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چکيده
در نوشتار حاضر نگاهي تطبيقي به نقش فرهنگ سياسي در دشواري تحكييم دمورراسيي در ريره بنيوبي ر اييران
است .بيش از سه دهه از زماني مي گذرد ره بمهوري رره بنوبي ر بمهوري اسيممي اييران بيه مرح يه گيذار بيه
دمورراسي رارد شده اند؛ اما در هر در رشور نهادينهشدن دمورراسي ر تحكيم آن با دشواريهاي گونياگوني رربيهرر
است .يكي از ع تهاي مهمي ره تح يلگران براي اين مشكل بيان ميرنند ،موانع ناشي از ارزشهيا ر ايسيتارهاي
فرهنگ سنتي رايج در ميان شهررندان ر نخبگان سياسي اين در رشور است .پرسشي ره در مقاليه حاضير بررسيي
شده ،اين است ره عناصر مرتبط با باررها ر نگرشهاي فرهنگي چه تأثيري ميتواند بر مسير تحكيم دمورراسيي در
در رشور رره بنوبي ر ايران داشته باشد؟ فرضيهاي ره در رابطه با اين پرسش مطرح شده ،اين است ره بين باررها
ر نگرشهاي بازمانده از فرهنگ گذشته در رشور رره بنوبي ر ايران ر دشواريهاي تثبيت ر توسعه ررحييه ر رفتيار
دمورراتيك در ميان مردم ر نخبگان سياسي اين در رشور رابطه بااهميتي مشاهده ميشيود ر مييتيوان بيه نيوعي
همبستگي بين متغيرهاي فرهنگي ر رفتار ناهمخوان با موازين دمورراسي در اين در رشور حكم ررد.
کليددااگاا  :تحكييم دمورراسيي ،رفتييار دمورراتييك ،فرهنيگ سياسيي رييره ر اييران ،فرهنيگ ر دمورراسييي،
نواقتدارگرايي.

سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
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 استاد ،دانشگاه مطالعات خارجي هانكوك ،كرۀ جنوبي
رایانامهdsyu@hufs.ac.kr :

این مقاله برگرفته از طرحي پژوهشي با حمایت مالي دانشگاه مطالعات خارجي هانكوك استت ،كته
در سال  8102انجام گرفته است.
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مقدمه
پس از گذار یك كشور به دموكراسي و تأسيس نهادهاي دموكراتيك ،چته ایتن
گذار بهدنبال یك انقالب صورت گرفته باشت ،،یتا بتا گونتهاي تغييترات اصتالحي،
مسئلهاي كه مطتر متي شتود چگتونگي تيبيتت نهادهتاي تتازه تأستيس و تككتي
سازوكارهاي این نهادها در مسير بهره گيري از نظ دموكراتيتك و رفتتار مبتنتي بتر
متتوازین دموكراتيتتك استتت .در مرحلتته گتتذار بتته دموكراستتي تأستتيس نهادهتتاي
دموكراتيك ،ميت انتاابتات دوره اي ،مجلتسهتاي اتانو گتذاري ،تككيتك اتواي
حكومتي ،حق رأي همگاني و بته طتور كلتي ،ستازوكارهاي نماینت،گي حاكمتا از
جانب حكومت شون،گا براي تب،ی یك نظام سياسي به نظامي دموكراتيك كتافي
نيست .انطباق عملكرد نهادهاي دموكراتيك با مطلوبهاي دموكراسي در حت ،اابت
ابول چالشي گيج كنن،ه با خود همراه دارد كه ه در كتره جنتوبي و هت در ایترا
مشاه،هش،ني است .در بياني ساده ،مي تتوا گكتت تأستيس نهادهتاي دموكراتيتك
بسيار آسا تر از دموكراتيك كرد فراین،ها و رفتارهتاي دموكراتيتك در یتك نظتام
سياسي است.
درست در همين مسئله ،یعني تيبيت و توسعه رفتارهاي دموكراتيتك در اجتیاي
باالدستي و پایيندستي نظام سياسي ،نقش فرهنگ سياسي با برجستگي خاصي بروز
ميكن .،به دلي اینرسي فرهنگ و كن،ي رش ،فرهنگ سياسي نوین هر نظام سياستي
در مرحله گذار ،شكاف بين این تغيير نهادي و تكول فرهنگ سياسي ایجاد ميشود
و این یكي از مظاهر مه دشواري در فراین ،بلوغیابي دموكراستي استت .در نوشتته
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حاضر با رجوع به باورها ،ارزشها و نگترشهتاي رایتج در فرهنتگ سياستي كتره
جنوبي و ایرا  ،كه در گذشته آ هتا ریشته دارد ،برختي نتاهماواني مهت بتين آ
باورها ،ارزشها و نگرشها ،از یكسو ،و رفتارهاي مالزم با نظامهتاي دموكراتيتك
توسعهیافته ،از سوي دیگر ،بررسي ش،ه است .این بررسي بيشتتر كيكتي و تكليلتي
است و به دلي دسترسين،اشتن به تكقيقات تجربي (بهجی موارد مك،ود) نتوانستته
است م،عيات خود را با شواه ،و دادههاي تجربي و پيمایشي تككي كن.،
موانعي از جنس فرهنگ
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ه در كره جنوبي و ه در ایرا پس از گذشت ح،ود چهار دهته از گتذار بته

