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چکیده
تحقیق پیش رو در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی برآمده که مهم ترین مانع فرهنگی که 
در دورۀ پهلوی دوم سبب عدم دستیابی جامعۀ ایران به توسعۀ سیاسی شد چه بوده است؟ دیگر 
اینکه پهلوی دوم به کمک چه اقدامات اساسی ای جامعۀ ایران را از دستیابی به توسعۀ سیاسی 
رویکرد  همچنین  و  فرهنگ  اهمیت  در  وبری  رویکرد  از  الهام  با  پژوهش  این  محروم کرد؟ 
نوسازی بازنگری شدۀ اینگلهارت و با به کارگیری روش تحقیق تاریخی و اسنادی، با مراجعه به 
كتابخانه های حقیقی و مجازی و بررسی نقّادانه و فیش برداری از كتاب ها و اسناد معتبر مرتبط 

با موضوع این تحقیق و تحلیل و فراتحلیل آنها انجام شده است.
و  سیاسی  نظام  و  حاکم  استبدادی  و  اقتدارگرا  فرهنگ  که  می دهند  نشان  تحقیق  این  نتایج 
مدیریت اقتدارگرایانه و استبدادی محمدرضاشاه بر نهادهای مختلف جامعه، باعث تضعیف 
جامعۀ مدنی، اعمال سانسور شدید در نشر کتاب ها و مطبوعات، انحالل تشکل های اجتماعی 
جریان  قطع  و  جدید  متوسط  طبقۀ  به  وابسته  منتقد  سیاسی  احزاب  و  مستقل  فرهنگی  و 
روشنفکری پویا، آزاد، نقّاد و پرسشگر در جامعه شد و به عنوان مهم ترین مانع فرهنگی توسعۀ 

سیاسی، مسبّب ناکامی جامعۀ ایران در دستیابی به توسعۀ سیاسی در دورۀ پهلوی دوم بود.
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١. مقدمه | د

گفت وگــو دربــارۀ توســعه در معنــای عــام و توســعۀ سیاســی در معنــای خــاص و موانــع 
فرهنگــی آن در کشــورهای توســعه نیافته یــا در حــال توســعه، یکــی از موضوعات بســیار مهمی 
اســت کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در میــان اندیشــمندان اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و 
فرهنگــی بــه امــری متــداول تبدیــل شــده اســت. بــا وجــود آنکــه دههــا ســال اســت کــه دربــار ۀ 
ایــن موضــوع مهــم، نظریه هــای گوناگــون و متنوعــی از ســوی جامعه  شناســان، اقتصاددانــان و 
دیگــر دانشــمندان علــوم اجتماعــی ارائــه شــده، ولــی هنــوز هــم بحــث و گفت وگــو در ارتبــاط 
بــا توســعه و تنگناهــای آن، از طــراوت و تازگــی خاصــی حداقــل در میــان اندیشــمندان علــوم 

اجتماعــی ایــران برخــوردار اســت.
ــی آن  ــکل کل ــعه در ش ــودن بحــث توس ــی و رایج ب ــراوت و تازگ ــم ط ــل مه ــی از عل   یک
ــر  ــه تنهــا شــرایط حاکــم ب و توســعۀ سیاســی به طــور خــاص در جامعــۀ مــا ایــن اســت کــه ن
جامعــۀ مــا هنــوز در وضعیــت و موقعیــت یــک جامعــۀ توســعه یافته نیســت، بلکــه شــرایط و 
وضعیــت یــک جامعــۀ در حــال توســعه را دارد و رونــد طوالنی شــدن ایــن گــذار ســبب شــده 
اســت کــه بعضــی بــه طنــز بگوینــد کــه مــا در حــال گشــت وگذار در مســیر توســعه ایم و قصــد 
عبــور از آن را نداریــم. البتــه در ایــن طنــز اجتماعــی حقیقــت تلخــی نهفتــه اســت، زیــرا هنــوز 
میــان نخبــگان فکــری، اجتماعــی و سیاســی مــا اجماعــی در زمینــۀ توســعه در ابعــاد گوناگــون 
آن و برنامه هــای توســعه و چگونگــی تحقــق و اجــرای آنهــا وجــود نــدارد. متأســفانه حتــی در 
ارائــه عنــوان و مفهــوم توســعه تشــکیک صــورت گرفتــه و برخــی تأکیــد خاصــی در کاربــرد 
اصطالحــات دیگــری همچــون پیشــرفت، ترقــی و ... می کننــد کــه بــار معنایــی نارســاتری از 
مفهــوم توســعه دارنــد؛ در صورتــی کــه در پشــت مفهــوم توســعه، ادبیــات غنــی ای وجــود دارد.

ــا روی  ــردد. ب ــوی اّول برمی گ ــه دورۀ پهل ــران ب ــعه در ای ــای توس ــرای رســمی برنامه ه اج
کار آمــدن رضاخــان پهلــوی، بعضــی از آرمان هــای مشــروطه خواهان و روشــنفکران ایرانــی، 
تحــت اســتراتژی نوســازی آمرانــه بــه وقــوع پیوســت و می توانیــم آن  را «دورۀ صنتعی شــدن و 
اروپایی کــردن آداب و رســوم» بنامیــم (کاتوزیــان، ١٣٨۶: ١٧١). در دورۀ پهلــوی دوم اســت 
ی و گســترده دنبــال و دولــت عامــل نوســازی  کــه نوســازی اقتصــادی آمرانــه بــه طــرزی جــدّ
می شــود. دولــت مرکــزی قــوت می گیــرد و سیاســت ارشــادی دولــت بــه صنعتی شــدن 
ــه  ــی ب ــی شــکل غرب ــد. ســازمان حکومت ــای اقتصــادی کمــک می کن مملکــت و ایجــاد زیربن
ــران شــد، ولــی ســاختار و عملکــرد  ــّن غربــی وارد ای ــم و ف ــرد. در ایــن دوره عل خــود می گی
حکومــت، ماهیــت اقتدارگــرای خــود را حفــظ کــرد و بــه توســعۀ فرهنگــی و سیاســی بهــای 
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|د کافــی داده نشــد. بــه عبــارت دیگــر، بــه جنبــۀ ســخت افزاری مدرنیتــه و ظواهــر تجــدد توجــه 

شــد، ولــی بــه اســاس مدرنیتــه کــه همانــا عقالنیــت انتقــادی و توســعۀ فرهنگــی و متعاقــب 
ــدرن کــه محصــول  ــاوری م ــی رخ داده و فن ــع اروپای آن توســعۀ سیاســی اســت کــه در جوام
ــان دیگــر، تکنوکرات هــای  ــه بی آن تحــول فرهنگــی و توســعۀ سیاســی اســت توجــه نشــد. ب
برنامه ریــز در عصــر پهلــوی دوم، «ُبعــد فرهنگــی» و «ُبعــد سیاســی» توســعه را از یــاد بردنــد و 
در نتیجــه بدنــۀ جامعــۀ ایــران در دورۀ یادشــده، فرصــت و مجــال توســعۀ فرهنگــی و پذیــرش 
عقــل مــدرن پرسشــگر و انتقــادی و توســعۀ سیاســی را نیافــت و نظــام ارزشــی پدرســاالر و 
تی بطــن جامعــه و نظــام سیاســی اســتبدادی و اقتدارگــرا دســت نخــورده باقــی  اقتدارگــرای ســنّ
ماندنــد. بــه عبــارت دیگــر، جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم شــبه مدرن یــا بــه قــول منتقدیــن، 
اروپایــی  مــآب غربــزده شــد، ولــی به دلیــل نبــود توجــه شایســته و بایســته بــه «توســعۀ فرهنگی» 

ــه «توســعۀ سیاســی»، مــدرن و توســعه یافته نشــد. و بی توجهــی ب
ســاختار سیاســی اقتدارگــرا و اســتبدادی پهلــوی دوم به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد 
١٣٣٢، بــا عقــل انتقــادی و پرسشــگر کــه الزمــۀ توســعۀ فرهنگــی و سیاســی اســت منافــات 
ــه تحــول  ــۀ اجتماعــی هــر گون ــوی دوم کــه زمین داشــت و در نتیجــه، نظــام اقتدارگــرای پهل
ــنفکری  ــی و روش ــات سیاس ــی و جریان ــای اجتماع ــی را از نیروه ــعۀ سیاس ــی و توس فرهنگ
ایرانــی ســتانده بــود، بــا امــواج خروشــان انقــالب بهمــن ١٣۵٧ مــردم ایــران واژگــون شــد. 
اندیشــمندان زیــادی در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع تحقیقــات فراوانــی انجــام داده انــد و بــه 
یافته هــای گوناگونــی رســیده اند، ولــی نــوآوری تحقیــق حاضــر تبییــن ایــن موضــوع اســت کــه 
شــکل گیری توســعۀ سیاســی و دموکراســی در جامعــه، بیــش از هــر چیــز یک موضــوع فرهنگی 
اســت و نقــش ارزش هــا و نگرش هــای فرهنگــی را بــه عنــوان شــرایطی کــه تســهیل کننده یــا 
مانــع توســعۀ سیاســی در جامعــه هســتند نشــان می دهــد. همچنیــن اســتفاده از روش تحلیــل 
تاریخــی و فراتحلیــل در نقــد توســعۀ سیاســی پهلوی دوم بــا تکیه بر مقوالت اساســی فرهنگی 
مــورد قبــول نظــام بین المللــی و شــاخص های ارزشــی جهانــی اســت کــه نشــان دهندۀ فقــدان 
مشــروعیت عقالنــی توســعۀ مــورد نظــر پهلــوی دوم از ســوی بســیاری از نهادهــای بین المللــی 
اســت و از ســوی دیگــر ایــن نــوع توســعۀ سیاســی کــه بــا روح فرهنــگ ملــی و دینــی ایرانیــان 
متدیــن و آزادیخــواه مغایــرت داشــت، نشــان داد کــه توســعۀ سیاســی محمدرضاشــاه، باعنوان 
«دموکراســی شاهنشــاهی» (پهلــوی،١٨۴:١٣٧١) و همچنیــن توســعۀ اقتصــادی ـ اجتماعــی 
آمرانــۀ رژیــم وقــت، به دلیــل عــدم توجــه بــه مقوله هــای فرهنــگ ملــی و دینــی ایرانیــان ازجملــه 
ــئولیت پذیری  ــی، مس ــور فرهنگ ــردم در ام ــتقل م ــارکت مس ــت مش ــه اهمی ــی ب ــاور فرهنگ ب
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ــه امکانــات و منابــع فرهنگــی، از | د اجتماعــی، عدالــت اجتماعــی و دسترســی افــراد جامعــه ب

حداقــل آزادیهــا و حقــوق مدنــی مــورد تأکیــد نهادهــا و ســازمان های بین المللــی و جوامــع 
توســعه یافته ازجملــه آزادی پرسشــگری و فرهنــگ نقــد در جامعــه، نگــرش علمــی و عقالنــی 
   انتقــادی بــه باورهــای فرهنگــی جامعــه، گســترش فرهنــگ گفتگــو، آزادی و دسترســی آزاد بــه 
رســانه ها و حقــوق فرهنگــی، رعایــت حقــوق مدنــی و شــهروندی و اســتقرار دموکراســی دور 
بــود و ســرانجام بــه رکــود فرهنگــی و انســداد سیاســی در جامعــه و عــدم مشــروعیت حکومت 

و بــروز انقــالب بهمــن ١٣۵٧ انجامیــد. 
پژوهــش پیــش رو از نــگاه جامعه شناســی فرهنگــی بــا بررســی خرده نظام هــای اجتماعــی، 
ــه شناســایی  ــر آنهــا، ب فرهنگــی و سیاســی و واکاوی چگونگــی روابــط و مناســبات حاکــم ب
ــوی  ــران در دورۀ پهل ــع فرهنگــی توســعۀ سیاســی ای ــن مان ــل جامعه شــناختی مهم تری و تحلی
دوم پرداختــه و همچنیــن در صــدد شناســایی ابزارهــا و وســایلی اســت کــه نهــاد ســلطنت یــا 
نظــام سیاســی اقتدارگــرا در دورۀ پهلــوی دوم بــه کمــک آن ابزارهــا باعــث تضعیــف توســعۀ 
فرهنگــی در جامعــه شــد و انســداد سیاســی را بــر جامعــۀ ایــران حاکــم کــرد و جامعــۀ ایــران را 
از دســتیابی بــه توســعۀ سیاســی محــروم نمــود. بنابرایــن، پرســش اساســی و دیگــر پرســش این 

ــد از: ــق عبارت ان تحقی
مهم تریــن مانــع فرهنگــی کــه در دورۀ پهلــوی دوم ســبب عــدم دســتیابی جامعــۀ ایــران بــه 
توســعۀ سیاســی شــد چــه بــود؟ و دیگــر اینکــه پهلــوی دوم بــه کمــک چــه ابزارهایــی جامعــۀ 

ایــران را از دســتیابی بــه توســعۀ سیاســی محــروم کــرد؟ 

٢. مبانی نظری ارتباط فرهنگ و توسعۀ سیاسی
فرهنــگ و باورهــای فرهنگــی حاکــم بــر هــر جامعــه دارای ویژگی هــای خــاص خــود اســت. 
نخســتین ویژگــی باورهــای فرهنگــی در ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه منشــأ پیدایــش باورهــای 
فرهنگــی متفــاوت اســت و بنابرایــن، مجموعــه ای همســاز، هماهنــگ و یکدســت نیســت؛ 
بلکــه مجموعــه ای اســت کــه در آن عناصــر متفــاوت و بعضــاً متضــاد یافــت می شــوند. 
سرچشــمه های فرهنگــی را در زمینه هــای متعــددی ماننــد اقــوام، ملــت، بین الملــل، دیــن 
و ... می توانیــم جســتجو کنیــم (عظیمی آرانــی،١٣٩١: ٨٣). بــا قبــول ایــن تفاوت هــا در 
باورهــای فرهنگــی، تعریــف فرهنــگ عبــارت خواهــد بــود از نظــام واره ای از «عقایــد و 
باورهــای اساســی»، «ارزش هــا، آداب و الگوهــای رفتــاری» ریشــه دار و دیرپــا و «نمادهــا» و 
«مصنوعــات» کــه ادراکات، رفتــار و مناســبات جامعــه را جهــت و شــکل می دهنــد و هویــت 
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|د آن را می ســازند (دبیرخانــۀ شــورای عالی انقــالب فرهنگــی، ١٣٩٣). در ایــن صــورت برخــی 

ــا  ــم آب) ی ــم خشــک و ک ــی (اقلی ــژۀ آب و هوای ــرایط وی ــه در ش ــی ریش ــای فرهنگ از باوره
شــرایط ویــژ ۀ سیاســی (حکومت هــای اســتبدادی، خودکامــه، ملوک الطوایفــی، مردمــی) 
یــا شــرایط خــاص اقتصــادی (شــیوۀ معیشــتی ایلــی و عشــیره ای) جامعــه دارنــد. گروهــی از 
باورهــای فرهنگــی از ســیر تحــوالت تاریخــی، سیاســی و اقتصــادی کشــور مایــه می گیرنــد 

 .(٨۵  :١٣٩١ (عظیمی آرانــی، 
در ایــن تحقیــق، منظــور از فرهنــگ، مجموعــۀ ارزش هــا، باور هــا، اعتقــادات، هنجارهــا، 
نهادهــا و شــیوه های رفتــاری و نظــام مدیریتــی جامعــه اســت کــه تحــت تأثیــر نــوع ارزش هایی 
ــا گذشــت  ــد و ب ــد و بازتولی ــران تولی ــۀ ای ــر جامع ــم ب ــی    اقتصــادی و سیاســی حاک اجتماع
ــه شــده  اســت و یکــی از مشــخصه های  ــی و نهادین ــان درون ــار ایرانی ــان در ذهنیــت و رفت زم
ــطوح کالن،  ــران در س ــخ ای ــترۀ تاری ــه در گس ــت ک ــۀ آن اس ــای اقتدارگرایان ــارزش، جنبه ه ب
میانــه و خــرد نمــود داشــته و خــود را بازتولیــد کــرده اســت و حــاال ایــن ویژگی هــای فرهنگــی 
ــده و حاصــل  ــوب می ش ــته محس ــر وابس ــوان متغی ــه عن ــران ب ــی ای ــای تاریخ ــه در دوره ه ک
روابــط و مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی آن دوره هــای تاریخــی بوده انــد، در دورۀ معاصــر 
ایــران ازجملــه در دورۀ پهلــوی دوم بــه عنــوان متغیــر مســتقل عمــل کــرده و در ســطوح کالن، 
میانــه و خــرد جامعــه و همچنیــن در خرده ارزش هایــی اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی تأثیــر 
ــا  ــه یکــی از آنه ــرا ن داشــته اند ک ــۀ ای ــرای جامع ــاری ب خــود را گذاشــته اند و پیامد هــای زیانب

توســعه نیافتگی سیاســی جامعــۀ ماســت. 
ــه  ــعه ارائ ــرای توس ــددی ب ــف متع ــی، تعاری ــمندان اجتماع ــر اندیش ــان و دیگ جامعه شناس
داده انــد. از دیــدگاه ازکیــا، ادبیــات توســعه در جهــان بعــد از جنــگ جهانــی دوم مطــرح شــد و 
تکامــل یافــت. هــدف آن، کشــف چگونگــی بهبود شــرایط کشــورهای عقب  مانده یا جهان ســوم 
تــا حــدّ شــرایط مناســب همچــون کشــورهای پیشــرفته و توســعه یافته بــود (ازکیــا، ٣:١٣٩۴). 
ــا راه حلــی اســت در جهــت رفــع  ــه ی توســعه کوششــی اســت بــرای ایجــاد تعادلــی تحقق نیافت
فشــارها و مشــکالتی کــه پیوســته بیــن بخش هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی و انســانی وجــود 
دارنــد. بــرای مثــال، حتــی در کشــورهای پیشــرفته نیــز پیشــرفت فکــری و اخالقــی انســان، بــا 
اورانــه همســانی نــدارد یــا اینکــه فرهنــگ عاّمــه بــا تکنیک هــای وســایل  ــی و فنّ پیشــرفت های فنّ

