکت و کنندنمی درگیر آنها را خود ولی هستند

)نظری، دانند می مسئول دیگران برابر در را خود اند وسیاسی وظایف درگیر

                                                                                                    
7. Cognitive Dimension                                

2. Affective Dimension 

0. Evaluations Dimension 
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 -های اجتماعیسرانجام باید گفت در بررسی پدیده (.211: 7057قنبری، 
سیاسی چهار سطح تحلیل در علوم سیاسی استفاده شده است: فرد، گروه، دولت 

عنوان موضوع شناسا، و جامعه. که نظریه فرهنگ سیاسی با برگزیدن جامعه به
رو . از این(71: 7053)اسماعیلی، در واقع سطح تحلیل چهارم را برگزیده است 

این پژوهش نیز تمرکز خود را در رابطه با فرهنگ سیاسی، سطح جامعه و توده 
 است.  مردم قرار داده

 های فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی در ایران معاصرمؤلفه
 ـها )واپسگرا ماهیت نظام سیاسی حاکم )اقتدارگرا یا دموکراتیک(، انقالب

 ـ نوع اقتصاد سیاسی )دولتی، رانتی مثبت( ـ منفی یا متحول و پیش رونده
فر و سوسیالستی(، نقش نیروهای خارجی )هجوم اقوام بیگانه، مافیایی، لس

های انباشی در فرهنگ کودتاها یا تأثیر مثبت جهانی شدن(، اسطورها و ذهنیت
عمومی مردم )فرهنگ تسلیم در برابر فرهنگ مقاومت(، روشنفکران )مستقل یا 

های مثبت تاریخی، فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم یا تداوم هاوابسته( انقطاع
گرا در مقابل خیانت کننده( همگی در رشد یا ممانعت از توسعه سیاسی )خدمت

ترین موانع در آفرین هستند. امّا فارغ از موارد یاد شده یکی از برجستهنقش
زمینه رشد توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران، سطح نازل فرهنگ سیاسی 

 مشارکتی در میان توده مردم است. 
مطالعات انجام شده در زمینه توسعه سیاسی در ایران معاصر عمدتاً بر بُعد 

ی سیاسی تمرکز کرده و ساختارها و نهادهای سیاسی استبدادی ساختاری توسعه
ی اند؛ امّا واقعیت عینی و تاریخی بروز توسعهرا در کانون توجه خود قرار داده

ران در طول صد سال گذشته و عدم کامیابی آن، این فرض را به سیاسی در ای
ی قضیه را باید نه صرفاً در بُعد ساختاری، بلکه در سازد که ریشهذهن متبادر می

فرهنگ سیاسی نیز جستجو کرد. بنابراین در بحث توسعه سیاسی در ایران 
فقدان توسعه بخشی به توان گفت بیشترین تأثیر را در تعیّنمعاصر، هر چند می

سیاسی، ترتیبات ساختاری و نهادی دولت از جمله  ماهیت نظام های سیاسی 
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حال نباید از نقش و تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم حاکم داشته است؛ در عین
تر شدن مسئله در ادامه و رابطه آن با توسعه سیاسی ایران غافل بود. برای روشن

توده مردم و رابطه آن با توسعه  فرهنگ سیاسیبه بررسی ماهیت و پویش 
های پهلوی اول و دوم و دوران سیاسی در مقاطع زمانی مشروطه، دولت

 جمهوری اسالمی ایران خواهیم پرداخت. 

 . نهضت مشروطه5

های آزادی خواهانه خواهی در ایران ریشه در جنبشنخستین موج دموکراسی
گیری نظام مشروطه لقرن نوزدهم دارد که سرانجام به نهضت مشروطه و شک

سلطنتی انجامید. با تدوین قانون اساسی، متمم آن و استقرار نظام مشروطه 
سلطنتی، حق حاکمیت ملّی در نظام سیاسی جدید به مردم تعلق گرفت. هدف از 
نهضت مشروطه پایان دادن به پاتریمونیالیسم سنتی سلسله قاجار و جایگزینی 

ین نهضت موفق به تدوین یک قانون اساسی آن با سیستم پارلمانی مدرن بود. ا
وجود صفات سیاسی کرد؛ با اینمدون شد که قدرت شاه را محدود می

عبارت طور کامل درجامعه و نظام سیاسی ریشه کن نشد. بهپاتریمونیالیسم به
نام فرهنگ سیاسی صحبت دیگر در این دوران اگر با تسامح بتوان از چیزی به

ی نسبت به پیش از مشروطه در فرهنگ سیاسی توده کرد، دگردیسی بنیادین
مردم صورت نگرفت و بهترین دلیل برای اثبات این مدعا چرخش از فضای 
 نسبتاً آزاد مشروطه و افتادن به دام دولت لویاتانی پهلوی اول بود

(Jahanbaksh, 2003: 244). 
 گیری مجلس شورای ملّی و قوام یافتن نظامدر دوران مشروطه با شکل

ها، در داخل و بیرون انتخاباتی، همزاد و همراه آن، یعنی احزاب و جمعیت
های توسعه سیاسی قدم در میدان نهادند عنوان اولین شاخصهمجلس به
عنوان شاخصه دیگری در (. تعدد و تنوع مطبوعات نیز به79: 7011)شیرودی، 

نظر از صرفو استقرار نظام مشروطه،  7210توسعه سیاسی با پیروزی انقالب 
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نقل « الموتی»چه  های کوتاه تا پایان این دوره تداوم یافت. بر اساس آنوقفه
های اول انقالب مشروطه تا پایان دوره استبداد صغیر کرده است: فقط در سال

)الموتی،  شدروزنامه و مجله منتشر می 703شمسی، بیش از  7211در سال 

آورد مشروطه در زمینه ده، دست. امّا چرا با وصف تحول یاد ش(44: 7013
قانونی، ومرج، بیتوسعه سیاسی دوام نداشت و با یک دوره مجدد از هرج

ای و نیروهای گریز از مرکز مواجه شد. در این معرکه های قومی و طایفهجنگ
سیاسی، فرهنگ سیاسی توده مردم چه تأثیر و جایگاهی در سرآغاز و فرجام 

 ر مسیر دموکراسی و توسعه سیاسی بازی کرد؟عنوان گام نخست دمشروطه به
گیری نهضت شود که در زمان شکلدر پاسخ به پرسش یاد شده چنین ادعا می

مشروطه، مبانی مشروطه جز برای تعدادی از روشنفکران، برای عموم مردم و 
حتی نخبگان جامعه روشن نبود؛ غالب مردم و حتی زمامداران آن عصر اطالع 

رایج در آن نهضت و از جمله حاکمیت قانون، آزادی، درستی از مفاهیم 
ساالری و تفکیک قوا نداشتند و بیشتر مردم در این پارلمان، احزاب، مردم

ها بودند و تصور ای از آزادیدنبال رهایی از ظلم و کسب پارهنهضت تنها به
 های دموکراتیک نداشتند؛ چرا که اساساً نهضت مشروطه در اثردقیقی از ویژگی

هایی از اشرافیت دیوانی و طبقه بورژوا برای اصالحات از باال ائتالف بخش
عبارتی . به(070: 7019نیا، ؛ شهرام013-017: 7012)زیباکالم، شکل گرفته بود 

خواهی را با تسامح طبقه روحانی، توان حامالن اصلی جریان مشروطهمی
توان از جایگاه و تأثیر نمی روشنفکران و بورژوا )بازار و تجار( دانست. بنابراین

عبارتی، فرهنگ عمومی ایران، آمادگی توده مردم در این نهضت صحبت کرد. به
تدریج مراحل بعدی فرهنگ سیاسی عقالیی را فعلیت بخشد. را نداشت که بهآن
چنین ناکامی دولت در ایجاد ترتیبات نهادی، فقدان نهادسازی و تربیت هم

  (.51: 7050القلم، )سریعی، نقش اساسی ایفا نمود قانونعمومی در تداوم بی
هر چند نهضت مشروطه حرکتی در جهت پایان دادن به عصر فرهنگ 
اقتدارگرایی و پاتریمونیال سنتی بود، امّا جامعه ایران تا حد زیادی همان بود 
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که در گذشته بود. مقدمات ساختاری الزم برای تثبیت نظام پارلمانی هنوز 
نبود و سیاست اساساً عبارت بود از مبارزه دایمی برای کسب  چندان فراهم

در این  (.41: 7017)ایرانی، های خارجی قدرت بین نخبگان و دربار و قدرت
دوره تلقیات ملّی و جمعی از منافع و اهداف ملّی وجود نداشت و در مقابل، 

اعتمادی برون گروهی، تعصب درون گروهی و فرهنگ و خلقیاتی چون بی
ها رایج بود. در عصر مشروطه، عشایر عموماً به ساختار ونت علیه غیریتخش

ای خود، آگاهی و تعصب داشتند و رفتارشان از ساختار درونی قبیله ریشه قبیله
بیگانه بر اساس معیارهای  -ای مرز خودیگرفت؛ چرا که در نظام عشیرهمی

ای بر فرهنگ عشیره شود. یکی از آثار پایدار فرهنگخویشاوندی تعریف می
ای افراد عمومی ایران، حذف فردیت مثبت بود. چرا که در فرهنگ عشیره

القلم، )سریعکنند واسطه حفظ امنیت و خویشاوندی با یکدیگر زندگی میبه

 7توان گفت عدم نهادینه شدن عقالنیت سیاسیعبارت دیگر میبه(. 722: 7050

ای در چارچوب ها و الگوهای کُنش عشیرهدر میان توده مردم و سیطره روش
ای منجر به این چرخش از دولت دموکراتیک مشروطه به زیست عشیره

عبارتی، بافت عشایری، ضعف و پراکندگی و اقتدارگرایی پهلوی اول شد. به
 اختالف درونی جامعه مدنی در این دوران، بستر مساعدی را برای تجدید

نوبه خود معلول فقدان زیربنای ساخت دولت مطلقه فراهم آورد که این نیز به
: 7019)بشیریه، توسعه سیاسی یعنی نوع ایستار فرهنگ سیاسی توده مردم بود 

133) . 