دموكراسي ،هنوز نميتوا از ظهور بسياري از ظرفيتتهتاي فرخنت،ه دموكراستي و
نهادینتتهشتت ،دموكراستتي در معنتتاي كت وبتتيش مطلتتوب ستتان گكتتت .نهادهتتاي
دموكراتيك در هر دو كشور تأسيس ش،هان ،و اعمال ا،رت ،تصمي گيري سياسي و
اداره امور عمومي ،توسط آ ها جریا دارد .انتااب رهبترا سياستي ،اتانو ستازي
دموكراتيك ،استقرار اص اانونيت ،نظ سياسي ،استقالل اوه اضایي از اوه اجرایتي
و تأسيساتي از این نوع ،كه از لوازم نظامهاي دموكراتيك است ،م،ت زیادي استت
كه در هر دو كشور پایگاه شناختهش،هاي دارد؛ اما ،به رغ وجود این نهادهتا ،هنتوز
موارد نقض اصول و اواع ،دموكراتيك و روی،ادها و رفتتار نتاهماوا بتا متوازین
دموكراتيك در هر دو كشور زیاد است .با اینكه مردم كره توانستهانت ،حتتي رستيس
جمهورشا را از منصب خود خلع كنن ،،اما در كنتار ایتن كاميتابي بتیرح ،صتكنه
زن،گي سياسي در چهار دهه هر روز شاه ،نمونههاي زیادي از نقض اواعت ،بتازي
دموكراتيك در اشكال گوناگو بوده است.
موارد م،اخله نهادها و منافع غيرمسئول در نهادهتاي مستئول ،ضتعم عملكترد
نهادهایي چو احیاب سياسي ،بروز چش گير مظاهري مانن ،برتريداد به منتافع و
اغراض گروهي و جناحي ،خودسري مراجع و مقامتات مكلتي بتهجتاي تبعيتت از
اانو  ،برافراشتن تعلق جناحي تا ح ،ضتربهزد بته امنيتت ملتي ،نرتذیرفتن نتتایج
شكست در راابتهاي انتااباتي ،و نمودهایي دیگتر ،هیینته ستنگيني بتراي اعتبتار
فراین،هاي دموكراتيك ایجتاد متيكنت .،اینهتا موجتب متيشتود نهادهتاي دموكراتيتك
بازخوردي بروز دهن ،كه برخي تكلي گرا سرشت نظام سياسي این دو كشتور را ،ميت
بسياري از كشورهاي درحال توسعه ،از نوع نظام شبهدموكراسي یا شتبه ااتت،ارگرایي یتا
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هما طور كه در این نوشته آم،ه است ،نواات،ارگرایي ارزیابي كنن .،در مظتاهري از نظت
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سياسي كه در كره جنوبي و ایرا وجود دارد ،هنوز رابطه ا،رت بيش از اینكه بته رست

( 931تا )905

دموكراسيهاي پيشرفته افقي باش ،،عمودي است ،و رابطته حاكمتا سياستي بتا متردم،
بيش از آنكه از نوع رابطه منتابا با شهرون،ا باشت ،،از نتوع رابطته حاكمتا و تابعتا
است .در سطو پایين تتر ستلوك سياستي نيتی مظتاهر نتاهماوا بتا متوازین رفتتاري
دموكراتيك بهوفور در هر دو كشور به چش ميخورد.
این وااعيتها موجب ش،ه است برخي پژوهن،گا كره اي و ایرانتي بتراي ایتن
نمودها به متغيرهایي از نوع متغيرهاي فرهنگي رجوع كنن ،،هما طور كه ریشه ایتن
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نارسایي در عملكرد نهادهاي دموكراتيك و همچنتين حضتور چنتين رفتارهتایي در
صكنه سياسي كشور را ناشي از ت،اوم فرهنتگ سياستي ستنتي در زنت،گي سياستي
نوین جستوجو كنن .،این پژوهن،گا از این نقطه آغاز كردهان ،كه نشا دهن ،بتين
فراین،هاي ناهماوا با اواع ،دموكراتيتك در كتره جنتوبي و ایترا از یتكستو ،و
باورها ،ارزشها و ایستارهاي مرتبط با فرهنتگ ریشتهدار مردمتا كتره و ایترا  ،از
سوي دیگر ،ناهماواني شایا توجه ،حتي مغایرت تام وجود دارد.
بين فرهنگ سياسي كره و ایترا  ،تتا آنجتا كته بته برختي باورهتا ،ارزشهتا و
ایستارهاي عم،ه آ هتا در نگترش بته منتابع ااتت،ار سياستي ،مشتروعيت سياستي،
سرشت نظ سياسي ،آرما جماعت گرایي ،مطلوبيت هماهنگي بين نظتام جامعته و
نظام كاسنات ،توزیع ا،رت سياسي و مي آ  ،مربوط ميشود وجوه مشتترك بستيار
وجود دارد .ریشههاي تاریاي فرهنگ ،نوع نظام اجتماعي -ااتصادي و شتك هتاي
فرما روایي سياسي در دو جامعه ایرا و كره بسيار به ه نیدیتك بتوده استت .بته
همين ترتيب ،تجربه هاي معاصر دو كشور در مبارزه براي استقالل ملتي و استتقرار
نهادهاي نوین دموكراتيك به ه شباهت بسياري داشته است .مقایسه نقش فرهنتگ
سياسي بر مشكالت نهادینگي سياسي در دو كشور مي توان ،شناخت ما را در متورد
سرشت فراین،هاي دموكراتيكسازي بهطور عام كمك زیادي كن.،
فرهنگ سياسي به چن ،شيوه عم،ه با نظتام سياستي ارتبتاط متيیابت ،كته از جملته
عبتتارت استتت از  .0شتتك داد بتته نهادهتتاي سياستتي؛  .8انتقتتال باورهتتا ،ارزشهتتا و
نگرشها؛  .3توجيه مشروعيت ارزشها؛  .4تعيين ه،فهتاي جمتع؛  .5جامعتهپتذیري
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سياسي .نوشته حاضر بيشتر با چهار مورد اخير سروكار دارد.
ه در كره و ه در ایرا درباره رابطه فرهنگ سياسي ستنتي بتا مطلتوبهتاي
دموكراتيكسازي مطالعاتي (اگرچه كمتر تجربي و بيشتر تكليلي) انجام گرفته است
و به رابطه همبستگي بين متغيرهاي فرهنگي ،از یتكستو ،و توستعه دموكراتيتك از
سوي دیگر ،حك دادهان .،دو تن از پژوهن،گا كترهاي كته اخيترام مقالتهاي دربتاره
مساس تككي دموكراسي در كره جنوبي منتشر كرده ان ،،پس از بيا دشتواريهتاي
بسياري كه دموكراسي در كره جنوبي با آ روبهرو بوده است ،ریشه این دشواريها
را در فرهنگ كنكوسيوسي بهعنوا فرهنگ مسلط كشور جستوجو كردهانت،
2014
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( Heo

