علم
هش
فصلنامه ی -ژپو ی

سال دوازدهم ،شماره  ،43تابستان 1397
صفحه  137تا 160

تاثیر فرهنگ پاتریمونیالیستی بر توسعه فرهنگی دوره قاجاریه و
پهلوی؛ گسست یا تداوم

حسین فرزانهپور /استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجندhfarzanepour@birjand.ac.ir
سودابه فیضی/دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
soudabe.feyzi1395@gmail.com
پیمان زنگنه /مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول)P_zanganeh@birjand.ac.ir

چکیده

توسعه ا جمله موازیمد است که یسیار ا دولتزا جنت هیل یه آش
تغییداتد را در سالالاختار اجتماتد سالالیاسالالد و فدزنگد خود یه وجود
مدآورهد .تحظ پدمده توسعه مستلب امجاد تغیید در هرا یاورزاست.
پاتدمموهیالیسالالی هیب ا جمله موازیی پامدار فدزنگ سالالیاسالالدامداش دوره
قاجار و پنلو اسالالالت که یدغی وقو اهظی مقالالالدوطه و شالالالکلگید
مؤلوهزا جدمد م ند ید فدزنگ سالالیاسالالد مقالالارکتد زیگناش تداو
مافت .اما یا وقو اهظی اسیمد گسستد در جنت زمسومد یا توسعه
فدزنگد امجاد شالالالد .گبارهزا موجود در فدزنگ پاتدمموهیالیسالالالتد ا
آشجا که یه اهوعام افداد در جنتگید هس ت یه هرا سیاسد مداهجامد
یا مؤلوه زا توسالالالعهفدزنگد که ید م نا مقالالالارکت شالالالندوهداش و
کنشفعاالهه آهاش ه س ت یه هرا سیا سد ا ست فا صله ی سیار دارد.
هوشتار حاضد ید آش است تا تاثید تداو فدزنگ پاتدمموهیالیستد امداش
را یه تنواش تنصالالالد ثایت در فدزنگ سالالالیاسالالالد قاجارمه و پنلو ید
تو سعه فدزنگد امن دو دوره یا یندهگید ا هردمه ساختماید آهتوهد
گیدهب یه روش تو صیود و تحلیلد مورد تحلیل و یدر سد قدار دزد .ید
ا ساس هردمه گیدهب هاکارآمد تو سعه فدزنگد در امداش دوره قاجارمه
و پنلو متاثد ا ساختار اقتدارگدا است که توسط کارگباراش مدت ط یا
امن ساختار یا تولید شده است.
کلیدواژه :پاتدمموهیالیسالالی پنلو توسالالعه فدزنگد فدزنگسالالیاسالالد
قاجار اهظی اسیمد.
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تاریخ دریافت 1397/03/19
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مقدمه
اگر فرهنگ را به عنوان مج وعهای از باورها ،لقیاا و آداب و رسالالالوم در پیوند با
سا تار اقت صادی -اجت اعی و سیا سی بدانیم ،تاثیر ب سزایی در تو سعه و نو سازی و یا ایجاد
مانع بر سالالر راه آن دارد .آن دسالالته از جوامعی که مسالالیر توسالالعهفرهنگی را با موفقیت طی
ن ودهاند ،نقش تسالالالهیلکننده در تحایم توسالالالعه داشالالالتهاند .اما در بر ی از جوامع نیز که
ن ادهای فرهنگی آن مشارکتگریز و استبدادمحور است ،به تداوم زوال فرهنگی و متعاقب
آن عدم رشالالد مؤلفههای توسالالعه یاری رسالالاندهاند .با نگاهی تاریخی به فرهنگ ایران به این
ناته پی واهیم برد که وجود گزاره هایی مانند ت لقّ ،چاپلوسالالالی ،فرهنگ پدرسالالالاالرانه،
ف قدان ن قد و ...به عنوان ع دهترین مختصالالالالاا فره نگ پاتری ون یالیسالالالتی ،ع د تا در
شالنگرفتن فرهنگمشارکتی و توسعهمحور نقش بسیار مه ی داشته است .با توجه به این
امر باید ری شه ب سیاری از م شاالا امروز را در تاریخ فرهنگی گذ شته ایران دنبال کرد .به
گونهای که سا تار ا ستبدادی و فرهنگ پاتری ونیالی ستی بر ا سته از آن به عنوان مانعی در
برابر تحقق مؤلفههای توسالالعه فرهنگی ع ل کرده اسالالت .اقتدار سالالیاسالالی سالالنتی در قالب
فرهنگ پاتری ونیالی ستی ،گفت ان حاکم را به س ت تثبیت و ضع موجود و جلوگیری از هر
گونه تغییر و اصالالالالح در راسالالالتای منافع صالالالاحبان قدرا و ثروا شالالالال داد .اما در دوره
م شروطه نیز به دلیل اقداماا درازمدا کارگزاران بازاندیش و تحول واه ،وان شی جدید
و مت ایز از فرهنگ پاتری ونیالیسالالالتی در ایران ایجاد شالالالد که اگر اسالالالت رار می یافت و به
سالالالا تاری ریشالالالهدار و غیرقابل تغییر تبدیل میشالالالد ،میتوانسالالالت در شالالالتاببخشالالالی به
توسالالال عهفرهنگی و سالالال یاسالالالی جام عه ایران موثر باشالالالالد ،ا ما به دل یل تارار کردار های
پاتری ونیالیسالالتی گذشالالته و ضالالعف زیرسالالا تهای مشالالروطه ،در بلندمدا به نتیجه مطلوبی
نرسالالید و مجددا ه ان سالالا تار پاتری ونیالیسالالتی با مشالالخصالالههای فرهنگی چون فقدان نقد و
پرسالالشگری ،فسالالاددولتی ،مقربسالالاالری و ...بازتولید شالالد .به هر حال با پیروزی انقالب
اسالالمی ایران ه انند دوره مشالروطه در سالطحی بسالیار گسالتردهتر و پایدارتر ،گسالسالت در
فرهنگ پاتری ونیالیسالالالتی دوره پهلوی ایجاد شالالالد .به طوری که طی این فرآیند ،فرهنگ
مشالالالارکتی در قالب الزاماا نهادی بیرونی قرارگرفت .لذا هدف این مقاله نشالالالاندادن
محورهای ا صلی موانع تو سعه فرهنگی در دو دوره قاجار و پهلوی ا ست .یافتههای پژوهش
حاکی از این ا ست که تو سعه مطلوب با وجود تالشهایی که تو سط کارگزاران بازاندیش
به ویژه در دوره مشالالروطه برای حرکت به سالال ت توسالالعه انجام شالالد ،به دلیل وجود سالالا تار
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سالالیاسالالی نامناسالالب بر اسالالته از فرهنگ اسالالتبدادی و پاتری ونیالیسالالتی و همچنین ع لارد
نامناسالالب کارگزاران اجرایی و کارشالالانی نخبگان با شالالاسالالت مواجه شالالد .بهگونهای که
عامالن با تارار کردار ود ه ان سالالالا تار پاتری ونیالیسالالالتی را باز تولید ن ودند و با تداوم
الگوهای فرهنگی همچون فسالالالاد ،شالالالونتطلبی ،اراداسالالالاالری و ت رکز قدرا و،...
فرهنگ پاتری ونیالیسم تداوم یافت .بر این اساس سوال نوشتار حاضر آن است که فرهنگ
پاتری ونیالی ستی چه تاثیری بر فرآیند تو سعه فرهنگی ایران در دوره قاجاریه و پهلوی دا شته
است؟ فرضیه مطرح شده در پاسخ به این سوال آن است که تداوم فرهنگ پاتری ونیالیستی
بهرغم ،تغییر و گ س ستی که در فرهنگ سیا سی دوره م شروطه ایجاد شد ،مانعی ع ده در
توسالالعه فرهنگی ایران دوره قاجار و پهلوی بوده اسالالت .اما در پایان دوره پهلوی با اقداماا
کنشالالگران انقالبی ه انند دوره مشالالروطه ،تحولی در گسالالسالالت از فرهنگ پاتری ونیالیسالالم،
جهت توسالالالعه فرهنگی ایجاد شالالالد .نوآوری پژوهش حاضالالالر در آن اسالالالت که این نوشالالالته
پژوه شی ،فرآیند تداوم اقتدارگرایی در فرهنگ سیا سی ایران را که م ان ا ست در بر ی
از آثار پژوهشی به آن اشاره شده باشد را با بهرهگیری از رویارد نظری و استفاده از مفاهیم
سا تار ،کارگزار و بازاندیشی توضیم میدهد .بنابراین در این نوشتار با بهرهگیری از نظریه
سالالا تیابی آنتونیگیدنز ،تاثیر فرهنگ پاتری ونیالیسالالتی بر توسالالعهفرهنگی در ایران دوره
قاجاریه و پهلوی ،مورد تحلیل و بررسی قرارمیگیرد.
نظریه ساختیابی گیدنز
آنتونیگیدنز با توجه به مناسباا متقابل سا تار و کارگزار ،تئوری سا تیابی را مطرح
کرد .بنا بر این نظریه ،فعالیت اجت اعی ان سان دارای ا صیت بازگ شتی ا ست ،بدین معنا که
عامالن اجت اعی از طریق فعالیتهای ود موجب باز تولید شالالالرایطی میشالالالوند که ه ان
فعالیتها را اماانپذیر می سازند (مدقق و حاجیحیدری .)122 :1394 ،سا تار ،دو وجهی
بودن سا تار و عاملیت سه عنصر اصلی نظریه سا تیابی محسوب می شوند .به طوریکه
از منظر گیدنز سالالالا تارها ،کردارها را سالالالازمان میدهند اما در عین حال از طریق کردارها
تثبیت و بازتولید می شوند (جالئیپور و مح دی .)374 :1387 ،او معتقد ا ست سا تارهای
اجت اعی از دوکارکرد قواعد بازدارنده و منابع توانا کننده بر وردارند .به عبارتی در هر
سا تاری از سویی قواعد محدود کننده وجود دارد و از سویی دیگر منابعی وجود دارد که
