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  چكيده
يك الگوي مطلوب توسعه و مديريت  عنوان به 1990نظريه حكمراني خوب از دهه 

رغم طرح اين نظريه در ايران و تطابق عمده  علي. قرارگرفته است جوامع موردتوجه
هاي آن با مباني اعتقادي و حقوقي كشور، كمتر حركت جدي براي تحقق  شاخص

وجود ارتباط اين موضوع با حوزه  حكمراني خوب در ايران صورت گرفته و با
اين مقاله با  .راي آن در بدنه دولت و نظام سياسي با موانعي روبروستسياست، اج

دهد چالش اصلي حكمراني  به روش اسنادي، نشان مي شده بررسي مطالعات انجام
كه در  طوري  به باشد خوب در ايران، در برخورد آن بافرهنگ سياسي حاكم مي

قرار دارد كه مانع هايي از فرهنگ سياسي  مقابل هر شاخص حكمراني خوب، مؤلفه
شوند و براي رفع اين موانع، بايد به مقوله فرهنگ  مي ها از تحقق آن شاخص

 سياسي بيش از گذشته توجه شده واقداماتي عملي در راستاي اصالح فرهنگ
  .با تمركز بر نقش دولت صورت گيرد سياسي

  فرهنگ سياسي، ايران، جامعه مدني، دولتخوب، حكمراني :ها كليدواژه
  

  مقدمه.1
محافل علمي و اجرائي  توجه مورد خوب يحكمرانحدود يك دهه است كه موضوع 

يونيسف و  ازجمله يالملل نيببرخي نهادهاي هاي اخير سال و در طي قرارگرفتهكشور 
تري در ايران، به مطالعه و سنجش ابرنامه توسعه سازمان ملل متحد با تأسيس دف
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 ستيز طياقتصاد، اداري و بهداشتي و محهاي هاي حكمراني خوب در حوزهشاخص
رتبه  ي،ريگ اندازهي مورد ها شاخصكشور ما بر اساس  حال  نيا با. اندپرداخته

مطلوب، ما را با اين  چندان  نهنگاهي گذرا به اين وضعيت . ي را نداشته استا ستهيشا
ي وجود ا عمده، موانع خوب يحكمرانكه بر سر راه استقرار  سازد يمواقعيت مواجه 

. و موانع است ها چالشي از اين اسيفرهنگ سدارد كه بررسي آن، بيانگر  سهم عمده 
اين نوشتار با مفروض گرفتن رابطه متعامل دو متغير حكمراني خوب و فرهنگ سياسي 

ميان حكمراني خوب و فرهنگ سياسي : كه كند يمطرح  گونه نيااصلي خود را  سؤال
بخشي از علل عدم تحقق حكمراني  توان يمرد؟ و آيا وجود دا يا رابطه ايرانيان چه

  خوب را در فرهنگ سياسي جستجو كرد؟
قابل ساماندهي  گونه نيا، شده طرحبا اين بحث، فرضيه اين نوشتار متناسب با پرسش 

ي معنادارميان حكمراني خوب و فرهنگ سياسي ايرانيان رابطه  رسد يمبه نظر  :است
آن است كه بخشي از موانع تحقق حكمراني خوب در اين ادعا  ديمؤوجود دارد و 

با  .ي ناسازگار فرهنگ سياسي بوده استها مؤلفهمنفي برخي  ريتأثكشورمان، به دليل 
اين توصيف، در اين تحقيق ابتدا به مرور ادبيات يا پيشينه تحقيق پرداخته خواهد شد و 

فرهنگ  و آنگاه گردد يمآن بيان  يها شاخصو  خوب يحكمرانسپس تعاريفي از 
در تقابل با  خوب يحكمران يها شاخص تيدرنهاي مورد بحث قرار گرفته و اسيس

  .رديگ يمي مورد بررسي قرار اسيفرهنگ سموانع 
  
  پيشينه تحقيق.2

هاي گذشته صورت  گرچه در خصوص فرهنگ سياسي مطالعات زيادي در طول دهه
در . گردد دهه اخير بازميها به  گرفته اما در خصوص حكمراني خوب، عمده پژوهش

ها و بسترهاي  زمينه هاي مختلف، مؤيد اينجا سعي شده تا برخي مطالعات كه در جنبه
ويژه در خصوص فرهنگ سياسي است   عدم تحقق حكمراني در شرايط فعلي ايران به

 محتواي به اين نتيجه رسيدند) 1393(اعظمي و صباحي بيگدلي،. مورد اشاره قرار گيرند
هاي تبليغاتي كانديداها در  دوره يازدهم رياست جمهوري ايران با مدل  امپير بيشت

به بررسي تأثيرحكمراني ) 1388(مهرآراء واسديان  .حكمراني خوب همسويي داشت
گذاري مستقيم خارجي پرداختند و نشان دادند كه شاخص حكمراني  خوب بر سرمايه

محمد . خارجي داشته است گذاري مستقيم داري بر سرمايه خوب اثر مثبت و معني
با استفاده از الگوي نظري حكمراني خوب به اين نتيجه ) 1392(عليپور و رحيمي عماد 
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آميز دولت با  روابط خصومت 1357 تا 1332 هاي رسيدند كه در مقطع تاريخي سال 
ثباتي سياسي و مشاركت سياسي عليه نظام  جامعه مدني به گسترش فساد سياسي، بي

گيري انقالب اسالمي ايران  و اين عوامل موجب تسريع در روند شكل حاكم منجر شد
 متغيرهاي كه رسيدند نتيجه اين به تحقيقي در )1388(اسالم و قدرتي سردارنيا، .گشت
 گر تبيين اجتماعي، سرمايه به مربوط متغيرهاي ازر بهت ،حكمراني خوب به مربوط

بيانگر آن ) 1392(زاده و اسديان  ابراهيمنتايج تحقيق . است سياسي اعتماد واريانس
مداري و كارايي و اثربخشي  رساني، قانون هاي شفافيت و اطالع است كه بررسي شاخص

نتايج  .حاكي از پايين بودن ميزان تحقق حكمروايي خوب شهري در شهر كاشمر بود
 نشان داد استقرار دولت الكترونيك به ارتقاي) 1390( پژوهش مقيمي و اعاليي 

گرايي و  سازي، نتيجه سازي، شفاف ها و وظايف، ظرفيت گويي، اثربخشي نقش پاسخ
سامتي، رنجبر و  .شود هاي حكمراني خوب منجر مي عنوان شاخص ها به  ارتقاي ارزش

هاي  نشان دادند از بين شش شاخص حكمراني خوب، شاخص) 1390(فضيلت محسني
رات و حاكميت قانون اثري مثبت و به ثبات سياسي، كارايي دولت، كيفيت قوانين و مقر

  . لحاظ آماري كامالً معنادار بر شاخص توسعه انساني دارد
شده در سطح جهان نيز، تأثير حكمراني خوب را بر كيفيت  هاي انجام نگاهي به پژوهش

دهد كه  نشان مي) 2006(» بر«ازجمله . دهد زندگي و فرآيندهاي توسعه جوامع نشان مي
گيري نيروهاي جامعه در رسيدن به رضايت و اجماع و ث جهتحكمراني خوب باع

عنوان ) 2006(»مك نيو مومما«همچنين . گردد گام برداشتن جامعه به سمت توسعه مي
هاي حكمراني خوب در تحول عنوان يكي از شاخصنمود پاسخگويي اجتماعي به

حاكي از اين ) 2006(» تگا«نتيجه تحقيق . رساني و نهايتاً كاهش فقر تأثير دارد خدمات
امر است كه دادن اطالعات صحيح به شهروندان و دانش شهروندي بر شفافيت و در 

در ) 2006(و همكاران» ماهاج«. نتيجه تحقق حكمراني خوب در جامعه مؤثر است
تواند منجر به ايجاد اعتمادسازي و  تحقيق خود، اذعان نمودند حكمراني خوب مي

نيز در تحقيقي حكمراني ) 2007(»جونگ و وسن«.هاي خارجي گردد جذب سرمايه
خوب را يك شرط الزم و ضروري جهت دستيابي به رشد اقتصادي براي كشورهاي در 

مؤيد اين نكته است كه رفتن به سمت ) 2007(»براد«تحقيق. اندحال توسعه دانسته
 تواند در بهبود مسائل بهداشت عمومي جامعه تأثيرگذار گردد و حكمراني خوب، مي

رساني هاي اساسي در باال بردن كيفيت خدمات يكي از راه) 2008(» پراساد«آخر اينكه 
 . داندهاي سازماني جهت اجراي حكمراني بهتر مي سازماني را رفتن به سمت سياست
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رغم اينكه نظريه  هايي كه در اين موضوع صورت گرفته و علي باوجود همه پژوهش
گذاري عمومي مورد توجه  مديريت و سياستدر حوزه  1990حكمراني خوب از دهه 

