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فرهنگ پایهی اصلی پیشرفت جامعه و جهتدهندهی به کگنشهگای سیاسگی اجتاگاعی
شهروندا است .برخالف تصور اولیه فرهنگ سیاسی مفهومی صگرفا انتزاعگی نیسگت و
عامل شناخت پدیدههای سیاسی تعیگی اایگاو و تاگایزاو ناامگاو سیاسگی محسگو
میشود (گلمحادی  9931ص .)921 .پیرامو نقش فرهنگ در جامعه میتوا گفت شکل
متاایزی از قدرو و بهمثابهی سرمایه در اقتصاد است که نقش تولید عادووارههگا را ایفگا
میکند ( 1991 Bourdieuصص .)94-92 .همچنی در دیدگاه اندیشاندانی چگو آلاونگد و
پاول گونههای خاص فرهنگ سیاسی علت اصگلی توسگعهنیگافتگی سیاسگی کشگورهای
جها سوم شارده شده است (سیفزاده  9932ص.)39 .
از منار جامعهشناختی طبقاو مختلفی در تکوی فرهنگ سیاسی جوامع نقش دارنگد
اما تاثیرگذاری نخبگا بر چیستی و مولفههای فرهنگ سیاسی بیبدیل است و مگیتگوا
رهبرا جوامع را بگازیگرا اصگلی در ایگ عرصگه دانسگت (هگانتینگتو و هریسگو 9939
ص .)91 .در مناومهی فکری آیتاهلل خامنهای مقولهی فرهنگ به نسبت مفاهیای چگو
سیاست و اقتصاد جایگاه واالتری دارد .بررسگیهگای مختلگف نشگا دهنگدهی ارجحیگت
فرهنگ سیاسی در راهبردهای فرهنگی ایشا است .برای اساس و بگا توجگه بگه جایگگاه
قانونی آیت اهلل خامنه ای در ساختار سیاسی ناگام جاهگوری اسگالمی بررسگی اندیشگه ی
معامله پیرامو فرهنگ سیاسی مهم بهنار میرسد.
هدف ای پژوهش بررسی فرهنگ سیاسی در اندیشهی آیتاهلل خامنهای و پاسگخ بگه
ای پرسش است که فرهنگ سیاسی در ناام فکری رهبر انقال بر چه مفاهیای مبتنگی
است و چه مطالباتی از کارگزارا و شهروندا جامعه دارد؟ بهمناور پاسخگویی به پرسش
مذکور به بیاناو آیتاهلل خامنهای در ادوار مختلگف تگاریخی مراجعگه کگردهایگم .مگدعای
پژوهش ای است که آیتاهلل خامنهای با اعتقاد به انسا شناسی اسالمی و کرامت انسگا
در ناام هستی مفهوم فرهنگ سیاسی را تعریف ناودهانگد .در چنگی رویکگردی انسگا
موجودی ذیشعور و بهرهمند از حقوق اجتااعی شناخته مگیشگود و فرهنگگ سیاسگی بگا
مولفههایی چو «عقالنیت» «ناارو» و «آزادی» مورد توجه قرار میگیرد.
 .1چ رچوب نظری پژژهش
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گابریل آلاوند نخستی بار واژهی فرهنگ سیاسی را در علم سیاست بهکار بگرد .توجگه بگه
فرهنگ سیاسی در منابع اسالمی و دانشاندا اسالمی ازجاله فارابی خواجگهنصگیرالدی

خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای

طوسی اب خلدو و همچنگی در آثگار دانشگاندا اربگی هگمچگو ماکیگاول روسگو و
دوتوکویل مورد تدقیق علای قرار گرفته است (آلافگور  9931ص .)991 .حسگی بشگیریه
فرهنگ سیاسی آمریت تابعیت را مطالعه ناوده است؛ مطالعاو او نشا میدهند کگه ایگ
فرهنگ با ویژگیهگایی هگمچگو « :بگیاعتاگادی نسگبت بگه حکگام و وعگدههایشگا »
«فرصت طلبی» «اعتراضاو سرپوشیده» «هیجانی» و «موقتی» شناخته میشود (بشیریه
 9911ص.)11 .
آلاوند با هاکاری وربا مفهوم فرهنگ سیاسی را گسترش داد و از آ برای بازکگاوی
تجربی ایستارهای موجود در برخی کشورها بهره گرفت .ایگ دو بگا پگذیرش سگه ایسگتار
«شناختی» «ارزشی» و «عاطفی» در الگوی تالکوو پارسونز جهگتگیگریهگای ذهنگی
انسا ها را در سه حوزه منقسم کردند:
 .9جهتگیریهای شناختی؛ ناظر به دانستهها و باورهای مردم نسبت به ناام سیاسی
رهبرا و عالکرد آنا است.
 .2جهتگیریهای عاطفی؛ ناایا گر احساس تعلق درگیری پگذیرش یگا رد و انکگار
موضوعهای سیاسی است.
 .9جهتگیری معطوف به ارزشیابی؛ که معاوال ریشه در ارزشهای اخالقی مذهبی
یا سنتی جامعه دارد (عباسیا  9933ص.)49 .
دامنهی تحقیقاو آلاوند و وربا به جهتگیریهای سگهگانگهی مگذکور محگدود نشگده
است؛ آ ها در دستهبندی دیگری سگه نگوع فرهنگگ سیاسگی «مشگارکتی» «تبعگی» و
«محدود» را ارائه و تعریف ناودند .در فرهنگ سیاسی محدود شهروند آگاهی چنگدانی از
ناام سیاسی و خطمشیهای آ ندارد و در واقع خود را عضوی از یك ملت نایشناسگد؛
در نتیجه اثرگذاری خاصی در شکل گیری تصایااو سیاسی نیگز نگدارد (پگالار  9939ص.
 .)902در ای نوع فرهنگ سیاسگی علگیراگم دخالگت شگهروندا در سگطو محلگی از
مرتبطساخت ای سطح از تصایااو و سیاستها بهکل ناام سیاسی ناتوا هستند (قگوام
 9932ص .)39 .فرهنگ سیاسی تبعی (انفعالی) در سطح باالتری از فرهنگ سیاسی محدود
قرار دارد .در ای نوع برخالف فرهنگ سیاسی محدود شهروند از وظایف حکومت آگاهی
دارد اما از نار ذهنی و روانی در خود احساس تعهد و تکلیفی نایکند و انتخا های وی
از سر ناآگاهی و انفعال صورو میگیرد؛ لذا نخبگا جامعگه سگخنگوی جامعگه هسگتند و
تودهی مردم در نقش اتباع بهسر میبرند (خبیری  9933ص .)32 .در قسم سوم که فرهنگ
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سیاسی مشارکتی نام دارد شهروندا ضا اطالع کافی از خواستههای ناام سیاسگی در
فرایند تصایمگیری دخالت میکنند و از لحاظ روانی معتقد به توانایی در کاكرسانی بگه
ناام سیاسی و تصایمهگای آ هسگتند .در ایگ حالگت افگراد فعگال هسگتند و پیرامگو
سیاستها گفتوگو میکنند؛ در نتیجه ارتباط متقابلی میگا ناگام سیاسگی و شگهروندا
برقرار میشود و توسعهی فرهنگی ناام سیاسی حادث میشود (کتابی  9930ص.)33 .
 .2فرهنگ سی سی در سالم

