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١. مقدمه| 

ــع آن در  ــۀ «توســعه» به طــور عــام و «توســعه سیاســ$» به طــور خــاص و موان  بحــث در زمین
کشــورهای توســعه نیافتــه یــا در حــال توســعه ی4ــ$ از موضوعــات بســیار مهمــ$ اســت کــه 
پــس از جنــگ جهانــ$ دوم در میــان اندیشــمندان اجتماعــ$، اقتصــادی، سیاســ$ و فرهنگــ$ به 
امــری رایــج تبدیــل شــده اســت (ازکیــا و احمــدرش، ١٣٩۴: ٣؛ قــوام، ١٣٩٣: ١١). بــا وجود 
آنکــه ده هــا ســال اســت، دربــاره ایــن موضــوع مهــم، نظریه هــای گوناگــون و متنوعــ$ از ســوی 
جامعه شناســان، اقتصاددانــان و دیYــر دانشــمندان علــوم اجتماعــ$ صــورت گرفتــه اســت ولــ$ 
هنــوز هــم بحــث  و گفت وگــو در ارتبــاط بــا توســعه و تنگناهــای آن از تازگــ$ خاصــ$، حداقــل 
در میــان اندیشــمندان اجتماعــ$ ایــران برخــوردار اســت. ی4ــ$ از علــل مهــم ایــن تازگــ$ و رایج 
بــودن بحــث در بــارۀ توســعه در شــ4ل کلــ$ آن و توســعه سیاســ$ به طــور خــاص در جامعــۀ 
ــه  ــت یــ\ جامع ــت و موقعی ــوز وضعی ــا هن ــه م ــر جامع ــن اســت کــه شــرایط حاکــم ب ــا ای م
توســعه یافتــه نیســت؛ بل4ــه شــرایط و وضعیــت یــ\ جامعــه در حــال توســعه را داراســت و 
رونــد طوالنــ$ شــدن ایــن گــذار ســبب شــده اســت کــه گویــی مــا در حــال گشــت و گــذار در 
مســیر توســعه هســتیم و قصــد عبــور از آن را نداریــم. البتــه در تــداوم ایــن وضعیــت اجتماعــ$ 
ــYان فکــری، اجتماعــ$ و سیاســ$ مــا  ــان نخب ــوز می ــرا هن ــه اســت. زی حقیقــت تلخــ$ نهفت
ــق  ــای توســعه و چYونگــ$ تحق ــاد گوناگــون آن، برنامه ه ــه توســعه در ابع اجماعــ$ در زمین
ــوان  ــ$ برخــ$ از کارگــزاران سیاســ$ حاکــم در عن ــدارد. متأســفانه حت و اجــرای آن وجــود ن
نمــودن مفهــوم توســعه تشــ4ی\ م$ کننــد و بعضــاً تأکیــدات خاصــ$ در کاربــرد اصطالحــات 
دیYــری وجــود دارد. در صورتــ$ کــه در پشــت مفهــوم توســعه، ادبیــات غنــ$ ای وجــود دارد.

نوســازی  دوم  دورۀ   ،١٣٣٢ ســال  از  پــس  به ویــژه  دوم  پهلــوی  بــاروی کارآمــدن 
ــران شــروع شــده  ــه شــیوۀ دورۀ اول آن، کــه توســط رضاشــاه در ای ــه ب (مدرنیزاســیون) آمران
بــود، بــا شــدت بیشــتر ادامــه یافــت و هــدف آن رشــد اقتصــادی بــود و بــه همیــن علــت برخــ$ 
اندیشــمندان اجتماعــ$ نظیــر بهنــام، آن  را «مدرنیزاســیون اقتصــادی و فنــ$» (بهنــام، ١٣٩١: 
ــای  ــ$ از آرمان ه ــ$، بعض ــادی ـ اجتماع ــات اقتص ــن اصالح ــام ای ــا انج ــد . ب ۶۵) خوانده       ا ن
ــن آن  ــه برخــ$ از منتقدی ــق رســید. البت ــه تحق ــ$ ب ــۀ متوســط ایران مشــروطه خواهــان و طبق
ــتبدادی»  ــم اس ــبه مدرنیس ــا «ش ــوم» ی ــردن آداب و رس ــی ک ــدن و اروپای ــ$ ش را «دوره صنتع
ــه طــرزی جــدی  ــد. در ایــن دوره اســت کــه نوســازی ب ــام نهادن (کاتوزیــان، ١٣٨۶: ٣۵٢) ن
مطــرح م$ شــود و دولــت عامــل و آمــر نوســازی م$ گــردد. دولــت مرکــزی قــوی م$ شــود و 
سیاســت ارشــادی دولــت بــه صنعتــ$ شــدن ممل4ــت و ایجــاد زیربنــای اقتصــادی م$ انجامــد. 
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 | ســازمان ح2ومتــ- شــ2ل غربــی بــه خــود م- گیــرد، علــم و فــن غربــی بــا شــتاب هرچــه بیشــتر 

ــ- ســاختار و عمل2ــرد ح2ومــت، ماهیــت اســتبدادی خــود را حفــظ  ــران م- گــردد ول وارد ای
م- کنــد و بــه توســعه فرهنگــ- و سیاســ- جامعــه بهایــی نم- دهــد. بــه عبــارت دی@ــر بــه جنبــه 
ســخت افــزاری مدرنیتــه و ظواهــر تجــدد توجــه م- شــود ولــ- بــه تحــول فرهنگــ-، دموکراســ-، 
آزادی، حقــوق بشــر و متعاقــب آن توســعه سیاســ- کــه در جوامــع اروپایــی رخ داده و فنــاوری 
مــدرن محصــول آن توســعۀ فرهنگــ- و توســعه سیاســ- اســت توجــه نم- شــود. بــه بیــان دی@ــر، 
«تکنوکرات هــای برنامه ریــز «بعــد فرهنگ-»و«بعــد سیاســ-» توســعه را از یــاد بردنــد» (بهنــام، 
١٣٩١: ١٣٨) و عــدم تحقــق توســعۀ فرهنگــ- و توســعه سیاســ- و دموکراســ- در جامعــه و بها 
نــدادن بــه خواســت های طبقــه متوســط مــدرن، جامعــۀ ایــران را در آن دوره بــا مســئله اجتماعــ- 