ارتبــاط جمعــی هماهنــگ نیســت. 
بروکفیلــد در تعریــف توســعه می گویــد: توســعه را بایــد بــه صــورت پیشــرفت بــه ســوی 
اهــداف رفاهــی نظیــر کاهــش فقــر، بیــکاری و نابرابــری تعریف کنیــم (بروکفیلــد،١٩٧٢). در 
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تعریفــی دیگــر، توســعه در دو جهــت موجــب رهایــی بشــر می شــود: رهایــی از محدودیت هــا | د

ــاوری پیشــرفته و خــود رهایی بخشــی (رهایی بخــش)،  و تنگناهــای طبیعــت  از طریــق فنّ
ــه  ــۀ شــرایطی ک ــرل آگاهان ــط و مناســبات اجتماعــی و فرهنگــی و کنت ــر رواب ــرل ب ــی کنت یعن
ماهیــت انســان در آن شــکل می گیــرد. در هــر دو جهــت، توســعه باعــث پیشــرفت اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی می شــود (پیــت و هــارت ویــک، ١۵:١٣٨٩). در مــورد توســعۀ سیاســی 
کــه متغیــر وابســتۀ ایــن تحقیــق و یکــی از ابعــاد مهــم توســعه اســت، اندیشــمندان اجتماعــی و 
سیاســی، تعاریــف مختلفــی از آن ارائــه داده انــد. قــوام در کتــاب «چالش های توســعۀ سیاســی» 
ــزان صنعتی شــدن، تحــرک  می نویســد: «هانتینگتــون مفهــوم توســعۀ سیاســی را براســاس می
ــز اجتماعــی، رشــد اقتصــادی و مشــارکت سیاســی ارزیابــی کــرده و اعتقــاد دارد از  و تجهی
ــای  ــه صــورت مشــارکت و ایف ــدی ب ــای جدی ــد توســعۀ سیاســی تقاضاه ــه در فراین آنجــا ک
نقش هــای جدیدتــر ظهــور می کننــد. بنابرایــن، نظــام سیاســی بایــد از ظرفیــت و توانایی هــای 
الزم بــرای تغییــر وضعیــت برخــوردار باشــد، در غیــر ایــن صــورت سیســتم بــا بی ثباتــی، هــرج  
و مــرج، اقتدارگرایــی و زوال سیاســی مواجــه خواهــد شــد و امــکان دارد پاســخ جامعــه بــه ایــن 

ــی کنــد» (قــوام، ١٣٩٣: ١۶). نابســامانی ها بــه شــکل انقــالب تجلّ
تی می شــود که شــکاف های  فراینــد توســعه و نوســازی سیاســی باعــث دگرگونــی جامعۀ ســنّ
تی  افقــی و متفــاوت از جامعــه بــا شــکاف های عمــودی ماننــد حــزب اســت. در جامعــۀ ســنّ
ــه ای  ــد قومــی، قبیل ــد و ایــن گروه هــا می توانن تی ایفــای نقــش می کنن معمــوًال گروه هــای ســنّ
و نــژادی باشــند. امــا در فراینــد توســعۀ سیاســی، در اثــر دگرگونــی سیاســی و تبدیــل جامعــۀ 
ــداوم حیــات سیاســی خــود ناچــار بایــد  ــرای ت تی ب ــه جامعــۀ مــدرن، گروه هــای ســنّ تی ب ســنّ
ــن  ــر ای ــم ب ــن، می توانی ــد. بنابرای ــن برون ــه از بی ــا اینک ــد ی ــدرن را بپذیرن ــۀ م ــات جامع الزام
نکتــه صّحــه بگذاریــم کــه فرهنــگ به عنــوان پایــۀ رفتارهــای انســانی و گروه هــای اجتماعــی بــه 
شــمار مــی رود و ابعــاد گوناگــون رفتارهــا و کنش هــای انســان ها را در بــر می گیــرد. بــه همیــن 
دلیــل می توانیــم بگوییــم کــه بخــش قابــل توجهــی از رفتارهــای سیاســی کنشــگران فــردی و 
گروهــی، تحــت تأثیــر فرهنــگ آن جامعــه صــورت می گیــرد. از اســتدالل های بیان شــده 
ــای  ــعۀ سیاســی در معن ــم و توس ــای اع ــعه در معن ــه توس ــم ک ــتنباط کنی ــن اس ــم چنی می توانی
ــه عبارتــی  ــه فرهنــگ، باورهــا و مؤلفه هــای فرهنگــی وابســتگی تنگاتنگــی دارد. ب اخــص، ب
ــن درخــت،  ــۀ ای ــه ریش ــم ک ــبیه کنی ــی تش ــه درخت ــم ب ــه را می توانی توســعۀ سیاســی در جامع
همــان اعتقــادات، باورهــا و مؤلفه هــای فرهنگــی آن جامعــه اســت. بنابرایــن، توســعۀ سیاســی 

نیازمنــد اعتقــادات و باورهــای فرهنگــی مناســب اســت. 
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|د ٣. ادبیات و چارچوب مفهومی تحقیق

در مــورد تأثیــر فرهنــگ و عوامــل فرهنگــی بــر توســعۀ سیاســی و توســعه یافتگی جامعــه، چــه 
در ایــران و چــه در كشــورهای دیگــر، آثــار تحقیقــی تأثیرگــذار فراوانــی نوشــته شــده اســت. البته 
اگــر بــا دقــت بــه زمــان انجــام ایــن تحقیقــات در زمینــۀ فرهنــگ و تأثیــر عوامــل فرهنگــی بــر 
توســعه یافتگی به طــور عــام و توســعۀ سیاســی به طــور خــاص نگریســته شــود، قرابــت زمانــی 
بــا شکســت بســیاری از برنامه هــای نوســازی در كشــورهای جهــان ســوم به ویــژه خاورمیانــه و 
در ایــران دارد. ازجملــه مهم تریــن ایــن آثــار عبارت انــد از: «ایرانیــان و اندیشــۀ تجــدد، نوشــتۀ 
جمشــید بهنــام»، «ایــران و ایرانــی، نوشــتۀ غالمرضــا انصاف  پــور»، «عقالنیــت و توســعه یافتگی 
ایــران، نوشــتۀ محمــود ســریع القلم»، «مــا ایرانیــان، نوشــتۀ مقصــود فراســتخواه»، «ایــران بیــن 
دو انقــالب؛ تاریــخ ایــران مــدرن و کودتــا، نوشــتۀ یروانــد آبراهامیــان»، «اقتصــاد سیاســی ایــران 
و ایرانیــان دوران باســتان تــا دورۀ معاصــر، نوشــتۀ همایــون کاتوزیــان»، «مــا چگونــه مــا شــدیم؟ 
و ســنّت و مدرنیتــه، نوشــتۀ صــادق زیبــا کالم»، «تجــدد و تجددســتیزی در ایــران و نگاهــی بــه 
شــاه، نوشــتۀ عبــاس میالنــی»، «نوســازی سیاســی در عصــر مشــروطۀ ایــران و اســتبداد در ایران، 
نوشــتۀ حســن قاضی مــرادی»، «روشــنفکران ایرانــی و غــرب و تراشــیدم، پرســتیدم، شکســتم 
(گفتارهایــی در سیاســت و هویــت ایرانــی)، نوشــتۀ مهــرزاد بروجــردی»، «مشــروطۀ ایرانــی، 
ــه  ــتۀ لطف الل ــروطیت، نوش ــران در عصــر مش ــنفکران ای ــی»، «روش ــاءالله آجودان ــتۀ ماش نوش
  آجدانــی»، «تأملــی در مدرنیتــۀ ایرانــی و روشــنفکران ایــران،   نوشــتۀ علــی میرسپاســی»، «ســیری 
ــه،  ــا مدرنیت ــران   ب ــون»، «رویارویــی فکــری ای ــران بعــد از اســالم، نوشــتۀ آن.ک.س. لمبت در ای
ــم  ــتۀ کاظ ــت؟، نوش ــش رف ــرب پی ــد و غ ــب مان ــران عق ــرا ای ــدت»، «چ ــن وح ــتۀ فرزی نوش
علمــداری»، «مدارهــای توســعه نیافتگی اقتصــاد ایــران، نوشــتۀ   حســین عظیمــی»،     «توســعه و 
مناقشــات پارادیمــی جدیــد، نوشــتۀ مصطفــی ازکیــا، رشــید احمــدرش و حســین دانش مهــر»، 
«مقدمــه ای بــر جامعه شناســی توســعۀ روســتایی، تألیــف مصطفــی ازکیــا» و ... بنابرایــن، تعــداد 
قابــل مالحظــه ای از اندیشــمندان توانمنــد داخلــی و همچنیــن دانشــمندان علــوم اجتماعــی طراز 
اّول جهــان چــه در گذشــته و چــه در حــال حاضــر ازجملــه نظریه پردازانــی همچــون ماکــس وبــر 
ــام «اخــالق پروتســتانی و روح ســرمایه داری»، رونالــد انگلهــارت  ــه ن (١٩٧۶) در اثــر خــود ب
ــردال (١٣٨٢) در «عینیــت  ــار می ــر فرهنگــی و دموکراســی»، گون (١٣٨٩) در «نوســازی، تغیی
تی»، مالکــوم واتــرز  در پژوهش هــای اجتماعــی»، دانیــل لرنــر (١٣٨٣) در «گــذر از جامعــۀ ســنّ
تی و جامعۀ مدرن»، ســاموئل هانتینگنون در «موج ســوم دموکراســی»،  (١٣٨١) در «جامعۀ ســنّ
کارل ویتفــوگل در «اســتبداد شــرقی»، ژان پیــر دیــگار، برنــار هــورکاد و یــان ریشــار در «ایــران در 
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قــرن بیســتم»، جــان فــورران در «مقاومــت شــکننده (تاریــخ تحــوالت اجتماعــی ایــران)» و ...، | د

در اهمیــت فرهنــگ و نقــش آن در امــر توســعه به طــور عــام و توســعۀ سیاســی به طــور خــاص، 
دموکراســی و مشــارکت سیاســی، بررســی ریشــه های  اســتبداد شــرقی و کنــکاش در رویدادهــای 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی در جهــان و در ایــران دورۀ پهلــوی دوم تحقیقــات شــگرف و 

تأثیرگــذاری از خــود بــه جــای گذاشــته اند.
ــه اهمیــت  ــر ب ــی اســت از رویکــرد کالن وب ــق ترکیب ــن تحقی ــا چارچــوب مفهومــی ای ام
فرهنــگ و نظریــۀ بازنگری   شــدۀ نوســازی توســط اینگلهــارت و ولــزل و همچنیــن برخــی از 
رویکرد هــای ســاموئل هانتینگتــون بــه توســعۀ سیاســی و دموکراســی کشــورها و دیدگاه هــای 
ــر محمدعلی همایــون کاتوزیــان و حســین بشــیریه.  برخــی اندیشــمندان اجتماعــی ایــران نظی
تأثیــر اندیشــۀ وبــر (١٩٧٩و١٩٧۶) در مــورد اهمیــت فرهنــگ بــر شــئون مختلــف زندگــی 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی ازجملــه اهمیــت فرهنــگ پروتســتانی در شــکل گیری نظــام 
ســرمایه داری در جوامــع غربــی یــا نقــش فرهنــگ در جوامــع شــرقی در ایجــاد نظــام سیاســی 
ی بــود کــه الهام بخــش تحقیقــات زیــادی از ســوی  پاتری  مونیالیســتی یــا سلطانیســم بــه حــدّ
ــا (١٩٩۵)، الرنــس  اندیشــمندان اجتماعــی و سیاســی بعــد از وی شــد. فرانســیس فوکویام
پوتنــام  رابــرت  و   (١٩٩۶) هانتینگنــون  ســاموئل   ،(١٩٨۵  ،١٩٩٢  ،١٩٩٧) هریســون 
(١٩٩٣)، بــا الهــام از دیدگاه هــای وبــر اســتدالل می کننــد کــه آداب و رســوم فرهنگــی، رفتــار 
ــون، ١٣٨٨:  ــون و هانتیگت ــد (هریس ــکل می دهن ــروز را ش ــع ام ــادی جوام ــی و اقتص سیاس
١٨١). هانتینگتــون (١٩٩۶ و ١٩٩٣) اســتدالل می کنــد کــه جهــان بــر مبنــای تفاوت هــای 
فرهنگــی کــه طــّی چندیــن قــرن وجــود داشــته اند، بــه هشــت یــا نــه تمــدن تقســیم می شــود و 
ــده در مرزهــای فرهنگــی ای کــه ایــن تمدن هــا را از یکدیگــر جــدا  تضادهــا و چالش هــای آین
می کننــد رخ خواهنــد داد. از نظــر هانتینگتــون، تعیین کننده تریــن جنبه هــای توســعۀ سیاســی، 
ســه مولفــۀ عقالنیــت اقتــدار سیاســی، تمایــز کارکــردی و ســاختاری و رشــد مشــارکت 
سیاســی اند (هانتینگتــون، ١٣٧۵: ١٣٩ ‑ ۵۶). بنابرایــن، بــرای بررســی توســعۀ سیاســی و 
شــناخت درســت از آن بایــد عقالنی شــدن اقتــدار، تمایــز ســاختارها (نهادســازی) و گســترش 
مشــارکت سیاســی، مــورد کنــکاش دقیــق علمــی قــرار گیرنــد. در تحقیــق پیــش رو نشــان داده 
ــه و  ــتبداد مطلق ــن اس ــش گرفت ــی و در پی ــل خودکامگ ــوی دوم به دلی ــم پهل ــه رژی ــود ک می ش
مخالفــت بــا مشــارکت مســتقل مــردم در امــور سیاســی و فرهنگــی و بــا ایجاد انســداد سیاســی 
و فرهنگــی و تضعیــف جامعــۀ مدنــی به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢، زمینه هــای 
اجتماعــی مناســب بــرای توســعۀ فرهنگــی و سیاســی جامعــه و هموار شــدن موانــع فرهنگــی 
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|د توســعۀ سیاســی را در جامعــه از بیــن بــرد و اتخــاذ چنیــن رویه هــا و سیاســت هایی از جانــب 

پهلــوی دوم، دور از عقالنیــت اقتــدار سیاســی بــود. 
پوتنــام (١٩٩٣) نیــز در اســتدالل مشــابهی ادعــا می کنــد کــه در مذاهــب ایتالیــا کــه 
در آنجــا نهادهــای دموکراتیــک جــزو موفق تریــن نهادهــای امــروزی بــه شــمار می رونــد، 
جامعــۀ مدنــی از چندیــن قــرن پیــش توســعۀ نســبی یافتــه اســت. هریســون (١٩٩٢، ١٩٩٧، 
١٩٨۵) اســتدالل می کنــد کــه توســعه قویــاً تحــت تأثیــر ارزش هــای فرهنگــی اساســی جامعــه 
شــکل می گیــرد. فوکویامــا (١٩٩۵) نشــان می دهــد کــه توانایــی یــک جامعــه بــرای رقابــت 
ــه و  ــن تجزی ــه نفــس اجتماعــی اســت. تمــام ای ــه اعتمــاد ب ــی مشــروط ب در بازارهــای جهان
تحلیل هــا منعکس کننــدۀ ایــن فرض انــد کــه جوامــع معاصــر، دارای رویه هــای فرهنگــی 
مشــخصی هســتند کــه در مــدت زمانــی طوالنــی اســتمرار می یابنــد و تأثیــری مهــم بــر عملکرد 
سیاســی و اقتصــادی جوامــع می گذارنــد (هریســون، ١٣٨٨: ١٨٣)؛ در صورتــی کــه جامعــۀ 
ــرا  ــه و اقتدارگ ــای خودکام ــۀ حکومت ه ــود تجرب ــل وج ــوی دوم، به دلی ــران در عصــر پهل ای
ــه و  ــای اقتدارگرایان تها و هنجا ره ــنّ ــوار س ــور، وارث و میراث خ ــن کش ــی ای ــتر تاریخ در بس
ــود و از تنگناهــا و کاســتی ارزش هــای فرهنگــی دموکراتیــک و مســاوات گرایانۀ  اســتبدادی ب
ــرد. ــج می ب ــد، رن ــت کن ــک حمای ــای دموکراتی ــا، سیاســت ها و نهاد ه ــه از رویه ه ــی ک مردم

گابریــل آلمونــد و ســیدنی وربــا، در بررســی های خــود در مــورد پنــج کشــور انگلســتان، آلمان، 
امریــکا، ایتالیــا و مکزیــک بدیــن نتیجــه می رســند کــه علــت عمــدۀ توســعه نیافتگی سیاســی در 
کشــورهای جهــان ســوم، مربــوط بــه مســائل روانــی، تاریخــی و فرهنگــی اســت؛ بدیــن معنــی کــه 
در طــول تاریــخ در ایــن نظام هــا نوعــی فرهنــگ پدیــد آمــده کــه مانــع پیشــرفت و توســعۀ سیاســی 
ــردن ســطح  ــد باالب ــری از ســازوکار هایی مانن ــا بهره گی ــوان ب ــد کــه می ت ــان معتقدن می شــود. آن
ــراد  ــا اف ــرد ت ــان ب ــی و تاریخــی را از می ــار ســوء روان ــروت، بتدریــج آث ــع مجــدد ث ســواد و توزی
را بــرای پذیــرش مســئولیت ها و ایفــای نقش هــای سیاســی جدیــد و نیــز واردکــردن در فراینــد 
تصمیم گیــری آمــاده ســاخت (آلمونــد و وربــا، ١٩۶٨: ٣۶‑٣۵). بدین ترتیب، آلموند ســعی دارد 
تــا بــه نحــوی از انحــا، نظام هــای ارتدوکــس و نظریــات مربــوط بــه فرهنــگ را بــه توســعۀ سیاســی 
ارتبــاط دهــد. تحقیــق پیــش رو نیــز در  صــدد شناســایی و تحلیــل جامعه شــناختی مهم تریــن مانــع 
فرهنگــی ای اســت کــه به دلیــل حاکمیــت طوالنی مــدت نظام هــای سیاســی اقتدارگــرا و اســتبدادی 
در جامعــۀ ایــران، مانــع شــکل گیری هنجارهــا، ارزش های فرهنگــی و نهادهای دموکراتیکی شــده 