هاي آن در ايران از  بوده است اما كمتر حركت جدي، هم در راستاي تحقق شاخص
گيران سياسي صورت گرفته و هم اقدام درخوري در خصوص تبيين  سوي تصميم

. هاي حكمراني خوب در حوزه سياست به عمل نيامده است موضوع و بررسي چالش
هاي فرهنگ سياسي بر  اي مذكور از طريق بررسي تأثير مؤلفهه لذا تبيين چالش

تواند نقش به سزايي در تبيين موانع تحقق حكمراني  هاي حكمراني خوب مي شاخص
  .خوب و حركت به سمت رفع اين موانع ايفا كند

   
 حكمراني خوب .3

 تعاريف .3-1
 و شهروندان ميان رابطه به و است امور تنظيم و اداره معنايلغت به  در حكمراني
چنين استنباط  توان يم رو  نيازا) 17: 1383،ميدري.(شود يم اطالق كنندگان حكومت
بدين معني كه . متكي بر آن است ،يندآسيستم حكمراني، چارچوبي است كه فرنمود كه 

كه قدرت در  كنند يمشخص م ها استي، قراردادها و سها هياز توافقات، رو يا مجموعه"
ردند و وظايف چگونه انجام و ادا گدست چه كسي باشد، تصميمات چگونه اتخاذ 

، ديدگاه انستيتو خوب يحكمراناز ديگر تعاريف ) 26: 1385،صانعي(."شود يم
، قواعد و آداب و رسوم شامل ها سنتحكمراني اوتاوا است كه حكمراني را تركيبي از 

چگونه قدرت بايد اعمال شود، چگونه  كند يمتعيين كه  داند يمنهادها و فرايندهايي 
شهروندان حق مشاركت و اعتراض دارند و چگونه تصميمات در زمينه مباحث عمومي 

اگر ما بخواهيم در اين مقاله منظور خود را از ) 4: 1388دباغ ونفري،.(گردد يماتخاذ 
از طريق آن، دولت  يي بدانيم كهندهايفرآبيان كنيم بايد آن را مجموعه  خوب يحكمران

در تعامل با جامعه مدني و بخش خصوصي و با رعايت اصولي چون شفافيت، پاسخ 
يي، برابري و جلب مشاركت، همه منابع كشور را در خدمت نفع گرا قانونگوئي، 

  . دهد يمهمگاني و ارتقاء سطح زندگي و رفاه همه مردم قرار 
  
  خوب يحكمراناركان .3-2

به معني دولت خوب تعبير شـده   Good governance واژه مواقعدر برخي  نكهيا باوجود
خوب است  يوجود دولت خوب شرط الزم حكمران اما بايد به اين نكته توجه نمود كه
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نهـاد حكومـت، شـامل    فراتـر از  در كاربرد جديد، ايـن واژه   .آن نيستولي شرط كافي 
شـايد بتـوان پيـدايش مفهـوم      رو نيـ ازا. شـود  مـي نيـز  جامعه مدني و بخش خصوصي 
اصطالح عام  هاي مربوط به سياست اجتماعي به آمد بحث حكمراني خوب را نتيجه و پي

بـر ايـن   . پـردازد  آن دانست كه آن نيز به تعيين و تحليل رابطه دولت، جامعه و بازار مي
حكمراني خوب بر شراكت بين سـه بخـش دولـت، نهادهـاي مـدني و بخـش       "اساس 

ارد كه به سبب آن امور عمومي و مسائل عمومي به شـكل صـحيح و   د ديخصوصي تأك
، شـده  ادارتباط صحيح و تعاملي سه بخشـي يـ    رو  نيا ازو  تري اداره خواهد شد  بهينه

ــراهم        ــي و اداري ف ــادي، سياس ــاد اقتص ــوب را در ابع ــي خ ــق حكمران ــه تحق زمين
  )95: 1382،زاده فيشر.("سازد يم

. در ايـن الگـو متفـاوت امـا در راسـتاي يكـديگر اسـت        البته كاركرد هر يك از نهادهـا 
منظور   تقويت مشاركت مردمي به وظيفهعنوان مدافع حقوق شهروندي  هادهاي مدني بهن

عنـوان    بخش خصوصي به .را بر عهده دارند هاي عمومي گذاري تأثيرگذاري بر سياست
و  بر عهـده داشـته   رارشد توليد ناخالص ملي و ايجاد رفاه نسبي مسئوليت عامل توليد 

 يهـا  نـه يسـازي زم  هاي عمـومي در فـراهم   فعاليت كننده ليتسه عنوان  سرانجام دولت به
  ) 26: 1385،صانعي.(دينما يمايفاي نقش توسعه پايدار 

  
  خوب يحكمراني ها شاخص.3-3

و تقريباً پركاربردترين آن، به ديدگاه بانك جهاني بـاز   شده  انيبي ها شاخص نيتر ياصل
كـه   كنـد  يمبانك جهاني حكمراني خوب را بر اساس شش شاخص تعريف  . گردد يم

،شـاخص ثبـات   )Voice & Accountability(ييگـو  پاسخو  نظر اظهارحق : از اند عبارت
، )GovernmentEffectiveness(، كارايي و اثربخشي دولـت  )Political Stability(سياسي

و كنترل ) Rule of Law(،حاكميت قانون)Regulatory Quality(كيفيت قوانين و مقررات 
كميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد بـراي آسـيا و   ). Control of Corruption(فساد

: هشت ويژگي را با اين عناوين بـراي حكمرانـي خـوب برشـمرده اسـت     نيز  اقيانوسيه
، )Responsiveness(ي ريپـذ  تي، مسـئول تگويي، شفافيت، حاكميت قانون، مشارك پاسخ

عليـزاده ثـاني و   (و انصاف و عـدالت   و اثربخشي يي، كارآ)Consensus(اجماع محوري
  ) 6: 1386الواني، 

در درون يك تعريف كـالن از حكمرانـي    ها آنپيوستگي  حال نيدرعو  ها شاخصتنوع 
هـا و   ، ارزش فرهنـگ خوب، اين ظرفيت را به وجود آورده تا هـر كشـوري مطـابق بـا     
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يابي به حكمراني خوب را ترسيم كرده و اگر هم الزم باشـد  ، مسير دستهنجارهاي خود
فرهنـگ   به دنبال تحميل خوب يحكمران كه چراي آن بپردازد ها شاخصي ساز يبومبه 

 مـؤثر يي براي رسيدن به توسعه، رفاه و تعامـل  ها وهيشي نيست بلكه هاي خاص و ارزش
  .قرار داده است را مدنظردولت با جامعه مدني و مردم 

 
  فرهنگ سياسي.4

قرار دارد ابتدا  خوب يحكمراني كه پيش روي تحقق اسيفرهنگ سبراي شناخت موانع 
الزم است تا ضمن تعريف اين اصطالح، مقصود خويش را از فرهنگ سياسي در اين 

 يحكمران محدودكنندهتحقيق بيان كرده و سپس موانع مرتبط با فرهنگ سياسي كه 
  .باشد را تبيين نماييم مي خوب

  
  تعاريف.4-1

، هنرها، افكار و عقايد، اخالقيات، مقررات و ها دانشمجموعه علوم، «فرهنگ عبارت از 
يك عضو  عنوان بهو عاداتي است كه انسان  ها آموختهقوانين، آداب و رسوم و ساير

از  عبارت استو فرهنگ سياسي ) 204- 203: 1378محسني،(»كند جامعه كسب مي
به . ها ، احساسات، اطالعات و مهارتها ارزشيك توزيع خاص از مواضع سياسي، «

گذارد، فرهنگ سياسي                      دهند، تأثير مي                     ي افراد بر آنچه انجام ميها نگرشهمان روشي كه 
. »گذارد                     مي يك ملت بر رفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر نظام سياسي تأثير

)Almond&Powell,1992:39 (هاي آلموند و پاول، فرهنگ سياسي  برداشت بر اساس
هاي پايدار، پندارها و احساسات موجود درباره  عبارت از مجموعه طرز تلقّي

از تاريخ و  متأثرفرهنگ سياسي معموالً . هاي جاري دريك جامعه است حساسيت
الگوهاي ايستاري كه . تماعي، اقتصادي و سياسي هر جامعه استروندهاي موجود اج

 نديبر فرآي ا كنندهو داراي نقش و تأثيرات تضييق  گرفته شكلتجربيات گذشته  جهيدرنت
است كه  ذكر  انيشااين نكته را نيز ) 90: 1373سيف زاده،.(رفتار سياسي نظام است

،  نهادها،  رفتارها، ها آندر قالب شود و  ازنسلي به نسل ديگرمنتقل مي«فرهنگ سياسي 
. »گيرد                     ي جامعه شكل ميها هدفي سياسي براي نيل به ها كنشساختارها و 

  )36: 1382كاظمي،(
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  خوب يحكمرانارتباط فرهنگ سياسي با .4-2
حكمراني . سياست و حكومت نقطه پيوند فرهنگ سياسي و حكمراني خوب است