کنشگران را در انجام ع ل توانا می سازد (توحیدفام و ح سینیان .)91 :1388،گیدنز در این
راسالالالتا ،مفهوم عامل ماهر را مطرح میکند .از نگاه او عامل ماهر با توجه به قواعد محدود
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کننده و منابع توانا کننده در سالالالا تارها ،کردارهای ود را تنظیم ن وده و زندگیش را
مدیریت میکند ،اما از آن جا که عامالن اجت اعی به شالالالدا با هم در رقابت هسالالالتند ،این
میزان مهارا عامل اسالالالت که موفقیت وی را با توجه به موانع و محدودیتهای موجود در
روابط با دیگران تعیین میکند (صالالالدیقی .)155 :1386 ،از دیگر مفاهیم مورد توجه گیدنز
در نظریه سالالا تیابی ،مفهوم زمان اسالالت .براین اسالالاس نظام اجت اعی کلیتی سالالا تیافته
اسالالالالت که ه واره در ز مان ،از طریق باز تول ید الگو های اجت اعی تداوم پ یدا میک ند
(جالئیپور و مح دی .)388 :1387 ،دومین عن صر مورد نظر گیدنز ،مفهوم دو وجهی بودن
سا تار ا ست .او از این رهگذر تالش ن ود تا ن شان دهد که چگونه عامالن با تارار کردار
ود ،سا تارها را باز تولید میکنند و از سوی دیگر سا تارها بستر کردار عامالن اجت اعی
را فراهم میکنند ( صدیقی .)155 :1389 ،عاملیت سومین عن صر مورد نظر گیدنز در نظریه
سالالا تیابی اسالالت .او در بحث از عاملیت بر این اعتقاد اسالالت که عاملیت با نیت کنشالالگران
کاری ندارد ،بلاه به چیزهایی مربوط اسالالت که کنشالالگران در ع ل انجام میدهند .لذا وی
واژه هایی مانند نیت ،دلیل و انگیزه را با احتیاط به کار میبرد ( مدقق و حاجیحیدری،
 .) 126 :1394از نگاه گیدنز ،عامالن اجت اعی اسالالالاسالالالا در تولید و باز تولید و نیز تغییر
سا تارها ،اراده محض ندارند و سا تارها ،صرفا برا ساس نیت عامالن تغییر ن یکند .بلاه
براسالالالاس قواعد ع ل اجت اعی که عامالن نسالالالبت به آن آگاهی دارند ،صالالالورا میگیرد
( صدیقی .)157 :1389 ،بازاندی شی یای دیگر از مفاهیم ا سا سی مرتبط با عاملیت در نظریه
سا تیابی گیدنز است.کنشگران متاثر از نا ودآگاهشان به بازاندیشی در اندیشه و محیط
پیرامونی میپردازند .آنان نه تنها جریان فعالیتهای ود را ف عاالنه تحت نظر دارند بلاه بر
جنبههای اجت اعی و فیزیای زمینههایی که در آن به فعالیت میپردازند نیز نظارا میکنند
(مقدس و قدرتی.)22 :1383 ،
فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی
فرهنگ از ج له مفاهیم تاثیرگذار و جهت دهنده به کردارهای جامعه اسالالالت .بهطوری
که شالالاکله نظامسالالیاسالالی از ارزشها و الگوهای رفتاری موجود در هر جامعه تاثیر میپذیرد
(صالالالبوری .)237 :1381 ،آل وند و وربا ،فرهنگ سالالالیاسالالالی را با توجه به جهتگیریهای
ارزشی و شنا تی به سه دسته فرهنگ سیاسی مشارکتی ،تبعی و محدود تقسیم ن ودهاند .از
نظر آنان فرهنگ سالالیاسالالی مشالالارکتی در جوامع پیشالالرفته وجود دارد .مشالالارکتکنندگان
سیا سی از سا تار و روند نظام سیا سی و وا ستههای ود از آن آگاهی دارند و در کار
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تص یمگیری سیاسی نیز د الت میکنند .در فرهنگ سیاسی تبعی مردم به صورا انفعالی با
سیا ست بر ورد میکنند و رابطه فرد با نظام سیا سی یک طرفه و چندان تعهد و تالیفی در
برابر نظام اح ساس ن یکنند .اما در فرهنگ سیاسی محدود که در آن ،افراد با نظام سیا سی
آشالالالنایی ندارند و فار ن یکنند که یک شالالالهروند و یا عضالالالوی از یک ملت هسالالالتند
(فتحیآشتیانی.)24 :1377 ،
بر این اساس با توجه به تقسیمبندی سهگانه فرهنگ سیاسی به مشارکتی ،تبعی و محدود
باید اطرن شان کرد که فرهنگ سیا سی ایران به دالیل مختلف ،فرهنگ تبعی بوده ا ست و
ت رکز منابع قدرا در دسالالالت حاومت مطلقه ،نیاز به تداوم این فرهنگ را افزایش داده
است (بشیریه .)158 :1380 ،پس جامعه ایران که ن ودی از فرهنگ تبعی و پدرساالر است،
صلت شخ صی و پاتری ونیالی ستی قدرا ،غیرر س ی بودن سیا ست ،عدم تو سعه جامعه
مدنی و انحصالالار قدرا سالالیاسالالی در دسالالت معدودی از گروههای برگزیده از ع دهترین
ویژگیهای آن میبا شد (ب شیریه .)239 :1374،در این فرهنگ که شاه در راس قدرا قرار
داشالالالت ،مردم رعیت او محسالالالوب میشالالالدند .او ضالالال ن آنکه حا ش به مثابه قانون بود،
کارمندان بورکراسالالالی و ارتش را از میان افراد وفادار به ود انتخاب مین ود .عالوه بر این
در فرهنگ پاتری ونیال که موید فرهنگ سالالیاسالالی تبعی اسالالت ،بدبینی و بیاعت ادی به نظام
سیا سی و پیدایش عن صر تقرب ،یعنی نزدیای فیزیای و معنوی افراد به سلطان برای حفظ
جان و مال ود ،بسیار مورد توجه بود (سردارآبادی .)60 :1378 ،بهرغم اینکه در فرهنگ
پاتری ونیال ،سنتها و مذهب به عنوان ماانیزم محدودکننده سلطه شاه محسوب می شوند.
امّا این به معنای حاک یت مردم ن یباشالالالد .بلاه آنان انتظار دارند تا حاومت ه ه کارها را
انجام دهد ولی با این حال نسالالالبت به حاام سالالالیاسالالالی و وعدههای آنها بسالالالیار بیاعت ادند
(ب شیریه .)158 :1380،بنابراین بیاعت ادی ،ت لق و چاپلو سی و ...از برج ستهترین صایص
فرهنگ پاتری ونیالی ستی ه ستند که در دوره قاجاریه و حتی پهلوی نیز به شیوههای متفاوتی
مجال بروز یافت.
توسعه فرهنگی
توسالالالعه فرهنگی از ج له مفاهی ی اسالالالت که از اوایل دهه هشالالالتادمیالدی در مباحث
توسالالعهمطرح شالالد .این مفهوم که نسالالبت به سالالایر بخشهای توسالالعه از بار ارزشالالی بیشالالتری
بر وردار می باشالالالد؛ فرآیندی اسالالالت که طیآن با ایجاد تغییراتی در حوزه های ادارکی،
شالالنا تی و ارزشالالی انسالالانها ،قابلیتها ،باورها و شالالخصالالیت ویژهای را در آنها به وجود
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میآورد که حاصالالل آن ایجاد شالالیوه رفتاری متناسالالب با فرآیند توسالالعه میباشالالد .به عبارتی
حا صل تو سعه فرهنگی کنار گذا شتن رده فرهنگهای نامنا سب و مغایر با تو سعه ا ست
(ازکیا .)20 :1381،پس ،توسالالالعه فرهنگی به دنبال ارتقا زندگی و دسالالالتیابی به ارزشهای
متعالی فرهنگی در جامعه ا ست که تو سعه ان سانی و دا شتن ان سانهای پویا و ارز شگر جزء
اهداف اصلی آن محسوب می شود (فاضلنیا .)79 :1393 ،بنابراین پذیرش ه گانی ،اقناعی
و زمانبر بودن ،ابتناء بر سالالالنتها و نیازمندی به برنامهریزی و سالالالیاسالالالتگذاری فرهنگی،
عقلگرایی ،شالالالایسالالالتهسالالالاالری ،قانون مداری ،کثراگرایی و ...از ج له برجسالالالتهترین
ویژگی های توسالالالعهفرهنگی اسالالالت .توسالالالعه فرهنگی از آن جا که به عنوان بنیاد هرگونه
توسعهای محسوب میشود ،لذا با حفظ گزارهها و برجستگیهای اص ود ،متاثر از بافتار
فرهنگی هر جامعه ،مورد وانشهای متفاوا نیز قرار میگیرد (سعادا.)69 :1389 ،
مختصات فرهنگی عصر قاجار
از منظر گیدنز سالالا تارها ،کردارها را سالالازمان میدهند و در عین حال از طریق کردارها
تثبیت و باز تولید میشالالالوند بر این اسالالالاس باید گفت ،حاومت قاجاریه دارای سالالالا تاری
استبدادی و پاتری ونیالیستی است که این امر در فرهنگ سیاسی این دوره تاثیرگذار بوده به
گونهای که میتوان فرهنگ سیاسی این دوره را انعااسی از سا تار استبدادی و ویژگیهای
بر اسالالته از نظام پاتری ونیالیسالالتی دانسالالت که از طریق کردارها تثبیت و بازتولید میشالالود.
حاک یت ه هجانبه دولت بر مردم ،مقربسالالاالری به جای شالالایسالالتهسالالاالری و ...از ج له
مهمترین مشالالخصالالههای فرهنگی عصالالر قاجار هسالالتند که متاثر از فرهنگ پاتری ونیالیسالالتی
میباشند .این موارد که توسعهفرهنگی در این دوره را با مانع مواجه ن ود ،ذیال مورد بررسی
قرار میگیرند.
 -1حاکمیت همهجانبه دولت بر امور مردم

