احیای فرهنگ سیاسی پژوهی و جایگاه آن در ایران
دکتر احمد گل محمدی
امیر صابری

**

تاريخ دريافت85/3/25 :
تاريخ پذيرش98/8/5 :

چکيده
در سه دهه اخیر که با ارتقاش جايگاه فرهنگ در رشتهها و حوزههای
مطالعاتی مختلف علوم انسانی و اجتماعی ويژگی میيابد ،رشته علوم سیاسی
هم شاهد چنین تحولی بوده است .بارزترين نمود اين تحول ،احیای فرهنگ
سیاسی پژوهی است که در افزايش تأمالت نظری و مطالعات تجربی مصداق
میيابد .بنابراين ،تولید دادههای معتبر ،بیشتر درباره فرهنگ سیاسی جوامع رونق
فزايندهای گرفته است.
* استاديار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبايی
** عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی

*
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در نوشتار حاضر میکوشیم به پرسشهای مرتبط درباره اين تحول پاسخ
دهیم :که چرا در سه دهه اخیر فرهنگ سیاسی پژوهی اهمیت روزافزونی يافته
است؟ نمودها و مصاديق اين اهمیت يابی چیست؟ فرهنگ سیاسی پژوهی در
ايران چه جايگاهی دارد؟ سازماندهی کلی مقاله هم با اين سه پرسش اصلی
تناسب يافته است .بنابراين ،نخست پس از نیم نگاهی به شكل گیری و رونق
نسبی فرهنگ سیاسی پژوهی روشمند در میانه سده بیستم ،عواملی را بازشناسی
خواهیم کرد که به نوعی باعث شدند تا اين سنت پژوهشی پس از سپری کردن
يک دوره نسبتاً طوالنی رکود و افول ،احیا شود و از اواخر سده بیستم ،رونق
فزايندهای پیدا کند .سپس به برجستهترين نمودها و مصاديق اين رونق اشاره
خواهیم کرد .بحث پايانی مقاله هم نوعی همسنجی و ارزيابی آسیب شناسانه
وضعیت فرهنگ سیاسی پژوهی در ايران است.

پيشينه فرهنگ سياسي پژوهي
هر چند آگاهی از پديده فرهنگ سیاسی و انديشیدن درباره آن پیشینه دو هزار ساله
دارد ( ،)Pye, 2000: 24پژوهشهای روشمند درباره اين پديده در سده بیستم انجام
شد .نخست ،در دهه پنجم سده بیستم ،تحت تأثیر مكتب روانشناسی سیاسی که
سیاست کالن هر جامعه را تابعی از وجه غالب ويژگیهای روانی -فرهنگی اعضای آن
میدانست ،موجی از مطالعات معطوف به شناخت "خصیصه ملی" شكل گرفت .منظور
از خصیصه ملی درواقع جمع جبری خصیصههای مشترک بیشتر افراد يک جامعه بود
که رفتارها و تحوالت سیاسی آن جامعه را شكل میداد (.)Duckitt, 2000: 89
تفسیر الگوهای رفتار سیاسی ملی در قالب خصیصه ملی هرچند به سرعت
گسترش يافت ،اما چندان پايدار نبود و موج "خصیصه ملی" پژوهی به زودی فروکش
کرد تا مرحله ديگری از فرهنگ سیاسی پژوهی استوار بر مفهوم "فرهنگ مدنی" شكل
گیرد .از اوايل دهه ششم تا اوايل دهه هشتم سده بیستم ،اين مفهوم الهام بخش اصلی
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فرهنگ سیاسی پژوهی بود و با الگوبرداری مفهومی و روش شناختی از فرهنگ مدنی
الموند و وربا ،مطالعات تجربی عمده ای صورت گرفت که پژوهشهای الكس اينكلز و
ديويد اسمیت درباره فرهنگ سیاسی شش کشور مختلف و کار ارزشمند رونالد
اينگلهارت درباره ارزشها و نگرشهای جوامع مختلف از آن جمله است ( Brint,

.)1991: 103; Almond, 1994: x
پارادايم فرهنگ مدنی گرچه خوش درخشید ،ولی دولت مستعجل بود .تقريبا از
اوايل دهه هشتم سده بیستم اعتبار اين پارادايم به تدريج زير سئوال رفت و فرهنگ
سیاسی به عنوان متغیر تبیین گر جايگاه برجسته خود را کم کم از دست داد .بنابراين ،به
جز برخی حوزهها ،رهیافت فرهنگ سیاسی از اعتبار و جذابیت افتاد و به رکود نسبتا
پايداری گرفتار شد .اين رکود تقريبا تا اوايل دهه نهم سده بیستم تداوم يافت و سپس
موج ديگری از فرهنگ سیاسی پژوهی شكل گرفت که همواره پررونق تر میشود.