هرچند كه در تحقق آن عالوه بر دولت،  ابدي يمخوب در درون يك نظام سياسي معنا 
حكمراني خوب  گريد  عبارت به. نهادهاي مدني و بخش خصوصي نيز مشاركت دارند

از سوي ديگر فرهنگ . كند يمدر ارتباط با دولت و  نظام سياسي موضوعيت پيدا 
در آن  اثرگذارسياسي نيز پيوستگي دائمي با نظام سياسي داشته و عنصري مهم و 

فرهنگ سياسي عامل مهمي در تعيين ماهيت توزيع قدرت  هنكچنا  آن. شود يممحسوب 
ي جامعه در مورد سياست را مشخص ها ارزشو  ها نگرشسياسي انگاشته شده كه 

نمود كه فرهنگ سياسي بستر تحقق حكمراني  ديتأكبايد بر اين نكته  رو  نيا از. كند يم
حتي بانك جهاني نيز به آن اذعان دارد كه . شود يمي محسوب ا جامعهخوب در هر 

ي از اين ا عمدهي آن فراهم باشد و بخش ها تيظرفبراي تحقق حكمراني خوب، بايد 
برخي . اسي وجود دارددر بستر سياست و مخصوصاً در حوزه فرهنگ سي ها تيظرف

هرگونه تالش براي ايجاد و استقرار حكمراني خوب در «دارند كه  ديتأكنويسندگان 
بسترهاي ايدئولوژيكي، فرهنگي و  كه يهنگامو  زا برونيك جامعه به شكل 

رشد سريع فرهنگ دموكراتيك در آن  تواند ينمي الزم فراهم نيست، ها رساختيز
ارتباط اين  تواند يمنكته ديگري كه ) 108: 1382،زاده فيشر.(»جامعه را به ارمغان آورد

كمابيش . در فرآيند توسعه جوامع هست ها آني نشان دهد، نقش خوب بهدو مفهوم را 
هاي مختلف، نقش  در مباحث مربوط به توسعه سياسي، به زبان پردازان هينظرهمه 

 كه يطور به. اند دهداقرار  موردتوجهفرهنگ سياسي را در توسعه و مشاركت سياسي 
 و  هيتجزتوان گفت امروز، فرهنگ سياسي يكي از الگوهاي مهم براي بررسي و  مي
نمونه، رابرت  عنوان به. رود فرآيند توسعه سياسي در جوامع گوناگون به شمار مي ليتحل

. داند دال اعتقادات و فرهنگ سياسي دموكراتيك را براي گسترش مشاركت ضروري مي
هاي خود به اين نتيجه  هم در يكسري از بررسي» پاول«و » آلموند«) 184: 1379دال،(

رسيدند كه علت عمده توسعه نيافتگي سياسي دركشورهاي جهان سوم، مسائل و 
به اين معني كه در طول تاريخ در اين . نگي استمشكالت رواني، تاريخي و فره

هاي مشاركت سياسي و رشد و  ها، نوعي فرهنگ پديد آمده كه مانع پرورش زمينه نظام
  )83: 1373سيف زاده،.(شود پيشرفت توسعه سياسي در اين كشورها مي

اي را براي توسعه با شكست  فرهنگ سياسي، هر برنامه مؤلفهتوجهي به  بي درهرصورت
هاي توسعه سياسي وارداتي در بسياري از  از همين روست كه مدل. سازد برو ميرو
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 بعضاً ها مدلاين  كه چرا اند بودهي اثربخشفاقد كارايي و  توسعه  درحالكشورهاي 
 خورده شكستقدرت انطباق با فرهنگ سياسي جامعه ميزبان را نداشته و عمالً به مدلي 

. كند يمنيز صدق  خوب يحكمرانوضعيت در خصوص الگوي  همين.               اند شدهتبديل 
در  خوب يحكمراننشان دادن چالش هائي است كه  درصددكما اينكه اين مقاله 

البته تغيير يا اصالح فرهنگ . مواجهه با فرهنگ سياسي در ايران با آن روبرو شده است
بايد  رو نيازا. شدبا مي ريپذ امكانكه در تعاريف نيز مشخص است،  گونه همانسياسي، 

ي ريكارگ  بهي و از طريق ا جامعهبا توجه به مقتضيات و شرايط حاكم بر هر 
هاي مناسب كه بخشي از آن در پايان مقاله خواهد آمد،  نسبت به اصالح  مكانيزم

مبادرت  خوب يحكمران ازجملهفرهنگ سياسي براي پذيرش الگوهاي مناسب توسعه 
  .نمود

  
  سياسي ايران ي فرهنگها يژگيو. 4-3

نظران  هاي فرهنگ سياسي ايران، مطالعات زيادي از سوي صاحب در خصوص ويژگي
است اما قبل از پرداختن به آن ذكر دو نكته ضروري است؛  شده انجامداخلي و خارجي 

اي از خود بروز  هاي مثبت، پويا و سازنده اول اينكه مردم ايران درطول تاريخ ويژگي
ي رو  نيازا. اند ساز شناخته شده  ملتي فرهنگي و تمدن عنوان  به جهت  نيا ازكه  داده

هاي منفي در فرهنگ سياسي ايرانيان به معناي نفي  پرداختن به برخي ويژگي
كه  گردد يبازمنكته دوم به تناقضي  .هاي مثبت و غني فرهنگي ايران نخواهد بود ويژگي

ي جمعي مردم در مقاطعي از تاريخ رفتارهافرهنگ سياسي با  يها مؤلفهبين برخي 
تقريباً عمده محققين فرهنگ سياسي  كه يدرحالنمونه،  عنوان به. شده استمشاهده 

داشته و مصاديقي از آن را بيان  نظر  اتفاقايران، بر ويژگي استبدادي بودن اين فرهنگ 
ذشته و حتي در مقاطعي شود كه همين مردم طي يكصد سال گ دارند، مشاهده مي                     مي

استبداد انجام داده و آن را به نتيجه نيز  هيعلديگر از تاريخ، مبارزات زيادي را 
مبارزات  دست  نيا ازنمونه روشني  نهضت مشروطيت و انقالب اسالمي . اند رسانده

به هر صورت با توجه به نكات . بوده استاستبداد  هيعلبا شعار آزادي و  قاًيدقاست كه 
در  خوب يحكمراندر اين مقاله به دنبال بررسي موانع تحقق  ازآنجاكهو  الذكر فوق

يي از اين فرهنگ خواهيم بود كه ها مؤلفهفرهنگ سياسي ايران هستيم، ناگزير بر ارائه 
  . هاي منفي خواهد شد در نگاه اول، تعبير به ويژگي
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سياسـي ايـران     فرهنگكردن فرهنگ استبدادي به تبيين  پررنگبسياري از نويسندگان با 
فرهنـگ  «ريه فرهنگ سياسي ايران را در قالب مفهوم يبشدكتر  مثال  عنوان به. اند پرداخته

كـه عامـل اصـلي تشـكيل چنـين فرهنگـي را،        كند يمطرح م» تابعيت - سياسي آمريت
ريه آورده اسـت  يبشـ  باره  نيدرا. داند يحاكم در دولت م يها ايدئولوژي و نگرش گروه

جانبه   ساخت قدرت عمودي يك اطبعاً ب) در فرهنگ سياسي آمريت(نگرشيچنين «كه 
هماهنگي داشته است و در طي قرن بيستم تمركز منابع قدرت در دست حكومت مطلقه 

امـا  ) 158 :1380ريه، يبشـ (» مدرن و نوساز نياز به فرهنگ تابعيت را افزايش داده اسـت 
، بشـيريه  كنـد  يقدرت حاكم را بيـان مـ  كه رابطه فرد با  در توضيح بيشتر چنين فرهنگي

تا بـه هـر نحـوي كـه شـده       كوشد يدر فرهنگ سياسي تابعيت، فرد م« آورده است كه؛
 يطلب فضاي فرصت ،رضايت حاكم را به دست آورد و به حريم او نزديك شود و از اين

 يهـا  يژگـ يتـرس از اعمـال مختلـف حكومـت نيـز از و     . ابدي يو چاپلوسي گسترش م
در اينجا به خوبي نقش دولت اين نويسنده ). 159 :همان(»فرهنگي استگسترش چنين 

وي همچنـين يكـي   . دهد يو قدرت حاكمه را در تكوين فرهنگ سياسي آمريت نشان م
سياسي و مقتضيات  سياسي تاريخ معاصر  از موانع اساسي توسعه سياسي را در فرهنگ 

داليل گوناگون و پيچيده، فرهنـگ   سياسي ايران به داند، از نظر وي در فرهنگ  ايران مي
ي وفرهنـگ  ريپـذ  جامعهتابعيت هميشه در مقابل فرهنگ مشاركت بوده است و مجاري 

فرهنـگ   اساس  بر كه  چناناين نوع فرهنگ را تقويت كرده است،  رفته هم ي روپذيري 
ست همتا ا تابعيت يا پاتريمونياليستي در ايران، حاكم موجودي برتر و قهرمان گونه و بي