دولت در جامعه ایران صالالاللتی فراگیر و نامحدود دارد و بر بسالالالیاری از امور مردم نیز
مسلط است و از جایگاه قابل اتاایی در درون اجت اع بر وردارن یباشد (کاتوزیان:1372،
 .)54اروپائیان سده نوزدهم ،دولت قاجار را ن ونه سادهای از ا ستبداد شرقی دوران با ستان
میدانسالالالتند .ولی در واقع این دولت ،تقلید ناقصالالالی از آن دولتهای مطلقه بود .سالالالیاحان
اروپایی نیز بر این نظر بودند که دولت قاجار به دلیل داشالالالتن قدرا مطلق بر جامعه تسالالاللط
دارد (آبراهامیان .)61 :1391،لردکرزن در کتابش با عنوان ایران و مسالالالاله ایران با تاکید بر
نقش ه ه جانبه دولت بر امور مردم بر این باور بود که شاه ع الً محور گردش ت ام کارهای
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ملک ا ست و ت ام کارهای ق ضایی ،اجرایی و قانونگذاری دولت را یکجا در د ست دارد
(آبراهامیان .)28 :1393 ،بر این اساس ،ملک هیک کس در امان نبود و چه بسا به میل شاه از
صاحبش گرفته میشد .وزیران و کارمندان دولت نوکر شخصی شاه و مردم رعیت او بودند
(غنی .)20 :1378،بنابراین با توجه به قدرا مطلقی که سالالا تار اسالالتبدادی ،به عنوان منبعی
توانا کننده در ا تیار شالالالاه گذاشالالالته بود ،سالالالبب شالالالد تا او تصالالال یمگیرنده نهایی در ت ام
حوزه های ع ومی و صالالالوصالالالی زندگی مردم باشالالالد .بهطوری که شالالالالگیری قدرا
ه هجانبه و عدم تشایل نهادهای قانونی از ج له پیامدهای آن بود.
 -2مقرب ساالری به جای شایسته ساالری