انباشــت مطالبــات فرهنگــ- و سیاســ- آزادیخواهانــه مواجــه م- ســازد. 
بــه عبــارت دی@ــر، اگــر چــه محمدرضاشــاه بــه نوســازی ســاختار اجتماعــ- ـ اقتصــادی 
کمــd کــرد، امــا بــرای توســعه سیاســ- یعنــ- بــاز کــردن عرصــۀ سیاســت بــه روی نیروهــای 
ــد بیــن رژیــم و طبقــات جدیــد، حفــظ پیوندهــای موجــود  مختلــف اجتماعــ-، ایجــاد پیون
بیــن رژیــم و طبقــات قدیــم و گســترش دادن پایــ@اه اجتماعــ- ســلطنت کــه بــه هرحــال عمدتــاً 
بــه ســبب کودتــای نظامــ- ١٣٣٢ بــه حیــات خــود ادامــه مــ- داد، چنــدان کاری انجــام نــداد 

ــان، ١٣٨۵: ٣٩٨).  (آبراهامی
ــ- و ...  ــریع القلم، میالن ــیریه، س ــان، بش ــان، آبراهامی ــر کاتوزی ــادی نظی ــمندان زی اندیش
ــ-  ــای گوناگون ــه یافته ه ــد و ب ــ- انجــام داده ان ــات فراوان ــن موضــوع تحقیق ــا ای ــاط ب در ارتب
رســیده اند ولــ- ایــن پژوهــش از نــگاه جامعه شناســ- فرهنگــ- کــه وجــوه مشــخصه اش، 
ــوی دوم و  ــاد پادشــاه- در دورۀ پهل ــه و نه ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــوع فرهن ــت ن بررســ- اهمی
ــای  ــادل آزاد آراء و ایده ه ــ-، آزادی، تب ــون دموکراس ــ- چ ــای فرهنگ ــ@اه ارزش ه ــن جای تعیی
فرهنگــ- و سیاســ- در ح2مرانــ- اســتبدادی محمدرضاشــاه بــر جامعــه ایــران م- باشــد، بــه 
واکاوی موانــع عمــده فرهنگــ- توســعه سیاســ- ایــران در دوره پهلــوی دوم پرداختــه اســت. 
ــق در صــدد بررســ- چ@ونگــ- تاثیرگــذاری فرهنــگ اســتبدادی  ــه دی@ــر ســخن ایــن تحقی ب
حاکــم بــر جامعــه و نهــاد پادشــاه- کــه در رأس آن محمدرضــا شــاه قــرار داشــت در نــاکام 
گذاشــتن جامعــه ایــران در دســتیابی بــه آزادی و توســعه سیاســ- پرداختــه اســت. بنابرایــن، 

ســؤال اساســ- تحقیــق پیــش رو ایــن اســت کــه: 
موانــع عمــدۀ فرهنگــ- کــه در دوره پهلــوی دوم ســبب عــدم دســتیابی جامعــه ایــران بــه 
توســعه سیاســ- گردیــد، چــه بــوده اســت؟ و مهم تریــن آنهــا کدام انــد؟ و چ@ونــه ســبب 
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ــه توســعۀ سیاســ� شــده اســت؟|  ــل ب ــران در نی ــۀ ای ناکامــ� جامع

٢. مبان8 نظری ارتباط فرهنگ و توسعۀ سیاس8
فرهنــگ بــه معنــای مجموعــه باورهــای فرهنگــ� و ارزش هــای مــورد قبــول فــرد، پایه و اســاس 
ــار  ــا رفت ــردی ی ــار ف ــب رفت ــار انســان�؛ چــه در قال ــار انســان� اســت. قســمت اعظــم رفت رفت
گروه هــای اجتماعــ� و چــه رفتــار کــم اهمیــت و چــه رفتــار بســیار مهــم، بــر اســاس باورهــای 
فرهنگــ� صــورت م� گیــرد. بــرای مثــال، هرکــدام از مــا م� توانیــم بــه اعمــال و فعالیت هایــی 
ــبه و  ــا را محاس ــن فعالیت ه ــم، ای ــگاه کنی ــر ن ــن منظ ــم از ای ــام م� دهی ــJ روز انج ــه در ی ک
بررســ� کنیــم و ببینیــم چــه تعــداد از آنهــا بــر اســاس باورهــای فرهنگــ� مــا انجــام پذیرفتــه و 
چــه تعــداد از آنهــا بــر اســاس محاســبات و اســتدالل انجــام پذیرفتــه اســت. در صــورت انجــام 
ــداد انگشــت شــماری از مجموعــه رفتارهــای  ــم کــرد کــه فقــط تع ــن کار مالحظــه خواهی ای
ــر اســاس باورهــای فرهنگــ�  ــر اســاس محاســبات و اســتدالل و قســمت عمــده آنهــا ب مــا ب
ــاری کــه  ــم کــه حتــ� همــان تعــداد معــدود رفت ــر ایــن امــر واقفی ــاً ب ــرد. ضمن صــورت م� گی
بــر پایــه محاســبه و اســتدالل انجــام م� شــود، نیــز خــود متأثــر از باورهــای فرهنگــ� اســت 

ــ�، ١٣٩١: ١٨٢). (عظیمــ� آران
ــمار  ــه ش ــ� ب ــای اجتماع ــان� و گروه ه ــای انس ــه رفتاره ــوان پای ــگ به عن ــن، فرهن بنابرای
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــر م� گی ــان ها در ب ــای انس ــار و کنش ه ــون رفت ــاد گوناگ ــ� رود و ابع م
ــردی و گروهــ�  ــل توجهــ� از رفتارهــای سیاســ� کنشــaران ف ــوان گفــت کــه بخــش قاب م� ت
تحــت تأثیــر فرهنــگ آن جامعــه صــورت م� گیــرد. از اســتدالل های بیــان شــده م� تــوان چنیــن 
اســتنباط کــرد کــه توســعه در معنــای اعــم و توســعۀ سیاســ� بــه فرهنــگ و باورهــا، مؤلفه هــای 
فرهنگــ� وابســتگ� زیــادی دارد. بــه عبارتــ� توســعه سیاســ� را م� تــوان بــه درختــ� تشــبیه 
کــرد کــه ریشــه ایــن درخــت، همــان اعتقــادات و باورهــا، مؤلفه هــا و شــاخص های فرهنگــ� 
ملــ� و جهانــ� اســت. بنابرایــن، توســعه سیاســ� نیازمنــد اعتقــادات و باورهــا و شــاخص های 

