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   چکیده
این مقاله به بررسی نقش شیوه تربیتی استبدادي در خانواده ایرانی بر 

روش تحقیق در این پردازد. می شکل گیري فرهنگ سیاسی ایرانی
شکل  است بدین معنی که نقش عناصر ناخودآگاه دروهش، روانکاوي ژپ

فرض آگاهانه است. هاي گیري فرهنگ سیاسی ایرانی بیشتر مولفه
اساسی پژوهش این است که روش تربیتی در خانواده ایرانی سلسله 
مراتبی است که با الزامات خاصی همچون تنبیه بدنی و روانی و اطاعت 

د تا شخصیت افراد، مراحل رشد شوطلبی همراه است. این امر باعث می
شخصیتی هاي ها و ناکامیرا به خوبی طی نکرده و در نازایی طبیعی

را به شکل تملق و چاپلوسی سرکوب شود و همین امر فرهنگ سیاسی 
و نزدیکی به قدرت شکل دهد. در عین حال چنین فردي به محض دستیابی 

  ت سلطه براند.به قدرت، آماده است تا بر زیردستان یا فاقدین قدر
  

صیت اقتدارگرا، :واژه کلید شارکت، شخ سی، خانواده، م سیا  فرهنگ 
 .اقتدارگرایی
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   مقدمه
سی، ی سیا شکل دهنده رفتار وترمهمکی از فرهنگ  سی افراد هاي کنش ین عوامل  سیا

افراد هاي غیر ارادي، کنشي هاارزشتواند با تحمیل الگوها و می زیراباشد. می یک جامعه
سی هر جامعه سیا شناخت فرهنگ  سی تحت تاثیر قرار دهد.  سیا به اي را به عنوان بازیگران 

ریخی و تحت تاثیر عوامل متعدد از موقعیت جغرافیایی دلیل آن که اســاســاً در طی فرایند تا
ــیاســی آن جامعه شــکل یافتههاي گرفته تا ویژگی از پیچیدگی خاصــی برخور دار  ،نظام س

ــت ــایر بر فرهنگ  .)86: 1377(الویري،  اس ــتقیم عش ــریع القلم به درهم تنیدگی تاثیر مس س
شیوه زیست عشایر اعتقاد دارد. خوی شاوندگرایی و احساس تعلق به سیاسی ایران مرتبط با 

سی،  سیا ستگی به یک قوم ویژه عواقب  گروهی خاص و تحصیل امنیت فردي از طریق واب
سئولیت و  صی در پی دارد. درچارچوب یک ایل آنچه ایجاد تعهد و م امنیتی و فرهنگی خا

شکل کندمی حتی وظیفه ست. افرادي که با می و کنش جمعی را  شاوندي ا دهد رابطه خوی
شاونديهمد ساس خوی شواري ایل خود می به دفاع از همدیگر کنندمی یگر اح پردازند و د

ـــکالت خانواده و خود و جامعه دانند. به همین می کنندمی که در آن زندگیاي را عین مش
: 1377دانند (سریع القلم،می دلیل هرگونه خسارت به خود را خسارت به ایل و خانواده خود

هاي موجود در این زمینه تالش دارد تا از جایگاهی با علم به نقصـــاناما مقاله حاضـــر  .)36
فردیت ایرانی و یا به عبارت عمیق تر به علل روانشـــناختی شـــکل گیري فرهنگ ســـیاســـی 

صلی که در این مقاله مطرحدقیق سئوال ا ساس  شخصیت ایرانی بپردازد. براین ا شود می تر 
رانی چیست و چه تاثیري بر فرهنگ سیاسی روانشناختی شخصیت ایهاي این است که ریشه

ین رســتنگاه فرهنگ ســیاســی به معناي ترمهمدارد؟ اســتدالل اصــلی نگارنده این اســت که 
باشــد. می زوایاي شــخصــیت افرادترین نگرش و جهت گیري افراد نســبت به قدرت، پنهانی

خصــیت این امر در طول تاریخ منجر به شــکل گیري یک شــخصــیت اقتدارگرا مبتنی بر شــ
ـــی  ـــیاس ـــکل گیري یک فرهنگ س ـــده و همین امر نیز به ش ـــم ش ـــادومازوخیس دوگانه س
ــتیبانی از فرضــیه مذکور  اقتدارگرایانه انجامیده اســت. در اینجا و به منظور اســتحکام و پش

ــخصــیت اقتدارگرا در می تالش ــکل گیري ش ــود تا از دیدگاه تئوري روانکاوي نحوه ش ش
  خانواده توضیح داده شود.