 . دولت پهلوی اول 2

ها را به اجرا درآورد که توسط دولت ای از رفورمدولت پهلوی اول، مجموعه 
طور ناموفق انجام شده بود، مانند تأسیس نهاد آموزشی به سبک مشروطه به
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ها، نظام قضایی سکوالر و متمرکز، ارتش دائمی مدرن، ساختار اقتصاد اروپایی
گذار. های سرمایهنکمدرن، ارتباطات جمعی، شبکه ارتباطی داخل کشور و با

منظور کمک به اجرای سیاست تمرکز حکومت این مجموعه از نهادهای جدید به
 ,Seif& Amirhosseini) سوی توسعه سیاسیایجاد شدند و نه گامی به

، چرا که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرت، اعم از اجبارآمیز و (7 :2014
رو مانع دهد و از اینکاهش می غیر آن، احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را

در این دوره شاهد ترکیبی از  (.22: 7013)بشیریه،  شودتوسعه سیاسی می
شیوه مدرنسیتی غربی سنتی به انضمام توسعه و نوسازی به 7پاتریمونیالیسم

هستیم که در آن عناصری چون اصالحات از باال، عقالنیت مدرنیستی، 
توسعه صنعتی وجود داشت؛ ولی جایی برای  ناسیونالیسم ایرانی، سکوالریسم و

عنوان دو ستون توسعه سیاسی مشارکت شهروندان و رقابت آزاد سیاسی به
های نسبی عبارت دیگر همین پیشرفت. به(401: 7019نیا، )شهراموجود نداشت 

نیز خود به بهانه جلوگیری از رشد و بلوغ سیاسی و سرکوب کلیه تجلیات 
صورت گرفت. اگر چه رضاشاه چارچوب قانونی و  های دموکراتیکآرمان

تشریفات حکومت پارلمانی را از بین نبرد؛ ولی شیوه حکومت او تفاوت چندانی 
 (. 44: 7017)ایرانی، با سلطنت استبدادی پیش از دوره مشروطه نداشت 

در این دوره مداخله و تقلب در انتخابات و حذف رُقبا رایج شد، مصونیت 
دگان مجلس لغو و فعالیت احزاب ممنوع گردید و میزان پارلمانی نماین

مشارکت و رقابت سیاسی در عرصه فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی جامعه 
ها ترین سطح تنزل یافت. در واقع در این زمان مجلس و وزارتخانهبه پایین

 بیش از هر زمان به ابزاری برای تحقق آرزوهای رضا شاه بدل شدند و شاه نیز
روز بیشتر اسیر دست زمان با مطلقه و خودکامه شدن قدرتش، روز بههم
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گویان چاکرمنش اطرافش که مروج معدودی نوکران سرسپرده و بله قربان
 (.795: 7012)کاتوزیان، شد گرایی در جامعه بودند، میفرهنگ سیاسی تملق

وهای متنوع معنای توزیع منابع قدرت در میان نیراگر دموکراتیزاسیون را به
توان چنین فرض کرد که توزیع منابع قدرت شرط رو میاجتماعی بدانیم، از این

 (Ghahremanpour, 2004: 70)الزم و کافی برای توسعه سیاسی است 
چنین اگر امری که در دوران حکومت پهلوی اول، مجال ظهور پیدا نکرد. هم

یکتاتوری و حاکم شدن مانع از ظهور استبداد، درشد و گسترش جامعه مدنی، 
مطلقه دولت  قدرت ساخت نگرش تک بُعدی خواهد شد، در آن صورت تحکیم

 رقابت و مشارکت مجاری عنوانبه تکوین احزاب پهلوی اول، خود مانع از

شیوه دولت پهلوی اول بیشتر بر محور سیاسی گردید. بنابراین مدرنیزاسیون به
چرخید. پهلوی اول در قتصادی میایجاد تغییر و تحول در بافت اجتماعی و ا

و  7گراییدولت بر اساس اصولی چون دولتـ  راستای تشکیل یک ملّت
کرد. امری ، صنعتی کردن و تقویت بنیه نظامی پای فشاری می2تمرکزگرایی

های در حال رشد جامعه مدنی که به شخصی شدن قدرت و خفه کردن نطفه
های حکومت از ویژگی یکی (Ghahremanpour, 2004: 75)انجامید 

معتقد است « بنانی»بود.  0پهلوی اول، حاکمیت فرهنگ سیاسی حامی پروری
که پیامد کِلینتالیسم که به بهترین وجه تبیین کننده ماهیت پاتریمونیال قدرت 
در دولت پهلوی اول است، شخصی شدن قدرت و به بهترین وجه بازتاب عرصه 

موانع توسعه سیاسی در ایران دوره بود  ترینغیر رسمی سیاسی و یکی از  مهم
اساساً شرایط استبدادی و ساخت پدرساالری،  (.004 -000: 7019)افضلی، 

کند. این الگو کنترل بیرونی را بازتولید و روحیات خود تنظیمی را تضعیف می
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ساز روحیات تلون و تملق، رعیت صفتی، ضعف مسئولیت فردی و زمینه
  (.231: 7054)فراستخواه، یز است فرهنگ سیاسی اقتدارگرا ن

 دارد. در مطابقت پدرساالر یخانواده ساخت با اقتدارگرایانه سیاسی فرهنگ

باشد،  همراه قدرت تمرکز با کههنگامی ویژهپدرساالر به یخانواده ساخت
 از قدرت انتقال فرآیند چنینشود. هممی تأمین فرادستان از اطاعت با امنیت

 مستقیم فرمانروا قرار کنترل در را سیاسی قدرت و امور هوراثت، ادار طریق

در جوامع اقتدارگرا، اختالف، امری  (.14: 7052)قالیباف، شوشتری، دهد می
چنین منفی است و قاعدتاً نباید زاویه گرفت؛ زیرا اصل بر تبعیت است. هم

های ها از عواقب اجتماعی نظامسازی انسانسازی رفتار و یکسانیکسان
این در صورتی است که از  (.00-02: 7052القلم، )سریعاقتدارگرا است 

آن نوع از فرهنگ سیاسی است که بر تضارب ملزومات توسعه سیاسی وجود 
 از انحصارطلبی و 7گراییاندیشه و تکثر آرا مجال ظهور و بروز بدهد. امّا مطلق

فرهنگ  مقوم فرهنگ سیاسی مردم در دولت پهلوی اول بود. این هایویژگی
است؛ در  بیگانه ائتالف بسیار و هرگونه همکاری، همیاری، اتحاد با سیاسی

ویژه فرهنگ سیاسی اقتدارگرایی اساساً خود ضد توسعه سیاسی و بهنتیجه چنین 
 پذیری سیاسی است. ضد اصل مشارکت و رقابت

های نهاد فقدان و سازمان نیافتگى مانند گوناگون دالیلبه این دوره، مردم در
های خویش نبودند؛ اصوالً در ساختار سیاسی جامعه مدنی، قادر به ارائه خواسته

گاه نخبگان حاکم بود مردم جایگاهی نداشتند و جامعه جوالن عصر پهلوی،
. شهروند ایرانی در بند استبداد پهلوی اول، (19: 7015نیا، اسکندری، )شهرام

اش همان حُکم کسی را داشت که یک قدح چینی زیر بغلش بود و همه سرمایه
هر رنگی زد و بههر آب و آتشی میبود، او نیز برای حفظ آن قدح، خود را به
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گیر، آمد. به رنگ عابد و مؤمن، درویش و قلندر، یاغی و گردنهالزم بود در می
)محسنیان راد، الوقت نوکر اجانب، دلقک، لوطی و جوانمرد، جان برکف و ابن

در فضای فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه دوران پهلوی اول،  (.05 -01: 7053
یی بخش مهمی از ساختار زبانی گووگو را گرفته بود؛ تکگویی جای گفتتک

گویی و فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان در مقابل حکومت پهلوی اول بود. تک
داد؛ در نتیجه فضا گری و تفکر انتقادی نمیمجالی به دیالوگ و فرهنگ پرسش

 برای تملق و چاپلوسی در فرهنگ استبدازده ایرانی فراهم بود. 
گرا منجر به فرهنگ سیاسی خواهد تدارنباید فراموش کرد که ساختار دولت اق

توان به قداست شاه و قدرت، نقد ناپذیری شاه، های آن میشد که از ویژگی
میدان ندادن به رقیب، حذف فیزیکی رقیب، مشارکت مبتنی بر ترس، 
نوکرمنشی و اطاعت محض در میان توده مردم اشاره کرد. در چنین فضایی، 