سال بیست و سوم /شماره نود و دوم /زمستان 1911

122

فرهنگ سیاسی بهمعنای آ دسته از دیدگاهها احساساو و ادراکاو سیاسی است که رفتار
سیاسی را تعیی و هدایت میکنند (پای  9939ص .)21 .جامعهشناسا فرهنگ سیاسگی را
محصول تاریخ ناام سیاسی میدانند که خاستگاه آ تجربگههگای خصوصگی و عاگومی
است (قوام  9931ص.)11 .
ناگفته هویداست که فرهنگگ سیاسگی در هگر یگك از ناگامهگای سیاسگی معگانی و
کارکردهای خاصی خواهد داشت .مثال در ناگامهگای دموکراتیگك فرهنگگ سیاسگی بگا
مولفههایی همچو اعتااد احساس کارآمدی و اعتقاد به تاثیر بر قگدرو سیاسگی تعریگف
میشگود ( 9131 Rosenbaumص .)1 .در مکاتگ مارکسیسگتی اقتصگاد زیربنگا محسگو
میشود؛ لذا فرهنگ بهعنوا نهادی برخاسته از نهاد اقتصاد تلقگی مگیگگردد کگه توسگط
طبقه ی حاکم تولید شده است (بشیریه  9931ص .)20.در اندیشهی سیاسی اسالم رابطهی
دی و فرهنگ بهمثابهی رابطه ی صورو و جوهر است؛ صگورو دیگ فرهنگگ اسگت و
جوهر فرهنگ دی ( 9111 Tillichصص .)20-93 .بنگابرای وحگی منشگا فرهنگگسگازی
است؛ ازای رو در آرای متفکری اسگالمی مولفگههگای فرهنگگ ذیگل پگارادایم قدسگی و
جها بینی توحیدی تعریف میشوند.
مسالهی قابل تامل ای که مطالعهی فرهنگ در ناام دانایی اسالم منحصر به محتوا و
رابطهی آ با آموزههای دی نیست بلکه مسالهی امکا یگا امتنگاع کنتگرل فرهنگگ از
مباحث مهم و راهبردی مطالعاو فرهنگی محسو میشود .درای بگاره مگیتگوا بگه دو
رهیافت پیرامو ارتباط فرهنگگ و سیاسگتگگذاری اشگاره ناگود :دیگدگاه اول «دیگدگاه
افالطونی» است .در ای دیدگاه فرهنگ جامعه کنترلپذیر است و بر دانایگا و عقالسگت
کگه فرهنگ جامعه را مهار کرده و آ را بهسوی مسگیرهای ازقبگلتعیگی شگده رهناگو
سگازند؛ کنترل فرهنگ از ای منار «مکانیکی» است .دیدگاه دوم «دیگدگاه ارسگطویی»
است .در ای دیدگاه انسا و معانی خلقشده توسط او ذاتی هستند و دولگت بایگد خود را