یای دیگر از ویژگیهای فرهنگ پاتری ونیالیسالالالتی ،محوریت مقربسالالالاالری به جای
شایسته ساالری است .فرهنگ استبدادی به دلیل نگرانی که از دش نان ود داشت ،ه یشه
درصالالدد گزینش کارگزارانی بود که بیشالالترین میزان ارادا را از ود نشالالان دهند .پس در
نظام ا ستبدادی ،نزدیای به حاکم و باالتبع سر سپردگی و وفاداری به شخص شاه جایگزین
صالالالحیتهای ا القی و عل ی در کسالالب مناصالالب حاومتی میشالالود (موثقی.)74 :1385 ،
اعت اد ال سلطنه وزیر انطباعاا نا صرایدن شاه در این صوص میگوی " :هرکس م سخره
بود بی شتر مورد توجه بوده ...ت ام ا شخاص بزرگ عالی عاقل انه ن شین ،ت ام مردم مف سد

بی سالالواد نانجیب مصالالدر کارهای ع ده بزرگ " (اعت اد السالاللطنه .)2 :1350 ،فتحعلی شالالاه
قاجار در این راسالالالتا نیز دربار وسالالالیعی از چاکران ،نوکران و مت لقان به راه اندا ت و به
ب سیاری لقب اعطا میکرد و به عدهای نیز س ت و مقام میبخ شید ( سریعالقلم.)76 :1390 ،
بنابراین صایص فرهنگی سا تار استبدادی و نظام پاتری ونیال با فرآیند توسعهفرهنگی که
طی آن آگاهی و مشارکت و حساسیت نسبت به مسائل سیاسی و اجت اعی از برجستهترین
ویژگیهای افراد اسالالالت ،در تضالالالاد میباشالالالد .لذا گزارههای فرهنگی مانند چاکرمنشالالالی و
تقرب ساالری که بدون در نظر گرفتن شای ستگیهای افراد میباشد ،مانعی جدی بر سر راه
توسالالعهفرهنگی محسالالوب میشالالود که اثراا آن مختص دوره قاجاریه نیز نبود و بعدها نیز
تداوم یافت.
 -3فساد دولتی