فرهنگــ� ویــژه هرجامعــه اســت. 
ــه م� شــود.  ــگ و باورهــای فرهنگــ� پرداخت ــد ویژگــ� خــاص دیaــر فرهن ــه چن حــال، ب
بنــا بــه اظهــار عظیمــ� آرانــ� نخســتین ویژگــ� باورهــای فرهنگــ� در ایــن نکتــه نهفتــه اســت 
ــن، مجموعــه ای همســاز،  ــاوت اســت و بنابرای ــش باورهــای فرهنگــ� متف کــه منشــاء پیدای
هماهنــگ و یjدســت نیســت؛ بلjــه مجموعــه ای اســت کــه در آن عناصــر متفــاوت و بعضــاً 
متضــاد یافــت م� شــود. منشــأهای فرهنگــ� را در زمینه هــای متعــددی ماننــد اقــوام، ملــت، 
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 | ــن  ــول ای ــا قب ــ%، ١٣٩١). ب ــ% آران ــرد (عظیم ــت وجو ک ــوان جس ــن و ... م% ت ــل، دی بین المل

ــود از نظــام واره ای از  ــارت خواهــد ب ــگ عب تفاوت هــا در باورهــای فرهنگــ%، تعریــف فرهن
ــا و  ــه دار و دیرپ ــاری» ریش ــای رفت ــا، آداب و الGوه ــ%»، «ارزش ه ــای اساس ــد و باوره «عقای
«نمادهــا» و «مصنوعــات» کــه ادراکات، رفتــار و مناســبات جامعــه را جهــت و شــJل م% دهــد 
و هویــت آن را م% ســازد (دبیرخانــه شــورای عالــ% انقــالب فرهنگــ%،١٣٩٣). در ایــن  صورت 
برخــ% از باورهــای فرهنگــ% ریشــه در شــرایط ویــژه آب وهوایــی (اقلیــم خشــQ و کــم آب) 
ــا در شــرایط ویــژه سیاســ% (حJومت هــای اســتبدادی مطلــق خودکامــه، ملوک الطوایفــ%،  ی
مردمــ%) یــا شــرایط خــاص اقتصــادی (شــیوه معیشــت% ایلــ% و عشــیره ای و قبیلGــ%) جامعــه 
دارد. گروهــ% از باورهــای فرهنگــ% از ســیر تحــوالت تاریخــ%، سیاســ% و اقتصــادی کشــور 

ــ%، ١٣٩١). ــرد (عظیمــ% آران ــه م% گی مای
 قبــل از آنکــه از توســعۀ سیاســ% مفهوم پــردازی شــود، الزم اســت از مفهــوم توســعه 
تعریفــ% صــورت گیــرد. توســعه مفهومــ% اســت چنــد بعــدی کــه دارای جنبه هــای اقتصــادی، 
اجتماعــ%، سیاســ% و فرهنگــ% اســت و اگــر هریــQ از ایــن ابعــاد را در نظــر بGیریــم م% توانیــم 
تأثیرگــذاری آن بعــد را هــم بــه لحــاظ تاریخــ% و هــم بــه لحــاظ نظــری بــر ایــن مفهــوم روشــن 
ــده کــه در خــود  ــ% اســت پیچی ــان دیGــر، توســعه جریان ــه بی ــا، ١٣٩١: ٢۶). ب ســازیم (ازکی
تجدیــد ســازمان و ســمت گیری متفــاوت کل نظــام اقتصــادی ـ  اجتماعــ% را بــه همــراه دارد. 
عالوه بــر افزایــش و بهبــود در میــزان تولیــد و درآمــد، شــامل دگرگون% اساســ% در ســاخت های 
ــت،  ــردم اس ــ% م ــای عموم ــه نظره ــتارها و وجه ــن ایس ــ%، اداری و همچنی ــادی، اجتماع نه
ــرد  ــر م% گی ــز در ب ــردم را نی ــد م ــوم و عقای ــادات و رس ــ% ع ــوارد حت ــیاری م ــعه در بس توس
ــودی در مجموعــه شــرایط  ــ% بهب ــه معن (Lehman,1979:9). در تعریفــ% دیGــر توســعه ب
 ،Qبهــم پیوســته طبیعــ%، اقتصــادی، اجتماعــ%، فرهنگــ% و سیاســ% اســت (پیت و هــارت وی
١٣٨٩: ١۵). از دیــد اندیشــمندی دیGــر، توســعه در بعــد جامعه شناســ%، فراینــدی اســت کــه 
بــه کاهــش فقــر، افزایــش رفــاه، ایجــاد اشــتغال و افزایــش یJپارچGــ% اجتماعــ% داللــت دارد. 
ایــن فراینــد همچنیــن بــا عدالــت اجتماعــ%، برابــری همــۀ مــردم در مقابــل قانــون، حقــوق 
اقلیت هــا، گســترش آمــوزش  و  پــرورش نیــز ارتباطــ% بی واســطه دارد (زاهــدی، ١٣٨۶: ٢٨). 
ســاموئل هانتینگتــون، مفهــوم توســعه سیاســ% را بــر اســاس میــزان صنعتــ% شــدن، تحــرک و 
تجهیــز اجتماعــ%، رشــد اقتصــادی و مشــارکت سیاســ% مــورد ارزیابــی قــرار داده و بــر ایــن 
ــه صــورت  ــد توســعه سیاســ% تقاضاهــای جدیــدی ب اعتقــاد اســت کــه از آنجــا کــه در فراین
ــد از  ــ% بای ــام سیاس ــن،  نظ ــد. بنابرای ــور م% کنن ــر ظه ــای جدیدت ــای نقش ه ــارکت و ایف مش
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ظرفیــت و توانایی هــای الزم بــرای تغییــر وضعیــت برخــوردار باشــد، در غیــر ایــن صــورت | 