 .3جه نبینی توحیای

توحید اولی مفهوم بنیادی در اسالم و الزمهی اعتقاد به دیگر آموزههای دینی است .در
عقاید اسالمی توحید و یگانگی خدا به امر خلق محدود نایشود بلکه مراتبی هگمچگو
توحید در مالکیت والیت و ربوبیت نیز معنای مهای دارند .بهطور مثال در توحید والیت
حق فرما روایی هستی از آ خداست؛ توحید ربوبیت نیز به وجود اراده و تگدبیر الهگی در
ناام هستی اطالق میشود .ای مساله در آیهی « قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
ثُمَّ هَدي » (طه  )10مورداشاره قرار گرفته است .یعنی خگدای متعگال عگالوهبگر آفگرینش
عهدهدار سرپرستی و هدایت انسا بهسات کاال است.
در منار متفکرا اجتااعی مسلاا توحید با حفظ هاهی مرات اش نقطهی کانونی
دانشهای اجتااعی است .به اقتضای ای نگرش آیتاهلل خامنهای ( )9931/1/92توحیگد
را مهمتری رک اسالم معرفی میکند که تاسیس ناام اسگالمی سگاختارها و نهادهگای
مختلف بر محور آ شکل میگیرد .اعتقاد به محوریت توحیگد در مناسگباو اجتاگاعی در
راهبرد تحلیلی رهبر انقگال از فرهنگگ سیاسگی و عناصگر موجگد آ تگاثیراو جگدی و
تعیی کنندهای دارد .ایشا در ای باره میفرماید« :اگر از ای بحث کنیم که آزادی باشد یا
انتخا و اختیار در جامعه برای مردم وجود داشته باشد ...برای هر یك از ایگ هگا مبنگایی
وجود دارد که به جها بینی اسالم متصل است» (هاا ).
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با ای معانی منطبق نااید .در ای حالت هرگونه مداخلگگه در امگگور مردمگگا نامشگگروع
دانسگته میشود .تبعا ضرورو مدیریت فرهنگ نیز بهطگور اساسگی انکگار خواهگد گردیگد
(سلیای  9932ص.)39 .
در بینش اجتااعی آیتاهلل خامنهای ( )9932/1/92فرهنگگ بگهمثابگهی رو و سگتو
فقراو جامعه است که تقویت آ در جوامع رفاه اقتصادی و بهبود پدیدههای سیاسی را نیز
بهدنبال خواهد داشت .ازای رو دیدگاه ایشا به ناریهی «اصالت فرهنگ» قرابت بیشتری
دارد و با نفی تبعی بود فرهنگگ مقولگهای بنیگادی و متعگالی معرفگی مگیشگود کگه بگا
درهمکنش میا ناامهای خرد و کال جامعه نقش حیاتیتری ایفا میکنگد .ایگ رویکگرد
فرهنگی در نسبتسنجی رابطهی دی و فرهنگگ بگر کنتگرل و برنامگهریگزی فرهنگگ در
سیاستگگذاریهگای فرهنگگی تاایگل دارد؛ لگذا کگارویژه ی مگدیریت فرهنگگی صگرفا بگه
فراهمکرد امکاناو الزم محدود نایشود بلکه اصال محتگوای فرهنگگ از طریگق وضگع
قانو گذاری با احتراز از افراط و تفریط صورو میگیرد (سیاهپوش و هاکارا  9919ص.)113 .
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مفهوم کرامت نقطه ی مقابل دنائت است و معانی مختلفی ازجاله :بزرگواری ارجانگدی
بخشگگندگی و دوری از فرومگگایگی را بگگرای آ برشگگاردهانگگد (سگگیا بگگیتگگا ص .)9919 .در
آموزه های اسالم کرامت انسا و توجه به ارزش ذاتی او از دو مزیّت اخذ شده است :اول
آ که تکریم انسا به بهره از عقل است؛ مزیگت دوم دمیگدهشگد رو الهگی در انسگا
است .ای مساله در منابع روایی ازجاله در فرمایشگاو امگام علگی بگه مالگك اشگتر و
توصیه به احترام انسا ها (مسلاا و ایرمسلاا ) قابل رویت است (نهجالبالاه نامه .)19
آیتاهلل خامنهای ( )9919/1/9با استناد به آیاو قرآ کریم و نهجالبالاه ضا تصریح
به محوریت انسا در هستی عوالم وجود و کائناو را مسخّر انسا میدانند و ضا اشاره
به تکریم ذاتی انسا بهعنوا یکی از اصول اسالمی بعثت نبیمکرم اسالم را عامگل
احیای کرامت حقیقی انسا ها معرفی میکنند .برای اساس با اشگاره بگه آیگهی « وَ لَقَگد
کَرَّمنا بَنِی آدَمَ » (اسراء  )39و در توضیح کرامت انسگا در دو مرحلگهی تکگوی و تشگریع
میفرمایند« :تکریم تکوینی و تکریم تشگریعی بگا آ چیزهگایی اسگت کگه در حکومگت
اسالمی برای انسا معی شگده؛ یعنگی پایگههگا کگامال پایگههگای انسگانی اسگت» (هاگو
 .)9930/1/92ای نگرش انسا شناختی در آرای فقهی آیتاهلل خامنهای نیز ظهگور یافتگه و
برخالف برخی از مراجع شیعی فتوا به طهارو ذاتی اهل کتگا دادهانگد (هاگو  9933ص.
 .)34باید خاطرنشا ساخت که چنی استنباطی از کرامت انسا در ناام هستی اساسا بگا
اومانیسم تاد ار تفاوو دارد؛ زیرا انسا در بینش اسالمی با لحگاظ محوریگتاش در
هستی شامل قید عبودیت نیز هست اما در تاد اربی ای قرائت جامع از رابطهی خدا و
انسا وجود ندارد.
آیتاهلل خامنهای ( )9910/2/21در تبیینی مبسوط پیرامو آمیختگی کرامت و حقگوق
اجتااعی انسا مفهوم «رعیت» را مورد اشاره قرار داده و فرمودهاند:
«رعیت یعنی آ جاعی که رعایت آنا و مراقبت آنا بر دوش ولی امر است ...یعنی انسا
را با هاه ی ابعاد شخصیت اش با آزادیخواهیاش با افزایش طلبگی معنگویاش بگا امکگا
تعالی و اوج روحیاش با آرما ها و اهداف واال و شریفاش ای ها را بهعنوا یك مجاوعه
در نار بگیرید».
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در اندیشهی آیتاهلل خامنهای خوانش اسگالمی کرامگت انسگا منگتج بگه مفگاهیای
همچو آزادی و کاالجویی میشود (هاو  .)9910/3/24در ای جها بینی انسا بهعنوا