فراگیر شالالدن فسالالاد دولتی که در اثر آن بسالالیاری از کارگزاران حاومتی منابع ملی را به
عنوان ملک شخ صی ود تلقی کرده از ع دهترین شا صههای فرهنگ پاتری ونیالی ستی
اسالالت که در نتیجه حاومت اسالالتبدادی در ایران فراگیر شالالد ،بر این اسالالاس فروش مناصالالب
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حاومتی ،مخصالالوصالالا در نی هی دوم حاومت قاجار ،بسالالیار گزارش شالالده اسالالت .مناصالالب
حاومتی به داوطلبی واگذار می شد که بیشترین مبلغ را برای تصاحب آن میپردا ت و در
مقابل ،د ست وی در مالیااگیری از مردم باز گذا شته می شد (رح انیان و هژیریان:1391 ،
 .)104فسالالالاد اداری به قدری در حاومت قاجار ریشالالاله دوانیده بود که دیوانیان و کارمندان
حاومت برای انجام هر ع ل سادهی اداری ،به صورا علنی در وا ست ر شوه میکردند.
چنین سا تاری موجب شد تا افراد ط اع و فا سد ،به کارهای اداری و دولتی م شغول شوند
(جعفری و دیگران .)11 :1395 ،همچنین در دوره قاجار ،شالالالاهزادگان در مناطق مختلف
ک شور نیز به دلیل در ا تیار گرفتن امالک ،مزارع ا صه و اوقاف به ه راه غ صب امالک
ار بابی به زمین دارانی بزرگ ت بد یل شالالالالد ند (ازغ ندی .)88 :1376 ،ب نابراین در فره نگ
پاتری ونیال ،طبقه حاکم بیشترین قدرا را در جامعه در ا تیار داشت که از راه دسیسهچینی،
دسالالتیافتن به ثرواهای کالن و فسالالاد اداری در قالب رشالالوه واری درصالالدد حفظ وضالالع
موجود و افزایش قدرا ود بود .تسالالاللط چنین فرهنگی به کارگزاران بازاندیش جهت
ایجاد توسعهفرهنگی مجال بروز ن یداد.
 -4خشونت و نظامیگری

یای از بروندادهای فرهنگ پاتری ونیالیسالالتی ،رواج شالالونت و نظامیگری اسالالت .این
فرهنگ برای تثبیت موجودیت ود به شالالیوههای شالالن و غیرمنطقی متوسالالل میگردد و با
هر گونه تعامل اندی شهها و رفتار ان سانی بیگانه بود .در واقع سا تار اقتدارگرا در بازتولید و
تداوم فرهنگ اقتدارگرایی بسالالالیار تاثیرگذار بودهاسالالالت .آقامح د ان به عنوان کنشگر
قاجار ،محصول سا تاری است که غیر از قتل و غارا و وحشیگری ،مرام دیگری نداشت
و به منظور تثبیت موقعیت ود ،عده فراوانی را نیز به اسالالالتخدام در آورد و تداوم مسالالالیر
اقتدارگرایی را به آن ها آمو ت (سالالالریعالقلم .)74 :1390 ،او با روش هایی که در تثبیت
قدرا و حاک یت سالالرزمینی قاجار به کار گرفت ،نه تنها شالالیوههای گذشالالته را تارار ن ود،
بلاه سنگبنای ایل جدیدی را با رفتار شونتآمیز ود بنا نهاد ( سریعالقلم.)75 :1389 ،
به این ترتیب شالالونت در طول زمان تداوم یافت .بهطوریکه رگههایی از این امر در دوره
ناصرالدین شاه نیز قابل مشاهده است .وقتی ناصرالدین شاه به تخت نشست .برادرش ،عباس
میرزای نه ساله اگر وساطت وزرای مختار روس و انگلیس به میان ن یآمد ،جان ود را از
دسالالالالت میداد .ا ما با ه ه این د ا لت ها ا نه و اموالش به فر مان شالالالالاه غارا شالالالالد
(کاتوزیان .)20 ،1391،روزنامه مشالالرق چاپ هند ،سالاللطنت ناصالالرالدین شالالاه را با حاومت
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ضحاک برابر دان ست و نو شت« سلطنت ضحاک باز از روی بیقانونی بوده ،ظلم او حد و
انتهایی داشالته اما ساللطنت ایران به علت بیقانونی و ظلمهای بینهایت ،م الک ایران را مثل
بیشه کرده پر از جانورانهای درنده» (پناهی و حیدری .)355 :1395 ،بنابراین مطابق با نظریه
گیدنز که گذشالالته ود را در حال متبلور میبیند ،بسالالیاری از کردارهای شالالن که متاثر از
سا تار پاتری ونیالیستی دوره قاجار بود ،در دورههای بعد نیز تداوم یافت .در چنین فرهنگی
که ثباا و آرامش در آن معنا ندارد ،نهتنها ب ستر منا سبی برای ر شد تو سعهفرهنگی نی ست
بلاه به عنوان مانع جدی در بروز و تاامل آن محسوب میشود.
 -5فقدان مشارکت دموکراتیک

ماهیت نظام های اسالالالتبدادی و پاتری ونیال بهگونهای اسالالالت که هیکگونه مشالالالارکت
دموکراتیک که طی آن شهروندان در امور سیا سی سهیم شوند را بر ن یتابد .لذا اکثریت
افراد در نظام اسالالالتبدادی ،تابع سالالالا تارها بوده و به طور نا ودآگاه ع ل میکنند .در دوره
قاجار که ن ادی از یک سا تار ا ستبدادی با شهرورندانی ا ستبدادزده و پرورش نیافته بود،
ن یتوان ناسالالیونالیسالالم ،عقالنیت ،حقوق شالالهروندی و قانون که از ن ادهای توسالالعهفرهنگی
میباشد را سرا گرفت (سریعالقلم .)97 :1390 ،کارالسرنا در سفرنامهاش با عنوان آدمها و
آیینها در ایران چنین مینویسد« :روزنامه درباره مسائل سیاست ارجی نباید صحبت کند،
چون م ان است باعث رنجش سفرای ارجی شود .درباره مسائل دا لی هم حق صحبت
ندارد ،چرا که موجب رنجش حاک ان ایران میشالالالود .فقط میتواند از سالالالفرهای شالالالاه در
اطراف پایتخت و ...بر چاپ کند»(سالالالپنجی .)89 :1388 ،بنابراین فرهنگ سالالالیاسالالالی در
سا تار ا ستبدادی به گونهای ا ست که شاه بر ه ه امور نظارا دارد و با ا ستفاده از دو منبع
تواناکننده ،شالالونت و وابسالالتهکردن مالی نخبگان و وابسالالتگان به ود ،توانایی مشالالارکت
گ سترده و انتقاد از برنامههای حاومتی تو سط گروههای مخالف را به شدا کاهش داد و
آنها را به بلهقربانگویان و حامیان ود تبدیل کرد .پس در چنین فرهنگی که پر س شگری
و انتقاد از موضوعاا سیاسی و اجت اعی هزینه باالیی دارد .توسعهفرهنگی که بر مبنای نقد
و پرسشگری است ،محلی از اعراب ندارد.
 -6حذف نخبگان تحولخواه