 تربیتیهاي شیوهوب نظري: چارچ-1
ــــال کان و هاي هاي اخیر تالشدر س جار کود نابهن هاي  تار باره رف یادي در علمی ز

منتج به طبقه بندي رفتارهاي ها بخشــی از این کوشــش .بزرگســاالن صــورت گرفته اســت



 47                                  96پاییز /40سال یازدهم/شماره                  

ــی و آماري اختالل«نابهنجارانه در  ــخیص ــته بندي عمومی  1»هاي روانیراهنماي تش و دو دس
 ,Achenbach & Rescorla)تحت عنوان مسائل با جهت گیري درونی و بیرونی شده است

هاي در این مفهوم ســـازي مشـــکالتی نظیر افســـردگی، اضـــطراب، انزوا و ناراحتی ).2001
ــازي ارجاع دادهج ــائل درونی س ــمی به مس ــود که در آن معموالً بیمار خود را رنجمی س  ش

 مســائلی نظیر قانون شــکنی، پرخاشــگري و طغیان که در آن فرد به دیگران صــدمه د.دهمی
 د.شونمی زند به مفهوم دوم یعنی برونی سازي نسبت دادهمی

ـــش  ــــتهاي پرس یه پردازان و محققین این اس یادین نظر کان و  بن نه کود که چگو
ـــکالتی را نشــــان ها چیســــتآدهند و علت می بزرگســــاالن چنین مش ، 1920دهه  از ؟ن

ــون و نظریه ــی مانند فروید، آدلر، هورناي و اریکس ــناس ــته روانش بر نقش   ...پردازان برجس
ـــکالتی تــاکیــد کرده انــد 2خــانواده و نیز فرزنــدپروري ) & Schultzدر وقوع چنین مش

Schultz, 2005.( اجتماعی در کنار خانواده نیز هاي برخی از این روانشناسان بر نقش مولفه
ــیاري از آنها نقش خانواده را فراتر از نیروهاي اجتماعی برآورد کرده  تاکید کرده اند اما بس

ن ثال فرامو د.بود خانواده  3بطور م قاد دارد نقش  مانی اعت خانواده در یه پردازان  یکی از نظر
ستهاي هبیش از تمامی مولف شده دیگر ا از دید او نقش خانواده فراتر از فرهنگ،  .شناخته 

فرزندپروري به عنوان یک هاي رغم این امر، شـیوهبه  ت.دوسـتان، منسـوبین و نظایر آن اسـ
ابداع شد و توجه زیادي را به خود جلب کرد  1970زمینه جدید توسط دیانا بامریند در سال 

س شنا سیاري از روان شدند-انان بر تعامالت فرزندو از آن پس ب  Patterson)والدین متمرکز 

& Reid, 1973).  شد اجتماعیهاي شیوه کودکی روانی -فرزندپروري نقش مهمی را در ر
آموزشــی و علمی و توانایی تصــمیم گیري و هاي بزرگســالی، روابط خانوادگی، موفقیت و

رفتارهاي والدینی و ، فرزندان جامعه پذیري محور این فرایند .کندمی اعتماد به نفس بازي
سخ ست که هاي پا سیپلینی ا  & Halpenny)کنندمی تجربهها در چنین خانواده کودکاندی

Watson, 2010) .  

                                                      
1 -DSM-IV 
2 -Child-Rearing 
3 -Framo 
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 3و آســان گیر 2، مبتنی براقتدار1فرزندپروري را به ســه دســته اســتبداديهاي بامریند شــیوه
 د.ظار اطاعت کورکورانه را دارندر روش تربیتی استبدادي، والدین انت .کندمی تقسیم بندي

دهند و اعتقاد دارند می نهاآ، آزادي و اقتدار کمی به کنندمی این گروه فرزندان را محدود
ـــتانداردهاي رفتاري د.باید رفتار فرزندان را کامال کنترل کنن ـــت یک می در نتیجه اس بایس

ـــد ـــتبد بر قدرت هاي دهدر خانوا. طرفه، غیرمنعطف و تا حدود زیادي با تنبیه همراه باش مس
والدین براي اجراي دستورات خود اطاعت بی چون و . شودمی والدین  بیش از اندازه تاکید

  .نددلیل نمی بیو لزومی براي ارائه خواهند می چرا
دهند دلیل ارائه می به نظر بامریند والدین مستبد لزومی نمی بینند که براي دستوراتی که 