خلیفةاهلل با حرکتی استکاالی رو به سرای آخرو دارد؛ ازایگ رو توجگه بگه ویژگگیهگای
فطری و آموزههای دینی در مناسباو فردی و اجتااعی در جهت نیل به سگعادو اخگروی
اهایت ویژهای مییابند .مفاهیم اصلی ای نگرش بهشر ذیل است:
 .411آز دی

 .412سرشت خا جو (فطرت)

در بینش اسالمی انسا با عبارو «كُل مولود یولَد عَلَي الْفِطْرَه» معرفی شگده اسگت .در
ای موضع مفهوم فطرو بهمعنای نوع خلقت ویژهی انسا و دارای صبغهی الهی اسگت.
نکتهی مهم ای است که هرچند کیفیت آدمیا متفاوو است امگا امگور فطگری هایشگه
ثابتاند و با فشار و تحایل زمانه زایل نایشوند .علیرام چنی تعریفگی از فطگرو ایگ
ودیعهی خدادادی بهتنهایی منجر به سعادو انسا نایشود و هاواره نیازمند سیرا شد
توسط معارف دینی است (آیتاهلل خامنهای .)9939/90/29
 .413کم لجویی

در انسا شناسی اسالم اگرچه هاهی موجوداو عالَم در حرکگتانگد و رو بگه کاگال امگا
کاالجویی انسا نهایت ندارد و هیچگاه متوقف نایشود .آیتاهلل خامنهای بگا اشگاره بگه
آیهی « لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسا َ فِی أَحسَ ِ تَقْگوِیم » (تگی  )4عبگارو «احسگ تقگویم» را بگه
آفرینش انسا در بهتری اندازه و رشد ماک تفسیر ناوده اسگت .از ایگ مناگر انسگا
موجودی برخوردار از استعدادهای بیپایا و گُل سرسبد مخلوقاو الهی است کگه قابلیگت
نیل به باالتری نقطهی تعالی حیاوِ ماکناو را دارد( .هاو .)9931/1/92

خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای

اال مکات فکری حق را منشا و فلسفهی آزادی میدانند .اندیشهی اسالم ضا تاییگد
ای دیدگاه قائل به جایگاه واالتری است و آزادی را حقگی برتگر از سگایر حقگوق انسگا
میشارد (هاو  .)9933/1/92آیتاهلل خامنهای بگا پگذیرش فطگریبگود آزادی و ریشگهی
خدادادی آ به دو بُعد درونی و بیرونگی (اجتاگاعی) آزادی متگذکر مگیشگوند و تصگریح
میکنند که در ای دیدگاه با استناد به حدیث علوی «ال تکن عبد غیرک و قهد خلقه
اهلل حرّاً» (نهجالبالاه نامه  )99آزادی درونی امری الهی و ناظر به عبودیت انسا در برابگر
خداوند متعال است .باید خاطرنشا ساخت که آزادی مگوردنار مکاتگ اربگی حقیقتگی
منهای خداست و مراد از آزادی صرفا بُعد بیرونی و اجتااعی آ است.

 .5مولفهه ی فرهنگ سی سی کر متمحور در نایشهی آیت هلل خ منه ی

در اندیشه ی رهبر انقال اسالمی کرامت انسا مرتبط با فرهنگ سیاسی و حتی یکی از 121

مبانی فرهنگ سیاسی و اجزای ساخت بگاطنی و حقیقگی ناگام اسگت (هاگو  9930/4/90و
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 .)9933/1/24در ناام دانایی اسالم فرهنگ یك امر بنیادی در تحوالو جامعه است و بگر
اصالت و ایرتبعی بود آ تاکید شده است .بررسیهای انجگامشگده بگر قرابگت بیگنش و
نگرش آیتاهلل خامنهای با دیدگاه مگذکور داللگت مگیکننگد .در نگگرش اصگالتمحگوری
فرهنگ فرهنگ مرتبط با قوهی درّاکه انسا و بهمثابگه هگوایی اسگت کگه جامعگه در آ
زندگی میکند .از ای منار منشا و خاستگاه انقال اسالمی ایرا مقولهای فرهنگی است
و همچنا در دورا ثباو ناام اسالمی نیگز مسگالهی اصگلی کشگور بگهحسگا مگیآیگد
(هاگو  .)9931/1/20در دیدگاه آیتاهلل خامنهای فرهنگ بهمعنای خلقیگاو بگومی ذهنیگت
آرما های یك ملت و الهامبخش مردم در کنشهاست (داداههای فرهنگگی .)9939/90/93
بدی ترتی میتوا آ را از سایر عناصر اجتااعی همچو اقتصاد مهمتر دانست؛ چراکگه
عهدهدار هدایت و جهتدهی به رفتارهاى فردى و اجتاگاع اسگت (داداگههگای فرهنگگی
 9914ص.)93 .
مطالعه و بررسی اندیشهی رهبر انقال نشا میدهد که بیشتری ناگراو فرهنگگی
آیتاهلل خامنهای در حوزهی فرهنگ سیاسی است .همچنی در ای ناام فکگری تکگوی
ادراکاو سیاس شهروندا از مصادیق سیاستگذاری فرهنگگی تلقگی مگیشگود .آیگتاهلل
خامنهای با اعتقاد به رویکرد اصالت فرهنگ و اایت هدایتگری آ بر عدم ابزارگگونگی
فرهنگ سیاسی در ترویج آگاهیهای کاذ تاکید ناودهاند (آیگت اهلل خامنگهای .)9932/90/4
برای اساس تکوی و رشد فرهنگ سیاسی در ناام اسالمی با کرامتمحوری انسا پیوند
یافته است و با طر مفاهیای همچو  :آزادی عقالنیت و معنویت ایستادهای شگهروندا
را اصال مینااید (هاو .)9931/1/92
 .511س حت «شن خت»