سیســتم بــا بی ثباتــ7، هــرج و مــرج، اقتدارگرایــی و زوال سیاســ7 مواجــه خواهــد شــد و ام3ان 
دارد پاســخ جامعــه بــه ایــن نابســامان7 ها بــه شــ3ل انقــالب تجلــ7 کند(قــوام، ١٣٩٣: ١۶ بــه 
نقــل از هانتینگتــون و نلســون، ١٩٧۶). فراینــد توســعه و نوســازی سیاســ7 باعــث دگرگونــ7 
جامعــه ســنت7 م7 شــود کــه شــ3اف های افقــ7 و متفــاوت از جامعــه بــا شــ3اف های عمــودی 
ماننــد حــزب اســت. در جامعــه ســنت7 معمــوالX گروه هــای ســنت7 ایفــای نقــش م7 کننــد، «ایــن 
گروه هــا م7 تواننــد قومــ7، قبیلــه ای و نــژادی باشــند. امــا در اثــر فراینــد توســعه سیاســ7 و در 
اثــر دگرگونــ7 سیاســ7 و تبدیــل جامعــه ســنت7 بــه جامعــه مــدرن، گروه هــای ســنت7 بــرای تــداوم 
حیــات سیاســ7 خــود ناچــار بایــد الزامــات جامعــه مــدرن را بپذیرنــد یــا اینکــه از بیــن برونــد» 
(ســیف زاده، ١٣۶٨: ٨۶). در چارچــوب مفهومــ7 ایــن تحقیــق نیــز کــه در ادامــه م7 آیــد بــه 
بیــان جنبه هــای اساســ7 دیjــر از ارتبــاط بیــن فرهنــگ و توســعۀ سیاســ7 از منظــر اندیشــمندان 

بــزرگ اجتماعــ7 پرداختــه م7 شــود.

٣. چارچوب مفهوم7

چارچــوب مفهومــ7 ایــن تحقیــق ترکیبــی اســت از روی3ــرد کالن وبــر بــه اهمیــت فرهنــگ و 
نظریــۀ بازنگــری شــده نوســازی توســط اینگلهــارت و ولــزل و همچنیــن برخــ7 از روی3ردهــای 
ــ7  ــه توســعه سیاســ7 و دموکراســ7 کشــورها و دیدگاه هــای محمدعل ــون ب ســاموئل هانتینگت
ــت  ــر (١٩٧٩و١٩٧۶) در مــورد اهمی ــان و حســین بشــیریه. تأثیراندیشــه وب ــون کاتوزی همای
فرهنــگ بــر شــئون مختلــف زندگــ7 اجتماعــ7، سیاســ7 و اقتصــادی از جملــه اهمیــت 
فرهنــگ پروتســتان7 در شــ3ل گیری نظــام ســرمایه داری در جوامــع غربــی یــا نقــش فرهنــگ 
در جوامــع شــرق7 در تشــ3یل نظــام سیاســ7 پاتــری مونیالیســت7 یــا سلطانیســم بــه حــدی بــود 
کــه الهــام بخــش تحقیقــات زیــادی از ســوی اندیشــمندان اجتماعــ7 و سیاســ7 بعــد از وی 
شــد. فرانســیس فوکویامــا (١٩٩۵)، الرنــس هریســون (١٩٩٧، ١٩٩٢، ١٩٨۵)، ســاموئل 
ــتدالل  ــر اس ــای وب ــدگاه ه ــام از دی ــا اله ــام (١٩٩٣) ب ــرت پوتن ــون (١٩٩۶) و راب هانتینگن
ــروز را شــ3ل  ــع ام ــار سیاســ7 و اقتصــادی جوام ــد کــه آداب و رســوم فرهنگــ7، رفت م7 کنن
م7 دهنــد (هریســون و هانتیjتــون، ١٣٨٨: ١٨١). هانتینگتــون (١٩٩۶ و ١٩٩٣) اســتدالل 
م7 کنــد کــه جهــان بــر مبنــای تفاوت هــای فرهنگــ7 کــه در چندیــن قــرن وجــود داشــته اند، بــه 
هشــت یــا نــه تمــدن تقســیم مــ7 شــود و تضادهــا و چالش هــای آینــده در مرزهــای فرهنگــ7 
کــه ایــن تمدن هــا را از ی3دیjــر جــدا م7 کننــد، رخ خواهنــد داد. از نظــر هانتینگتــون، 
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 | ــز  ــدار سیاســ�، تمای ــت اقت ــۀ عقالنی ــن جنبه هــای توســعه سیاســ� ســه مولف تعیین کننده تری

ــون، ١٣٧۵: ١٣٩‑ ــتند (هانتینگت ــ� هس ــارکت سیاس ــد مش ــاختاری و رش ــردی و س کارک
ــ�  ــد عقالن ــت از آن م� بای ــناخت درس ــ� و ش ــعه سیاس ــ� توس ــرای بررس ــن، ب ۵۶). بنابرای
شــدن اقتــدار، تمایــز ســاختارها (نهادســازی) و گســترش مشــارکت سیاســ� مــورد کنــکاش 
ــوی دوم  ــم پهل ــه رژی ــش رو نشــان داده م�  شــود ک ــق پی ــد. در تحقی ــرار گیرن ــ� ق ــق علم دقی
بــه دلیــل خودکامWــ� و در پیــش گرفتــن اســتبداد مطلقــه و مخالفــت بــا مشــارکت مــردم در 
امــور سیاســ� و فرهنگــ� و ایجــاد انســداد سیاســ� و فرهنگــ� به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ 
مــرداد١٣٣٢ زمینه هــای اجتماعــ� مناســب بــرای توســعه فرهنگــ� و سیاســ� جامعــه و همــوار 
ــرد و اتخــاذ چنیــن رویه هــا و  ــن ب ــع فرهنگــ� توســعه سیاســ� را در جامعــه از بی شــدن موان