طلبـي،   در اين فرهنگ، رفتار سياسي ايرانيان تركيبي از فرصت. ي قداست داردنحو بهو 
چنين فرهنگي توانايي افراد در . گيري است فردگرايي منفي و ترس آلوده، انفعال و كناره
ي ريپـذ  جامعهكند، فرآيند فرهنگ پذيري و  همكاري و اعتماد به يكديگر را تضعيف مي

ي ها ژهيو كاري منفي نسبت به ها شيگرادر چنين فرهنگي در اتباع و  رهبران، نگرش و 
 .كند قدرت سياسي ايجاد مي

سياسـي ايـران را مـورد تحليـل قـرار       ، نويسندگاني ديگر نيز فرهنـگ  كرديرو نيهمدر 
بنــدي نظــرات جريــان روشــنفكري،  ي از بشــيريه و بــا جمــعتأســشــريف بــا . انــد داده

ي فرهنـگ  هـا  مؤلفـه ترين  رايي، توهم توطئه و فرهنگ ستيز و خشونت را اصليگ اقتدار
ــي  ــالب م ــل از انق ــران قب ــد سياســي اي ــي ) 79-25: 1381شــريف،(دان ــين رزاق همچن

فرهنگ سياسي ايران قبل از انقالب را شـامل آمريـت، نظريـه توطئـه، عـدم        يها مؤلفه
رزاقي، . (شمارد يم  سياسيي اعتماد يبي و زيگر استيس، خشونت، صدر سعهتساهل و 
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اي اسـت از   سياسي ايرانيـان مجموعـه   از نگاه آبراهاميان نيز  فرهنگ  )205-213: 1375
طلبي،  بـدبيني   ومرج هرجاعتمادي، حسادت، سوء ظن شديد، تمرد،  امني، بي احساس نا

 گرايي اجباري، خودخواهي، فقدان انضباط و ناتواني در مفرط، فردگرايي آشكار و گروه
بـر                ديـ تأككـاظمي نيـز بـا    ) 210: 1384آبراهاميـان، .(اتخاذ يك مشـي ثابـت و مشـترك   

سياسي ايران از وجود فرهنگ رقابت سـتيزي،    ي منفي مورد اجماع در فرهنگها  مؤلفه
انتخاباتي و ضعف فرهنگ تسامح، تساهل و  -ي در مبارزات سياسيجوئ  زهيستحذف و 

ي، غالب بودن روحيه فردگرائـي و  جوئ مسالمتمدارا، عدم رعايت قواعد بازي مبتني بر 
ـ  مطلقيي و فرهنگ مشاركتي، بينش گرا جمعسستي روحيه كارجمعي و  ي و غالـب  گرائ

اخـوان  . (آورد يمـ يـان  بر اين فرهنگ سياسي صـحبت بـه م   "زود و زور"بودن روحيه 
  )23: 1386كاظمي،

دسته ديگري از نظريات هستند كه با اهميت دادن به ساختار اقتصادي جامعه، 
. دانند يمسياسي در ايران  ي فرهنگ ها مؤلفهي را ريشه ديگر ا رهيعشسياسي  فرهنگ

گرا و  گرا و توسعه الملل نيساختار اقتصادي، نخبگان سياسي ب مهم دانستنالقلم با  عيسر
ست كه ي اا رهيفرهنگ سياسي عش ينوع  قائل به ،سياسينظام آموزش در بحث توسعه 

اين فرهنگ . ادامه پيدا كرده است در طول تاريخ در بين رفتار ايرانيان رسوخ كرده و
 يآور روحيه جنگ) گرايي ب خويشاوند) الف :باشد يسياسي داراي سه ويژگي عمده م

) 57 :1386القلم،  يعسر.(بقاء و بسط عشيره از طريق تهاجم و غارت) ج ييجو زهيو ست
اعتمادي، ابهام در بيان، قاعده  اين نوع فرهنگ سياسي را بي يها يژگيالقلم و سريع

گريزي، رفتاري غريزي، احساسات مفرط، فردگرايي منفي، واقعيت گريزي و روش 
همچنين به باور عليرضا قلي  )8و7 :همان(.داند مي ها حذف و تخريب در حل اختالف

ي بيانگر نوعي ناسازگاري و عدم سنخيت با باورها و ساختارهاي  ا لهيقبفرهنگ 
 )39: 1385رضاقلي، .(دموكراتيك در فرهنگ سياسي مدرن و مشاركتي است

سياسي  ي فردي را در فرهنگها يژگيوبرخي نظريات ديگر در رهيافتي روانشناسي، 
، قهرمان طيتفر و  افراطيي، گران ديدگاه عواملي چون جزميت در اي. كنند يمجستجو 

ي ها هوسي از هوا و ريپذ بيآسپرستي، ترس از قدرت، عدم اعتماد، بدگماني، 
قرار گرفته  اشاره موردنكات منفي فرهنگ سياسي ايرانيان  عنوان  بهشخصي 

ي ها يژگيويكي از محققين خارجي نيز در خصوص ) 17: 1386اخوان كاظمي،.(است
پارانويد، ناامني،  بدبيني، بدگماني، «: رسد يمي ندبجمعنخبگان سياسي ايران به اين 

ي، ترس، خود بيني و خود طلب فرصتتنفروبيزاري، رياكاري، چاپلوسي، بيگانه ترسي، 
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اروين . (»ي خلقيات نخبگان سياسي ايراني استها يژگيو نيتر عمدهي، از نيب بزرگ
ازرگان نيز اعتقاد دارد ايرانيان همواره در مسائل مختلف مهدي ب) 19: 1387زونيس،

مشكالت و   ،دانسته و همواره عامل اصلي مصائب تيمسئول يبمملكتي خود را 
با پيدايش ترس و سوء ، ازاين نظر. ندينما يمي خود را به بيگانگان منتسب ها يگرفتار

، جامعه دچار اختالل شدهي مثبت در ها تي، فعالظن دائمي نسبت به توطئه بيگانگان
 ،هرگونه كاستي  زده، وحشتمردم و مقامات مسئول در جامعه همانند افراد ماليخوليايي 

ي بيگانه و يا نتيجة ها  قدرتموجود در كشور را ناشي از شبح  نظر  اختالفاشكال يا 
 عامل اجنبي، اتهام خيانت، در چنين شرايطي. دانند يمدسيسه و مزدوري آنان  ،تحريك

  ،جزئي از فرهنگ سياسي جامعه شده كه نتيجة قهري آن، و خائن تلقي كردن ديگران
  )101-93: 1364بازرگان،. (از بين رفتن وحدت و حاكميت ملي ايران بوده است

  
 ها شاخصدر تقابل  خوب يحكمرانموانع .5

در هشت  شده انجامي حكمراني خوب با توجه به تعاريف ها شاخصدر اين بخش 
و در مقابل، موانع  شود يممورد بيان و در خصوص هريك توضيح مختصري ارائه 

فرهنگ سياسي كه بيشترين ارتباط را با آن شاخص داشته باشد، طرح و وضعيت آن در 
  . رديگ يمقرار  بحث موردايران 

  
 »فرهنگ استبدادي«در مقابل »گويي و اظهارنظر پاسخ«. 5-1

تنها  كليدي حكمراني خوب است كه براساس آن نه يها يكي از شاخص ييگو پاسخ
هاي مختلف جامعه مدني نيز بايد در  نهادهاي دولتي، بلكه بخش خصوصي و سازمان

همچنين . گو باشند آيند پاسخ نفعاني كه جزو آن نهاد به حساب مي برابر عامه مردم و ذي
توانند در  ركتي است كه شهروندان ميميزان مشا ،گويي و حق اظهارنظر مقصود از پاسخ

چنين بيانگر ميزان آزادي  اين شاخص هم. انتخاب دولت و نظام سياسي داشته باشند
  . هاي جمعي است ها و اجتماعات و آزادي رسانه بيان، آزادي احزاب و تشكل

ي، ما شاهد فرهنگ استبدادي و يا آمريت پاسخ گوئو  اظهارنظردر مقابل شاخص 
 گرفته شكلها استبداد در اين سرزمين  حاكميت قرن واسطه بهنگ استبدادي فره. هستيم
البته برخي محققين اين ويژگي را به جوامع مشرق زمين نسبت داده كه شاخصه . است

) 113: 1384قوام،. (شود مي گر جلوههاي متمركز و مستبد  بارز آن در وجود دولت
اي به وجود آمدن شكلي خاص از فرهنگ گرچه از اين ديدگاه، استبداد عامل و علتي بر

توان پديده استبداد را  نيز  معلول عوامل فرهنگي  سياسي است اما از منظري ديگر مي



 ...در بررسي موانع تحقق حكمراني خوب   12

  