 .51.1.تقویت معرفت و عقالنیت سیاسی
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فرهنگ سیاس متکفل شکلگیری شناختهایی است که تعیی کنندهی رفتارهای سیاس
هستند؛ بنابرای کنشهای شهروندا تصادف نیست و از وجود الگوهاى منسجا خبگر
میدهند ( 9111 Verbaص .)49 .مولفهی تقویت معرفت و عقالنیت سیاسی به جهتگیری
شهروندا و آگاهی درست ایشا از ناام سیاسی و نقشها و قواعد سیاست اشاره دارد که
منتج به مشارکت پویای شهروندا در مناسباو سیاسگی اجتاگاعی مگیشگوند .در راهبگرد
فرهنگ سیاسی آیتاهلل خامنهای مسالهی «شناخت هویت ایرانی -اسالمی» یك اولویت

خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای

درجهی اول تلقی میشود که با توجه صحیح به ای هویت بسیاری از مشکالو فرهنگی
کشور قابل برطرفشد هستند .درای میا آ چه در جهتگیری نسبت بگه کلیگت ناگام
و حفظ هویت ملی مهم است حفظ عزّو و آبروی ملّت ایرا و اعتالی فرهنگ بهعنوا
«بزرگ تری معروف» «اعام فرایض» و الزمهی اخالق زمامداری است (آیتاهلل خامنگهای
 .)9914/9/9در اندیشه ی رهبر انقال اسالمی شناخت جگامع هویگت انسگانی صگرفا بگه
معاریف ناام اسالمی محدود نایشود و آشنایی با هویت و فرهنگگهگا خصوصگا تاگد
ار ضروری است .درای میا علیرام انتقاد اساسی آیگتاهلل خامنگهای بگه جگوهرهی
تاد اربی و اتصاف آ به قدروگرایی و سلطهمحوری ایگ فرهنگگ تشگکیلیافتگه از
مجاوعهای از زیباییها و زشتیها است که گزینش عناصر خو آ جایز و بلکه مطلو
است (هاو )9932/1/92؛ بنابرای میتوا گفت که آیتاهلل خامنهای برای تکگوی فرهنگگ
سیاسی مطلو و اسالمی در وهله ی اول توجه به عگزو و هویگت ملگی را از مصگادیق
معروف دانسته؛ سپس شناخت جامع و عقالنیکرد نگرش سلبی و ایجابی به ارزشهگا و
هنجارهای دیگر جوامع را توصیه ناودهاند .از منار آیتاهلل خامنگهای معرفگت بگه قواعگد
حاکم بر سیاستورزی و توا تحلیل سیاسی بهدلیل خاصیت مصونیتبخشی آ در برابگر
نیرنگهای جبههی دشا ضروری اسگت (هاگو  .)9930/1/23ایشگا در بررسگی تحلیلگی
را عگدم معرفگت صگحیح و
حوادث صدر اسالم عامل اصلی ضعف یارا امام حسگ
تحلیل سیاسی الزم میدانند (هاو .)9932/3/92
اشاره به مولفهی «عقالنیت سیاسی» ویژگی دیگر فرهنگ سیاسی کرامتمحور است
که اساسا در الگوهای فرهنگ سیاسی محدود و تبعی وجود نگدارد .در اندیشگهی آیگتاهلل
خامنهای وجود عنصر عقالنیت در فرهنگ سیاسی مگردم منشگأ تحگوالو بگزرگ اسگت؛
نتیجهی عالی ای عقالنیت در دورا معاصر وقوع انقال اسالمی است (هاو .)9934/1/3
ناگفته هویداست ای تبیی از عقالنیت بهمعنای سکوالریسم و عدم کنتگرل فرهنگگ
سیاسی نیست؛ بلکه با توجه به کارویژهی مدیریت فرهنگ گرایش به تصل و تحجر در
ایستارهای شهروندا امری نامطلو و مردود تلقی میشود (هاگو  .)9933/2/22در نتیجگه
میتوا گفت از منار آیتاهلل خامنهای شناخت و قگدرو تحلیگل شگهروندا نسگبت بگه
فرایندهای ناام سیاسی مسالهای اساسی محسو میشود که در نتیجه آگاهی و معرفت
ارادی کرامت ذاتی مردم را تامی میکند.
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 .512س حت هویت ژ حس س

