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چکیده
زمانی که بحث از توسعه نیافتگی جوامع مطرح می شود تعدادی از اندیشمندان معتقدند که ریشه های
این توسعه نیافتگی را می بایست در فرهنگ سیاسی آنها جست و جو کرد.امروزه یکی از مهمترین
مفاهیمی که در ادبیات مربوط به توسعه سیاسی مطرح می باشد مفهوم فرهنگ سیاسی است .این مفهوم
پس از جنگ جهانی دوم توسط گابریل آلموند وارد ادبیات سیاسی جهان شد و امروزه مناقشه های
بسیاری را برانگیخته است  .با مطالعه فرهنگ سیاسی جوامع مختلف می توان تا حدودی با الگوهای رفتار
سیاسی آنان آشنا شد .با توجه به اهمیت این مفهوم نظریات و رویکرد های مختلفی در رهیافت های
متفاوت وجود دارد که در پژوهش های مربوط به علوم سیاسی و اجتماعی از آنها به عنوان مبانی نظری
استفاده می شود  .قبل از هرگونه بحث و بررسی درمورد فرهنگ سیاسی جوامع مختلف ضروری است که
در خصوص رهیافت ها و رویکرد های مختلف نسبت به این مفهوم آگاهی کامل داشته باشیم  .بنابراین در
این مقاله با بررسی رهیافت های مختلف در مورد فرهنگ سیاسی گامی هرچند کوچک در راستای پربار
تر کردن ادبیات مربوط به فرهنگ سیاسی برداشته شده است.
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مقدمه
فرهنگ سیاسی یکی از الگوهای رایج نظامهای اجتماعی است و تا اندازه زیادی مشروعیّت نـظامهای سـیاسی در گـرو آن است.این
فرهنگ که در این دوران پدیده گریزناپذیر زندگی اجتماعی است و نفوذی انکارناپذیر بر رفتار سـیاسی اعضای جامعه دارد ،یکی از ارکان و
شاخصهای عمده رشد و توسعه جامعه به شمار میرود.در ایـن زمینه ،باور به سـلسله مـراتب سیاسی یا برابری سیاسی ،اعتماد و
بیاعتمادی ،بدبینی و خوشبینی ،احساس امنیّت یا ناامنی ،گرایش به وفاداری ملّی یا وفاداری قومی و...از جمله مواردی است که با فرهنگ
سیاسی و به تبع آن با الگوهای تـوسعه جامعه رابطه مستقیم دارد.رویکردهای مربوط به قدرت ،حکومت ،دولت ،ملّت ،حاکمیّت ،مشروعیّت،
آزادی ،دموکراسی ،مشارکت سیاسی ،عدالت اجتماعی ،برابری ،حقوق اساسی ،هویّت سیاسی و دیگر پدیدههای مربوط به قلمرو سیاست نیز
از دیگر عناصری اسـت کـه ریشه در باورها ،ارزشها و نگرشهای یک جامعه دارد و در نتیجه با فرنگ سیاسی آن جامعه در ارتباط
است.بنابراین ،با دامنه گستردهای که این متغیّر اجتماعی -سیاسی پوشش میدهد ،روشن است که برای شناخت بـیشتر جـامعه ،باید به
مطالعه و بررسی فرهنگ سیاسی رایج پرداخت(عالی زاده ؛  ) 481 : 4831فرهنگ سیاسی بدون شک یکی از مهمترین و مناقشه برانگیز
ترین مفاهیم در علوم سیاسی بوده است  .این مفهموم چون بر رفتارها و ذهنیات افراد جامعه تاکید دارد علوم سیاسی را به دیگر علوم
اجتماعی مرتبط می کند .با دانستن نوع فرهنگ سیاسی یک ملت می توان پیش بینی هایی درخصوص برخورد آن افراد با سیاست های
حاکمیت برآنها داشت .این مفهوم بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه سیاسی جهان مطرح شد ..فرهنگ سیاسی جهت گیری های
ذهنی افراد را در یک نظام سیاسی مشخص می کند  .باتوجه به اهمیت مفهوم فرهنگ سیاسی نظریات مختلفی در قبال این مفهوم در
رهیافت های مختلف عرضه شده است و پژوهشگران ایرانی نیز با توجه به موارد مختلفی از قبیل رشته تحصیلی و  ..اقدام به تقسیم بندی
این رهیافت ها نموده اند .با توجه به پراکندگی نظر این پژوهشگران درخصوص فرهنگ سیاسی این نظرات در این مقاله با توضیح و تفسیر
رهیافت ها و نظریه های مختلف نسبت به فرهنگ سیاسی گامی کوچک در جهت جمع آوری مبانی نظری درخصوص فرهنگ سیاسی
برداشته شده است.