گرفتن اختیار از انسان، وی را از مقام سوژگی دولت اقتدارگرای پهلوی اول با 
ها در ذات متملق و آفرینندگی به مقام ابژگی و انفعال تبدیل کرد. انسان

کند و در یک های ساختاری آنها را چنین تربیت میشوند؛ بلکه تعیَننمی
کند. فرهنگ سیاسی ضد توسعه، ضد نظم، راستای خاص شکل و هدایت می

گرا در یک رابطه دیالکتیکی با نظام سیاسی حاکم در خشونتمتمرد از قانون و 
دوره پهلوی اول به بازتولید فرهنگ سیاسی در میان توده مردم انجامید که خود 
اساساً ضد توسعه سیاسی و انحراف از روند دموکراتیزاسیونی بود که از 

 مشروطه آغاز شده بود. 
های ن باورند که اصوالً نظامطرفداران اهمیت و نقش فرهنگ سیاسی توده بر ای

کنند، بلکه علت اصلی حفظ قدرت گرا  فقط بر اساس زور حکومت نمیاقتدار
ها، ها آن است که بخش بزرگی از جامعه در ارزشسیاسی در این گونه نظام

اند های پشتیبانی کننده حکومت اقتدارگرا سهیماعتقادات، ایستارها و نگرش
که بر اساس فرهنگ سیاسی اقتدارگرا، توده ین معنیبه ا(. 710: 7015)قوام، 

ها دانند. این ویژگیناپذیر میهمتا و تسلیممردم حاکم را موجودی برتر و بی
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سابقه بسیار طوالنی در فرهنگ و سنت ایرانیان دارد که به ساختار سیاسی 
 هایشده است و ساختار پاتریمونیال نیز سبب رشد ویژگیپاتریمونیال ختم می

طلبی سیاسی، انفعال، اعتراض پنهان، ترس و تسلیم سکوت، فردگرایی فرصت
های نظر از ساخت قدرت، چند پارگیمنفی در میان ایرانیان است. البته صرف

اعتمادی  شده است. معموالً فرهنگی نیز موجد فرهنگ سیاسی بدبینی و بی
انجامد و می چندپارگی فرهنگی به عدم تفاهم میان گروهای اجتماعی مختلف

ای بر سر راه رو، مانع عمدهکند و از ایناعتمادی را تقویت میبدبینی و بی
آورد. فرهنگ سیاسی مطلق اندیش نیز وجود میمشارکت و رقابت سیاسی به

نیز هست و به قدرت بدون مقاومت و به « نگرتمامیت»است، «نگرکل»چون
رو فرهنگ سیاسی رایج در دوره ناندیشد. از ایمنزلتی استعالیی بدون بدیل می

عنوان مجاری مشارکت حکومت دولت پهلوی اول، مانع از تکوین احزاب به
توده مردمی و رقابت سیاسی نیز گردید. در نتیجه توده مردم و نگرش آنها به 

ها الزم، جایگاه و تأثیری مثبت در ها و فرصتسیاست در فقدان وجود بستر
جز طورکلی در این دوره همانند دروه مشروطه بهتوسعه سیاسی نداشتند؛ به

معدودی از افراد آگاه شهرنشین، اکثریت توده مردم ایران فاقد ابعاد شناختی، 
احساسی و ارزیابی نسبت به ماهیت سیاست ایران در سطوح مختلف رژیم 

 ها و فرآیندها بودند. ها، خروجیحاکم، ورودی
 . دولت پهلوی دوم 0

نفع پسرش محمدرضا توسط قوای متفقین، رضاشاه قدرت را بهبا اشغال ایران 
ترک کرد. در واقع سقوط رضاشاه فضای جدید سیاسی را برای مشارکت 

ای در فرآیند سیاسی هموار کرد. در این فضای جدید، انواع مختلف توده
های سیاسی حضور داشتند. این فضای متکثر به پیدایش فرهنگ ایدئولوژی

: 7050)میرسپاسی، شد که مبتنی بر سیاست دموکراتیک بود  ای منتهیسیاسی

 این کشید. در طول 7002مرداد  تا7023شهریور  از ، این دوره(703-745

 هایگروه و بروز یافت؛ احزاب فرصت تا حدودی سیاسی دوره، مشارکت
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 عنوانبه شد. مجلس باز جامعه تا حدودی سیاسی گرفتند، فضای شکل متعددی

 متعدد هایگروه ظهور و بروز. شد نمایان ساختار حکومت در قدرتمندتر نهادی

عنوان یکی از سیاسی به جامعه، باعث تحرک سیاسی فضای در اغتشاش رغمبه
 (. 12: 7050)خواجه سروی، جعفرپور کلوری، گردید  ملزومات توسعه سیاسی

فرهنگ  شاه از قدرت به پیدایشساله بعد از برکناری رضا72فضای متکثر  
ای منتهی شد که مبتنی بر سیاست دموکراتیک بود. این فضا، گفتمانی سیاسی

وجود آورد که بسی بازتر از نظام سیاسی اقتدارگرا و غیر سیاسی ارتباطی را به
طور سنتی در ایران وجود داشت. مثال بارز رقابت و فضای مشارکتی بود، که به

توان گفت بود که می 7022سال باز مشارکتی انتخابات مجلس چهاردهم در 
آزادترین انتخابات مجلس از دوره مشروطه تا آن زمان بود. اوج  فعالیت 

ی محمد مصدق بود؛ چرا وزیری دو سالهاحزاب در این دوره مربوط به نخست
شکل متکثرانه به فعالیت که در این دوران احزاب ملّی، مذهبی و دولتی به

هنگ سیاسی مشارکتی توده مردم و رقابت پرداختند. در مجموع میزان فر
های سیاسی در عرصه فعالیت حزبی، انتخاباتی و ها و جریانسیاسی گروه

سطح قابل قبولی رسید، امّا این فضا زیاد دوام نیاورد. در پارلمانی در جامعه به
نیز تحولی بنیادین در بافت جامعه ایران و افزایش چشمگیری در  7003دهه 

رو اگر هم تحولی در گاهی سیاسی مردم اتفاق نیفتاد. از اینسواد و رشد آ
فرهنگ سیاسی توده نسبت به گذشته ایجاد شد، محدود به مناطق شهری بزرگ 

گوید: خصوص میدر این« ناسیونالیسم در ایران»در کتاب « ریچارد کاتم»بود. 
ه مصدق تصمیم گرفته بود انتخابات مجلس هفدهم آزاد برگزار شود؛ چون ب

اعتقاد او مردم حامی او بودند و دلیلی نداشت که از رأی آنها بهراسد، امّا این 
نمود. این درست است که افکار عمومی مردم به طرز تفکر ساده لوحانه می

نفع مصدق بود، امّا عیب عمدتاً به7007هنگام برگزاری انتخابات در زمستان 
)کاتم، ی سیاسی برخوردار نبودند جا بود که اکثر مردم ایران از آگاهکار در آن

، هر چند به فضای 7023-7002های . بنابراین تحوالت سال(7010:041
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سیاسی مدرنیت یاری رساند، امّا  -عقالنیت سیاسی و فرهنگ اجتماعی
خودکامگی محمدرضا شاه  نیز مدرنیت، عقالنیت و رشد اجتماعی را به تعطیلی 

 (. 720: 7050القلم، )سریعکشاند 

 بر باریخشونت فضای ناگاه به 7002مرداد  21کودتای  گیریشکل با واقع در

حاکم شد؛ که البته این خود نشان از عدم توازن بین رشد  جامعه سیاسی فضای
عبارت دیگر فرهنگ سیاسی توده مردم فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی دارد. به

ان روشنفکران و تر از گفتمان توسعه سیاسی و دموکراسی در مییک گام عقب
 فرو خود چنبره در مختلف محض کودتا، احزابنخبگان سیاسی بود. بنابراین به

 سیاسی یک انفعال در شدند، مردم زندانی و تبعید هاشخصیت از برخی  رفتند؛

 در احزاب از شد. برخی مسلط جامعه بر استبدادی فضای و گرفتند قرار

 و آوردند روی مخفی و زمینی زیر هایفعالیت گروه حاکم، به با مخالفت
که در رغم آنضعف نهاد. به به رو و رقابت سیاسی مشارکت فرآیند طورکلیبه

فعال « هادوره»عبارتی بهتر ها و احزاب و بهادامه این دوره بسیاری از انجمن
محوری، بودند، امّا همانند گذشته فرهنگ اقتدارگرایی، فرهنگ قوم

عدم تعلق ملّی غلبه بیشتری نسبت به فرهنگ  گرایی، تعلقات محلی وشخص
رفت که در می 7003سیاسی مشارکتی و فعاالنه داشت. هر چند تحوالت دهه 

آینده بسترساز و مهیا کننده رشد یک فرهنگ سیاسی مشارکتی و خروج از 
مشارکت تبعی دوران پهلوی اول شود، ولی سرنوشت این بود که با کودتای 

دد اقتدارگرایی، رشد فرهنگ سیاسی در حال رشد مرداد و حاکمیت مج 21
رو بار دیگر بستر و فرصت عمل برای توسعه مردم دوباره منقطع گردد. از این