ــود.  ــدار سیاســ� ب ــت اقت ــوی دوم دور از عقالنی ــب پهل سیاســت های ســرکوبWرانه از جان
پوتنــام (١٩٩٣) نیــز در اســتدالل مشــابه� ادعــا م� کنــد کــه در مذاهــب ایتالیــا کــه 
در آنجــا نهادهــای دموکراتیــc جــزء موفق تریــن نهادهــای امــروزی بــه شــمار م� رونــد، 
جامعــه مدنــ� از چندیــن قــرن پیــش، توســعه نســبی یافتــه اســت. هریســون (١٩٩٧، ١٩٩٢، 
١٩٨۵) اســتدالل م� کنــد کــه توســعه قویــاً تحــت تأثیــر ارزش هــای فرهنگــ� اساســ� جامعــه 
شــgل م� گیــرد. فوکویامــا (١٩٩۵) نشــان م� دهــد کــه توانایــی یــc جامعــه بــرای رقابــت 
در بازارهــای جهانــ� مشــروط بــه اعتمــاد بــه نفــس اجتماعــ� اســت. تمامــ� ایــن تجزیــه و 
تحلیل هــا منعکــس کننــدۀ ایــن فــرض هســتند کــه جوامــع معاصــر دارای رویه هــای فرهنگــ� 
مشــخص� هســتند کــه در مــدت زمانــ� طوالنــ� اســتمرار م� یابنــد و تأثیــری مهــم بــر عملgرد 
سیاســ� و اقتصــادی جوامــع م� گذارنــد (هریســون، ١٣٨٨: ١٨٣). در صورتــ� کــه جامعــۀ 
ایــران در دورۀ پهلــوی دوم بــه دلیــل تجربــه نمــودن حgومت هــای خودکامــه و اقتدارگــرا در 
ــای  ــود و از کاســت� ارزش ه ــای اســتبدادی ب ــخ خــود، وارث ســنت ها و هنجا ره طــول تاری
ــود. ــج ب ــد، در رن فرهنگــ� کــه از رویه هــا، سیاســت ها و نهاد هــای دموکراتیــc حمایــت کنن

ــور  ــج کش ــورد پن ــود در م ــ� های خ ــا (١٩۶٨) در بررس ــیدن� ورب ــد و س ــل آلمون گابری
انگلســتان، آلمــان، امریــgا، ایتالیــا و مgزیــc بدیــن نتیجــه م� رســند کــه علــت عمــدۀ 
توســعه نیافتگــ� سیاســ� در کشــورهای جهــان ســوم مربــوط بــه مســئلۀ روانــ�، تاریخــ� و 
فرهنگــ� اســت. بدیــن معنــ� کــه در طــول تاریــخ در ایــن نظام هــا نوعــ� فرهنــگ پدیــد آمــده 
ــری  ــا بهره گی ــوان ب ــه م� ت ــد ک ــان معتقدن ــود. آن ــ� م� ش ــعه سیاس ــرفت توس ــع پیش ــه مان ک
از مgانیســم هایی چــون باالبــردن ســطح ســواد و توزیــع مجــدد ثــروت بــه تدریــج آثــار 
ــای  ــئولیت ها و ایف ــرش مس ــرای پذی ــراد را ب ــا اف ــرد ت ــان ب ــ� را از می ــ� و تاریخ ــوء روان س
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نقش هــای سیاســ3 جدیــد و نیــز وارد کــردن در فراینــد تصمیم گیــری آمــاده ســاخت (آلمونــد | 

و وربــا، ١٩۶٨: ٣۶‑٣۵). بدین ترتیــب آلمونــد ســع3 دارد تــا بــه نحــوی از انحــاء نظام هــای 
ارتدوکــس و نظریــات مربــوط بــه فرهنــگ را بــه توســعۀ سیاســ3 ارتبــاط دهد. تحقیــق پیش رو 
ــ3  ــل حاکمیــت طوالن ــه دلی ــع فرهنگــ3 اســت کــه ب ــز در صــدد شناســایی و واکاوی موان نی
مــدت نظام هــای سیاســ3 اســتبدادی در جامعــه ایــران مانــع شــWل گیری ارزش هــای فرهنگــ3 

شــده کــه از دموکراســ3 و توســعه سیاســ3 در دورۀ پهلــوی دوم حمایــت کنــد.
از دیــدگاه اینگلهــارت (٢٠٠٠) در فرهنــگ بخش هــای خاصــ3 وجــود دارنــد کــه نتایــج 
ــ3 از  ــم اجتماع ــای مه ــWل گیری پدیده ه ــد و ش ــراه دارن ــه هم ــ3 ب ــ3 و اجتماع ــم سیاس مه
جملــه دموکراســ3 و نهادهــای دموکراتیــb را در بــر م3 گیــرد. یWــ3 از ابعــاد مهــم تفاوت هــای 
ــال دموکراســ3 م3 باشــد. جوامــع مختلــف در تأکیــد  ــژه آنهــا در قب فرافرهنگــ3، اهمیــت وی
ــد. جوامعــ3  ــ3 و ارزش هــای وجــودی تفاوت هــای فاحشــ3 دارن ــر ارزش هــای حیات خــود ب
ــۀ مســاعدتری بــرای  ــد، از زمین ــر ارزش هــای خــود بیانگــری (وجــودی) تأکیــد م3 کنن کــه ب
ــ3 از  ــری تدریج ــادی تغیی ــعۀ اقتص ــد توس ــر م3 رس ــه نظ ــد. ب ــ3 برخوردارن ــق دموکراس تحق
ارزش هــای حیاتــ3 را بــه ارزش هــای وجــودی باعــث م3 شــود کــه بــه تشــریح ایــن موضــوع 
ــد، دارای دموکراســ3 های بیشــتری هســتند. رابطــۀ  ــد کــه چــرا جوامــع ثروتمن کمــb م3 کن
میــان ارزش هــای حیاتــ3/ وجــودی و دموکراســ3 بســیار قــوی اســت. آیــا آنهــا بــا هــم عمــل 
م3 کننــد چــون ارزش هــای وجــودی (کــه شــامل اعتمــاد بــه دیrــران، شــWیبایی و مشــارکت 
در تصمیم گیــری اســت) ســر منشــأ دموکراســ3 هســتند یــا آیــا نهادهــای دموکراتیــb موجــب 
ــ3  ــور قطع ــز را به ط ــه چی ــه هم ــت ک ــWل اس ــواره مش ــد؟ هم ــا م3 گردن ــن ارزش ه ــور ای ظه
مشــخص نمائیــم امــا شــواهد موجــود حاکــ3 از آن اســت کــه شــWل گیری دموکراســ3 (توســعۀ 
سیاســ3) بیــش از هــر چیــز یــb موضــوع فرهنگــ3 اســت (اینگلهــارت و بیWــر، ٢٠٠٠ نقــل 
در هریســون و هانتینگتــون، ١٣٨٨: ١٨٢). پیــش فــرض ایــن تحقیــق نیــز بــر همیــن مبناســت 
کــه موانــع فرهنگــ3 موجــود در جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم ســبب ناکامــ3 دســتیابی 