کــه از توســعۀ سیاســی و دموکراســی در دورۀ پهلــوی دوم پشــتیبانی کننــد.
از دیدگاه اینگلهارت، در فرهنگ بخش های خاصی هستند که نتایج مهم سیاسی و اجتماعی 
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به همراه دارند و شکل گیری پدیده های مهم اجتماعی ازجمله دموکراسی و نهادهای دموکراتیک | د

را در بر می گیرند. یکی از ابعاد مهم تفاوت های فرافرهنگی، اهمیت ویژۀ آنها در قبال دموکراسی 
است. جوامع مختلف در تأکید خود بر ارزش های حیاتی و ارزش های وجودی، تفاوت های 
فاحشی دارند. جوامعی که بر ارزش های خود بیانگری (وجودی) تأکید می کنند، از زمینۀ مساعدتری 
برای تحقق دموکراسی برخوردارند. به نظر می رسد توسعۀ اقتصادی، باعث تغییری تدریجی از 
ارزش های حیاتی به ارزش های وجودی می شود که به تشریح این موضوع کمک می کند که چرا 
جوامع ثروتمند، دموکراسی  بیشتری دارند. رابطۀ میان ارزش های حیاتی وجودی و دموکراسی بسیار 
قوی است. آیا آنها با هم عمل می کنند، چون ارزش های وجودی (که شامل اعتماد به دیگران، 
شکیبایی و مشارکت در تصمیم گیری اند) سرمنشأ دموکراسی هستند؟ آیا نهادهای دموکراتیک 
موجب ظهور این ارزش ها می شوند؟ همواره مشکل است که همه چیز را به طور قطعی مشخص 
کنیم، اما شواهد موجود حاکی از آنند که شکل گیری دموکراسی (توسعۀ سیاسی)، بیش از هر چیز 
یک موضوع فرهنگی است (اینگلهارت و بیکر،٢٠٠٠، به نقل از هریسون و هانتینگتون، ١٣٨٨: 
١٨٢). پیش فرض این تحقیق نیز بر همین مبناست که فرهنگ اقتدارگرایانه و استبدادی حاکم بر 
جامعه و نظام سیاسی جامعۀ ایران در دورۀ پهلوی دوم، به عنوان مهم ترین مانع فرهنگی، سبب 

ناکامی در دستیابی جامعۀ ایران به توسعۀ سیاسی شده است.
ــده، از  ــازی بازنگری ش ــب نوس ــمندان مکت ــزل، از اندیش ــارت و ول ــار اینگله ــه اظه ــا ب بن
زمانــی کــه آلمونــد و وربــا رونــد بحــران فرهنــگ مدنــی را مطالعــه کردنــد، دانشــجویان فرهنگ 
سیاســی اشــاره کرده انــد کــه ارزش هــای تــوده ای (ارزش هــا و هنجارهــای شــهروندان جامعه)، 
نقــش مهمــی در تقویــت دموکراســی و توســعۀ سیاســی ایفــا می کننــد. نویســندگان بانفــوذ ادعا 
کرده انــد کــه اعتمــاد، تســاهل و احساســات کارآمــد، نمایانگــر «فضایــل مدنــی» ای هســتند 
ــر نهادهــای دموکراتیــک می شــوند (الســول،١٩۵٨؛ ســیندرمن،  کــه موجــب کارکــرد مؤثرت
ــون،  ــرو، ١٩٩٨؛ دالت ــی گ ــارت، ١٩٩٧؛ پت ــس، ١٩٩٧؛ اینگله ــام، ١٩٩٣؛ گپ ١٩٧۵؛ پوتن
و  اکســتین  و  اکســتین(۶۶٩١)  همچنیــن  نوریــس،٢٠٠٢).  و  نیوتــون،٢٠٠١؛  ٢٠٠٠؛ 
دیگــران(۶۶٩١) اشــاره کــرده انــد کــه نظــام هــای دموکراتیــک، تنهــا در صورتــی تثبیــت مــی 
شــوند کــه شــهروندان هنجارهــای دموکراتیــک را درونــی کــرده و آن هــا را در روابطشــان بــه 

ــزل، ٩٨٣١: ۵١٢). ــارت و ول کار برند(اینگله
غالمرضــا انصاف  پــور (١٣۶٣) در کتــاب «ایــران و ایرانــی»، بــه بیان برخــی از ویژگی های 
ــان اندیشــمندان، ســفرا  ــان از زب  مثبــت و منفــی در شــخصیت اخالقــی و خلق وخــوی ایرانی
ــع  ــورد از ویژگی هــای  منفــی ای   کــه موان ــه دو م ــه کــه در اینجــا ب ــی پرداخت ــان غرب و بازرگان
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|د فرهنگــی توســعه محســوب می شــوند اشــاره می کنیــم: 

١) کیــش شخص پرســتی: وقتــی قهرمان پــروری و کیــش شخص پرســتی هــدف فــرد 
شــود، بــه صــورت طبیعــی در طیفــی قــرار می گیــرد کــه از باالدســتی زور می شــنود و بایــد آن را 
بــه شــکلی ســر پایین دســتی خالــی کنــد. متأســفانه  ایــن اخــالق در تاریــخ دو ســه هــزار ســالۀ 
اســتبدادپذیری برایمــان ملکــۀ ذهــن شــده و بــه ایــن زودی از بیــن نمــی رود. از ســوی دیگــر 
محیــط اســتبدادزده، اســتعداد خاصــی در پــرورش دوبــارۀ مســتبدان دارد. انصاف   پــور بــه نقــل 
ــار اســت و  ــۀ خــود حاکمــی قّه از ســرجان ملکــم می نویســد: «هــر کســی از ایرانیــان در خان
از کودکــی تــا دوران بزرگســالی هیــچ نمی بینــد و نمی شــنود مگــر حکــم و احــکام حکومــت 
و اجبــار بــه اطاعــت و فرمانبــرداری؛ چنان کــه هــر کــس عــادت می کنــد بنــده وار یــا فرمــان 
بدهــد یــا فرمــان بپذیــرد. بنابرایــن، هیچ کــس نمی توانــد بفهمــد کــه معنــی یــا مقصــود آزادی 
شــخصی و آزادی اقتصــادی و شــغلی و ملکــی چیســت. همچنان کــه پادشــاه مــردم کشــور را 
مجبــور بــه فرمانبــرداری از خــود می دانــد، در سلســلۀ مراتــب از بــاال تــا برســد بــه خانــه، هــر 
کــس خــود را حاکمــی قّهــار می دانــد. بــه ایــن علــت اســت کــه ایــن ملــت مثــل فرنگســتانی ها 

 نتوانســته بــه پیــش بــرود» (  انصاف  پــور،١٣۶٣: ۵٢ بــه نقــل از ملکــم،١٨٠٠: ٣١۵).
٢) مســئولیت ناپذیری:   بیشــتر مــا ایرانی هــا  کمتــر موقعــی اســت که مســئولیتی را کــه به عهده 
داریــم بــه جــا آوریــم یــا بهتــر اســت بگوییــم مســئولیت کامــل امــری را بپذیریــم. ایــن مســئولیت 
می توانــد مســئولیت انجــام کاری باشــد کــه بــه عهده مــان گذاشــته اند یــا مســئولیت و پاســخگویی 
در برابــر کاری اســت کــه انجــام داده ایــم. متأســفانه امــروزه عــدم مســئولیت پذیری در قبــال انجــام 
کارهــا و وظایــف محــول شــده، از طــرف کل جامعــه به عنــوان یــک معیــار پذیرفتــه شــده و ایــن 
خیلــی دردنــاک اســت. انصاف پــور بــه نقــل از دنیــس رایــت می نویســد: «بــه قــول و قرارهــای 
ی تریــن سخنانشــان نبایــد کمتریــن اعتمــادی کــرد.» ایــن جهانگــرد ادامــه  ایرانیــان یــا حتــی جدّ
می دهــد: «بنابرایــن، همیشــه بایــد در برابــر پیشــنهادهای موذیانــۀ آنــان تیزهــوش باشــید. ایرانیــان 
خرسندســاختن دیگــران را وظیفــۀ خــود می داننــد، امــا هنــگام عمــل، پایبند بــودن بــه شــرافت را از 

ــور،١٣۶٣: ٩٩، نقــل از رایــت،١٩٠٠: ١۵۴و١۵۵). ــد» (  انصاف  پ ــاد می برن ی
  صــادق زیبــاکالم (١٣٧٣) نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه علــل و موجباتــی کــه سبب ســاز 
عقب ماندگــی جامعــۀ ایــران شــدند، از درون آن   و شــرایط زیســتی حاکــم بــر آن برخاســته اند. 
ــت  ــران و شــرایط و وضعی ــۀ ای ــه خــود جامع ــم ب ــل مجبوری ــن عل ــن ای ــرای یافت ــن، ب بنابرای
محیطــی حاکــم بــر آن مراجعــه کنیــم (زیبــاکالم ،١٣٧٣  : ۶٨). زیباکالم می نویســد: «وضعیت 
جغرافیایــی ســخت حاکــم بــر ایــران، باعــث بــه وجود آمــدن شــرایط اجتماعــی ای شــده کــه 
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در مجمــوع بــرای توســعه و پیشــرفت چنــدان مناســب نبــوده اســت. پراکندگــی اجتماعــات | د

اســکان یافته، زندگــی عشــایری و صحراگــردی و ســرانجام تمرکــز مطلــق قــدرت در دســت 
حکومــت، ازجملــه عوامــل مهمــی هســتند کــه ارتبــاط مســتقیم بــا شــرایط اقلیمــی ایــران پیــدا 

ــاکالم،١٣٧٣: ١٠٩). ــد» (  زیب می کنن
محمــود ســریع القلم (١٣٩٢) در كتــاب «عقالنیــت و توســعه یافتگی ایــران»، بــه اهمیــت 
ُبعــد فرهنگــی توســعه در جای جــای كتابــش پرداختــه اســت. نویســنده در ابتــدای اثــر خــود 
ــدون آماده ســازی فرهنگــی  ــی» مطــرح كــرده كــه ب ــوان «كلیــت تحــول شــخصیت ایران باعن
ــه  ــود و ن ــد ب ــر خواه ــادی میّس ــازی اقتص ــه خصوصی س ــی، ن ــخصیت ایران ــول در ش و تح
توســعۀ سیاســی كــه هدفــی بــه مراتــب پیچیده تــر و عمیق تــر اســت. نویســنده اظهــار مــی دارد 
ــه  ــوزش، ســالمت اقتصــادی و ب ــام آم ــت و كاربردی شــدن نظ ــوزش و تربی ــق آم ــه از طری ك
ــام شــخصیتی  ــی در نظ ــم تحول ــی می توانی ــدارس و رســانه های جمع ــا و م كمــك خانواده ه
ایرانی هــا ایجــاد و انســان های منطقــی، علمــی، عقالنــی، منصــف و قاعده منــد تربیــت کنیــم 
(ســریع القلم، ١٣٩٢: ٢٣‑١٠). بنــا بــه دیــدگاه ســریع القلــم، مســئوالن و نخبــگان سیاســی 
و اجتماعــی بایــد بــا برنامه ریــزی مناســب و اقــدام بــه آن، تحــول در ســاختار شــخصیت ایرانی 
را در دســتور كار اولیــۀ خــود قــرار دهنــد و تمركــز بــر تحــول تربیتــی و شــخصیتی یعنــی تحــول 

فرهنگــی ایرانیــان را مهم تریــن وظیفــۀ دولتهــا در ایــران می دانــد.
مقصــود فراســتخواه (١٣٩۶) معتقــد اســت کــه اســتبداد همــزاد جامعــۀ ایرانــی اســت 
ــان گذاشــته  ــات و خلق وخــوی ایرانی ــر روحی ــر ویرانگــری ب و اســتبداد و خودکامگــی، تأثی
اســت. پشــت ایــن اســتبداد یــک هســتی و ســاخت اجتماعــی وجــود دارد؛ یک بافــت و زمینۀ 
اجتماعــی کــه ایــن اســتبداد را مرتــب بازتولیــد می کنــد. از دیــدگاه فراســتخواه، پدرســاالری 
و فرهنــگ اقتدارگرایانــه در عمــق الگوهــای رفتــاری ایرانیــان به ویــژه طبقــۀ متوســط جدیــد 
ــژه  ــکار واقعــی و به وی ــر ســبب می شــد اف ــن ام ــود. ای ــده ب ــوی دوم ریشــه دوان در دورۀ پهل
رفتارهــا و عملکــرد نخبــگان و نماینــدگان طبقــۀ متوســط جدید بــه نحوی بازتابــی از منافع و 
عالیــق همان پیشــینۀ ســنّت پدرســاالری و فرهنــگ اقتدارگرایانه باشــد (فراســتخواه،١٣٩۶: 
١۶٩‑١۶٨). پیامــد ایــن امــر، بــروز بســیاری از آشــفتگی های هنجــاری و رفتــاری از ســوی 
اعضــای ایــن طبقــه بــود کــه ادعــای آزادی و روحیــۀ خودمحــوری را در هــم ممــزوج کــرده 

بــود و پیامــد دیگــرش محروم شــدن جامعــه از فراینــد توســعۀ فرهنگــی و سیاســی بــود.
محمدعلی  همایــون کاتوزیــان(١٣٨۶،١٣٩٢،١٣٩۴،١٣٩۵)در آثــار متعــددش علت العلل 
ــه  ــد کــه از نظــر نویســنده، ب ــر آن می دان ــران را در اســتبداد حاکــم ب توســعه نیافتگی جامعــۀ ای
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|د طــور اخــص همیــن عامــل اســتبداد مطلــق در دورۀ پهلــوی دوم مانــع اصلــی بــه ثمررســیدن 

ــات مدعــای  ــرای اثب ــان ب ــاط، کاتوزی ــن ارتب ــران شــده اســت. در ای ــای توســعه در ای برنامه ه
ــای  ــورد پیامده ــی در م ــج مهم ــه نتای ــا و ب ــه یافته ه ــد و ب ــی می کن ــات فراوان ــود  تحقیق خ
ــا اســتناد  ــورد ب ــان در یــک م ــد. کاتوزی ــران دســت می یاب ــۀ ای ــر جامع ــدۀ اســتبداد ب ویران کنن
بــه ســخنان اســدالله علــم (وزیــر دربــار و محــرم اســرار پهلــوی دوم) می گویــد: مانــع توســعۀ 
سیاســی جامعــۀ ایــران برخــالف تصــور اکثــر ایرانیــان کــه امپریالیســم غــرب را مانــع اصلــی آن 
ــوده و شــخصیت اســتبدادی و  د ســطحی ب ــع حاکمیــت اســتبدادی و تجــدّ ــد، در واق می دانن
خودکامــۀ شــاه (کــه هــم حامــل فرهنــگ اقتدارگــرا و هــم تولیدکننــدۀ آن بــود) در هــر دو زمینــه 

نقشــی مهــم و در حقیقــت تعیین کننــده داشــته اســت.
ــه، چندپارگی هــای اجتماعــی و  ــدرت مطلق ــان ســاختار ق ــدگاه حســین بشــیریه، می از دی
ــده  ــدیدکننده و بازتولیدکنن ــل و تش ــط متقاب ــوژی و نگــرش سیاســی، رواب ــی و ایدئول فرهنگ
وجــود داشــته و ایــن مجموعــۀ روابــط کــه مبّیــن وضعیــت ایســتایی نظــام سیاســی در 
ــیوه ای  ــه ش ــی ب ــارکت سیاس ــازش و مش ــت و س ــای رقاب ــن زمینه ه ــد، از تکوی ــران بوده ان ای
دموکراتیــک جلوگیــری کرده انــد. بنــا بــه اظهــار بشــیریه، «فرهنــگ سیاســی ایــران بــه دالیــل 
مختلــف و پیچیــده، فرهنــگ تابعیــت در مقابــل فرهنــگ مشــارکت بــوده اســت و مجــاری 
ــه فرهنــگ را تقویــت می کرده انــد»  ــه ایــن گون جامعه پذیــری و فرهنگ پذیــری، روی هــم رفت
(بشــیریه، ١٣٨٧: ١۵٧). بنابرایــن از نظــر بشــیریه، تکویــن و ســاخت دولــت مطلقــۀ مــدرن 
همــراه بــا گســترش چندپارگی هــای اجتماعــی و فرهنگــی و تــداوم و تقویــت فرهنــگ سیاســی 
ــران دورۀ  ــه موانــع اصلــی توســعۀ سیاســی در جامعــۀ ای ــه و پدرســاالرانه، ازجمل اقتدارگرایان

پهلــوی دوم بوده انــد.

۴. فرض تحقیق
بــه نظــر می رســد فرهنــگ اقتدارگــرا و اســتبدادی حاکــم بــر جامعــه و نظــام سیاســی جامعــۀ 
ایــران در دورۀ پهلــوی دوم، مهم تریــن مانــع توســعۀ سیاســی در ایــن دوره بــوده اســت، بدیــن 
صــورت کــه ایــن فرهنــگ در ســطوح کالن، میانه و خرد جامعــه و همچنیــن در خرده نظام های 
ــاری  ــرات مخــّرب خــود را گذاشــته و پیامد هــای زیانب اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی، تأثی
بــرای جامعــۀ ایــران داشــته اســت کــه یکــی از مهم تریــن آنهــا، توســعه نیافتگی سیاســی 
جامعــۀ ماســت. بــه عبــارت دیگــر، فرهنــگ اقتدارگــرای حاکــم بــر جامعــه و نظــام سیاســی 
جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم در ســطوح گوناگــون مدیریــت کالن، به عنــوان مهم تریــن 
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مانــع فرهنگــی در دســتیابی جامعــۀ ایــران بــه توســعۀ سیاســی ایفــای نقــش کــرده اســت. از | د

ویژگی هــای بــارز ایــن فرهنــگ اســتبدادی می توانیــم بــه مدیریــت اســتبدادی و اقتدارگرایانــۀ 
نظــام سیاســی حاکــم وقــت بــر دیگــر خرده نظام هــای اجتماعــی و فقــدان عقالنیــت سیاســی 
حاکمــان و نقدپذیرنبــودن آنــان اشــاره کنیــم کــه ســبب شــکل گیری انســداد سیاســی بــه جــای 

توســعۀ سیاســی در جامعــه شــد.