تحوالت بستر ساز احياي فرهنگ سياسي پژوهي
در طول بیش از يک دهه افول و رکود فرهنگ سیاسی پژوهی ،تحوالتی شكل
گرفت که به نوعی بسترساز رونق دوباره فرهنگ سیاسی شد .هرچند شمار و اهمیت
اين گونه تحوالت را نمیتوان به دقت تعیین کرد ،اما سه دسته تحول را میتوان در
رديف موثرترين عوامل برشمرد .دسته نخست دربرگیرنده برخی تحوالت تاريخی
هستند که ،مستقیم يا غیرمستقیم ،بستر مناسبی برای احیای رهیافت فرهنگ سیاسی
فراهم کردند .تحوالت دسته دوم را میتوان چرخشها يا تحوالت نظری نامید که (از
طريق بی اعتبار يا کم رنگ کردن ديدگاههای بی توجه يا کم توجه به عوامل فرهنگی،
يا اهمیت و اعتبار بخشیدن به ديدگاههايی که به فرهنگ سیاسی اهمیت میدادند)
اهمیت يابی فرهنگ سیاسی را باعث شدند .تحوالت دسته سوم هم عبارت است از
برخی تالشها برای بازسازی مفهومیفرهنگ سیاسی که از کاستیها ،محدوديتها و
ابهامات مفهوم بندیهای پیشین برکنار باشد.
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تحوالت تاریخي
يكی از ريشههای رستاخیز فرهنگ سیاسی پژوهی را میتوان در تحول تاريخی-
سیاسی جستجو کرد .از جمله اين تحوالت میتوان به جنبشهای دموکراسی خواهی و
تحوالت دموکراتیک ،رستاخیز ناسیونالیسم و جنبشهای هويت محور ،برخی
جنبشهای بنیادگرايانه ،راستگرايی و محافظه کاری سیاسی ،و فروپاشی نظامهای
کمونیستی اشاره کرد .گرچه میزان و تقدم -تاخر تأثیرگذاری اين تحوالت را نمیتوان
به روشنی تعیین کرد ،اما ترديدی نیست که هرکدام از اينها به نوعی بسترساز و زمینه
ساز احیای فرهنگ سیاسی بودهاند.
برخی پژوهشگران معتقدند که تحوالت دموکراتیک دهه  53نقش موثری در احیای
فرهنگ سیاسی داشت .اين تحوالت که با عنوان "موج سوم دموکراسی" مورد بحث
قرار میگیرد ،برخی پژوهشگران را به بررسی رابطه میان فرهنگ (سیاسی) و
ساختارهای سیاسی عالقمند کرده است .آنان ،مانند الموند و وربا ،میکوشند وجود
رابطه و همبستگی میان ارزشها و نگرشهای سیاسی شهروندان و نظام سیاسی را
بررسی و شناسايی کنند .درواقع ،فروپاشی اقتدارگرايی و گشايشهای دموکراتیک در
برخی جوامع ،عالمان سیاست را به بنیادهای فرهنگی دموکراسی پايدار عالقمند کرده
است (.)Pye,2000: 27
گرايشها و جنبشهای ناسیونالیستی هم تأثیر مشابهی داشته است .خیزشهای ملی
گرايانه و خاص گرايانه ،و همچنین برجسته شدن سیاست هويت در جوامع مختلف،
عالمان سیاست را به فرهنگ عالقمند کرده است .در اين گونه پديدهها و تحوالت،
ارزشها و نگرشهای مختلف فرهنگی نقش واسط مهمیبازی میکنند .از اين لحاظ،
پژوهشگران میخواهند بدانند که عناصر فرهنگ سیاسی چگونه میتواند شیوههای
کسب مشروعیت سیاسی و شیوههای هويت يابی سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.
جنبشهای بنیادگرايانه نیز توجه برخی پژوهشگران را به نقش فرهنگ سیاسی در
رفتارها و پديدههای سیاسی را معطوف کرده است (.)Street,1994: 95
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راست گرايی سیاسی تحول ديگری است که به نظر الموند در احیای عالقه به
فرهنگ (سیاسی) موثر بود .او مدعی است که محافظه کاری و راست گرايی در
سیاستهای مالی و انتخاباتی کشورهای توسعه يافته با بی اعتبار شدن رهیافتهايی
همراه شد که ارج و اهمیتی برای فرهنگ سیاسی قائل نبودند .رهیافتهای موردنظر
عبارت بودند از مارکسیسم و نظريه انتخاب عقالنی که نسبت به نقش و اهمیت فرهنگ
در زندگی سیاسی کم توجه يا بی توجه بودند (.)Almond,1994: 49
البته ادعا میشود که تأثیر فروپاشی نظامهای کمونیستی بر احیای فرهنگ سیاسی،
بسیار بیشتر از افول مارکسیسم بوده است .پژوهشگران نشان میدهند که درپی
فروريزی ديوار برلن ،موج جديدی از مطالعات تجربی در اروپای شرقی و کشورهای
تازه تاسیس ناشی از فروپاشی شوروی شكل گرفت .در اين مطالعات تجربی عمدتا
پیمايشی ،تأثیر چندين دهه عملكرد نظامهای توتالیتر چپ ،عناصر پايدار و ناپايدار
فرهنگ سیاسی ،و میزان سازگاری اين گونه عناصر با نظامهای دموکراتیک پايدار مورد
بررسی قرار میگرفتند ( .)Alexander,2000: 22-7تحوالت پس از فروپاشی در اين
گونه جوامع به ويژه برای پژوهشگرانی اهمیت دارد که به بنیادهای فرهنگی دموکراسی
عالقمندند.

چرخشها و تحوالت نظري
چرخشهای نظری به دو دسته تحوالت فكری و نظری بنیادی اطالق میشود.
دسته اول تحوالتی هستند که نتیجه آنها افول و يا کم رنگ شدن پارادايمهای بی توجه
يا کم توجه به عوامل فرهنگی بوده است .دسته ديگری از تحوالت هم باعث شده است
تا پارادايمها و يا رهیافتهايی که به فرهنگ سیاسی اهمیت میدهند ،جايگاه مسلطی
پیدا کنند .افول پارادايم انتخاب عقالنی مصداق بارز تحوالت دسته اول است و
چرخش پست مدرنیستی و تفسیری ،تحول پارادايمی و روش شناسانه در روانشناسی،
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و نوعی تحول گفتمانی در سنت فكری مارکسیسم هم مصاديق دسته دوم تحوالت
میباشند.
مهمترين چرخش پارادايمی زمینه ساز احیای جايگاه فرهنگ سیاسی افول پارادايم
انتخاب عقالنی است .در دهه  83پارادايم انتخاب عقالنی اعتبار و جذابیت خود را به
تدريج از دست میداد و نوعی سرخوردگی فزاينده از تبیینهای مادی شكل میگرفت
و به نسبت افول اين گونه تبیینها ،تبیینهای فرهنگ محور اهمیت بیشتری پیدا میکرد.
خود نظريه پردازان انتخاب عمومی نیز از مواضع خود عقب نشینی میکردند و
میکوشیدند تا از تقلیل گرايی عقالنی بپرهیزند .بدين ترتیب پارادايم مسلط انتخاب
عقالنی مورد چالش قرار میگرفت و بر اعتبار تبیینهای فرهنگ گرا افزوده میشد
( .)Price,1999: 1بیگمان چنین تحولی برای احیای جايگاه فرهنگ سیاسی بسیار
مناسب بود.
در دوره مورد بررسی همچنین شاهد چرخش پارادايمی و نظری به پست مدرنیسم
در حوزههای مختلف علوم اجتماعی ،از جمله علم سیاست ،هستیم .اين چرخش از آن
رو تأثیر مثبتی در احیای فرهنگ سیاسی داشت که سنت فكری پست مدرنیسم درعین
پرهیز از کالن روايتها و مفهوم علل نخستین ،بر بسترمندی کنشهای انسانی و،
بنابراين ،تبیینهای فرهنگی کنش ،بیش از پیش تأکید میکند ( .)Street,1994: 95چنین
تحولی نه تنها به احیای فرهنگ سیاسی به عنوان يک رهیافت پژوهشی کمک کرد ،بلكه
فرهنگ سیاسی پژوهیهای تفسیری را هم رواج داد که کار برجسته استفن ولش
( )Welch 1993را میتوان مويد اين ادعا به شمار آورد .البته چرخش پارادايمی به
پست مدرنیسم عامل تحول مرتبط زمینه ساز ديگری بود که چرخش از رفتارگرايی به
تفسیرگرايی نامیده میشود (.)Street,1994: 98
تحول ديگری که زمینه ساز احیای فرهنگ سیاسی به شمار میآيد در حوزه
روانشناسی شكل گرفت .يكی از مصاديق اين تحول چرخش از روانشناسی استوار بر
نظريههای شناختی به روانشناسی نوفرويدی يا روانشناسی ژرفانگر است که به همت
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انديشمندانی مانند فوکو ،دريدا ،الکان ،آلتوسر و گرامشی شكل گرفت(.)Pye,2000: 32
مصداق دوم ،پیشرفت در روانشناسی بینافرهنگی و پیشرفت در روشهای تشريح و
اندازهگیری ارزشهای اجتماعی -فرهنگی بنیادی بود که امكان بیشتری برای سنجش
ارزشها و نگرشهای سیاسی فراهم میکرد (.)Duckitt,2000: 89
همچنین میتوان از نوعی تحول گفتمانی در سنت فكری مارکسیسم ياد کرد که در
احیای رهیافت فرهنگ سیاسی بی تأثیر نبود .برخالف دهه  33که پارادايم فرهنگ مدنی
آماج حمالت شديد مارکسیستها قرار گرفت ،در اواخر دهه  83و اوايل دهه  53شاهد
عقب نشینی در اين سنت فكری هستیم که در حكم نوعی اعتراف به اهمیت فرهنگ
سیاسی در درک پديدههای سیاسی بود .بسیاری از نئومارکسیستها به اين نتیجه
رسیدند که سیاست فقط در درون ساختارها و فرايندهای مادی جريان ندارد ،بلكه با
انواعی از نگرشها و ارزشها هم عجین است که فرهنگ سیاسی با آنها سروکار دارد
(.)Haynes,1999: 8
ناگفته نماند که خود نظريه فرهنگ هم در دهه  2553جايگاه بسیار برجسته ای در
علم سیاست کسب کرد .اين تحول تاحدود زيادی بازتاب و نتیجه شكل گیری موجی
از عالقمندی به قومیت ،دين و تمدنها بود .پديدههای نامبرده با اين موضوع مرتبط
بودند که مردم چگونه با توسل به ارزشهای گروههای اجتماعی ،به جستجوی هويت
میپردازند .البته عالقمندی فزاينده به اتخاذ رهیافتهای فرهنگی در پژوهشها و
مطالعات سیاسی را میتوان راهی برای مقابله با رهیافت انتخاب عقالنی دانست که بر
اصل بیشینه کردن منافع ،بدون توجه به بستر فرهنگی شكل گیری ترجیحات و عاليق،
برای تبیین پديدههای سیاسی تأکید میکرد (.)Lane and Ersson,2002: 3

