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چكيده
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است. متغيرهايى مانند فرهنگ سياسى و روابط و هنجارهاى اجتماعى نيز به 
صدد  در  رو  پيش  مقاله  رو  اين  از  مى كند.  پيدا  ويژه اى  اهميت  طبيعى  طور 
اقتصاد  بر  فرهنگى-اجتماعى  عوامل  تاثير  بر  مبنى  اصلى  سوالى  به  پاسخ دهى 
سياسى كشورهاى اسكانديناوى ( با تمركز بر دو كشور سوئد و نروژ) مى باشد. 
نويسندگان با نگارش مقاله پيش رو در پاسخ به اين سوال به اين فرضيه رسيده 
است كه فرهنگ سياسى پشتيبان دولت رفاه به دليل برخى ويژگى هاى فرهنگى 
در جوامع اسكانديناوى، پس از افول دولت رفاه در اروپاى غربى، همچنان به طور 

.(hadiajili@yahoo.com :نويسنده مسئول) استاديار روابط بين الملل دانشگاه عالمه طباطبايى *
**. دانشجوى دكترى روابط بين الملل دانشگاه عالمه طباطبايى. 

تاريخ پذيرش: 1395/01/30  تاريخ دريافت: 1394/12/20   
فصلنــامه پژوهش هاى روابط بين الملل، دوره نخست، شماره بيستم، صص 253 - 227 .



228

موثر وجود دارد. بر اين اساس، مولفه فرهنگ سياسى در تداوم حيات دولت رفاه 
در اسكانديناوى، عاملى موثر بوده كه به سبب كارآمدى تاريخى، چنين جايگاهى 

از نقش آفرينى رسيده است.
واژه هاى كليدى: اقتصاد سياسى،اسكانديناوى، عوامل فرهنگى،عوامل اجتماعى.
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مقدمه
جايگاه كشورهاى حوزه اسكانديناوى در شاخص هاى انسانى، آنها را در طى سه 
دهه گذشته در معرض پژوهش هاى گسترده پيرامون اين سوال قرار داده است كه اين 
دولت ها چگونه به چنين موفقيت هايى دست يافته اند. از جمله حوزه هاى مشهور اين 
ادبيات، مجموعه پژوهش هايى است كه به اقتصاد سياسى مى پردازند. بحث همواره از آنجا 
آغاز مى شود، كه چرا كشورهاى اسكانديناوى توانسته اند تاكنون از الگوى دولت رفاهى 

استفاده كنند؟ 
دولت رفاه به عنوان يك واكنش به بحران هاى سرمايه دارى و توسعه شكاف طبقاتى 
در 1930 ميالدى در اروپا شكل گرفت. پيش از اين، يك تجربه از سياست هاى بيسمارك 
در آلمان وجود داشت. او با راه اندازى بيمه براى كارگران موفق شده بود وفادارى آنها 
به نظام حاكم را افزايش دهد. اين همان كارى بود كه دولت هاى اروپايى و به طور ويژه 
كشورهاى  در  رفاهى  دولت  نظام  شاخصه هاى  كردند.  انتخاب  اسكانديناوى  كشورهاى 
اسكانديناوى طيف وسيعى از ابتكارهاى دولتى را شامل مى شود. اين ابتكارها از بيمه هاى 
كارگرى به مراتب وسيع تر و گسترده تر است. در اين مدل و شاخصه دولت رفاهى، كل 
اقشار جامعه به عنوان جامعه هدف تعريف مي شود و تمام شهروندان اعم از غنى و فقير 

مشمول برنامه هاى رفاهى دولت قرار مى گيرند (بريگز، 1385: 57).
چنين نظامى براى اروپاى دهه 1930 مانند يك اپيدمى عمل كرد و ديگر كشورها 
نيز از آن الگو گرفتند. شكل گيرى دولت رفاه در آمريكا از سال 1933 با اجراى برنامه اى 
موسوم به نيوديل از سوى روزولت آغاز شد. البته اين برنامه با آنچه كه به عنوان برنامه هاى 
دولت رفاه در اروپا شناخته مى شد، متفاوت بود. اما در سال هاى بعد و به ويژه از دهه 
نفع  به  را  خود  قدرت  غربى  اروپاى  كشورهاى  در  دموكرات   – سوسيال  احزاب   1970
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نئوليبرال ها از دست دادند. رويكردهاى نئوليبرال به دنبال كاهش مسئوليت هاى دولت در 
اقتصاد تحت سياست هاى موسوم به "تعديل ساختارى" بودند. در سياست تعديل ساختارى 
جايگاه چندانى براى خدمات عمومى و رفاهى در نظر گرفته نمى شود. حتى در كشورهاى 
اروپايى نيز به بهانه بحران ديون از پرداخت اين هزينه ها سرباز زده مى شد. داليلى نظير 
ركود اقتصادى در آمريكا، نقدهاى سياسى به دولت رفاهى و بحران بازپرداخت وام ها از 
الگو  اين  اين حال  با  شده اند.  ذكر  رويكرد  تغيير  اين  براى  سوم  جهان  كشورهاى  سوى 
همچنان بر كشورهاى اسكانديناوى–اگر چه با تغييراتى- به شكل كارآمدى حكم فرماست.
پژوهش ها نشان مى دهند در دو دهه گذشته اقبال احزاب سوسيال دموكرات در حوزه 
اسكانديناوى افول كرده اند. يا تغييراتى در نظام اقتصاد سياسى اين كشورها بروز كرده كه 
با الگوى سنتى دولت رفاه هم خوانى ندارد. حتى اگر اين ادعاها را با پيش فرض هاى آنها 
بپذيريم، نمى توان ادعا كرد كه دولت رفاهى و اقتصاد سياسى سوسيال دموكرات در اين 
كشورها به بنبست رسيده است. اتفاقى كه درباره اتريش، انگلستان، آلمان، فرانسه و... 
رخ داده است. بنابراين گروه ديگرى از پژوهش ها به چرايى تداوم كارايى اقتصاد دولت 
رفاهى در شمال اروپا پرداخته اند. همچنين پژوهش ها و سياست هايى وجود دارند كه 
تالش كرده اند از الگوى موفق سيستم سوسيال دموكراسى در كشورهاى اسكانديناوى 
براى اصالحات اقتصادى در ايران بهره ببرند. اين در حالى است كه موفقيت اين كشورها 
بيش از سياست هاى اقتصادى مرهون عوامل ديگر فرهنگى و سياسى اين جوامع است. 
ويژگى هايى كه در ديگر كشورها ضرورتا وجود ندارد و به همين دليل پايان دولت رفاهى–

يا عدم موفقيت سياست هاى دولت رفاهى–را رقم زده است.
اين مقاله در تالش است تا به اين ويژگى هاى اثرگذار از منظر فرهنگ سياسى حاكم 
بر كشورهاى اسكانديناوى بنگرد. شاخص هايى كه در اكثر اين كشورها مشتركند و نوع 
اثرگذارى شان بر اقتصاد سياسى به گونه اى است كه از ايدئالهاى سوسيال - دموكراسى 

پشتيبانى مى كنند.

1. نسبت برهم كنشى فرهنگ و اقتصاد از منظر تئوريك
مى توان گفت شناخت علمى از رابطه ميان فرهنگ و اقتصاد در جوامع بشرى، مرهون 
پژوهش معروف ماكس وبر تحت عنوان "عقايد اخالقى پروتستانى و روحيه كاپيتاليستى" 
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است. او نشان مى دهد كه چگونه ساختارهاى فرهنگى و ساختارهاى اقتصادى در آمريكا 
بر يكديگر اثرگذار بوده اند. پروتستان هاى اوليه در آنجا با ايجاد شبكه هاى اعتماد از منظر 
هويت دينى، فرايندهاى داد و ستد را تشديد و تسهيل مى كردند. تساهل مذهبى در 
مذهب پروتستان دايره روابط تجارى را توسعه داده كه دست آورد عام گرايى در اين مذهب 
است. ( صالح نيا و ديگران، 1389: 71) پژوهش هاى وبر زمينه را براى فهم بهتر نقش 
فرهنگ در اقتصاد فراهم كرد. به طور مثال يكى از دو طيف اصلى نظريه نوسازى اساسا با 