جامعــۀ ایــران بــه توســعۀ سیاســ3 شــده اســت.
ــب نوســازی بازنگــری  ــزل (١٣٨٩) از اندیشــمندان مWت ــار اینگلهــارت و ول ــه اظه ــا ب بن
شــده، از زمانــ3 کــه آلمونــد و وربــا رونــد بحــران فرهنــگ مدنــ3 را مطالعــه کردند، دانشــجویان 
فرهنــگ سیاســ3 اشــاره کرده انــد کــه ارزش هــای تــوده ای (ارزش هــا و هنجارهــای شــهروندان 
جامعــه) نقــش مهمــ3 در تقویــت دموکراســ3 و توســعه سیاســ3 ایفــاء م3 کننــد. نویســندگان 
بــا نفــوذ ادعــا کرده انــد کــه اعتمــاد، تســاهل و احساســات کارآمــد، نمایانگر«فضائــل مدنــ3» 
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 | هســتند کــه موجــب کارکــرد مؤثرتــر نهادهــای دموکراتیــ' م% شــوند (الســول، ١٩۵٨؛ 

ســیندرمن، ١٩٧۵؛ پوتنــام، ١٩٩٣؛ گپــس، ١٩٩٧؛ اینگلهــارت، ١٩٩٧؛ پتــ% گــرو، ١٩٩٨؛ 
دالتــون، ٢٠٠٠؛ نیوتــون، ٢٠٠١؛ نوریــس، ٢٠٠٢). همچنیــن، اکســتین (١٩۶۶) و اکســتین 
ــت  ــ% تثبی ــا در صورت ــ'، تنه ــای دموکراتی ــه نظام ه ــد ک ــاره کرده ان ــران (١٩۶۶) اش Pو دی
م% شــوند کــه شــهروندان هنجارهــای دموکراتیــ' را درونــ% نمــوده و آنهــا را در روابــط شــان 

بــه کار برنــد (اینگلهــارت و ولــزل، ١٣٨٩: ٢١۵).
متعــددش  آثــار  در   (١٣٨۶،١٣٩٢،١٣٩۴،١٣٩۵) همایــون کاتوزیــان  محمدعلــ%   
علت العلــل توســعه نیافتگــ% جامعــه ایــران را در اســتبداد حاکــم بــر جامعــه ایــران م% دانــد کــه 
به طــور خــاص از نظــر نویســنده، همیــن عامــل اســتبداد مطلــق در دوره پهلــوی دوم مانــع اصلــ% 
بــه ثمــر رســیدن برنامه هــای توســعه در ایــران گردیــده اســت. در ایــن ارتبــاط کاتوزیــان بــرای 
ــج  ــه یافته هــا و نتای ــد و ب ــ% م% کن ــه انجــام تحقیقــات فراوان ــادرت ب ــات مدعــای خــود مب اثب
مهمــ% در مــورد پیامدهــای ویــران کننــده اســتبداد بــر جامعــه ایــران دســت م% یابــد. کاتوزیــان در 
یــ' مــورد بــا اســتناد بــه ســخنان علــم (وزیــر دربار و محــرم اســرار پهلــوی دوم) م% گویــد: مانع 
توســعه سیاســ% جامعــۀ ایــران را برخــالف تصــور اکثــر ایرانیــان کــه معتقــد بودنــد امپریالیســم 
غــرب مانــع اصلــ% آن بــوده، نشــان م% دهــد کــه عامــل اصلــ% عــدم تحقــق توســعه سیاســ% در 
جامعــه ایــران در واقــع حاکمیــت اســتبدادی و تجــدد ســطح% بــوده و شــخصیت اســتبدادی و 

خودکامــه شــاه در هــر دو زمینــه نقشــ% مهــم و در حقیقــت تعییــن کننــده داشــته اســت.
از نظــر حســین بشــیریه (١٣٨٧) میــان ســاختار قــدرت مطلقــه، چنــد پارگ% هــای اجتماعــ% 
و فرهنگــ% و ایدئولــوژی و نگــرش الیــت سیاســ% روابــط متقابــل و تشــدیدکننده و بازتولیدکننده 
وجــود داشــته اســت و ایــن مجموعــه روابــط کــه مبیــن وضعیــت ایســتایی نظــام سیاســ% در 
ایــران بوده انــد از تکویــن زمینه هــای رقابــت و ســازش و مشــارکت سیاســ% بــه شــیوه ای 
ــه اظهــار بشــیریه «فرهنــگ سیاســ%  ــا ب دموکراتیــ' جلوگیــری کرده انــد (بشــیریه، ١٣٨٧). بن
ــوده  ــگ مشــارکت ب ــل فرهن ــت در مقاب ــگ تابعی ــده، فرهن ــف و پیچی ــل مختل ــه دالی ــران ب ای
ــه فرهنــگ را تقویــت  ــه اینگون اســت و مجــاری جامعه پذیــری و فرهنگ پذیــری روی هــم رفت
م% کرده انــد» (همــان: ١۵٧). بنابرایــن، از نظــر بشــیریه، تکویــن ســاخت دولــت مطلقــه مــدرن 
همــراه بــا گســترش چنــد پارگ% هــای اجتماعــ% و فرهنگــ% و تــداوم و تقویــت فرهنــگ سیاســ% 

پدرســاالرانه موانــع اصلــ% توســعه سیاســ% ایــران در دورۀ پهلــوی دوم بوده انــد.
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۴. فرض تحقیق| 

بــه نظــر م� رســد فرهنــگ اســتبدادی حاکــم بــر جامعــه و نظــام سیاســ� ایــران در دورۀ 
پهلــوی دوم به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨مــرداد ١٣٣٢ از جملــه موانــع عمــدۀ تحقــق توســعۀ 
سیاســ� در ایــران بــوده اســت؛ بــه عبــارت دیFــر فرهنــگ اســتبدادی حاکــم بــر جامعــه و نظــام 
سیاســ� جامعــه ایــران در ســطوح گوناگــون مدیریــت کالن جامعــه به عنــوان مهم تریــن مانــع 
توســعه سیاســ� جامعــه ایفــاء نقــش کــرده اســت. از ویژگ� هــای بــارز ایــن فرهنــگ اســتبدادی 
م� تــوان، مدیریــت اســتبدادی و اقتدارگرایانــه نظــام سیاســ� حاکــم وقــت و فقــدان عقالنیــت 

سیاســ� اقتــدار و نقدپذیــر نبــودن آن را بــر شــمرد.