۵. روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحقیــق تاریخــی و اســنادی در صــدد پاســخگویی بــه ایــن 
ــوی دوم ســبب عــدم  ــع فرهنگــی کــه در دورۀ پهل پرســش اساســی برآمــده کــه مهم تریــن مان
دســتیابی جامعــۀ ایــران بــه توســعۀ سیاســی شــد چــه بــوده اســت و دیگــر اینکــه پهلــوی دوم بــه 
کمــک چــه اقدامــات اساســی جامعــۀ ایــران را از دســتیابی بــه توســعۀ سیاســی محروم کــرد؟ به 
عبــارت دقیق تــر، در ایــن تحقیــق بــا بــه کارگیــری روش تحقیــق تاریخــی ـ  تحلیلــی و اســنادی 
و بــا مراجعــه بــه كتابخانه هــای حقیقــی و مجــازی و بررســی كتاب هــا و اســناد معتبــر مرتبــط 
بــا موضــوع تحقیــق و فیش  بــرداری، بــه جمــع آوری اطالعــات تاریخــی مرتبــط بــا موضــوع 
ــوی  ــم اقتدارگــرای پهل ــورد رژی ــرداری از پژوهش هــای جامعه شناســانه در م ــق و بهره ب تحقی
ــرای  ــه و ب ــان پرداخت ــاط جه ــایر نق ــی و س ــی ایران ــزرگ اجتماع ــمندان ب دوم توســط اندیش
پاســخگویی بــه پرســش اساســی تحقیــق اقــدام شــده و بــا اســلوب جامعه شناســی تاریخــی، 

بــه تدویــن و تحلیــل و فراتحلیــل آنهــا پرداختــه شــده اســت. 

۶. چالش نوسازی اقتصادی آمرانۀ پهلوی دوم با توسعۀ فرهنگی و سیاسی 
نوسازی اقتصادی آمرانۀ دولتی در دورۀ پهلوی اّول در ایران شروع شد، اما این برنامه در عصر 
پهلوی دوم به صورت گسترده تر ادامه یافت. در این دوره، جوانب اثبات  گرایانه و ابزاری تمدن 
مدرن مورد تأکید قرار گرفتند (وحدت،١٣٨٢: ١٣)، ولی به مشارکت مردم در امور فرهنگی 
و سیاسی مستقل، به اندازۀ کافی و متوازن با توسعۀ اقتصادی توجه نشد. بنا به اظهار برخی از 
نویسندگان و اندیشمندان، ماهیت نوسازی حکومت پهلوی دوم اجباری و از باال (جهانبگلو،١٣٨٠: 
٢٢ و فوران، ١٣٧٨: ٣٣۴)، فضایی و فیزیکی (عظیمی آرانی،١٣٩١: ١٠۵)، اقتدارگرایانه 
و دولت مدار (غنی نژاد،١٣٧٧: ٧)، تکنولوژیک و ابزاری (وحدت، ١٣٨٢: ١٣٢)، مبتنی بر 
دیکتاتوری (فوران، ١٣٧٨: ٣٣۵)، آمرانه (بهنام،١٣٩١: ١٣۵)، تمرکزطلب و شبه مدرنیستی 
(کاتوزیان،١٣٨۶: ٢٣۴)، ملی گرایانه و مطلقه (بشیریه،١٣٨٧: ۶٨) و خودکامه و استبدادی 
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|د (کاتم، ١٣٧٢: ٣٨) بوده است. تقریباً همۀ محققان بر شکل اقتدارگرایانه و استبدادی نوسازی 

که فقط به ُبعد اقتصادی و فناورانه (عقالنیت ابزاری) توسعه معطوف بود، ولی به ابعاد توسعۀ 
فرهنگی و توسعۀ سیاسی که مشارکت فرهنگی و سیاسی مردم را در بر داشت توجهی نشد تأکید 
می کنند. تسلط دولت بر اقتصاد و سایر خرده نظام های اجتماعی کشور، فرهنگ اقتدارگرایی و 

قیمومت گرایی را در جامعه بازتولید می کرد. 
ــوی دوم،  ــر جامعــه و نظــام سیاســی در دورۀ پهل ــۀ حاکــم ب ــل فرهنــگ اقتدارگرایان به دلی
جامعــۀ مدنــی توانمنــد در ایــن دوره شــکل نگرفــت. هــر چنــد طــی ١٢ ســال ابتــدای حکومــت 
تی حامــی آن، جامعۀ  پهلــوی اّول، به دلیــل ضعــف قــدرت رژیــم و نیروهــای محافظــه کار و ســنّ
ــران در طــول  ــۀ ای ــد اســتبداد در جامع ــی چــون بازتولی ــود، ول ــه ب ــی نوپایــی شــکل گرفت مدن
تاریــخ، به دلیــل زیســت تاریخــی و نــوع نهادهــا و فرهنــگ حاکــم بــر آن، میــل مزمــن و رونــد 
غالــب بــوده و رفتارهــا و روحیاتــی متناظــر بــا خــود داشــته اســت، بــا اقدامــات اقتدارگرایانــه و 
انحصارطلبانــۀ پهلــوی دوم به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ تضعیف شــد و انســداد 
فرهنگــی و سیاســی بــه جــای توســعۀ فرهنگــی و سیاســی نصیــب جامعــۀ ایــران گردیــد. بنــا بــه 
بینــش جامعه شناســی فرهنــگ و توســعه، تصــور اینكــه بتــوان بــدون تقویــت جامعــۀ مدنــی و 
ســرمایۀ اجتماعــی و ایجــاد محیــط پویــا بــرای فعالیت های سیاســی و روشــنفكری بــه برقراری 
ــه اســت.  ــدار و توســعۀ سیاســی دســت یافــت، تصــوری خــام و خیال پردازان دموكراســی پای
جامعــۀ مدنــی نیرومنــد، محــور دموکراســی در تئــوری و عمــل اســت و نقــش تعیین کننــده ای 
ــی  ــۀ مدن ــد: «جامع ــرگ می نویس ــان ارنب ــه ج ــور ک ــان ط ــت دارد. هم ــدرت دول ــرل ق در کنت
اغلــب بــا کنترل کــردن قــدرت دولــت، بــه دموکراســی خدمــت می کنــد و ایــن نکتــه اهمیتــی 
حیاتــی دارد. تاریــخ تحــوالت اجتماعــی معاصــر به خوبــی نشــان می دهــد کــه چقــدر وجــود 
ــردم در  ــور م ــه حض ــد. البت ــم باش ــد مه ــتقل می توان ــازمان های  مس ــد از س ــروی نیرومن قلم
جامعــۀ مدنــی، بســتگی بــه ماهیــت دولــت و طبیعــت انجمن هــا، گروه هــا  و جنبش هــا  دارد» 

(  ارنبــرگ، ٢٠١۶: ٣۵۴).
عالوه بــر آن، در جوامعــی كــه «عــدم حــّس مســئولیت پذیری، همزیســتی و اخــالق مدنــی» 
(  جهانبگلــو، ١٣٨٠)،   «بی اعتمــادی اجتماعــی و بدبینــی سیاســی» (  خانیکــی، ١٣٨١)  ، 
«پیش بینی ناپذیــری رفتــار حکومتگــران» (  رنانــی، ١٣٨١)  ، «تــداوم خشونت ســاالری در اثــر 
عــدم  امنیــت مزمــن مســتتر در جامعــه» (  ســیف، ١٣٧٩)   و مطلــق اندیشــی حکمفرماســت، 
بالطبــع خبــری از جامعــۀ مدنــی و ســرمایۀ اجتماعــی و متعاقبــاً محیــط پویــا بــرای فعالیت های 
سیاســی احــزاب و جریانــات روشــنفكری و روشــنگری نیســت و در چنیــن شــرایط اجتماعــی، 



ــ ارتباطات ١٢٢ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
ــن | د ــا در پیــش گرفت ــرداد ١٣٣٢، ب ــوی دوم پــس از م توســعۀ سیاســی محقــق نمی شــود. پهل

رویــۀ اســتبدادی در ادارۀ جامعــه و شدت بخشــیدن بــه آن پــس از حرکــت اعتراضــی ١۵ 
خــرداد ١٣۴٢، در مســیر تضعیــف هــر چــه بیشــتر و در نهایــت ســرکوب جامعــۀ مدنــی پیــش 
رفــت. نوســازی اقتصــادی ـ  اجتماعــی محمدرضــا پهلــوی بــه شــیوۀ آمرانــه، به دلیــل اینکــه بــا 
ســرکوب جامعــۀ مدنــی همــراه بــود و نوســازی فرهنگــی و سیاســی در بــر نداشــت، ابتــر مانــد 

و بــه انقــالب بهمــن ١٣۵٧ منتهــی شــد.

٧. تحلیل یافته های تحقیق
٧‑١. وضعیت نظام اجتماعی

ــا  مختصــات جامعــه، فرهنــگ و سیاســت ایــران در دورۀ تحقیــق پیــش  رو را می توانیــم بن
بــه ماهیــت ایــن پژوهــش، در قالــب ســه خرده نظــام اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بررســی 
ــا  ــرای هــر یــک از ایــن خرده نظام هــا، شــاخص هایی تعییــن شــده ت ــم. بدیــن منظــور ب کنی
ــن  ــر پرســش ای ــا پرســش اساســی و دیگ ــاط ب ــانه در ارتب ــج جامعه شناس ــه نتای ــتیابی ب دس

تحقیــق تســهیل شــود:
٧‑١‑١. خرده نظام اجتماعی

الگــوی عمومــی نظــام اجتماعــی در دورۀ مــورد بررســی هماننــد الگــوی جوامعــی اســت کــه 
در ابتــدای مراحــل توســعه قــرار دارنــد. رشــد شهرنشــینی در حالــی کــه هنــوز بیشــتر جمعیــت 
ــب زندگــی و معیشــت کشــاورزی،  ــد، وجــود شــیوۀ غال کشــور در روســتاها زندگــی می کنن
جهــل و بیســوادی قابــل توجــه، غلبــۀ ویژگی هــای انتســابی، دشــواری بیــش از حــدّ تحــرک 
ــن  ــی ای ــغلی، از مشــخصات اصل ــوع و کم تحــرک ش ــاختار کم تن ــی و س ــی و عموم اجتماع
ــب دو  ــام در قال ــن خرده نظ ــور مشــخص ای ــتند. به ط ــورد بررســی  هس ــام در دورۀ م خرده نظ

ــرد: ــر مــورد کنــکاش قــرار می گی شــاخص زی
٧‑١‑١‑١. الگوهای زندگی

تصویــر اجتماعــی ایــران در دورۀ پهلــوی دوم، تصویــر جامعــه ای اســت کــه در مراحــل ابتدایــی 
فراینــد توســعه قــرار داشــت. تحقیقــات تاریخــی در دســترس بازگــوی آننــد کــه: «طــّی دورۀ 
پهلــوی، تناســب جمعیــت دهقانــان و عشــایر در کل جمعیــت کشــور از حــدود ٨٠ درصــد در 
اوایــل دهــۀ ١٣٠٠ بــه حــدود ۵٠ درصــد در اواخــر دهــۀ ١٣۵٠ کاهــش یافــت. بخصــوص 
ــاه از دســت  ــود را در دورۀ محمدرضاش ــناختی خ ــت ش ــت جمعی ــین اهمی ــایر کوچ نش عش
دادنــد و تقریبــاً از ٢۵ درصــد در ابتــدای دورۀ پهلــوی اّول بــه کمتــر از ۵ درصــد کل جمعیــت 
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|د در اواخــر دورۀ پهلــوی دوم کاهــش یافتنــد (اشــرف و بنوعزیــزی،١٣٨٧: ١٠٢).

ــه  ــران در دورۀ پهلــوی دوم ارائ ــگار و همکارانــش از جامعــۀ ای ــر دی تصویــری کــه ژان پی
می دهنــد، قابــل تأمــل اســت: «ایــران صاحــب یکــی از بزرگتریــن شــهرهای جهــان (تهــران)، 
یکــی از زیباتریــن شــهرها (اصفهــان) و چنــد شــهر بســیار قدیمــی (اکباتــان کــه تبدیــل بــه 
همــدان شــده، شــوش و تخــت جمشــید) اســت، ولــی همــواره کشــور کشــاورزی بــوده و بــاز 
هــم مدتهــا خواهــد مانــد. پیــش از انقــالب بهمــن ۵٧، بیشــتر جمعیــت ایــران را روســتاییان 
تشــکیل می دادنــد؛ یعنــی ۶٨/۶ درصــد از ١٨/٩میلیــون  نفــر جمعیــت کشــور در سرشــماری 
ســال ١٩۵۶ و ۶١ درصــد از ٢۵/٨میلیــون نفــر جمعیــت در ١٩۶۶ و ۵٣/١ درصــد از ٣٣/٧ 
میلیــون نفــر جمعیــت در ســال ١٩٧۶. ایــن کاهــش مســتمر در درصــد روســتاییان نبایــد رشــد 
مــداوم و شــمار واقعــی آنــان را پنهــان کنــد «١٣میلیــون نفــر در ســال ١٩۵۶، ١۶میلیــون نفــر 
در  ســال ١٩۶۶ و ١٨میلیــون نفــر در ســال ١٩٧۶» (دیــگار و دیگــران، ١٣٧٨: ٣۵٣). 
تی اربــاب و رعیتــی در قوانیــن موضوعــۀ  در دهه هــای ١٣٢٠ تــا ١٣٣٠، مناســبات ســنّ
ــت،  ــاورزی، رشــد جمعی ــد کشــور به رســمیت شــناخته شــد. گرچــه تجاری شــدن کش جدی
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر و پیشــرفت هایی در زمینــۀ ارتباطــات و حمل ونقــل به تدریــج 
اجتماعــات روســتایی را در ایــن دهه هــا دگرگــون ســاختند، امــا شــرایط کلــی دهقانــان حتــی 
نســبت بــه پــس از اصالحــات ارضــی ســال ١٣۴٢ و تقســیم زمیــن بیــن آنــان، بــه صــورت 

مطلــق و نســبی فقیرانــه باقــی مانــد. 
ــه  ــوی دوم ب ــان: «خــط مشــی های سیاســی  ـ  اقتصــادی دولــت پهل ــار کاتوزی ــه اظه ــا ب بن
گســترش ســریع شــهرهای کوچــک و بــزرگ و فعالیت هــای شــهری انجامیــد. افزایــش 
درآمدهــا و مصــرف در شــهر و زوال کشــاورزی و روستانشــینی، بــه مهاجــرت جمعــی 
روســتاییان بــه شــهرها منجــر شــد. گســترش بوروکراســی دولتــی و تمرکــز بیــش از پیــش و در 
واقــع شــگفت انگیز تصمیم هــای اجرایــی، باعــث ســیل مهاجــرت از شــهرهای کوچــک بــه 

ــان،١٣٨۶: ٣٢٢). ــد» (کاتوزی ــزرگ گردی ــهرهای ب ش
در چنین شــرایطی، مهاجرت خیل عظیم روســتاییان و رشــد و گســترش شــهرها سبب افزایش 
تراکم مادی و اخالقی جمعیت و انباشــت مطالبات اقتصادی و سیاســی شــد. اســتفاده از وســایل 
ارتباطــی نظیــر رادیــو، تلویزیــون، روزنامه هــا، مجــالت و ... باعــث شــد تــا آگاهی هــای اجتماعــی 
مردم بیشــتر شــود و ســطح مطالبات اقشــار مختلف شــهری و روســتاییانی که در حاشــیۀ شــهرها 
ســکونت گزیــده بودنــد بیشــتر شــود. امــا پهلــوی دوم بــا وجــود برداشــتن گامهــای قابــل توجــه در 
توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه، بنا به ماهیت اســتبدادی و اقتدارگرایانه و «سیاســت توســعۀ 
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نامــوزون» (آبراهامیــان، ١٣٨۵: ٢٩٠) و پیــروی از «الگــوی توســعۀ مطابق با نظریۀ اقتصادی رشــد | د

قطــره ای(The trickle-down theory of economics) کــه به طــور اجتناب   ناپذیــری شــکاف 
بیــن گروه هــای دارا و فقیــر را وســیع تر کــرد» (آبراهامیــان،١٣٩٣: ٢۵٢)، نتوانســت برنامــۀ جامعــی 
بــرای رفــاه آحــاد مختلــف مــردم و همچنیــن برنامــه ای بــرای توســعۀ سیاســی و فرهنگــی اقشــار 
مختلــف اجتماعــی داشــته باشــد و خرده فرهنگ هــای مناســب با توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــی در 
جامعــه شــکل دهــد. در نتیجه فرهنــگ پدرســاالرانه و اقتدارگرایانه همچنــان در روابــط خانوادگی و 

مناســبات اجتماعــی بــه حاکمیت خــود ادامــه داد.
٧‑١‑١‑٢. طبقات اجتماعی

طبقــات اجتماعــی عمــده در دورۀ پهلــوی دوم و قبــل از انقــالب بهمــن ١٣۵٧ عبــارت بودنــد 
از اقشــار مســلط شــامل متخصصــان غربگــرا و کارمنــدان دولــت و بورژواهــای جدیــد رو بــه 
ــد در بخــش دولتــی و  ــه صــورت کارمن رشــد؛ اقشــار متوســط و متوســط پاییــن شــهری کــه ب
تی کــه شــامل اکثریت  خصوصــی مشــغول بــه کار بودنــد؛ طبقــات متوســط و متوســط پاییــن ســنّ
علمــا، تاجــران خــرد، کســبه، پیشــه وران و شــاگردان آنهــا بودنــد؛ طبقــۀ کارگــر بســیار ناهمگون، 
ازجملــه کارگــران ماهــر، نیمــه ماهــر صنعتــی، کارگــران ســاده، کارگــران فصلــی و افــراد دیگــری 
در مشــاغل حاشــیه ای و طبقــات مرتبــط بــا زمیــن کــه از زمینــداران خــرد، دهقانــان و برزگــران 