بازسازي مفهومي
بیگمان تحوالتی که تاکنون برشمرديم ،به نوعی در احیای فرهنگ سیاسی موثر
بودند .ولی احیای رهیافت فرهنگ سیاسی فقط معلول اين تحوالت نبود ،بلكه تحول
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مفهومی خود رهیافت فرهنگ سیاسی هم نقش بسزايی داشت .آنچه در دوره مورد
بررسی ما احیا شد ،شكل بازسازی شده ای از فرهنگ سیاسی بود .به بیان ديگر،
بازتعريف فرهنگ سیاسی و تالشهای نسبتا موفق برای بازسازی مفهومی آن؛ اعتبار،
کارايی و ،اهمیت اين رهیافت را به میزان چشمگیری فزونی بخشید.
يكی از نخستین گامهای اصلی در راستای بازسازی فرهنگ سیاسی را خود الموند
و وربا برداشتند .تقريبا  12سال پس از انتشار فرهنگ مدنی که با انتقادهای مختلفی
همراه بود ،مجموعه مقاالتی با عنوان بازانديشی در فرهنگ مدنی منتشر شد که الموند
و وربا آن را ويراستاری کرده بودند ( .)Almond and Verba 1989افزون بر الموند و
وربا ،انديشمندان و نظريه پردازان ديگری هم به اين مهم همت گماشتند که آرون
ويلداوسكی ،رابرت پاتنام و ريچارد ويلسون از چهرههای برجسته اين گروه به شمار
میآيند .در سطور پايین گزارش بسیار کوتاهی از تالشهای آنان ارائه خواهدشد.
بازانديشی در فرهنگ مدنی ،دربرگیرنده دو دسته مقاله است .شماری از مقاالت
درواقع گزارش مطالعات تجربی در فرهنگ سیاسی هستند و شمار ديگری هم در
رديف بحثهای نظری قرار میگیرند .گرچه مطالعات موردی تجربی با الگوبرداری از
چارچوب فكری الموند و وربا صورت گرفته است ،مقاالت نظری کتاب ،بسیار
انتقادیتر هستند .در اين مقاالت انتقادی هم تعريف و مفهومبندی فرهنگ سیاسی مورد
بازانديشی قرار میگیرد ،هم بر اين موضوع تأکید میشود که بايد به فرض تبیین گر
بودن فرهنگ سیاسی با ديده ترديد نگريست.
درباره تعريف فرهنگ سیاسی ،لیپهارت در مقاله ای با عنوان "ساختار استدالل"،
الموند و وربا را مورد سرزنش قرار میدهد که مفهوم فرهنگ سیاسی را بسیار فراگیر
تعريف کرده اند .به همین دلیل ،فرهنگ سیاسی عالوه بر تمايالت ،گرايشها و
نگرشهای معطوف به اعیان سیاسی" ،روابط اجتماعی و بین شخصی" را هم دربر
میگیرد .پیت من هم که ،به زعم خود ،يک انتقاد فلسفی مطرح میکند ،مدعی است که
الموند و وربا گرفتار نوعی تاتالوژی هستند .آنان گرايشها و نگرشها را بخش جدايی
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ناپذير نظام سیاسی به شمار میآورند که اگر اين ادعا درست باشد ،ديگر نمیتوان
فرهنگ سیاسی را يک متغیر مستقل به شمار آورد ،زيرا جزيی از متغیر وابسته يا همان
نظام سیاسی است (.)Lijphart,1989: 38
رابرت پاتنام هم در بازسازی مفهوم و رهیافت فرهنگ سیاسی ،و بنابراين ،احیای
فرهنگ سیاسی پژوهی نقش بسیار برجسته ای داشته است .او در کتاب خود نقش و
تأثیر عوامل فرهنگی در نظام سیاسی را با ظرافت و دقت مثال زدنی نشان میدهد و
لزوم توجه به ارزشها و نگرشهای سیاسی برای درک پديدههای سیاسی ،به ويژه
شكل گیری دموکراسیهای پايدار ،را مورد تأيید و تأکید قرار میدهد .به بیان روشن
تر ،پاتنام نشان میدهد عناصری مانند اعتماد که برای مفهوم فرهنگ مدنی الموند و
وربا اهمیت زيادی داشتند ،میتوانند پايداری يا ناپايداری دموکراسی (در بخشهای
مختلف ايتالیا) را به خوبی تبیین کنند (.)Pye,2000: 28
هرچند پاتنام تواضع زيادی به خرج داده ،پژوهش خود را ادامه کار الموند و وربا
به شمار میآورد ،میتوان گفت که کارآمد کردن دموکراسی بر مفهوم بندی و روش
شناسی بازسازی شده ای استوار است .از لحاظ روش شناختی ،کار پاتنام بر ترکیبی از
رهیافتهای سه گانه استوار است .او هم از دادههای آماری استوار بر مطالعات تجربی
استفاده میکند ،هم نوعی نظريه را راهنمای کار خود قرار میدهد ،و هم به بررسیها و
تحلیلهای تاريخی متوسل میشود .برخی صاحب نظران معتقدند که پژوهش پاتنام کار
پیشگامانهای است که امكان تازه و ارزشمندی برای يک برنامه پژوهشی مترقیانه در
حوزه فرهنگ سیاسی عرضه میکند ( .)Laitin,1995: 172اين ادعا تا حدود زيادی
واقعیت دارد ،زيرا پاتنام الهام بخش مطالعات تجربی بسیاری شد.
سهم آرون ويلداوسكی در بازسازی مفهوم فرهنگ سیاسی و احیای فرهنگ سیاسی
پژوهی کاربست رهیافت "نظريه فرهنگ" در حوزه فرهنگ سیاسی است .او که در
اواخر عمر به يكی از مدافعان و نمايندگان پیشگام نظريه فرهنگ تبديل شد ،درعین
بازتعريف فرهنگ ،بر نقش عناصر مختلف فرهنگی در زندگی سیاسی تأکید میکند
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( .)Wilson,2000: 253ويلداوسكی همچنین میکوشید نظريههای ظاهراً متناقض با
هرگونه تحلیل فرهنگی را به گونه ای بازسازی کند که برای بررسیهای فرهنگی
مناسب باشند .او مثالً نشان داد که نظريه انتخاب عقالنی را میتوان با افزودن يک بعد
فرهنگی غنا بخشید تا برای تبیین تفاوتهای ظريف در عاليق و ترجیحات کنشگران به
کار آيد (.)Pye,2000: 29
ريچارد ويلسون هدف خود را احیای فرهنگ سیاسی اعالم میکند ،زيرا اعتقاد دارد
که فرهنگ سیاسی ،به عنوان مفهومی سامان بخش ،از رونق افتاده است .او میخواهد
فرهنگ سیاسی را به گونهای بازسازی و احیا کند که بتواند منابع ثبات و تحول سیاسی
در جوامع مختلف را تبیین کند .برای انجام اين مهم او مفهوم "ايدئولوژیهای اطاعت"
را جعل میکند که به نوعی بازتاب فرهنگهای سیاسی هستند .به بیان ديگر،
ايدئولوژیهای اطاعت همان ساختارهای استدالل اخالقی و سیاسی هستند که با
متحول شدن جوامع پیچیده تر میشوند .از اين لحاظ ،میتوان گفت که فهم بهتر
زندگی ،تحول و ساختار سیاسی جوامع مختلف درگرو فهم ايدئولوژیهای اطاعت يا
همان فرهنگهای سیاسی است (.)Laitin,1995: 169
در اين بحث بايد از ريچارد تاپ هم ياد کرد که برای بازسازی مفهومی فرهنگ
سیاسی تالش کرده است .در مقاله تاپ ما شاهد تعريف کامالً تجديد نظر شدهای از
فرهنگ سیاسی هستیم .از ديد او فرهنگ سیاسی عبارت است از نگرشها و ايستارهايی
که شهروندان اخذ میکنند تا سیاست را درک کنند .بنابراين ،فرهنگ سیاسی به چیزی
زنده و پويا تبديل میشود ،درحالی که ،از ديد تاپ ،مفهوم "الگوهای گرايشها"ی
الموند و وربا ناگزير به برداشتی ابزاری از کنش میانجامد ( .)Street,1994: 98البته
انديشمندان و پژوهشگران ديگری نیز در اين حوزه فعالیت کردهاند که يادکردن از آنها
در حوصله اين مقال نیست.
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نمودها و مصادیق احياي فرهنگ سياسي پژوهي
احیای فرهنگ سیاسی پژوهی نمودها و مصاديق مختلفی دارد .شمار رشته /
گرايشهای مرتبط با فرهنگ سیاسی پژوهی افزايش يافته و به همین نسبت ،واحدهای
درسی جديدی تعريف شده است .نتايج جستجوهای ساده اينترنتی نشان میدهد که
شمار مجالت ،کتابها و مقالههای مرتبط با فرهنگ سیاسی به میزان چشمگیری زياد
شده است .ولی از همه اينها مهم تر ،افزايش بی سابقه پژوهشهای تجربی ،شامل تولید
و گردآوری و تحلیل دادههای مرتبط با فرهنگ سیاسی ،و افزايش موسسات مرتبط با
اين گونه پژوهشها است ،که فهرست وار در باره هر کدام سخن خواهیم گفت.
اين گونه پژوهشها را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :پژوهشها و مطالعات
عمومی ،پژوهشها و مطالعات منطقهای و پژوهشها و مطالعات کشوری .دسته نخست
دربرگیرنده پژوهشها و مطالعاتی است که گستره يا پوشش موضوعی آنها فرهنگ
سیاسی کشور يا منطقه خاص نیست .برخی پژوهشها و مطالعات به فرهنگهای
سیاسی مناطق معینی مانند :اروپا يا آسیای جنوب شرقی اختصاص دارد که در دسته
دوم جای میگیرند و باقی مانده پژوهشها و مطالعات هم کشوری يا حتی محلی به
شمار میآيند .پس از بررسی اين گونه پژوهشها و مطالعات ،به معرفی برخی نهادها و
موسسات فعال در اين حوزه هم خواهیم پرداخت.
در سطح جهانی ،از سه مطالعه تجربی منظم و گسترده میتوان ياد کرد .يكی از اين
موارد پیمايش جهانی ارزش 2ها يا ( )WVSاست که پیشینه آن به اوايل دهه  83باز
میگردد .هرچند پیمايش جهانی ارزشها که بخشی از آن به سنجش فرهنگ سیاسی
اختصاص دارد ابتدا به برخی کشورهای اروپايی محدود بود ،به تدريج کشورهای بیشتر
و بیشتری را دربرگرفت به گونه ای که حدود يک دهه بعد ،در 2553نمايندگان 43
کشور جهان در پیمايش جهانی ارزشها مشارکت داشتند و مرحله چهارم پیمايش