سالالا تار پاتری ونیالیسالالتی سالالیاسالالت در ایران دوره قاجاریه به قدری ریشالالهدار بود که با
هرگونه تحول واهی به شالالالدا مقابله مین ود .کارگزاران این سالالالا تار با اسالالالتفاده از آن
قواعد محدود کننده و با به حا شیه بردن نخبگان تحول واه ،سعی در تحایم موقعیت ود
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داشالالتند .در این راسالالتا نخبگان تحول واه زیادی در ایران بر آن شالالدند تا با بازاندیشالالی در
سا تار ،موقعیت سا تار پاتری ونیالیستی را متزلزل ن وده و زمینههای الزم را برای تغییر در
فرهنگ رایج جامعه جهت نیل به توسالالالعهفرهنگی ایجاد ن ایند اما در این راه ناکام ماندند.
مثال قائم مقام سعی کرد تا نظم و تربیتی در دربار ک شور به وجود آورد .از این رو به شدا
رفت و آمدهای اطرافیان شالالاه را کنترل مین ود اما شالالاهزادگان و درباریان که از این اقدام
وی ناراحت بودند ،به ه راه انگلیسالالالی ها ،ذهنیت شالالالاه را نسالالالبت به قائممقام تغییر دادند
بهگونهای که هفت ماه بعد او را از صالالالدارا عزل کردند (سالالالریعالقلم .)84 :1390 ،در این
راستا یای از ویژگیهای فرهنگ سیاسی ایران در دوران قاجار ،جلوگیری از رشد دیگری
یا ت ضعیف دیگران بود که این امر ری شه در ت سلط سا تار ا ستبدادی و فرهنگ نگرانی از
ر شد رقیب دا شت (رح انیان و هژیریان .)102 :1391 ،بنابراین در فرآیند تو سعه فرهنگی،
حذف دیگری یا رقیب معنا ندارد بلاه در این فرآیند شالالریکن ودن دیگری و اسالالتفاده از
دیدگاههای او در جهت توسالالالعه پایدار امری پسالالالندیده و مورد توجه اسالالالت .اما فرهنگ
پاتری ون یالیسالالالتی ایران دوره قا جار به دل یل تو جه به گزاره فرهنگی حذف رق یب با
توسعهفرهنگی در تضاد کامل قرار دارد.
 -7ضعف جامعه مدنی

فرهنگ پاتری ونیالیستی با هرگونه تشال سیاسی و اجت اعی که بیانگر صدای متفاوا
در جامعه بود ،به شدا مقابله مین ود .در نظام پاتری ونیال از آنجا که شخص شاه ،سا تار
دیوانسالالاالری کشالالور را اداره میکرد .لذا در چنین وضالالعیتی شالالالگیری نهادهای مدنی
بیرون از چهارچوب نظام ودکامه اماانپذیر نبود (وطن دوسالالت .)191 :1379 ،پس یای
از نشالالانههای ضالالعف جامعهمدنی در ایران دوره قاجار عدم وجود قانون بود .به گونهای که
شالالاه با اسالالتفاده از روشهای غیرقانونی مانند تهدید ،تط یع ،تظاهر و قهر به کسالالب و حفظ
قدرا ود میپردا ت (ازغندی .)84 :1376،جدایی بین دولت و جامعه نشالالالانگر ضالالالعف
جامعه مدنی و نتیجه بیقانونی و انحصالالالار حقوق اجت اعی در گروهی اص میباشالالالد .این
امر سالالبب شالالدکه جامعه به دولت مانند نیروی بیگانه و حاومت زور بنگرد و آن را از ود
نداند (کاتوزیان .)54 :1372 ،بنابراین در نظام پاتری ونیالیستیکه شاه در راس حاومت قرار
دا شت ،اراده او در حام قانون بود و قدرا و اقتدار وی واب سته به قانون ماتوب نبود .پس
در چنین سا تاری ،جامعهمدنی که بتواند حقوق شهروندان را حفظ کند ،معنا ندا شت .اما
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در توسالالعهفرهنگی جامعهمدنی و گسالالترش آن بسالالیار مورد توجه اسالالت که چنین امری در
فرهنگ پاتری ونیالیستی ن ود چندانی نداشت.
 -8وابستگی به قدرتهای خارجی