سیاسی و یا دموکراسی در ایران از دست رفت. در واقع شکست نهضت ملّی و 
 21انسداد فضای سیاسی، یادآور تجریه شکست نهضت مشروطه بود. کودتای 

بافی، گیری فرهنگ سیاسی شد که حامل یأس، بدبینی، منفیلمرداد موجب شک
توهم توطئه نسبت به بیگانگان و از جمله انگلستان بود. به نوعی از این تاریخ 

بعد، فرهنگ سیاسی توهم توطئه هم در میان نخبگان سیاسی و هم در میان به
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فرهنگ ناپذیر در توده مردم شکل گرفت و تا همین امروز هم به بخش جدایی
سیاسی توده مردم ایران تبدیل شده است که خود مانعی در مسیر توسعه سیاسی 

 شود. محسوب می
بر این باور است که دولت برای تضمین آزادی فرد و افراد  7میلتون فریدمن،

های فرد و جامعه حال تمرکز قدرت در آن، آزادیضروری است، ولی در عین
پهلوی دوم از ارتش، بوروکراسی و  (.719: 7050القلم، )سریعکند را محدود می

عنوان سه رکن موازی نه برای رضایت مردم، بلکه در سیستم پشتیبانی دربار به
طورکلی دولت پهلوی دوم چنین کرد. بهجهت حفظ قدرت خود استفاده می

که در قالب اجتماعی، ولو این -کرد که طرح او یعنی توسعه اقتصادیتصور می
تاتوری باشد، برای مردمش بهترین است؛ امّا اگر مردم نتوانند یک رژیم دیک

سمت دموکراسی تصمیم بگیرند غیر ممکن برای زندگی خودشان و حرکت به
 اجتماعی بدون توسعه سیاسی اجرایی شود -است که توسعه اقتصادی

(Karimi, 2014: 124-128)ای از . اقتدارگرایی نوین پهلوی دوم، شیوه
ها و حقوق دموکراتیک ر آن برخالف اقتدارگرایی سنتی، نهادحکومت بودکه د

رسمیت شناخته شده بود؛ امّا این از جمله حق مشارکت مردم در اداره کشور به
آمد، بلکه بیشتر شمار نمیای برای حاکمیت واقعی مردم بهنهادها و حقوق وسیله

 . (0: 7011)آزموده، ای برای مشروعیت دادن به حاکمیت بود وسیله
های پس ازکودتا تا پیروزی انقالب اسالمی، فضای جامعه ایران در فاصله سال

های محدود که جز دورهاستبدادی سنگینی را متحمل شد؛ در این مقطع زمانی به
ای از اصالحات محمدرضاشاه تحت تأثیر فشارهای خارجی ناچار از اعمال ساده

توسعه سیاسی برداشته نشد. در های محدود شد، قدمی در راه با اعطای آزادی
گوید: اگر در ایاالت متحده آمریکا، حکومت می« ماروین زونیس»همین ارتباط 
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وسیله مردم و وسیله مردم و برای مردم است و در عمل بهدر نظر، از مردم به
صورت تاریخی از نخبگان، توسط نخبگان و برای  مردم؛ حکومت در ایران به

؛ بنابراین مردم و جامعه مدنی در توسعه سیاسی نقشی برای نخبگان بوده است
. اصوالً در این دوره توده مردم در امر (19: 7015نیا، اسکندری، )شهرام نداشتند

توسعه سیاسی محلی از اِعراب نداشتند؛ چون روندهای تبدیل افراد به شهروندان 
 آگاه و مشارکت جو هنوز رشد چندانی پیدا نکرده بود. 

حمدرضا شاه، تسلط دولت بر اقتصاد کشور فرهنگ در زمان م
چنین حکومت کرد. همزندگی در سایه دولت را باز تولید می7گرایی،قیمومیت

توانست مردم را به آسانی دور بزند و های آسان میرانتی با درآمد ـ ایاجاره
 البته در این (.719 -711: 7054)فراستخواه، مشارکت مردم را بِالموضوع کند 

واسطه درآمدهای روزافزون نفت عملی شد. اقتصادی به ـ دوره، توسعه اجتماعی
 501به  7041میلیون دالر بود در سال  000، 7042میزان درآمد نفت در سال 

میلیارد  0به  7000میلیارد دالر، در سال  2/7به  7003میلیون دالر، در سال 
، به 7000جهانی، در سال  دالر و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار

. در واقع اوج (002: 7010)آبراهامیان، میلیارد دالر رسید  23حدود 
صورت گرفت. نقطه  7042تمرکزگرایی و فقدان توسعه سیاسی پس از سال 

آغاز این دوره را باید مصادف با روی کار آمدن اسداهلل علم در پست 
انست. طی این وزیری و تثبیت قدرت سرکوب ساختاری دولت دنخست

ها، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه درعمل به ابزار قدرت بالمنازع و سال
نامحدود شاه و بازوی اجرایی سلطنت بدل شدند. گازیوروسکی با اشاره به عدم 

 7593گذاری پس از اوایل دهه گوید: دو مجلس قانوناستقالل قوه مقننه می
در واقع از سال  (.23-27: 7011یرودی، )شگونه اختیارات واقعی نداشتند هیچ

، استبداد حکومت پهلوی دوم در اوج خود بود و بار دیگر 7009تا  7042
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تمرکز قدرت دولت بازتولید، فردپرستی و فرهنگ سیاسی حذف و سرکوب و 
 (. 721: 7050القلم، )سریعمخالفت با آزادی اندیشه تکرار گردید 

 پهلوی دوم دوره ایران در سیاسی مشارکت که دهندنشان می تاریخی نیز اسناد

 7سیاسی نظریه بسیج با شمسی، بیشتر7043های سال از پس خصوصبه

سال  در که سمپوزیومی الهی، در سیروس و افخمی دارد. غالمرضا خوانیهم
 مشارکت کنند کهمی آشکارا اشاره نکته این به گردید برگزار ایران در 7510

 سیاسی بسیج در ریشه 7004های سال تا 7043هایسال از ایران مردم سیاسی

است. احسان نراقی نیز در زمینه مشارکت سیاسی در این دوره عنوان  داشته
های پس از کودتا، تالش های سلطنت پهلوی دوم یعنی سالدر سال»کند که می

مشی و دولت در جهت کاهش تأثیر نهادی مشارکت قانونی بر خط
مسئولیتی حکومت را در مقابل مردم رقم زد و عی بیها، نوگذاریسیاست

تمرکز و تمرکزگرایی را شدت بخشید. محمدرضا شاه همانند پدرش البته در 
شرایط خاص تاریخی و با مالیمت بیشتر هیچ نوع اقدامی در جهت مشارکت 
دادن مردم در امر توسعه سیاسی و تغییر در ساخت قدرت بسته سیاسی انجام 

تمرکز و اتکای انحصاری  (.01-90: 7052سروی، جعفرپورکلوری، )خواجه نداد 
گرایی و جامعه دولت تحصیلدار بر درآمدهای نفت و ضدیت ذاتی آن با کثرت

کند و نظام مدنی در عمل زمینه را برای استقرار نظام بسته سیاسی فراهم می
دهد و سیاسی، بسیاری از لوازم دموکراسی و تجلی اراده مردم را از دست می

میزان مشارکت و رقابت سیاسی در عرصه فعالیت حزبی، انتخاباتی و پارلمانی 
 (. 09: 7011)عبدالهی، راد، یابد ترین سطح ممکن تنزل میبه پایین

رسد ماروین زونیس در تحقیق میدانی خود از دوره پهلوی دوم به این نتیجه می
طور دولت فراهم بود و به ها در دوایر مربوط به نهادکه در ایران اکثر فرصت
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شدند. ها به دولت نزدیک میبرداری از فرصتطبیعی، بسیاری برای بهره
نزدیک شدن به دولت نیز تابع محور قرار دادن شخص شاه و افکار و تمایالت و 

ترتیب، فرهنگ سیاسی تملق، چاپلوسی، دروغ و ها و منافع او بود. بدینسیاست
چنین اقتصاد هم(. 45: 7050القلم، )سریعکرد  چند شخصیتی بودن رواج پیدا

کرد، که نفتی در این دوره، عناصرآن نوع فرهنگ سیاسی را باز تولید می
گرایی، زرنگ بازی، گلیم خود را از آب ویژگی بارز آن دالل بازی، قیمومیت
طلبی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. در کشیدن، فرهنگ کی به کیه و فرصت

های چون رقابت، دلیل سنگینی سایه حکومت، الجرم ارزشبهاین دوره 
عنوان اجزای وگو، تساهل و تفکر انتقادی بهمشارکت، حس تعلق ملّی، گفت

فرهنگ سیاسی در میان مردم مجال رشد و توسعه پیدا نکرد. در این دوره نیز 
های اصلی قدرت حکومتی در دست خویشاوندان درجه اول و دوم پهلوی کانون

هایی بود که پدران آنها در رأس ایل و قوم بزرگ و از افراد وم  و شخصیتد
صاحب نفوذ در دوره قاجار یا دوران پهلویی اول بودند. در این دوره در فقدان 

دست  -های غیر رسمی و روابط حامیبندیگیری گروهشاهد شکل 7نهادسازی،
های جای احزاب و انجمنهای بو فرقه« دوره»شکل هایی بهبندیو گروه 2پرورده