فرهنگ
فرهنگ به عنوان مجموعهای ازآداب و رسوم،عادات،سنتها،عقاید،باورها و رفتارهای یک ملت در نظر گرفته شده است ( نفیسی
؛ ) 433 : 4831فرهنگ عبارت است از باورها،ارزشها و تعابیر مختلفی که این معیارها پدید میآورند.از آنجایی کـه انـسانها
متفاوت میباشند،باورها و ارزشهای خاص آنان در یک روند تعاملی قرار دارد،ولی همهء آنها در قالب یک مفهوم مشترک ،یعنی
فرهنگ،مورد تعبیر و شناخت است .جـستجو،کـنکاش و بررسی ارزشها و باورهای مشترک از دیـرباز حـیات بشری وجود داشته
است و شاید بتوان برای آن عمری برابر حیات اجتماعی بشر در نظر گرفت.در عین حال فرهنگ را میتوان به عنوان بارزترین
وجه تمایز مـیان جـوامع و ملتها دانست.برای بـررسی هـر جامعه ای در حالت خاص و هر کشوری در حالت عام،میباید از
فرهنگ آن کرد و اینکه چگونه فرهنگ متحول شده و یا میشود،آغازکرد.هر فرهنگ از بخشهای گوناگون تشکیل شده است
که در سطح وسیعی در یک جـامعه انـسانی گسترده میشوند .هر جامعه انسانی مفاهیمی را در نهادها،هنر،اندیشه،و دانش ارایه
میدهد که در اصل این مفاهیم و هنجارها و ارزشهای هر جامعه انسانی هستند که به مردم آن جامعه ابالغ شده و یـا تـوسط
مردم خـلق میشوند.اگر چه این تعابیر در طول تاریخ دگرگون شدهاند،ولی برخی از آنان را میتوان به عنوان کارکرد ثابت
جـوامع در نظر گرفت.سادهترین نوع این تعابیر را میتوان در تعبیر از نوع رابطه دانـست،نـوع رابـطهای که انسانها با یکدیگر
دارند و به همان نسبت،نوع رابطهای که میان انسانها و قدرت فائقه یا بـه عـبارت دیگر و مصطلحتر آن ،حکومت،وجود
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دارد.در این راستا مردم نیز مجموعه کمال مطلوبهایی در باب چـگونگی کـارکرد نـظام سیاسی ،اقدامهای حکومت و
خواستهایی از نظام سیاسی است،که در عین حال تکالیفی در قبال آن دارند.ایـن مجموعه باورها،خواستها،ارزشها و ایستارها
دربارهء نظام سیاسی،فرهنگ سیاسی هر ملت را بـوجود میآورند که از ملتی بـه مـلت دیگر فرق میکند.به عبارت
دیگر(،خیبری ؛ ) 33 : 4833برای کلمه فـرهنگ در زبـان فارسی معانی متعددی ارائه شده است.به عنوان نمونه در فرهنگ
معین معانی مختلفی نـظیر ادب ،نـفس دانـش ،معرفت ،تربیت ،مجموعه آداب و رسوم ،کاریز آب و...برای فرهنگ آورده شده
است(/14ص .)1383معادلهای انگلیسی و فرانسوی فـرهنگ cultureو  cultiverاز نـظر ریشه لغوب به معنی کشت و زرع
بوده و امروز نیز مشتقاتی از این کلمه به هـمین مـعنا بـه کار میرود«.در فرانسه این کلمه از پرورش گیاهان به پرورش
حیوانات و باالخره پرورش انسان تعمیم یافته است این واژه را در عـلوم انـسانی اولین بار ادوارد بی.تایلور ،انسانشناس
انگلیسی ،در اثرش به نام«فرهنگ ابتدایی»بـه کـار بـرد.برای تایلور فرهنگ«همان کل پیچیدهای است که شامل معلومات،
باورها ،هنرها ،اخالقیات ،قانون ،عـرف و تـمامی دیـگر انواع قابلیتها و عاداتی است که انسان به عنوان عضر جامعه کسب
مـیکند»پس از تـایلور تعاریف متعددی برای فرهنگ ارئه شده است.شاید بتوان گفت فرهنگ از جمله واژههایی است که در
علوم انـسانی بـیشترین تعریف را دارد.واژه فرهنگ همچنین به صورت ترکیبی ،کاربردهای متعددی یافته است.به عـنوان مـثال
میتوان به ترکیبهایی نظیر فرهنگ کار ،فـرهنگ تـرافیک ،فـرهنگ فقر ،فرهنگ عوام ،فرهنگ نخبگان و فرهنگ سـیاسی
اشـاره کرد(.کتابی و همکاران ؛ ) 31 : 4831
سیاست
واژه سیاست در لغت به معنی پاس داشتن ملک ،حراست و نگهداری ،حکم راندن ،رعیت داری ،ریاست ،داوری ،مصلحت ،تدبیر،
تأدیب  ،دوراندیشی ،قهر کردن ،شکنجه ،عذاب ،عقوبت ،عدالت و غیره آمده است.فرهنگهای سیاسی تـعاریف مختلفی از
سیاست ارائه کرده ،که تعدادی از آنها بازگو می کنیم:
4ـ سیاست  politicبه معنای آنچه مربوط به شهر ،اداره آن و متعلقات آن است.1سیاست ،فنّ حکومت بر جوامع انسانی
است .8سیاست اخذ تصیمیم درباره مسائل ناهمگون است.1سیاست تـوزیع اقـتدارآمیز ارزشهاست.3سیاست مجموعه تدابیری
است که حکومت به منظور اداره امور کشور اتخاذ میکند.1هر امری که مربرط به دولت ،مدیریت ،تعیین شکل ،مقاصد و
چگونگی فعالیت دولت باشد از مقوله امور سیاسی اسـت.3سـیاست مسألهای همهجانبه و حکومت مسأله اصلی سیاست
است.3سیاست «کاربرد قدرت» و یا «پیکار بر سر قدرت» است یعنی رقابت و هم چشمی سیاستمداران در مبازره برای به
دست آوردن قدرت یا حفظ خـویش در مـوضع قـدرت1 .ـ سیاست روابط قدرت یا کـیفیت تـوزیع قـدرت (اسکندری ؛ 4833
 31 :و ) 33
فرهنگ سیاسی
در طول تاریخ ،از زم انی که دولت بوجود آمد ،مردم همواره به نوعی خاص به آن مینگریستهاند و در هر دوره ای بـه روش
خاصی رابطه خود را با دولت و نظام سیاسی تنظیم میکردهاند.کنش متقابل بین مردم و نظام سیاسی باعث پیدایش
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ایستارهایی در ذهن مردم شده ،این ایستارها و نحوه نگرش به نظام سیاسی از جـامعهای بـه جـامعه دیگر یا حتی از گروهی
بـه گـروه دیـگر متفاوت است.دانشمندان علوم اجتماعی این ایستارها را«فرهنگ سیاسی» مینامند (جهانگیری،؛ بوستانی،؛
 ) 431 : 4831فرهنگ سیاسی اصطالحی جدید است در باب یک تـفکر قـدیمی.تـصور فرهنگ،سنت ،هنجارها و مجموعهای
از ارزشها که شکلدهنده اجـرای سـیاستهای یک ملت یا گروهها میباشد،به اندازهء تحلیل سیاسی قدمت دارد.ارسطو در
باب وضعیت فکری که به ثبات سیاسی کـمک یـا انـقالب را تشویق میکند،بحث میکرده است.ادموند برک،رسوم را ستایش
مـیکند که کار نهادهای سیاسی را مورد تأیید خود قرار میدهد.توکویل و باجیو،جایگاه واضح و روشنی به ارزشهای سیاسی و
احـساسات در نـظریهء خـود از ثبات سیاسی و تحول میدهند .انسانشناسان و تاریخنویسان تا همین اواخر در باب اهـمیت
کـارکرد شخصیت ملی یا سنتها در شکل دادن رفتار،مینوشتند(.خیبری؛ )33 :4833نظامهای سیاسی کنونی در مقایسه با
نظامهای سیاسی کهن تفاوتهای بنیادین دارند .یکی از مهمترین ویژگیهای نظامهای سیاسی جدید ،حجم عظیم وظایفشان
است .این امر از سویی نشانگر قدرت عـظیم دولت ،و از سـوی دیـگر ،آنرا در مواجهه با انجام وظـایف مـحوله ،دچـار ضعف و
بحران میکند .تـعامل بین مردم و نظام سیاسی موجب پیدایی نگرشهایی در ذهـن مـردم میشود که هم بر رفتار افراد و هم
نظام سیاسی تأثیر میگذارد .کمیّت و کیفیت این تعامل موجب شکلگیری انواع مـتفاوتی از فـرهنگ سـیاسی میشود(.ایمان؛
بوستانی،؛ ) 1 :4831یک نظام سیاسی فقط از ساختارها تشکیل نمیشود بلکه شـامل مـجموعهای از طـرز تفکرها و رفتارهای
کمابیش پیوسته میباشد.معموال عقیده بر این است که رابـطهء خـاصی مـیان فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی وجود دارد،به
عبارتی،مارکسیستها فرهنگ سیاسی را مجموعهای از ایدهها نسبت به طـبقه حـاکم،و افـرادی نظیر آلموند و وربا آن را ورای
ایدئولوژیهای ارزشی میدانند.فرهنگ سیاسی حاصل پایان ایدئولوژی است و ظهور عـملی خـود را با کنار زدن ایدئولوژیهای
ارزشی بدست میآورد(.خیبری ؛ ) 33 : 4833نظام سیاسی برایند تعامالت پیچیده سیاسی اسـت.نـوع تـحوالت سیاسی،ریشه
در بافت ذهنی و عقالنیت رفتار سیاسی در جامعه دارد.ذهنیت سیاسی مرکز عناصر معنائی موثر در شـکلگیری رویدادهای
سیاسی بوده و در واقع خلوتخانه نظام سیاسی به شمار میرود(محیی ؛ ) 418 : 4833در چـند دهه اخیر ،فرهنگ سیاسی از
مباحثی است که در حوزه علوم اجتماعی امریکایی مطرح شـده اسـت .گـرچه عدهای از متفکرین علوم اجتماعی حوزه اروپایی
معتقدند که نمیتوان فرهنگ را به اجزای گوناگونی مانند فـرهنگ سیاسی و ...تقسیم کرد ،اما برخالف ،گروهی دیگر بر این
باورند که تفکیک فـرهنگ سیاسی از فرهنگ به شـکل عـام آن ،نه فقط امری مفید است ،بلکه در برخی از موارد ،ضروری نیز
خواهد بود; زیرا در این صورت ،هم میتوان به جنبههای فرهنگی سیاست ،مستقل از سایر وجوه سیاست پرداخت و هم ابعاد
سیاسی فرهنگ را جـدا از دیگر ساختهای آن مطالعه کرد .بدین ترتیب امکان بیشتری برای تحلیل نظام یافتهتر از سیاست و
فرهنگ پدید خواهد آمد .همچنین آنان معتقدند که علت توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی سیاسی و ریشه و عملکرد نهادهای
سیاسی را میتوان بـا اسـتفاده از مقوله فرهنگ سیاسی توضیح داد(.رزاقی ؛ ) 111 : 4833فرهنگ سیاسی ،بدون شک یکی از
مفاهیم مناقشهانگیز در علوم سـیاسی بـوده اسـت ،بطوری که علی رغم گذشت نیم قرن از زمان پیدایش آن همچنان باب
نظریهپردازی و گفتگو درباره آن ،مـفتوح است .حدود و ثغور یا فضای معنایی ،توانایی تبیین علمی ،عوامل تأثیر گذار در
پیـدایش ،تداوم و تغییر فرهنگ سـیاسی ،تـأثیرات آن بر ساختار ،تغییر و ثبات سیاسی محورهای اصلی بحث و مناقشه در
مورد این مفهوم بوده است ( .قیصری،نوراهلل؛  ) 11 : 4834فرهنگ سیاسی همچون چهارچوبی اسـت کـه رفـتار سیاسی در آن
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شکل میگیرد (کتابی و همکاران ؛ )31 :4831هـمهی گروهها در یک جامعه از فرهنگ سـیاسی یـکسانی برخوردار
نـیستند،زیـرا اسـاسا در جامعه خردهفرهنگها متعددی وجود دارد.ارزشها،بـاورها و دیـدگاهها بهگونهای در جامعه توزیع شدهاند
که میتوان خردهفرهنگهای سیاسی متعددی را در قالب فرهنگ عـمومی یـک جامعه مشاهده کرد.معموال الیت حـاکم به
عنوان منبع اصـلی تـحوالت اجتماعی،فراهم آورنده هنجارها و ارزشـهای مـتفاوتی است.بنابراین ما در یک جامعه حداقل
میتوانیم دونوع فرهنگ سیاسی متفاوت را تشخیص دهـیم.یـک گونه،نوع نگرش الیت حـاکم بـه نـظام سیاسی و مجموعه
بـاورها و ارزشـها و طرز تلقیهای آن،و نوع دیـگر،نـوع نگرش طبقه غیر الیت به قدرت سیاسی است.در کنار اینها گروههای
متفاوت منطقهای،قـومی،مـذهبی،زبانی،علمی و غیره در یک کشور،نـظامهای ارزشـی و جهانبینیهای مـتفاوتی دارنـد.ایـن
تفاوتها در نوع دیدگاهها حـاکم نهادهای گوناگون،مانند بوروکراسی،نهاد نظامی،یا نهادهای آموزشی نظیر دانشگاهها و
مراکزآموزشی به گـونههای مـختلف دیده میشود(خیبری ؛  31 : 4833و )31اصطالح «فرهنگ سیاسی» بعد از جنگ دوم
جهانی در ادبیات توسعه سیاسی مطرح شده است .واژه فرهنگ سیاسی را نخستین بار گابریل آلموند در علم سیاستبه کـار
بـرد« :هـر نظام سیاسی شامل الگوی خـاصی از سـمتگیریها بـه سوی عمل سیاسی است و فکر میکنم که بهتر است این
الگو را «فرهنگ سیاسی» بنامیم» تعبیر فرهنگ سیاسی را میتوان همچنین در نوشتههای جـامعهشناختی و مـردمشناختی
کـسانی مانند :ساموئل بوراندر ،آد ام اوالم ،روت بندیکت ،مارکارت مید ،آبرام کـاردینر ،رالف لیـنتون و دیگرانی که بر روی
مفاهیم فرهنگ و شخصیت کار کردهاند ،دنبال کرد .فرهنگ سیاسی ،همچنان که از اصطالح آن آشکار است ،به کـوشش
عـلمای عـلوم سیاسی برای تشخیص جنبههای فرهنگیای که ذاتا سیاسی هستند ،و بـویژه به طریقهای مربوط میشود که در
آن اعضای یک جامعه روابط سیاسی را تصور یا «درک» میکنند .علمای علوم سیاسی تـعاریف مـتعدد و مـتنوعی برای
فرهنگ سیاسی ارائه کردهاند(.رزاقی ؛ ) 114 : 4833اکثر جامعه شناسان و علمای علم سیاست ,بر این اعتقادند کـه رفـتار
سیاسی شهروندان و نخبگان و حکومت گران ,عمدتا خاستگاه فرهنگی دارد .آلن دو بنوا متذکر می شود; بسیاری از اندیشه
ورزان علوم اجتماعی معتقدند که عامل فرهنگ ,زمینه ساز دگرگونی سیاسی در سایر بخش های جامعه اسـت .از ایـن
دیـدگاه ,دست یابی به قدرت سـیاسی مـمکن نـیست ,مگر با در اختیار گرفتن قدرت فرهنگی .وگرامشی نیز معتقد است که
روشنفکران جامعه رسالت دارند تا اندیشه و ذهنیت جامعه را برای پذیـرش یـک نـظام ارزشی جدید تغییر دهند و برای این
کار ,بـاید دسـت به کار نبرد و چالش فرهنگی همه جانبه شوند.به هر حال ,دانش سیاسی ,از فرهنگ سیاسی تغذیه می کند و
فـرهنگ سـیاسی ,رفـتار سیاسی را شکل می دهد و فهم رابطه فرد و دولت در فرهنگ سیاسی تـسهیل می یابد .از آن جا که
محیط نظام ,ارزشی است ,فرهنگ سیاسی ,جهت گیریهای مردم نسبت به نهادها و ساختارها و نـیز عـملکردهای سـیاسی را
مشخص می کند .کم و کیف مشارکت سیاسی ,شیوه رإی دادن ,پشتیبانی یا بـی اعـتنایی به نظام و ...به میزان قابل توجهی به
ارزش ها ,اعتقادات ,انگاره ها و نمادهای نهادینه شده بستگی دارد (.زهیری ؛ ) 433 : 4831فـرهنگ سیاسی با اشباع فضای
فـکری-فـرهنگی سـیاسی جامعه،عقائد و باورها ،ارزشها و عواطف سیاسی را از طریق فرایند جامعهپذیری سیاسی در فضای
ذهنی افراد شکل داده و درونمایههای ذهنی رفتار سیاسی را به وجود مـیآورد و رفـتار سـیاسی در واقع نماد فرهنگ سیاسی
است فرهنگ سیاسی مـبنا و مـنطق حیات سیاسی به شمار رفته و تحوالت سیاسی را قابل فهم مینماید چون فرهنگ سیاسی
چوکات و محتوای زندگی سیاسی است بـا درک درسـت فـضای فرهنگ سیاسی است که میتوان رفتارها و نوع نظام سیاسی را
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مـعنا نمود.مرکزیت و کانون فرهنگ سیاسی میزان آگاهی افراد از امور سیاسی و نوع جهت گیری آنها نسبت به پدیدههای
سـیاسی اسـت بـا توجه به میزان آگاهی افراد از ملت ،نظام سیاسی،رهبران،نیروهای مـؤثر در عـرصه سیاست و در نهایت نوع
شناخت و تصوری که از خود به عنوان عضوی از یک جامعه سیاسی دارد،نوع فرهنگ سـیاسی جـامعه را مـشخص کرده و در
نتیجه نوع سمتگیری و موضعگیری آنها را در قبالمسائل سیاسی معین مینماید.بـراساس مـیزان آگـاهی افراد از امور
سیاسی،نوع ارتباط گروههای سیاسی با یکدیگر و ارتباط حاکمان سیاسی با مـردم،فـرهنگ سـیاسی به شکلها و انواع مختلف
دستهبندی گردیده و نامگذاری میشود که از آن جمله میتوان به فرهنگ سـیاسی مـشارکتی ،تبعی و محدود،فرهنگ سیاسی
توسعه یافته و توسعه نیافته،فرهنگ سیاسی همگن،نا هـمگن و فـرهنگ سـیاسی آمریت و تابیعت اشاره نمود(محیی ؛ : 4833
 413و  ) 413اگرچه بحث فرهنگ و نقش آن در نظام های اجتماعی و سیاسی موضوعی جدید نیست،اماتوجه به آن در قالب
رشـتۀ عـلمی نوپای سیاست تطبیقی به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگردد.در این سالها،فـرهنگ بـه عنوان یک
عامل کلیدی در کانون تحلیل نظریههایکارکردگرایی و سیستمی سیاست مقایسهای قرار گرفت.نقش فرهنگ،به طور عام،یا
عناصری از آن مثل دین،به طور خاص،در شکلگیری نهادها ونظامهای سیاسی و هـدایت کـار ویـژگیهای آنها و مسئلۀ علل
فرهنگی تـفاوت رفـتارهای سـیاسیکنشگران از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده است.به اعتقاد آنان،فرهنگ از طریق
باورها،اسطورهها،قواعد و هنجارها بر اندیشه و رفتار سیاستمداران و نهادهای سـیاسی اثـر مـیگذارد،به عنوان ناظم روابط
اجتماعی،شکلدهندۀ نهادها و تعیینکنندۀ الگـوها و جـهتدهندۀ رفتارجمعی نیز نقش مؤثری در زندگی سیاسی به عنوان
نوعی از فعالیتهای اجتماعی ایفا میکند.حتی به زعم عدهای فـرهنگ در رابـطه بـا تکوین ساختار سیاسی معیننقش
تعیینکنندگی ایفا میکند،به گونهای کـه میتوان گفت ارزشها،انگیزهها و اعتقادات هرملت نهادها و قوانین آن را تحت تأثیر
قرار میدهند و موجب پذیرش یا عدم پذیرش سـاختارمعینی مـیشوند.در سـالهای پس از جنگ جهانی دوم و به موازات
گسترش مباحث سیاست تطبیقی،به ویژهموضوع تـوسعۀ سـیاسی ،تالش چشمگیری برای نگرش به فرهنگ در بستر سیاسی
صورتگرفت.در پرتو این تالشها،نظریههای فرهنگ سیاسی،بـه عـنوان وسـیلهای برای انتقال بحث ازسطح تحلیل روانشناسانۀ
خرد و فردی به سطح تحلیل اجـتماعی و فـرهنگ مـحور،در قلبتحلیلها و نظریهپردازیهای فرهنگ سیاسی مفهومبندیهای
خویش را پاسخی به نیاز به رفعشکاف رو به رشدی مـیدانند کـه در رویـکرد رفتاری به علم سیاست میان سطح تحلیل
خردمبتنی بر تفاسیر روانشناختی از رفتار سیاسی فـرد و سـطح تحلیل کالن مبتنی بر متغیرهای رایجدر جامعهشناسی
سیاسی بروز کرده است(.کریمی،؛رضایی 81 : 4833،و  ) 11پیدایش مفهوم فرهنگ سیاسی ،در ادبیات عـلوم سـیاسی و
اجـتماعی ،مرهون پژوهشهای رفتارگرایانه برخی از پژوهـشگران از جـمله گـابریل آلموند و سیدنی وربا و همکاران آنها بود.
پژوهشهایی که هدف آن گشودن سطح جدیدی از تحلیل در مطالعه رفتار سیاسی انسان در مناسبات سیاسی و اجتماعی ـ از
طـریق تـوجه بـه نگرشها ،باورها و معتقدات سیاسی و تأثیرات آن در رفتار سـیاسی بـود (قیصری،نوراهلل؛ ) 81 : 4834
فرهنگ سیاسی به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی،در متن زندگی اجتماعی جاری است فرایندی است که تـحت تـأثیر عوامل
فـرهنگی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،تاریخی و اقلیمی شکل میگیرد( محیی ؛ ) 481 : 4833برای دریافت مفهوم کلی فرهنگ
سیاسی در یک جامعه،انسان را مثال میزنیم.انسان دارای دو بعدفیزیکی و روانی اسـت.بـر این اساس،افراد دارای ویژگیهایی
دوگانه هـستند،کـه بـخشی مـربوط بـهجسم و مشخصات فیزیکی آنـ ها یـا به تعبیری سختافزاری و بخشی دیگر مربوط به
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حوزه ی روانی وبه تعبیر دیگر نرم افزاری است،کـه شـخصیت کـلیانسان مربوط به قلمرو اخیر است.برای شـخصیتافراد،ابـعاد
گـوناگونی را مـیتوان فـرض کـرد،کهیکی از آنها شخصیت سیاسی فرد است،که شاملنگرشها،ارزشها و رفتار سیاسی
میشود.اگر دربعد سیاسی،یک نظام سیاسی را به انسان تشبیهکنیم،بخش فیزیکی یا سخت افزاری وی،شـاملساختارهای
سیاسی و بخش روانی یا نرم افزاری آنفرهنگ سیاسی آن جامعه است.با همین تعبیر استکه یک نظام سیاسی را میتوان به دو
بخش ساختارسیاسی(بعد عینی)،و فرهنگ سیاسی(بعد ذهنی)تقسیم کرد.بـه ایـن ترتیب،فرهنگ سیاسی
شامل«باورها،احساسات و ارزشهای یک جامعه نسبت بهسیاست در زمان معین»(با قید زمان معین،چرا کهفرهنگ یک جامعه
نیز مانند شخصیت انسان ممکناست در طول زمان امـا بـهطور آهسته دستخوشتغییر میشود)است.به تعبیری
کلیتر،جهتگیریسیاسی یک جامعه،فرهنگ سیاسی آن جامعه راتشکیل میدهد (.قالیباف ؛  ) 31 : 4811فرهنگ
سیاسی،روانشناسی یک ملت از لحاظ شناخت سیاسی است.گابریل آلموند عقیده دارد که فرهنگ سیاسی بازگشتی است به
مطالعه سیاستهای مقایسهای.فرهنگ سیاسی عالوه بـر آنکه مفهومی کاربردی در علوم سیاسی میباشد،وسیلهای برای
تشخیص ارزشهای سیاسی ،اعتقادات،و ادراکات میان افراد به گونهای متفاوت،مختلف و در برخی نقاط هم مرتبط،که بر اساس
ثبات توزیع شده است.فـرهنگ سـیاسی مجموعهای از دیدگاهها،انگارهها و اعتقادات و احساسات است که به فرآیند سیاسی
نظم و مفهوم میبخشد و فرضیات زیربنایی و قواعد رفتار حکومتی در نظام سیاسی را مهیا میسازد.برایناساس فرهنگ سیاسی
دربرگیرنده ایدهآلهای سیاسی و هنجارهای عـملیاتی یـک واحد سیاسی است.از سوی دیگر،فرهنگ سیاسی بیان گونههای
مختلف جهتگیری شهروندان،نظیر ارزشها و جهتگیریهای متقابل و میانه،تساهل،مدنیت،کارآیی،دانش،مشارکت،اعتقادات و
ادراکات دربارهء مشروعیت نظام است(.خیبری ؛ ) 33 : 4833نظریهپردازان فرهنگ سیاسی معتقدند که علت توسعه یافتگی و
توسعه نیافتگی سیاسی را میتوان با اسـتفاده از مـقوله فـرهنگ سیاسی توضیح داد( .جهانگیری،؛ بوستانی) 431 : 4831 ،
بنابراین،میتوان گفت که«فرهنگ سیاسی»به عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی مجموعهای از نـگرشها و جـهتگیریهای یک
ملت نسبت به نظام سیاسی،نخبگان سیاسی وقدرت سیاسی است که در تـطور تـاریخی و در ارتـباط با رویدادهای مختلفی که
در درون جامعهرخ میدهد شکل میگیرد،و نوع و میزان رابطۀ مردم بـا سـیاست و قدرت فائقه را تعیین میکند(به بیان
دیگر«،فرهنگ سیاسی»بیانگر بینش و نـگرش افـراد یـک جامعه بهرویدادهای سیاسی است و جهتگیریهای سیاسی مردم را
مشخص میکند(کریمی،؛ رضایی،؛  ) 11 : 4833اهمیت و اهـداف دوگانه.جایگاه فرهنگ سـیاسی ازدو بـعد قابل بررسی
است.بعد اول در زمینه شناخت عمیق و ریشهای جوامع و نظامهای سیاسی است،که در راستای تدوین روابط میان
فرهنگی،دیپلماسی عمومی و در نهایت ترسیم خطوط راهبردی قدرت نرم در خارج از کشور،کاربرد دارد.به این معنا،فـرهنگ
سیاسی رویکردی است مطلوب برای شناخت جوامع و کاربردی بودن این شناخت در تدوین دیپلماسی فرهنگی و عمومی.بعد
دوم اهمیت آن در زمینه سیاست ملی است.فرهنگ سیاسی رویکردی است که در صورت بازشناخت جایگاه آن در صحنهی
سیاست ملی،قادر است در مواجهه بـا سـاختارگرایی افراطی،میان دو رویکرد ساختارگرا و فرهنگگرا،موازنه و تعادلی معقول
ایجاد نموده و سرانجام موجبشود که با نگاهی جامع،از مغفول ماندن نیمی ازنظام سیاسی،که همان فرهنگ سیاسی
است،پرهیزکنیم (.قالیباف ؛  31 : 4811و ) 38فرهنگ سیاسی حـاصل یـک تـعامل دوجانبه میان هنجارها و ارزشهای
جوامع،و مجموع کمال مطلوب مردم در باب چگونگی کارکرد نظام سیاسی و خـواص آنان از نظام است.در حقیقت مجموعه
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باورها،خواصتها ،ارزشها و ایستارها در باب نظام سیاسی،فـرهنگ سیاسی ملتها را پدید مـیآورد(خیبری ؛ : 4833