یای از ویژگی های فرهنگ پاتری ونیالیسالالالتی با محوریت اسالالالتبداد در دوره قاجار،
وابسالالتگی به قدراهای ارجی بود .پادشالالاهان قاجار برای حفظ ود مجبور بودند تا میان
دو قدرا روس و انگلیس موازنه ایجاد کرده و با دادن امتیازاتی به آنان ،حاومت ود را
تداوم بخشالالالند .در این راسالالالتا نهاد اسالالالتبدادی پاتری ونیال در ایران به دالیل کارکردی و
سالالا تاری نیازمند برقراری ارتباط با نیروی ارجی بود .در این راسالالتا از نی ه دوم سالاللطنت
ناصالالالرالدین شالالالاه به بعد ،حاومت ایران برای کسالالالب درآمد بیشتر به واگذاری امتیازاا
مختلف به بیگانگان پردا ت .از ج له در سال 1289ه.ق با واگذاری امتیاز سا ت راهآهن
سالالراسالالری ایران به یک نفر انگلیسالالی به نام جولیسرویتر در ازای دریافت مقرری سالالاالنه،
تقریبا ت امی ثروا کشالالالور را در ا تیار او قرارداد (شالالالاهآبادی .)27 :1386 ،عالوه براین
دارسالالی نیز در سالالال  1901م ،امتیازی را برای اکتشالالاف ،اسالالتخراج ،تولید و فروش نفت و
دیگر ذ ایر معدنی ایران بد ست آورد که بعدها معلوم شد که چنین امتیاز سودمندی حتی
به قدراهای ارجی اعطا نشالالده بود (غنی .)23 :1378 ،به هرحال وقتی چهارچوبی وجود
ندارد و سیا ست داران به قدری ضعیف ه ستند که از ارجی م ست ری میگیرند ،هرگونه
سرنوشتی م ان است برای یک ملت رقم زده شود .طبعا نیروی ارجی نیز با بهرهبرداری
از این ضالالعف ،مصالالالم یک کشالالور را در ا تیار ود میگیرد (سالالریعالقلم .)99 :1390 ،به
طوریکه سا تار سیا سی ایران مطابق وا ست و منافع قدراهای ارجی ع ل مین ود و
آنان در تثبیت سیستم سیاسی نقش بسیار موثری داشتند (سریعالقلم .)77 :1389 ،به هر روی
نیروی الالارجی در تثبیالالت فرهنالالگ پالالاتری ونیالالالیسالالالم نقش موثری داشالالالالت و هرگونالاله
توسعهفرهنگی را به ضرر ود میدید .بنابراین ناامنی ،بیاعت ادی ،سیاست حذف ،تط یع و
سرکوب ،ودمحوری سیاسی و نگرانی از اج اع نظر از ج له مهمترین مختصاا فرهنگی
برآمده از سا تار نظام پاتری ونیالیستی در دوره قاجار بود که به عنوان موانع ع ده در جهت
توسالالعه فرهنگی در این دوره محسالالوب میشالالود .این چنین مؤلفههای فرهنگی بر اسالالته از
سا تار معیوب پدرساالری ایرانی در دوره قاجار بود که بر کردارهای عامالن کنشگر این
دوره بسالالالیارتاثیرگذار بود و در دورههای بعدی نیز تداوم یافت .چنین گزارههای معیوب و
ناکارآمدی در دوره قاجار ع ال راه هرگونه توسالالعه و تحولفرهنگی را سالالدّ ن ودند .به هر
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روی توسعه فرهنگی در دوره قاجاریه هم از نظر مهیا نبودن امااناا مدرن مانند سا تارهای
اداری و سالالالیاسالالالی پیشالالالرفته و هم به دلیل عدم شالالالالگیری مؤلفههای فرهنگ سالالالیاسالالالی
مشارکتجو در وضعیت بسیار ضعیف و شانندهای قرار داشت.
بررسی زمینههای گسست و تحول در فرهنگ سیاسی عصر قاجار
اقداماا اصالالالالحی در تاریخ ایران دوره قاجاریه که موید نوعی گسالالالسالالالت از فرهنگ
مسلط پاتری ونیال میباشد ،زمینه الزم را برای شالگیری فرهنگ سیاسی مشارکتی که در
مشالالروطه مجال بروز یافت ،فراهم ن ود .بیش از وقوع مشالالروطه نیز عامالن ماهر و بازاندیش
در سیستم پاتری ونیالیستی قاجاریه ،دست به اقداماا اصالحی زدند که زمینه تحول فرهنگ
سالالالیاسالالالی دوره قاجاریه را فراهم ن ودند .اما به دلیل اثرگذاری فرهنگ پاتری ونیال به نتایج
ث ر بخشی دست نیافتند.
پیدایش گ س ست از فرهنگ پاتری ونیالی ستی قاجار از ع صر م شروطه ،نتیجه یک سری
اقداماا کارگزاران بازاندیش بود که در این دوره در قالب سالالالازوکارهای نهادی همچون
پارل ان ،ود را متبلور سا ت .بعد از وقوع جنگهای ایران و روس و شاست ایرانیان در
آن نبردها ،این پرسش در ذهن حاک ان ایرانی طور کرد که چرا ایران دیگر یک کشوری
قدرت ند نیست؟ (رهبری .)138 :1387 ،از این زمان به بعد ،بسیاری از کارگزاران بازاندیش
قاجاری مانند امیرکبیر ،سپه ساالر و ...در صدد نقد سا تار ا ستبدادی حاکم و فراهم ن ودن
زمینه های تحول در فرهنگ ناکارآمد حاکم برآمدند .لذا با اقداماا بازاندیشالالالانه عامالن
ماهر در این دوره ،تغییراتی در جهت گسست از فرهنگ پاتری ونیال ایجاد شد.
با شالروع صالدراا امیرکبیر ،راه برای اصالالح و ترقی ه وار شالد .او با ک ال شالجاعت،
اقداماتی مانند تعیین میزان حقوق و مقرری برای هر شالالالغل ،مبارزه جدی با تنبلی کارمندان
دولت و جلوگیری از ر شوه واری و قطع م ست ری نابجای درباریان و شاهزادگان را انجام
داد .امّا پس از مدا کوتاهی ،کارشالالانیها و اعتراضالالاا ماموران دولت نسالالبت به اقداماا
وی شال گرفت (انصاری .)202 :1385 ،به هر حال اندیشههای او که نشانگر بازاندیشی در
سا تار پاتری ونیالی ستی قاجاریه بود .به دلیل ری شهدار بودن این سا تار ،قرین موفقیت نبود
و تداوم پیدا نارد .میرزا ح سین ان سپه ساالر ا صالحگر دیگری بود که با بازاندی شی در
سا تار پدرساالرانه قاجاریه به دنبال قانون ،به رس یت شنا ته شدن حقوق اجت اعی مردم و
مشالالالخص شالالالدن حقوق دولت و قالبی معین در اداره م لات بود (موثقی .)137 :1385 ،او
همچنین با تا سیس مدارس به و ضع م لات سرو سامانی بخ شید .امّا چون اقداماا او مورد
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قبول طیف سنتی و محافظهکار جامعه واقع ن شد ،در نتیجه آنان شاه را بر آن دا شتند تا او را
از کار برکنار ن اید (انصاری .)206 :1385 ،برکناری سپهساالر نیز نشانگر استحاام سا تار
پاتری ونیالیستی حاکم و ضعف جایگاه نخبگان تحول واه و بازاندیش بود.
با وقوع جنبش مشروطیت ،تالشهای توام با گسست اصالحگران ایرانی مانند امیرکبیر،
سپهساالر و ...به بار نشست و در سطم سیستم سیاسی و جامعه فراگیر شد و پیدایی فرهنگ
سالالیاسالالی مشالالارکتی مغایر با فرهنگ پاتری ونیالیسالالتی حاکم را نوید داد .مهمترین دسالالتاورد
مشروطیت تاسیس نخستین مجلس شورای ملی با مشارکت قشرهای مختلف اجت اعی بود
(زرینفر .)35 :1387 ،مشالالالروطه همچنین مفاهیم جدیدی از ج له وضالالالع قانون اسالالالاسالالالی،
محدودسا تن قدرا و ا تیاراا حاومت ،ایجاد تشالهای صنفی و سیاسی و برابری در
مقابل قانون را در اذهان جامعه ایجاد کرد (زیباکالم .)9 :1391 ،با شالگیری نظم سیا سی
جدید در دوره مشالالالروطه ،شالالالاه از اع ال قدرا مطلقه و ودکامهاش محروم میشالالالد و با
کارکرد صحیم نهادهای سیاسی و اجت اعی ناشی از مشروطه ،امید به افزایش شا صههایی
همچون رفاه ،امنیت و آسالالالایش فزونی یافت (زرینفر .)37 :1387 ،امّا این دسالالالتاوردهای
مدنی که تحولی در فرهنگسالالالیاسالالالی دوره قاجار جهت نیل به توسالالالعهفرهنگی محسالالالوب
میشالالد ،دیری نپایید و در مدا کوتاهی از بین رفت .زیرا مشالالروطه واهی نه ت رین شالالده
بود ،نه فرهنگ رایج جامعه بود .ایرانیان جز سرکوب ،قتل و نابودی مخالفان تجربهای دیگر
نداشتند (سریعالقلم .)40 :1390 ،پس ضعف فاری و اجت اعی روشنفاران و طبقه متوسط
مدافع مشالالالروطه و توان ندی گروهای زمیندار و محافظه کاران سالالالنتی که حامی فرهنگ
پاتری ونیالی ستی حاکم بودند ،مانع از ایجاد تغییراا ا سا سی در قالب م شروطه شد (موثقی،
 .)193 :1385بنابراین ا صالحاتی که در دوره م شروطه در را ستای تو سعهفرهنگی صورا
گرفت ،صرفا کردارهای بازاندی شانهای مح سوب می شد که از غنای الزم بر وردار نبود و
به دلیل تسالالاللط سالالالا تار اسالالالتبدادی و تداوم الگوی فرهنگ پاتری ونیالیسالالالم ،ضالالالعف و
ناکارآمدی بنیانهای فرهنگ مشارکتی را در دوره بعد از آن نشان داد.
فرهنگ سیاسی ایران در دوران پهلوی
پهلوی اول و دوم تا حد زیادی سرنو شت سیا سی م شترکی دا شتند و با تداوم الگوهای
فرهنگی گذشالالالته بر اسالالالاس مفهوم زمان در نظریه گیدنز ،بازتولید کننده و تداوم بخش
مناسباا فرهنگ پاتری ونیالیستی دوره قاجار در قالبی مدرن بودند (مصلینژاد.)75 :1392 ،
برنامه مدرنیزاسیون دوره پهلوی منجر به تحول در سا تار قدرا سیاسی و نوسازی فرهنگی
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جامعه نشد و آن بخش از عناصر مهم مدرنیته که مربوط به فرهنگ سیاسی همچون روحیه
نقدپذیری بود را مورد توجه قرار نداد (عباسزاده مرزبالی و رفیع .)73 :1386 ،این سالالا تار
اسالالتبدادی در دوره پهلوی به عنوان مانعی در برابر فرهنگ سالالیاسالالی مشالالارکتی ع ل کرد و
سالالبب شالالد تا فرهنگ تبعی بهجای فرهنگ مشالالارکتی تداوم داشالالته باشالالد .از این رو در این
دوره فضای چاپلوسی ،ناامنی ،ترس از نقد و انتقاد که از مشخصههای نظام پاتری ونیالیستی
بود ،بروز یافت .پس مهمترین ویژگیهای فرهنگ سیاسی ایران دوران پهلوی که برآیندی
از تداوم فرهنگ پاتری ونیالیسم میباشد به شرح زیر است.
 -1ساختار متمرکز و استبدادی حکومت