1 . World Values Survey
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( )2555-1333بیش از  62کشور از  2قاره جهان – تقريبا 83درصد کل جمعیت جهان
– را دربرمیگرفت.
برنامه پیمايش اجتماعی بین المللی 2يا ( (ISSPهم که در اوايل دهه  83شكل
گرفت ،امروزه پیمايشهايی در نزديک به  43کشور جهان انجام میشود .گرچه
موضوعهای مورد مطالعه اين برنامه پژوهشی فقط ارزشها و نگرشهای سیاسی
نیستند ،به جرات میتوان گفت که بخش قابل توجهی از موضوعها و پرسشها ،مستقیم
يا غیرمستقیم ،به ارزشها و نگرشهای سیاسی مربوط میشوند .مثال موضوع نخستین
پیمايش نقش حكومت در زمینه آزادیهای مدنی ،آموزش و پرورش ،رفاه و برابری
اجتماعی ،و اقتصاد بود که در سالهای  2551و  2556تكرار شد .موضوع پیمايش
هفتم ،تأثیر باورها و رفتارهای مذهبی بر نگرشهای اجتماعی ،سیاسی و اخالقی بود.
موضوع يازدهمین پیمايش هم به ارزشها و نگرشهای شهروندان جوامع مختلف
درباره ملی گرايی ،منطقه گرايی و جهان گرايی اختصاص داشت.
سنجش جهانی نگرشها 1که زير نظر مادلین آلبرايت ،وزير خارجه پیشین
امريكا ،و همكاری صاحب نظران برجسته ای مانند هنری کسینجر انجام میشود ،از
سال  1332آغاز شده است .هدف از انجام چنین پژوهشی آن است که نگرشهای
اعضای جوامع مختلف نسبت به مسائل و موضوعهای سیاسی -اجتماعی عمده را
بسنجد و تحوالت آن را در طول زمان نشان دهد .قلمرو اين پژوهش هم گسترده است
به صورتی که مثال ابتدا نوعی بررسی میدانی مقدماتی درباره  132رهبر سیاسی،
مطبوعاتی ،فرهنگی و تجاری متعلق به  14کشور جهان صورت گرفت و سپس در
جريان مطالعات بعدی حدود  44پژوهش میدانی انجام و با  38333نفر مصاحبه شد؛
مصاحبه شوندگانی که به کشورهای مختلف جهان –  23کشور امريكايی23 ،کشور
1 . The International Social Survey Program
2 . attitudes global
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اروپايی 8 ،کشور آسیايی 23 ،کشور افريقايی ،و  6کشور واقع در خاورمیانه – تعلق
داشتند.
در سطح منطقهای ،که عمدتا به اروپا و امريكا تعلق دارد ،شمار پژوهشها نسبتا
بیشتر است و به همین دلیل فقط به چند نمونه مهم و برجسته اشاره میکنیم .نخستین
نمونه ،نوعی پژوهش منطقهای درباره فرهنگ سیاسی اروپای غربی يا نوعی فرهنگ
سیاسی پژوهشی تطبیقی است که حدود  63پژوهشگر برای انجام پژوهش زحمت
کشیدهاند و حاصل آن در مجموعه ای پنج جلدی با عنوان باورهای معطوف به
حكومت 2منتشر شده است. )Kaase and Newton,1995: v-vii( .
مطالعه منطقهای ديگر به اصطالح "مطالعه ارزشهای اروپايی" 1يا ( (EVSنام دارد
که پژوهشی گسترده ،پايدار ،منظم و فراملی برای بررسی ارزشهای بنیادی اروپايیان
است را در دستور کار خود دارد .هدف از انجام اين پژوهش يافتن پاسخ معتبر به اين
پرسش است که نهادهای اجتماعی و سیاسی اروپايیان و رفتار حكومتهای اروپايی
برچه بنیادهای ارزشی اخالقی و اجتماعی استوار است .پس از فروپاشی نظامهای
کمونیستی در اروپای شرقی موج ديگری از فرهنگ سیاسی پژوهی شكل گرفت که
میلر و همكارانش فهرست متنوعی از مطالعات میدانی صورت گرفته درباره فرهنگ
سیاسی اروپای شرقی و روسیه آوردهاند)Miller et al. 1998( .
پژوهشها و مطالعات مربوط به امريكای شمالی ،به ويژه اياالت متحده امريكا،
بسیار پرشمارتر و گوناگون تر از آن است که بتوان معرفی کرد .در مورد کشورهای
امريكای التین هم مطالعات مختلف و متعددی صورت گرفته است که کار مشترک
فیتزگیبون و فرناندز ( )R. H. Fitzgibon and J. A. Fernandezاز جمله مطالعات مهم
متعلق به اين حوزه به شمار میآيد.