كه برخي محققين ضمن تأكيد بر اين موضوع معتقدند عوامل  گونه همانجامعه دانست، 
. دهند                     تنها صورت استبداد را تغيير مي) مانند محيط، اقتصاد و شيوه توليد(مادي 

ي ريپذ جامعههمچنين در چنين فرهنگي فرآيند  فرهنگ پذيري و ) 156: 1382كاظمي،(
ي منفي نسبت به كار ويژه قدرت ها شيگراو  ها نگرشدر اتباع و همچنين در رهبران، 

  )256: 1375رزاقي،.(دينما يمسياسي ايجاد 
انكار  رقابليغني از تاريخ اين كشور حاكميت استبداد، در مقاطعي طوال هرحال  به

محققين و              نظر  اتفاقي ايرانيان، مورد زدگ استبدادهمچنين موضوع . است
با پذيرش اين موضوع بايد اشاره كنيم كه وجود فرهنگ . هست نظران  صاحب

ي آزاد را ها رسانهاستبدادي، حضور نهادهاي مشاركتي و مدني مانند احزاب و 
با  تنها  نهي با اين ويژگي، ا جامعهو حداقل اينكه چنين نهادهايي در  تابد يبرنم

تاثير فرهنگ استبدادي بر افراد جامعه،  ليبه دلهاي فراوان روبرو هستند بلكه  محدوديت
هانتينگتون اعتقاد دارد  همچنان كه .  اين نهادها با مشكالت دروني نيز روبرو هستند

كند  راسي است، گسترش نهادهاي دموكراتيك را انكار ميضد دموك قاًيعمفرهنگي كه «
را  ها آنپيدايش و كارايي مؤثر نهادهاي دموكراتيك را، اگر هم مانع نشود،  سان نيبدو 

ذكر اين نكته هم الزم است ) 326: 1381هانتينگتون،. (»سازد بسيار پيچيده و دشوار مي
 ها آنكه  كند يميگري را توليد ي دها فرهنگ  خردهكه فرهنگ استبدادي در دل خود، 

به فرهنگ  توان يم ها فرهنگاين  ازجمله. نامطلوب دارند ريتأثنيز بر حكمراني خوب 
  . ضد تحزب و تشكل اشاره نمود

را  خوب يحكمرانبا اين توضيح، مشخص است كه بخشي از مشكالت و موانع تحقق 
فرهنگ سياسي نخبگان و  نكهيا وجود با. بايد در وجود فرهنگ استبدادي جستجو كرد

عوامل مؤثر در حاكميت بخشيدن به حكمراني خوب  ازجملهي دولتي ها بخشمديران 
ي در كشور، همچنان شاهد رسوبات راستبداديغوجود ساختار اداري  رغم يعلاست اما 

ي و فراهم پاسخ گوئعدم اقبال از  رو نيازافرهنگ استبدادي در سيستم اداري هستيم و 
. توان به وجود چنين فرهنگي نسبت داد شهروندان را مي اظهارنظري ها  نهيزمنساختن 

  .ضمن اينكه فقدان نهادهاي مدني قوي به چنين وضعيتي دامن زده است
  
 »يثبات يب«در مقابل » ثبات سياسي«. 5-2

چه ميزان احتمال دارد يك حكومت و نظام سياسي از به آن است كه ثبات سياسي 
ثباتي و سرنگوني و براندازي  آميز در معرض بي يا ابزارهاي خشونتهاي غيرقانوني  راه

بر . هاي سياسي مدنظر هستند م و خشونتسعواملي همچون تروري نجايدر ا. باشد
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 اساس اين شاخص، هر چه احتمال عدم ثبات سياسي در يك كشور بيشتر باشد نشان
ري برخوردار دهنده حكمراني ضعيف است و هر چه كشوري از ثبات سياسي بيشت

  .كند حكمراني خوب امتياز باالتري را كسب مي نهيباشد درزم
از  ها آندر اين شاخص، كيفيت خدمات عمومي، خدمات شهروندي و ميزان استقالل 

ي ها يمش  خطهمچنين كيفيت تدوين و اجراي . فشارهاي سياسي نيز مد نظر است
دارد در اين  ها  استيسعمومي و دولتي، و ميزان تعهدي كه دولت در برابر اين 

هر چه كيفيت خدمات عمومي و  جهينت در. رديگ يمشاخص در كانون ارزيابي قرار 
ي ها ربطو خط و  ها جنجال از دور  بهي عمومي ها يمش خطشهروندي بهتر باشد  و 

بيشتر باشد، بيانگر  ها آنسي در قبال سياسي وضع و اجرا شوند  و تعهد نظام سيا
 دهنده  نشانشاخص ثبات سياسي همچنين  .وضعيت بهتري در حكمراني خوب است

چندين معيار در محاسبه اين شاخص به كار . باشد يمعدم وجود خشونت در جامعه 
ي دولت و يا احتمال براندازي آن از طريق ابزارهاي خشن ثبات يبكه به ارزيابي  رود يم

ي داخلي،  تروريسم، كودتا و ها شورشو اعمال ديگري مانند  پردازد يمغير مدني و 
  )192: 1390سامتي،. (رديگ يم بر درترور را نيز 

ي در فرهنگ سياسي روبرو هستيم كه در دل ثبات يب مؤلفهدر مقابل ثبات سياسي، ما با 
ي و احساس عدم امنيت را با خود اعتماد يبي خشونت، افراط، ها  فرهنگ  خردهخود، 
در كليه وجوه خود  باًيتقرفرهنگ ايراني، فرهنگي است كه » گراهام فولر« ازنظر. دارد

كه عمدتاً فرهنگ سياسي نخبگان را » ماروين زونيس«تسليم افراط است و به اعتقاد 
، از ييها نگرشي سياسي نخبگان در ايران، رفتارهامورد بررسي قرار داده است، اساس 

بين  سوءاستفادهي شخصي، احساس عدم امنيت و اعتماد يبي سياسي، ها ينيبدبقبيل 
ي سياسي در بين و مداراهمچنين فقدان تساهل ) 27: 1388رنجبر،.(باشد افراد مي

ي كهنِ فرهنگ ها يژگيوو نيروهاي سياسي و اجتماعي و حتي در بين مردم، از  ها گروه
طبيعي، زماني كه مطالبات سياسي مردم  طور  به قعدروا. سياسي در ايران بوده است

سركوب و  جز بهي حاكم هيچ پاسخي به اين مطالبات ها دولتو  شود يمانباشته 
، مردم از هر فرصتي كه پيدا كنند، به حكام دهند ينمخاموش كردن صداي مخالف 

بنابراين فرهنگ حذفي همراه با خشونت سياسي، . دهند يمخودشان واكنش نشان 
همواره بخشي از فرهنگ سياسي ايران بوده كه هم در بين حاكمان و هم در بين مردم 

گرچه سازوكارهاي دموكراتيك و شبه ) 30: 1388رنجبر،(.وجود داشته است
ثبات سياسي بوده و در  كننده تيتقودموكراتيك فعلي در ساختار نظام سياسي ايران، 
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ي لفظي ميان ها  خشونتاز  توان ينم گستره زمان، اين ثبات افزايش يافته است اما
از  متأثري مختلف نسبت به يكديگر كه ها انيجري سياسي و عدم تحمل ها گروه

، به شود يمفرهنگ سياسي جامعه است و مانعي براي تحقق حكمراني خوب محسوب 
  .راحتي گذشت و آن را ناديده انگاشت

  
 »يزيگر قانون«در مقابل » نحاكميت قانو«. 5-3

 همه  آنتعريف سازمان ملل از حاكميت قانون به اصول حاكميت اشاره دارد كه در 
 طور  بهقوانيني كه . افراد و نهادهاي خصوصي و دولتي در برابر قوانين پاسخگو هستند

و  شوند يممستقل حكم  طور  به، شوند يمي اجرا مساو، به طور اند شدهعمومي منتشر
بر اساس تعريف بانك جهاني حاكميت . ي هستندالملل نيبضمناً سازگار با حقوق بشر 

قانون به دنبال محدود كردن قدرت دولت و محافظت از حقوق شهروندان در  مقابل 
حاكميت قانون تنها قواعد  و . يا استفاده خودسرانه دولت از قدرتش است استفاده سوء

آزادي، حقوق ، بلكه تضميني است براي شود يممقرراتي نيست كه توسط قانون وضع 
و حكمراني ) 197: 1390سامتي،(.بشر و رفتاري يكسان با شهروندان در برابر قانون

حمايت كامل از  رندهيدربرگاي از قوانين است كه  خوب نيازمند چارچوب عادالنه
الزم به . اي اجرا گردد شايسته صورت بهدر جامعه بوده و ) ها اقليت ژهيو به(حقوق افراد 

ذكر است كه اجراي عادالنه قوانين، مستلزم وجود نظام قضايي مستقل و يك بازوي 
  .باشد براي اين نظام مي  ريفسادناپذ) پليس(اجرايي 