38

)فرهنگ سیاسی«نظام عقاید تجربی ،نمادهای معنوی و ارزشـهایی اسـت که شرایط پدید آمدن فعالیت سـیاسی را تعریف
میکند».در فـرهنگ سیاسی مفهومی چون«قدرت»« ،آزادی»« ،مـشروعیت»« ،عـدالت»« ،برابری»« ،مشارکت»« ،دولت»،
«شهروند»« ،حقوق اساسی»و دیگر پدیدههای مطرح در قلمرو سیاست مورد توجه قـرار مـیگیرند.فرهنگ سیاسی عبارتست از
ایستار ذهـنی نـسبت بـه سیاست.از این رو تـصور مـردم یک جامعه از قدرت و قـدرت سـیاسی ،نوع رابطه حکومت و مردم،
چگونگی تضمین و تأمین عدالت ،آزادی و استقالل در یک جامعه ،تعبیر و بینش افـراد نـسبت به سرشت انسان و نیز ساختار
سـیاسی حـکومتها ،نخبهگرایی یـا کـثرتگرایی ،مـیل به استبداد فردی یـاگرایش به دموکراسی ،تودهگرایی و...همه
تظاهراتی از فرهنگ سیاسی یک جامعهاند(.سینایی ؛ ابراهیم آبادی ؛ ) 441 : 4831
تعریف فرهنگ سیاسی
واژه فرهنگ سیاسی ،معادل عبارت » «Political cultureدر انگلیسی و «الثقافۀ السیاسیۀ» در عربی است(،ابو طالبی ؛
) 44 : 4831مفهوم«فرهنگ سـیاسی»بـرخالف بسیاری از واژهها و مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی که فاقدمعنای واضح و
دارای مدلولهای متعددند،دچار پراکـندگی مـعنایی عمیق و جدی نیست،بلکه معنا و مـدلول نـسبتا واحـد آن در عبارات
متفاوت انـعکاس یـافته است( .کریمی؛ رضایی؛  )14 : 4833و به دلیل این که هـر نـظریه بـرای فرهنگ سیاسی ،تعریفی ارائه
نموده از این رو تعریفی جامع از این مفهوم چـندان مقدور نیست (قیصری،نوراهلل؛ ) 81 : 4834واژه فرهنگ سیاسی پس از
جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعه سیاسی مطرح شده است .این واژه را نخستین بـار گـابریل آلموند در علم سیاست به کار
برد .تعبیر فرهنگ سیاسی را همچنین می توان در نوشتههای جامعه شناختی و مردم شناختی کسانی مانند ساموئل بوراندر،
آدام اوالم ،روت بندیکت ،مارگارت مید ،آبرام کاردینر ،رالف لیـنتون و ...کـه در زمینه فرهنگ و شخصیت کار کرده اند دنبال
کرد .برای فرهنگ سیاسی تعاریف مختلفی آمده که به بعضی از آنها اشاره می کنیم (ابو طالبی ؛ ) 44 : 4831آستین رنی
در تعریف«فرهنگ سیاسی»و اجزای آن چنین آورده است:مراد مـا از«فـرهنگ سیاسی»یک ملت مجموعهای از شیوههای
تـفکر دربـارۀ سیاست و حـکومت اسـت کـه میان بخش عظیمی از افـراد مشترک باشد،یا«فرهنگ سیاسی»که
انگارۀجهتگیری نسبت به موضوعهای سیاسی است،محیطی فراهم مـیآورد کـه تعارض سیاسی درچهارچوب آن انجام
میشود و خـط مـشی درسـتی در مـحدودۀ آن پدیـد میآید .به نـظر او«فـرهنگ سیاسی»دو جزء اصلی دارد:جهتگیریهای
شناختی،یعنی اطالع وآگاهی از موضوعات موجود در جهان سیاست که ممکن است مـیزان آن بـاال یا پایین
باشد،وجهتگیریهای عاطفی،یعنی احـساسات و هـیجانات مـربوط بـه ایـن مـوضوعات.او معتقد استکه ترجیحات سیاسی نیز
جزیی از«فرهنگ سیاسی»هر ملتی به شمار میروند.چون بدیهیاست که مردم نهتنها معتقدند بعضی چیزها در زمینۀ سیاست و
دولت حقیقت دارد،بلکه ازبرخی چـیزها خوششان و از برخی بدشان میآید،برای برخی امور امتیاز و اولویت قائلند وبعضی دیگر
از مسایل برای آنان اهمیت کمتری دارد،زیرا ارزشهای آنها متفاوت است  .وجود مختصات عام و مشترک ملی،مانند
میهن پرستی،اعـتماد بـه مردم،اعتماد به نهادها؛اثر گذاری سیاسی،یعنی اعتقاد به اینکه اعمال و دیدگاههای سیاسی فرد
میتواند د ر روندسیاسی اثر بگذارد؛احساس تعهد شهروندان،یعنی آنچه افراد فکر میکنند که بـه دولت مـدیونند،مثل تعهد
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وفاداری یا میهنپرستی؛اطاعت از قانون،مقدم داشتن رفاه و امنیت کشور و دولتخود بر امنیت و رفاه هر کشور و دولت دیگری
از اجزا و شاخصهای«فرهنگ سـیاسی»بـه شمارمیروند (کریمی،؛ رضایی،؛  14 : 4833و  ) 11از دید آستینرنی ،فرهنگ
سیاسی یک ملّت مجموعهای از شیوههای تفکّر درباره سـیاست اسـت که میان بخش بزرگی از افراد جامعه مشترک باشد و
محیطی روانی فراهم آورد که تعارض سیاسی در چارچوب آن انجام شود؛ و از دو جزء تشکیل شده است:نخست جهتگیری
شناختی ،به معنی آگاهی از مـوضوعات سـیاسی و جـهتگیری عاطفی ،به معنی احساسات و هـیجانهای مـربوط بـه این
موضوعات( .عالی زاده ؛ ) 483 : 4831فیشرنیز فرهنگ سیاسی را"الگوها،اعتقادات و فرضیههای معمولی مردم نسبت به
جـهان سـیاست میداند  .آلن بال«فرهنگ سـیاسی» را تـرکیبی از امتیازها و ترجیحات،اعتقادات،شور و احساس وارزشهای
جامعه معرفی میکند که با نظام سیاسی و مسائل سیاسی ارتباطی دارد.پالمر و اشترن در بیانی مشابه«،فرهنگ سیاسی»را
کـوشش دانـشمندان سیاسی برای تشخیص جنبههای فـرهنگی کـه ذاتا سیاسی هستند،و به ویژه طریقهای که در آن اعضای
یک جامعه روابط سیاسی را تصور یا درک میکنند تعریف نمودهاند.رابرتسون با بیانی مشابه معتقد است که«فرهنگ
سیاسی»عبارت است از انـگارهها وایـستارها نسبت به اقتدار،مسئولیتهای حکومتی و الگوهای مربوط به جامعهپذیری سیاسی .
(کریمی،؛ رضایی؛  ) 11 : 4833در تعریف بال فرهنگ سـیاسی تـرکیبی از امتیازها،اعـتقادات،شـور و احـساس و ارزشهای
جامعه است کـه با نظام سیاسی و مسائل سیاسی ارتباط دارد.نزد پای و وربا«فرهنگ سیاسی»از نظام اعتقادی تجربی،نمادهای
مـعنادار و ارزشـهایی که نمایانگر کیفیت انجام فعالیتهای سـیاسیاند،تـشکیل مـیشود )(11عظیمی،؛ رسولی،؛

: 4831

) 113هـاری اکـشتاین از نظریهپردازانی است که برای فرهنگ جایگاه خاصی قائل است و اعتقاد دارد «همچنانکه مهندسان با
اشیای فیزیکی کـار مـیکنند ،مهندسان سیاسی با اشیای انسانی که همان فرهنگ است ،کار میکنند» اکشتاین میگوید
« فرهنگ مجموعه روشهای متمایز و مـتغیری اسـت کـه جوامع با آنها رفتار اجتماعی را بهطور هـنجاری تـنظیم میکنند»
طبق نظر وی ،ساختارهای اجتماعی نظیر خانواده و مدرسه ،ساختارهای سیاسی و احزاب و گـروههای فـشار ارتباط نزدیکی با
دولت دارند و افـراد را بـرای نقشهای سـیاسی آمـاده مـیکنند .اکشتاین از پارادایم نظم پیروی میکند و در ایـنباره مـعتقد
است که دموکراسی باثبات ریشه در نظم اجتماعی دارد (ایمان ،؛ بوستانی؛

 3 : 4831و ) 1آلموند،پاول،وربا و پای از

مبرزترین متفکرانی هستند که دربارۀ«فرهنگ سیاسی»به اظهارنظر پرداختهاند .از نظر آلموند و پاول«،فـرهنگ
سـیاسی»عبارت اسـت از الگوی ایستارها و سمتگیریهای فردی اعضای یک نظام سیاسی در قبال سیاست،و نیزقلمرویی
ذهنی که شالودهساز و معنابخش کنشهای سـیاسی میباشد (کریمی،؛ رضایی،؛ : 4833

 ) 11آلموند و پاول معتقدند

فرهنگ سیاسی عبارتست از یک تـوزیع خـاص از مواضع سیاسی ،ارزشها ،احساسات ،اطالعات و مهارتها  .به همان روشی که
نگرشهای افراد بر آنچه انجام میدهند ،تأثیر می گذارد ،فـرهنگ سـیاسی یـک ملت ،بر رفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر
نظام سیاسی تـأثیر میگذارد(جهانگیری،؛ بوستانی،؛

 )431 : 4831آلمـوند در تـعریفی دیگر با وربـا در کـتاب فرهنگ

مدنی تعریف فرهنگ مدنی تعریف فرهنگ سیاسی را چنین ارائه کردهاند:الگوهای جهتگیری نسبت به موضوعات سیاسی
نـظیر احـزاب ،دادگـاهها،قانون اساسی و تاریخ دولت.جهتگیری به معنی داشـتن اسـتعداد و آمـادگی بـرای اقـدام سـیاسی
است که عواملی نظیر سنت،خاطرات تاریخی،انگیزهها،هنجارها ،احساسات،عواطف و نمادها این اقدامات را تعیین
میکنند.جهتگیری را میتوان به انواع مختلفی تقسیم کرد.جهتگیری شناختی که عبارتست از مـعرفت و آگاهی به موضوعات
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سیاسی،جهتگیری عاطفی ,یعنی عواطف و احساسات درباره موضوعات سیاسی و جهتگیری ارزشی1به معنی قضاوت درباره
موضوعات سیاسی (عظیمی،؛ رسولی ) 113 : 4831 ،تعریف جدیدتر آلموند و پاول(«)4111هر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی
از نگرشها ،ارزشها ،احساسات ،اطالعات و مهارتهای سیاسی است»(کتابی و همکاران ؛ ) 34 : 4831سیدنی وربا نیز بر ایـن
نظر بود که«فرهنگ سیاسی»از منظومهای از باورهای تجربی،نمادهای گویا و ارزشهایی تشکیل یـافته است که بستر تـحقق
کـنش سیاسی را مشخصمیسازند.به نظر آن دو«،فرهنگ سیاسی»سلسلهای از عقاید،سمبلها و ارزشهاست که وضعیتی را
که عمل سیاسی در قالب آن رخ میدهد.تعریف میکند(کریمی،؛ رضایی،؛ : 4833