 .)& Hahm,آ ها در این مقاله و در نوشتههاي دیگر ختود بتهتكصتي چنتين

است،الل ميكنن ،كه آیين كنكوسيوسي بهعنوا شالوده فرهنگ سياسي متردم كتره از

عوام اصلي ایجاد دشواري در فراین ،تككي یابي دموكراسي در كره جنوبي استت.
آ هتتا در مقالتته یادشتت،ه از باورهتتا ،ارزشهتتا و نگتترشهتتاي پایتتهاي در فرهنتتگ
كنكوسيوسي سان مي گوین ،كته بته لكتار سرشتت ختود بتا باورهتا ،ارزشهتا و
كردارهاي مالزم رفتار دموكراتيك مغایرت دارد ،و به این دلي مانع اصتلي تككتي
دموكراسي در كره جنوبي است .در ایرا نيی برختي پژوهنت،گا از جملته مكمتود
سریع القل در كتاب خود با عنوا فرهنگ سياسي ایرا درباره باورها و كردارهتایي
از سرشت فرهنگ سياسي سان ميگویت ،كته بتا ارزشهتا و كردارهتاي رایتج در
كشورهایي دموكراتيك امروزي فاصله زیادي دارد (سریعالقل  .)0335 ،ستریعالقلت
تالش كرده است بتا یتك پتژوهش بته شتيوه پيمایشتي حضتور فرهنتگ سياستي
ناهماوا با باورها و كردارهاي دموكراتيك را در ميا ایرانيا امروز استاراج كن.،
مفهوم فرهنگ سياسي
فرهنگ سياسي رویكردي براي بررسي یكي از صتورتهتاي زنت،گي سياستي،
یعني صورت فرهنگي ،به ویژه در مطالعات مقایسهاي است .مكهوم سياسي ،مبتني بر
این مكروضه است كه در هر جامعه یك فرهنگ سياسي رایج است كه به فراین،هاي
سياسي معنا و جهت مي ده ،و اینكه ریشه رفتارهاي سياسي در یك جامعه را بایت،
در یك سلسله باورها ،احساسها ،شناختها و ایستارهایي جستوجو كرد كه افراد
جامعه آ را دروني كرده ان ،و به صورت جیسي از شاصيت آ ها درآم،ه است .دو
تن از پيشگاما طر موضوع فرهنگ سياسي به نامهاي لوسين پاي و سي،ني وربتا
فرهنگ سياسي را عبارت از نظام باورها ،ارزشها و نمادهایي تعریم كتردهانت ،كته
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زمينه و سرچشمه كنش سياسيان .)Pye & Verba, 1985, p.8( ،فرهنتگ سياستي از
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هما ابت،ا ،در كنار چارچوبهایي مانن ،تكلي طبقاتي ،تكلي سيستتمي و تكليت
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برمبناي مراح توسعه ،بهعنوا یك رویكرد و یك چارچوب نظري براي مطالعتات
سياستهاي مقایسهاي مطر ش.)Chilcote, 1981, p.217( ،
مكهوم فرهنگ سياسي را كابری المون )0351( ،وارد علت سياستت كترد .او در
كتابي كه به اتكاق سي،ني وربا منتشر كرد ،به مكهوم فرهنگ سياستي داتت بيشتتري
داد و به معناي مجموع سمتگيريها و گرایشهاي سياسي افراد در رابطه بتا نظتام
سياسيشا بهكار گرفت« :واتي از فرهنگ سياسي یتك جامعته ستان متيگتویي ،
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منظور ساحتي از نظام سياسي است كه در شناختها ،احستاسهتا و ارزیتابيهتاي
مردم دروني ش،ه است .مردم ایتن فرهنتگ را درونتي متيكننت ،،همتا طتور نظتام
اجتماعي و نقشهاي دیگر را دروني ميكنن.)Almond & Verba, 1963, p.14( ،
فرهنگ سياسي جت،ا از فرهنتگ عمتومي جامعته نيستت .ارزش هتا ،باورهتا و
نگرشهاي سياسي جیسي از ارزشها .باورها و نگرشهاي كلي یك فرهنگ استت.
بنابراین ،ج،اكرد فرهنگ سياسي از نظام كلي فرهنتگ امتري تكليلتي و اعتبتاري
است .باشي از فرهنگ كه برحسب مضمونش داللت سياسي دارد ،فرهنگ سياسي
نام ميگيرد .البته باورها ،ارزشها و نگرشهایي كه داللت سياسي دارن ،،فقط آ هتا
نيستن ،كه به طور مستقي با مساسلي مانن ،ا،رت ،دولت ،مشروعيت و مي آ ارتباط
دارن .،برخي باورها ،ارزشها و نگرشهاي مربوط به فرهنگ عمومي كه ظتاهرام بتا
سياست نسبت مستقي ن،ارد ،نيی ممكن است به باورها و نگرشهاي سياسي متص
شود ،مي نگرش به سرشت انسا  ،از جمله ب،بيني یا خوشبينتي دربتاره سرشتت
انسا ميتوان ،در باورها و نگرشهاي سياسي ،از جمله اعتماد و بياعتمتادي تتأرير
مستقي داشته باش .،از جمله ب،بيني به سرشت انسا به بياعتمتادي سياستي منجتر
ميشود و بي اعتمادي سياسي به نوبه خود به نوع مشاركت منكعت منجتر متيشتود
(.)Pateman, 1971, pp.291- 305
بكث رابطه فرهنگ سياسي با توسعه سياسي بكيي ساده و سرراست نبوده است
و از آغاز تاكنو با اختالف نظرهتاي بستيار روبتهرو بتوده استت .مكهتوم فرهنتگ
سياسي حول این مكور شك گرفته است كه ارزشها ،باورها و نگترشهتاي عامته
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مردم بر سياست به معناي كلي و نهادهاي سياسي بهطور خاص تأرير شایا توجه و
تعيينكنن،ه دارد .گرچه همه اینها نه ذاتي ،بلكه اكتسابيان ،،اما تكول آ بسيار كنت،
است؛ در نتيجه ،طي نس ها بااي ميمانن ،و اررگذاري آ ها استمرار دارد .انتقال این
گرایشها از نسلي به نس دیگر از طریق جامعهپذیري صورت ميگيترد .البتته ایتن
ب،ا مكهوم نيست كه هر نس خود با تجارب ج،ی،ي روبهرو نميشود وبته سته
خود بر ذخایر تجربه گذشته نميافیای.،
بكث استلیامات اجتماعي دموكراسي ناست بتا مقالته ليرستت واردج مجتادالت
نظري در زمينه عوام مؤرر بر توسعه سياسي ش،