تالش هاى او شكل گرفته است.
او استدالل كردكه براى تـوسعة سـرمايه دارى  در  اروپاى  غـربى، شرايط اقتصادى 
روح  بر  افزون  نمى كرد.  كفايت   تنهايى   به  بود  ضرورى  آنكه   كه  حال  عين  در  مناسب  
سـرمايه دارى،مجموعه اى از جـهت گيرى ها و ارزش ها – يا الگوهاى ارزشى -  هم الزم بوده 
است. متأثر از رويكرد وبر دانشمندان متأخر نيز بر اهمّيت  ارزش ها  و گرايش هاى  ذهنى  در  
نيل بـه صنعتى شـدن و تـوسعه در جهان سّوم تأكيد كرده اند. نويسندگانى همچون دانيل 
لرنر، ديويد مك  كـله  لنـد، اورت هـيگر، و آلكس اينكل. براى مثال مك كله لند به وجود 
نياز به موفقّيت به  مثابة  جزءجدايى ناپذير از شـخصّيت انـسان اشاره مى كند. اين  نياز به 
موفقّيت نه تنها ميان افراد، بلكه در ميان فرهنگ ها نيز به گونه اى متفاوت – و نه به طور 
برابر - توزيع شـده است. به نظر او پاره اى از مطالعات تاريخى مؤيد آن  است  كه افزايش 
مضامين مرتبط بـا  مـوفقّيت  در داستان هاى كودكان، افسانه هاى قومى، ادبّيات رايج و 
ديگر جلوه هاى فرهنگى، پس از يـك وقـفة زمـانى و با اوج گيرى فعاليت هاى اقتصادى 
همراه بوده است. از ايـن رو وى اصـرار دارد كه رشد اقتصادى به گونه اى تنگاتنگ با توزيع 
عامل موفقّيت  مرتبط  است. نتايج اين واقعّيت براى كـشورهاى در حـال توسعه آشكار 
است. او پيشنهاد مى كند مضامين القاكننده موفقيت بايد در ميان جوانان جهان سوم 

ترويج شود و عدم وجود آن امر توسعه را غيرممكن مى كند (گازرانى، 1373: 58).
از ديگر دانشمندانى كه تالش كرده است تا الگويى فرهنگى براى فهم اقتصاد ايجاد 
كند، نويسنده كتاب «توسعه اقتصاد جهانى» است. هرمن كان در مطالعه اى بر روى توسعه 
كشورهاى شرق آسيا استدالل مى كند كه توسعه اقتصادى در اين كشورها به دليل وجود 
فرهنگ مستعد توسعه رخ داده است. او شاخص هاى فرهنگى توسعه در اين منطقه را 
مجموعه اى از ارزش ها مى داند كه به طور تاريخى و تحت تأثير انديشه هايى مانند فلسفه 
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كنفسيوسى شكل گرفته اند. كان چهار محور را جامعه پذيرى خانوادگى، گرايش به كار 
گروهى، احترام به سلسله مراتب، عدالت نهادى براى مطالعه نقش فرهنگ در اقتصاد ارائه 
مى كند (Berger, 1988: 101). عواملى كه در مطالعه عوامل موفقيت سوسيال دموكراسى 

در اروپاى شمالى، در پژوهش هاى مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند.
سياسى  اقتصاد  يا  سوسيال-دموكراسى  سياسى   اقتصاد  به  فرهنگى  رويكردهاى 
مبتنى بر دولت رفاهى تالش هاى گسترده اى براى ارائه چارچوب هاى فرهنگ محور در 
محورى  نقش  خاطر  همين  به  داده اند.  صورت  ساختارها  اين گونه  بهتر  درك  راستاى 
در  موضوع  اين  مى شود.  تلقى  بديهى  امرى  اجتماعى  ساختارهاى  مطالعه  در  فرهنگ 
خصوص اقتصاد سياسى دولت رفاهى، با توجه به سطح اشتراكات تاريخى و جغرافيايى 
كشورهاى اسكانديناوى، توجه دانشمندان روابط بين الملل را جلب كرده است. اندرسن در 
1999 نشان داده است كه چگونه تفاوت ها در زمينه هاى فرهنگى، منجر به شكل گيرى 
صورت هاى مختلفى از دولت رفاهى در اروپا شده است. صورت هايى كه از اصول اساسى1 
متفاوتى برخوردارند. به باور اختالف در زمينه هاى فرهنگى يك عامل عمده در موفقيت 
ايدئال هاى سوسيال-دموكراسى است. به طور مثال نوع ديدگاه هاى موثر در جامعه در 
نسبت با مفاهيمى همچون همبستگى يا برابرى، در ماهيت سياست گذارى دولت رفاهى 
تفاوت ايجاد مى كند. ايده اى مانند برابرى در نظام فرهنگى يك جامعه مى تواند يك تجربه 

.(Esping-Andersen, 1999) بسيار متفاوت از سوسيال دموكراسى ايجاد كند
به عنوان مثال برخى به نوع تعاملى كه ميان تعاليم مسيحى و سياست هاى سوسيال 
- دموكراتيك وجود دارد اهميت داده اند و نقش احزاب دموكرات مسيحى در توسعه دولت 
رفاهى در اروپا را برجسته كرده است (Opielka, 2002: 175). بلك سان و كواداگلو 
استدالل كرده اند، نگرش عمومى2مردم در كشورهاى مختلف باعث ايجاد ايدئولوژى هاى 
متفاوت از دولت رفاهى شده است. به طورى نگرش عمومى يك جامعه نسبت به بيكارى 
الگوهاى مختلفى از دولت رفاهى را رقم زده است. همچنين سياست هاى رفاهى در رابطه اى 
تعاملى با نگرش عمومى قرار دارد و در تحوالت آن سهيم است. آنها نشان داده اند، نگرش 
عمومى زنان نسبت به كار در جوامعى كه سياست هاى دولت رفاهى حاكم بوده است، 

1. Basic principles
2. Public attitudes
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به سمت افزايش اهميت منافع شخصى آنان حركت كرده است. زنان كه به طور سنتى 
مسئوليت هايى نظير نگهدارى از افراد بيمار يا پير را مى پذيرفتند، پس از نهادينه شدن 
 ,Blekesaune & Quadagno) سياست هاى دولت رفاهى، دستمزد مطالبه كرده اند

(18-17 :2003
مورد  همواره  دموكراسى   – سوسيال  اقتصاد  و  فرهنگ  پيرامون  ادبيات  در  آنچه 
تاكيد قرار گرفته، مبين وجود روابطى موثر و تعيين كننده ميان عناصر فرهنگى، الگوها 
و كارآمدى اقتصاد سياسى دولت رفاهى است. نظامى كه مهمترين و اثرگذارترين مولفه 
آن در سياست گذارى و اجرا، دولت و جهت گيرى هاى آن است. به همين دليل فرهنگ 
سياسى نسبت به ديگر شاخه هاى فرهنگ در نسبت با كارآمدى دولت رفاهى در كشورهاى 
نورديك، داراى نقشى بارز است. نقشى كه مى تواند يكى از مهمترين عوامل موفقيت و 

تداوم سياست هاى دولت رفاهى در اين گروه از كشورها را توضيح دهد.

2. اقتصاد سياسى كشورهاى اسكانديناوى
قالب  در  را  خود  سياسى  اقتصاد  تاكنون  از 1930  اسكانديناوى  حوزه  كشورهاى 
سوسيال دموكراسى برنامه ريزى كرده اند. ويژگى هاى اين سيستم اقتصادى باعث مى شود 
تا مدل اسكانديناوى از ديگر مدل هاى دولت رفاه در اروپا متمايز گردد. مقصود از مدل 
اسكانديناوى كه از آن به عنوان سوسيال دموكراسى اسكانديناوى نيز ياد مى شود، مدل هاى 
اقتصادى كشورهاى سوئد، نروژ ، فنالند، دانمارك و ايسلند است. همان گونه كه اشاره شد 
مدل اقتصادى اين كشورها تركيبى است: تركيبى از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاه. بخش 
دولتى در مدل اقتصادى اسكانديناوى و كشورهاى عضو آن نقش به سزايى ايفا مى كند. به 
عبارت بهتر، سرمايه دارى رقابتى در اين كشورها به همراه يك بخش دولتى بزرگ تجميع 