 ).Baumrind ,1971,P.8-13( عت بی چون و چرا یک فضلیت استدهند و به نظر آنان اطا
اي والدین کنترل کننده یا مســتبد با شــیوه ســخت گیري و خشــونت در چشــم فرزندان خد

ن کودکی، در دورا. قدرتمندي هستند که به تصمیمات بعضی از آنها نمی توان اطمینان کرد
ناه و غذا دك محبت، حمایت و سر پوالدین براي فرزندان همه چیز هستند و بدون آنها، کو

مل، عالی و با بوده و فرزندان از آنها به عنوان والدینی کاکودك آنها تمام قدرت د. ندارن
 ودك ســعیاما در دوران بلوغ ک .کنندمی در نتیجه احســاس ایمنی برندمی قدرت حســاب

ستقالل بدست آور کندمی سعیهاي در این هنگام خانوده د.ا فرزند را  نندکمی سخت گیر 
ــلطه حفظ کنند ــد آگاهی ندارند و برخی رفتا .تحت س رهاي این والدین از همه مراحل رش

سیر سرپیچی و لجاجت تف ستقالل طلبانه کودك را به عنوان رفتارهاي مبتنی بر به  .کنندیم ا
رل کرده و جاي اینکه در راه صــحیح او را پرورش دهند همیشــه ســعی دارند رفتار او را کنت

از همان  كکودآنها اتکاي به نفس را در  د.اه صحیح را از غیر صحیح به او نشان دهنفقط ر
ـــالگی از بین برده و اجازه انجام هیچ کاري را به او نمی  البته این  د.هندابتداي دوران دو س

ـــکالی در کارمی والدین خود را بروزاي گونه والدین افکار و عقیده خود نمی  دهند و اش
  .)3: 1378،کسائیان(بیند 
ـــنوي و احترام به پدر و مادر و تقویت   فرهنگ و مذهب نیز تاثیر زیادي روي حرف ش

ـــتبد حتی براي کارهاي مربوط به کودکان  ،به گفته پامر د.این نگرش والدین دار پدر مس

                                                      
1 -Authoritarian 
2 -Authoritative  
3 -Permissive  
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یال  ند نمی آام خاص خود بهره م کان از حقوق  نابراین کود ها را در نظر نمی گیرد و ب ن
   ).873: 1375، یهاي حوزه و دانشگاهدفتر همکار (شوند

ـــتبد چه ،والدین مس تارهاي آینده ب بالهاي رف به رقابت  کنندمی خود را دن ـــبت  و نس
ـــکســـت فعالیتهاي اولیه و تعامل اجتماعی غیرموثر فرزندان خود اضـــطراب  ،اجتماعی و ش

و از اینکه  کمتر به خود متکی بوده، خالقیت کمی دارندها فرزندان اینگونه خانواده. دارند
ــتند  د.بخواهند در چنین محیطی ادعاي حق کنند هراس دارن اینان فاقد حس کنجکاوي هس
ناپذیر عاطفی، ذهنی انعطاف  ئل اخالقی،   و معموالً والدین خود را بی توجه ندو در مســــا

ـــتند و نمی توانند به  د.داننمی نوجوانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هس
شاید به این دلیل که به قدر کافی اي اري انجام دهند یا از خود عقیدهتنهایی ک شند  شته با دا

فرصــت نداشــته اند که عقاید خود را بیازمایند و یا مســتقل باشــند و مســئولیت قبول کنند و 
در ضــمن . هیچکس هم آنقدر براي عقاید آنها ارزش قائل نبود که به آن توجه نشــان دهد

ـــتقالل و خالقیت کمتري دارند، ذهن کنجکاوي ندارند و از این افراد اعتماد به  نفس و اس
ــته اند و در برخورد با مشــکالت روزمره عمل ، تحصــیلی و  ــد داش لحاظ اخالقی کمتر رش

دانند می معموالً والدین خود را نامهربان و ســـهل انگار، ذهنی انعطاف پذیري کمتري دارند
  ).668: 1380هنري ماسن،(طقی و نادرست است و معتقدند انتظارات و تقاضاهایشان غیرمن

ته نشــــان   جام گرف کافمن ان ـــط  که توس ـــی  تایج پژوهش که در می ن دهد کودکانی 
شوند، معموالً مطیع و فرمانبردارند، ولی در اکثر می سخت گیر و مستبد بزرگهاي خانواده

 ،دي دارنداین کودکان احســاس ناامنی شــدی ت.موارد رفتار آنها توام با پرخاشــگري اســ
هاي خود محبوبیت زیادي کسب نمی کنند، استقالل فکري از خود ندارند و در بین همبازي