(1959

 .)Lipset,ليرست در درجه

اول ،بر عوام ااتصادي تمركی كرده بود .مطالعات او نشا ميداد كشورهایي كته از
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لكار توسعه ااتصادي و سطح رفاه در مرتبه باالتري هستن ،،از لكار شاخصهتاي

پي شرفت دموكراتيك نيی وضع بهتري دارن،؛ اما او در عين حتال بته ایتن نكتته نيتی
اشاره كرده بود كه شای ،دلي اینكه كشورهاي غني بيش از كشورهاي فقير احتمتال
دارد كه دموكراتيك باشن ،،این باش ،كته رفتاه ااتصتادي بته تكتوالت اجتمتاعي و
فرهنگي ميانجام ،و این ،خود ،تمای به مصتالكهاجتمتاعي ،اعتمتاد در جامعته ،و
عملكرد نهادهاي دموكراتيك را بهبود ميباش.،
تكقيقات ليرست مك،ود به كشورهاي آنگوساكسو بود و آلمون ،و وربا دامنته
یافتههاي او را مك،ود ارزیابي كردن .،این دو در سال  0313دامنه تكقيقات خود را
گستتترش دادنتت ،و آزمتتو هتتایي را بتتراي ستتنجش رابطتته بتتين فرهنتتگ سياستتي و
دموكراسي در ميا شهرون،ا پنج كشور انجام دادن .،حاص این مطالعات در كتاب
فرهنگ م،ني منعكس ش .،در دهههاي  0391و  0321ميالدي گرایش به مطالعتات
مربتوط بته فرهنتگ سياستي فتروكش كترد .پژوهنت،گاني ميت اودونت و اشتتمينی
( )O'Donell & Schmittr, 1986و پِرزْورستكي ( )Prseworski, 1992نقتش فرهنتگ
در گذار به دموكراسي را ك اهميت دانستن .،آ ها با تأكي ،بر نقش نابگا اینطور
است،الل كردن ،كه همراه با استقرار نهادهاي دموكراتيك فرهنگ سياسي بهطور خود
به خود ایجاد ميشود .آ ها نقش نابگا سياسي را در مرحله گذار بته دموكراستي
برجسته كردن ،و براي توده مردم (در نتيجه براي نقتش فرهنتگ سياستي) اهميتت
زیادي ااس نش،ن.،
تكقيقات اینگلهارت در یك مطالعه گسترده نشا داد جها بينتي متردم جوامتع
غني در یك سلسله از هنجارها و باورهاي سياسي ،دیني و اجتماعي نسبت به مردم
كشورهاي فقير تكاوت مهمي دارد .مردم كشورهاي غني در سنجههایي مانن ،اعتماد،
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رواداري ،ارزشهاي مشاركتي در سطو باالتري ارار داشتن.)Inglehart, 1997( ،
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متغيرهاي فرهنگ سنتي کره ا ايرا
عناصر پایه اي فرهنگ كتره در آیتين فرزانگتي كنكوسيوستي ریشته دارد .آیتين
كنكوسيوسي بهعنتوا آیتين فرزانگتي سرچشتمه جهتا شناستي و بيتنش اخالاتي،
اجتماعي و سياسي مردم كره است .آیين كنكوسيوسي در نيمته هتیاره اول پتيش از
ميالد ( 5110ق م) در چين ظهور كرد و در دوره سلسله معروف به چسو در كتره
به صورت آیين رسمي درآم .،آیين كنكوسيوسي در سرشت ختود یتك جهتا بينتي
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اخالاي است ،اما در غالب عناصر جها شناستي ختود ،ميت جهتا شناستي ایرانتي
است ،هر چن ،جها بيني ایراني نوعام جها بيني دیني است .با اینكته جهتا شناستي
كنكوسيوسي از یك جها بيني اخالاي برخاسته است و جها شناسي ایراني از یتك
جها بيني دیني ،از حيث پایههاي بينشي و نگرش به حوزه زن،گي سياسي شتباهت
زیادي بين آ ها وجود دارد و ميتوا عناصر فرهنگ سياسي ك وبتيش یكستاني را
از آ ها استاراج كرد .عناصر اصلي فرهنگ سياسي كنكوسيوسي و فرهنگ سياستي
ایراني را به شيوه زیر ميتوا صورتبن،ي كرد:
 .0آرما هماهنگي سراسري حيات :فرد -جامعه -كاسنات؛
 .8نگرش سلسلهمراتبي به نظام هستي و نظ جامعه؛
 .3نگرش پ،رساالرانه به همه عرصههاي زن،گي اجتماعي و سياسي؛
 .4نگرش اخالاي به مناسبات حوزه سياسي؛
 .5باور به تمركی سياسي و اات،ار مركیي در حكظ نظ و امنيت؛
 .1ب،بيني ،ب،گماني و بياعتمادي فراگير در سلوك سياستي و رجكتا داد بته
فرصتطلبي براي مكافظت از خود؛
 .9اعتماد به كنترل عمودي به جاي كنترل افقي در نگرش به نظ ؛
 .2آرما جماعتگرایي سلسلهمراتبي.
بسياري از پژوهن،گا فرهنگ سياسي كره این مشاصههاي فرهنگ سياسي كره
را در نوشتههتاي ختود متنعكس كتردهانت .)Yang, 1985, pp.4-5( ،ایتن نگترش و
باورها ،هما طور كه برخي تكلي گرا متيگوینت ،بتا الیامتات رفتتار دموكراتيتك
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ناهماوا است و پيشبرد آرما هاي دموكراتيك را دچار مشك ميكن.،
در جها شناسي كنكوسيوسي مانن ،جها شناسي ایرا اجیاي هستي یتك كليتت
واح،ي را ميسازن ،كه عنصر تعریمكنن،ه آ هماهنگي بين این اجتیا استت .فترد
جیسي از خانواده ،خانواده جیسي از جامعه ،جامعه جیسي از طبيعت و طبيعت جیسي
از كاسنات است .رابطه آرماني بين اینها رابطه هماهنگي و همسازي جیء كوچكتتر
با جیء بیرحتر در یك پيون ،سلسلهمراتبي استت .آیتين كنكوسيوستي كته بتيش از
دینهاي ایراني -اسالمي چهره اي اخالاي و جهتگيري سياسي دارد ،نظ مطلتوب
را به صورت رابطه كهتري ،مهتري و فرما بري كهتر از مهتر توضيح ميده .،یكتي
از مه ترین آموزههاي سياسي كنكوسيوسي در این ااع،ه آم،ه است :رعيت از شتاه،