ــزی، ١٣٨٧: ٧۶‑٧۵). ــد (اشــرف و بنوعزی خوش نشــین ترکیــب می یافتن
الــف) اقشــار مســلط: اقشــار مســلط در اوایــل عصــر پهلــوی شــامل خانــدان ســلطنتی، 
کارمنــدان ســطح بــاالی اداری، زمینــداران بــزرگ، خانهــای عشــایر، علمــای بانفــوذ و تّجــار 
ثروتمنــد بودنــد. در پایــان دورۀ پهلــوی، تغییــرات مهمــی چــه از لحــاظ انــدازه و چــه از لحــاظ 
ترکیــب طبقاتــی در ایــن اقشــار صــورت گرفــت. ایــن تغییــرات مشــتمل بودنــد بــر جایگزینــی 
ــه کار قدیمــی کــه اغلــب از  نخبــگان متخصــص و اداری جدیــد بــه جــای سیاســتمداران کهن
ــی تدریجــی ســرمایه گذاران صنعتــی و  ــد؛ جایگزین تی و رؤســای ایــالت بودن ــداران ســنّ زمین
تّجــار جدیــد، پیمانــکاران، مهندســان مشــاور، صاحبــان ســرمایه های مالــی و بانکــداران بــه 

تی. جــای تّجــار مرفــه و کاهــش قــدرت و موقعیــت علمــا و زمینــداران ســنّ
محمدرضاشــاه از ســازمان یافتن اقشــار مســلط و درگیرشــدن آنها در فعالیت های مســتقل 
ــتند  ــمی می توانس ــورت غیررس ــه ص ــط ب ــی فق ــگان سیاس ــرد. نخب ــت می ک ــی ممانع سیاس
ــد.  ــکیل دهن ــونری تش ــی فراماس ــای مخف ــا لژه ــا ی ــل دوره ه ــای غیرمنســجمی مث انجمن ه
عالوه بــر آن، او هماننــد پــدرش به طــور معمــول دســتیاران مطیــع و فرمانبــردار و انعطاف پذیــر 
را بــه جــای سیاســتمداران توانمنــد و صاحــب رأی مســتقل بــه کار می گماردنــد؛ راهبــردی کــه 
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|د ــا بحران هــای داخلــی و بین المللــی برایشــان گــران تمــام می شــد. در مواجهــه ب

در فضــای نســبتاً بــاز سیاســی ســال های ١٣٢٠ تــا ١٣٣٢، الیگارشــی متشــکل از 
سیاســتمداران کهنــه کار، زمینــداران، تّجــار بــزرگ، صاحبــان ســرمایه و رهبران مذهبــی بانفوذ 
توانســتند بــر مجلــس، دولــت و مقام هــای دولتــی در اســتان ها تســلط یابنــد. بــه هــر حــال از 
یــک ســو روشــنفکران و کارگرانــی کــه توســط حــزب تــوده از ســال ١٣٢٠ بســیج شــده بودند و 
از ســوی دیگــر، جبهــۀ ملــی بــا ائتالفــی گســترده از طبقــۀ متوســط جدیــد و بازاریــان میانه  حــال 
تی و طبقــات متوســط پاییــن تحــت رهبــری محمــد مصــدق، ایــن اقشــار صاحب نفــوذ  ســنّ
ــر ضــدّ  ــار ب ــه رهبــری درب ــه کار ب ــگان سیاســی کهن ــد. در ایــن دوران نخب ــه چالــش گرفتن را ب
جنبــش ملی گــرای طبقــۀ متوســط و جنبــش چپگــرای کارگــران بــه مبــارزه پرداختنــد. همــۀ ایــن 
عناصــر محافظــه کار، از کودتــای ١٣٣٢ کــه در پــی آن شــاه تبعیدشــده بــه قــدرت بازگشــت 
ــا  ــز کودت ــا انجــام موفقیت آمی ــزی، ١٣٨٧ :٨٣‑٨٢). ب ــد (اشــرف و بنوعزی ــت کردن حمای
تی، جامعــۀ مدنــی نوپــای ایــران کــه طــّی  و قدرت گرفتــن دربــار و نخبــگان محافظــه کار ســنّ
١٢ ســال ابتــدای پهلــوی دوم به دلیــل فضــای نســبتاً بــاز سیاســی جانــی تــازه گرفتــه بــود و بــه 
رهبــری محمــد مصــدق در صــدد پیشــبرد جامعــۀ ایــران بــه ســوی توســعه در ابعــاد مختلــف 

ازجملــه توســعۀ فرهنگــی و سیاســی بــود بــه شکســت انجامیــد.
ب) طبقــۀ متوســط جدیــد: اجــرای برنامــۀ نوســازی آمرانــۀ اقتصــادی ـ اجتماعــی فراگیــر 
و گســترده در دورۀ پهلــوی دوم، ســبب گســترش طبقــۀ متوســط جدیــد در جامعــۀ ایــران شــد، 
ــه  ــی دســت ب ــی و سیاس ــطوح فرهنگ ــی س ــر، یعن ــطوح دیگ ــم نتوانســت در س ــن رژی ــا ای ام
نوســازی بزنــد و باعــث مشــارکت نماینــدگان طبقــۀ متوســط در فعالیت هــای مســتقل فرهنگــی 
و سیاســی شــود و ایــن عمــل ســبب انســداد مجــاری ارتبــاط نظــام سیاســی و تــودۀ مــردم شــد 
و شــکاف بیــن نخبــگان حاکــم و نیروهــای اجتماعــی جدیــد عمیق تــر گردیــد. آبراهامیــان در 
ایــن بــاره می نویســد: «بــه ایــن ترتیــب در ســال ١٣۵۶، فاصلــۀ بیــن نظــام اجتماعــیـ  اقتصــادی 
توســعه یافته و نظــام سیاســی توســعه نیافته چنــان وســیع بــود کــه بحرانــی اقتصــادی می توانســت 
کل رژیــم را متالشــی کنــد، چنان کــه در بهمــن ١٣۵٧ چنیــن شــد» (آبراهامیــان، ١٣٨۵: ٣٩٠). 
در واقــع، جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم، مدرنیزاســیونی بــدون تجربــۀ مدرنیته را پشــت ســر 
گذاشــت. بــه بیــان دیگــر، توســعۀ اقتصــادیـ   اجتماعــی آمرانــۀ پهلــوی دوم، از توســعۀ فرهنگــی 
تی  و سیاســی بهــرۀ مناســبی نبــرد و در نتیجــه، عادت واره هــا، اخالقیــات و هنجارهــای مردم ســنّ
بــا ترتیبــات مــدرن ناهمزمــان بــود. تنظیمــات و تأسیســات مــدرن گســترش یافتنــد، بــدون آنکــه 
ــات،  ــه جــای بســط روحی نگرش هــای مــردم پا به پــای آنهــا مــدرن شــود. ایــن مدرنیزاســیون ب



ــ ارتباطات ١٢۶ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
خلقیــات و ارزش هــای مــدرن و دموکراتیــک و تثبیــت و نهادینه کــردن آنهــا، منشــأ آشــفتگی در | د

ارزش هــای متعــارض فرهنگــی ـ اجتماعــی مــردم شــد.
بنــا بــه اظهــار اشــرف و بنوعزیــزی، در دورۀ پهلوی دوم، رشــد نظــام اداری، نیــاز روزافزون 
بــه تکنیســین ها و مدیــران در همــۀ ســطوح، چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخــش خصوصــی 
و گســترش ســوادآموزی بــه ســبک غــرب، منجــر به پیدایش طبقۀ متوســط غیرســرمایه دار شــد 
ــی، نیروهــای نظامــی و تکنیســین های  ــدان دولت ــان حرفه هــای آزاد، کارمن کــه شــامل صاحب
بخــش خصوصــی و روشــنفکران بودنــد. اعضــای ایــن طبقــه، کنشــگران اصلــی در ایجــاد و 
نوســازی حکومــت در دوران پهلــوی بودنــد. بــا ایــن حــال فقــدان فرصــت بــرای مشــارکت در 
ــۀ آخــر حکومــت  ــادار به خصــوص در دو ده ــای فرهنگــی و سیاســی مســتقل معن فعالیت ه
پهلــوی دوم موجــب دلســردی، نارضایتــی و در نهایــت، مخالفــت فعاالنــه بــا رژیــم در بیــن 
بســیاری از اعضــای ایــن طبقــه شــد (اشــرف و بنوعزیــزی،١٣٨٧: ٨۶). در مجمــوع، طبقــۀ 
ــی  ــت مطلوب ــوی دوم از لحــاظ اقتصــادی   ـ  اجتماعــی از موقعی ــد در دورۀ پهل متوســط جدی
برخــوردار و از رفــاه اقتصــادی بهره منــد بودنــد ولــی از جنبه هــای سیاســی و فرهنگــی، اجــازۀ 
ــن ممانعــت از  ــا داده نشــد. ای ــدگان آنه ــه نماین ــتقل ب ــی و سیاســی مس ــای فرهنگ فعالیت ه
ــور سیاســی و فرهنگــی،  ــد در ام ــۀ متوســط جدی ــدگان طبق ــۀ نماین فعالیــت مســتقل و آزادان
ــگان سیاســی حاکــم  ــار و نخب ــر درب ــۀ حاکــم ب ــل ماهیــت فرهنــگ اقتدارگرایان بیشــتر به دلی

وقــت بــوده اســت کــه ســرانجام مانــع دســتیابی جامعــه بــه توســعۀ سیاســی شــد.
در تحلیلــی جامعه شــناختی مــی تــوان گفــت کــه بیشــتر اعضــای طبقــۀ متوســط در دورۀ 
پهلــوی دوم بــه عنــوان مدیــران و کارمنــدان ســازمان های کار، صنعــت و خدمــات، حقوق بگیــر 
ــق و عدم اســتقالل فکــری و از  دولــت بودنــد، ایــن وضــع، کیــش شخص پرســتی و تملّ
بین رفتــن فردیــت و عــزت نفــس و عدم تعهــد بــه منافــع جمعــی را تشــدید کــرد. حکومــت 
اقتدارگــرای پهلــوی دوم، بــا درآمــد هنگفــت حاصــل از فــروش نفــت، بــه مشــارکت مســتقالنه 
و آزادانــۀ مــردم به ویــژه اعضــای طبقــۀ متوســط جدیــد در امــور فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
ــد انتظــار  اهمیــت نمــی داد. در چنیــن بســتر اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی نبای
داشــته باشــیم انســانها بــه ســهولت بــا هــم توافــق کننــد و فرهنــگ تســاهل و مــدارا و گفت وگــو 
رواج یابــد و جامعــه بــه ســمت توســعۀ فرهنگــی و سیاســی میــل کند. وقتــی ســاختار اقتصادی 
و سیاســی اقتدارگراســت و مشــارکت جو نیســت، طبعــاً مشــارکت تمریــن نمی شــود، خلقیــات 
و ارزش هــای مشــارکتی نهادینــه نمی شــوند، گفت وگــوی اجتماعــی، توافــق، اجمــاع، تحمــل و 

انتقادپذیــری توســعه نمی یابنــد و توســعۀ فرهنگــی و سیاســی شــکل نمی گیــرد.
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|د تی (معممیــن) و بازاریــان شــامل  تی: قشــرهای متوســط ســنّ ج) قشــرهای متوســط ســنّ

تّجــار، پیشــه وران و کســبه، انعطاف  پذیــری اقتصــادی و فرهنگــی قابــل توجهــی در دورۀ 
پهلــوی نشــان دادنــد. بــازار همچنــان پایــگاه قــدرت سیاســی و مالــی نهادهــای مذهبــی شــیعه 
ــی  جمهوری  خواه ــش ضدّ ــی همچــون جنب ــای اعتراضــی و سیاســی مردم ــنگر جنبش ه و س
ســال ١٣٠١، جنبــش ملی شــدن صنعــت نفــت در ســال های ١٣٢٩ تــا ١٣٣٢، شــورش های 

شــهری ســال ١٣۴٢ و انقــالب بهمــن ســال ١٣۵٧ باقــی مانــد. 
ــی در داخــل  ــا رشــد ســریع شهرنشــینی، مغازه هــای خرده فروشــی و کارگاه هــای صنعت ب
و خــارج از بــازار گســترش یافتنــد. بــرای مثــال، در تهــران، تعــداد کســانی کــه بــه ایــن کارهــا 
اشــتغال داشــتند، از ١٢٠٠٠ نفــر در ســال ١٣٠٧ بــه ٢۵٠٠٠٠ نفــر در ســال ١٣۵۵ افزایــش 
تی و شــاگردان آنهــا بیــش از یــک چهــارم  یافــت. در اواخــر دهــۀ ١٣۵٠، خرده بــورژوازی ســنّ

نیــروی کار شــهری را تشــکیل می دادنــد (اشــرف و بنوعزیــزی، ١٣٨٧: ٩١‑٩٠).
ــۀ  ــلطنتی و طبق ــار س ــاح درب ــا در جن ــتر علم ــۀ ١٣٣٠، بیش ــل ده ــۀ ١٣٢٠ و اوای در ده
اکان قــرار داشــتند. بــا ایــن حــال برخــی از آنهــا در مرحلــۀ اّولیــۀ جنبــش ملی شــدن صنعــت  مــلّ
ــت  ــه آن پش ــدی ب ــل بع ــی در مراح ــت ول ــا ١٣٣٢ از آن حمای ــال های ١٣٢٩ ت ــت در س نف
ــی از  ــدند و یک ــوا ش ــزاران آن همن ــا کارگ ــا ب ــز کودت ــام موفقیت آمی ــی در انج ــا حت ــد ی کردن
عوامــل مهــم تضعیــف پشــتوانۀ اجتماعــی جنبــش ملی شــدن نفــت و ناکام شــدن آن، عــدم 
تی بــا طیف هــای  حمایــت روحانیــان و بــه تبــع آن، عــدم حمایــت قشــر خرده  بــورژوازی ســنّ

گوناگونــش از جنبــش ملــی شــدن نفــت بــه رهبــری مصــدق بــود.
د) طبقــۀ کارگــر: طــّی دهه هــای ١٣٢٠ و ١٣٣٠، بــه دنبــال ادامــۀ سیاســت نوســازی 
ــان افزایــش  ــی همچن ــۀ کارگــر صنعت ــدازۀ طبق ــوی دوم، ان اقتصــادی ـ  اجتماعــی توســط پهل
ــا  ــی (ب ــزرگ صنعت ــای ب ــران در کارگاه ه ــداد کارگ ــت. در ســال های ١٣٣۵‑١٣٢٠، تع یاف
١٠ نفــر کارگــر یــا بیشــتر)، از ۴٠٠٠٠ بــه ٧٠٠٠٠ نفــر افزایــش یافــت. در ٢٠ ســال پــس از 
آن، صنعتی شــدن شــتاب بیشــتری گرفــت و تعــداد کارگــران صنعتــی در کارگاه هــای بــزرگ 
صنعتــی بــه طــور چشــمگیری از ٧٠٠٠٠ بــه ۴٠٠٠٠٠ نفــر افزایــش یافــت. در ســال ١٣۵۵، 
تقریبــاً ١/٢۵میلیــون کارگــر مزدبگیــر در بخــش تولیــد و فعالیت هــای وابســته وجــود داشــتند. 
ــر در بخــش  ــدن و مشــاغل وابســته و ۵٠٠٠٠٠ نف ــر در صنعــت، مع ــه ٧۵٠٠٠٠ نف ازجمل

ســاختمان مشــغول بــه کار بودنــد (مرکــز آمــار ایــران،١٣۶٠: ٨۵‑۶٨).
ــوی دوم  ــدای پهل ــاز سیاســی در ابت ــبتاً ب ــه فضــای نس ــا ســال ١٣٣٢ ک از ســال ١٣٢٠ ت
بــر جامعــۀ ایــران حکمفرمــا بــود، فعالیــت اتحادیه هــای کارگــری بــه اوج خــود رســید. ایــن 
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ــای | د ــزی اتحادیه ه ــدۀ مرک ــورای متح ــه ش ــد ک ــوده بودن ــری حــزب ت ــا تحــت رهب اتحادیه ه

کارگــران و زحمتکشــان ایــران را تشــکیل داده بــود. شــورا در ســال ١٣٢۵، در اوج نفــوذ خــود 
ــادان  ــان و آب ــران، اصفه ــوادار دارد. به خصــوص در ته ــر ه ــه ٣٠٠٠٠٠ کارگ ــرد ک ــالم ک اع
ــه ســازماندهی بســیاری از اعتصاب هــا در نیمــۀ دهــۀ ١٣٢٠ کمــک کــرد. در  ــود و ب فعــال ب
ســال های ٣٠‑١٣٢۵، اتحادیه هــای کارگــری ســرکوب و اتحادیه هــای طرفــدار دولــت 
ــدق (٣٢‑١٣٣٠)  ــری در دورۀ مص ــای کارگ ــال اتحادیه ه ــن ح ــا ای ــدند. ب ــازماندهی ش س
ــا  ــاره فعــال شــدند (اشــرف و بنوعزیــزی، ١٣٨٧: ١٠١). همراه شــدن ایــن اتحادیه هــا ب دوب
ــرای  ــا در بســیج کارگــران، پشــتوانۀ قــوی ای ب جنبــش ملی  شــدن صنعــت نفــت و کمــک آنه