سا تار استبدادی به عنوان کلیتی از نظام اجت اعی دوره قاجار به دوران پهلوی بر اساس
مفهوم ز مان در نظر گ یدنز منت قل شالالالالد و به باز تول ید الگو های اجت اعی و فره نگ
پاتری ونیالی ستی در این دوره مبادرا ورزید .براین ا ساس شخص شاه در نظام اقتدارگرای
ایران عصالالر پهلوی به عنوان عنصالالر اصالاللی سالالا تار اجت اعی ،نقش تعیینکنندهای در پویش
تحوالا سالالیاسالالی ،اجت اعی و اقتصالالادی جامعه ایفا مین ود (ازغندی .)113 :1376 ،در این
زمینه نیز رضالالالاشالالالاه به هیئت دولت ود گفت«هر م لاتی رژی ی دارد .رژیم ما یک نفره
است» .ه ین صوصیاا ،عالوه بر نتایج قدرا مطلق و استبدادی ،باعث شد تا او بعدها نه
تنها مخالفانش ،بلاه کسالالالانی که او را در رسالالالیدن به قدرا یاری داده بودند ،حذف ن اید
(کاتوزیان .)229 :1391 ،مح درضاشاه نیز در راستای سا ت مت رکز و استبدادی حاومت
بر این باور بود که " باورکنید وقتی سالالاله چهارم ملتی واندن و نوشالالالتن ن یدانند ،تنها راه
انجام اصالالالحاا ،شالالدیدترین دیاتاتوریهاسالالت" (گراهام .)69 :1358،در نتیجه سالالا تار
سالالیاسالالی عصالالر پهلوی ،به گونهای بود که ه ه قدراها در نهایت به شالالاه تم میشالالد .این
سا ت مت رکز قدرا که با هرگونه رفتارهای پر س شگرانه و م شارکتی شهروندان به عنوان
ع لی بازاندیشالالانه مطابق با نظریه گیدنز در تضالالاد بود ،ن یتوانسالالت به عنوان مح لی برای
گسترش توسعه فرهنگی محسوب شود.
 -2فساد دولتی

ف ساد ه واره جزء جدان شدنی رژیمهای ا ستبدادی مانند رژیم پهلوی بوده ا ست .شاه و
کل یه بسالالالتگان و درباریان ،هر یک به نوعی گرفتار فسالالالاد بودند .درآمدهای نفتی عظیم،
ودیای از منابع گسالالالترش فسالالالاد در میان درباریان و نیروهای دولتی بود .به طوری که
شرکت ملی نفت یک بودجه سری برای ماموران و دو ستان ود در ارج دا شت و اغلب