1 . Beliefs in Government
2 . The European Values Study
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پژوهشها و مطالعات مربوط به فرهنگ سیاسی در افريقا ،نسبتاً اندک و ضعیف
است ،ولی مواردی از بررسی و سنجش فرهنگ سیاسی جوامع افريقای میتوان
شناسايی و معرفی کرد .مثالً پیج ( )M. E. Pageو همكارانش کوشیدهاند روانشناسی
سیاسی و فرهنگ سیاسی افريقا را به تصوير بكشند .مطالعات تجربی آبنیک ( G. J.

 )Abnicدرمورد فرهنگ سیاسی در جیبوتی ،اريتره ،اتیوپی و سومالی هم کار
ارزشمندی است.
بیشترين پژوهشها و مطالعات مربوط به فرهنگ سیاسی آسیا درباره فرهنگ
سیاسی منطقه معینی از اين قاره کهن ،شامل آسیای جنوب شرقی ،حوزه اقیانوس آرام،
شبه قاره هند ،آسیای مرکزی و قفقاز ،و خاورمیانه

است که مطالعات و آثار

پژوهشگرانی مانند الوسون  ،تیسمانیانو و تسلر نمونه بارز آنهاست .در اين قسمت ،بايد
به فرهنگ سیاسی پژوهی تطبیقی هم اشاره کرد که به همت پژوهشگرانی مانند ساموئل
هانتینگتون بنیاد گرفته است ( Berger and

Harrison and Huntington, 2000

.) ;Huntington, 2002
اگر فرهنگ پژوهیهای سیاسی منطقه ای بیشتر از فرهنگ سیاسی پژوهیهای بین
المللی هستند ،شمار و حجم فرهنگ سیاسی پژوهیهای کشوری و موردی به مراتب
بیشتر است .با يک جستجوی ابتدايی و ساده میتوان مشاهده کرد که شمار اين گونه
مطالعات چند هزار مورد و حتی بیشتر است .اگر مطالعاتی که به نوعی با فرهنگ
سیاسی مرتبط باشد را هم حساب کنیم ،بی گمان نتیجه جستجو به چند ده هزار مورد
بالغ خواهد شد که حتی فهرست کردن آنها هم در اين نوشتار امكان پذير نیست.
به همین نسبت شمار موسسههايی هم که در زمینه تولید و تحلیل دادههای مرتبط
با فرهنگ سیاسی فعالیت میکنند افزايش يافته است .از آنجا که در اين مورد نیز شمار
موسسات مورد نظر بسیار بیشتر از آن است که صرفا بتوان در يک مقاله فهرست کرد،
به معرفی چند نمونه معتبر بسنده میکنیم .نمونه اول موسسه

Inter-university

 Consortium for Political and Social Researchاست که میتوان گفت بزرگترين
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بايگانی دادهها و اطالعات رايانهای شده جهان را در اختیار دارد و با بیش از  233عضو
سازمانی فعالیت میکند .اين سازمانها معتبرترين پژوهشهای تجربی در زمینه ارزشها
و نگرشهای سیاسی را زير نظر  ICPSRانجام میدهند که مطالعات الموند و وربا
درباره "فرهنگ مدنی" از آن جمله است.
موسسه تازه تاسیس  Institute for Advanced Studies in Cultureدر زمینه
سنجش دگرگونیهای فرهنگی ،به ويژه دگرگونی در نگرشهای مردم نسبت به
نهادهای سیاسی فعالیت میکند .موسسه

Center for research in Society and

 Politicsهرساله پیمايشهايی را برای بررسی و سنجش نگرشها و ارزشهای افراد
نسبت به موضوعهايی مانند سیاستهای نژادی و سیاستهای ملی و برخی
موضوعهای سیاسی ديگر انجام میدهد .موسسه تازه تاسیس ديگر در زمینه فرهنگ
سیاسی اروپا و آسیا  Eurasia Political Culture Research Networkاست که
میکوشد مهمترين ارزشها و نگرشهای اجتماعی و سیاسی اروپايیها و آسیايیها را
از طريق مطالعات تجربی شناسايی و بررسی کند .همچنین موسسه Research Center

 for Political Cultureچین از جمله موسسات فعال در زمینه فرهنگ سیاسی است.