در فرهنگ و «. ي استزيگر قانوندر مقابل، فرهنگ سياسي ايران برخوردار از شاخصه 
مورد عالقه كسي نبوده است و دولت و ملت هريك  هگا چيهسنت سياسي ايران، قانون 

و اگر هم تحت اجبار، الزاماتي  اند نداشتهبه داليل خاص خود، روي خوشي با قانون 
طفره  از آنبا توسل به مفرهاي گوناگون  ها آنكرد،  را محدود مي ها آنقانوني رفتار 

انون و ستيز با آن، ي از فرهنگ گريز از قا عمدهبخش )96: 1382كاظمي،.(»رفتند مي
 نظر از ها آنايران و عدم مشروعيت  خيدر تارهاي استبدادي  ناشي از سلطه حكومت

هاي استبدادي  با مردم توسط حكومت و تحكمي  جانبه كبرقراري رابطه ي. هستمردم 
ي و تصويب قوانين، باعث واكنش منفي در برابر گذار استيسو عدم مشاركت مردم در 

) 7: 1386،زاده خيش.(قويت كرده استتفرهنگ ستيز با قانون را  قوانين گرديده و
ي ا مؤلفههمچنين در مقابل شاخص حاكميت قانون، فرهنگ سياسي ايران برخوردار از 

دريافت رشوه در . يي تاريخي نيز با خود داردها شهيراست كه » ييجورانت «با عنوان 
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ساد در دوران محمدرضا شاه تا گسترش ف.دستگاه اداري شاهان قاجار امري معمول بود
همچنين . دانستند يمي علت انقالب را نتيجه گسترش فساد ا عدهبه حدي بود كه 

زدن به فساد  در دامنيي است كه ها  مؤلفه ازجملهترجيح منافع فردي بر منافع جمعي 
  .در ايران نقش داشته است

  
  »مشاركت گريزي«در مقابل » مشاركت«. 5-4

 اظهارنظرحق  ها يريگ ميتصممشاركت يعني اينكه تمامي زنان و مردان جامعه بايد در 
مستقيم  صورت بهداشته باشند كه اين امر از طريق نهادهاي واسطه منتخب آنان و يا 

ميزان مشاركت مردم در امور جامعه   (Plumptre and Graham, 2000). ابدي يمتحقق 
تواند  مشاركت مي. رود كمراني خوب به شمار ميهاي ح ترين پايه يكي از كليدي

البته . صورت گيرد) از طريق نهادهاي قانوني(مستقيم و يا غيرمستقيم  صورت به
 مدنظرگيري يك كشور، تمامي نظرات موجود  توان انتظار داشت كه در نظام تصميم نمي

ها و  ديدگاه قرار گيرد، بلكه مفهوم مشاركت در اينجا، اشاره به آزادي بيان و تنوع
  .ي يك جامعه مدني داردهدسازمان

فرهنگ تابعيت در برابر فرهنگ ، اما فرهنگ سياسي ايران به داليل گوناگون و پيچيده
ي است از ا زهيآمرفتار سياسي افراد ، درفرهنگ سياسي تابعيت. مشاركت بوده است

به ) 89: 1390اميني،(.اعتراض سرپوشيده و ترس ،يريگ ، كنارهانفعال، يطلب فرصت
 موردكاركردي، تاريخ اجتماعي ايران را -ي كه از ديدگاه ساختيشناسان جامعهاعتقاد 
جامعه ايران بنا به داليل خاص جغرافيايي، اقتصادي و سياسي «دهند؛                      ي قرار ميبررس

ي طبقات ريگ شكلتوان در عدم  را مي  آني ها كاركردخود، داراي ساختاري است كه 
هاي اجتماعي به دولت و عدم تثبيت منافع طبقاتي خالصه  اجتماعي، وابستگي گروه

به . كاركرد عمده سياسي چنين ساختاري است» عدم مشاركت«از اين ديدگاه . نمود
مشاركت مدني از سوي يك فلسفه سياسي حمايت  تنها نهايران،  در جامعهتعبير ديگر، 

م احساس نياز عمومي،  فرهنگ مشاركت نهادينه  نشده شود بلكه به دليل عد نمي
  )198: 1382مهاجري،.(»است

 يتمامفقدان سنت مشاركت اجتماعي به معناي فني و تخصصي مستقيماً محصول انجام 
بدليل . ي و سراسري استا منطقهاجزاي حكومت در سطح محلي،  لهيوس  به امور

ن انقالب مشروطه كه با هدف يي چوها حركتحاكميت مداوم استبداد در كشور، 
مشاركت سياسي مردم در ساختار قدرت شكل گرفت، پس از اندك زماني به انحراف 
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حضور  كننده هيتوجانتخابات، نقشي فرمايشي و  ازجملهكشيده شد و مظاهر اين انقالب 
نتيجه چنين وضعيتي به ايجاد نوعي « . مداوم صاحبان قدرت  بر مصدر امور يافت

مردم  طرف  كي از. ي نسبت به امر مشاركت گرديده استتفاوت يببدبيني و  ي،اعتماد يب
كند و از طرف  در امر سياست چيزي را عوض نمي ها آنآگاه معتقد بودند كه دخالت 

لذا با توجه ) 89: 1381پيران،. (»ي براي مشاركت ندارندا زهيانگاساساً  ناآگاهديگر، توده 
يي از مشاركت ها مؤلفهاذعان داشت كه فرهنگ سياسي ايران با  توان يمبه موارد فوق 

محسوب  خوب يحكمرانگريزي روبروست كه خود مانعي در جهت دستيابي به 
  .شود يم
  
  »پيچيدگي و ابهام«در مقابل » شفافيت«. 5-5

همه شفافيت، به معني جريان آزاد اطالعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي 
توان آگاهي افراد جامعه از چگونگي اتخاذ و اجراي  ين شفافيت را ميهمچن. است

ي قادر به راحت بههاي گروهي  در چنين شرايطي، رسانه. تصميمات نيز دانست
ي و اجرايي كشور ريگ ميتصمدر نظام  اتخاذشدههاي  و نقد سياست ليوتحل هيتجز

  )4: 1388دباغ،.(خواهند بود
در نظر  . يدگي و ابهام در فرهنگ سياسي ايرانيان هستيمدر مقابل شفافيت، ما شاهد پيچ

، فرهنگ سياسي اند پرداختهي كه از بيرون به بررسي فرهنگ سياسي ايران گران ليتحل
در يي است كه ها فرهنگفرهنگ سياسي در ايران، يكي از . ايرانيان بسيار پيچيده است

ع هم در بين اديبان و هم در بيان استعاري و كنايي بسيار رايج است، كه اين موضو آن
از آن تحت عنوان پنهان نگاري ياد » لئو اشتراوس«بين فالسفه معمول بوده است، كه 

از همين رو، . بوده است و روشنخطرناك بودن زبان دقيق  هم آنو ريشه اصلي  كند يم
خاص  ريتأثطبيعي  طور بهرايج شده و  شيوب صورتكم بهچنين رويكردي در بين مردم، 

  )31: 1388رنجبر،( .خود را بر تحوالت سياسي بر جاي گذاشته است
يي است كه در فرهنگ ها مؤلفه ازجملههمچنين ابهام در بيان و دوري از صراحت نيز 

عدم شفافيت در عرصه سياست . در بين نخبگان سياسي وجود دارد ژهيو بهسياسي ايران 
. ي دولت و در روابط آن با شهروندان مشاهده نمودها تيفعالدر برخي  توان يمايران را 
ي همگ... و مردم مشكالت به مسئوالن پاسخگويي عدمي منتقد، ها رسانه سانسور

تحليل موانع شفافيت و در فرهنگ سياسي ايران نشان  .استاف شفي غيرنشانگرسيستم
با موانع جدي در ساختار جامعه ايران و  خوب يحكمرانكه اين شاخص مهم  دهد يم
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ي رفتاري و فردگرايي ها يدگيچيپباشد كه عمده دليل آن،   در دولت روبرو مي ژهيو به
رفتارهاي  ريتأثي حكمراني خوب تحت ها شاخصموانع شفافيت بيش از ديگر . است

مانع  وانت يمي رفتاري و فردگرائي را ها يدگيچيپفردي ايرانيان است و از همين منظر 
  .اصلي شفافيت ذكر نمود

  
  »يتفاوت يبروزمرگي و «در مقابل» يي و اثربخشيكارا«. 5-6

كه نيازهاي جامعه  بارآورندحكمراني خوب يعني اينكه فرآيندها و نهادها، نتايجي را به 
حكمراني  نهيزم دريي كارامفهوم . را با بهترين استفاده از منابع فناپذير برآورده سازد

در ) 22: 1388كمالي،.(شود يمشامل استفاده پايدار از منابع طبيعي و حفاظت از هم 
ديدگاه مطلوب نهادگرايان، دولت عبارت از دولتي كارآمد و شفاف است كه با 

پاس ، حقوق مالكيت را كند يمنهادسازي مناسب، توسعه را به سمت جلو هدايت 
ودجو خواهد بود و با تنظيم قوانين و مقررات  س خواران  رانت، مانع فعاليت داشته