شده است.
عدالت، همبستگى اجتماعى و آزادى از اصول بنيادين سوسيال دموكراسى محسوب 
مورد  جهانى  جامعه  روز  شرايط  و  نيازها  با  است  الزم  اصول  اين  از  بسيارى  مى شوند. 
مطابقت قرار گيرد. از ديد سوسيال دموكرات ها آزادى به معناى شرايطى است در قالب آن 
شهروندان قادر به تعيين حق سرنوشت و زندگى خود باشند. اين شرايط بايد خود را در 
مسائل حقوقى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى متجلى سازد. يكى ديگر از اصول سوسيال 
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سوسيال  سياسى  و  فكرى  حوزه  در  كليدى  واژه اى  عدالت  است.  "عدالت"  دموكراسى، 
دموكرات ها محسوب مى شود. عدالت به معناى در نظر گرفتن كرامت برابر همه افراد، 
برابرى هاى جنسيتى، مشاركت برابر در آموزش، كار، امنيت اجتماعى و فرهنگى، دسترسى 
برابر به كاالهاى عمومى و مالكيت قدرت است. يكى ديگر از اصول سوسيال دموكراسى، 
"همبستگى" است. همبستگى به معناى هم گرايى در سطح ملى و بين المللى است. در اصل 
همبستگى، به آزادى هاى بين المللى براى همه انسان ها فارغ از تعلقات جغرافيايى و نسلى 

(Kuhnle, 2001: 105) آنها توجه مى شود
سوسيال دموكراسى متكى به اين اصول در چارچوب دولت رفاهى در كشورهاى 
اسكانديناوى تبلور يافته است. دولتى كه سعى مى كند حداقل هاى ممكن و الزم را براى 
حيات شهروندان خود فراهم نمايد. "برابرى فرصت ها"، "توزيع عاالنه ثروت" و "مسئوليت 
عمومى" شاخصه هاى دولت رفاه را تشكيل مى دهد. اين شاخصه ها ممكن است از طريق 

سازمان هاى اجتماعى، اقتصادى و تركيبى از اين دو به عينت برسد.
دولت رفاه شامل انتقال وجه از سوى دولت به بخش خدمات جهت تأمين نيازهاى 
رفاهى جامعه (در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و... ) مى باشد. اين وجه از 
طريق ماليات و براى رفاه عمومى تأمين مى شود. بر اين اساس افراد و طبقاتى كه درآمد 
بيشترى دارند بايد ماليات بيشترى بپردازند. به عبارت بهتر ميان ميزان درآمد افراد و 
مالياتى كه آنها پرداخت مى كنند ارتباط مستقيمى وجود دارد. از مالياتى كه افراد غنى 
پرداخت مى كنند به عنوان "ماليات مترقى" ياد مى شود كه هدف از آن كاهش اختالف 
ميان افراد غنى و فقير است. دولت رفاه براى تضمين بقاى خود ملزم به تأمين رفاه عمومى 
در يك قالب و چارچوب دموكراتيك است. از اين رو دولت رفاه در نظام هايى شكل مى گيرد 
كه ساختار سياسى آنها دموكراتيك باشد. اين دولت دموكراتيك وظيفه دارد از بدو تولد تا 
 .(Pierson, 1994: 2-10) پايان زندگى، خدمات رفاهى را براى شهروندان خود تأمين كند
بازتوزيع درآمد و ثروت كارويژه ديگر دولت رفاهى و به معناى انتقاد درآمد و ثروت از برخى 
افراد به ديگران با استفاده از ساز و كارهاى اجتماعى و رفاهى و سياست هاى پولى است. 
اين مدل از اقتصاد سياسى به ويژه پس از جنگ دوم جهانى به دوران طاليى خود 
تا دهه 1970 ادامه داد. موج بحران اقتصادى در دهه 1970 توانايى دولت هاى رفاه شكل 
گرفته و به طور عمده سوسيال دموكرات ها را در تأمين رفاه جامعه زير سوال برد. از سوى 
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ديگر، شهروندان كشورهاى مختلف اروپايى در ازاى پرداخت ماليات ما به ازاى رفاهى مورد 
انتظار خود را دريافت نمى كردند. تزلزل توان كشورهاى صنعتى كه عمدتاً داراى نظام هاى 
دموكراتيك بودند، دولت هاى اروپايى را دچار بحران ساخت. همين بحران منجر به كاهش 
گرايش به دولتى بزرگ و رفاهى در نظام بين الملل گرديد. در اينجا بود كه عصر افول دولت 
رفاهى در كشورهاى اروپايى و جهان آغاز شد. شكل گيرى نگرش هاى نئوليبرالى در اين 
خصوص، كه مبتنى بر سرمايه دارى و برمبناى انتقاد از دولت رفاه و نقش آفرينى دولت در 
اقتصاد پديد آمده بود به مثابه كاتاليزور و تسريع كننده اى در استمرار اين روند نقش ايفا 

 (Pierson, 1994: 132) كرد
پس از اين، كشورهاى اروپايى به مرور سياست هاى دولت رفاهى را كنار گذاشتند. 
اما اين الگو در كشورهاى حوزه اسكانديناوى با نوساناتى ادامه پيدا كرده است.  به طور 
مشخص در دو كشور سوئد و نروژ سياست هاى سوسيال دموكرات ها همچنان از پشتيبانى 
مردمى و نخبگانى برخوردار اند. اجماع داخلى بر ايجاد ساختار دولت رفاهى سبب شده 
است تا عمال فشار و اهرمى داخلى عليه سياست هاى دولت رفاه وجود نداشته باشد. در 
اين ميان مجادله احزاب سياسى بر سر برخى موضوعات و شاخصه هاى رفاهى مانند نحوه 
وضع ماليات و .... نيز عمال در ذيل ساختار دولت رفاه صورت مى گيرد. اكثر اعضاى پارلمان 
سوئد در انتخابات 2014 اعضاى حزب سوسيال دموكرات اند. در نروژ نيز ساختارها و 
سياست هاى دولت رفاهى همچنان حاكم اند. دولت رفاه در اين كشور به مثابه يك هسته 
مركزى است كه ديگر معادالت اقتصادى و اجتماعى و حتى سياسى حول محور آن تعريف 
 Kuhnle, 2001:) مى شود.  موضوعى كه همه احزاب نروژى نسبت به آن پايبند هستند

(114

استثناء حوزه اسكانديناوى پس از افول دولت رفاه در اروپا از مناظر گوناگون مورد 
بحث قرار گرفته است. موقعيت جغرافيايى، جمعيت كم، منابع طبيعى، سياست گذارى 
اقتصادى و... مواردى هستند كه معموال در پژوهش ها به عنوان عوامل موفقيت اقتصاد 
سياسى سوسيال دموكرات در اين كشورها عنوان مى شوند. براى مثال برخى پژوهش ها 
نشان مى دهند كه موفقيت دولت رفاه در نروژ به خصوص در بحران اقتصادى 2007 ارتباط 
وثيقى با منابع نفتى و "صندوق بازنشستگى" در اين كشور دارد. اين صندوق بخش اعظمى 
از درآمدهاى نفتى اين كشور را جذب و ذخيره مى كند.  فارغ از اين دست توانمندى ها، 
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موضوعات فرهنگى همچون نهادينه شدن سياست هاى دولت رفاه در جامعه اسكانديناوى 
و حمايت عمومى و نخبگانى از مدل سوسيال دموكراسى اين منطقه، تغييرات بنيادى در 

اقتصاد سياسى را بسيار دشوار كرده است.