941

فرزن ،از پ،ر ،ز از شوهر ،برادر كوچكتر از برادر بیرحتر بای ،فرمتا بتري كنت.،

این رابطه كهتري و مهتري جیسي از نظام ازلي طبيعت و حيات به حساب متيآیت.،
افراد جامعه در االب جماعت (یا امت) یك كليت واحت ،را متيستازن ،كته تكتت
ه،ایت یك رهبر متص به نيروي ه،ایتگر كاسنات (شاه فرزانه در كره ،شاه صاحب
فره در ایرا و امام در اسالم شيعي) در مسير رستگاري راه ميسررن.،
نوع بينش كنكوسيوسي مانن ،جها شناسي ایرانتي مشتوق یكرتارچگي جامعته و
رابطه ان،اموارِ فرد -جامعه -رهبر -كاسنات است و همه اینهتا را در نظتام یكرارچته
كاسنتات جمتع متيكنت .)Wang, 2002, pp.93-112( ،از دوره چوستو كته مكتتب
كنكوسيوسي در كره پذیرفته ش ،،نهادهاي مركیي حاكميت همستازي اجتمتاعي را
بر این مبنا سازما دارن .،نهادهاي تعلي و تربيت بر این مبنتا ستاما داده شت ،كته
اتباع را تابع دولت كن .،در چنين شيوهاي از تعلي و تربيت رهبتر سياستي همیمتا
منیلت شهریار ،معل و پ،ر را یكجا دارد .پيش از پذیرش آیين كنكوسيوسي در كره
آیين شمنيس رایج بود .جالب است كه در آیين شمنيس نيتی ااتت،ار سياستي از آ
كاهن -شاها بود (مي دوره كيانيا در ایرا ).
نگرش اقتدارارايانه به سياست
برخي تكلي گرا بين مشاصهاي یاد ش،ه در فرهنگ كنكوسيوستي و ایرانتي،
از یك سو ،و نوع نگرش ناهماوا با الیامات دموكراسي ،از سوي دیگر ،رابطه علّي
و همبستگي تعيّن باش ميبينن .،از جمله است،الل متيكننت ،كته آرمتا همتاهنگي
سراسري در بينش كنكوسيوسي (و ایراني -اسالمي) پشتوانه ای،سولوژیك رژی هتاي
اات،ارگراست .رژی هاي اات،ارطلب با توس به این ارزشها ميكوشن ،حركتهتاي
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دموكراتيك را در جامعه مهار كنن ،و آ را براي ربات سياسي جامعه زیانمن ،معرفي
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كنن .،ساموس هانتينگتو ميگوی ،آ دسته از فرهنتگهتا كته بتر سلستلهمراتتب و
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حرمت افراطي نسبت به مراجع اات،ار تأكي ،ميكنن ،بيش از فرهنگهایي كه چنتين
خصوصياتي ن،ارن ،،با دموكراسي ناهماوانن.)Heo & Hahm, 2014, pp.918-940( ،
بين ارزش جماعتگرایي سلسلهمراتبي و ارزشهاي دموكراتيك نيتی همستازي
وجود ن،ارد ،به ویژه از این حيث كه سنت تكيه بر هویت جمعي ،فترد را در بافتت
گروهي كه او به آ تعلق دارد ،تعریم ميكن .،واتي ارزش سلسلهمراتبتي بته ایتن
جماعتگرایي افیوده ميشود ،نگرشي پ،ی ،مي آی ،كه در آ نظت بایت ،از بتاال بته
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پایين دیكته شود .مراتب باال همواره از مراتتب پتایين انتظتار فرمتا بتري دارنت ،و
مراتب پتایين ختود را مكلتم بته فرمتا بترد از مراتتب بتاال متيبيننت .،نگترش
جماعتگرایي همچنين ،زمينهاي براي روحيه مك گرایي است ،زیرا فرد هما طتور
كه گكته ش ،،هویت خود را در رابطه با جماعت كه خویشاون،ي و هموالیتيبتود
نيی از مظاهر آ است ،تعریم ميكن .،نگرش اخالاي به حتوزه عمت سياستي نيتی
مؤی ،همين جماعتگرایي است.
نگرش جماعتگرایي در المرو تكیب موجب پيت،ایش احیابتي متيشتود كته
ماهيتشتتا بتتا ماهيتتت احتتیاب سياستتي در كشتتورهاي غربتتي متكتتاوت استتت .در
دموكراسي هاي غربي حیب سياسي براي پيون ،بين جامعه و حكومت تشكي شت،ه
است .در غرب حیبهاي سياسي واتي رش ،كردن ،كه دو عرصه جامعه و دولت از
یك،یگر ج،ا ش،ن ،و به این ترتيب ،حیب همیما ه به یك ضرورت براي جامعه
و ه به یك فرصتت بتراي انتقتال درخواستتهتاي گتروههتاي درو جامعته بته
حكومتگرا تب،ی ش ،)Heo & Stokton, 2005, pp.675-689( ،اما در كره و ایرا
غالب ما احیاب را نابگتا سياستي در راستتاي منتافع شاصتي یتا گتروهبنت،يهتا و
جنا بن،يهاي خود به دلاواه ميآفرینن ،،تج،ی ،سازما یا منك ميكنن.،
ه در كره جنتوبي و هت در ایترا حتیب سياستي ستازوكاري بتراي پيشتبرد
منظورهاي انتااباتي است .حیبها در مواع انتااب فعال ميشون ،و بعت ،از پایتا
انتااب معلوم نيست چه تق،یري در انتظارشا است .منابع مالي حیبها بته جتاي
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این كه از حق عضویت اعضا فراه شتود توستط مؤسستين اصتلي بتراي پيشتبرد
منظورهاي مقطعي این مؤسسين تأمين ميشتود .بنتابراین حتیب در خت،مت منتافع
خاص مؤسسين است و همين كه بهجاي منافع خاص به منابع عتام توجته كنت ،،از
پشتوانه مالي مكروم مي شود و از فعاليت بازميمان .،نگرش سلسله مراتبتي موجتب
ميشود كه تصمي هاي احتیاب بيشتتر توستط رهبترا گرفتته شتود ،نته از طریتق
سازوكارهاي سازما حیبي.
تمركیگرایي نيی از جمله گرایشهایي است كه در فرهنگ سياسي ایترا و كتره
ریشههاي كهن و نيرومن،ي دارد .این گرایش مایتههتاي آستيبهتاي گونتاگوني در
زن،گي سياسي است كه یكي از مصيبتبارترین آ روحيه فرصتطلبي چاكرمنشتي
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است .ه در كره و ه در ایرا در نظامهاي سياستي پتيشمت،ر فرصتتطلبتي و