مصــدق در برابــر عوامــل جنــاح اقتدارگــرای دربــار و حامیــان خارجــی آنهــا فراهــم کــرد.
از کودتــای ســال ١٣٣٢ تــا انقــالب اســالمی ســال ١٣۵٧، کارگــران از ســازماندهی 
اتحادیه هــای کارگــری مســتقل منــع شــدند. از کودتــای ١٣٣٢ تــا ســال ١٣۴١، بــا ٣٠ 
ســندیکای غیرفعــال کــه به طــور رســمی ثبــت شــده بودنــد، شــاید راکدتریــن دورۀ فعالیت هــای 
کارگــری بــوده اســت. پــس از تصمیــم دولــت در ســال ١٣۴٢ مبنــی بــر اجــازۀ تشــکیل 
ــه  ــه در ســال ١٣۴٣ ب اتحادیه هــای کارگــری زیــر نظــر وزارت کار، تعــداد آنهــا از ١۶ اتحادی
۵١٩ اتحادیــه در ســال ١٣۵١ افزایــش یافــت و همزمــان میــزان فعالیــت ایــن اتحادیه هــا در 
ــا ١٣۵۶، ٨٣ درصــد از  دهــۀ ١٣۵٠ بیشــتر شــد. از ١۴٠ اعتصــاب در ســال های  ١٣۴٩ ت
ــد. ٧٠ درصــد از ایــن  ــا بیشــتر اتفــاق افتادن ــا ١٠٠ کارگــر ی آنهــا در مؤسســه های صنعتــی ب
اعتصاب هــا مســالمت آمیز بودنــد و در بیــش از نیمــی آنهــا، بــه خواســتهای کارگــران پاســخ 

ــزی،: ١٠٢). مســاعد داده شــد (اشــرف و بنوعزی
ر) طبقــات زراعــی: طــی دورۀ پهلــوی، تناســب جمعیــت دهقانــان و عشــایر در کل 
جمعیــت کشــور از حــدود ٨٠ درصــد در اوایــل دهــۀ ١٣٠٠، بــه حــدود ۵٠ درصــد در اواخــر 
ــران در حــدود دو  دهــۀ ١٣۵٠ کاهــش یافــت. در آغــاز دهــۀ ١٣۴٠، جمعیــت روســتایی ای
ســوم از کل جمعیــت را در بــر می گرفــت کــه بــه ســه طبقــۀ عمــده تقســیم می شــد: دهقانــان 
مالــک و خرده مالــکان، ســهم بران و خانوارهــای مســتأجر (رعیــت بــه معنــای واقعــی کلمــه) و 
روســتاییان بــدون زمیــن معــروف بــه خوش نشــین کــه در پاییــن ســاختار طبقاتــی روســتا قــرار 
داشــتند. ایــن قشــرها بــه ترتیــب در حــدود ٢۵ درصــد، ۴٠ درصــد و ٣۵ درصــد از جمعیــت 
تی  ــنّ ــبات س ــۀ ١٣۴٠، مناس ــۀ اصالحــات ارضــی در ده ــد. برنام ــکیل می دادن ــتا را تش روس
اربــاب و رعیتــی را دگرگــون و مالــکان را وادار کــرد همــه یــا بخشــی از امــالک خــود را بــه 

ســهم بران صاحــب نســق بفروشــند (اشــرف و بنوعزیــزی: ١٠٣).
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|د بــا انجــام اصالحــات ارضی، بیشــتر زارعان زمین کوچکی به دســت آوردنــد، در حالی که اقلیتی 

 .(Hooglund,1982:130-137) از گروه هــای ذی نفــوذ ده، قطعــات بزرگتــری نصیبشــان شــد
ــا  ــد ی ــه حــق نســق خــود را فروختن ــی ک ــان زارعان ــالوه نوعــی احســاس ســرخوردگی در می به ع
براســاس تقســیم بــه نســبت بهــرۀ مالکانــه صاحــب زمیــن شــدند یــا مجبــور بــه خریــد زمیــن مالک 
بــا قیمتــی گــزاف گردیدنــد دیــده می شــد (Katouzian.1973:225). پــس از اصالحــات ارضــی، 
خرده مالــکان و دهقانــان مالــک نزدیــک بــه دو ســوم از جمعیت روســتایی را تشــکیل می دادند. یک 
ســوم باقیمانــده را روســتاییان بی زمینــی تشــکیل می دادنــد کــه از منافــع برنامــۀ اصالحــات ارضــی 

به طــور مســتقیم بهــره ای نبردنــد.
گرچــه اصالحــات ارضــی تأثیــر ضعیفــی بــر روی دهقانــان ایــران داشــت (از نظــر زمیــن 
واگذارشــده)، امــا فاصلــۀ اقتصــادی و اجتماعــی دهقانــان را نســبت بــه قبــل از اصالحــات 
ــا وجــود ایــن، یکــی از نتایــج مهــم کــه بــر اثــر اصالحــات ارضــی بــه  ارضــی بیشــتر کــرد. ب
ــر خانوارهــای روســتایی صاحــب  ــود و اکث وجــود آمــد، بســط و گســترش تعــداد زارعــان ب
زمیــن شــدند؛ گــر چــه تعــدادی از آنــان نیــز بــا ازدســت دادن حــق نســق خــود بــه جرگــۀ کارگران 
زراعــی در آمدنــد (Halliday.1979:110-111). در نتیجــۀ اصالحــات ارضی، بســیاری از 
اعضــای خانوارهــای روســتایی کــه درآمــد حاصــل از فــروش محصــوالت کشــاورزی کفــاف 
زندگــی آنــان را نمــی داد، مبــادرت بــه مهاجــرت بــه شــهرهای بــزرگ به ویــژه پایتخــت (تهران) 
کردنــد و در حاشــیۀ ایــن شــهرها ســکونت گزیدنــد و پدیــدۀ حلبی آبادهــا در شــهرهای بــزرگ 
ــهرهای  ــت ش ــی از جمعی ــل توجه ــهم قاب ــج س ــت و به تدری ــکل گرف ــران ش به خصــوص ته
بــزرگ را تشــکیل دادنــد و به دلیــل برخــوردار نبــودن از امکانــات مناســب رفاهــی، فرهنگــی و 

طــّی مشــارکت سیاســی، بــه صــف مخالفــان رژیــم اقتدارگــرای پهلــوی دوم پیوســتند.
از میــان زارعانــی کــه زمیــن داشــتند، ۶۵ درصــد آنــان کمتــر از پنــج هکتــار زمیــن بــه دســت 
آوردنــد (خســروی،١٣۶٠: ١٧٣). نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه وســعت زمیــن در اختیــار 
زارع، به هیچ وجــه مــالک صحیحــی در تعییــن میــزان ثــروت و دارایــی او بــه شــمار نمــی رود، 
زیــرا «خشــکی آب و هــوای ایــران و محدودبــودن میــزان منابــع آب زراعــی، زارع را وادار می کند 
کــه بیــش از نیمــی از اراضــی خــود را همه ســاله آیــش باقــی بگــذارد» (ازکیــا،١٣٩۶: ٢١٠) یــا 
ــم،  ــد. چنان کــه می دانی ــه شــهرها کن ــه مهاجــرت ب ــدام ب ــوی زندگــی اش اق ــل عــدم تکاف به دلی
بیشــترین اقــدام بــه مهاجــرت، در ســال های بعــد از اصالحــات ارضــی در ایــران صــورت گرفت.

٧‑١‑٢. خرده نظام سیاسی
نظــام سیاســی ایــران در دورۀ پهلــوی دوم را می توانیــم در مجمــوع و در یــک نــگاه کلی، نظامی 
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اقتدارگــرا یــا بــه تعبیــر وبــر، «پاتــری مونیالیســم نوگــرا» (وبــر،١٣٧۴: ٣٢٩) بنامیــم. فرهنــگ | د

اقتدارگرایانــه، یّکه  تــازی (توتالیتاریســم)، بیمــاری مزمــن فرمان پرســتی و کیــش شــخصیت، 
متناقض نمایــی  وضعیــت  کــه  سیاســی اند  نظام هــای  ایــن گونــه  اصلــی  ویژگی هــای  از 
(پارادوکســیکال) را بــرای کار روشــنفکری و فعالیت هــای فرهنگــی و سیاســی مســتقل ایجــاد 
می کننــد؛ بــه ایــن معنــی کــه از ســویی بهانه هــای ملموســی بــرای تبلیــغ بــر ضــدّ نظــم سیاســی 
مســتقر بــه دســت روشــنفکران تحول خــواه و دیگــر فعــاالن فرهنگــی مســتقل می دهنــد و از 
ســوی دیگــر بــا تضعیــف جامعــۀ مدنــی، از هــر گونــه کار روشــنفکری در زمینــۀ تنویــر افــکار، 

ترویــج آگاهی هــای نویــن و حرکــت جامعــه بــه ســمت توســعۀ سیاســی ممانعــت می کننــد.
۶‑١‑٢‑١. دربار و ساختار سیاسی

پهلــوی دوم بــا تثبیــت تدریجــی قــدرت خــود به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢، بــه 
ایجــاد یــک بوروکراســی نویــن دولتــی یّکه تــاز (توتالیتــر) دســت زد و بــا ســازماندهی ارتــش 
ــر نظــام سیاســی  ــق خــود را ب ــار و پادشــاه توانســت ســیطرۀ مطل در جهــت حمایــت از درب
اعمــال کنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــا ایجــاد فضــای ارعــاب و وحشــت، امــکان و فرصــت فعالیــت 
ــدگان طبقــۀ متوســط  ــرای روشــنفکران، نماین روشــنفکری، روشــنگری و توســعۀ فرهنگــی ب
و ســایر نیروهــا و فعــاالن مســتقل فرهنگــی و سیاســی از دســت رفــت کــه پیامــد محتــوم آن 

انســداد سیاســی بــود نــه توســعۀ سیاســی. 
ــای  ــی از نیروه ــۀ ائتالف ــی، نتیج ــان خارج ــر حامی ــالوه ب ــا ع ــان، کودت ــدگاه کاتوزی از دی
سیاســی و اجتماعــی داخلــی بــود. در نتیجــه، همــۀ متحــدان شــاه در قــدرت شــرکت داشــتند ـ 
اگــر چــه ســهم آنــان رو بــه کاهــش بــود ـ تــا آنکــه پــس از حرکــت اعتراضــی ســال ١٣۴٢، شــاه 
مرحلــۀ آخــر، یعنــی دوران قــدرت مطلــق را آغــاز کــرد. در فاصلــۀ ســال های ١٣۴٢ و ١٣۵٧، 
تی و اقتدارگــرا و یــک  شــاه شــخصاً بــر ایــران حکومــت کــرد و کوشــید نقش هــای حاکمــی ســنّ
رهبــر متجــدد انقالبــی را در هــم بیامیزد. در ســال ١٣۴٣، ســناتور حســن اکبــر در اظهار نظری 
بســیار هوشــمندانه بــه دوســتان نزدیکــش گفــت: «اعلی حضــرت می خواهنــد هــم خشایارشــاه 
باشــند، هــم فیدل کاســترو؛ امــا ایــن غیرممکــن اســت». تــراژدی نهایــی شــاه نیــز در ایــن نهفتــه 
ــه توانســت در  ــد. ن ــدا کن ــزرگ دســت پی ــچ یــک از آن آرزوهــای ب ــه هی ــه نتوانســت ب ــود ک ب
ــوب، متجــدد و  ــری محب ــام رهب ــه در مق ــق شــود و ن ــد موف ــام حاکمــی مســتبد و قدرتمن مق
انقالبــی. انقــالب ١٣۵٧ شــورش کل جامعــۀ ایرانــی هــم بــر ضــدّ اســتبداد او و هــم بــر ضــدّ 

تجددخواهــی غربگرایانــۀ او بــود (کاتوزیــان، ١٣٩٢: ٢٧٨‑٢٨٨).
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|د ٧‑١‑٢‑٢. احزاب سیاسی

فضــای نســبتاً بــاز سیاســی دهــۀ ١٣٢٠ اگرچــه از مداخــالت آشــکار و نهان قدرتهــای بیگانه و 
عناصــر وابســتۀ داخلــی  دور نبــود، ولــی بــه هــر تقدیــر، به دلیــل فراهــم شــدن بســتر اجتماعــی 
مناســب، آزادی تشــکیل احــزاب سیاســی، انتشــار مطبوعــات آزاد غیردولتــی و آزادی زندانیــان 
سیاســی را بــه همــراه داشــت.عمدۀ احــزاب، گروه هــا، تشــکل ها و اتحادیه هایــی کــه در ایــن 
فضــای نســبتاً بــاز سیاســی در طــول ١٢ ســال ابتدایــی پهلــوی دوم تشــکیل شــدند عبارت انــد 
از: «احــزاب تــوده، ارادۀ ملــی، عدالــت، اســتقالل، وطــن، مــردم، میهن پرســتان، مــردان کار، 
کبــود، رادیــکال، سوسیالیســت، پیــکار و ملــی ایــران و شــورای متحــدۀ کارگران و زحمتکشــان 
ــای ٢٨  ــا پــس از کودت ــان اســالم» (مقصــودی، ١٣٩٣: ٣٠). ام ــی و فدائی ــران، جبهــۀ مل ای
مــرداد ١٣٣٢، فعالیــت تمامــی ایــن احــزاب تعطیــل و اعضــای آنهــا ســرکوب شــدند. جامعــۀ 
روشــنفکری ایــران بــر اثــر کودتــا دچــار یــک شــوک فکــری و سیاســی شــده و از ارائــه هرگونــه 
راهــکاری بازمانــده بــود. ایــن تخریــب جامعــۀ مدنــی توســط رژیــم پهلــوی دوم، راه را بــرای 
ــی  ــواه و افراط ــای تمامیت  خ ــا ایدئولوژی ه ــی ب ــای افراط ــۀ گروه ه ــت مخفیان ــاد و فعالی ایج
ــوژی  ــا ایدئول ــان خلــق ب ــر ســازمان چریکــی فدائی در دهــۀ ۴٠ همــوار کــرد؛ گروه هایــی نظی
مارکسیســت   ـ  لنینیســتی و مجاهدیــن خلــق بــا ایدئولــوژی التقاطــی (آموزه هــای مارکسیســتی 
گاهانــه و نیروهــای متشــکل یــا غیر متشــکل دینــی  بــا رنــگ و لعــاب اســالمی) آگاهانــه یــا ناآ
بنیادگــرا. آبراهامیــان در ایــن بــاره می نویســد: «کودتــای ســال ١٣٣٢ پیامدهایــی بســیار 
درازمــدت و عمیــق بــر جــای گذاشــت. تخریــب جامعــۀ مدنــی ایــران بــر اثــر کودتــا، در نهایت 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــوار ک ــکال هم ــی رادی ــش دین ــک جنب ــور ی ــرای ظه ــًال راه را ب و عم
باعــث پیدایــش «بنیادگرایــی» اســالمی بــه جــای ناسیونالیســم، سوسیالیســم و لیبرالیســم شــد 

(آبراهامیــان، ١٣٩٣: ٢٢۴).
پهلــوی دوم بــا انســداد سیاســی کــه بــا کمــک عوامــل ســرکوبگر خــود ایجــاد کــرده بــود، 
تمامــی اتحادیه هــا و انجمن هــای فرهنگــی و سیاســی مســتقل و احــزاب مخالــف را تعطیــل 
کــرد، ولــی بــرای فریــب افــکار عمومــی جهانــی و توجیــه طبقــۀ متوســط شــهری، دو حــزب 

فرمایشــی تأســیس کــرد:
یــون) بــه رهبــری اقبــال کــه بــا افتخــار خــود را چاکــر شــاه می نامیــد و  «حــزب ملــی (ملّ
حــزب مــردم بــه رهبــری علــم کــه دوســت دوران کودکی شــاه و مالکی بــزرگ در سیســتان بود. 
ایــن دو حــزب و تشــکیالت، بــه احــزاب «بلــه» و «بلــه قربــان» مشــهور شــدند (آبراهامیــان، 
١٣٨۵: ٣٨٣). محمدرضاشــاه پــس از مدتــی حتــی نتوانســت وجــود دو حــزب فرمایشــی اش 



ــ ارتباطات ١٣٢ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
ــردم را | د ــی و حــزب م ــی حــزب مل ــاری یعن ــد و در ســال ١٣۵۴، دو حــزب درب را تحمــل کن

منحــل و «حــزب رســتاخیز» را تأســیس کــرد. او از همــۀ ایرانیــان خواســت کــه بــه ایــن حــزب 
واحــد بپیوندنــد و در عیــن حــال بــا لحنــی تهدیدآمیــز اعــالم کــرد کــه آنــان که مخالف پیوســتن 
ــوند.  ــارج ش ــور خ ــپورت از کش ــت پاس ــا دریاف ــد ب ــتند، می توانن ــتاخیز هس ــزب رس ــه ح ب
ــای  ــزاب و گروه ه ــرکوبی اح ــتقل و س ــی مس ــای فرهنگ ــی انجمن ه ــت تمام ــی فعالی تعطیل
سیاســی مخالــف و تشــکیل حــزب واحــد رســتاخیز، باعــث اختنــاق گســترده و رکــود فعالیت 
ــانه  ــی جامعه شناس ــد. در تحلیل ــی ش ــۀ مدن ــف جامع ــه و تضعی ــتقل در جامع ــی مس فرهنگ
می تــوان گفــت کــه گروه هــای اجتماعــی، واحــد تعیین کننــده ای از ســاخت جامعه انــد و 
ــردم و تحــوالت اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و تحــرکات را  ــار و کنــش م رفت
ــای  ــزاب و اتحادیه ه ــی، اح ــوع انجمن ــمی از ن ــای رس ــه ای از گروه ه ــد. نمون ــکل می دهن ش
ــی هســتند (فراســتخواه،١٣٩۶: ١٧١). در  ــی و قوم ــی و انجمن هــای مشــخص مذهب صنف
ــژه بعــد از  ــۀ رژیــم حاکــم به وی ــران عصــر پهلــوی دوم به دلیــل ویژگــی اقتدارگرایان جامعــۀ ای
ــتند.  ــود نداش ــدی وج ــدان نیرومن ــی به صــورت چن ــمی انجمن ــای رس ــرداد ١٣٣٢، گروه ه م
احــزاب نیــز بیــش از اینکــه ماهیــت انجمنــی داشــته باشــند، اغلــب در حاشــیۀ دولــت یــا ابــزار 
اعمــال حاکمیــت دولــت بودنــد. بنابرایــن، ضعــف گروه هــای رســمی از نــوع انجمنــی یــا بــه 
دیگــر ســخن ضعــف جامعــۀ مدنــی از یــک ســو ســبب ســیطرۀ دولــت اقتدارگــرا بــر جامعــه 
ــی،  ــد فرهنــگ قیمومت گرایــی، رعیت صفت ــر خلقیــات مــردم مانن ــاری ب ــار زیانب شــد کــه آث
ــق، ضعــف احســاس مســئولیت و نظایــر آن داشــت و از ســوی دیگــر، بــه فعال ترشــدن و  تملّ
جوالن دهــی گروه هــای رســمی نهــادی از ســوی نظامیــان و دیگــر عناصــر اطالعاتــی وابســته 