3. عناصر فرهنگى –اجتماعى تاثيرگزار بر دولت رفاه در كشورهاى اسكانديناوى 
سياسى  زندگى  به  كه  را  جامعه  عمومى  فرهنگ  از  عرصه هايى  سياسي  فرهنگ 
مى پردازد مورد توجه قرار مى  دهد و به مسائلى مانند نوع نگرش جامعه نسبت به دولت 
. اين انديشه كه فرهنگ ، روح و يا مجموعه اى از ارزش ها و رفتارهاى  معطوف است 
سياسى يك ملت را شكل مي دهد به قدمت خود بحث درباره سياست است. ارسطو درباره 
زمينه ذهنى كه ثبا ت سياسى و يا انقالب ر ا تشويق مى كند بحث كرده است. برك رسوم 
را كه بر عملكرد نهادهاى سياسى تاثير مى گذارد مي ستود. توكويل، دايسي و باجيو در 
نظريه هاى خود راجع به تغيير و ثبات سياسى جايگاه ويژه اي براي احساسات و ارزش هاي 
سياسى قايل بودند. انسان شناسان و مورخان درباره اهميت منش ملي و  يا سنت در 

شكل دادن به رفتار تأمل بسيار كرده اند (كشاورزشكرى، 1379: 51).
تعريفى كه آلموند و وربا از مفهوم فرهنگ سياسى مورد توجه قرار داده اند – با وجود 
ديدگاه هاى انتقادى نسبت به آن – از بيشترين كارآمدى در پژوهش هاى اثباتى برخوردار 
بوده است. از منظر آنها فرهنگ سياسى عبارت است از الگوهاى جهت گيرى1 اجتماعى 
نسبت به موضوعات و نهادهاى سياسى يك جامعه. موضوعاتى مانند احزاب، قانون اساسى، 
نهاد دولت، اقتدار و مشروعيت. منظور از جهت گيرى، داشتن استعداد و آمادگى براى اقدام 
سياسى است. اين استعداد و آمادگى در ارتباط با تاريخ، هنجارها، احساسات، نمادها و 
انگيزه ها تعيين مى شوند. اين مولفه با سه شاخص عمده "احترام2، اجماع3 و اتحاد4" مورد 
پژوهش قرار مى گيرد. اين شاخص ها، راه كارها و روش هاى ايجاد يك پيوند بين مردم و 

حكومت را بيان مى كنند.
مشخصه احترام، بيان مى كند كه يك نظام سياسى و مردم، چدر يكديگر را "پست" و 

1. Orientation
2. Respect
3. Consensus
4. Alliance
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چقدر "بزرگوار" مى شمارند. اساساً، به چه ميزان حاضرند به هم "قدرت و اختيار" ببخشند. 
اجماع، نشانگر رابطه بين دولت و ملت و توافق آن دو بر يك امر است. اين به معناى 
مماشات و همفكرى تمام كشور در رابطه با يك مسئله نيست، بلكه ميزان «رضايتمندى» 
مردم از سياست هاى دولت را نشان مى دهد. اتحاد نيز به اين معناست كه آحاد يك جامعه 
 Almond & Verba,) و گروه هاى اجتماعى تا چه اندازه با دولت مركزى همبستگى دارند
20 -1 :1980). شاخصه هايى فرهنگى، كه در اينجا نسبت مستقيم شان با سياست و با يك 

واسطه با اقتصاد سياسى كشورهاى اسكانديناوى، حائز اهميت است.
به طور نمونه اجماع نخبگان اسكانديناويايى حول مفهوم دولت رفاه و مصاديق آن، عامل 
ديگرى در تقويت و تثبيت آن  در طول دهه هاى اخير بوده است. نخبگان در اين معادله، حكم 
نگهبانان دولت رفاه را ايفا مى كنند. اين نخبگان هستند كه در تعامل با سياستمداران حدود 
و ثغور رفاه و مصاديق آن را در جامعه (در امور بهداشتى، بيمه، بازنشستگى، از كارافتادگى، 
آموزش و تحصيالت و ...) را تعيين مى كنند. حتى اگر در اين ميان، رفتارى از دولت سر 
بزند كه در مغايرت با عقالنيت نهفته در بطن معادالت دولت رفاهى باشد، اين موضوع با 
واكنش نخبگان همراه خواهد شد. سابقه طوالنى مدل اقتصاد سياسى اسكانديناوى مبين 
كارآمدى نظامى سياسى در جلب مشاركت عمومى در راستاى سياست هاى دولت رفاهى 
است (Goldsmith, 2004: 121-133) در ادامه به بررسى مولفه هاى موثر فرهنگى بر تداوم 

سياست هاى دولت رفاهى در دو كشور سوئد و نروژ مى پردازيم.
فرهنگ در كشورهاى اسكانديناوى زنانه تر از اروپاى غربى است. مطابق اطالعات 
موسسه هافستد، يكى از تفاوت هاى عمده فرهنگى ميان جوامع حوزه اسكانديناوى و 
اروپاى غربى در شاخص "مردانگى در برابر زنانگى"1 است. اين شاخص تحت عنوان "كميت 
زندگى در برابر كيفيت زندگى2" نيز شناخته مى شود. در جوامعى با نظام ارزشى مردانه 
مولفه هايى همچون رقابت، جاه طلبى، ابراز وجود، و انباشت ثروت مادى ارزش و اولويت 
دارد. در حالى كه در جوامعى با فرهنگ زنانه، ارزش روابط و كيفيت زندگى مورد توجه 
است. 3 شكل گيرى نظام ارزشى از آغاز دوران تحصيل آغاز مى شود و در تمامى عرصه هاى 
1. Masculinity vs. femininity  (MAS)
2. Quantity of Life vs. Quality of Life
3. Sited in: http://www.halogensoftware.com/blog/the-business-of-culture-how-
culture-affects-management-around-the-world
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زندگى تداوم مى يابد. نمودار شماره 1 مربوط به آخرين آمار موسسه هافستد در سال 
2016 ميالدى است.1

كشورهاى اسكانديناوى در طول دهه گذشته حائز رتبه هاى اول شاخص "رضايت از 
زندگى"2 بوده اند.  بر اساس رتبه بندى موسسه، زندگى بهتر كه مبتنى بر احساس رضايت 
در ميان شهروندان 38 كشور در سال 2015 ميالدى منتشر شده، جوامع اسكانديناوى 
به مراتب نسبت به اروپاى غربى برترى دارند.3 در نمودار شماره 2 اين شاخص ميان 

كشورهاى مورد پژوهش ما ارزيابى شده است.

1. Sited in: https://geert-hofstede.com/
2. Life Satisfaction
3. Sited in: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/
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در كشورهاى اسكانديناوى بيش از جوامع اروپاى غربى حقوق اقليت هاى جنسى به 
رسميت شناخته مى شود و ميان هويت هاى جنسى مختلف برابرى بيشترى وجود دارد. 
اين موضوع تحت شاخص حقوق و برابرى اقليت هاى جنسى يا  LGBT Rights1 در 
سال 2013 ميالدى مورد بررسى قرار گرفته است و حاوى مولفه هايى همچون پذيرش 
اجتماعى اقليت هاى جنسى، ازدواج و تشكيل خانواده براى آنها، تهديدها و موانع فرهنگى 

است.2نمودار زير نشانگر اين شاخص در 4 كشور اروپاى شمالى و غربى است.
ااجتماعى اقليت هاى جنسسسسسسسسسسسسىىىىىىىىىىىىىى، اززززززززززدددددددددددددددوووواججججججججججججج ووووووووووووووو تشكيييييييييلللللللللللللل خانننننوووووووووووووووااااااااااااادهههههههههههه بررررررررررررررراىىىىىىىىىىىىىىى آنههههههههههههها، تهديدها و موانع فرهنگىى

444 كككشششووورر ااارروووپپپاااىىى شششمممااالللى ووو غغغرربببى اااسسستتت. ااسسسستتتتت.2نننمممووودددااارر زززيييرر نننشششااانننگگگرر ااايييننن شششاااخخخصصص دددرر

همچنين بر اساس يك پژوهش كه مبتنى به 18 مولفه مختلف اعم از اميد به زندگى، 

1. Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Rights
2. Sited in: http://www.humantruth.info/lgbt_rights_across_the_world.html             
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توسعه انسانى، صلح جهانى، آزادى اينترنت، آزادى اقتصادى و ... در ذيل شاخص "اخالق، 
1وجدان و زندگى خوب" صورت گرفته است2، كشورهاى اسكانديناوى بهترين كشورهاى 

در اين زمينه اند. نمودار شماره 4 فاصله ميان كشورهاى مورد مطالعه اين مقاله از حوزه 
اسكانديناوى و اروپاى غربى را نشان مى دهد.

كشورهاى اسكانديناوى پاك ترين كشورها در شاخص فساد3 به حساب مى آيند.4 
مطابق رتبه بندى جهانى موسسه بين المللى شفافيت، با مطالعه مولفه هايى همچون فرار 
مالياتى، رشوه خوارى و قانونمدارى جوامع اسكانديناوى حائز رتبه هاى اول هستند. در 
نمودار زير كشورهاى سوئد و نروژ با آلمان و فرانسه از منظر سالمت اقتصادى مورد ارزيابى 

قرار گرفته اند. 