منظور از اثر بخشي دولت نيز، توانايي . دهد يممناسب، هزينه مبادالت افراد را كاهش 
ي صحيح و الزمه آن برخورداري از يك دستگاه ها استيسآن در تدوين و اجراي 

  )194: 1390سامتي،.(اداري كارآمد است
ي هستيم كه تفاوت يبروزمرگي و  مؤلفهما شاهد  ياثربخشيي و كارادر مقابل شاخص 

 مورددر روزمرگي، اثربخشي تصميمات . شود يمآفتي مهم براي حكمراني محسوب 
يي و كارآمدي سيستم اهميت چنداني براي كاركنان كارانخواهد بود چراكه اساساً  توجه

و موجب  ذكرشدهيي كه در فرهنگ سياسي ايرانيان ها مؤلفه ازجمله. آن نخواهد داشت
در  وفور  بهي است كه انداز  هم  پشتباشد،  ي ميتفاوت يبتقويت روحيه روزمرگي و 

از ديگر . گردد يمبدنه اداري كشور و تا حدودي در روابط خانوادگي مشاهده 
اين ويژگي . ي سياسي استاعتماد يبيي وجود دارد، كارايي كه در مقابل ها مؤلفه

رار از مسؤوليت و نااميدي از امكان تغييرات مثبت ي سياسي و فتفاوت يبموجب 
ي سياسي در فرهنگ سياسي ايران اعتماد يبدو دليل اساسي براي پيدايش . شود يم

تاريخ طوالني استبداد درايران و پيدايش عناصر اجنبي و : كه عبارت است از ذكرشده
ي و اعتماد يب درواقع) 30: 1388رنجبر،(.حاكميت استعمار در تاريخ معاصر ايران

ي و شك نا همدلكه خود معلول فرهنگ استبداد است باعث گرديده كه نوعي  سوءظن
رياكاري . و ترديد بر افعال، اعمال و نيات متقابل حكومت و شهروندان حاكم باشد

تملق و چاپلوسي همواره يك روي سكه و توسل به شگردهاي مختلف براي پرهيز از 
ي، اعتماد يبهمچنين ) 168: 1382كاظمي،.(وده استاحكام و قوانين روي ديگر آن ب
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ي نيز خواهد شد و ترديدي وجود ندارد كه چنانچه اين فضا زيگر استيسعمالً موجب 
يي و اثربخشي كاراي ما بين حكومت و شهروندان حاكم باشد، عمالً فدر روابط 
  .محدود خواهد شد خوب يحكمرانو زمينه براي تحقق  شده  فيتضعتصميمات 

  
  »ييفردگرا«در مقابل » اجماع محوري«. 5-7

 مردم درازمدت منافع به توجه باد باي حكومت تصميماتاينكه  يعنياجماع محوري 
 برد بهره سازي تصميم درلف مخا و موافق نظرات تمام ازد باي، ضمن  اينكه شوداتخاذ 

. گيرد صورت جامعه توسعه به نيل براي سياسي ايه گروه بين در عمومي اجماعي تا
 .هست مهم ها استيس تدوين برايلف مخا و موافق با كردن مشورت سازي اجماع در

هاي مختلف سياسي،  درحقيقت فراهم نمودن زمينه ظهور نظرات متفاوت در عرصه
حكمران خوب، بايد . باشد اصول حكمراني خوب مي ازجملهاجتماعي و اقتصادي، 

نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومي به سمتي رهنمون گرداند كه بيشترين 
  )4: 1388دباغ،.(همگرايي را با اهداف كل جامعه داشته باشد

. فردگرائي در فرهنگ سياسي ايران هستيم مؤلفهدر مقابل اجماع محوري، ما شاهد 
ان قائل به تفكيك فردگرائي مثبت و فردگرائي منفي هستند و مراد بسياري از نويسندگ

خويشاوند يي چون؛ ها مؤلفهما در اينجا همان جنبه منفي فردگرائي است كه خود موجد 
تحليل                اشاره موردكه  شود يم، مشورت نكردن، خودخواهي و تفرقه گرايي

  بهيا اصالت فرد را » فرديت«ي كه ا هينظربرخالف «. هستگران فرهنگ سياسي ايران 
كند و آن را اساس  هاي نيرومند توسعه وشكوفايي انسان قلمداد مي يكي از پايه عنوان

يي سنتي فردگراداند،  هاي سياسي مي ي گروهريگ شكلاراده شهروند اجتماعي درفرآيند 
ي ريگ شكلاه ي بر سر  را عمدهكند، مانع  ي تظاهر ميرو تكايراني كه در نوعي فرهنگ 

همچنين در ) 162: 1382كاظمي،.(»هاي متشكل سياسي بوده است احزاب وگروه
 ها آني ها تيفعالفرهنگ سياسي فردگرا، مردم نسبت به دولت و نخبگان سياسي و 

در  رو  نيازابدبين بوده تمايل زيادي به مشاركت سياسي و دخالت در امور ندارند 
، هست خوب يحكمراني ها شاخصهع كه از چنين فرهنگي امكان رسيدن به اجما

  .وجود نخواهد داشت
  
  »يعدالت يب«در مقابل » عدالت و انصاف«. 5-8

رفاه و آرامش پايدار در جامعه، با به رسميت شناختن حقوق مساوي براي تمامي افراد 
فعاليت خود  تناسب  بهبايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه افراد، . ممكن خواهد بود
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در حكمراني خوب، همه افراد بايد از  گريد عبارت به. در منافع جامعه سهيم خواهند بود
 در امكانات عنيعدالت و انصاف  ي) 4: 1388دباغ،.(هاي برابر برخوردار باشند فرصت
 اقشاري توانمندساز به بايد دولت و شود توزيع شايستگي واف انص اساس بر جامعه
  .گيرد صورتف ضعي اقشار از الزمي ها تيحما و بپردازد جامعه درف ضعي

ي در فرهنگ سياسي عدالت يب مؤلفهواضح است كه در مقابل اين شاخص اساسي، ما با 
ي خود را در اشكال گوناگون اعم از عدم رعايت حقوق ديگران، عدالت يب. روبرو هستيم

يك از اين كه هر دهد يمي و پيگيري منافع فردي نشان نيخودبي، ساالر ستهيشادوري از 
فراتر از روابط فردي، وجود . يي در فرهنگ سياسي وجود دارندها  مؤلفه عنوان  بهموارد 

فقدان شفافيت و عدم پاسخ گوئي  جمله ازي فرهنگ سياسي ها شاخصهبرخي ديگر از 
ي دولتي ها يسازو تصميم  ها يزير برنامهموجب شده است تا رويكرد عدالت محور در 

را با  خوب يحكمراننيز از جايگاه مهمي برخوردار نباشد و همين وضعيت تحقق 
  .چالش مواجه ساخته است

   
  گيري نتيجه.6

و فرهنگ  خوب يحكمرانارتباط تنگاتنگ مقوله كند يمدر اين مقاله مهم جلوه  آنچه
گرفت  سياسي است كه اين موضوع در پيوند با سياست و نظام سياسي مورد بحث قرار

 بامرتبط  كامالًاز يكديگر بوده و  متأثرتصور، اين دو مقوله  ازحد شيبو مشخص شد 
با قاطعيت بر اين نكته پاي فشرد كه بخش اعظم  توان يم كه ي طور  به باشند يم هم

كه  گردد يمي سياسي آن باز ها چالشدر ايران، به  خوب يحكمرانداليل عدم تحقق 
مدعاي اين مطلب آن بود كه . عمدتاً در حوزه فرهنگ سياسي قرار دارند ها چالشاين 

يي از فرهنگ سياسي قرار داشتند كه ها مؤلفه، خوب يحكمراندر مقابل هر شاخص 
 يحكمراني و در بستر تحقق ريگ ميتصمدر فضاي  ها شاخصمنفي خود را بر آن  ريتأث

  .اند رساندهدر ايران به اثبات  خوب
. گردد يمباز  خوب يحكمرانه اهميت نقش دولت در رفع موانع تحقق نتيجه بعدي ب

از تعامل سه بخش مردم، جامعه  خوب يحكمرانكه در تعاريف گفته شد،  گونه همان
اين مقاله نشان داد نقش دولت هم به جهت حركت به . ديآ يممدني و دولت به وجود 

قرار گرفتن از موانع فرهنگ سياسي،  ريتأثو هم به جهت تحت  خوب يحكمرانسمت 
اين وضعيت ناشي از ماهيت خاص دولت در جامعه ايران . بيشتر از دو ركن ديگر است

ي جامعه مدني است لذا ها كنشدولتي كه تاثيرگذار بر رفتارهاي فردي مردم و . است
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پذيرفت و انتظار داشت  خوب يحكمرانبايد با صراحت نقش دولت را در عدم تحقق 
بر همين اساس . را فراهم نمايد خوب يحكمرانبازيگر اصلي، زمينه تحقق  عنوان به كه
 : شود يمارائه  خوب يحكمراني ذيل براي رفع موانع تحقق شنهادهايپ
  :ي دولتساز  كوچك.1