وضعيت فرهنگ سياسي پژوهي در ایران
مواردی که برشمرديم و بر شمار آنها بسیار میتوان افزود نمونههايی از نمودها و
مصاديق احیای فرهنگ سیاسی پژوهی در جهان هستند که به دنبال برخی تحوالت
تاريخی و نظری شكل گرفتهاند .ولی در ايران ،فرهنگ سیاسی پژوهی وضعیت متفاوتی
داشته ،و دچار نوعی تناقض بوده است .به عبارتی ،گرچه در چند دهه گذشته نقش و
جايگاه فرهنگ در زندگی سیاسی بیش از پیش مورد تأيید و تأکید قرار گرفته است ،اما
فرهنگ سیاسی پژوهی اهمیت و سامان چندانی نداشته است .شواهد زيادی برای نشان
دادن اعتبار چنین ادعايی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
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با وجود اين که تولید دادههای معتبر از طريق انجام پیمايشهای منظم اهمیت
انكارناپذيری در فرهنگ سیاسی پژوهی دارد ،امروزه هیچ موسسه يا نهادی برای انجام
اين مهم وجود ندارد .به همین دلیل يافتن چنین دادههايی برای تحلیل فرهنگ سیاسی
ايران بسیار دشوار است و اندک دادههای موجود هم در چارچوب پیمايشهايی که
موسسات و پژوهشگران متعلق به حوزههای مختلف علوم اجتماعی انجام میدهند
تولید میشود و به همین دلیل برای شناخت ويژگیها و تحوالت فرهنگ سیاسی ايران
چندان مناسب نیستند.
مصداق بارز اين ادعا عملكرد «دفتر طرحهای ملی» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
است .اين موسسه میکوشید با انجام پیمايشهای منظم ،دادههای معتبری درباره
ارزشها و نگرشهای ايرانیان تولید کند .هرچند اين پیمايشها ارزشها و نگرشهای
مختلف ايرانیان در عرصههای گوناگون را سنجش میکرد ،فرهنگ سیاسی ايران چندان
جايگاهی در اين مجموعه نداشت و نسبت بسیار اندکی به اين حوزه (شامل بخش
هفتم و هشتم درباره باورهای سیاسی و ترجیحات سیاسی) اختصاص يافته است .ولی
همین اندک هم با ويژگیهای معمول پیمايش و سنجش فرهنگ سیاسی فاصله زيادی
دارد که عمدتاً از چارچوب مفهومی چنین پیمايشی ناشی میشود و نكاتی را میتوان
در باره آنها بیان کرد.
يكم ،به نظر میرسد اين چارچوب مفهومی بر تعريفی محدود از قلمرو سیاست و
نظام سیاسی ،و بنابراين فرهنگ سیاسی ،استوار است .همین ويژگی باعث شده است تا
امور و مفاهیمی مانند عدالت (قومی) و هويت ملی در رديف مفاهیم يا متغیرهای
غیرسیاسی قرارگیرند که چندان موجه نیست(بنگريد به ارزشها و نگرشها ،جدول
 1-1صفحه  .)35دوم ،نوعی ناسازگاری يا تناقض در چارچوب مفهومی به چشم
میخورد .درحالی که به درستی تصريح شده است گرايش يا "سوگیری دارای دو بعد
عمده شناختی (عقلی) و عاطفی (احساسی) است" (ص ،)11به نظر میرسد در
شناسايی و تعیین متغیرهای نهايی فرهنگ سیاسی اين جنبه مهم ناديده گرفته شده

احياي فرهنگ سياسي پژوهي و 97 / ...

است .همه پنج متغیری که در جدول نامبرده آمده (اعتماد به عملكرد حكومت ،اعتماد
به نهادهای حكومتی ،عالقه سیاسی ،احساس تأثیر سیاسی وترجیحات سیاسی) ،به جنبه
عاطفی يا احساسی فرهنگ سیاسی مربوط میشوند.
سوم ،برخی مفاهیم يا متغیرها مبهم و دوپهلو هستند .مفهوم "عالقه سیاسی" از اين
لحاظ دو پهلو است که میتواند هم بر نفس عالقه به سیاست داللت کند و هم بر عالقه
به مسائل سیاسی معین (عاليق سیاسی) .از لحاظ منطقی ،پرسش از عالقه داشتن به
سیاست با پرسش از عاليق سیاسی فرق دارد و اولی مقدم بر دومی است .بی گمان اين
تفاوت و تمايز از لحاظ شناخت فرهنگ سیاسی يک جامعه بسیار حائز اهمیت است.
مفهوم "احساس تأثیر سیاسی" هم دارای نوعی ابهام است و پس از رجوع به سئوال
مربوطه میتوان پی برد که منظور از اين عبارت احساس تأثیرگذاری در سیاست يا
میزان حساسیت حكومت نسبت به عاليق و ساليق شهروندان است.
چهارم ،شمار پرسشها در مقايسه با پرسشهای طرح شده برای سنجش نگرشها
و ارزشها ی غیرسیاسی افراد بسیار اندک است .درحالی که ظاهرا دو بخش يا سه فصل
به سنجش فرهنگ سیاسی ايرانیان اختصاص يافته است ،مجموعه پرسشهايی که اين
فصول يا بخشها دربرمیگیرند فقط  6مورد است .پنجم ،در جامعه ای مانند ايران که
افراد معموال از بیان احساسات و نگرشهای سیاسی راستین خود پرهیز میکنند و
می کوشند تصويری از احساسات و عاليق خود نشان دهند که با گفتمان يا سیاست
رسمی سازگار باشد ،بايد اطالعات نشان گر ارزشها و نگرشهای سیاسی افراد را به
صورت غیر مستقیم گردآوری کرد .ولی در شماری از اندک پرسشهای مربوط به
فرهنگ سیاسی ،مستقیما از فرد خواسته میشود تا نگرش سیاسی خود را بیان کند
(بنگريد به ارزشها و نگرشها ،ص285و .)255
ششم ،نوعی ناسازگاری و تناقض میان چارچوب مفهومی و پرسشهای طرح شده
برپاية آن وجود دارد .اين ناسازگاری به دو صورت نمود میيابد .اوالً تناسبی میان
"اعیان اجتماعی و فرهنگی" نظام سیاسی قید شده در جدول ص 34و پرسشهای