1. Morality, Conscience and Good Life
2. Sited in: http://www.vexen.co.uk/countries/best.html#BI_016
3. Corruption Perceptions Index 2015
4. Sited in: http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
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اقتصاد سياسى سوسيال دموكراسى و مدل دولت رفاه مروج سياست هايى است كه 
منافع فردى در اقتصاد را به نفع منافع اجتماعى تضعيف مى كند. رويكرد فرهنگى زنانه در 
جوامع اسكانديناوى و ارزش هاى مشاركت جويانه آن يكى از عمده ترين مولفه هاى فرهنگى 
پشتيبان دولت رفاه محسوب مى شود. به طورى كه فرهنگ اقتصادى انباشت ثروت و 
كميت مالى را به مثابه ارزش نمى شناسد. اين ويژگى ارزشى در فرهنگ، وضع ماليات هاى 
قابل توجه به نفع خدمات اجتماعى را در دولت رفاه توجيه مى كند. همچنين باالبودن 
سطح رضايتمندى از زندگى در اسكانديناوى وضعيت روانى جامعه را به سمت پشتيبانى 
وضعيت  مى دهد.  سوق  رفاه  دولت  ارزش هاى  برابر  در  مسئوالنه  سياست هاى  از  بيشتر 
مطلوب اين شاخص دغدغه منافع فردى را تعديل مى كند و عمال اجراى سياست هاى 

دولت رفاه را امكان پذير مى سازد. 
برداشت اصلى ما از شاخص LGBT برابرى خواهى در فرهنگ اجتماعى كشورهاى 
برابرى  موضوع  منطقه  اين  تاريخ  در  سوسياليستى  جهت گيرى  است.  اسكانديناوى 
را در تمامى حوزه هاى حيات انسانى، به ارزشى محورى بدل ساخته است. ارزشى كه 
جهت گيرى برابرى خواهانه در توزيع درآمدها در اقتصاد سياسى را نيز حمايت مى كند. اين 
ويژگى هاى ارزشى در شاخص اخالق، وجدان و زندگى خوب مبين پاسخ گويى و تعامل 

سازنده ارزش هاى فرهنگى و كارآمدى اقتصادى در حوزه اسكانديناوى است. 
اين ويژگى فرهنگى همچنين در نازل بودن آمار فساد و تخلفات اقتصادى در اين 
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كشورها خود را نشان مى دهد. اين شاخص با توجه به مولفه قانون مدارى يا فرهنگ احترام 
به قانون، مبين هماهنگى و هم افزايى ميان دولت و جامعه در كشورهاى اسكانديناوى 
است. اين هم افزايى دولت رفاه در اين منطقه را تقويت مى كند و بر كارآمدى آن مى افزايد. 
زمينه فرهنگى مساعد در تعامل با سياست در شمال اروپا  (به طور مشخص سوئد و 
نروژ ) جهت گيرى فرهنگ سياسى در اين كشورها را به سمت پشتيبانى از ارزش ها و 
سياست هاى دولت رفاه، شكل داده است. اين سمت گيرى در نوع تعامل احزاب سياسى و 

جامعه قابل بررسى است.

4. عناصر فرهنگى اجتماعى و سياست هاى دولت رفاه در سوئد 
سوئد به عنوان كشورى صنعتى و مرفه در نظام بين الملل شناخته مى شود. اقتصاد سوئد 
بر پايه ساختار دولت رفاهى بوده و نقش صادرات در آن بسيار پررنگ است. نقش آفرينى 
پررنگ و كمك هاى رفاهى قابل توجه دولت به شهروندان و دريافت  ماليات هاى بسيار  باال 
از شهروندان جهت تقويت بخش عمومى از شاخصه هاى اقتصادى سوئد محسوب مى شود. 
از اين رو يكى ديگر از شاخصه هايى كه اقتصاد سوئد با آن شناخته مى شود، ماليات هاى 
باال در اين كشور است. در اين كشور تقريبا 90 درصد از كمپانى ها و شركت ها به بخش 
خصوصى تعلق داشته و 5 درصد ازآنها توسط بخش عمومى( دولت) اداره مى شود. تعلق 
90 درصدى كمپانى ها و شركت ها به بخش خصوصى در سوئد به معناى كوچك شدن 

اقتصادى دولتى نيست، بلكه به معناى تمركز اقتصاد دولتى بر بخش خدمات است.
نظام سياسى اين كشور متعهد خدماتى رفاهى در جامعه سوئد به حساب مى آيد. 
كشور سوئد از نظام دموكراتيك انتخابى برخوردار مى باشد به اين معنا كه كليه احزاب 
سياسى با بيش از 4 درصد آراء انتخابات عمومى از كرسى در مجلس برخوردار مى گردند. 
شهروندان سوئدى اجازه حضور در انتخابات مجلس را دارند. درحال حاضر تعدادى حزب 
سياسى در مجلس ملى سوئد فعاليت دارند. همچنين در سوئد 290 كمون وجود دارد. 
كسانى كه سكنه آن كمون مى باشند اعضاى شوراى كمون را انتخاب مى كنند. شوراى 
كمون امور مربوط به كمون را اداره كرده و هيئت مديره كمون را انتخاب مى كند. آن 
حزبى كه نفراتش در شوراى كمون بيشترباشد نماينده هاى بيشترى نيز در هيئت مديره 
كمون خواهد داشت. اين كمون است كه مسئوليت ترتيب دادن مدارس و امور نگهدارى از 
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سالمندان و خدمات رفاه اجتماعى و رسيدگى به امور پناهندگان را به عهده دارد. شما اگر 
حداقل سه سال است كه اجازه اقامت دائم يا را داريد مى توانيد كه به سياستمداران شوراى 
كمون راى بدهيد. در سوئد اغلب تصميم سازى هاى در تعامل ميان طرفين ذينفع صورت 
مى گيرد. به طور مثال براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، اين سنديكاهاى دموكراتيك 

كارگرى و كارفرمايى هستند كه تصميم مى گيرند. 1
مشاركت سياسى در سوئد همواره بيش از 80 درصد بوده و نسبت به ديگر كشورهاى 
اروپايى دست باال را دارد (Beverlander & Pendakur, 2008: 67-69). ساختار سياسى 
و عملكرد احزاب سياسى نقش عمده را در اين سطح مشاركت ايفا مى كند. حزب سوسيال 
دموكرات قديمى ترين، اصيل ترين و قدرتمندترين حزب سياسى  موجود در كشور سوئد 
محسوب مى شود. اين حزب در سال 1889 ميالدى تاسيس شد.  از سال 2001 ميالدى 
شعار حزب سوسيال دموكرات، برابرى، آزادى و همبستگى بوده است. اين حزب از ساختار 
دولت رفاهى و سيستم پرداخت ماليات هاى باال دفاع مى كند. بر اين اساس از ماليات هاى 
باال براى تثبيت و تقويت ساختار رفاهى مترقى استفاده مى شود. حزب سوسيال دموكرات 
سوئد معتقد است كه اختالف ميان كارفرمايان و كارگران و صاحبان سرمايه و كار بايد 
با دخالت دولت مرتفع گردد. حزب سوسيال دموكراسى خود را ضدتبعيض و نژادپرستى 

(Moschonas, 2001: 64-69) مى داند و بر برابرى اجتماعى تاكيد مى ورزد
حزب ميانه رو، دومين حزب بزرگ سياسى در سوئد محسوب مى شود. اين حزب تا 
سال 1969 ميالدى با نام حزب راست مشغول به فعاليت بوده است. حزب ميانه رو معتقد 
است كه آزادى از طريق كاهش ماليات ها، خصوصى سازى و مقررات زدايى در جامعه ايجاد 
مى شود. آنها معتقدند تحقق هر يك از اين موارد در گرو كاهش دخالت دولت در اقتصاد 
و حركت به سوى خصوصى سازى خواهد بود (Kildal, 2007: 120) با اين حال مقامات 
اين حزب معتقدند كه كاهش ماليات ها در راستاى كاهش هزينه هاى عمومى دولت و با 
هدف تقويت دولت رفاه در اين كشور صورت مى گيرد. اين حزب در ائتالف با چند حزب 
راست گراى ديگر مانند حزب مركزى، حزب مردم و حزب دموكرات مسيحى توانستند 
سال 2006 قدرت را به دست بگيرند. اما در انتخابات 2014 حزب سوسيال دموكرات بار 