 ) 11سیدنی وربا فرهنگ سیاسی را

چنین مـفهومبندی میکند« :فرهنگ سیاسی عـبارت اسـت از نظام باورهای تجربهپذیر ،نمادها و ارزشـهایی کـه پایه کنش
سیاسی است» ،او میگوید که فرهنگ سیاسی میخواهد بین تجزیه و تحلیل فـرد یـعنی جنبههای روانشناختی رفتار سیاسی
فـرد و تـجزیه و تـحلیل کالن یعنی جـامعهشناسی سـیاسی پل بزند .فرهنگ سیاسی مـیکوشد تـجزیه و تحلیل رفتاری را در
بررسی مفهومهای مهم سیاسی مثل ایدئولوژی سیاسی ،حاکمیت ،مشروعیت ،ملیت و حکومتبه کـار گـیرد (.رزاقی ؛ : 4833
 ) 111سیدنی وربا در تعریف فرهنگ سیاسی می گوید« :فرهنگ سیاسی عبارت است از نظام باورهای تجربه پذیر ،نهادها و
ارزش هایی که پایه و مبنای کنش سیاسی است( ».ابو طالبی ؛ ) 44 : 4831
پای نیز«فرهنگ سیاسی»را چنین تعریف کرده است«:فرهنگ سـیاسی»نـوعی قـلمرو ذهنی نظم یافته برای سیاست ارائه
میکند که میتوان آن را در دو سطح سراغ گرفت«.فرهنگ سیاسی»به فرد همان راهنماهای کـنترلکنندهای را کـه برای
رفتار سیاسی مؤثر الزم است میبخشد و دراختیار جمع نیز نوعی ساختار سیستماتیک از ارزشـها و مـالحظات عـقالنی را قرار
میدهد کهانسجام عملکرد نهادها و سازمانها را تضمین مینماید (کریمی،؛ رضایی؛  ) 11 : 4833لوسین پای نیز درباره
اهمیت فرهنگ سـیاسی مـیگوید که«رفتار سیاسی چنان در قریحه بومی یک ملت ریشه دارد و چنان سنتی را شکل میدهد
که در برابر نـیروهای سـیاسی و اقـتصادی زندگی نوین ،که میخواهد همه چیز را با خود همسو کند ،به سـختی ایـستادگی
مـیکند».لوسین پای اعتقاد دارد که فرهنگ سیاسی عبارت است از دیدگاهها،احساسات سیاسی،و ادراکـات،کـه رفـتار سیاسی
را در هر جامعه تعیین کرده و هدایت میکند.او اعتقاد دارد که اجزای فـرهنگ سـیاسی یک توده انباشته و متفاوت
نمیباشد،بلکه الگوهای منظم و به هم پیوستهای است که در کنار هم قـرار دارنـد و مـتقابال یکدیگر را تقویت میکنند.
(خیبری ؛ ) 33 : 4833لوسـین پای ،فرهنگ سیاسی را در پیوند با«توسعه سیاسی»بررسی کرده و معتقد است که فرهنگ
سیاسی شیوهای است که مردمان برپایه آن به ارزیابی و داوری درباره نهادها و فعّالیتهای سیاسی میپردازند .ازاینرو منظور از
فرهنگ سیاسی ،سیاسی شـدن جامعه نیست ،بلکه این مفهوم ،بیانگر ارزشهای سیاسی ،نگرشهای سیاسی ،باورها،
احساسات و ارزیابی پاسخگویان درباره نظام سیاسی موجود و نخبگان سیاسی حاکم است.مونتی پالمر و همکارانش معتقدند
فرهنگ سیاسی به موضعگیریهای ویـژه سـیاسی اشاره دارد که دربرگیرنده گرایشهای فرد به نظام سیاسی و بخشهای گوناگون
آن و گرایشهای او به نقش خویش در نظام سیاسی است بهتر گفته شود ،فرهنگ سیاسی از گرایشها به عوامل سیاسی سخن
میگوید و عاملی بـسیار مـهم در رفتار سیاسی است.همچنین ،فرهنگ سیاسی ،نشاندهنده سطح آگاهی و دریافت طبقات
گوناگون ،گروههای اجتماعی و افراد از قدرت و سیاست است( .عالی زاده ؛ ) 483 : 4831لوسین پای میگوید رفتار سیاسی در
قریحه بـومی یـک ملت ریـشه دارد و چـنان سـنتی را میسازد که در برابر نـیروهای اقتصادی زندگی جدید که میخواهد
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همه چیز را با خود همسو کند بسختی ایستادگی میکند .مـفهومهایی مـثل دولت ،قدرت ،حاکمیت و ...مفهومهای بسیار
انتزاعی هـستند و از جـایی بـه جـای دیـگر و از زمانی به زمـان دیـگر بسیار تغییر میکنند .وی «فرهنگ سیاسی» را
مجموعه ایستارها ،اعتقادات و احساساتی میداند که به روند سیاسی معنی مـیدهد و فـرضیهها و قـواعد تعیینکننده حاکم بر
رفتار سیاسی را مشخص مـیکند ،بـا بـررسی تـعریفهای ارائه شـده تـوسط پیشگامان این اندیشه از فرهنگ سیاسی ،میتوان
آن را ترکیبی از ابعاد روانی و ذهنی دانست که هم در رویدادهای سپهر عمومی و هم در تجارب سپهر خصوصی ریشه دارند و
آن عبارت است از :ارزشها ،باورها و ایـستارهای احساسی مردم نسبتبه نظام سیاسی خودشان(.رزاقی ؛  111 : 4833و 118
)خانم ژاگلین پچارد در بیانیدیگر مفهوم فرهنگ سیاسی را اینگونه بـیان مـیکند«:نظام سیاسی درونی شده در زمینهی
بـاورها،تـصورات،احساسات و ارزیـابیهای مـردم یـک جامعه یااکثر آنها اسـت( .قالیباف ؛ ) 34 : 4811اینگلهارت معتقد
است فرهنگ سیاسی :نظامی از ارزشها،نگرشها ودانشهای سیاسی درباره نظام سیاسی کشور که مردم بر پایه آن،بـه ارزیـابی
و داوریدرباره امور سیاسی جامعه خویش میپردازند و فعالیتهای سیاسی خود را براساس آن معنا میکنند(پناهی ؛ کردی ؛
 43 : 4831و ) 41در فرهنگ جامعهشناسی آکسفورد آمده است:هنجارها ،ارزشها و نمادهایی که به مـشروعیت نـظام
سیاسی جامعه کمک میکنند فرهنگ سیاسی یک جامعه را تشکیل میدهند(عالی زاده ؛ )483 : 4831چلبی فرهنگ سیاسی
را با مراجعه به پیوستار مردمساالری-خود-ساالری مفهومسازی کرده است( .عظیمی،غالمرضا؛ رسولی،محمدرضا؛

: 4831

 ) 113بشریه«:فرهنگ سیاسی»را مجموعۀ نـگرشها و ارزشـهایی تعریف میکند که به زندگی سیاسی شکل میدهد  .به نظر
او  ،انواع « فـرهنگ سـیاسی » بـراساس دو محور قابل تشخیص است  :یکی  ،براساس محور نوع جهتگیریهای فردی نسبت
به نظام سیاسی که عـبارتند از  :اشـخاص حـاکم  ،سیاستهای حکومتی و ساختارهای حکومتی (کریمی،علی؛ رضایی،احمد؛
) 11 : 4833قوام فرهنگ سیاسی را تلقی مردم و جهتگیری آنها نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای آنکه در زمـینۀ
انـگارهها و ایستارها نسبت به اقتدار،مسؤلیتهای حکومتی و الگوهای مربوط به جامعهپذیری سیاسی مورد توجه قرار
میگیرند،میداند.وی بدین طریق فرهنگ سیاسی را محصول تـاریخ نـظام و عقاید سیاسی میداند که ریـشه و رفـتار عمومی و
نیز تجربه شخصی دارد( .عظیمی،غالمرضا؛ رسولی،محمدرضا؛  113 : 4831و  ) 113فرهنگ سیاسی مجموعه ای از نظام
اعتقادی ،ارزشـها و نـمادهای موجود در یـک جامعه است که به رفتارهای سیاسی در برابر نظام سیاسی جهت می دهد(.ابو
طالبی ؛ ) 44 : 4831در مجموع،میتوان گفت که اصطالح«فرهنگ سـیاسی»بـه موضعگیریهای خاص سیاسی،دانش،بینش
و گرایشها نسبت به نظام سیاسی و بخشهای مختلف آن و گرایشها نسبت به نقش خویش در نظام سیاسی اشاره
میکند.زمانی که از«فرهنگ سیاسی»یک جامعه صحبت میکنیم به نظام سـیاسیای اشـاره میکنیم که در
شناختها،احساسها و ارزیابی مردمش درونیشده است (کریمی،علی؛ رضایی،احمد؛ )18 : 4833

رهیافت ها
رهیافتهای متفاوت علمی،رفتارهای سـیاسی انـسانها و نـوع نظام سیاسی جوامع انسانی را تفسیر و تبیین نموده است و
هرکدام از افق فکری و علمی خاص،به بـخشی ازعلل و زمینههای شکلگیری رفتار و تعامل سیاسی توجه نموده و نشان
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میدهد که چگونه یـک رفتار سیاسی شکل گـرفته و نـوع خاصی از تعامالت سیاسی،نظام سیاسی خاصی را به وجود میآورد
که از آن میان میتوان به نظریه فرهنگ سیاسی اشاره نمود(.محیی ؛  411 : 4833و ) 413
تقسیم بندی یکم
هر یک از دیدگاههای مسلط جامعهشناسی ،با توجه به اصول پارادایمی حاکم بـر آنـها ،ازمنظری خاص به فرهنگ سیاسی
مینگرند .برخی از دیدگاههایی که به تبیین فرهنگ سیاسی پرداختهاند ،عبارتاند از :ساختی ـ کارکردی  ،مارکسیستی ،
نئومارکسیستی  ،روانشناسی اجتماعی  ،مکتب تفهمی و رویکرد فرامادی .
مکتب ساختی ـ کارکردی

تـالکوت پارسـونز از نـظریهپردازان مشهوری است که مفاهیم تـئوری کـنش وی ،اسـاس و چهارچوب نظریه فرهنگ سیاسی
قرار گرفته است .نظام فرهنگی یکی از اجزای نظام کنش بهشمار میرود .پارسونز فرهنگ را عامل اصلی انسجام عـناصر
مـختلف دنـیای اجتماعی میداند .نظام فرهنگی شکلدهنده نظامهای ارزشی ،نـظامهای عـقاید و نمادهای بیانگر است  .در
فرهنگ سیاسی ،با جهتگیریها نسبت به اهداف سیاسی روبهرو هستیم .جهتگیریها به اقدام سـیاسی گـرایش دارنـد و عواملی
مانند سنتها ،خاطرههای تاریخی ،انگیزهها ،هنجارها ،احساسات و نمادهای آن را شکل میدهند .
نظریات مارکسیستی و نئومارکسیستی

کـارل مـارکس فرهنگ سیاسیای را روبنا میداند که بـر پایه اقتصاد قرار دارد .روابـط اقـتصادی تعیینکننده فرهنگ و
ایدئولوژی است .طـبقات حـاکم سعی در تحمیل ارزشها و هنجارهای خود دارند .براساس دیدگاه مارکس« ،فرهنگ سیاسی
محصول تـاریخ جـامعه بهشمار نرفته ،بلکه خاص رفـتار کـموبیش آگـاهانه طبقه سلطهگر حـاکم بـرای مشروعیت بخشیدن به
قـدرت اجـتماعی و اقتصادی خود تلقی میشود» مارکس فرهنگ سیاسی را محور اصلی مفهوم آگاهی میداند کـه رابـطه
تنگاتنگی با وضعیت موجود دارد و میتوان بـا آن ،وضـعیت موجود را دگـرگون کـرد» دیوید هلد درباره فـرهنگ سیاسی
لیبرال از نظر مارکس ،میگوید «مبارزه لیبرالیسم با جباریت و مبارزه لیبرال ـ دموکراتها برای کسب تـساوی سـیاسی ،گام
بلندی در راه مبارزه برای رهایی اسـت ،امـا بـه نـظر مـارکس ،تا هنگامی کـه اسـتثمار انسان ادامه دارد و دولت مدافع و
پشتیبان این استثمار است ،رسیدن به آزادی امکانناپذیر است» یورگن هابرماس بـه فـرهنگ وزن بـیشتری میدهد و معتقد
است «رقابت سیاسی برای مـنابع کـمیاب "مـعنا" ،شـکاف بـین فـرهنگ و سیاست را تنگتر کرده است» هابرماس درباره
قدرت فرهنگ و نقش مهم آن میگوید که «فرهنگ میتواند سیاست خشک و متحجرشده را کنار بزند» هابرماس از طرفداران
سرسخت فرهنگ سیاسی لیـبرال است .موءلفههای این نوع فرهنگ سیاسی در تعریف وی از حوزه عمومی مشهود است .منظور
از حوزه عمومی «عرصه ای است که در آن ،افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گردهم میآیند .در همه نمودهای
آن ،اصول بـرابری و امـکان دسترسی اصولی غیرقابل حذف هستند ،حوزه عمومی برخالف نهادهایی که تحت سلطه خارجی
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قرار دارند یا دارای روابط قدرت درونی هستند ،از اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک نوید میدهند» (ایمان،محمد تقی؛
بوستانی،داریوش؛  1 : 4831و ) 41
مکتب روانـشناسی اجـتماعی