ستند و در برابر انتقاد بی تفاوتند، از ثبات عاطفی کمتري  براي حقوق دیگران احترام قائل نی
به انحراف از قوانین و اخالقیات نشــــان ـــتري  ـــرانجام اینکه گرایش بیش  برخوردارند و س

   ).874: 1375، هاي حوزه و دانشگاهدفتر همکاري ند(دهمی
بنابراین بر خالف  .کنندمی در روش مبتنی بر اقتدار، والدین با فرزندان با اقتدار برخورد

تار فرزندان راآگروه اول،  ها انعطاف در رف لدین  د.پذیرنمی ن ـــورت لزوم-این وا  -در ص

ت و مبتنی بر اســتدالل نوعی خاصــی از دهند و با شــفافیمی فرصــت مخالفت را به کودکان
ــیپلین را اجرا ــهل گیري اســت که در . کنندمی دیس ــیوه س ــوم از روش تربیتی، ش ن آنوع س

ـــوء رفتارهاي فرزندان با مداراي زیادي برخورد ـــاً رفتارهاي  کنندمی والدین با س ـــاس و اس
 لورنز ارلینگ ودنانســی با این توصــیف و مطابق تعریف . گیرندمی نان را نادیدهآنادرســت 
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ـــتینبرگ ـــبک ،1اس عههاي س ندپروري، مجمو مات و واکنشاي فرز قدا ها، ا ند هاي از رو
ـــتند که ماهیت تعامالت والدین  مختلف نشـــانهاي فرزندان را در موقعیت-غیرزبانی هس

هر دو روش آسان گیر و استبدادي همبستگی باالیی با رفتارهاي منفی کودکان از  د.دهنمی
ـــگري  ,Dubow)و اختالالت درونی ســـازي و برون ســـازي در آینده دارد جمله پرخاش

Hesmann, & Buxer, 2003.(  
 روش تربیتی استبدادي و شکل گیري شخصیت اقتدارگرا 1-1

سلک به یاقتدارگرائ هاي وهیش قدرت، يعمود ساخت به باتوجه که شودمی گفته یم
ـــریف،کندمی زیتجو را مطلقه قدرت بر یمبتن ن مکتب از دید نظریه پردازا ).27: 1381(ش

فرد از این روابط هاي روانکاوي، اقتدارگرایی ریشــه در نحوه تعامالت خانواده و برداشــت
 ي شــیوه با مطابق زندگی مشــکالت از رونوشــتی فردي زندگی شــیوه دارد. از دید آدلر

 در زندگی تصویر این وي نظر از ت.اس جهان نظام از فرد شخصی تصور در آنها ادراك

: 1376آدلر،(دهدمی تشکیل را فرد هر زندگی خاص نقشه و شودمی ساخته کودکی دوران
 با و کنندمی برقرار ارتباط دنیایشـــان با خود تصـــویر اســـاس بر بزرگســـاالن چون ).76

شان زمان مشکالت صویر فهم بنابراین شوندمی روبرو حال  جهان از آنها  دفر به منحصر ت

  .دهدمی ننشا را رفتارشان اصلی علت
شی عنوان به را افراد نیز آدلر   ستم یک از بخ  باور براین و کردمی نگاه اجتماعی سی

 جهت پیشــرفت و رشــد ســمت به که هامحرك ازاي مجموعه با انســان کودك که بود

 یانم داشتن دوست رابطه. اجتماعی عالیق و همکاري مانند شودمی متولد اند شده گیري

 د.سازمی را پیونددمی وقوع به آن مبناي بر انسانی تحول هک صلیا الگوي کودك، و مادر

ین مکــان ا قوه ا ل ــا جتمــاعی عالیق براي ب بطــه از ا ــان را ــادر می  شــــروع کودك و م
ـــودمی ). در حقیقــت کودکــان از این طریق احســـــاس تعلق و Adler,1927, p.158(ش

سته بودن را شای ستگی، خودارزشی و حس  محیط  دکانی که درآموزند. بنابراین کومی همب
این  شــوند حس عدم تعلق و اســترس را تجربه کرده و به تبعمی خشــن و اســتبدادي بزرگ

  دهند.می ادارك، استراتژي خود را در ادامه زندگی شکل
ـــت معتقد نیز هورنايکارن  ـــان هر وجود در که اس  ،یاتیح يروهاین يمقدار یانس

ستعداها و امکانات ها،يانرژ ص يا ست نهفته یخا صت و طیشرا اگر که ا سب فر  - منا
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