رسمی هستیم. در چنین آشفته بازاری، دولت پهلوی دوم توانست در پویش 
جامعه سیاسی از سازوکارهای تأثیرگذاری چون ایدئولوژی سیاسی، احزاب 

ساالری و مجلس بر فرهنگ های گروهی، دیوانرسمی، نخبگان سیاسی، رسانه
طلبی، خشونت گریزی، عافیتیتسیاسی مردم، آثاری چون تفردگرایی، مسئول

طلبی، بیگانه خواهی، فسادپذیری را به یادگار گذارد گرایی، نفعسیاسی، قدرت
  (.710: 7010)ازغندی، 

در خصوص جایگاه و تأثیر فرهنگ سیاسی توده مردم و نقش  بندیجمع یک در
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ن توان اذعادولت بر روند توسعه سیاسی ایران در دوران حکومت پهلوی دوم می
نمود که این دوره نیز در تداوم دوران پهلوی اول بود با این تفاوت که اقتصاد 
نفتی و ساختار اقتدارگرایی بوروکراتیک، موجبات تولید فرهنگ سیاسی 

 احزاب که نامناسب فرهنگی محدود را فراهم نمود. در شرایط ـ شکل تبعیبه

 و گیرندمی نامناسبی قرار مسیرهای در و دهندمی دست از را خود هایکارویژه
 مسیر نیز توده مردم  و تبع نخبهنیستند؛ به مشارکتی سیاسی فرهنگ بخشمقوا

 پیش قدرت تکریم سمتبه تواندمی کهجایی تا کنند. نخبهطی نمی را مناسبی

کند. البته نباید فراموش می تلقی فایدهبی را مشارکت خود نیز توده و رودمی
آمیزی مدرنیزاسیون برونزای محمدرضا شاه منجر به هم هایکرد که سیاست

شکل فرهنگ سیاسی مخالف و طبقه فقیر شهرنشین و روشنفکران به
گیری ای علیه مدرنیزاسیون شاه شد. از تبعات چنین سیاستی، شکلگرایانهتوده

شکل های مذهب تشیع بهمندی از ارزشای بود که با بهرهفرهنگ سیاسی
د سامان داد. این چرخش و بازگشت که توسط روشنفکران در رمانتیک به خو

شد، نقطه مقابل آمال و گرایی مطرح میقالب بازگشت به خویشتن و بومی
گرا و الگوی توسعه سیاسی مدرن در افکار مدرنیستی و فرهنگ سیاسی کثرت

 ایران بود. 

 . دولت جمهوری اسالمی ایران  4

توسعه سیاسی ایران با دوران قبل از آن با پیروزی انقالب اسالمی، مسیر  
تفاوتی ماهوی پیدا کرد؛ چرا چنین شد؟ چون انقالب به مقتضای خود همه آن 

و دگرگون نموده بود.  7ها و آرزوهای تجلی نایافته را از جا کندهمفاهیم، آمال
حضور آحاد ملّت در صحنه سیاسی انقالب ضمن ارایه میزان باالیی از رشد 
سیاسی، آنها را در گردونه مسائل سیاسی و سایر موضوعات مرتبط با آن آشنا و 
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درگیر ساخته و در مقایسه با گذشته، تقویت فکری و بینش سیاسی آنها را ارتقا 
ها و اسالمی ایران منجر به تجدیدنظر در دیدگاه بخشیده بود. در واقع انقالب

های مردم نسبت به نظام سیاسی و سیاست گردید و در نتیجه در گیریسمت
گیری آنها نسبت به کارکردهای نظام فرهنگ سیاسی توده مردم و تلقی و جهت

ای از پژوهشگران، سیاسی تحولی پدید آورد. در راستای این تغییر بود که پاره
. تبعیت 7سیاسی جمهوری اسالمی را متشکل از اجزای زیر برشمردند  فرهنگ

های . درونی کردن ارزش0. شکستن فردگرایی، 2از یک تفسیر از اسالم، 
که اسالم طوری. تک بُعدنگری اسالمی: به4والیی منطبق با ایدئولوژی اسالمی، 

شمند و هنرمند دار، کارگر، دهقان، دانیگانه معیار مناسب موجود برای سرمایه
(. در ادامه به تحلیل رابطه فرهنگ سیاسی توده (Fazeli, 2006: 161باشد 

 . مردم با توسعه سیاسی در دهه اول، دوم و سوم انقالب خواهیم پرداخت

 . دهه اول انقالب 4-7
در اوائل پیروزی انقالب، چند ماه پس از سقوط نظام سلطنتی، نخستین دوره 

و متعاقب آن دوره مجلس شورای اسالمی رقم  انتخابات ریاست جمهوری
خورد. این دوره انتخابات در شرایط کامالً انقالبی، رقابتی و با مشارکت 

ایدئولوژی انقالب  (.49: 7011)عبداللهی، راد، گسترده اقشار مختلف برگزار شد 
های طبقاتی، قومی، محیطی و با تقویت هویت برتر اسالمی با تضعیف هویت

عبارت دیگر ای مردم تأثیر فراوان گذاشت. بهگسترش جامعه توده اسالمی بر
ها در این دوران مبتنی بر عالیق خاص، صنفی و گروهی نبود، مشارکت توده

شد. هر چند که در بلکه در جهت مصالح کلی انقالب اسالمی از باال برانگیخته می
ه ایران شد و ها معطوف به جنگ تحمیلی عراق علیآغاز این دوره تمام توجه

تبع، رشد جامعه مدنی و توسعه سیاسی مورد غفلت واقع گردید به
(Asayesh& Other, 2011: 22). چنین نوع مبارزه قدرت، شیوه بسیج هم

 7091های اولیه انقالب تا سال های اجتماعی در سالسیاسی و ماهیت سیاست
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آن مشارکت  ترین ویژگیانجامید؛ که مهم 7به استقرار حکومت پوپولیستی
عبارت دیگر به اقتضای به (.04: 7052)بشیریه، ای و بسیج سیاسی بود توده
های داخلی و جنگ تحمیلی، شاهد رشد ایدئولوژی های اول انقالب، تنشسال

چنین در این دوره شاهد رشد آن ای جامعه هستیم. همپوپولیستی و بسیج توده
گرایی، هایی چون نخبهیای از فرهنگ سیاسی هستیم که بر ویژگجلوه

ها نمود و باز شدن روزنهپذیری تأکید میپدرساالری سیاسی، اطاعت و انضباط
 داد. های خودجوش مدنی و دموکراتیک بشارت نمیرا برای فعالیت

صورت مشارکت در حزب، این در حالی است که مصادیق مشارکت فعاالنه به
های حزب سیاسی و یا انجمن تجمیع منافع، تدوین منافع، حق رأی، ایجاد

های مختلف نظام سیاسی به مشیداوطلبانه، مشارکت فعال برای تغییرخط
چنین با توجه به . هم(45: 7052زاده، )سیفشود طریق نهادین متجلی می

تبع آن در هایی که احزاب در روند رشد و تحول مشارکت سیاسی و بهکارویژه
های خصوص در سالبه-ی اسالمی فرهنگ سیاسی مردم دارند در جمهور

مجالی برای تکوین و رشد احزاب ایجاد  ـ دلیل شرایط جنگی تحمیلیآغازین به
های احزاب را ها و اشخاص، نقش و کارویژهنشد؛ بنابراین مطبوعات، رسانه

در این دوران که  (.13: 7052)خواجه سروی، جعفری کلوری، گرفتند برعهده می
است، حزب جمهوری اسالمی نقش « ت ایدئولوژیکدول»معروف به دوران 

توان کرد. بنابراین میحزب واحد مسلط را در جهت انحصار قدرت ایفا می
، «هژمونی ایدئولوژیک گرامشی»اذعان نمود در دهه اول انقالب، مطابق نظریه 

هیأت حاکمه ایران درصدد هدایت و کنترل اخالقی و فکری جامعه به سبک 
داد که جایگاهی سیری از حکومت و توسعه سیاسی ارایه میاسالمی بود و تف

تر برای مشارکت خودجوش و خود بنیان مردم در امر حکومت و سیاست و مهم

                                                                                                    
7. Populist 
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 از همه توسعه سیاسی به مفهوم مدرن قائل نبود. 
 ملّت یک فرهنگ در مذهبی باورهای نقش اهمیت درباره وبر مارکس

 تأثیر و اهمیت تواندنمی نیت، حسن نتریبا بیش حتی جدید انسان نویسد:می

علی  (.1: 7057)عباسی، بازشناسد  ملّی خصلت و فرهنگ در را دینی باورهای
 تحوالت با که ایران جوامعی همانند که است اعتقاد بنو عزیزی، بر این

های اجتماعی را زیرساخت انداند، توانستهشده روروبه دینی انقالب و اجتماعی
در چارچوب فرهنگی سیاسی مقاومت بازتولید نمایند و این همان چیزی بود که 
با شروع جنگ تحمیلی نظم گفتار جدیدی را پدید آورد که در کانون این نظم 

های گفتار، اسالم قرار داشت که مختصات آن عبارت بود از محوریت ارزش
سی که با شیعی )مانند واقعه کربال و شهادت امام حسین)ع((، وجه حما

اقتضائات جنگ سازگار باشد، لحن سوگوارانه )الله سرخ، خون، گلکون(، تقابل 
 -015: 7011)حقیقت، های جاری در شهر و گرایش زیاد به شهادت با ارزش