هارولد السول  ،از نظریه پردازان معروف در زمینه ویژگیهای دموکراتیک ،درباره نگرش دموکراتیک معتقد است که این نوع
نگرش یا ایستار نسبت به دیگران ،آگاهانه اسـت تـا متحجر؛ جامع و گسترده است تـا مـحدود؛ چندارزشی است تا تکارزشی؛
به سهیم کردن بیشتر مایل است تا به انحصار و . ...از نظر السول موءلفههای دموکراتیک یا فرهنگ سیاسی لیبرال ـ دموکرات
عـبارت اسـت از.4:خود فراگیر بهواسطه آن ،نـگرش جـامعی نسبت به دیگران کسب کرده و بهکار میبرد.1 .ظرفیت یا توانایی
سهیم کردن دیگران در ارزشها.8.ترجیح جهتگیری چندارزشی بر جهتگیری تکارزشی و تکوجهی.1.اعتماد و اطمینان به
محیط انسانی.3.رهایی نسبی از نگرانی ( ایمان،محمد تقی؛ بوستانی،داریوش؛ 41 : 4831و ) 44
مکتب تفهمی

بهطورکلی جامعهشناسی ماکس وبر در قالب مکتب تفهمی ،بر تحلیل روابط بین کنش و معنا تأکید دارد .وبر با شناخت عمیق
و تحلیل ساختاری دقیق خود از نهادهای اجتماعی بهصورت تطبیقی ،توانست نـقش ارزشـها را در تعیین کـنش اجتماعی افراد
بر چهارچوبی نظری قرار دهد و بدینترتیب ،تفسیرهای قدیمیتری که در اینباره وجود داشت کامالً منسوخ شـد  .دیوید هلد
در «مدلهای دموکراسی» مدلی از دموکراسی رقابتی ارائه میکند که بـهطور چـکیده شـامل نظریات وبر درباره نظام سیاسی
است .فرهنگ سیاسی موردنظر وبر در چنین مدلی ،فرهنگ سیاسیای است که اخـتالف عـقاید را تحمل میکند و در آن
انتخابکنندگان کماطالع یا عاطفی هستند در مفهوم حیات سیاسی وبر ،جـایی از مـشارکت دمـوکراتیک یا تکامل
دستهجمعی وجود ندارد و تمامی عرصهها در معرض تهدید مداوم تخریب نیروهای اجتماعی قدرتمند قـرار دارند .از دیدگاه وبر،
مفهوم بسیار محدودی از دموکراسی تأیید میشود که در بهترین حالت ،ابـزاری برای انتخاب تصمیمگیری و پیـشگیری از
زیـادهرویهای آنهاست .
دیدگاه فرامادی

رونالد اینگلهارت رویکرد جدیدی به فرهنگ سیاسی عرضه میکند .وی در مقالهای به نام «رنساس فرهنگ سیاسی» مینویسد:
حاال وقت آن رسیده که تعادلی در تحلیل اجتماعی ایجاد کنیم .تـا قبل از دهه شصت ،مدلهای انتخابی عقالیی ،نوع مسلط
تحلیل بودند ،در حالیکه بر متغیرهای فرهنگی چندان تأکیدی نشده است .یکی از دالیل این امر ،این است که یافتن
شاخصهای فرهنگی به راحتی امـکانپذیر نـبوده است .در حال حاضر ،نقص مدلهایی که عناصر فرهنگی را نادیده گرفتهاند
بهطور روزافزونی آشکار میشود موءلفههای فرهنگ سیاسی موردنظر اینگلهارت عبارتاند از :رضایت از زندگی ،اعتماد بین افراد
و نفی تغییر انقالبی .ایـن سـه عامل نه تنها با توسعه اقتصادی ،بلکه با دموکراسی نیز رابطه قوی دارد و فرهنگ سیاسی یک
رابط قوی بین توسعه اقتصادی و دموکراسی بهشمار میرود ( ایمان،محمد تقی؛ بوستانی،داریوش؛
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)اینگلهارت براساس تعریف فوق برای توصیف تمایزات فرهنگ سیاسی جوامع،معرفهایی چون حس اعتماد سیاسی(فردی-
نهادی)،سـطح رضـایت سیاسی،عـالقه بهسیاست و مهارتهای سیاسی و میزان گستردگی بحثهای سیاسی بین افراد را
ازنشانگان فرهنگ سیاسی معرفی میکند.وی همچنین آزادی بیان و عـقاید،میزان دخالتمردم در سیاست و احترام به
اندیشههای دیگران را در حوزه سیاست از شاخصهایفرهنگ سـیاسی جـوامع بـر میشمارد( .پناهی ؛ کردی ؛  43 : 4831و
) 41
تقسیم بندی دوم
بر اساس روند تـحول تاریخی ،نظریهپردازی فرهنگ سیاسی را در دو سنت که هر کدام چند رهیافت پژوهشی را در خود دارند،
می توان بررسی کرد .ایـن رهیافتها هر یک در بر گیرنده چـند نـظریه اسـت و مـطابق گـرایش و سلیقه برخی از پژوهـشگران
سـامان یافته است (قیصری،نوراهلل؛  )84 : 4834بهطور کلی میتوان دو رهیافت غالب بـرای مـفهوم فـرهنگ سیاسی
بازشناخت:یکی سنت روانشناسانه و دیگری سنت مردمشناسانه.در درون هریک از این سنتها چـندین دیـدگاه وجود دارد.در
سنت روانشناسانه،یادگیری اجتماعی تحت تأثیر کسانی چون آلموند،و ربا و تریاندیس توانسته به یکی از نـظریههای مـسلط
در فرهنگ سیاسی بدل شود.از دیگر دیدگاههای مهم در این سنت دیدگاه منش اجـتماعی اسـت.در سنت مردمشناسی دیدگاه
نظریه فرهنگی و دیدگاه تـفسیری از دیـدگاههای غـالبند (عظیمی،غالمرضا؛ رسولی ،محمدرضا؛ ) 111 : 4831
سنت روانشناسانه

این سنت پژوهشی ،مجموعه چند رهیافت است ،که همگی به نوعی تـحت تـأثیر مـکتب «فرهنگ و شخصیت» هستند که در
دهههای اولیه قـرن بـیستم بـر مـطالعات انـسانی و اجـتماعی سلطه یافته بود .این مکتب برآیندی از ایدههای روانشناسی
تحلیلی و انسان شناسی فرهنگی بود .از شخصیتهای برجسته این مکتب میتوان از هارولد السول ،اریک فروم ،مارگرت مید و
دیگران را ،نام بـرد .پیدایش این مکتب و حوزه مطالعات آن به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی این دوران ،چون
اقتدار گرایی و ظهور فاشیسم ،جنگ و تجاوز ،نژادپرستی و ...بود .پژوهشگران این مکتب ،در تالش بودند تا از طریق الگـوهای
جـامعه پذیری دوران کودکی مانند ـ الگوهای پرستاری کودک ،نظم والدین و ساختار خانواده ،و مسائل دیگری که به
آموزشهای دوران کودکی مربوط میشود ،به تبیینی از علل پیدایش این پدیدارها دست یابند.این مکتب کـه در آن اصـطالحات
روانشناسی فرویدی به شدت رایج است ،تقریبا بر رهیافتها و نظریات سنت روانشناسانه سایه افکنده است؛ در دامن این سنت
پژوهشی،مفهوم فرهنگ سیاسی بـه عـرصه مطالعات سیاسی و اجتماعی وارد شد و بـه تـدریج ،با انباشت پژوهشی رو به رو
گردید و در اثر انتقاداتی که بر آن وارد شد ،سنتهایی با رهیافتها و نظریات متفاوت پدیدار شد .اکنون رهیافتهای عمده سنت
روانشناسانه بـررسی مـیشود (قیصری،نوراهلل؛  81 : 4834و ) 84
رهیافت یادگیری اجتماعی
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پژوهـشهای آلمـوند و وربا ،بیش از هر کس دیگری در پیدایش و شکلگیری این رهیافت مؤثر بود .یکی از فربهترین رهیافتها
در پژوهش فرهنگ سیاسی که همچنان به بالندگی و رشد خود ادامه میدهد ،همین رهیافت است .پژوهشگرانی چـون گـابریل
ای آلموند ،سیدنی وربا ،رونالد اینگلهارت ،هربرت مک کالسکی ،جان زالر و هری سی .تریاندیس از صاحبنظران معروف این
رهیافت به شمار میروند.مفهوم «فرهنگ سیاسی» به معنا و مفهوم جدید ،زاییده ،تالش پژوهشگران ایـن رهـیافت از جمله
گـابریل آلموند بود .آلموند ،تحت تأثیر پژوهشهای مردمشناسی فرهنگی ،بویژه آثار روث بندیکت مارگرت مید ،جفری گورر ،به
ابـداع مفهوم فرهنگ سیاسی دست زد .در پژوهشهای مردم شناسانه فرهنگ هر ملت «آمـیزهای یـکدست از ارزشـها ،باورها و
شیوههای عمل» تصور میشد .از این منظر هر ملت فرهنگ خاص خود را داشت و از این رو ،بررسی مقایسهای فـرهنگها دور
از انـتظار بود .تالشهای آلموند و وربا و همکاران آنان ،در جهت بررسی مقایسهای فرهنگهای ملتها و آن هم در سـطح سـیاسی
بـود .مسأله آلموند و وربا به دست دادن تبیینی در علل پایداری دموکراسی در برخی از کشورها و ناپایداری آن در کشورهای
دیگر در دوران بـین دو جنگ جهانی بود .سابق بر این در تبیین علل بقا یا ناپایداری ،موفقیت یـا ناکامی نظامهای سیاسی بـه
سـاختار رسمی آن که معموالً در قانون اساسی نمود مییافت ،توجه میشد .چگونگی تصویب قوانین ،ساختار سیاسی رژیم ـ
جمهوری ،پارلمانی ،پادشاهی ـ وضعیت تفکیک قوا و نهادهای مختلف و سازکار عمل آن نهادها مورد بررسی و تحلیل قرار
مـیگرفت .در این رهیافت ،سیاست عبارت بود از عمل نهادهای رسمی .در نظر آلموند و وربا نیز ،سیاست همچنان معطوف به
ساختارهای سیاسی و عملکرد آن و هر چیزی که به اداره عمومی مربوط میشد ،باقی ماند .در دیدگاه آنـها تـحت تأثیر نظریه
سیستمها ،نظام سیاسی ،دارای یک کلیت به نام نظام یا سیستم با عملکرد و نقشهای خاص خود و دارندگان این نقشها بود.
همچنین ابعاد برون داد و درون دادی داشت .که فرایند تصمیمگیری و اجـرای آن را شـامل میشد .نظام سیاسی هم در
برگیرنده ساختار نظام و هم خودِ ملت بود .ابعاد درون داد شامل رسانهها ،احزاب ،گروههای ذی نفع ،مجالس قانونگذاری و قوه
مجریه بود .ابعاد برون داد ،شامل نهادهایی چون ارتـش ،پلیـس ،نهادهای مدنی ،ادارات اخذ مالیات و نهادهای آموزشی بود.به
این ترتیب پژوهشهای آلموند و همکاران او ،سطح جدیدی از تحلیل را در تبیین رفتار سیاسی انسان در علوم سیاسی و
اجتماعی گشود .یعنی سطحی که در آن در تحلیل رفـتار بـه عـناصری چون معتقدات ،باورها ،ارزشها ،احـساسات یـا هـمان
فرهنگ سیاسی توجه میشد.آلموند ابتدا فرهنگ سیاسی را به معنای »نگرش نسبت به سیاست» تعریف کرد  .و به تدریج ابعاد
این تـعریف و شـاخصهای آن را در آثار بعدی خود بسط داد .در اثر مشهور آلموند کـه بـا همکاری وربا به پژوهش مقایسهای
فرهنگ سیاسی برخی ملتهای اروپایی و آمریکای التین اختصاص داشت ،در عین حال در بسط نظری مـفهوم فـرهنگ
سـیاسی و چارچوب دادن به رهیافت یادگیری اجتماعی بسیار مؤثر بود .در این اثـر ،آلموند ،تعریف ابتدایی خود را به
«سمتگیری روان شناسانه» به سیاست تغییر داد.سمتگیری در دیدگاه آلموند و وربا «ابعاد درونی شده مـوضوعات سـیاسی»
یـا همان نظام سیاسی ،عملکرد و اجزای آن بود که در «احساسات»« ،شناختها» و «ارزیابیهای درونـی شـده» افراد ،نمود
مییافت .در این اثر آلموند و وربا سمتگیری روان شناسانه را به انواع شناختی ،احساسی و ارزیابانه تـقسیم کـرد و هـمین را
مالک تقسیم رفتارهای سیاسی و همچنین انواع فرهنگ سیاسی قرار داد .آلموند و وربا ،شـناخت را بـه عـنوان مقولهای که هم
بر کمیت و هم بر کیفیت ،دقت ،صحت و توانایی فرآوری اطالعات از سـوی فـرد داللت دارد ،تـعریف کردند و احساس را شامل
هیجانات و کیفیات روحی مختلف چون عصبانیت ،رضایت (خشنودی) تنفر و حاالتی از ایـن قـبیل دانستند .منظور از ارزیابی،
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توانایی فرد در کاربست ضوابط ارزشی یا معیارهای دیگر در بیان دیـدگاه و نـقطه نـظرات سیاسیش بود( .قیصری،نوراهلل؛
 81 : 4834و ) 88البته آلموند ،بعدها دیدگاهش را درباره سمتگیری نسبت به موضوعات سیاسی ،با دقـت و ظـرافت
بیشتری بیان کرد
رهـیافت منش اجتماعی