۵.روش پژوهش

ــه  ــخFویی ب ــدد پاس ــنادی در ص ــ� و اس ــق تاریخ ــتفاده از روش تحقی ــا اس ــش ب ــن پژوه ای
ایــن ســؤال اساســ� برآمــده کــه موانــع عمــدۀ فرهنگــ� کــه در دوره پهلــوی دوم ســبب عــدم 
ــا  ــن آنه ــت؟ و مهم تری ــوده اس ــه ب ــده چ ــ� گردی ــعه سیاس ــه توس ــران ب ــه ای ــتیابی جامع دس
ــا  ــنادی ب ــ� و اس ــ�، تحلیل ــق تاریخ ــری روش تحقی ــا به کارگی ــق ب ــن تحقی ــد؟ در ای کدام ان
مراجعــه بــه كتابخانه هــای حقیقــ� و مجــازی و بررســ� كتاب هــا و اســناد معتبــر مرتبــط بــا 
موضــوع تحقیــق از طریــق فیش بــرداری بــه جمــع آوری اطالعــات تاریخــ� مرتبــط بــا موضــوع 
ــوی  ــم اقتدارگــرای پهل ــورد رژی ــرداری از پژوهش هــای جامعه شناســانه در م ــق و بهره ب تحقی
دوم توســط اندیشــمندان بــزرگ اجتماعــ� ایرانــ� و ســایر نقــاط جهــان انجــام شــده، در جهت 
ــا اســلوب جامعه شناســ� تاریخــ�  ــدام شــده و ب ــق اق ــه ســؤال اساســ� تحقی پاســخFویی ب
بــه تدویــن و تحلیــل و فراتحلیــل آنهــا پرداختــه شــده اســت. بــا اســتفاده از تكنیــك و روش 
پژوهشــ� تاریخــ� و اســنادی (كتابخانــه ای) در ایــن تحقیــق تــالش شــد تــا داده هــای مــورد 

نیــاز از متــون زیــر جمــع آوری شــود كــه عبارتنــد از: 
١. متون مرتبط با موضوع تحقیق در زمینۀ فرهنگ و توسعه كه مربوط به گذشته و حال 

م� باشد و توسط اندیشمندان ایران� و غیرایران� نوشته شده اند؛
٢. متون و اسناد تاریخ� معتبر شامل آثار مورخین، جامعه شناسان و دیFر اندیشمندان 

معاصر ایران� و غربی در مورد عصر پهلوی دوم؛
از سوی پژوهشFران در  اخیر  بیشتر در دهه های  ٣. كتاب ها و مقاالت غیرتاریخ� كه 
حوزه های مرتبط با موضوع تحقیق نگاشته شده است. شامل كتاب ها و مقاالت مرتبط با 

موضوع و نیز آثار پیشFامان محقق در زمینه «فرهنگ»، «توسعه» و «پهلوی دوم». 
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 | ۶.تحلیل یافته های تحقیق

۶‑١. پهلوی دوم و مسأله توسعه سیاس� 
در دورۀ پهلــوی دوم، شــاه و ســلطنتش، بــه تضادهــای ذاتــ� دچــار بــود: پدیــده ای کــه بــه نوع� 
ناهمزمانــ� تاریخــ� دچــار بــود. شــاه از یــ? طــرف قــدرت و مشــروعیت خــود را بــه شــ5ل 
ــژه  ــ� به وی ــاهان هخامنش ــت دار پادش ــود را وارث و امان ــود و خ ــت آورده ب ــه دس ــ� ب موروث
ــه ای  ــون ودیع ــق قان ــم، طب ــن ســلطنت ه ــن حــال ای ــرد. در عی ــداد م� ک ــر قلم کــوروش کبی
مردمــ� بــود و به عــالوه، او و حامیانــش عمــالP گامــ� در صورت بنــدی نظــری و تح5یــم 
پایه هــای مشــروعیت سیاســ� ســلطنت در عصــر تجــدد و دموکراســ� خواهــ� بــر نداشــتند. 
از یــ? طــرف پهلــوی دوم رهبــری بــود کــه م� خواســت ایــران را بــا ســرعت� هــر چــه ســریع تر 
ــادی و  ــه اقتص ــط جنب ــه فق ــدد ک ــود از تج ــت خ ــر وارد روای ــا دقیق ت ــدد ـ ی ــه تج وارد عرص
اجتماعــ� و فنــ� تجــدد را در بــر م� گرفــت و آن هــم بــه شــیوۀ آمرانــه ـ کنــد (میالنــ�، 
١٣٩٢: ٣۴۶). بــه بیــان دی]ــر، در تجــدد مــورد نظــر محمدرضاشــاه، دموکراســ� و مشــارکت 
سیاســ� جایــی نداشــت. نــگاه او بــه توســعه و تجــدد، تنهــا نوســازی اقتصــادی ـ اجتماعــ� و 
فنــ� جامعــه بــود. آن هــم نــوع خاصــ� از نوســازی اقتصــادی کــه در آن دولــت بــه رهبــری او 
نقشــ� تعییــن کننــده در آن داشــته باشــد. بــه بیــان دی]ــر او از برنامه هــای نوســازی اقتصــادی 
و اجتماعــ� جامعــۀ ایــران درجهت گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه جانبــداری م� کــرد و از طــرف 
ــران  ــه ای ــر جامع ــد پادشــاهان هخامنشــ� ب ــدر مانن ــر م� خواســت چــون پادشــاه� مقت دی]
ح5ومتــ� بی چــون و چــرا داشــته باشــد. محمدرضــا شــاه بنــا بــه ذهنیــت اســتبدادی خــود و 
ماهیــت فرهنــگ اســتبدادی تجمیــع شــده در نهــاد پادشــاه� از گذشــته های دور تــا عصــرش، 
تجــدد سیاســ� و دموکراســ� و رقابــت سیاســ� بیــن احــزاب مســتقل (توســعه سیاســ�) را 
بــر نم� تافــت امــا بــر ضــرورت نوســازی اقتصــادی و اجتماعــ� کمــاکان پافشــاری م� کــرد. 
در تعریفــ� کــه محمدرضاشــاه از «دموکراســ� شاهنشــاه�» (پهلــوی، ١٣٧١: ١٨٠) داشــت، 
احــزاب و گروه هــای سیاســ� مســتقل جایــی نداشــتند. ذهنیــت شــاه، ذهنیتــ� اســتبدادی بــود. 
چــون در خانــواده وجامعــه ای بــا فرهنــگ اســتبدادی بالیــده بــود. پهلــوی دوم به عنــوان یــ? 
ح5مــران «جامعــۀ شــرق�» در طــول ٣٧ ســال پادشــاه� خــود نمــاد عینــ� یــا تیــپ ایــده آلــ� 
ــا  ــر، ١٣٧۴: ٣٢٩) ب ــا سلطانیســم نوگــرا (وب ــری مونیالیســم نوگــرا ی ــگ پات ــد از فرهن گردی
ویژگ� هــا و مؤلفه هــای بــارز فرهنــگ اســتبدادی مطلقــه شــرق� یعنــ� قــدرت تــام، ارعــاب 