چاكرمنشي در برابر فرما روایا  ،رفتاري بسيار رایتج بتوده استت (

Leggs, 1993,

.)p.215
ارزش هایي مانن ،فضيلت اخالاي هماهنگي كلتيِ جامعته ،نظت سلستلهمراتبتيِ
فرما دهي و فرما بري و تق،م جماعت (یا امت) بر فرد با دموكراسي نوع غربي كه
اساسام بر فردیت ،برابري ،راابت و چانهزني براي منافع تكيته متيكنت ،،ناهمستازي
دارد و عملكرد دموكراسي را با مك،ودیت مواجه متيكنت .،بنتا بتر اصت اخالاتي
فضيلت هماهنگي و همسازي ،نبای ،جامعه را یك نظام مبتني بتر اترارداد و منازعته
بهشمار آورد .جامعه عبارت است از جماعتي از مردم كه براساس تكاليم متقابت و
مناسبات انساني پيون ،خوردهان .،این اص ه در مكتب كنكوسيوسي و ه در دیتن
زردشتي و دین اسالم از اصول مسل مكسوب ميشود.
اذر به نواقتدارارايي يا چالش نهادينگي دموکراسي؟
مامصه اي را كه كره جنوبي و ایرا بتهدنبتال گتذار بته دموكراستي درگيتر آ
هستن ،،به لكار مكهومي ،برحسب دیت،گاههتاي متكتاوت ،هت متيتتوا گتذر بته
«نواات،ارگرایي» تعریم كرد و ه آ را چالشهاي نهتادینگي دموكراستي ارزیتابي
كرد كه تجربهاي معمول در آزمو تككي دموكراسي استت .ابتت،ا نظریته ناستت،
یعني شك گيري نظام نواات،ارگرایي بررسي ميشود.
مكهوم نواات،ارگرایي را براي شتيوهاي از حكومتت بتهكتار متيبرنت ،كته در آ
برخالف اات،ارگرایي ستنتي نهادهتاي دموكراتيتك و حقتوق دموكراتيتك ،و از آ
جمله حق مشاركت مردم در انتااب رهبرا سياسي و نظایر آ به رسميت شتناخته
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ش،ه است ،اما این نهادها و حقوق وسيله اعمال حاكميت وااعي مردم بر امور ختود
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حاكميت حاكما ج،ی،ي كه در شرایط جها امروز بر متردم حكومتت متيكننت.،
م،افعا نظریه نواات،ارگرایي چنتين استت،الل متيكننت ،كته در جهتا امتروز نابگتا
سياسي ،ه به دلي شرایط داخلي( ،ورود تودههاي مردم به صكنههاي تاریخ) و ه بته
دلي شرایط بينالمللي (هژموني جهاني شتيوههتاي دموكراتيتك در ادارهي جامعته) بته
مشاركت مردم نياز دارن .،اما این نابگا سياسي با تمهي،ات ماتلم مشتاركت مردمتي
و حضور تودهها در صكنه سياسي را به خ،مت مقاص ،اات،ارگرایانته ختود متيگيرنت.،
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فرهنگ سياسي سنتي كه عادات و روحيات فرما بتري از ا،رتمنت،ا را در ميتا متردم
ایجاد كرده است (بهطوري كه گكته ش ،)،به این اات،ارگرایا كه بای ،آ ها را نوااتت،ارگرا
خوان ،،كمك ميكن .،ریشههاي عميق انگاره اات،ار مركیي در وجت،ا متردم و دستتگاه
بوروكراسي حكومتي كار اات،ارگرایا را تسهي ميكن.،
است،الل این دسته از دانشپژوها این است كته ستاختار دموكراتيتك و نهادهتاي
دموكراتيك ،ب،و حضور نگرشها و ایستارهاي دموكراتيتك نمتيتوانت ،بته توستعه
دموكراتيك در ح ،مطلوب منجر شود و در شرایطي كه هنوز نوع نگرش دموكراتيتك
تكوین نيافته است ،نهادها و تأسيسات دموكراتيك از مكتوا خالي ميشود و به اسبابي
براي نواات،ارگرایي تب،ی مي شود .استقرار دموكراسي عالوه بر نهادهتاي دموكراتيتك
به شهرون،هاي دموكرات و نابگا سياسي دموكراتيك نيی نياز دارد.
حضور ارزش هایي مانن ،آرما بازگشت به فرهنگ بومي و افتاارات گذشته كه
ه در كره جنوبي و ه به شكلي بسيار ای،سولوژیك در ایرا عرصه زن،گي سياسي
را انباشته است ،به این جریا كمك ميكن .،اینها همه موجتب شتك گيتري نتوعي
نظام سياسي مي شود كه نه اات،ارگرایي در شك معمول آ است و نه دموكراسي به
شكلي كه در كشورهاي داراي دموكراستي رشت،یافته وجتود دارد ،بلكته در وااتع،
تركيبي از این هر دو است .این نظام تركيبي را برختي تكليت گترا نوااتت،ارگرایي
نامي،هان.،
نظام ترکيبي
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نظامي كه به این ترتيب شك ميگيرد تركيبي از عنصر انتااب و عنصتر ااتت،ار
متمركی است .جنبههایي از تصمي گيري براي امور كشور و اختيارات و اهترمهتاي
اداره كشور با انتاابات و درخواستهتاي متردم در مشتاركت سياستيشتا تعيتين
ميشود و جنبههاي دیگر متكي به مرجعيتهاي رسمي و غيررسمي بااي متيمانت.،
در كره جنوبي این مرجعيتها بيشتر غيررسمي و در ایرا همیما رسمي (نهتادي)
و غيررسمي (عملي) است .در چنين حالي رژی هاي متكي به اشااص ،رهبتري یتا
چهرههاي كارییماتيك جاي خالي نهادینهش ،سياست دموكراتيك را پر ميكنن.،
عناصر دموكراسي رش،یافته و آنچه را كه نواات،ارگرایي خوان،ه ش،ه استت ،بته
شر ج،ول  0ميتوا مقایسه كرد.
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جدول  .1مقایسه عناصر دموكراسي رشدیافته و نواقتدارگرایي