بــه رژیــم انجامیــد.
٧‑١‑٣. خرده نظام فرهنگی

ــران در دورۀ مــورد بررســی، به دلیــل درپیش گرفتــن سیاســت توســعۀ اقتصــادی و  جامعــۀ ای
اجتماعــی  آمرانــه توســط رژیــم پهلــوی دوم، پذیــرای علــوم پایــۀ مدرن بــود و در نتیجه ســاختار 
آموزشــی کشــور از جنبــۀ علــوم پایــه متحــول و مــدرن شــده بــود، ولــی در حــوزۀ علــوم انســانی 
ــرد  ــه رویک ــه اندیشــمندانی ک ــدان دادن ب ــوی دوم از می ــم پهل ــوم اجتماعــی، رژی ــژه عل و به وی
انتقــادی در تحلیــل مســائل اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی داشــتند امتنــاع می کــرد. در نتیجــه 
تی  در بدنــۀ جامعــه و حتــی در بیــن اقشــار تحصیل کــرده و آمــوزش عالــی دیــده، هنــوز نگاه ســنّ
بــه انســان، جامعــه و موضوعــات و مســائل اجتماعــی و تاریــخ و فرایندهــای تاریخــی و ... 
وجــود داشــت. مدیریــت اقتدارگرایانــۀ نظــام سیاســی در دورۀ پهلــوی دوم بــا در پیــش گرفتــن 
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|د رویه هــای  ســرکوب گرانه، اجــازۀ شــکل گیری جریانــات  روشــنفکری منتقــد دموکــرات و 

آزادیخــواه را نمــی داد تــا در عرصه هــای  مختلــف اجتماعــی بــه فعالیــت روشــنگرانه بپردازنــد. 
بنابرایــن، توســعۀ فرهنگــی در جامعــۀ ایــران شــکل نگرفــت و متعاقــب آن توســعۀ سیاســی ای 
ــام،  ــم تقویــت می شــد؛ فرهنــگ ارعــاب ت ــد. در عــوض آنچــه از ســوی رژی ــد نیام ــز پدی نی

ــق و چاپلوســی و نــگاه تأیید گــر بــود. اطاعــت محــض، تملّ
٧‑١‑٣‑١. نظام آموزشی کشور

درســت اســت کــه ایجــاد نظــام آموزشــی مــدرن و رســمی در ســطح کشــور، مرهــون اصالحات 
پهلــوی اّول بــود کــه در دورۀ پهلــوی دوم گســترش یافــت، ولــی کوشــش های ایــن رژیــم بیشــتر 
در جهــت گســترش علــوم اثباتــی مــدرن بــود، نــه توســعۀ علــوم اجتماعــی و انتقــادی. در ایــن 
ــر اســاس آن  ــرداری شــد و ب ــی از سیســتم آموزشــی فرانســه الگوب دوره نظــام آموزشــی دولت
مــدارس بــه دو ســطح شــش ســالۀ ابتدایــی و متوســطه تقســیم شــدند. ایــن نظام بــر یکپارچگی 
تأکیــد داشــت و در سراســر کشــور دارای برنامــۀ آموزشــی و کتــب درســی یکســان و البتــه زبــان 

واحــد ـ فارســی ـ بــود. آمــوزش عالــی کشــور نیــز بــه همیــن صــورت رشــد کــرد.
پهلــوی دوم، در کنــار برنامــۀ نوســازی اقتصــادی آمرانــه، در اجــرای برنامه هــای اجتماعــی 
نیــز اهتمــام داشــت؛ هــر چنــد در ایــن مــورد نیز مشــارکت نخبــگان مســتقل فرهنگــی را در امر 
ــان: « شــمار مؤسســه های  ــار آبراهامی ــه اظه ــا ب ــن، بن ــا وجــود ای ــد. ب ــزی بر نمی تابی برنامه ری
آموزشــی پــس از انقــالب ســفید ســه برابر شــد. تعــداد نامنویســی در کودکســتان ها از ١٣٣٠٠ 
نفــر بــه ٢٢١٩٠٠ نفــر، دبســتانها از ١۶۴٠٠٠٠ نفــر بــه ۴٠٨٠٠٠٠ نفــر، مــدارس متوســطه 
ــه ٢٢٧٠٠٠  ــه ای از ١۴٢۴٠ نفــر ب ــی  و حرف ــه ٧۴١٠٠٠ نفــر، مراکــز فنّ از ٣٧٠٠٠٠ نفــر ب
نفــر، دانشــگاه ها از ٢۴٨٨۵ نفــر بــه ١۴۵٢١٠ نفــر و دانشــگاه های خــارج از کشــور از 
ــن، ســپاه دانــش ـ نســخه برداری  ــر ای ــه ٨٠٠٠٠ نفــر افزایــش یافــت. عالوه ب ١٨٠٠٠ نفــر ب
ــالب  ــر از انق ــی جدایی ناپذی ــتبدادی) ـ بخش ــه و اس ــی (اقتدارگرایان ــی کوبای ــده از الگوی ش
ســفید اعــالم شــد. فعالیــت ســپاه دانــش موجــب شــد تــا نــرخ باســوادی از ٢۶ درصــد  بــه 
ــوی  ــن، تالش هــای پهل ــا وجــود ای ــان،١٣٩٣: ٢۴۴). ب ــد (آبراهامی ۴٢ درصــد افزایــش یاب
دوم به دلیــل مشــارکت  ندادن نخبــگان فرهنگــی مســتقل و ملــی در امــر برنامه ریــزی و اجــرا، 
ــا بــه  نوســازی آموزشــی بــه توســعۀ فرهنگــی جامعــه منتهــی نشــد و در نتیجــه ابتــر مانــد. بن
اظهــار آبراهامیــان: «در اوایــل دهــۀ ۵٠ شمســی، ۶٨ درصــد از جمعیــت بزرگســال بیســواد 
بودنــد، ۶٠ درصــد از کــودکان نمی توانســتند دورۀ دبســتان را بــه صــورت کامــل طــی کننــد 
ــان  ــن می ــان کنکــور می توانســتند وارد دانشــگاه ها شــوند. در ای ــا ٣٠ درصــد از داوطلب و تنه
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شــمار افــراد متقاضــی تحصیــل در خــارج از کشــور رو بــه رشــد بــود. در دهــۀ ١٣۵٠، شــمار | د

پزشــکان ایرانــی مســتقر در نیویــورک بیشــتر از شــهرهای غیــر از تهــران بــود. اصطــالح «فــرار 
مغزهــا» نخســتین بــار بــرای ایــران بــه کار گرفتــه شــد (آبراهامیــان،١٣٩٣: ٢۵۵). پهلــوی دوم 
اق  بنــا بــه ماهیــت اســتبدادی اش رغبــت چندانــی بــه توســعۀ علــوم اجتماعــی کــه کنشــگران خلّ
را بــه ســپهر اجتماعــی جامعــه عرضــه می کنــد نشــان نمــی داد. عالوه بــر ایــن، نظــام آموزشــی 
در دورۀ مــورد بررســی، پرســش محور نبــود، زیــرا در قلمــرو فرهنــگ و سیاســت، حکومــت 

ــدن پرسشــگری اســت. ــاندن و محال گردانی ــه بن بست کش ــل ب ــن عام ــتبدادی مهم تری اس
ــال و تــالش ذهنــی انســان به عنوان کنشــگر اجتماعــی، برای نظــارت بر جهان  پرسشــگری، تقّ
و جامعــۀ انســانی اســت و حکومــت اســتبدادی بــه عنــوان حاکمیــت خودکامگــی، بــا هــر نــوع 
نظارتــی از ســوی مــردم در تعــارض اســت. بنــا به اظهار حســن قاضی مــرادی: «اســتبداد، حکومت 
مطلقــه اســت. هــر نــوع قائل شــدن بــه امــکان تردیــد و پرسشــگری، یعنــی امــکان زندگی کــردن در 
قلمــرو نســبیت، تردیــد در مطلق بــودن اســتبداد را نیــز بــه همــراه مــی آورد. از ایــن رو تردیدکــردن 
و پرسشــگری در حکومــت اســتبدادی مجــاز نیســت» (قاضی مــرادی، ١٣٨۵: ١٨). حکومــت 
اقتدارگــرای پهلــوی دوم، بنــا بــه ماهیــت اســتبدادی اش، در حــوزۀ نظــام آموزشــی، چــه در ســطح 
متوســطه و چــه در ســطح عالــی، پرسشــگری و نقــد را برنمی تابیــد، زیــرا پرسشــگری و نقــد در 
روابــط انســانی در عرصــۀ اجتماعــی، حتــی در رابطــۀ حکومتگــران و مردمان، نوعــی برابری مدنی 
میــان پرسشــگر و مخاطــب پرســش ایجــاد می کنــد؛ ولــی اســتبداد، حکومــت نابرابــری اســت. 
پرسشــگری و نقــد، امــر اجتماعــی و گفت وگوی جمعی اســت؛ امــا اســتبداد، حکومت تک گویی 
اســت. در نتیجــه در حکومــت اســتبدادی، هیچ گونــه گفت وگــوی انتقــادی و پرسشــگرانه شــکل 
نمی گیــرد، چنان کــه در دورۀ پهلــوی دوم، بنــا بــه ویژگی هــای اقتدارگرایانــه و اســتبدادی رژیــم و 
قطــع جریــان روشــنفکری پویــا و مســتقل در جامعــه و انســداد فرهنگــی و سیاســی، نــه تنهــا در 
عرصــۀ اجتمــاع و جامعــۀ مدنــی، بلکــه در عرصه هــای آموزشــی، چــه آمــوزش متوســطه و چــه 
آمــوزش عالــی، هیچ گونــه جریــان مهــم فرهنگــی کــه داعیــۀ پرسشــگری و نقــد و گفت وگــو را در 

مــدار برنامــه اش قــرار دهــد شــکل نگرفــت.
٧‑١‑٣‑٢. اعتقادات و باورها

از مهم تریــن ویژگی هایــی کــه جریــان توســعۀ سیاســی از جنبــۀ فرهنگــی بــه آن نیــاز دارد ایــن 
اســت کــه بایــد نگــرش علمــی و عقالنــی بــر فرهنــگ جامعــه و هــم بــر اقتــدار سیاســی حاکــم 
ــه مجموعــۀ  ــوان کنشــگران اجتماعــی بایــد ب ــه عن ــه ایــن معنــی کــه «افــراد جامعــه ب شــود؛ ب
ــی  ــا علل ــت ی ــدادی عل ــر روی ــه ه ــرده باشــند ک ــه ک ــر را اضاف ــن تفک آرای فرهنگــی خــود ای
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|د دارد و هــر علــت یــا دســته ای از علــل قابــل کشــف اند و کشــف آنهــا بایــد بــه روش علمــی و 

عقالنــی صــورت گیــرد» (عظیمی آرانــی،١٣٩١: ١٨٣). همچنیــن کارگــزاران سیاســی حاکــم 
بــر جامعــه، بایــد نگــرش علمــی و عقالنــی را در برنامه ریــزی و عملکردشــان بــه کار گیرنــد. 
ــه  ــتیابی جامع ــع فرهنگــی دس ــن موان ــی، از مهم تری ــی و عقالن ــدان نگــرش علم ــاً فق متعاقب
بــه توســعۀ سیاســی اســت. متأســفانه در بررســی تاریــخ تحــوالت اجتماعــی ایــران، ازجملــه 
ــروی از نگــرش علمــی و  ــه جــای پی ــا ب ــوی دوم، کنشــگران اجتماعــی جامعــۀ م در دورۀ پهل

ــد.  ــی، از احساســات خــود متابعــت می کردن عقالن
بنــا بــه اظهــار ســریع القلم، مبنــای عقالنیــت در قاعده منــدی رفتــار و شــخصیت و ســپس 
افــکار و گرایش هــای فکــری اســت و هیــچ ملتــی بــا هــر ســابقۀ تاریخــی و ســاختار فرهنگــی، 
ــا  ــت، جغرافی ــرد. عقالنی ــه گی ــا فاصل ــرای پیشــرفت و توســعه یافتگی از ایــن مبن ــد ب نمی توان
ــرداری از  ــه بهره ب ــت ب ــف عقالنی ــه ای ترین تعری ــتاورد بشــری اســت. ریش ــد؛ دس نمی شناس
فکــر و علــم در انجــام هــر کاری اشــاره می کنــد. راه عــالج هیجانی بــودن، احساســاتی بودن، 
دمدمی مزاج بــودن، غیر قابــل پیش بینی بــودن و فردمحور بــودن، ورود در عرصــۀ فکــر و علــم 
ــق  ــی، از طری ــعه یافتگی سیاس ــه توس ــل ب ــریع القلم،١٣٩٢: ٢٧). نی ــت اســت (س و عقالنی
ــزرگ و  ــه در آن، انســان های ب ــر اســت ک ــی میّس ــی و علم ــگ عقالن ــتر فرهن حرکــت در بس
توســعه یافته حضــور دارنــد. فراینــد توســعۀ سیاســی در گــرو انجــام کارهــای اصالحــی کوچک 
ــا غیرمســتمر و در  ــان ام ــزرگ نمای ــه کارهــای ب ولــی مســتمر و در زمــان طوالنــی اســت و ن
زمان هــای کوتــاه. عبــور از فراینــد توســعۀ سیاســی و تحقــق آزادی و دموکراســی و حاکمیــت 
ملــی، فراینــدی زمان بــر اســت و بــه صبــر و تحمــل و پشــتکار و ملزومــات خــاص خــود نیــاز 
دارد و بــا شــتاب و افــراط و تفریــط نمی توانیــم ره بــه ســرمنزل مقصــود ببریــم و ایــن موضوعی 

بــود کــه در دورۀ پهلــوی دوم مغفــول واقــع شــده بــود.
در جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢، 
به دلیــل اختنــاق و اعمــال سانســور مطبوعــات و ســرکوب جریانــات روشــنفکری و سیاســی، 
هیچ گونــه بســتر آزادی بــرای تبــادل آرای فرهنگــی و سیاســی وجــود نداشــت و چنیــن شــرایط 
تی  اختناق آمیــزی، مناســبترین وضعیــت بــرای ترویــج و تــداوم ایده هــا و باورهــای ســنّ
ــر  ــی: «اگ ــار میرسپاس ــه اظه ــود. بناب ــتبدادزده ب ــۀ اس ــی در جامع ــی و مطلق اندیش غیر عقالن
در دورۀ قبــل از کودتــا، گروه هــا و صداهــای مخالــف، بــرای ابــراز مخالفــت، نهادهــای 
دموکراتیکــی چــون اتحادیه هــا، احــزاب و وســایل ارتبــاط جمعــی می یافتنــد، در شــرایط پــس 
از کودتــا و زیــر فشــار ســنگین دولتــی اقتدارگــرا، فضــای جدیــد سیاســی بــرای ابــراز مخالفت، 



ــ ارتباطات ١٣۶ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
در مســاجد، مــدارس علمیــه، بــازار، دانشــگاه ها، ســازمان های زیرزمینــی و گروه هــای خــارج | د

از کشــور شــکل گرفــت» (میرسپاســی، ١٣٨۵: ١٣۴). ســرکوب جامعــۀ مدنــی و فقــدان بســتر 
ــی مطبوعــات  ــادل آرا و اندیشــه های انتقــادی فرهنگــی و سیاســی و تعطیل ــرای تب مناســب ب
ــان روشــنفکری، مــأوای  ــۀ محمدرضاشــاه و قطــع جری منتقــد به دلیــل مدیریــت اقتدارگرایان
تی  ــی کارگــزاران ســنّ ــی و قدرت یاب تی غیر عقالن ــرای ریشــه دوانیدن باورهــای ســنّ مناســبی ب
بنیادگــرا و ایدئولــوژی هــای افراطــی در جامعــۀ ایــران شــد کــه بــا توســعۀ فرهنگــی و متعاقــب 

آن بــا توســعۀ سیاســی و فرهنگــی فاصلــۀ فراوانــی داشــت.
٧‑١‑٣‑٣. وضعیت چاپ و نشر

در فضــای نســبتاً بــاز سیاســی ١٢ ســالۀ نخســت پهلــوی دوم، به دلیــل ضعــف قــدرت رژیــم، 
مطبوعــات بســرعت اجــازۀ انتشــار یافتنــد. ظــرف ســه مــاه از زمــان ســقوط پهلــوی اّول، قریــب 
بــه ٣٠٠ مجــوز بــرای روزنامــه و مجلــه صــادر شــد. هنــوز یک ســال از ســقوط و تبعید رضاشــاه 
نگذشــته بــود کــه در تهــران به تنهایــی ۴٠ روزنامــه و هفته نامــه منتشــر می شــدند. رشــد کّمــی 
مطبوعــات در سرتاســر ١٢ ســال ابتــدای ســلطنت پهلــوی دوم به دلیــل ضعــف اقتــدار دربــار 
ادامــه یافــت و شــمار مطبوعــات در ســال ١٣٣٢ در ســطح کشــور، بــه نزدیــک ١۵٠٠ عنــوان 
رســید کــه از ایــن تعــداد، بیــش از ١٠٠٠ عنــوان بعــد از شــهریور ١٣٢٠ مجــوز انتشــار دریافــت 
کــرده بودنــد (زیبــاکالم، ١٣٩٣: ۵٣). بســیاری از مطبوعــات، باألخــص روزنامه هــا، حزبــی یــا 

وابســته بــه شــخصیت ها و رجــال سیاســی بودنــد، امــا برخــی نیــز اســتقالل داشــتند.
جامعــۀ ایــران در طــول تاریــخ مــدرن خــود چنین فضــای نســبتاً بــاز و آزادی را تجربه نکرده 
بــود. البتــه بعــد از انقــالب مشــروطیت، دورۀ کوتاهــی از فضــای بــاز سیاســی و مطبوعــات 
آزاد را تجربــه نمــوده بــود. در فضــای بــاز سیاســی و مطبوعاتــی ١٢ ســاله (از شــهریور١٣٢٠ 
تــا مــرداد١٣٣٢) بســتر مناســبی بــرای تضــارب آرای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی فراهــم 
ــای خــود را  ــا و راهکاره ــداف، برنامه ه ــا و احــزاب سیاســی اه شــد. شــخصیت ها، گروه ه
بــرای ادارۀ کشــور در معــرض دیــد و قضــاوت افــکار عمومــی قــرار می دادنــد و مــردم بــا دیــد و 
نــگاه بــاز بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی می نگریســتند. مهم تریــن دســتاورد ایــن فضــای بــاز 
سیاســی و مطبوعاتــی، شــکل گیری جبهــۀ ملــی بــه رهبــری مصــدق و متعاقــب آن ملی شــدن 
صنعــت نفــت در ایــران و خلع یــد از شــرکت نفــت انگلیــس و ایــران بــود کــه در نتیجــۀ 
نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه رهبــری مصــدق، کنتــرل آن بــه دســت ایرانیــان افتــاد. 
امــا فضــای نســبتاً بــاز سیاســی کــه از شــهریور ١٣٢٠ شــروع شــده بــود، بــا کودتــای امریکایــی 
و انگلیســی ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ کــه بــا همــکاری شــاه و عوامــل داخلــی اش اجرا شــد، بــه خفقان 

ادامۀ
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|د فرهنگــی و سیاســی منتهــی گردیــد و جامعــۀ ایــران دوبــاره وارد فضــای آشــنای اختنــاق شــد. 