این رهـیافت نـیز مانند رهیافت یادگیری اجتماعی ،تـحت تـأثیر مطالعات مردم شناسانه ـ بویژه مطالعاتی که درباره منش ملی
در مورد ملتها و فرهنگهای مـختلف صـورت گرفته ـ بوده است و از سوی دیـگر ،از یـافتههای پژوهـشهای روانشناسانه ،بویژه
روانـشناسی مـدرن ادراکی و تکنیکهای جامعه شـناسانه سـنجش گرایش تودهها نیز استفاده میکند .تفاوت این رهیافت با
رهیافت یادگیری اجتماعی ،از دو منظر قـابل بـررسی است .یکی این که برخالف رهـیافت یـادگیری قائل بـه تـنوع فـرهنگی
نیست و نگرشی کلگرا بـه فرهنگ دارد .دوم این که ،تغییر پذیری فرهنگ سیاسی ،به خصوص برخی از عناصر پایدار آن مانند
ارزشها و وفـاداریها را نـاممکن میداند .اما در مجموع ،در میان رهیافتهای مـختلف ،بـیشترین شـباهت را بـه رهـیافت
یادگیری اجتماعی دارد.از پژوهـشگران مـعروف این رهیافت میتوان از ادوارد سی .بنفیلد ،دانیل بل ،دانیلگلد هاگن ،توماس
ای .متزگر ،آلکس اینکلس ،لوسین دبیلو.پای ،لیـوید آی.رودولف ،سـوزان هـوبر رودولف نام برد در این رهیافت در شکلگیری
فراگیری و انـتقال نـسلی فـرهنگ سـیاسی عـواملی چـند از جمله« ،تاریخ جمعی نظام سیاسی» ،تاریخهای زندگی اعضای
نظام»« ،رویدادهای جمعی»« ،تجربیات فردی»« ،جامعه پذیری دوران کودکی»« ،زمینه سیاسی اجتماعی و تاریخی فرد» و
«یادگیری اجتماعی» مؤثر است .لوسـین پای از صاحبنظران برجسته این رهیافت ،در تعریف فرهنگ سیاسی میگوید:فرهنگ
سیاسی ،مجموعه نگرشها ،باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی نظم و معنا میدهد و انگارهها و قواعد بنیادینی را که
بر رفتار در نظام سـیاسی نـاظر است ،پدید میآورد .فرهنگ سیاسی همچنین شامل ایده آلهای سیاسی و هنجارهای عمل
اجتماع سیاسی نیز هست .بنابراین فرهنگ سیاسی در شکل کلی اش ـ بیانگر ابعاد روان شناسانه و ذهنی سیاست است.یـکی
از امـتیازات تعریف پای و در واقع رهیافت منش اجتماعی ،تفکیک عرضه ذهنی از عینیات در فرهنگ سیاسی بود .به بیان
دیگر ،تعاریف این رهیافت و تبیین نسبتا دقیقی که از عـوامل شـکل دهنده فرهنگ سیاسی به دسـت داد ،کـمک کرد تا
فرهنگ سیاسی استقرار مفهومی بیشتری پیدا کند.پای تبیین خود را از عوامل شکل دهنده فرهنگ سیاسی و چگونگی تعامل
آنها چنین بیان میکند:ایده فـرهنگ سـیاسی بر این است کـه نـگرشها ،احساسات و شناختهایی ،که به رفتار سیاسی ،شکل
میدهد و بر آن حاکم است ،اموری ذاتا تصادفی نیستند .بلکه نشانگر الگوهای منسجمی هستند که با یکدیگر به تناسب رسیده
و به صورت متقابل تـحکیم مـیشوند .علی رغم وجود قابلیتهای زیاد برای تنوع در سمت گیریهای سیاسی در هر جامعه ،یک
فرهنگ سیاسی مجزا و محدود وجود دارد ،که به فرایندهای سیاسی شکل و معنا بخشیده ،آنها را قابل پیش بینی مـیکند...
هـر نسلی مـیباید ،سیاست را از نسل قبل از خود دریافت کند و نسبت به این فرایند از قوانینی که بر توسعه شخصیت فردی و
فـرهنگ عمومی جامعه حاکم است ،میباید متابعت کند .مسأله اصلی این رهـیافت نـیز مـانند رهیافت یادگیری اجتماعی،
ثبات و بی ثباتی سیاسی ،در راستای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی است .از این منظر ،پایـداری و ثـبات سیاسی ،بویژه
در الگوهای دمکراتیک ،شرط اولیه برای حرکت به سوی فرایند توسعه اسـت( .قیصری،نوراهلل؛  83 : 4834و ) 81
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رهیافت شناختی ـ معرفت شناسانه

از رهیافتهای جدید در سنت روان شـناسانه فـرهنگ سـیاسی که در طرح تئوریک با نظریه یادگیری ژان پیاژه روانشناس
فرانسوی آمیخته شده ،رهیافت شناختی ـ مـعرفت شـناسانه است .افرادی مانند نیکالس املر ،استفن شیلتون ،شاون دبیلو
روزنبرگ ،برنادت مالون ،اسـتنلی رنـولیک ،ریـچارد دبیلو ،ویلسون ،دانا وارد و مایکل گراس در زمره صاحب نظران این رهیافت
هستند .در این رهیافت ،سـازمان یـابی حیات فردی و اجتماعی به صورت مقوالتی متکامل و همزمان در نظر گرفته میشوند.
بین سـطوح فـردی و اجـتماعیِ ساختهای معنایی ،شیوهها ی تفکر افراد و هنجارهای فرهنگ سیاسی رابطه متقابل برقرار
است.این رهیافت ،ابـتدا تـبیینی از انسجام و بقای اجتماعی به دست میدهد که قواعد هنجاری ،با فراهم سـاختن نـوعی
زیـربنای اخالقی موجد آن است .اصوالً اندیشیدن و استدالل کردن در سطح فردی در مورد موضوعات اجتماعی نیازمند،
استدالل اخـالقی اسـت و اسـتدالل اخالقی قواعد و هنجارهای فرهنگ سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مایکل گراس از صـاحبنظران ایـن رهیافت به بحث درباره پیشبرد و تداوم فرهنگ سیاسی دموکراتیک و لوازم آن پرداخته
است .پرسش او این است که فـرهنگ سـیاسی دموکراتیک نیازمند چه نوع افراد و گروههایی است؟ تصویر نوعی افراد در
فرهنگ سیاسی دمـوکراتیک ،انـسانی عقالیی است که اختالفات خود را به شـیوه مـسالمتآمیز حـل و فصل میکند .اما آیا در
عمل نیز چـنین اسـت .پرسش گراس این است که آیا افراد دموکرات ،واقعا تحت تأثیر انگیزههای اسـتعالیی و اصـول اخالقی
قدرتمندی هستند؟ چنانکه در آثار الک ،مـیل ،رالز و هـابرماس معرفی شـده یـا تـحت تأثیر اصول اخالقی ضعیفی هستند،
چـنانکه در آثـار مدیسون یافت میشود .به این ترتیب بحث این رهیافت متوجه انگیزههای فـردی در اطـاعت از قواعد و
هنجارهای اجتماعی است و استداللی کـه اطاعت و پیروی از این قـواعد را تـوجیهپذیر میکند .در اصول اخالقی قوی ،بـه
عـنوان مثال ،درمان بی عدالتی هم نیازمند قابلیت شناخت بی عدالتی و هم داشتن نـگرش اخـالقی به عدالت است .در حالی
کـه در اصـول اخـالقی ضعیف ،کنش سـیاسی ،لزومـا با نگرش اخالقی هـمراه نـیست .پژوهشهای گراس در مورد انگیزههای
یهودیان نجات یافته از جنگ جهانی دوم ،هواداران حفظ یا سقط جـنین و فـعاالن صلح در اسرائیل نشان داد که کنشهای آنـها
تـحت تأثیر مـحرکهایی چـونحـفظ همبستگی و مسائل مادی اسـت .بنابراین گراس ،نتیجه گرفت که در فرهنگ سیاسی
دموکراتیک ،کنش سیاسی لزوما متأثر از آموزههای اخالقی نـیست؛ و بـا ضابطههای اخالقی نیز سنجیده نمیشود .بـسیاری از
کـنشهایی کـه از نـظر اخـالقی شایسته است ،از نـظر سـیاسی ناشایست تلقی میشود .آنچه محرک افراد در عمل به
هنجارهای دموکراتیک است ،انگیزههای محدود و مشخصِ مادی و حـفظ هـمبستگی اسـت تا انگیزههای استعالیی چون
عدالت خواهی و آرمـان بـرابری انـسانها.در ایـن رهـیافت ،واحـد تحلیل فرهنگ سیاسی ،فرد است و انگیزههای او در دست
زدن به کنش سیاسی ،باید مورد بررسی قرار گیرد .اصول اخالقی در کنار سطح شناختی و انگیزههای مادی و محدود در تبیین
رفتار سیاسی و فـرهنگ سیاسی مهم است .این رهیافت ،نوعی نگرش کارکردی به فرهنگ سیاسی دارد و در تبیین به مراحل
رشدشناختی افراد توجه دارد ،از این رو در مجموع ،میتوان گفت که نوعی نگرش شناختی ـ معرفتی به فرهنگ سیاسی
دارد.اتـکای ایـن رهیافت ،در گردآوری دادهها ،بر روشهای کمی ـ بویژه مشارکت مستقیم ـ امکان کاربرد آن را در
مجموعههای بزرگ ،ضعیف کرده است .مطالعات این رهیافت بیشتر در میان جوامع محدود ،که امکان مشارکت مستقیم
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پژوهشگر ،در آن بـوده ـ مـانند محل تجمع هواداران احزاب و گروههای سیاسی یا جوامع کوچک مانند ،مهاجران بیگانه و...
صورت گرفته است .به عالوه در گردآوری داده ها نیز ،تکنیک مورد اسـتفاده آن ،بـه نحوی است که در پژوهشهای تـاریخی،
قـابلیت کاربرد ندارد .اما ابتنای نظریات این رهیافت بر انگیزههای فردی و توجه به مراحل رشد شناختی افراد در تحلیل
فرهنگ سیاسی ،قابلیت تعمیم آن را به جوامع دیـگر نـیز داده است.تغییر فـرهنگ سـیاسی ،در این رهیافت نیز ،تابع مراحل
رشد شناختی افراد از یکسو و تصور فرد از منافع خود ،در دست زدن به کنش سیاسی است .تغییر در تصور فرد از منافع
خودش ،سرآغاز تغییر در فرهنگ سیاسی خواهد بود ،چـرا کـه عمل به هنجارهای فرهنگی ،طبق برداشت این رهیافت ،با
انگیزهها و آموزههای اخالقی رابطه مستقیم دارد .بویژه اصول اخالقی ضعیف که در منافع مادی و حفظ انسجام و همبستگی
ریشه دارد.شناخت مراحل رشد شناختی فـرد ،قـابلیت کاربرد آن را ،در سـطح اجتماعات محدود فراهم کرده است .اما مبتنی
بودن نوع فرهنگ سیاسی ،بر انگیزهها و تصورات فرد که تـابع مراحل رشد شناختی او هستند و همچنین پیش کشیدن بحث
کارکرد در فرهنگ سـیاسی بـه آن قـابلیت تعمیم بخشیده است(.قیصری،نوراهلل؛  14 : 4834و ) 11
سنت مردم شناسانه
پژوهشهای سنت روان شناسانه ،بر مطالعات مردم شناسانه بویژه نظریات روث بـندیکت ،مـارگارت مید ،جفری گورر ،راجر
کسینگ ،کلود لوی اشتراوس ،کلیفورد گیرتز ،دیوید اشنایدر استوار بـوده اسـت .در ایـن سنت دو رهیافت عمده از مجموعه
پژوهشها ،قابل شناسایی است که به اختصار ،دیدگاههای آن بر اساس ضـوابط مطرح شده مورد بررسی قرار میگیرد
(قیصری،نوراهلل؛ ) 18 : 4834
رهیافت نظریه فرهنگی

این رهیافت ،بیشتر در نـقد رهیافت یادگیری اجتماعی ،بـویژه نـظریات آلموند و وربا شکل گرفته بود .همان گونه که نظریه
آلموند و وربا ،عرصه های جدیدی در پژوهش علوم سیاسی و فرهنگ سیاسی باز کرد ،انتقادات زیادی را نیز برانگیخت .رهیافت
نظریه فرهنگی ،نتیجه همین انتقادات و تـوجه به خالءهای نظریه آلموند و وربا بود .در طرح پژوهشی آنها ،منازعات و تفاوتهای
فرهنگی درون ملتها ،مغفول و بدون تبیین مانده بود .به بیان دیگر ،فرهنگ سیاسی ملی ـ با آنچه در درون ملت جریان داشت،
متفاوت بـود .نـظریه دوگان ،درباره نقد این جنبه از نظریه آلموند و وربا ،در خور توجه است ،از نظر او:فرهنگ مدنی انگلیسی،
آلمانی ،فرانسوی ،و یا .وجود ندارد نقطه تمایزات میان کشورها ،اختالف در درجه است نه نوع ...تـمایزات درون مـلتها ،بیشتر
از تمایزات میان ملتهاست .شباهتهای عقاید یک فرانسوی و آلمانی سوسیال دمکرات بیشتر از عقاید یک فرانسوی سوسیالیست
و یک فرانسوی محافظه کار است یا بین یک آلمانی سوسیال دموکرات و یک آلمـانی دمـکرات مسیحی .توجه به تنوع فرهنگی
درون جوامع ،نقطه عزیمت این رهیافت بود .در شکلگیری این رهیافت نظریات ماری داگالس و پژوهشهای آرون و
یلداوسکی ،ریچارد جی .الیس و مایکل تامپسون مؤثر بودند .در این میان تـأثیر گـذاری نـظریات داگالس بویژه ،تبیینی که از
تـنوع فـرهنگی درون جوامع به دست میدهد ،آشکار است.نظریه داگالس ،به جای توجه به متغیرهای روان شناسانه فردی ،بر
تمایزات نوع شناسانه بین خـرده گـروهها مـتمرکز است .از نظر داگالس ،خرده گروهها از طریق دو ضابطه «گـروه» و
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«شـبکه» متمایز میشوند .منظور داگالس از «شبکه» ،محدوده ای است که در آن رفتار فرد در درون گروه ،از نظر اجتماعی،
مجاز شمرده میشود .منظور ازگروه ،مـیزانی کـه افـراد در عضویت گروه خود در گیرند میباشد .این دو ضابطه ،بنیان تبیین
فـرهنگی داگالس از تنوع خرده گروهها در جامعه است و بر اساس آن چند خرده فرهنگ آرمانی که هر یک نوعی الگوی
رفـتاری را بـازنمایی مـیکنند و دربرگیرنده معتقدات مربوط به زندگی نیز هستند ،قابل شناسایی است .بـه بـیان دیگر ،در
پس تنوع رسوم ،زبانها و معتقدات مربوط به زندگی ،چند گرایش یا خرده فرهنگ کلی وجود دارد کـه عـبارتند از :بـرابرطلبی،
سرنوشت باوری (تقدیر گرایی) ،سلسله مراتبی و فرد گرایی.الگوی رفتاری برابرطلبی ،در جـوامعی کـه در آن مـرزهای گروهی
آن بسیار مستحکم و در عوض قواعد نظم دهنده به رفتار جمعی و فردی در حداقل ممکن اسـت ،یـافت مـیشود .در این
جوامع تمایزگذاری نقشی درونی ،در گروه وجود ندارد و معلوم نیست چه کسی باید از چـه کـسی اطاعت کند .در منازعات
توسل به خشم و عصبانیت امری عادی است .وفاق روش ترجیحی اتـخاذ تـصمیم داخـلی است و تصمیمات وفاق گونه محدوده
عمل افراد را تعیین میکند .خرده فرهنگ برابری طلبانه ،بـازنمایی چـنین الگویی از رفتارها است.روابط سلسله مراتبی در
محیطهایی یافت میشود که مرزهای گروهی کـه فـرد عـضو آن است ،مستحکم و قواعد محدود کننده رفتار زیاد است .در این
محیط ،مراتب اطاعت روشن است و افـراد بـه صورت سلسله مراتب تابع یکدیگرند و هر فرد نقشی مخصوص به خود دارد.
ابـزارهایی مـانند ارتـقاء مقام دادن ،جابجایی در عرض ،تنزل مقام دادن ،جابجایی و تعریف دوباره جایگاه فرد ،ساز و کارهایی
برای حل مـنازعه در ایـن الگـو است.در الگوی فردگرا ،افراد از آمیزش با یکدیگر ابا دارند .رفتار آنها تـحت ضـابطه و الگوی
معین و از پیش تعیین شدهای نیست .تمام مرزها در این متن عرفی و قابل مذاکره است .البته ایـن بـه معنی آزادی بی حد و
حصر افراد د ر این محیط نیست ،بلکه افراد درگیر در کـنترل دیـگران هستند و این خود آزادی آنها را محدود میکند.در
الگـوی تـقدیرگرا ،فـرد خود را تابع دستورات از پیش تعیین شده مـیداند .فـرد سرنوشت باور ،معتقد است که نیروهای
بیرونی او را کنترل میکنند .بنابراین در عمل حق انـتخاب او بـسیار محدود است و این محدودیت حـتی نـوع و محل کـار،
زنـدگی ،صـرف اوقات ،خوراک و پوشاک او را نیز در برمیگیرد .او از عـضویت در گـروهی که برای او تصمیم میگیرد ،محروم
است .بر اساس این چهار الگوی فـرهنگی ،چـهار الگوی رفتار سیاسی نیز داریم کـه هر یک بیانگر خـرده فـرهنگ سیاسی
خاصی هستند .مایکل تـامپسون و هـمکاران او قائل به چنین تعمیمی در عرصه رفتار و نگرشهای سیاسی
هستند(،قیصری،نوراهلل؛  18 : 4834و  ) 11جدول ذیل بیانگر انواع خرده فرهنگهای سیاسی در رهیافت نظریه فرهنگی با
الهام از الگوی داگالس است؛
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جدول شـماره  :4خـرده فرهنگهای آرمـانی در رهیافت نظریه فرهنگی
نسبت شبکه با