، بدنه فربه دولت است و براي رسيدن خوب ي حكمرانيكي از موانع جدي بر سر راه 
دولت   .باشد مؤثربسيار  تواند يمي دولت ساز چككو، خوب يحكمراني ها شاخصبه 

  .سازد يمب يشتري را براي مشاركت مردم و جامعه مدني فراهم ها فرصتكوچك 
شفافيت را بيشتر خواهد كرد و با تسهيل نظارت بر عملكرد دولت، فساد به ميزان قابل 

ي دولت ريپذ تيمسئولناگفته پيداست كه پاسخگويي و . توجهي كاهش خواهد يافت
خواهد شد و نيز با كاهش حجم دولت اهتمام به حاكميت  تر ساده مراتب  بهكوچك 

در چنين شرايطي   .شود يمقانون و صيانت از قواعد حقوقي به شكل بهتري دنبال 
ي ساز كوچكبراي . انتظار ارتقاء كارآمدي دولت و افزايش ثبات سياسي داشت توان يم

به بخش خصوصي تكيه كرد و اجازه  ها يتصدگذاري دولت بيش از هر چيز بايد بر وا
نشان داده و  ها يتصدي اين ريگ دست  بهداد تا بخش خصوصي توانايي خود را براي 

البته در اين فرآيند بايد از آسيبي كه   .زمان نقاط ضعف خود را بر طرف نمايد گذر در
ر كشور شد، ي دخوار رانتي موجب افزايش ساز يخصوصدر برخي مقاطع به بهانه 

  .جلوگيري شود
ي متمركز را مورد بازنگري قرار دهد و بـا  ها يگذار استيسدر همين راستا، دولت بايد 

اختيار بيشتر دادن به جوامع محلي و مقامـات اسـتاني زمينـه مشـاركت بيشـتر مـردم و       
  .و امور را فراهم نمايد ها تيفعالمقامات محلي در 

  :گفتگوومفاهمه ملي. 2
شكالت و موانع فراروي كشور ناشي از گسست و شـرايطي اسـت كـه در    بسياري از م

ي هـا  بخـش خـود را بـر    ريتـأث فضاي منازعات سياسي و اجتماعي كشور ايجاد شده و 
گفتگـو و مفاهمـه ملـي، در      .گذاشـته اسـت   خـوب  يحكمراني ها شاخصمختلف و 

عبـور از  ي حاكميـت و نخبگـان بـراي    ها بخشحقيقت به معناي خواست و اراده همه 
  .مشكالت و رسيدن به اهداف مورد انتظار است

و از رهگـذر   سـازد  يمـ گفتگو فضاي رواني الزم براي رشد و توسعه كشـور را فـراهم   
به يك وحدت گفتماني بر حول منافع مشـترك ملـي رسـيد و     توان يممفاهمه است كه 

رفتارهـاي   در فضاي گفتگو، بسياري از   .متعهد به حركت در چارچوب اين اصول بود
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و چنانچه اختالفي هـم در   شود يمنابهنجار از قبيل تهمت افكني و افترا به كنار گذاشته 
به بحث گذاشته شده  توافق موردي كشور باشد، درچارچوبي ها برنامهو  ها تيفعالمسير 

  .شود يمو از كشيدن مباحث به فضاي عمومي جامعه خودداري 
  :يرسان اطالعبسط جامعه مدني و عرصه . 3

در جامعه ما، جايگاه  متأسفانهاست كه  خوب ي حكمرانجامعه مدني يكي از اركان 
، اصناف، احزاب ها تشكلجامعه مدني متشكل از بخش خصوصي،   .خود را نيافته است

. دارند خوب يحكمراني ها شاخصي در دستيابي به ليبد يب، نقش ها رسانهسياسي و 
  .شوند يم، مانند مشاركت فلسفه وجودي جامعه مدني محسوب ها شاخصبرخي از اين 

و  ها تشكلدولت بايد زمينه فعاليت بيشتر جامعه مدني را از طريق تسهيل شرايط ايجاد 
همچنـين دولـت بايـد نسـبت بـه       .فـراهم نمايـد   هـا  آني قانوني از ها تيحمابرقراري 

ماد مردم به اين بخش اقـدام  شرايط الزم براي اعت نيتأمو  ها يتصدواگذاري مسئوليت، 
  اطـالع شـرايط الزم، فضـاي نقـد و     نيتـأم ي، بـا  رسان اطالعهمچنين در عرصه   .نمايد
 عنـوان   بـه را فراهم نمايد كه در اين شرايط اوال مشاركت  ها رسانهي مناسب براي رسان

محقق خواهد شد و در مراحل بعد شـاهد   خوب ي حكمراني اصلي ها شاخصيكي از 
. ي و كارآمدي سيستم سياسـي خـواهيم بـود   ريپذ تيمسئولفافيت، پاسخگويي، ارتقاء ش

  .دينما يمحضور جامعه مدني قدرتمند شرايط الزم براي ثبات سياسي را  نيز فراهم 
  :ي فرديها نگرشارتقاء دانايي و تحول در . 4

ـ بـر   رگـذار يتأثي از موانع فرهنـگ سياسـي   ا  عمدهبخش  ، ناشـي از  خـوب  ي حكمران
 وجـود   بـه ي فردي و رفتاري ايرانيان بوده كه در طول تاريخ در نهـاد جامعـه   ها نگرش

هيچ برنامه منسجمي تاكنون براي پـرداختن بـه رفـع ايـن نـوع       كه آنجا از  .آمده است
ي موجود در جامعه ها ينظم يبمشكالت و اصالحات رفتاري وجود نداشته و از طرفي 

م سياسـي اجـازه پـرداختن دولـت بـه ايـن نـوع        ي موجود در سطح نظاها يناكارآمدو 
ي منسجم ها برنامهمشكالت را نداده است، لذا ضرورت دارد اين موضوع در چارچوب 

يك عامل زيـر بنـائي و    عنوان  بهو  قرارگرفتهمورد توجه  خوب ي حكمرانبراي تحقق 
از اهميـت مناسـب    خـوب  ي حكمرانشرايط حضور مردم در عرصه تحقق  كننده نيتأم

اقدام در اين راهبرد، آموزش عمومي به جامعه است كه بايـد   نيتر مهم .برخوردار باشد
رسمي و بـراي سـطوح مختلـف     صورت  بهدر چارچوب يك نظام مشخص و هدفمند 

ي دينـي و نيـز   ها  آموزهدر اين زمينه بايد از ظرفيت   .جامعه به مورد اجرا گذاشته شود
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ي خالق، ها انسانفرهنگ  سياسي ايران استفاده شود تا نظام تربيت ي معقول ها  تيظرف
   .ي شودگذار هيپا گرا جمع، جو مشاركت

  :محور بخشي به قانون در تعامالت جمعي و فردي. 5
ي مختلف حاكميت، ها بخشامروزه تعامالت جمعي و فردي ما در سطوح مختلف ميان 

ر منطبق بر قواعد حقوقي مـورد وفـاق   بين دولت و مردم و در تعامالت بين فردي، كمت
به يكديگر باشـد بـه شـرط     ها بخشنقطه پيوند اين  تواند يمتنها قانون است كه   .است

ي نظـام قـانون گـزاري كشـور را     هـا  بيآسـ آنكه محوريت آن را به رسميت شناخت و 
ي نظـام  هـا  بيآسـ بايد در قالب برنامه مدون و عزمي راسـخ،   رو  نيا از  .نمود برطرف

ي هـا  بخـش ي الزم براي تن دادن همه سازوكارهاقانون گزاري كشور را مرتفع نمود و 
ـ بر همين اساس حاكميت بايد خـود  . جامعه به قانون را فراهم نمود بـوده و   قـدم   شيپ

     .التزام عملي و عيني خود را به قانون نشان دهد
  :خوب يحكمرانبه  مند نظامنگاه ملي و . 6

و هم بـه جهـت    ها شاخصي هم به جهت تنوع ا  گستردهدامنه  خوب  يحكمرانمقوله 
بـراي تحقـق آن صـرفاً  بـه برخـي       تـوان  ينمـ  جهـت   نيا ازي دارد و رگذاريتأثحوزه 
بايـد تبـديل بـه يـك برنامـه       خـوب  يحكمران. ي محدود يا مقطعي بسنده كردها برنامه

در چارچوب مصوبات هيات وزيران و يا فراتر از  تواند يماين اقدام   .منسجم ملي شود
ي الزم هـا  يژگيو خوب ي حكمرانضمن اينكه .آن متكي به قوانين مصوب مجلس باشد

در فضاي سياسي، اجتماعي و مديريتي كشور  "گفتمان غالب" به يك شدن  ليتبدبراي 
  .را دارد
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