 / 89فصلنامه علوم اجتماعي شماره 15

طرح شده برای سنجش نگرشهای افراد نسبت به اين اعیان وجود ندارد .در حالی که
شمار اين اعیان در مقايسه با اعیان متعلق به سه نظام ديگر بیشتر است ،فقط  6پرسش
از کل پرسشهای موجود به اين اعیان مربوط میشود .ثانیاً ،برخالف آنچه در
چارچوب مفهومی وعده داده شده است ،در پرسشهای طرح شده ،وجه شناختی
نگرش و گرايش سیاسی ناديده گرفته شده است .اين پرسشها به هیچ روی ما را به
درک اين موضوع رهنمون نمیشود که "کنشگر چگونه جوهر ،ساخت ،توانايی ،کارکرد
و فعالیت اعیان ]متعلق به نظام سیاسی[ را میبیند و تشخیص میدهد" .به عبارتی ،در
حالی که چارچوب مفهومی از دو وجه نگرش و گرايش (سیاسی) سخن میگويد،
پرسشها تک بعدی هستند.
اين گونه مسائل کم و بیش در موارد مشابه ديگر که به سنجش فرهنگ سیاسی در
البالی پیمايشهای اجتماعی مبادرت میورزند نیز به چشم میخورد .به عبارت ديگر،
نبود پیمايشهای مستقل برای تولید دادههای معتبر برای شناخت فرهنگ سیاسی ايران،
به داليلی که بیان آن مستلزم امكان و فرصت جداگانه ای است ،اعتبار و کارآيی اين
گونه دادههای تولید شده در عرصه علوم اجتماعی را کم و بیش مخدوش میکند.
سنجش فرهنگ سیاسی نیازمند چارچوب مفهومی مناسبی است که اصوال علوم سیاسی
بايد متولی تدوين آن باشد.
به هر حال ،کاستیها و ابهامات موجود در زمینه تولید و ساماندهی دادههای معتبر
برای شناخت فرهنگ سیاسی ايران ،تحلیل و تبیینهای مرتبط با اين پديده را هم به
نوعی تحت تأثیر قرار داده است .در عین حال که شمار کتابها و مقاالت درباره
فرهنگ سیاسی ايران نسبتاً اندک است ،بیشتر همین اندک آثار موجود را هم به سختی
میتوان در رديف مطالعات تجربی معتبر قرار داد .بخش عمدهای از اين آثار دربرگیرنده
ادعاهای نامعتبر ،اغراقهای عامه پسند و مباحث ايدئولوژيک هستند .درواقع ،وجه
غالب ادعاهای موجود در اين گونه آثار معموالً نتیجه باورهای محک نخورده ،حدس و
گمانهای سطحی و عاليق سیاسی هستند .تا زمانی که دادههای اولیه معتبری برای
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سنجش صحت و سقم چنین ادعاهايی تولید نمیشود ،فرهنگ سیاسی پژوهی گرفتار
چنین سنت ناپسندی خواهد بود.
البته در اين آشفته بازار فرهنگ سیاسی پژوهی ،معدود مطالعات نسبتا معتبری هم
انجام میشود .اين گونه آثار درعین حال که با الگوهای ژورنالیستی و ايدئولوژيک
فاصله دارند ،مطالعات تجربی هم به شمار نمیآيند .درواقع ويژگی اين دسته آثار
عمدتاً کاربست چارچوبهای مفهومیمعتبر برای تحلیل و تبیینهای کلی از ويژگیها
و فرايندهای فرهنگ سیاسی ايران است که به نوعی در رديف مطالعات کیفی قرار
میگیرند .درواقع ،اين گونه آثار دربرگیرنده يک رشته ادعاهای کلیاند که سنجش
اعتبار آنها به دادههای معتبر نیاز دارد .ولی فقدان چنین دادههايی ،باعث شده است که
به برخی دادههای پراکنده موجود بسنده شود يا نوعی مطالعه کیفی غیرروشمند در
دستور کار قرار گیرد .دو نمونه زير میتواند گواه چنان ادعايی باشد.
نمونه نخست ،کتابی است با عنوان بنیادهای فرهنگی سیاست در ايران به قلم
محمدرضا بهنام .بهنام مدعی است که تجربه سیاسی ايران معاصر زير سیطره دو گونه
فرهنگ سیاسی (فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و فرهنگ سیاسی اقتدارستیز) بوده است.
فرهنگ سیاسی اقتدارگرا معموال در نهادهای اقتدارگرايی مانند سلطنت ،دين و خانواده
ريشه دارد و فرهنگ سیاسی اقتدارستیز هم به نهادهای اقتدارستیزی مانند تشیع و
فردگرايی ايرانی متعلق است .تحوالت سیاسی ايران معاصر اساساً محصول رويارويی
تاريخی اين دو گونه نهاد بوده است)Behnam 1986( .
کتاب ايران :فرهنگ سیاسی در جمهوری اسالمی ايران ،دربرگیرنده مجموعه
مقاالتی با ويراستاری سامی فرسون و مهرداد مشايخی نمونه ديگری است که
ويژگیهای نامبرده را دربردارد .نويسندگان مقاالت اين کتاب ،ضمن تأکید بر
نقش تعیین کننده تحوالت فرهنگی در تحوالت سیاسی ،ادعا میکنند که توجه
به فرهنگ سیاسی ،درک ما را از زندگی سیاسی ارتقا میبخشد .به زعم ويراستاران
کتاب ،مصداق بارز چنین نسبت و رابطهای ،الگوهای رفتار سیاسی ايرانیان است
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که از برخی عناصر فرهنگ سیاسی آنان ،از جمله سرنوشت باوری ،بی اعتمادی و
همه/هیچ باوری ناشی میشود؛ عناصری که محصول تجربه بی وقفه استبداد داخلی و
تهاجم خارجی است .نقش دولت در نهادينه کردن و بازسازی گفتمانهای فرهنگ
سیاسی معین (مانند ملی گرايی ،پوپولیسم ،عدالت اجتماعی و استقالل) ،و ابزارها و
روشهای اين کار نیز موضوع بحث مقالههای مختلف اين کتاب قرار گرفته است
(.)Farsoun and Mashayekhi, 1992
کتابهای منتشرشده به زبان فارسی هم دارای چنین ويژگیهايی هستند .مثالً کتاب
فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی که نوعی مطالعه تطبیقی ايران و کره جنوبی است
فرهنگ سیاسی ايران را در قالب يک رشته مفاهیم کلی و انتزاعی ،با عنوان "ريشهها و
عناصر اصلی فرهنگ سیاسی" بررسی میکند بدون آن که اعتبار چنین ادعاهايی را با
توسل به پیمايشهای روشمند نشان دهد( .دال سیونگ يو) چنین وضعیتی در کتاب
فرهنگ سیاسی ايران به قلم محمود سريع القلم نیز وجود دارد و نويسنده صرفاً به طرح
يک رشته ادعاهای کلی برای توصیف فرهنگ سیاسی ايران بسنده کرده است (سريع