 .51.1.آزادی و نظارت بر قدرت
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یک از ابزارهای تبیی نقشهی فرهنگ سیاس جوامع ترسیم نگرشهگای شگهروندا از
طریق رهیافت روا شناسگی اسگت .در ایگ رهیافگت مجاوعگهی خصوصگیاو مختلگف
محیطی تاریخی و سیاسی تاثیراو روانی متعددی بر شهروندا مگیگگذارد و زمینگهسگاز
فرهنگ سیاسی میشود.
در رهیافت روا شناسی ضعف اعتااد سیاسی یکی از مولفههگای مگوثر بگر فرهنگگ
سیاسی ایرانیا است (رزاقی  9931ص )299 .و مهگمتگری دلیگل تگاریخی ضگعف اعتاگاد
سیاسی« :استبداد حاکاا » «عدم وجود راهکارهای قانونی برای تغییر حکومت» و «اجبار
مردم به پذیرش وضعیت حاکم» بوده است .وقوع انقال اسالمی بیگنش و نگگرشهگای
فرهنگ سیاسی شهروندا را تغییر داد و مفهوم آزادی به یکی از سگه شگعار و مطالبگهی
اساسی مردم تبدیل گردید .علی رام جایگگاه مهگم مفهگوم آزادی در فرهنگگ سیاسگی و
ساختار قدرو ای امر همچنا بهعنوا یکی از مفاهیم چالشبرانگیز اندیشگهی سیاسگی
تلقی میشود .پیرامو اهایت آزادیهای مدنی چیلکوو معتقد است کگه آزادی خاصگیت
چسبندگی شهروندا با موضوعاو سیاسی را در پی دارد که در نهایت به مشارکت سیاسی
و سرمایهی اجتااعی دولت کاگك مگیکنگد (چیلکگوو  9933ص .)941 .آزادی از مفگاهیم
باارزش و پرتکرار در اندیشهی آیتاهلل خامنهای است .ایشا توجگه بگه ایجگاد سگازوکار و
فضای اجتااعی الزم برای بیا ناراو شگهروندا و تضگار آرا نسگبت بگه پدیگدههگای
سیاسی را ضروری شارده و صراحتا از نبود فضای آزاداندیشگی و حتگی مقابلگه بگا افکگار
دگراندیشا سخ گفتهاند (آیتاهلل خامنهای .)9939/99/91
در ناام مردمساالری دینی آگاهی شهروندا و حضور سگازوکارهای ارتبگاطی میگا
دولت و ملت نقش بهسزایی در ارتقای فرهنگ سیاسی ایفا میکنند .آیتاهلل خامنگهای در
وهلهی اول با نفی گرایشاو توتالیتری در عرصههای فرهنگی سیاسی کشور معتقگد بگه
آزادیهای اجتااعی و عدم تحدید کنشهای سیاسی شهروندا بگه انتخابگاو و صگندوق
رای میباشند .نتیجهی چنی نگرشی ورود مفاهیم نوی سیاسی چو تکثر آرا تحگز و
جامعهی مدنی به فرهنگ سیاسی اسالمی و حذف خودکامگی از خلگق و خگوی سیاسگی
شهروندا میشود.
توجیه ناارو بر حاکاا در فلسفهی سیاسی به ای است که قگدرو فسگاد زاسگت و

اصوال قدرو در هاهی ابعاد خویش نیازمند ناارو اسگت .پشگتوانهی ناگری ناگارو بگر
قدرو در اندیشه ی سیاسی اسالم منابع روایی معتبگر و سگیرهی عالگی معصگومی
است .ای مفهوم در اندیشه و عال آیتاهلل خامنهای مغفگول ناانگده و ایشگا بگهعنگوا
راهبری آگاه به منابع دینی نفی خودکامگی و تارکز قدرو در سگاختار سیاسگی کشگور را
مورد توجه قرار دادهاند .از منار سیاسی ایشا معتقدند کگه مفهگوم والیگت مطلقگه فقیگه
بهمعنای مداخله در مدیریت اجرایی و وظایف دستگاهها نیست و منافاتی با تفکیك قگوای
سهگانهی کشور ندارد (هاو  .)9910/3/24لذاست که «مصونیت آهنی » حگاکم اسگالمی را
نفی کرده و در اشاره به ارزیابی عالکرد او میفرمایند« :رهبری هم فوق ناارو نیسگت...
بر خود م هم هرچه بیشتر ناارو کنند خوشحالترم؛ چه برسد به دستگاههای مگرتبط
با رهبری» (هاو .)9931/92/1
 .51.1.انقالبیگری و اجتناب از افراط و تفریط در فرایندهای سیاسی
خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشهی آیت اهلل خامنهای