دموكراسي رش،یافته

نواات،ارگرایي

تأكي ،بر كيرت و راابت

تأكي ،بر هماهنگي و وح،ت

تأكي ،بر آزادي و منافع فردي

تأكي ،بر مصلكت جماعت و آرما جمعي

جهتگيري به سوي توزیع اختيارات كاهش و
تص،ي
مك،ودیت دایره اختيارات و تص،ي دولت
مشاركت مستق و فعال مردم در سياست
اعتماد به تصمي گيري جمعي و رأي مردم

جهتگيري به سوي تمركی اهرمهاي ا،رت ،یا دولت
گستردگي دامنه اختيارات و تص،ي دولت
مشاركت غالبام ه،ایتش،ه و برانگياتهش،ه مردم در
انتاابات
سنگيني نقش شاصيت ،رهبري كارییماتيك و رهبري
ا،رتمن،

مسئله نهادنيهشد دموکراسي ا مشکل فرهنگي
با همه آنچه تا اینجا گكته ش ،،اعتبار دعاوي مربوط به رابطه بين فرهنگ سياسي
و موانع تككي دموكراسي بهویژه وز این موانع جاي پرستش دارد .بتيتردیت ،،در
مقام اياس ميتوا بتين برختي ارزشهتا و نگترشهتاي كنكوسيوستي و ایرانتي –
اسالمي ،از یك سو ،با اواع ،رفتار دموكراتيك ،از سوي دیگر تعارضهایي را نشا
داد ،اما این هنوز همه اضيه نيست .مسئله این است كته بایت ،نشتا داد متغيرهتاي
فرهنگي چگونه در عال وااع بر متغيرهاي رفتار دموكراتيك ارر ميگذارن .،بته بيتا
روشنتر ،بای ،با آزمو هاي تجربي چگونگي اررگتذاري متغيرهتاي دستته اول روي
متغيرهاي دسته دوم را نشا داد .ج،اي از اینكه این كار دشواريهاي ختاص ختود
را دارد ،دانش پژوهاني كه تا اینجا دعاوي آ ها را طر ش ،،شواه،ي در این زمينته

فرهنگ سياسي ر

اراسه ن،ادهان .،به بيا دیگر ،آ ها فقط به این است،الل اياسي اكتكا كردهان ،كته بتين

دشواريهاي تحكيم

نگرشهاي جها شناسي كنكوسيوسي و جها شناسي ایراني -اسالمي ،از یكستو ،و
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اواع ،عملي رفتار دموكراتيك از سوي دیگر ،نتاهماواني یتا تعتارض وجتود دارد.
یوك هيو و سونگ دیوك هام نيی پس از بيا موارد پرشمار نقض اواع ،دموكراسي
در كره جنوبي علت آ را رواج فرهنگ كنكوسيوستي در كتره و نگترشهتاي ایتن
فرهنگ (كه در مقام اياس با اواع ،رفتتار دموكراتيتك نتاهماوا استت) ارزیتابي
كردهان ،،بيآنكه با شواه ،و دادههاي تجربي ربط ایتن دو را نشتا دهنت( ،