الگوهای

خرده فرهنگهای

گروه

رفتاری

آرمانی

روشـن نـبودن مـرز میان امر سیاسی و غیر سیاسی روشن

شبکه زیاد ،گروه

بیتفاوت ـ

نبودن مرز خصوصی و عمومی

کم و

سرد

تمایز میان امر سیاسی و غیر سیاسی محدود بودن عرصه

شبکه زیاد ،گـروه

خصوصی محدود بودن عـرصه عـمومی

زیـاد و

مرزبندی محکم بین امر سیاسی و غیر سیاسی گستردگی عرصه

شبکه کم ،گروه

خـصوصی و محدود شدن عرصه عمومی

کم و

نبود مرز مـیان امر سیاسی و غیر سـیاسی گـستردگی عرصه

شبکه زیاد ،گروه

عمومی

کم

تلقی نسبت به سیاست (عـرصه خصوصی و عمومی)

سرنوشت باوری

جمع گرایی

سلسله مراتبی

رقابتی

فـردگرایی

برابرخواه

برابرخواهی

شبکه؛ محدوده مجاز رفتار فردی در درون گروهها است.
گروه؛ میزان وابستگی و درگیری افراد به عنوان عضو در گروهی است که به آن تعلق دارند.
رهـیافت تفسیری

این رهیافت نیز ،بر اساس یافتههای مردمشناسی شکل گرفته است .پژوهشگرانی مانند الول دیتمر مـورای ادلمـن ،لورا
دسفورد ادلز ،جیمز دبیلو ،فرناندز ،سالی اف ،مـوراند ،بـراوس کـاپفیرر ،شـری بـی ،اورتنر و بارباراجی مـایرهوف در پیـدایش و
نضج این رهیافت مؤثر بودهاند.برداشت این رهیافت درباره سیاست این است که سیاست کنش نـمادین اسـت .بـه بیان دیگر
این برداشت بر رهیافتی از فـرهنگ اسـتوار اسـت کـه بـر ابـعاد نمادین مانند اسطورهها و آئینها تأکید میکند .این رهیافت
متأثر از نظریات وبر درباره معنای کنش اجتماعی و همچنین دیدگاههای پدیدار شناسانه از ماهیت دانش و جامعه به عنوان
پدیدارهایی که بـر ساخته اجتماعی هستند ،مبتنی است .در این رهیافت ،فرهنگ به عنوان »معناهای جمعی که توسط گروهها
خلق شده بین آنها مشترک بوده و به صورت نمادین بیان میشوند ».تعریف شده است .بـنابراین آنـچه در فرهنگ سیاسی
تلقی میشود ،همان تأکید بر نمادها یا به بیانی نمادهای سیاسی است .نگرش به نمادها در این تعریف ،کاکرد گرایانه است به
این معنا که نمادها ،از یک سـو مـشروعیت دهنده به نظام سیاسی و ازسوی دیگر ،در خدمت منافع نخبگان سیاسی آنها مانند
«درآمد ،رفاه و تمایز» از طریق مشروع جلوه دادن جایگاه و موقعیتشان است .هارولد السـول بـر این است که نخبگان بـرای
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رسـیدن به مقصود خود ،نمادها را به نحوی دستکاری میکنند که برای آرزوهای ناخودآگاه تودهها جذاب شوند.نمادها ،شامل
نشانها ،شمایلها ،همچون پرچمها ،سکهها ،توتمها و تـصاویر انـسانی چون مجسمهها یا مـکانهایی مـانند اورشلیم ،قدس ،کعبه،
کربال و غیره که جنبه تقدس دارند ،میشوند.در این رهیافت ،نمادها به انواعی تقسیم شدهاند .به عنوان مثال ،مورای ادلمن،
نمادها را ،به نمادهای غلیظ که برای بیان احـساسات و خـواستههای ناخودآگاه و بیشتر در سخنرانیهای مبارزاتی و اعتراضات
تودهها به کار می رود و نمادهای مرجع که به موضوعات عینی و تجربی اشاره داشته و در مذاکرات میان گروههای صاحب نفع و
مدیران شایع است ،تقسیم میکند .نمادهای غـلیظ دارای جـذابیت غیر عـقالیی در میان تودهها است و نخبگان معموالً برای
رسیدن به مقاصد و منافع خود از آن استفاده میکنند.رهیافت تفسیری در تحول نـظری خود با نظریه ارتباطات آمیخته شده
است .نظریه دیتمر ،نمونهای از آن اسـت .از نـظر دیـتمر ،فرهنگ سیاسی اجزای کامل یک نظام ارتباطی را داراست .یعنی
دارای کدهایی برای قاعدهمند ساختن ،رمز گذاری ،رمز گـشایی و تـفسیر نمادها هستند .دارای فرستنده و گیرنده ،کانال و
متن ارتباطی است .بنابراین فرهنگ سیاسی همچون نـظامی از نـمادهای سـیاسی است که در درون نظام فراگیر «ارتباط
سیاسی» جای میگیرد ،ارتباطی که بین نخبگان و تودهها به صـورت دو سویه و گاه یک سویه و در درون یک متن که مشترک
بین دو سوی ارتباط است صـورت میگیرد .نخبگان نمادها را دسـتکاری مـیکنند در حالی که تودهها ،نمادها را تفسیر کرده و
بر اساس تفسیر خود و مهارت نخبگان در دستکاری و قابل فهم کردن نمادها و یکی نمودن عالیقشان با خواستههای تودهها،
نسبت به آنها واکنش نشان میدهند .نمادها ،البـته در ذات خود توانایی متمرکز کردن و کانونی کردن احساسات ناروشن ،در
مورد تجربیات یک جمع کثیر را دارند .اما هنرمندی نخبگان در بیان و انتقال نمادها است که این کارکرد بالقوه را بالفعل
نموده ،تودهها را به اعـتراض یـا حمایت از وضع موجود برمیانگیزد.نخبگان با «چارچوب دادن به نمادها و اعمال تغییرات یا
اصالحاتی در ترتیبات درونی و بیرونی نمادها» به مقصود خود میرسند .کادربندی یا در ابعاد خارجی نمادها صورت میگیرد
که اسـتفاده از مـراسم و آئینها از آن جمله است( .قیصری،نوراهلل؛  13 : 4834و ) 11
تقسیم بندی سوم
با توجه به جایگاه فرهنگ در دستگاه نظری جـامعهشناسان سـیاسی،نـظریههای مربوط به فرهنگ سیاسی را می توان به دو
دسته عمده طبقهبندی کرد :الف:دیدگاههای نظمگرا  .ب:دیدگاههای تضادگرا .
دیدگاه نـظمگرا

جـامعهشناسانی که در چارچوب مکتب نظم به ارائه نظریههای فرهنگ سیاسی مبادرت نمودهاند از دیدگاه پارسونز و به ویـژه
مـاکس وبـر در خصوص فرهنگ و جایگاه آن در نظام اجتماعی و نظام کنش متاثر شدهاند.این گروه از جامعه شناسان با توجه
به مـیزان تـأثیرپذیری از پارسونز یا ماکس وبر در قالب دو رهیافت ساختی-کارکردی و ساختی-تفسیری قابل طبقهبندی
هـستند.
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دررهـیافت سـاختی-کارکردی سه نظریه فرهنگ سیاسی مدنی،فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی و منطقهگرایی فرهنگ
سیاسی قـابل ذکـر اسـت و در رهیافت ساختی – تفسیری دو نظریه نـظریه ساختاری-شناختی و نظریه فرهنگ سیاسی و
نمادگرایی سیاسی که بهطور مختصر به آنها میپردازیم(پناهی ؛ کردی ؛ ) 8 : 4831
نظریه فرهنگ مدنی
گابریل آلموند در سال  4131نـخستین بـار برایطبقهبندی و مقایسه نظامهای سیاسی مفهوم سیاسی را معرفی کرد.آلموند و
وربا در کتاب فرهنگ مـدنی معتقدند فـرهنگ سیاسی به نظام سیاسیای اشاره میکند که در شناختها،احساسات وارزیابی
مردم درونـی شـده باشد.پس آنان برای ارزیابی سطح فرهنگ سیاسی جـامعه چـهار ضـابطه را بکار بردهاند که عبارتند از:
-4فردچه دانشی در مـورد مـلت،و نظام سیاسی کشورش دارد،و احساساتش نسبت بهمقولههای مذکور چیست؟
-1فرد از ساختها و نقشهای نخبگان سیاسی چـه دانـشیدارد،و احساسات و عقایدش در مورد آنها چیست؟
-8دربـاره اجـرای خط مـشیها،سـاختها،و تـصمیمات سیاسی افراد دارای چه دانشی هـستند،و احـساسات و افکارشاندرباره
آنها چیست؟
-1فرد چه تصوری از خویش به عنوان عضو جامعه دارد و درمورد جـایگاه خـود در نظام سیاسی چه احساسی دارد و ارزیابی
ویـ از این جایگاه چیست ؟
اندیشمندان مـذکور در قـالب ضوابط فوق سه نوع فـرهنگ سـیاسی راترسیم میکنند که عبارتند از فرهنگ سیاسی محدود ،
فرهنگ سیاسی تبعی و فرهنگ سیاسی مشارکتی .
نظریه فرهنگ سیاسی و تـوسعه سـیاسی

از پژوهشگران معروف این نـظریه میتوان لوسـین پای و وربا را نام برد.پای فرهنگ سیاسی را در رابطه با توسعه سیاسی
جوامع بررسی کرده است.فرهنگ سیاسی «شامل نظامی از باورهای تجربی،نشانههای بیانی،عاطفی و ارزشهای و موقعیت و
وضعیتی است که کنش سیاسی در آن رخمیدهد....فـرهنگ سـیاسی محصول تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی
افرادی است که آن نظام را میسازند»  .لوسین پای برای تبیین فرهنگ سیاسی و چگونگی شکلگیری آن معتقد
است":بارهیافت تاریخی میتوان تکامل نهادها و الگوهای ارزشی را که بـنیاد فـرهنگ سیاسیمعاصر را شـکل میدهند،دنبال
کرد.با نگاه به الگوهای اجتماعی شدن سیاسی می توانبه چگونگی دخالت این نهادها بر زنـدگی افراد پی برد،و از طریق فرایند
اجتماعی شدنمی توان تأثیر ابعاد آشکار سیاسی و هـمه ابـعاد غـیر سیاسی زندگی را در ایجاد و تعییر رفتار سیاسی مشاهده
کرد...فرایند جامعهپذیری سیاسی با نگرشهای القاء شده،احساسات دورههای اولیـه کـودکی و زندگی خانوادگی و تجربههای
بعدی ازدستورالعملهای آشکار سیاسی در مدرسه آمیخته است،این تجربهها از طـریقرسانههای هـمگانی و تـماس با عوامل
دیگر جامعهپذیری سیاسی به دست میآید"
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از جامعهشناسان دیگری که در این ره یـافت قـابل دسـتهبندیاند رونالد اینگلهارتمیباشد.اینگلهارت با توجه به نظریه فـرهنگ
مـدنی(آلموند و وربا)،نظریه لوسین پای و تحوالت فرهنگی جهان مدرن در مقالهای به نام رنسانس فرهنگ سیاسی بحث
فرهنگ سیاسی جدید را مـطرح مـیکند.بـه زعم وی مطالعه فرهنگ سیاسی بر این فرض استوار است که تـفاوتهای فرهنگی
بهطور مستقل و پایداروجود دارند و میتوانند پیامدهای سیاسی مهمی را دربر داشته باشند.چنانکه مطالعاتنشان داده است
بقای نهادهای دمـوکراتیک وابـسته بـه فرهنگ سیاسی مدنی است  .بنابراین ارزشها و هنجارهای فرهنگی مردم تـأثیر اصـلی
بربود یا نبود نهادهای دموکراتیک دارد .نهادهای دموکراتیک بیشتر نتیجه پیشزمینه فرهنگ تودهای دموکراتیک هستند  .پس
جوامع بـا نـشانگان خـاصی از نگرشهای فرهنگ سیاسی از هم متمایزمیگردند .
نـظریه مـنطقهگرایی فرهنگ سیاسی