1.“A parliamentary democracy”, sited in: https://sweden.se/society/the-swedish-
system-of-government/
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ديگر اكثريت پارلمان را به دست آورد.
از مهمترين شاخصه هاى حزب مركزى سوئد، طرفدارى از افزايش تعداد مهاجرين در 
اين كشور است. اين حزب خود را به عنوان جريانى ليبرال و سبز معرفى مى كند. بيشتر 
طرفداران حزب مركزى را ساكنان روستايى و محلى تشكيل مى دهند. همچنين اين حزب 
تفكرات آزادى خواهانه دارد. حفاظت از محيط زيست، انتقاد از انرژى هسته اى  و مخالفت 
با تمركز قدرت دولتى از اصلى ترين عقايد حزب مركزى محسوب مى شود.1حزب مردم به 
طور سنتى تمايل دارد با هر دو جريان راست و چپ در سوئد همكارى كند. با اين حال از 
سال 2000 ميالدى و پس از اينكه جان بيوركلوند رهبرى اين حزب را در دست گرفت، 
اين حزب تمايالت محافظه كارانه خود را عيان تر نمود و در نهايت بيش از پيش به سوى 
جريان راست در سوئد گرايش پيدا كرد.2 اين احزاب نيز دغدغه اصلى خود از سياست هايى 
همچون كاهش ماليات و اقتصاد بازار را تقويت سياست هاى رفاهى دولت مى دانند. حزب 
مردم به لحاظ سنتى سوسيال –ليبرال است. به عبارت بهتر، اين حزب طرفدار اقتصاد 
رقابتى، اما با محوريت بازار است. اقتصادى تركيبى كه از ديد حزب مردم منجر به تقويت 

دولت رفاه در سوئد مى شود.
دموكرات ها  سوسيال  نسبت  كه  است  ديگرى  حزب  سوسياليست  چپ  حزب 
رويكردهاى سوسياليتى عميق ترى دارد و داراى تفكرات چپ فمينيستى  است. اين حزب 
از طرفداران دخالت دولت در اقتصاد و افزايش هزينه هاى عمومى است. اين حزب از احزاب 
تشكيل دهنده ائتالف چپ در سوئد با محوريت سوسيال دموكرات ها محسوب مى شود و 
 Annesley, 2013:) در پارلمان اين كشور در سال 2015 ميالدى داراى 21 نماينده است
مخالف خصوصى سازى  رفاه، حزب چپ سوئد  225) در حوزه مسائل مربوط به دولت 

است و  بر افزايش سهم كارفرمايان در تأمين رفاه اجتماعى تأكيد مى كند. خود را جزئى 
از جنبش ها و احزاب كارگرى در سرتاسر دنيا مى داند. اين حزب تصميم سازى هاى خود 
در قبال موضوعات مختلف را از رويكرد و منظر فمينستى و سوسياليستى مورد تجزيه و 
تحليل قرار مى دهد. آنها اقتصاد سرمايه دارى را در رفع نيازهاى بشريت و جامعه ناتوان 
دانسته و خواهان ملغى شدن نظام سرمايه دارى به سود ايجاد جامعه اى برابر و سوسياليستى 
1. The Centre Party - Centerpartiet”, Sveriges Radio/Radio Sweden-retrived 19 jan 
2016
2. Folkpartiet – historiaochideologi”, DN, 2011-04-18-2015 تاريخ مراجعه به سايت 19 ژانويه
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(183 :2008 ,Szczerbiak & Taggart) هستند
حزب محيط زيست سوئد، چنانچه از نامش برمى آيد حزبى محافظ اكولوژى در اين 
كشور محسوب مى شود. اين حزب رابطه خوبى با حزب سوسيال دموكرات داشته و از احزاب 
ائتالفى دست چپى در كشور سوئد محسوب مى شود. اين حزب هم اكنون در پارلمان 
سوئد داراى 25 نماينده است. همچنين حزب سبز سوئد داراى چهار نماينده در پارلمان 
اروپاست. خواستار تحقق دموكراسى مشاركتى، عدالت اجتماعى، تدابير حفاظت كننده از 
محيط زيست، برابرى جنسيتى و فمينيسم، عدالت جهانى، مقابله با خشونت، حمايت از 
حقوق كودكان، اعتماد به نفس جمعى و آزادى است (Colomer, 2008: 261). حزب 
دموكراتيك با 49 نماينده در پارلمان سوئد سومين حزب اين كشور محسوب مى شود. 
بسيارى از تحليل گران از حزب دموكرات اين كشور به عنوان حزب جريان راست افراطى 
ياد مى كنند. رويكرد ناسيوناليستى و ضدمهاجرتى شديد حزب دموكراتيك سوئد سبب 
شده است تا عمال هيچ يك از احزاب اين كشور مايل به ائتالف با آن نباشند. از اين رو اين 
حزب در هيچ يك از ائتالف هاى چپ يا راست در سوئد حضور ندارد. اين حزب تقويت 
رفاه  دولت  مقوم  سياست هاى  و  سوئد  رفاه  حفظ  ضامن  را  ناسيوناليستى  سياست هاى 

مى داند.1
نتيجه اى كه از بررسى مواضع احزاب سياسى در سوئد به دست مى آيد نوعى اجماع 
بر سياست هاى دولت رفاه است. به طورى كه سنت حزب سوسيال دموكرات مبنى بر 
ارتقاء رفاه اجتماعى و تكاليف دولت در اين زمينه، بسيار كمتر موضوع رقابت قرار مى گيرد. 
دغدغه اصلى براى همه احزاب حفظ دولت رفاه به عنوان ضامن تداوم رفاه اجتماعى در اين 
كشور است. اين جهت گيرى سياسى از آن روست كه مواضع تضعيف كننده تكاليف دولت 
در رفاه اجتماعى مورد استقبال شهروندان سوئدى قرار نمى گيرد. به طور مثال نگرانى از 
تأثيرگذارى پول اروپايى بر رفاه اجتماعى در اين كشور باعث شده تا شهروندان على رغم 
تشويق سياستمداران احزاب اصلى اين كشور، همچنان خواهان بيرون ماند از منطقه 
پولى يورو هستند. عدم عضويت سوئد در منطقه يورو منجر به تفكيك عضويت سياسى 
و اقتصادى سوئد در اروپاى واحد گرديده است. در سپتامبر سال  2003  و در جريان 
برگزارى همه پرسى بر سر پيوستن به واحد پول مشترك اروپايى (يورو) شهروندان سوئدى 
1. Will the Sweden Democrats stay isolated?”, Radio Sweden, 15.09.14
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با اين تصميم مخالفت كردند.1
موفقيت تاريخى الگوى دولت رفاه در سوئد، اين سيستم اقتصادى و دولتى با كار ويژه 
خدمات را به يكى از محورهاى وحدت ملى اين كشور تبديل كرده است. راى دهندگان 
سوئدى آن دسته از سياست هايى را كه براى ادامه حيات اين سبك از اقتصاد سياسى 
مناسب مى بينند در مشاركت موثر با نظام سياسى، انتخاب مى كنند. الگوى دولت رفاه و 
پاسخ گوبودن آن موجب تقويت اتحاد گروه هاى مختلف اجتماعى در راستاى حفظ اصول 
دولت رفاهى شده است. همچنين نظام سياسى تكثرگرا سوئد و كارويژه خدماتى آن 
رابطه ميان نظام سياسى و اجتماعى را بسيار نزديك كرده است. دولت سوئد در چارچوب 
سياست هاى دولت رفاه توانسته ميزان بااليى از اعتماد سياسى در جامعه ايجاد كند.2در 
مقابل دغدغه هاى عمومى را نسبت به رفاه اجتماعى مى پذيرد و با وجود تمايل به عضويت 
در منطقه يورو، از آن امتناع مى كند. به اين ترتيب فرهنگ سياسى سوئد در سه شاخص 
اجماع، اتحاد و احترام از ايده ها و سياست هاى دولت رفاه پشتيبانى مى كند. مشخصه اى 

كه در نروژ نيز براى فرهنگ سياسى،  با تفاوت هايى، وجود دارد.