& Heo

.)Hahm, 2014
درباره رابطه نگرش هاي فرهنگي و ربط آ با رفتار دموكراتيك ،تكقيقاتي انجام
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گرفته است .در این نوشته كوتاه جاي معرفي تكضيلي آ ها نيست ،امتا بایت ،گكتت
پژوهشهاي تجربي نتوانسته است رابطه بين شالودههاي فرهنگي یك ملت و نقض
اواع ،دموكراتيك در آ كشور را بهدرستي روشن كن ،و درباره آ بتهطتور اطتع و
با دات علمي حك كن .،بسياري از دعاوي درباره رابطه بين فرهنتگ و دموكراستي
مضنو به جانب،اري است و نگاه اروپا مكوريان،؛ هما طور كه یكي از پژوهن،گا
گكته است ،هرچه بيشتر از تعارض اسالم و دموكراستي ستان گكتته شت،ه ،كمتتر
درباره چگونگي و چرایي و سرشت این تعارض بكثهاي وزین انجام گرفته است
( .)Abdou, 2001, pp.36-51نوع نگاه اروپا مكوري بتا عییمتت از نگترش اصتالت
ذات این دعوي را مطر كرده است كه اصوالم دموكراسي ریشه در تاریخ و گكتمتا
فرهنگي اروپاي غربي دارد .ساموس هانتينگتو از نماین،گا برجسته ایتن رویكترد
ميگوی ،مردما سایر فرهنگها فقط زماني ميتوانن ،از مواهب حقوق بشر بهرهمنت،
شون ،،كه ك ارزشهاي غربي را بيچو وچرا برذیرن ،و تمتام و كمتال بته تمت،
غرب بريون،ن .)Bielfeldet, 2000, pp.90-121( ،اما این وااعيت كه كليساي كاتوليك
تا دهه  0311با حقوق بشر ماالكت مي كرد ،همه دعاوي مربوط بته رابطته حقتوق
بشر با فرهنگ غربي را زیر سؤال ميبرد.
اگر آنچه كه در تجربه سياسي كره جنتوبي و ایترا رم متيدهت ،،دشتواريهتا
سرشتي فراین ،نهادینه ش ،یا تككي دموكراسي در نظر گرفتته شتود ،متيتتوا در
مقام اياس گكت چنين دشتواري هتاي در تتاریخ تكتول دموكراستي در اروپتا نيتی
نمونههاي زیادي دارد .در هر حال ،مي توا گكت كه ت،اوم مظتاهر ااتت،ارگرایي در
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كره جنوبي و ایرا ميتوان ،دالی گوناگوني داشته باش .،برخي مه ترین آ ها را از
جمله مي توا در ضتعم تتاریاي طبقته متوستط ،ضتعم طبقته كتارگر و جنتبش
كارگري ،تجربه استعمار ،استككام سازههاي ابيلهاي و ستازما فراتهاي و مستاسلي
مي این یافت .بيشك ارزش ها و باورهاي برخاسته از سنت فرهنگتي نيتی در ایتن
ميا سه خود را دارد كه بای ،چگونگي اررگذاري آ و سه و وز آ را بهویژه با
پژوهشهاي تجربي مشاص كرد.
نتيجهايري
مستتاس توستتعه دموكراتيتتك ،گتتذر بتته دموكراستتي و تككتتي دموكراستتي از
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موضوعات مه در جوامع در حال توسعه روزگار ما است .دو كشور كره جنتوبي و

ایرا در حال حاضر با این مسئله دست به گریبا هستن .،دشواريهایي كته هتر دو
كشور در تككي دموكراسي دارن ،،پرسشهایي را درباره عوام تأريرگتذار بتر ایتن
وضعيت مطر ميكن .،یكي از عواملي كه تكلي گرا در ایتن زمينته بته آ توجته
كردهان ،فرهنگ سياسي است .گكته ميشود نوع نگرشي كه در فرهنگ سنتي این دو
كشور ریشه دارد ،از عواملي است كه كتار تككتي دموكراستي را دشتوار متيكنت.،
فرهنگ سنتي این دو كشور كه یكي با آیين كنكوسيوسي و دیگري با بينش ایترا -
شهري و اسالمي پيون ،دارد ،با مشاصههایي مانن ،آرما هماهنگي سراسري ،نظتام
سلسلهمراتبي منیلت ،باور به رابطه ان،اموار بين فترد -جماعتت -رهبتر -كاسنتات-
نگرش جماعتگرایتي ،خویشتاون،باوري ،و تمركیگرایتي شتناخته متيشتود .ایتن
مشاصهها نگرشي در فرهنگ را ميپرورد كه فراین ،دموكراتيكسازي را بته ستوي
نظامي تركيبي از نوع نواات،ارگرایي ،یا شبهدموكراسي سوق ميده .،در نتيجه ،آنچه
در جمهوري كره و جمهوري اسالمي با آ مواجهي  ،با مطلوبهاي نظام موكراتيك
به شيوهاي كه در الگوي غربي شاه ،آني  ،تكاوتهاي شایا توجهي دارد.
با این حال ،وااعيت این است كه آنچته دربتاره رابطته بتين متغيرهتاي فرهنتگ
سياسي و مؤلكههاي دموكراسي گكته ش،ه است ،بيشتر جنبه تكليلي و اياسي دارد و
تكقيقات تجربي و مي،اني ااب اعتنایي در این زمينه وجود ن،ارد .بنتابراین ،نگترش
به دشواري تككي دموكراسي از زاویه موانع ناشي از فرهنگ سياسي ضتمن اینكته
در فه مساس موجود در دو كشور به ما كمك ميكن ،،هنتوز نمتيتوانت ،متا را بته
معيارهاي یقين علمي نیدیك كن.،
فرهنگ سياسي ر
دشواريهاي تحكيم
دمورراسي در ...
( 931تا )905

913

منابع
 نشر:  تهرا، چاپ چهارم.  فرهنگ سياسي ایرا.)0335(  مكمود،  سریعالقل
. فرزا
 Almond, G., & Verda, S. (eds) (1963). The civic culture. Princeton:
Princeton University Press.
 Bielfelded, H. (2000). Western versus Islamic human right conceptions.
Political Theory, Vol. 38, No. I.
 Chiilcote, R. (1981). Theories of comparative political. Boulder: West
View Press.
 Heo, UK, & Stokton, H. (2005). The Impact of Democratic Transition on
Elections and Parties in South Korea. Party Politics, Vol. II, No. 6.
 Heo, UK., & Hahn, S. D. (2014). Political culture and democratic
consolidation in South Korea, Asian Survey, Vol. 54, No. 5.
 Inglenart, R., & Kingemann, H. (2000). Modernization, cultural change
and the Persistence of Traditional values. American Sociological Review,
Vol. 65, No. 1.
 Leggs, J. (1993). The Chinese classics. Vol. I, Oxford: Oxford University
Press.
 Lipet, S. (1959). Some social requisites of democracy: Economic
development and political legitimacy. American Political Science Review,
Vol. 53.
 O'Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Tentative conclusions About
Uncertain Democracies". In G O'Donell et al. (eds) Transition from
Authoritarian Rule, Baltimore: John Hopkins University Press, Vol. 14,
(pp.1-78).
 Pye, L., & Verba, S. (1985). Political culture and political development.
Princeton: Princeton University Press.
 Wang, Q. J. (2002). Genealogical self and Confucian way of self making.
International Philosophical Quarterly, Vol. 24, No. I.
 Yangm, S. C. (1985). The Korean political culture: A Historical Analysis.
In the Korean Political Association.

فصدلنامه
علدمددي
تخصصي
سپهر سياست
سال پنجم
شماره پانزدهم
9317 بهار

914