ــد.  ــس و شــکنجه افتادن ــه حب ــای آزاد ب ــن قلم ه ــان ای ــته شــدند و صاحب ــای آزاد شکس قلمه
ــه و اســتبدادی،  ــا در پیش گرفتــن مدیریــت اقتدارگرایان در عرصــۀ مطبوعــات، پهلــوی دوم ب
چنــان انســداد سیاســی و خفقانــی در جامعــۀ ایــران ایجــاد کــرد کــه فقــط دو عنــوان روزنامــۀ 
ــع  سراســری (اطالعــات و کیهــان) و آن هــم تحــت سانســور شــدید ســاواک چــاپ و توزی
می شــدند. بدین ترتیــب پهلــوی دوم فضــای خفقــان آوری بــر جامعــۀ ایــران حاکــم کــرد و بــه 

جــای توســعۀ سیاســی، انســداد سیاســی را بــر کشــور تحمیــل نمــود.

٨. بحث و نتیجه گیری
براســاس یافته هــای ایــن تحقیــق کــه بــا آزمــون فــرض مطرح شــده در آن و بــا توجــه بــه تحلیــل 
ــزرگ  ــمندان ب ــای اندیش ــل پژوهش ه ــق و فراتحلی ــه دورۀ تحقی ــوط ب ــتندات تاریخــی مرب مس
اجتماعــی دربــارۀ عملکردهــای پهلــوی دوم انجــام شــده، در پاســخگویی بــه ســؤال اساســی ایــن 
پژوهــش کــه مهم تریــن مانــع فرهنگــی کــه در دورۀ پهلــوی دوم ســبب عــدم دســتیابی جامعــۀ ایران 
بــه توســعۀ سیاســی شــد چــه بــوده، ایــن نتیجه گیری حاصل شــد کــه فرهنــگ اقتدارگرایانــۀ حاکم 
ــر  ــع در براب ــن مان ــوان مهم تری ــه عن ــوی دوم، ب ــران در عصــر پهل ــه و نظــام سیاســی ای ــر جامع ب
دســتیابی جامعــۀ ایــران بــه توســعۀ سیاســی عمــل کــرده اســت. شــاه بــا مدیریــت اســتبدادی و 
اقتدارگرایانــه بــر ســاختارها، خرده نظام هــای اجتماعــی و دیگــر ارکان اساســی جامعــه و بــا ایجــاد 
نظــام سیاســی اســتبدادی پادشــاهی مطلقــه بــا ویژگی هــا و مؤلفه هــای «قــدرت تــام»، «ارعــاب 
تــام»، «اطاعــت محــض»، «عــدم پاســخگویی» و «انحصارطلبــی» بــا مشــارکت نــدادن نمایندگان 
اقشــار مختلــف اجتماعــی به ویــژه طبقــۀ متوســط جدیــد در امــور سیاســی و فرهنگــی جامعــه، در 
دوره ای کــه بــه عصــر دموکراســی خواهی مشــهور شــده بــود، انســداد سیاســی را بــه جــای توســعۀ 
ــران  ــر جامعــۀ ای ــه جــای پویایــی و نشــاط فرهنگــی ب سیاســی و رخــوت و رکــود فرهنگــی را ب
تحمیــل کــرد. همچنیــن در مرتبــۀ بعــدی، وجــود و حضــور ایــن فرهنــگ اقتدارگــرا و اســتبدادی 
ــم و در متــن جامعــه  در گروه هــای اجتماعــی و جریانــات سیاســی و روشــنفکری مخالــف رژی
و برهمکنشــی کــه از طریــق تعامــل بیــن ایــن عوامــل بــا نیروهــای اجتماعــی در دورۀ پهلــوی دوم 

ایجــاد شــد، ســبب ناکامــی جامعــۀ ایــران در دســتیابی بــه توســعۀ سیاســی شــده اســت.
بنابرایــن، وجــود فرهنــگ اقتدارگــرا و اســتبدادی کــه مهم تریــن خصوصیتــش ویژگــی آمریــت 
و تابعیــت و کیــش شخص پرســتی اســت در نظــام سیاســی حاکــم در دورۀ پهلــوی دوم، ســبب 
ــی  ســاخت قــدرت مطلقــه شــده بــود و بــر جنبــه ای از توســعه (توســعۀ اقتصــادی ـ   اجتماعــی و فنّ
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آمرانــه) تأکیــد و اصــرار داشــت کــه بــر قدرتــش بیفزایــد؛ نــه بــر جنبه هایــی از توســعه (توســعۀ | د

فرهنگــی و سیاســی) کــه ســبب افزایــش قــدرت مــردم و جامعــۀ مدنــی شــود. فرهنــگ اقتدارگــرا 
ــروی اجتماعــی  ــچ نی ــب هیچ کــس و هی ــه از جان ــد را در جامع و اســتبدادی، پرسشــگری و نق
برنمی تابیــد، چنان کــه در دورۀ پهلــوی دوم کــه دورۀ زمانــی ایــن تحقیــق اســت، رژیــم اقتدارگــرای 

پهلــوم دوم، هیــچ گونــه نقــد و انتقــادی را در عرصــۀ فرهنــگ و سیاســت برنمی تابیــد.
ــر نهادهــای فرهنگــی  ــه ب ــان دیگــر، محمدرضاشــاه از طریــق مدیریــت اقتدارگرایان ــه بی ب
ــازی اقتصــادی     ــروژۀ نوس ــرداد ١٣٣٢، پ ــای ٢٨ م ــد از کودت ــژه بع ــه به وی و سیاســی جامع
اجتماعــی و فناورانــه جامعــه را بــه شــکل اقتدارگرایانــه پیــش برد. توســعۀ اقتصــادی    اجتماعی 
ــات مشــروع  ــا مطالب ــران ب ــۀ ای ــدرن در جامع ــۀ متوســط م ــۀ شــاه باعــث پیدایــش طبق آمران
بــرای مشــارکت در ادارۀ امــور جامعــه ازجملــه مشــارکت در امــور فرهنگــی مســتقل و قــدرت 
سیاســی و ایجــاد ســپهر عمومــی بــاز و آزاد شــد، ولــی شــاه بــا توسل جســتن بــه سیاســت های 
اقتدارگرایانــه و ســرکوب کردن احــزاب و تشــکل ها و نماینــدگان طبقــۀ متوســط مــدرن منتقــد 
و قطــع جریــان روشــنفکری پویــا در جامعــه، فضــای پلیســی و رعب آمیــزی بــر جامعــۀ ایــران 
ــرد و  ــن ب ــه را از بی حاکــم کــرد و بســتر و زمینه هــای اجتماعــی نقــد و پرسشــگری در جامع
ســرانجام، انســداد سیاســی را بــه جــای توســعۀ سیاســی بــر جامعــۀ ایــران تحمیــل کــرد. در 
ایــن دوره، نظــام سیاســی ایــران نمــاد فرهنــگ اســتبدادی و آن هــم از نــوع اســتبداد مطلقــه 
بــود کــه در رأس آن شــخص شــاه قــرار داشــت کــه مظهــر یــک مســتبد خودکامــه در «جامعــۀ 
ــا  ــا «جامعــۀ کلنگــی» (کاتوزیــان ،١٣٩٠: ١٠) و از نــوع «اســتبداد شــرقی» ی کوتاه مــدت» ی
ــه  ــد ک ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــج ای ــود. نتای ــوگل،١٣٩٢: ١٨) ب ــیایی» (ویتف ــتبداد آس «اس
ــی و  ــۀ مدن ــردم و جامع ــر م ــم ب ــار رژی ــوی دوم می گذشــت، فش ــم پهل ــر رژی ــر چــه از عم ه
تشــکل های اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی منتقــد و جریــان روشــنفکری پویــا بیشــتر می شــد 
و ســرانجام در ســال ١٣۵۴، بــا تشــکیل حــزب رســتاخیز، ماهیــت اســتبدادی نظــام سیاســی 

حاکــم بــر ایــران را پیــش چشــم جهانیــان برمــال کــرد. 
در برنامه هــا و پروژه هــای نوســازی اقتصــادی  ـ  اجتماعــی ایــران در دورۀ پهلــوی دوم کــه تهیــه 
ــزار  ــرا کارگ ــی نداشــت، زی و اجــرا می شــد، آزادی و نوســازی فرهنگــی و توســعۀ سیاســی جای
اصلــی آن یعنــی محمدرضاشــاه کــه در رأس نهــاد پادشــاهی مطلقــه و نظام سیاســی اقتدارگرا جای 
داشــت، وارث فرهنگــی اســتبدادی و بازتولیــد کننــدۀ آن بــود. شــاه از توســعه برداشــتی نادرســت 
و یکطرفــه داشــت. در برداشــت پهلــوی دوم از توســعه، آزادی و دموکراســی جایــی نداشــتند، در 
صورتــی کــه توســعه بنــا بــه تعبیــر آمارتیــا ســن بــه معنــی «از میــان برداشــتن انــواع ناآزادی هایــی 
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|د ــر جــای  ــودن مــردم ب ــی و مختارب ــرای نقش آفرین ــز ب ــی انــدک و انتخابــی ناچی اســت کــه فرصت

می نهنــد. در ایــن تفکــر، از میــان برداشــتن ناآزادی هــای اساســی، الزمــه و اســاس توســعه اســت، 
زیــرا توســعه به مثابــۀ آزادی اســت» (ســن، ١٣٩۶: ١١٠). پیامــد نهایــی اســتبداد خودکامۀ مطلقۀ 
محمدرضاشــاه، از بیــن بــردن زمینه هــای اجتماعــی پرسشــگری و نقــد در جامعــه و بال وپــردادن 
بــه کیــش شخص پرســتی بــود کــه از گذشــتۀ دور بــه عنــوان یکــی از آفــات فرهنگــی و اجتماعــی، 
دامنگیــر جامعــۀ اســتبدادزدۀ ایــران محســوب می شــد و نیــز محرومیــت جامعــۀ ایــران از نیــل بــه 
توســعۀ سیاســی و نابــودی فرصــت تاریخــی ای بــود کــه در نتیجــۀ نوســازی اقتصــادی ـ    اجتماعــی 
و فناورانــه نصیــب جامعــۀ ایــران شــده بــود. بــه عبــارت دیگــر، فرهنــگ اقتدارگــرا و اســتبدادی 
حاکــم بــر جامعــه و نظــام سیاســی ایــران در دورۀ پهلــوی دوم، از طریــق مدیریــت تمامیت خــواه 
و انحصارطلبانــۀ محمدرضاشــاه بــر تمامــی نهادهــا و ســطوح جامعــه و تضعیف جامعــۀ مدنی و 
انحــالل احــزاب سیاســی و تشــکل های اجتماعــی و فرهنگــی مســتقل و تعطیل کــردن مطبوعات 
منتقــد و اعمــال سانســور شــدید بــر ســایر مطبوعــات و قطــع جریــان روشــنفکری پویــا، جامعــۀ 

ایــران را از دســتیابی بــه توســعۀ سیاســی محــروم کــرد.
فرهنــگ اســتبدادی و اقتدارگرایانــه در دورۀ پهلــوی دوم، همچنیــن در قالــب ایدئولــوژی 
یــا  ایدئولــوژی گروه هــای  یــا  سیاســی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  و گروه هــای  تشــکل ها 
بــارز  ویژگی هــای  از  اســت.  داشــته  جلوه گــری  و  نمــود  روشــنفکری،  شــخصیت های 
و  رادیــکال  تمامیت خواهــی،  خصوصیــت  می توانیــم  اقتدارگرایانــه  ایدئولوژی هــای  ایــن 
ــری  ــونت و افراطی گ ــداری از خش ــران، طرف ــا دیگ ــدارا ب ــاهل و م ــدم تس ــودن و ع بنیادگراب
ــای  ــن تشــکل ها و گروه ه ــی از ای ــز نمونه های ــم و نی ــام ببری ــان را ن و حــذف فیزیکــی مخالف
سیاســی و روشــنفکری و روشــنفکرانی را کــه حامــل ایدئولوژ هــای اقتدارگرایانــه در دورۀ 
ــا در  ــن ویژگی ه ــی ای ــن اســت تمام ــه ممک ــم. البت ــر کنی ــم ذک ــد، می توانی ــوی دوم بودن پهل
یــک گــروه یــا فــرد جمــع نشــده باشــند، ولــی بیشــتر ایــن ویژگی هــا در ایــن گروه هــا و افــراد 
وجــود داشــته اند؛ نظیــر حــزب تــوده، ســازمان فداییــان خلــق، مجاهدیــن خلــق و گروه هــای 

ــا. ــد اینه ــر همانن ــی دیگ ــی و غیر مذهب ــرای مذهب بنیادگ
ســرانجام اینکــه ایــن فرهنــگ اســتبدادی و اقتدارگرایانــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی 
ازجملــه در دورۀ پهلــوی دوم در متــن جامعــه حضــور قــوی داشــته و از طریــق وجــود و حضور 
ــوده کــه خــود را در نظــام سیاســی حاکــم و گروه هــای مخالــف  ــه اش در جامعــه ب قدرتمندان
نظــام سیاســی حاکــم نشــان داده و بــاز تولیــد کــرده اســت. توده هــای مــردم نیــز همــواره در 
جوامــع اســتبدادی از گذشــته تــا کنــون به دلیــل وجــود همیــن فرهنــگ اســتبدادی، در پیــروی 
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ی خاطــر (حــّس رضایــت درونــی) | د از دور بســته و جهنمــی تابعیــت ـ آمریــت، یــک نــوع تشــفّ

ــز از آزادی و مســئولیت پذیری اجتماعــی،  ــا گری ــان ب ــد. آن ــرده و می کنن در خــود احســاس ک
ــک  ــواده همچــون ی ــاد خان ــان در نه ــک از آن ــر ی ــوند و ه ــتبداد می ش ــیر اس ــپرده و اس سرس
مســتبد تمــام عیــار عمــل می کننــد. ایــن جریــان فرهنــگ اقتدارگــرا و اســتبدادی در دوره هــای 
مختلــف تاریخــی ازجملــه در دورۀ پهلــوی دوم در ایــران حضــور فعــال داشــته و از برهمکنــش 
همــۀ ایــن عوامــل، آنچــه نصیــب جامعــۀ ایــران شــده، ضعــف جامعــۀ مدنــی، رکــود فرهنگــی 
ــن  ــه یافته هــای ای ــا توجــه ب ــن، ب ــه توســعۀ سیاســی. بنابرای ــوده اســت ن و انســداد سیاســی ب
تحقیــق می توانیــم بگوییــم کــه جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم، بــه علــت داشــتن فرهنــگ 
اســتبدادی و اقتدارگرایانــه و نظــام سیاســی اســتبدادی از نــوع مطلقــه و مدیریــت اقتدارگرایانــۀ 
محمدرضاشــاه بــر ارکان و ســاختارهای جامعــه و خرده نظام هــای اجتماعــی کــه بــه خواســتها 
و مطالبــات مشــارکت  جویانۀ نماینــدگان طبقــات و اقشــار مختلــف اجتماعــی به ویــژه طبقــۀ 
ــای  ــن وجــود گروه ه ــود و همچنی ــه ب ــی بی توج ــور سیاســی و فرهنگ ــه در ام متوســط جامع
سیاســی و جریان هــای روشــنفکری اقتدارگــرا و رادیــکال در زمینــۀ اجتماعــی ای کــه حضــور و 
فعالیــت علنــی گروه هــای مســتقل، ملــی و آزادیخــواه از طــرف نظــام سیاســی حاکــم منــع شــده 

بــود، از راهیابــی بــه توســعۀ سیاســی محــروم مانــد.
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