القلم .)2383
اين دسته آثار نسبتاً کم شمار که دو نمونه از آنها را بررسی کرديم به اين دلیل
سودمندند که بر چارچوبهای نظری معتبری استوار هستند و ادعاهايی درباره
ويژگیهای کلی و تحوالت کالن فرهنگ سیاسی ايران طرح میکنند .ولی تا زمانی که
نتوان چنین ادعاهايی را با تولید دادههای معتبر محک زد ،شناخت حاصل از آنها نیز
چندان معتبر نخواهد بود .مثال ادعاهای کلی درباره "نهادهای اقتدار ستیز" يا "اعتماد
سیاسی" را اساساً بايد با دادههای حاصل از پیمايشهای مناسب محک زد .در جامعهای
که جغرافیای فرهنگی بسیار متنوع و پیچیدهای دارد چگونه میتوان چنان ادعاهايی را
تعمیم داد.
بررسی وضعیت فرهنگ سیاسی پژوهی در قالب پايان نامههای دانشگاهی هم کم و
بیش مويد ادعای اين نوشتار است .بررسی موردی پايان نامههايی که درباره فرهنگ
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سیاسی ايران در دانشگاه عالمه طباطبايی نوشته شده است ،اين نوع آسیب شناسی را به
اشكال مختلف مورد تأيید قرار میدهد .از آنجا که دانشگاه عالمه طباطبايی عنوان
بزرگترين دانشگاه علوم انسانی کشور را يدک میکشد و عالوه بر رشته /گرايشهای
مختلف علوم سیاسی ،دارای رشته مطالعات فرهنگی هم است ،میتواند نمونه گويا و
معتبری باشد و نشان دهد که وضعیت فرهنگ سیاسی پژوهی در ديگر دانشگاههای
کشور چگونه است.
از مجموع پايان نامههای رشته /گرايشهای مختلف در سطوح مختلف ،عبارت
فرهنگ سیاسی فقط در عنوان  23پاياننامه به کار رفته و فرهنگ سیاسی موضوع اصلی
آن پايان نامهها بوده است .در اين پاياننامهها ،ضمن تأکید بر اهمیت فرهنگ سیاسی،
نسبت فرهنگ سیاسی با ديگر وجوه مختلف زندگی سیاسی (مانند توسعه سیاسی،
ساختار سیاسی ،انتخابات) مورد بررسی قرار گرفته است.
ولی نكته مهم اين است که به استثنای يک مورد ،در هیچ کدام از پايان نامهها نه
دادههای اولیه تولید شده است و نه از چنین دادههايی استفاده شده است .جالب اين که
يک مورد استثنايی هم پايان نامهای است متعلق به دانشكده علوم اجتماعی و هیچ کدام
از پايان نامههای متعلق به رشته/گرايشهای علوم سیاسی بر دادههای پیمايشی استوار
نیستند .به عبارتی ،تقريبا در هیچ پايان نامهای ويژگیها و شاخصهای نسبت داده شده
به فرهنگ سیاسی ايران از طريق انجام پیمايشهای روشمند شناسايی نشده است.
درواقع ،دانشجويان از حد طرح ادعاهای کلی درباره ويژگیهای فرهنگ سیاسی ايران
(مانند "بدبینی ،منجی گرايی و احساس گرايی" يا "فاقد کار ويژههای موجود در يک
سنتدموکراتیک") فراتر نمیروند .بنابراين ،پايان نامهها هم نهايتا گرفتار يک رشته کلی
گويیهای رايج میشوند که نشان دادن اعتبار آنها نیازمند تولید دادههای معتبر است.
(امینی خضرآبادی  ،2386بديعی  ،2323رضايی  ،2333زارعی  ،2383رزدشتی ،2388
عبدی  ،2382فتحی  ،2338میربد  ،2383واليتی  ،2383ياور )2384
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جمعبندي و نتيجهگيري
هرچند نیمه نخست حیات تقريبا هفتاد ساله فرهنگ سیاسی پژوهی روشمند با فراز
و فرودهايی همراه بوده است ،اما در طول دو دهه گذشته رونق فزاينده ای داشته است.
از اوايل دهه پايانی سده بیستم که اين سنت پژوهشی به شكوفايی بی سابقه ای رسید،
بازار پژوهشهای نظری و تجربی درباره فرهنگ سیاسی جوامع مختلف پررونقتر شده
است .برجسته ترين مصداق اين رونق هم شكل گیری تدابیر و تالشهای مختلف برای
تولید و ساماندهی دادههای معتبر ،به ويژه از طريق پیمايشهای روشمند منظم ،درباره
فرهنگ سیاسی جوامع بوده است.
ولی در ايران ،با وجود پذيرش اهمیت فرهنگ سیاسی و لزوم توجه بیشتر به آن،
وضعیت تولید دادههای معتبر و مطالعات تجربی درباره فرهنگ سیاسی ايران نسبتاً
نامطلوب و نابسامان است .هیچ موسسهای برای انجام پیمايشهای منظم درباره وجوه
مختلف فرهنگ سیاسی ايران وجود ندارد و اندک دادههای پراکنده موجود هم در
چارچوب پیمايشهای متعلق به علوم اجتماعی تولید میشود که مسائل خاص خود را
دارد .به همین دلیل فرهنگ سیاسی پژوهی در ايران معموالً از طرح يک رشته مباحث
ژورنالیستی يا ايدئولوژيک ،و بیشتر طرح ادعاهای کالن که گاهی عنوان "مطالعات
کیفی" را هم يدک میکشند فراتر نمیرود.
اگر شناخت فرهنگ سیاسی مهم است ،بايد بستر و شرايط مناسبی برای دست يابی
به شناخت معتبر اين پديده فراهم شود .بی گمان ،مهمترين اقدام در اين راستا تاسیس
موسساتی برای تولید دادههای معتبر درباره فرهنگ سیاسی است .چنین موسساتی
همچنین میتوانند دادههای پراکنده موجود را ساماندهی کنند تا استفاده از آنها برای
پژوهشگران آسان تر شود .اقدام تسهیل کننده ديگر ،تدوين نوعی چارچوب مفهومی
متناسب با جامعه ايران است تا دقت و اعتبار سنجش فرهنگ سیاسی ايران را افزايش
دهد.
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هر اندازه دادههای بیشتر و معتبرتری درباره فرهنگ سیاسی ايران تولید و ساماندهی
شود ،شناخت ما نسبت به اين که ايرانیان چه تصوير ،تصور و احساسی نسبت به
زندگی سیاسی دارند دقیق تر و معتبرتر خواهد شد .بنابراين ،مديريت ،برنامه ريزی و
تصمیم گیری سیاسی هم میتواند بر اساس اطالعات معتبری استوار شود .البته ناگفته
نماند که تولید و ساماندهی چنین دادههايی به هیچ وجه رافع نیاز به مطالعات کیفی
نیست بلكه نقش مكمل دارد.
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