بایستی سخن از فرهنگ تبع در چنین فضای ذهنی و فضای جامعه نمیبه (.011
وم مدرن زد. جنگ و تداوم سیاسی مشارکتی مستقل در میان توده مردم در مفه

گرایی را تداوم بخشید، چرا که بهترین وسیله برای آن، فرهنگ سیاسی توده
ای بود. فرهنگ سیاسی مردم در این دوره به کیش شخصیت و تبدیل بسیج توده

 نظام حوزه قهرمان به اسطوره گرایش پیدا کرد. اساساً در دهه اول انقالب در

طلبی، انقالب اسالمی شاهد رواج شهادت و ارزشی برآمده از اپیستمه
ناپذیر از فرهنگ سیاسی توده عنوان بخش جداییبه انتظارگرایی گرایی وآخرت
در این دوره مخاطب و منابع اصلی حکومت برای بسط پروژه بسیج . هستیم

های شهری، مهاجرین، روستاییان و خرده بورژوازی بودند ای، حاشیه نشینتوده
شان از طرف حاکمیت قابلیت ع نگرش و سطح فرهنگ سیاسیدلیل نوکه به

 بسیج بیشتری داشتند. 
های فشار، اضطراب روانی، فیزیکی، اقتصادی، گوید در دورهماکس وبر می

آید؛ چرا که اخالقی، مذهبی و سیاسی، کاریزما و جنبش کاریزما پدید می
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. برخورد (97: 7052)بشیریه، آید کاریزما در پاسخ به مسئله معنا پدید می
های اساسی فرهنگ سیاسی ایرانیان و سفید، یکی از مؤلفه گرایانه و سیاهمطلق

انگار، فرهنگ محصور شدگان در دو در این دوره است. فرهنگ سیاسی مطلق
سر افراط و تفریط یک طیف سیاسی است. فرهنگ صفر یا صد، فرهنگ 

ین و هم آن، را در این وادی سیاسی مبتنی بر منطق یا این یا آن است وهم ا
راهی نیست. در چنین شرایطی یا باید زنگی زنگ بود یا رومی روم؛ فضایی 

دو وجود ندارد. نتیجه آن، همانا بسته شدن راه تحمل عقاید و بروز مابین این 
 سیاسی فرهنگ . بنابراین در(10: 7013)شریف، فرهنگ ستیز و خشونت است 

 نخبگان نیز و سیاسی ایرانیان رفتار به چهسالمی، آنا انقالب پیروزی از برآمده

یعنی  ایرانی فرهنگ دیرپای رمزگان یک داد ازمی جهت کشور سازتصمیم
« دیو و شیطان بزرگ»یا « دشمن خارجی»و برابر دانستن « نبرد خیر و شر»

 آمریکا مورد در که 7«شیطان بزرگ»رو اصطالح گرفت؛ از اینسرچشمه می

 جمعی خاطره و تاریخی حافظه در که داشت اصلی رجوع به شد هکار گرفتبه

 داشت.  ریشه ایرانیان
های ایدئولوژیکی و مذهبی جمهوری اسالمی با هدایت مردم به اطاعت در زمینه 

ریزی اقتصادی، مشوق صنوف غیر تولیدی، داللی و توزیع رانت و و با برنامه
تر از قبل، ماهیت رانتی پیدا کرد و با کاهش درآمدهای اعطای یارانه گسترده

نفتی در بودجه دولت، مالحظات سیاسی و ایدئولوژیک، ویژگی دولت توزیعی 
. در این دوره فرهنگ سیاسی (40-44: 7015)ازغندی، را گسترش داد 

آید شمار میسازی بهگرایی، طبقه متوسط را که ستون اصلی دموکراسیحامی
تبع این نوع مبارزه قدرت و شیوه بسیج سیاسی و ماهیت تضعیف کرد؛ به

به استقرار  7091های اولیه انقالب تا سال های اجتماعی در سالسیاست
که جای اینکرد. در این دوره مشارکت مردم به گرا گرایش پیداحکومت توده

                                                                                                    
7. Big Evil 
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خودجوش باشد بیشتر تجهیزی بود؛ بدین معنی که حاکمیت با یک برنامه و 
هدف تجویزی از پیش تدوین شده درصدد برانگیختن مردم برای مشارکت بود. 

رو در این شکل از مشارکت، مردم جایگاه و تأثیری در فرآیند توزیع از این
 طورکلی توسعه سیاسی نداشتند. های سیاسی و بهسازیقدرت و تصمیم

مشارکتی نیز  -توان تَبعیفرهنگ سیاسی توده مردم در اوایل انقالب را می
نامید، چرا که در چنین فرهنگی سیاسی مشارکت وجود دارد؛ ولی فقط در 

گیرد. تنوع و چندگونگی وجود های مورد نیاز حاکمیت  صورت میچارچوب
ایدئولوژی با عرضه تفسیری واحد از کل امور، اراده فردی را برای ندارد و 

نماید. با وقوع انقالب اسالمی، فرهنگ سیاسی اجبار درونی خودش بسیج می
دلیل اقتدارگرا در ایران در جهت فرهنگ سیاسی مشارکتی تحول یافت، ولی به

ود، این ای شدن سیاست منجر شده بشرایط خاص دهه اول انقالب که به توده
مشارکتی نامید متوقف شد  ـ را تبعیتوان آنفرهنگ در مرحله بینابینی که می

سان در دهه اول انقالب، شاهد موجی از پوپولیسم بدین (.419: 7019نیا، )شهرام
ای هستیم. در این دوره عنوان پشتوانه بسیج تودهو رادیکالیسم ایدئولوژیک به

های نظام و فرآیند م، ورودی و خروجیهم نقش واقعی مردم در سطوح نظا
رنگ بود؛ پس نه فرهنگ سیاسی توده مردم جایگاه و نقشی در نظام بسیار کم

دلیل الزامات ساختاری برآمده از انقالب، توسعه سیاسی داشت و نه دولت به
 اولویت را برای توسعه سیاسی قائل بود. 

 . دهه دوم و سوم انقالب 2ـ4

تغییرات اجتماعی بلندمدتی است که طی آن نظام  توسعه سیاسی، مستلزم
قشربندی اجتماعی، نظام سیاسی و فرهنگ اجتماعی دستخوش تحول واقع 

. هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسی را با توجه (07: 7011)عبداللهی، راد، شوند 
میزان نرخ صنعتی شدن، بسیج اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی به

دهد. او معتقد است در فرآیند توسعه سیاسی مطالبات قرار میمورد ارزیابی 
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های کند. بنابراین نظامهای جدیدتر ظهور میشکل مشارکت و نقشجدید به
باشند  سیاسی باید قابلیت و توانایی الزم را برای گذار به دموکراسی داشته

(Aghayi& Fathimehr, 2014: 1110)ت . دانیل لرنر نیز بر این باور اس
که پیدایش جامعه مبتنی بر مشارکت سیاسی، متضمن وقوع توسعه شهرنشینی، 

. در (71: 7013)بشیریه، توسعه آموزش عمومی و توسعه وسایل ارتباطی است 
وجود آمده جهت اصالحات همین ارتباط در دوره دولت سازندگی تغییرات به

نگ سیاسی و دنبال آن دگرگونی در فرهتغییر نظام ارزشی و بهاقتصادی، 
المللی )جهانی شدن( موجب تقویت رویکرد تأثیرپذیری از محیط بین

سازی مشارکت سیاسی مشروعیت قانونی نظام شد و بستر مناسبی برای نهادینه
(، توجه فراوان 7091-7019صورت گرفت. با این وصف در این دوران )

لت از گذار ی عظیم ناشی از جنگ تحمیلی، موجب غفهابرای بازسازی ویرانی
 ,Asayesh& Other) سوی فرآیندهای دموکراتیک و توسعه سیاسی گردید به

. اگر بنا باشد فرهنگ سیاسی یک جامعه در مسیر عقالنی شدن (221 :2011
قرار گیرد، در ابتدای امر به آرامش سیاسی و حرکت در جهت نهادینه شدن 

چند که در این دوره شاهد . هر (10: 7050القلم، )سریعساختار سیاسی نیاز است 
مشارکت نفوذی که طبعاً غیر رسمی، شخصی و مبتنی بر روابط است و پیدایش 

های فشار بودیم، با این وصف روندهای موجود در این دوره منجر به گروه
آرامش سیاسیِ بیشتر نسبت به دهه اول انقالب شد. تداوم این آرامش نسبی 

ر را برای نهادینه کردن ساختار و قواعد رفت که در دهه سوم انقالب بستمی
 زندگی دموکراتیک فراهم کند.  