5. عناصر فرهنگى اجتماعى و سياست هاى دولت رفاه در نروژ
شمال اروپا و داراى يك نظام  اقتصاد نروژ تركيبى از اقتصاد بازار و مدل رفاهى 
جامع تامين اجتماعى و مراقبت هاى بهداشتى است. اين كشور داراى ذخاير طبيعى نفت 
و گاز، مواد معدنى، چوب، غذاهاى دريايى، آب شيرين و منابع آبى مى باشد. صنايع نفتى 
آمار  مطابق  مى دهد.3  تشكيل  را  كشور  اين  داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد  حدود 25 
صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و بر اساس درآمد سرانه، نروژ چهارمين كشور جهان 
محسوب مى شود.4 موسسه پژوهشى لگاتوم براى 5 سال پياپى نروژ را به عنوان مرفه ترين 
كشور دنيا مورد شناسايى قرار داده است.5 اين كشور در ازاى دريافت ماليات هاى سنگين 
1. The Local,Swedish euroscepticism at record high: poll-retrived 2-1- 2016-02-1
2. Sited in: http://www.pewglobal.org/2008/04/15/where-trust-is-high-crime-and-
corruption-are-low/
3. UPDATE 1-Statistics Norway raises ‘07 GDP outlook, cuts ‘08”. Reuters. 6 
September 2007. Retrieved 8 March 2015.
4. The World’s Richest Countries”. forbes.com. Retrieved 12 December 2015.
5. This Is the World’s Most Prosperous Nation (Hint: It’s Not the U.S.)”. TakePart. 3 
November 2015. Retrieved 5 November 2015.
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از شهروندان خود، به آنها بيمه درمانى همگانى، كمك هاى رفاهى و يارانه تحصيل ارائه 
مى دهد. در نروژ نيز به مانند سوئد نظام فراگير تامين اجتماعى وجود دارد. نروژ داراى 
يكى از باالترين شاخص هاى توسعه انسانى در جهان بوده است. 1نظام سياسى اين كشور 

نيز مانند سوئد پادشاهى مشروطه است و قدرت به پارلمان تعلق دارد. 
احزاب نروژ نقش عمده را در سياست گذارى دولت رفاه ايفا مى كنند. حزب كارگر 
گرايش هاى  داراى  حزب  اين  مى شود.  محسوب  كشور  اين  سنتى  احزاب  از  يكى  نروژ 
سوسياليستى و دموكرات مآبانه مى باشد. اين حزب به جريان فكرى چپ ميانه تعلق دارد 
(Arter, 1999: 71). از اين رو حزب كارگر نروژ را مى توان حزبى سوسيال دموكرات ناميد. 
حزب كارگر در نروژ به مانند حزب سوسيال دموكرات در سوئد در طول دهه هاى متمادى 
گذشته، بيشترين حضور را در قدرت داشته است. حزب محافظه كار دومين حزب مهم 
اين كشور حزبى راست گرا، ليبرال و محافظه كار در اين كشور محسوب مى شود.2 اين 
حزب، مهم ترين نقش را در شكل دهى ائتالف راست ميانه در كشور نروژ دارد. در انتخابات 
سراسرى سال 2013 ميالدى، شهروندان نروژى به هشت سال دولت ائتالفى متشكل از 
احزاب چپ گرا خاتمه داده و ائتالف راست ميانه با محوريت حزب محافظه كار را به قدرت 

رساندند.3
در حوزه اقتصاد داخلى هر دوى اين احزاب نسبت به وجود دولت رفاه معتقد هستند. 
البته حزب محافظه كار ترجيح مى دهد دولت رفاه را با استناد به كاهش ماليات ها، كاهش 
مسئوليت هاى دولت و افزايش خصوصى سازى صورت دهد و در مقابل، حزب كارگر معتقد 
است كه بدون افزايش ماليات ها و در عوض تعهدپذيرى بيشتر دولت در ارائه خدمات 

اجتماعى اين مهم صورت نخواهد گرفت.
دو جريان راست گرا و چپ گرا به طور تاريخى در نروژ بر سر ايجاد و استمرار فعاليت 
دولت رفاه در اين كشور اتفاق نظر داشته اند. به عبارت بهتر، "دولت رفاه" و تحقق آن در 
نروژ در جريان مبارزات سياسى ميان دو جريان رقيب در نروژ به يك ارزش تبديل شده 
بود. شكل دهى دولت رفاه تبديل به يك ارزش و هدف مشترك در ميان حزب كارگر و 
چهار حزب بورژوا يعنى حزب محافظه كار، ليبرال ها، حزب كشاورزان و حزب مسيحى در 
1. Human Development Report 2011”. United Nations. Retrieved 2011–11–02.
2. Norway - Political parties”. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
3. Norway election: Erna Solberg to form new government” BBC News Sept. 9, 2013
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.(Sejersted, 2003) .نروژ بود
احزاب ترقى و دموكرات مسيحى كه در ائتالف با محافظه كاران هستند، رويكردهاى 
راست گرايانه خود را در اقتصاد با الزامات دولت رفاهى تطبيق داده اند. به طور مشخص 
در حالى كه برخى تحليل گران حزب ترقى را متعلق به جريان راست افراطى مى دانند و 
اين حزب به واسطه سياست هاى ضدمهاجرتى خود توانسته است راى تعداد زيادى از 
شهروندان نروژى (كه داراى گرايش هاى ضدمهاجرتى هستند) را به صورت سنتى به دست 
آورد، اما حزب ترقى نروژ نيز خود را نسبت به اصول و ويژگى هاى كلى دولت رفاه در نروژ 

(Hagelund, 2003: 47-65) پايبند مى داند
مانند  اصالحاتى  مى شود.  محسوب  نروژ  كشور  حزب  قديمى ترين  ليبرال،  حزب 
پارلمانتاريسم، ايجاد حق راى همگانى، آزادى مذهب،ايجاد مدارس دولتى و .... از سوى 
اين حزب در كشور نروژ صورت گرفت. اين حزب معموال در تشكيل دولت هاى ائتالفى 
از  حراست  مى كند.  ايفا  نقش  چپ گرا  احزاب  ديگر  حضور  و  كارگر  حزب  محوريت  با 
آزادى هاى شخصى از ديدگاه ليبرال ها مى تواند دولت رفاه را حفظ كند.1حزب مركزى نروژ 
حزبى ميانه رو در معادالت سياسى اين كشور محسوب مى شود و موسس آن كشاورزان 
بوده اند. اين حزب به مانند دو حزب اصلى نروژ يعنى حزب كارگر يا حزب محافظه كار 
داراى رويكردى ايدئولوژيك (برگرفته از ايدئولوژى هاى قرن نوزدهم و بيستم) نيست، بلكه 
موضوعات اقتصادى (از جمله رفاه اقتصادى) و مشاركت در تصميم سازى سياسى در نروژ 

(Ersson & Lane, 1998: 108) براى آن اهميت دارد
حزب چپ سوسيالسيت با داشتن ايدئولوژى رسمى سوسياليسم دموكراتيك، يكى 
از حاميان پر و پا قرص فمينيسم و محيط زيست محسوب مى شود. همچنين حزب چپ 
سوسياليست بر اساس نگرش هاى چپ گرايانه خود خواستار دخالت بيشتر دولت در اقتصاد 
و تقويت دولت رفاه از طريق كاهش دخالت بخش خصوصى در آن مى باشد. حزب ديگرى 
كه به عنوان چپ گرا در اين كشور شناخته مى شود، حزب سرخ است. حزب سرخ نروژ 
كوچك ترين و متاخرتين حزب اين كشور محسوب مى شود. به لحاظ ايدئولوژيك، اين 
حزب به عنوان يك حزب چپ افراطى مورد شناسايى قرار گفته است. حزب سرخ نروژ، از 

1. 10 år med medlemsvekst”. Venstre. 13 March 2013
Retrived 10-01-2016
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ساختار كلى دولت رفاه حمايت كرده و خواستار وضع ماليات هنگفت بر در آمد ثروتمندان 
است. حزب سرخ نروژ، يكى از مهم ترين و اصلى ترين پروژه هاى خود را حفاظت از دولت 

رفاه در نروژ مى داند.1  
حزب سبز نروژ نيز به اكولوژيسم معتقد بوده و به همگرايى با ديگر احزاب سبز 
اروپايى در همين چارچوب پايبند است. همچنين اين حزب، به سبب هم گرايى زيادى كه 
با احزاب سبز در سرتاسر اروپا دارد. اين حزب به دنبال وضع ماليات بر مصارف بيهوده و 
بى فايده است. همچنين اين حزب سازماندهى مجدد صنايع غذايى و حمايت از محصوالت 
كشاورزى و ايجاد اصالحات در اين حوزه را در دستور كار خود قرار داده است. اين حزب 