«تقاضا و اطاعت» شهروندا جامعه یکی از مباحثی است که در موضوع فراینگدهای
سیاسی طر میشود .در بخشهای پیشی به ای نکته اشاره شد که گرچه در اندیشگهی
سیاسی آیتاهلل خامنهای کلیت تاد ار منفی و زشت تلقی نایشود ولی ای مساله
بهمعنای عدم توجه به آموزههای اسالمی و تقاضای تقلیدگونه از اندیشههای بیگانه نیست.
مثال مفهوم «آزادی اجتااعی» بهمعنای اربی آ ریشهی قرآنی دارد و اسگتفاده از آ بگا
خوانش لیبرالیسم الزم نیست (هاو  .)9933/1/92رهبر انقال با تأسی به سیرهی علوی در
مواجهه با ایرهافکرا و دشانا خصایلی چو  :شر صدر سیاسی عدم اهانت جگذ
حداکثری و دفع حداقلی در عی التزام به جهتگیری دقیق سیاسگی را توصگیه ناگودهانگد
(هاو .)9919/1/91
ناگفته هویداست که استداللمحوری در تبیی و دفاع از آرما هگای ناگام اسگالمی و
همچنی پرهیز از احساساو کاذ وزانت فرهنگگ سیاسگی را در پگی دارد .در اندیشگهی
آیتاهلل خامنهای «انقالبیگری» مترادف با افراطیگگری نیسگت و شگهروندا جامعگهی
اسالمی نباید در کنشهای خود با ظاهری اسالمی و باطنی جاهلی و طااوتی عال کنند.
رهبر انقال در مثالی عینی پیرامو مسگائل منطقگهی خاورمیانگه و اسگتنباط صگحیح از
انقالبیگری و اجتنا از شعار صریحا تذکر داده و میفرمایند:
یكوقت مثال فرض کنید قضیهی ازه پیش میآید یكمشت جوا دانشجو میگویند ایگ
صهیونیستهای خبیث سر بچههای ازه دارند با میریزند برویم پدرشگا را دربیگاوریم.
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راه میافتند میروند فرودگاه .خ ای احساساو احساساو مقدس و پاکی است ...اما رفت
الط است ...رفت به ازه آ وقت نه ماک بود نه جایز بود؛ اگر هم ماک بود جایز نبود...
آ احساس احساس خوبی است؛ اما تصایای که براساس یك احساس گرفته بشگود یگك
مطالعهی دقیق موشکافانه و عالاانه پشت سرش نباشد آ تصایم لزومگا تصگایم درسگتی
نیست .گاهی اوقاو تصایم الطی است( .هاو )9919/1/91
 .513س حت سنجش ژ رزی بی متقن
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تد رابرو گر در ناریه ی محرومیت نسبی بر ای باور است چنا چه در راه دستیابی افگراد
به اهداف و خواسته هایشا مانعی ایجاد شود آنا دچار محرومیت نسگبی شگده و نتیجگهی
طبیعی و زیستی ای وضع آسی رساند به منبع محرومیت است (سگام دلیگری  9932ص.)9 .
ناریهی احساس محرومیت نسبی از سوی شهروندا با مفهوم فرهنگ سیاسی و در سگطح
باالتری با مشروعیت ناامهای سیاسی پیوند دارد؛ ازای رو تبیی دستاوردهای ناام اسالمی
برای آحاد مردم مسالهای مهم و معیار سنجش کارآمدی ناام سیاسی قلاداد میشود.
 .51.1.ارزیابی نظام سیاسی

کارآمدی یکی از عناصر تاثیرگذار بر مشگروعیت و اقتگدار ناگامهگای سیاسگی اسگت.
شاخصههای متعددی در تعریف و چگونگی مفهوم کارآمدی توسط اندیشاندا ارائه شگده
است؛ مثال در ناریهی توفیق اهداف مهم و ذاتی مدنار است؛ ای ناریه معتقد است که
هر سیستای برای بررسی کارآمدی خود باید توفیقاو نهایی و رسید به اهداف را فارغ از
ابزارهای نیل به اهداف ارزیابی کند (الریجانی  9934ص .)91 .بدی سا ارزیابی شهروندا
از کارآمدی ناام باید شامل اهداف و عالکردهای اساسی باشد و ارزیگابی مسگائل جزئگی
حائز اهایت نیست .پذیرش ای فرضیه منجر به تایز میا کارآمدی ناام و کارآمدی یك
دستگاه میشود (آیتاهلل خامنهای  .)9939/3/90در ای باره آیتاهلل خامنهای معتقد اسگت کگه
ارزیابی و انتقاد از نهادهای حکومتی و حتی ناام سیاسی منعی ندارد و جایز و الزم اسگت؛
گرچه حرکت ناام اسالمی در وصول به آرما ها رو به رشد بوده و ازای جهگت بگا ناگام
حاکم دورا طااوو قابل مقایسه نیست (هاو  .)9913/9/3بنابرای میتوا مدعی شد کگه
شناخت صحیح و واقعبینانه از عالکردهای کال ناام با توجه به اهداف ذاتیاش موج
ایجاد و تثبیت فرهنگ سیاسی عقالنی و استاندارد در حوزهی نقد حاکایت میشود.
 .51.1.ارزیابی سیاستها
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حز با نقش واسطهگری خویش کارویژهی انتقال مطالباو شگهروندا بگه دولگت را