نشان از  7019پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال     
را دوران شروع یک دوره جدید در ایران بود. این دوره جدید که برخی آن
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یران به سود اند، نشان از چرخش اساسی قدرت در سیاست انامیده 7پسااسالمیزم
ای که . بیست میلیونی رأی دهنده(Fazeli, 2006: 169)طلبان بود اصالح

آرای خود را به سیدمحمد خاتمی دادند، تنها هدفشان تحصیل یک زندگی بهتر 
اقتصادی و سیاسی نبود، بلکه این عمل بیان یک اعتراض به برداشتی 

بیش از بیست سال بر  ایدئولوژیک از حیات اجتماعی و سیاسی نیز بودکه برای
عنوان . با انتخاب خاتمی به,Jahanbakhsh) (246 :2003آنها چیرگی داشت 

های او در زمینه اصالحات اجتماعی، ایجاد یک جامعه جمهور و وعدهرئیس
مدنی و افزایش مشارکت سیاسی، راه برای رشد احزاب سیاسی و توسعه سیاسی 

بر جامعه مدنی، توسعه سیاسی، هموار شد. خاتمی در گفتمان سیاسی خود 
ی سیاسی و مدنی، حاکمیت قانون، دموکراسی دینی، هاتوسعه آزادی

و حذف تنش در سیاست خارجی تأکید داشت  2هاوگوی تمدنگفت
(Asayesh& Other, 2011: 221) . 

های دولت خاتمی در ابعاد داخلی توسعه، گسترش کمی و یکی از موفقیت
را به تقویت رکن چهارم توان آنسیاسی بودکه میکیفی مطبوعات و احزاب 

دموکراسی و پیشرفت در زمینه آزادی بیان و فکر و بهبود فضای باز برای انتقاد 
رو از همینAghayi& Fathi mehr). ,(1112-1111 :2014 تلقی نمود 

های دموکراتیک نظام تقویت شدند و نهاد 7019بعد از انتخابات خرداد 
ای، گسترش چشمگیری پیدا جای مشارکت تودهودخوش بهمشارکت مدنی وخ

در دوره جنش اصالحات در جهت گسترش ظرفیت  (.730: 7052)بشیریه، کرد 
های سیاسی تشویق شده و از مشارکت سیاسی مردم، فعالیت احزاب و گروه

. اگر در چارچوب (711: 7052)بشیریه، جمله انتخابات شوراها برگزار گردید 
 سیاسی توسعه فردی برایبه منحصر معیار را کردن گتون، نهادینهنظری هانتین

                                                                                                    
7. Post.Islamism  

2. Dialogue of Civilizations 
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توان گفت احیای دوباره شوراهای شهر و روستا شاخص صورت میبدانیم در آن
 شود. عینی برای ارزیابی توسعه سیاسی در دوره اصالحات محسوب می

گیری در مسائل های تصمیمدر واقع شوراهای شهر در جهت واگذاری عرصه
گامی در افزایش مشارکت و مربوط به افراد جامعه به نمایندگان آنها و هم

روند. انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شمار میرقابت سیاسی به
اها با ای برای مشارکت و رقابت سیاسی بود. انتخابات دور اول شورعرصه

 7011حضور گسترده و مشارکت فعاالنه مردم و رقابت کاندیدها در سال 
سازی در عرصه سیاسی برگزار گردید. با پیروزی خاتمی، راهبرد نظام از یکسان

های به واگرایی متعهدانه مبدل شد. بنابراین فضای جدیدی برای توسعه شاخصه
ای سیاسی، گسترش چون رقابت آزاد، احزاب سیاسی وگروهدموکراسی هم

های چنین در این دوره شاهد رشد ارزشوجود آورد. همآزادی مطبوعات را به
ساالری، انتقادپذیری، تساهل، حقوق نوین چون آزادی، حاکمیت قانون، شایسته

شهروندی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، جامعه مدنی، توسعه سیاسی و امنیت 
سیاسی مشارکتی و دموکراتیک در  اجتماعی بودیم، که نشان از ظهور فرهنگ

 . (034: 7019نیا، )شهراممیان توده است 
توانند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت های جامعه مدنی مینهاد

به نظام سیاسی ایفا نمایند و موجب رشد یافتگی فرهنگ سیاسی مردم شوند. 
لفی چون مشارکت طور که مشارکت آگاهانه مردم در اَشکال مختدرست همان

در انتخابات، مشارکت در نهادی غیر دولتی، مشارکت در اعتصابات و 
خوبی نشان دهنده ارتقای فرهنگ سیاسی ها و مشارکت در تظاهرات بهتحصن

مردم در دهه سوم انقالب بود. در مجموع از حیث عوامل ساختاری و دراز مدت 
اطات، نوسازی مثل توسعه اقتصادی، گسترش آموزش و پرورش و ارتب

اجتماعی، گسترش طبقه متوسط جدید و پیدایش جامعه مدنی، زمینه مناسب 
بنابراین دوره بعد از  (.292: 7011)بشیریه، برای گذار به دموکراسی فراهم آمد 

توان دوره دلیل فضای سیاسی ایجاد شده میرا به 7019انتخابات دوم خرداد 
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چون رقابت های دموکراسی هماخصهرشد دموکراتیزاسیون نام نهاد. توسعه ش
آزادانه احزاب و گروهای سیاسی، گسترش آزادی مطبوعات، احیای برخی 

چون انتخابات شوراها و تقویت فرهنگ اصول دموکراتیک قانون اساسی هم
عنوان شبه های این دوره است که از آن بهسیاسی مشارکتی از ویژگی

 (. 974 - 970: 7019، نیا)شهراماند نیز یاد کرده 7دموکراسی
ای پدید آمد و که الیگارشی نسبتاً بسته 7019تا   7093های برخالف سال

تر شد و تعامل دولت نوپای اسالمی با دایره مشارکت و رقابت سیاسی تنگ
احزاب و گروهای سیاسی وارد مرحله جدیدی گردید و سلطه گروهای نفوذ 

احزاب سیاسی، گسترش شبکه  جاینیمه رسمی متعلق به الیگارشی حاکم به
ها و منازاعت داخلی در درون الیگارشی، پروری در پرتو الیگارشی، رقابتحامی

های محدودیت شدید فعالیت نیروهای اپوزیسیون، محدودیت شدید رقابت
های های وفادار به نظام سیاسی از جمله خصایص و ویژگیانتخاباتی به گروه

، از (41 -49: 7011)عبداللهی، راد،  شدندفضای سیاسی این دوره محسوب می
مداری، حاکمیت های جدیدی مثل قانونبعد ارزشبه 7013نیمه دوم دهه
ها در سایه موج جدید دموکراتیزاسیون در های مدنی، حقوق اقلیتقانون، آزادی

 سطح جهانی و تحوالت داخلی رواج پیدا کرد. 
مدار و امعه به شهروندان وظیفهدر دهه سوم انقالب، فرآیند تبدیل افراد ج

چنین در این دهه، تأکید بر ایمان جو در حال تثبیت شدن بود؛ هممشارکت
چنین سیال شدن فهم عنوان گوهر اصلی دین و ابتنای ایمان بر فردیت و همبه

های مختلف دین، زمینه را برای  افزایش اصالت نظر و رأی شهروندان در عرصه
عبارتی در دوره گفتمان و حکومت فراهم کرد. بهویژه عرصه سیاست به

گرایی، های دیگر نظیر قانوناصالحات، مردم دال مرکزی بودند و دال

                                                                                                    
7. Quasidemocracy 
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ساالری دینی، اصالحات، توسعه سیاسی و جامعه مدنی حول دال مرکزی مردم
بار، هم در عرصه نظر و یعنی توده مردم جمع شده بودند. بنابراین برای نخستین

ساز توده مردم و فرهنگ عمل ما شاهد اهمیت و جایگاه سرنوشت هم در عرصه
سیاسی مشارکتی آنها در معنای اصلی خود در عرصه سیاسی و توسعه سیاسی 

بعد توده مردم در حال خروج از مفهوم رعیت ایران بودیم. از این تاریخ به
در جو، فعال و آگاه نسبت به سرنوشت خود بودند. مفهوم شهروند مشارکتبه

گیری شناختی و ارزیابی شهروندان نسبت به فرآیند سیاسی، این دوره جهت
ها نظام سیاسی تا حدود زیادی تقویت شد و ها و خروجیسطح نظام، ورودی

منقطع گردید، چرا که در  7014رشد کرد. امّا این روند نیز با انتخابات سال 
ین و تا حدودی سلبی بود این دوره توسعه سیاسی، گفتمانی دولتی از باال به پای

بندی توان از تغییر صورتشد. هرچند نمیکه در برابر گفتان رقیب مطرح می
چنین جامعه ایران در آن زمان که متأثر از تحوالت جهانی شدن بود و هم

تبع آن فرهنگ سیاسی تأثیرگذاری خود دولت در تسریع مدرنیزاسیون و به
و از  7014نتخابات ریاست جمهوری سال وجود نتایج اپوشی کرد. با اینچشم

طلبان و عدم حمایت اقشار مردم از این گفتمان نشان صحنه خارج شدن اصالح
داد که فرهنگ سیاسی مشارکتی در میان توده مردم ایران هنوز در مراحل 

های بیشتری برای ها و فرصتآغازین بلوغ سیاسی خود بوده و نیازمند بستر
 مسیر توسعه سیاسی ایران معاصر است.  تأثیرگذاری بر روند و

  گیرینتیجه
در یک ارزیابی کلی از جایگاه فرهنگ سیاسی توده مردم و رابطه آن با توسعه 

توان به نتایج ذیل دست ساز تاریخ معاصر ایران میسیاسی در مقاطع سرنوشت
عنوان ها در داخل و بیرون مجلس بهیافت: در دوره مشروطه، احزاب و جمعیت