تداوم سياست هاى رفاهى را به عنوان هدف اصلى خود معرفى مى كند.2
گستردگى  از  ناشى  رفاه  دولت  بازتوليد  و  موفقيت  بر  نروژ  سياسى  احزاب  اجماع 
حمايت افكار عمومى از مدل دولت رفاهى اسكانديناويدر اين كشور است. به طور مثال 
محافل دانشگاهى نروژ طى سال هاى اخير به صورتى جدى وارد مقوله دولت رفاه و تعيين 
حدود و ثغور ارائه خدمات به شهروندان شده اند. رشد آموزش و پرورش در نروژ و افزايش 
افرادى كه تحصيالت تكميلى خود را در دانشگاه هاى نروژ گذرانده اند اين روند را تقويت 
كرده است. بر اين اساس پزشكان، متخصصين و شخصيت هاى دانشگاهى در نروژ به مثابه 
نگهبانان مقوله رفاه در اين كشور محسوب مى شوند. اين افراد متخصص هستند كه تصميم 
مى گيرند كه چه كسى به چه ميزان و چرا بايد از خدمات رفاهى در نروژ بهره مند شود. 3

به عنوان مثال، اين پزشكان و متخصصين هستند كه بيمارى افراد و در نتيجه 
استفاده آنها از خدمات رفاهى مربوط به بيمه هاى خدمات درمانى يا از كارافتادگى در 
نروژ را تعريف مى كنند. از سوى ديگر، در محافل آكادميك نروژ نيز در خصوص تحوالت 
دولت رفاه و تغييراتى كه در دولت رفاه طى دهه هاى اخير رخ داده يا در آينده رخ مى دهد 
مطالعات و تحيقات زيادى صورت مى گيرد. همچون سوئد در اين كشور نيز ميان جامعه 
مدنى و دولت براى حفظ دولت رفاه، اجماع صورت گرفته است. سياست هاى رفاهى و 

1. Sjøli, Hans Petter; Bratlie, Tom Henning (April 4, 2009). “Vil ha et liberalt Rødt”. 
Klassekampen (in Norwegian). p. 11
2. “Miljøpartiet Dei Grøne” (in Norwegian). Allkunne. Retrieved 2015-11-21.
3. Jardar Sørvoll, The Norwegian Welfare State 2005-2015: Public attitudes, political 
debates and future challenges ,2015
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خدمات اجتماعى دولت به يكى از مولفه هاى وحدت ملى تبديل شده و  مشاركت سياسى 
در جامعه با دغدغه حفاظت از آن صورت مى گيرد. براى مثال مردم نروژ در دو همه پرسى 
براى عضويت در اتحاديه اروپا، پاسخ منفى داده اند. آنها نگران شاخص هاى دولت رفاه پس 

از پيوستن به اتحاديه هستند. 1 
احترام و اعتماد عمومى نسبت به دولت در نروژ مانند ديگر كشورهاى اسكانديناوى 
موفق تر  حتى  را  نرژ  كه  شاخصه اى  دارد.  قرار  بين المللى  شاخص هاى  صدر  در  همواره 
موفقيت   .(Listhaug, 2007: 5-6) مى دهد.  نشان  اسكانديناوى  كشورهاى  ديگر  از 
سياست هاى دولت رفاه مهمترين عامل در شكل گيرى اين احترام و اعتماد اجتماعى است. 
سياست هاى دولت رفاه به گونه موفق عمل كرده اند كه حتى پس از وقوع بحران اقتصادى 
در سال 2007 و 2008 ميالدى كه متعاقب آن اكثر كشورهاى اروپايى تحت تاثير ركود 
اقتصادى قرار گرفتند، نروژ توانست نرخ بيكارى را در ميزان پايينى نگاه داشته و كمتر 
از ديگر كشورهاى اروپايى تحت تاثير اين ركود اقتصادى قرار گيرد. به عبارت بهتر، نروژ 
توانست به خوبى بحران اقتصادى سال 2007 ميالدى را مديريت كرده و عواقب و تبعات 

آن را مهار نمايد.

نتيجه
رابطه ميان فرهنگ و سياست با پژوهش هاى ارجمند ماكس وبر وارد پژوهش هاى 
اجتماعى و سياسى شده است. از اين منظر مفهوم فرهنگ سياسى مورد توجه دانشمندان 
قرار گرفته است. فرهنگ سياسى سه شاخص عمده را براى بررسى ارائه مى كند. سه 
شاخص اجماع، اتحاد و احترام در ذيل عنوان فرهنگ سياسى مى توانند مورد بررسى قرار 
گيرند. اين سه هر كدام حول محورهايى شكل مى گيرند تا يك فرهنگ سياسى واحد ايجاد 
مى شود. اين مضامين معموال در شعارها و سياست هاى اعالمى از سوى دولت و جامعه 

مدنى براى يك كشور قابل باز شناسى است. 
دولت رفاه يكى از اين مضامين در فرهنگ سياسى كشورهاى حوزه اسكانديناوى 
است. اين مدل اقتصاد سياسى كه از دهه 1930 در منطقه حاكم است، تحوالت فراوانى 

1. “Norwegian minister Espen Eide urges UK caution on quitting EU”. BBC. 23 
December 2012. Retrieved 23 December 2015. 
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يافته و توانسته به عنوان يك الگوى موفق خود را به جهان عرضه كند. دولت هاى رفاه 
در اروپا در دهه 1970 تضعيف شدند يا از ميان رفتند. اما الگوى اسكانديناوى همچنان 
در  رفاه  دولت  حيات  تداوم  در  سياسى  فرهنگ  مولفه  است.  داده  ادامه  خود  حيات  به 
اسكانديناوى، عاملى موثر بوده كه به سبب كارآمدى تاريخى، چنين جايگاهى از نقش 

آفرينى رسيده است.
فرهنگ سياسى پشتيبان دولت رفاه به دليل برخى ويژگى هاى فرهنگى در جوامع 
نورديك، پس از افول دولت رفاه در اروپاى غربى، همچنان به طور موثر وجود دارد. فرهنگ 
زنانه و اهميت باالى كيفيت زندگى، رضايتمندى باالى شهروندان اين جوامع، برابرى خواهى 
فرهنگى، اخالق مدارى و وجدان مدارى از جمله مولفه هاى عمده در فرهنگ اجتماعى 
هستند، كه از فرهنگ سياسى سوسيال–دموكراسى، حمايت مى كنند. ويژگى هايى كه در 

كشورهاى اروپاى غربى يا كامال متفاوت اند و يا با اثربخشى كمترى وجود دارند.  
بررسى مواضع و ديدگاه هاى احزاب سياسى فعال در دو كشور سوئد و نروژ نشان 
مى دهد، موضوع دولت رفاه، دغدغه اى است كه مورد تأكيد همه آنها قرار دارد. در اين 
كشورها احزابى كه راست گرا خوانده مى شوند، مانند حزب ميانه رو، ساختار و تعهدات اصلى 
دولت رفاه را پذيرفته اند. اختالف نظرها بيشتر در حوزه هايى همچون مهاجرت، پيوستن به 
اتحاديه اروپا يا ناتو، آزادى در حوزه هاى مختلف همچون همجنس خواهان و ... است. اگر 
چه مسئله ماليات ها در فضاى سياسى اين كشورها مورد بحث قرار مى گيرد اما تعهدات 

دولت در حوزه خدمات يا همان دولت رفاه مناقشه برانگيز نيست.
همچنين ديگر حوزه هاى نخبگانى مانند دانشگاه ها در اين خصوص با نخبگان سياسى 
همسو هستند. به اين ترتيب در فرهنگ سياسى حاكم بر كشورهاى اسكانديناوى صيانت 
از دولت رفاه به ارزش تبديل شده و سه مولفه اجماع، اتحاد و احترام حول آن صورت بندى 
مى شود. اين موقعيت فرهنگى تداوم سياست هاى دولت رفاه را تسهيل مى كند و تبديل 
به عامل تثبيت كننده اين مدل اقتصاد سياسى براى كشورهاى اسكانديناوى شده است.٭
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