در نقد دیدگاه آلموند و وربا که قایل به وجود یک نوع فرهنگ سیاسی در هر جامعه بودند دانیل االزار از سهنوع فرهنگ خاص
در کشور ایالت متحده امریکا نام مـیبرد که هریک در منطقه خاصیاز این کشور رایج میباشد که عبارتند از:
-4فرهنگ سیاسی اخالقگرا که گرایش بهبهبود رفاه عمومی با مشارکت دست باالی مردم دارد.
-1فرهنگ سیاسی فردگراکه درآن مردم نسبت بـه دولت و نـخبگان سیاسی و فعالیتهای آنها بدبین بوده تمایل زیادی
بهمشارکت سیاسی ندارند.
-8فرهنگ سیاسی سنتی که در آن اعتماد زیادی به نظام سیاسی و نخبگان سیاسی وجود دارد و امور سیاسی به نخبگان
واگذار میشود.هندرسون در تـایید نـظریه منطقهگرایی فرهنگ سیاسی معتقد است در سطح گسترده میتوانیم صحبت از
منطقهای نشدن فرهنگ سیاسی نماییم.در تمام این سطوح قومیت متغیر کلیدی برای تبیین فرهنگ سـیاسی مـنطقهای
میباشد.کارمن و بارکرنیز معتقدند االزار بـراساس عـوامل اجتماعی(مذهب،قومیت)فرهنگ سیاسی ایاالت متحده آمریکا را
دستهبندی کرده است.اسپرلینگ نیز فرهنگ سیاسی منطقهای را براساس مناطق جغرافیایی ایاالت متحده مطرح
کردهاست.دیدگاه وی مـعروف بـه نظریه ایاالت جنوبی و ایـاالت بـزرگ شمالی میباشد.این دستهبندی از فرهنگ سیاسی
براساس متغیرهای مذهب،قومیت،میزان شهرنشینی،میزان تحصیالت،تراکم جمعیت و سرمایه اجتماعی صورت گرفته است.بر
مکتب نظم و رهیافتهای این رویکرد انتقاداتی صورت گرفته اسـت کـه بطورکلی عبارتند از:عدم توانایی تبیین نظام سیاسی و
رفتارهای سیاسی افراد و گروه ها،محور قرار دادن فرهنگ سیاسی کشورهای غربی و خصلت فرجامشناسانه آنها،محافظهکارانه و
ایستا دانستن فرهنگ سیاسی را میتوان نام برد(.پناهی ؛ کردی ؛  1 : 4831و ) 41
رهیافت سـاختی-تفسیری
در رهیافت ساختی-تفسیری دو نظریه ساختاری شناختی و نظریه فرهنگ سیاسی و نمادگرایی سیاسی وجود دارد که به
اختصار به آنـها مـیپردازیم.
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نـظریه ساختاری-شناختی

مایکل گراس از صاحبنظران این رهیافت استکه به بحث درباره پیشبرد و تداوم فرهنگ سیاسی دموکراتیک و لوازمـ آن
پرداخـته است.بحث این نظریه متوجه انگیزههای فردی در اطاعت از قواعد و هنجارهای اجتماعی است.واسـتفن شـیلتون در
پی مفهومسازی تحلیل ساختاری-شناختی از فرهنگ سیاسی است بطوری که با تمایز بین محتوا و ساختار دریک جـامعه
امکان مقایسه بین فرهنگی مهیا شود.او معتقد است محققان نخستمیبایست ساختارها را با روش مـقایسهای تحلیل
نمایند،سپس مـحتواها را بـا روشتکنیک شناختی ژان پیاژه اندازهگیری کنند.وی اعتقاد دارد این نوع مفهومسازی ازفرهنگ
سیاسی قابلیت باالیی برای آزمون فرضیهها و تحلیل وقایع سیاسی دارد.تغییر فرهنگ سیاسی در این رویکرد تابع مراحل
رشدشناختی افراد از یکسو و تـصور فرد از منافع خود در دست زدن به کنش سیاسی است  .در ارزیابی دیدگاه فوق باید نکاتی
مورد توجه قرار گیرد:اوال تفکیک محتوا وساختارهای اجتماعی بطوری که قابل بررسی باشد به راحـتی مـمکن نیست؛ثانیا از
نظرروششناسی با توجه به اینکه اتکای این رهیافت در گردآوری دادهها به روش کیفیبویژه مشارکت مستقیم است،امکان
کاربرد آن را در مجموعههای بزرگ مشکلمینماید.
نظریه فرهنگ سیاسی و نمادگرایی سیاسی

در این نـظریه آنـچه به عنوانفرهنگ سیاسی تلقی میشود در واقع نگرش نسبت به نمادهای سیاسی است.ایننمادها از یک سو
مشروعیتدهنده به نظام سیاسی هستند و از سوی دیگر در خدمتمنافع نخبگان و موقعیتشان میباشند..الول دیـتمر
مـعتقداست نخبگان سیاسی نمادهای سیاسی را دستکاری میکنند در حالیکه تودهها آنها راتفسیر میکنند و براساس این
تفسیر با آن همراهی یا مخالفت میکننددر این رهیافت،اسطورهها نیز به مثابه نمادها بر رفتار سـیاسی
اثـرمیگذارند.اسـطورهها در نقش حافظ سنتها و مناسک و جـامعهپذیری جـوانان نـقشآفرینی میکنند.تغییر فرهنگ سیاسی
در این رهیافتبا تأکید بر تغییرپذیری نمادها مورد تبیین قرار میگیرد ؛پس دستکاری در ارائه تفسیرهای جدید از نمادها
تـوسط نـخبگان کـه به ایجاد الگوهای رفتارسیاسی جدید میانجامد،تغییر فـرهنگ سـیاسی را به همراه دارد.بنابراین در این
نظریهتحول فرهنگ سیاسی پیش از آنکه نتیجه عوامل اقتصادی و اجتماعی باشد ناشی ازعملکرد نخبگان سیاسی اسـت کـه
نـشانگر اهمیت نخبگان سیاسی و نقشهای آنان است .
مـکتب تضادگرا
در متقدمان تضادگرایی کمتوجهی به نقشفرهنگ(سیاسی)در تبیین تحوالت سیاسی،موجب شد این رویکرد فاقد ارائه
نظریهخاصی در این زمـینه بـاشد،ولیـ نسلهای بعدی این نحله فکری بر اهمیت بررسی اینمفهوم در تجزیه و تـحلیلهای
سـیاسی اذعان نمودند .پس بطور کلی در این رهیافت سهنظریه،بر حسب زمان ارائه نظریه و درجه اهمیت فرهنگ در دستگاه
نـظری آنـان مـیتوان یافت( .پناهی ؛ کردی ؛ ) 41 : 4831

www.SID.ir

Archive of SID

نظریه هژمونی و فرهنگ سیاسی

آنتونیو گرامشی نظریهپرداز اصلیهژمونی قلمداد میشود.مفهوم فـرهنگ سـیاسی در دیـدگاه گرامشی در چارچوب نظریهجامعه
مدنی وی قابل بررسی است.در این دیدگاه جامعه مدنی ایجادکننده وفاق میباشد کـه در انـدیشه او بـه مثابه خاکریز دژ
دولت لیبرال است.این مفهوم شبیه واژه فرهنگ سیاسی تبعی آلموند و وربا عمل مـیکند کـه آنان با وجود تأثیرپذیری از
ایناندیشمند با آن مخالفت میکنند.گرامشی در نوشتههای خویش از نابودی مـرز بـینجامعه مـدنی و سیاست بحث
نمود،به طوری که معتقد بود جامعه مدنی که سازماندهیحزبی و سازمانهای سیاسی را انـجام مـیدهد تحت تأثیر قدرت سیاسی
حاکم قرار داشتهو موجب تضعیف اثرات سازمانهای سیاسی و حـوزه قـدرت و سـیاست میگردد.وی معتقد بود که میتوان از
طریق فرهنگ سیاسیهژمونی دولت را ارتقا داد و به این وسیله ذهنیت بازیگران را کـنترل نـمود.بنابراین فرهنگ سیاسی عامل
اثرگذاری در هژمونی طبقه حاکم سرمایهدار بـر جـامعه اسـت.
نظریه حوزه عمومی و فرهنگ سیاسی

هابرماس مولفههای فرهنگ سیاسی را در چارچوب نظریه تحلیل ساختار حوزه عـمومی مـطرح مـیکند.توضیح هابرماس
ازحوزه عمومی بورژوازی غربی نقاط بسیار مشترکی با مفهوم فـرهنگ سـیاسی نظریهنوسازی پارسونز در دهههای  4131و
 4111دارد،بطوری که در هر دو نظریه فرهنگسیاسی نه صرفا سیاسی و نه فقط فرهنگی است در عـین حـال دارای هر دو
مفهومسیاسی-فرهنگی میباشد  .هابرماس ابزار حوزه عمومی را امروزبسیار متنوع و وسیع بـر مـیشمارد از جمله آنها رشد
تکنولوژی و علم،ابزار و امـکاناتپراکنش ارتـباطات اسـت.وی از جمله ابزارهای ارتباطی به روزنامهها،نشریات،رادیـو
وتـلویزیون،سینما و ویدئو،ماهوارهها و شبکههای اینترنت به عنوان مهمترین آنها در حوزه عمومی اشاره کـرد.بنا بر اندیشه
هابرماس حـوزه عـمومی سیاسی شامل نـهادهای سـیاسی،گـفتگو و مباحث سیاسی و انواع مشارکت سیاسیمیباشد کـه از
عـوامل مهم فرهنگ سیاسی هستند.همچنین به نظر او با توجه بهپیشرفتهای تکنولوژی از جـمله رسـانهها میزان گستره این
حوزه عمومی بـسیار وسیع وعمیق شده اسـت.
نـظریهپردازی انقالب و فرهنگ سیاسی

جان فـورن در تـبیین تأثیر فرهنگ بر فرایندهای انقالبی از مفهوم فرهنگ سیاسی استفاده میکند.وی در تعریف این واژه بیان
مـیکند":مـنظور من از فرهنگ سیاسی راه و روشهای چـند صـدایی و بـالقوه رادیکالدرک شرایط جـامعه اسـت که در برخی
زمانها،گـروه های مـتعددی در جامعه آنها رابرگزیده و به توصیف و فهم تحوالت سیاسی-اقتصادی میپردازند که زندگی آنها
رادربـر گـرفته است).وی اضافه میکند بـرای ایـنکه بعد آرمـانیکارگزاران انـسانی در جـامعه تحقق یابد،باید فـرهنگ سیاسی
مخالفت و مقاومت تبلورپیدا کند  .این فرهنگهای سیاسی مخالفت میتوانند از منابع گوناگونی ریشه گیرند:از
ایـدئولوژیها،سـنتهای فرهنگ مردمی،گویش عوام،اندیشهها،احـساسات مـلیگرایی،سـوسیالیسم،دمـوکراسی،مـذهب و مانند
آنهاوی نـقش طبقات اجتماعی،جنسیت و نژاد را نیز در شکلگیری این نوع فرهنگسیاسی اساسی میداند  .در ارزیابی رویکرد
تضادگرایی بـاید پذیـرفت کـه این دیدگاه نظریه مستقلی ازفرهنگ سیاسی ارائه نـکرده و مـفهومسازی جـدی از فـرهنگ
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سـیاسی جـهت تبیین وتحلیل این پدیده ارائه ننموده است.بنابراین ضمن اینکه رویکرد تضادگرا کمک شایانیبرای تدوین
چارچوب نظری پژوهش حاضر نکرد اما در تحلیل از فرهنگ سیاسی موثراست؛زیرا چنانکه راش مـیگوید":نظریههای
مارکسیستی و فرهنگ سیاسی در یکچیز اشتراک دارند هر دو رفتار سیاسی را محصول مجموعه اندیشههای رایج در
نظرمیگیرند(پناهی ؛ کردی ؛  48 : 4831و ) 41
نتیجه گیری
از آ نجایی که یکی از مفاهیمی که علوم سیاسی را با دیگر علوم اجتماعی پیوند می دهد فرهنگ سیاسی است و این مفهوم
برای بررسی و شناخت رفتار های جوامع مختلف نسبت به سیاست کشورهایشان کاربرد بسیار دارد میدان بحث و نظریه
پردازی گسترده ای را برای اندیشمندان این حوزه به وجود آورده است  .در ایران نیز کمی دیرتر از سایر کشور ها به نظریه
پردازی در خصوص فرهنگ سیاسی ایران و بررسی ادبیات و تحقیق های انجام شده توسط دیگر اندیشمندان پرداخته شد .هر
یک از پژوهشگرانی که که به بررسی مفهوم فرهنگ سیاسی پرداختند  ،از دیدگاه خود به تقسیم بندی رهیافت های مختلف
دیگر نظریه پردازان این مفهوم مبادرت ورزیدند  .در این خصوص سه تقسم بندی عمده وجود دارد در تقسیم بندی یکم
فرهنگ سیاسی از دیدگاه مکاتب ساختی ـ کارکردی  ،مارکسیستی  ،نئومارکسیستی  ،روانشناسی اجتماعی  ،مکتب تفهمی و
رویکرد فرامادی  .مورد بررسی قرار گرفته است  .در تقسیم بندی دوم دو رهیافت مردم شناسانه و روان شناسانه نسبت به
مفهوم فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار گرفت که هر یک از آنها داردای نظریه های مختلفی می باشد  .در سنت
روانشناسانه،یادگیری اجتماعی تحت تأثیر کسانی چون آلموند،و ربا و تریاندیس توانسته به یکی از نـظریههای مـسلط در
فرهنگ سیاسی بدل شود.از دیگر دیدگاههای مهم در این سنت دیدگاه منش اجـتماعی اسـت.در سنت مردمشناسی دیدگاه
نظریه فرهنگی و دیدگاه تـفسیری مورد بررسی قرار می گیرد .آخرین تقسیم بندی دو رهیافت ساختی-کارکردی و ساختی-
تفسیری قابل طبقهبندی هـستند .دو دیدگاه مورد برسی قرار می گیردیکی دیدگاههای نظمگرا و دیگری دیدگاههای تضادگرا ؛
در دیدگاه نظم گرا دو رهیافت ساختی کارکردی و ساختی تفسیری مورد بررسی قرار می گیرند که هر یک دارای نظرات
متفاوتی هستند  .دررهـیافت سـاختی-کارکردی سه نظریه فرهنگ سیاسی مدنی،فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی و
منطقهگرایی فرهنگ سیاسی قـابل ذکـر اسـت و در رهیافت ساختی – تفسیری دو نظریه نـظریه ساختاری-شناختی و
نظریه فرهنگ سیاسی و نمادگرایی سیاسی ؛ در دیدگاه تضاد گرا نیز سه نظریه هژمونی و فرهنگ سیاسی  ،حوزه عمومی و
فرهنگ سیاسی و نـظریهپردازی انقالب و فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.
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