 .51.1.ارزیابی حاکم

فرهنگ مبتنی بر کاریزما معتقد به وجود نیرویی ایرعقالنی و معجزهآساست .کاریزمگا
شخصیتی منحصر به فرد است که با ویژگیهای خارقالعاده رسالتی را بر عهده دارد (وبگر
 9933ص .)233 .بهطورمعاگول ناگام کاریزمگا مفگاهیای چگو عقگلگریگزی ااگراق در
شخصیت رهبرا و نفی پرسشگری را بازتولید میکند .اصوال ایگ نگگرش فرهنگگی بگا
انسا شناسی دینی و فرهنگ سیاسی کرامتمحور قرابت ندارد .آیتاهلل خامنهای در چهگار
دهه مدیریت کال ناام اسالمی و تثبیت فرهنگ سیاسی کرامتمحور اهتاام خاصی در
نفی نگرشهای کاریزماتیك داشتهاند؛ ازای رو هرگونه تاجیدهای ااراقآمیز و شبیهسازی
را ناپسند دانستهاند .ای اقگدام در اعتقگاد بگه مفگاهیای
مقام رهبری با ائاهی اطهار
همچو عقالنیت آزادی جواز انتقاد از حاکم اسالمی و در نهایت الگوی فرهنگ سیاسی
کرامتمحور ریشه دارد .رهبر انقال گرچه داعیهی آزادیهای مدنی را دارند امگا تگالزم
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عهدهدار است و با انجام ارزیابیهای عالکرد قگوا و نهادهگای مختلگف نقگش مهاگی در
تعیی و تغییر فرایندهای سیاسی ایفا میکند .مواجههی ساخت سیاسی ناامهای مختلگف
با مفهوم حز متفاوو است .در ناامهای اقتداگرا و فرهنگهای محدود و تبعی جایگگاه
خاصی برای تحز و چگرخش قگدرو از طریگق مشگارکت مگردم تعریگف نشگده امگا در
ناامهای مردمساالر حز گرایی پدیدهای الزم و یکی از ابزارهای الزم در بهبود فرهنگ
سیاسی شارده میشود.
در اندیشه و عال سیاسی آیتاهلل خامنهای اعتقاد به ناام حزبی سابقهی کای ندارد و
به دورا قبل از وقوع انقال اسالمی بازمیگردد .ایشا در ادوار مختلف بعگد از انقگال
اسالمی هاراهی و موافقت کاملی با مسالهی تحگز ابگراز ناگودهانگد (هاگو )9910/3/24
بدیهی است که در اندیشهی سیاسی رهبر انقال کارکرد حز و رقابتهای حزبی نزاع
برای کس قدرو نیست؛ بلکه میتواند با ایجاد سازوکاری مناس مطالبهگری و ارتقگای
فضای انتقگاد و ارزیگابیهگای صگحیح شگهروندا را در جهگت بهبگود فرهنگگ سیاسگی
کرامتمحور توسعه بخشد .ایشا در ای باره دو وظیفه را متوجه شگهروندا و کگارگزارا
ناام اسالمی متذکر شدهاند :ازیكسو کارگزارا را به عدم تحقیگر و اهانگت بگه منتقگدا
توصگگیه ناگگوده و آ را خگگالف تگگدبیر و حکاگگت اخالقگگی سیاسگگی معرفگگی ناگگودهانگگد و
ازسویدیگر مدل انتقاد و ارزیابی شهروندا را بگا شاخصگهی عگدمهگمسگویی و تکایگل
پازلهای دشانا تبیی ناودهاند (هاو .)9919/1/91

191

حقوق مدنی شهروندا با اخالق و کرامت اسالمی را مهم دانسته و تصریح کردهانگد کگه
نباید به کسی تهات زد و کسی را نباید بهخگاطر یگك امگر از هاگهی آ چیزهگایی کگه
صالحیت محسو میشود نفی ناود (هاو .)9933/1/9
نتیجه
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جامعه ظرف کاال و سعادو انسا است و پدیدههای اجتااعی ازجاله فرهنگ سیاسی را
میتوا از ابزارهای نیل به سعادو دانست .در ای پژوهش با توجه بگه نگگرش توحیگدی
آیتاهلل خامنهای به هستی و انسا الگوی فرهنگ سیاسی کرامتمحور در سگه حگوزهی
شناخت هویت و ارزیابی شهروندا بررسی شد .الگوی فرهنگ سیاسی کرامتمحگور بگر
بینش فرهنگی آیتاهلل خامنهای در ترسگیم انگگارههگای مطلگو ایشگا از کگارگزارا و
شهروندا جامعهی اسالمی پرتو افکنده است؛ بنابرای میتوا مدعی شد که در اندیشهی
ایشا انتااراو و وظایف ناظر به قشر خاصی از جامعه نیسگت و اعتقگاد بگه مولفگههگای
فرهنگ سیاسی مطلو توسط تاامی شهروندا جامعهی اسالمی تکوی فرهنگ سیاسی
کرامتمحور را رقم خواهد زد .مفاهیای همچگو  :عقالنیگت ادراص صگحیح از تحگوالو
سیاسی و انقالبی گگری آگاهانگه معطگوف بگه ایسگتارهای شگهروندا اسگت و در آ سگو
انتقادپذیری و عدمکاریزماتیك بود حاکاا را میتوا از مولفگههگای مطلگو فرهنگگ
سیاسی ناظر به کارگزارا بهشاار آورد.
در مجاوع میتوا گفت که خاستگاه فرهنگ سیاسی مطلگو در اندیشگهی آیگتاهلل
خامنهای متفاوو از گونههای فرهنگ سیاسی اربی (محدود تبعگی و مشگارکتی) اسگت؛
گرچه در برخی سطو با فرهنگ سیاسی مشارکتی نیز شگباهت دارد .در اندیشگهی رهبگر
انقال گزارههای فرهنگ سیاسی محدود و تبعیت محض شهروندا از ناام سیاسگی و
انحصار انتخا مردود پنداشته میشود و چنی حالتی با کرامت انسگا و اصگول فطگری
وی ناسازگار است .بهعبارودیگر اصول ناری رهبر انقال در فرهنگ سیاسگی مطلگو
ابتدا تاامی انگارهها به تقوا توجه خاص به فطرو الهی انسا و بهبود مدنیت شهروندا
در جهت شناخت درست از ناام سیاسی هویتیابی صحیح شهروندا از حقوق خویش و
سنجش منطقی از عالکرد ناام سیاسی در حوزههای مختلف میباشد.
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