های توسعه سیاسی قدم در میدان نهادند؛ امّا در رابطه با توده مردم اولین شاخصه
ای دنبال رهایی از ظلم و کسب پارهباید گفت بیشتر مردم در این نهضت تنها به

عبارتی های دموکراتیک نداشتند. بهها بودند و تصور دقیقی از ویژگیاز آزادی
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طه با فرهنگ سیاسی مشارکتی مختصات ذهنی و زیست عشایری عصر مشرو
خوانی نداشت؛ چرا که در که مستلزم آگاهی ملّی و حس تعلق ملّی است، هم

مدار و توان از شهروند آگاه و وظیفهای دوران مشروطه نمیساختار عشیره
پرور و که میراث ذهنیت اسطورهجو سخنی به میان آورد تا جاییمشارکت

، منجر به پرورش و ظهور شخصیتی چون پرور مردم قبل از مشروطهقهرمان
 عنوان مظهر اراده ملّی در اواخر مشروطه گردید. پهلوی اول به
 احزاب تکوین پهلوی اول در یک رابطه باز تولیدی، خود مانع قدرت دولت

عنوان دو شاخص اصلی توسعه سیاسی به رقابت و مشارکت مجاری عنوانبه
سیاسی گردید. تشکیل دولت پهلوی اول باعث انقطاع دست آوردهای دوره 
مشروطه در زمینه فرهنگ سیاسی مشارکتی و تأثیر منفی آن بر توسعه سیاسی 

پروری، شخصی انحصارطلب، فرهنگ حامی نگر وگردید. فرهنگ سیاسی مطلق
رگرایی در دولت رضاشاه با ملزومات توسعه بودن قدرت، نهادزدایی و اقتدا

سیاسی یعنی فرهنگ سیاسی که مبتنی بر تضارب اندیشه و تکثر آرا باشد 
-7002های که در سالهماهنگی نداشت. در دوران پهلوی دوم با وجود این

عنوان دو ستون اصلی توسعه سیاسی تا به سیاسی ، مشارکت و رقابت7023
گرایی همانند ا فرهنگ اقتدارگرایی و شخصبروز یافت، امّ فرصت حدودی

 گذشته تداوم یافت. 
با پیروزی انقالب اسالمی، مسیرتوسعه سیاسی ایران با دوران قبل از آن تفاوتی 
ماهوی پیدا کرد. در این دوران در فرهنگ سیاسی مردم یعنی تلقی آنها و 

ی پدید گیری آنها نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای آن تحولی اساسجهت
مشارکتی بود؛ -آمد. فرهنگ سیاسی مردم در دهه اول پیروزی انقالب، تَبعی

چرا که در چنین فرهنگی سیاسی، مشارکت وجود داشت؛ ولی فقط در 
یافت؛ های انقالبی مجال ظهور میهای اعتقادی نشأت گرفته از ارزشچارچوب

 بهبود و رشد بنابراین تنوع و چندگونگی وجود نداشت. در دهه دوم انقالب،

 از گذر و جنگی سخت شرایط سرگذاشتن پشت و جامعه وضعیت اقتصادی
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فرهنگی  شد که فضای جدیدی از مختلف و آثار جهانی شدن سبب هایبحران
و دولت اصالحات، اوج  7019سیاسی مشارکتی شکل گیرد؛ که دوم خرداد 

ای دموکراتیک هنهاد 7019رو بعد از انتخابات خرداد تبلور آن بود. از همین
ای جای مشارکت تودهنظام تقویت شدند و مشارکت مدنی و نسبتاً خودخوش به

اوایل انقالب گسترش چشمگیری پیدا کرد. در این دوره شاهد توسعه 
های سیاسی، چون رقابت آزادانه احزاب و گروههای دموکراسی همشاخصه

ن اساسی گسترش آزادی مطبوعات، احیای برخی اصول دموکراتیک قانو
باشیم. در دهه چون انتخابات شوراها و تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی میهم

هایی نظیر تأکید بر مشروعیت قانونی نظام، تالش برای سوم، شاهد ویژگی
نوعی دموکراسی محدود یا شبه دموکراسی، نهادینه تبدیل الیگارشی حاکم به

چون نهاد ریاست همکردن جامعه مدنی، تقویت نهادهای دموکراتیک نظام 
جمهوری، پارلمان و شوراها، تشویق مطبوعات، گسترش فرهنگ سیاسی 

و تفسیری  7014دموکراتیک هستیم. هر چند که این روند نیز با انتخابات سال 
پوپولیستی از نقش و جایگاه مردم در فرآیند سازوکارهای نظام سیاسی، منقطع 

ی سیاسی ایران معاصر را رقم زده گردید و برگی دیگر از معمای توسعه نیافتگ
و معنا بخشید. بیشترین تالش و همت دولت تدبیر و امید نیز از سال 

وفصل معضالت سیاست خارجی و برجام شد و مسئله معطوف به حل7052
 چنان در محاق قرار گرفت. توسعه سیاسی ایران هم
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 منابع

 فارسی( الف

 ،(7014 -7019) ایران، در دموکراسی و سیاسی فرهنگ ،(7011) فهیمه آزموده،
  اصفهان. دانشگاه ،سیاسی علوم رشته ارشد کارشناسی نامهپایان

، تهران: نشر قومس، چاپ نخبگان سیاسی بین دو انقالب(، 7010ازغندی، علیرضا )
 سوم. 

، تهران: نشر قومس، شناسی سیاسی ایراندرآمدی بر جامعه(، 7015ازغندی، علیرضا )
 چاپ دوم. 

 ، تهران: نشرعمران.دولت مدرن در ایران(، 7019افضلی، رسول )
 ، تهران: نشر دانش. بحران دموکراسی در ایران(، 7017ایرانی، ناصر )

محمدی و محمد ترجمه: احمد گل، ایران بین دو انقالب(، 7010آبراهامیان، یرواند )
 ابراهیم فتاحی ولیالیی. تهران: نشر نی، چاپ دهم. 

 ، تهران: گام نو. موانع توسعه سیاسی در ایران(، 7013بشیریه، حسین )
 ، تهران: نشرنگاه معاصر، چاپ سوم. عقل در سیاست(، 7019بشیریه، حسین )

 : نشر معاصر.، تهرانساالریگذار به مردم(، 7011بشیریه، حسین )

، تهران: نشر نگاه شناسی سیاسی ایرانای بر جامعهدیباچه(، 7052شیریه، حسین )
 معاصر، چاپ ششم. 

، تهران: انتشارات دانشگاه مفید، شناسی علوم سیاسیروش(، 7011حقیقت، صادق )
 چاپ دوم. 

 ، تهران: روزنه، چاپ پنجم. سنت و مدرنیته(، 7012زیباکالم، صادق )

 ، تهران: نشر فروزاناقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار(، 7052القلم، محمود )سریع
 روز، چاپ ششم. 

، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگ سیاسی ایران (،7050القلم، محمود )سریع
 فرهنگی و اجتماعی، چاپ سوم. 

، تهران: پانزده مدل نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی(، 7052زاده، حسین )سیف
 نشر قومس، چاپ دوم. 
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، تهران: ل فرهنگی در ایرانانقالب آرام درآمدی بر تحو(، 7013شریف، محمدرضا )
 نشر روزنه، چاپ سوم. 

، تهران: نشر نگاه جهانی شدن و دموکراسی در ایران(، 7019نیا، امیر مسعود )شهرام
 معاصر، چاپ سوم. 

 ، تهران: نشر نی، چاپ بیستم. بنیادهای علم سیاست(، 7011عالم، عبد الرحمن )

 : نشر نی، چاپ سوم. ، تهرانما ایرانیان(، 7054فراستخواه، مقصود )

 تهران: نشر سمت.، شناسیسیاست(، 7015قوام، عبدالعلی )
، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر غزل، ناسیونالیسم در ایران، (7010کاتم، ریچارد )

 چاپ چهارم. 
، تهران: نشر چاپار، های فرهنگی ارتباط در ایرانریشه(، 7053محسنیان راد، مهدی )

 چاپ دوم. 
(، فصولی از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی ایران: 7013یاءالدین )الموتی، ض
 های چپ، تهران: چاپخش.جنبش

، ترجمه جالل توکلیان، تهران: نشر تاملی در مدرنتیه ایرانی(، 7050میرسپاسی، علی )
 ثالث.

ترجمه محمدرضا نفیسی  اقتصاد سیاسی ایران،(، 7012همایون کاتوزیان، محمدعلی )
 و کامبیز عزیزی. تهران: نشر مرکز، چاپ پانزدهم. 

بررسی تطبیقی مشارکت »(، 7050خواجه سروی، غالمرضا؛ جعفرپور کلوری، رشید )
مطالعات علوم ، «سیاسی در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسالمی ایران

 ، سال یازدهم، شماره چهلم. اجتماعی ایران
بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه »(، 7011د اللهی، محمد )راد، فیروز؛ عب

، دوره دهم، شماره ایران شناختیمجله جامعه، («7012 -7034سیاسی در ایران )
 یکم. 

ناکارآمدی نخبگان سیاسی در »(، 7015نیا، امیرمسعود؛ اسکندری، مجید )شهرام
، سال بیستم، گنجینه اسناد فصلنامه، «کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی

 وهفت. دفتر اول، شماره هفتاد
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