تــام، اطاعــت محــض، انحصارطلبــی و برنتافتــن هرگونــه نقــد و پاســخ]ویی.
ســلطنت اقتدارگرایانــه شــاه از جنبه هــای مختلــف بــا مخاطــره روبــرو بــود. دوران ســلطنت 
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شــاه مقــارن ســال هایی اســت کــه نظریه پردازانــ+ چــون ســاموئل هانتینگتــون از آن به عنــوان | 

«مــوج ســوم دموکراســ+» یــاد م+ کننــد. در ســال های پــس از جنــگ جهانــ+ دوم، در فاصلــه ای 
کمتــر از چهــل ســال، پنجــاه کشــور تــازه بــه صــف دموکراســ+ های جهــان پیوســته بودنــد. در 
ایــن دوران ایجــاد و ابقــای یــH حFومــت اســتبدادی بــه شــیوه پادشــاه+ موروثــ+ دو چنــدان 
ــان م+ پیوســت و فشــار  ــه جمــع دموکراســ+ های جه ــازه ای ب ــود. هرســال کشــور ت دشــوار ب
ــا و  ــا و تضاده ــرد. تنش ه ــدان م+ ک ــان دوچن ــرای دموکراســ+ را درکشــورهای مســتبد جه ب
پیامدهــای نگــرش دوگانــه شــاه بــه تجــدد و دموکراســ+ یــا توســعه اقتصــادیـ  اجتماعــ+ بدون 
توســعۀ فرهنگــ+ و توســعه سیاســ+ بــه صورت هــای مختلــف در طــول ٣٧ ســال حFمران+ اش 
بــر جامعــه ایــران نمایــان بــود (میالنــ+، ١٣٩٢: ٣۴۶). اصــوالX جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی 
دوم جــدا از تجربــه نمــودن دورۀ ١٢ ســالۀ نســبتاً بــاز سیاســ+ کــه بــه علــت ضعــف اقتــدار 
رژیــم در ابتــدای ســلطنت تشــFیل شــده بــود، نتوانســت بــه توســعۀ سیاســ+ دســت یابــد و 
یFــ+ از علــل عمــده اش موانــع فرهنگــ+ بــود کــه بــا آنهــا دســت بــه گریبــان بــود. مؤلفه هــای 
مهــم ایــن موانــع فرهنگــ+ کــه باعــث عــدم دســتیابی جامعــه ایــران در دوره پهلــوی دوم بــه 

توســعۀ سیاســ+ شــد، به طــور مشــخص و بــه ترتیــب اهمیــت بــه قــرار زیرانــد: 
۶‑١‑١. فرهنگ استبدادی

محــض،  اطاعــت  تــام،  ارعــاب  تــام،  قــدرت  ویژگ+ هــای  بــا  اســتبدادی  فرهنــگ 
انحصارطلبــی، عــدم پرسشــoری و پاســخoو نبــودن و برنتافتــن نقــد و انتقــاد و کیــش 
شخص پرســت+ در ادوار مختلــف تاریخــ+ در جامعــۀ ایــران و در نهــاد پادشــاه+ و بــه 
شــFل های گوناگــون، تولیــد و بازتولیــد شــده بــود. تنهــا در دورۀ مشــروطیت بــا اشــاعه افــکار 
آزادی خواهانــه نســل اول روشــنفکری ایــران از قبیــل آخونــدزاده، طالبــوف، میرزاملFــم خــان، 
میــرزا آقاخــان کرمانــ+، مستشــارالدوله و... و علمــای روشــن اندیــش کــه متأثــر از افــکار ترقــ+ 
خواهانــۀ عصــر روشــنگری اروپــا و انقــالب کبیــر فرانســه بودنــد و بــا تأثیــری کــه ایــن افــکار 
ــال  ــروطیت س ــالب مش ــداد انق ــت و رخ ــهری گذاش ــردم ش ــای م ــر توده ه ــه ب آزادی خواهان
ــاد پادشــاه+ اســتبدادی ایجــاد  ــگ اســتبدادی و نه ــن فرهن ــ+ در ای ١٢٨۵ ســبب شــد، خلل
کنــد و جامعــه ایــران صاحــب مجلــس شــورای ملــ+ شــود و قــدرت پادشــاه محــدود گــردد. 
ولــ+ بــه دلیــل اینکــه فرهنــگ اســتبدادی و نهــاد فرســودۀ اســتبدادی پادشــاه+ و کیش شــخص 
ــد کــرد و در دورۀ  ــاره خــود را بازتولی ــد هزارســاله داشــت، دوب ــران ســابقه چن پرســت+ در ای
پهلــوی دوم بــا حفــظ ظاهــر مــدرن از طریــق مدیریــت اســتبدادی بــر جامعــه خــود را نشــان 
داد. در نتیجــه، حرکــت رو بــه جلــوی نســل اول و دوم روشــنفکران ایــران بــرای نهادینــه کــردن 
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دو
 | دموکراســ� و آزادی و اعمــال قانــون و محــدود شــدن قــدرت سیاســ� و عقالنــ� شــدن آن در 

جامعــه پیامــد بلندمــدت بــارز مثبتــ� در ایــن زمینه هــا، بــرای جامعــه ایــران در بــر نداشــت. 
ــان از  ــس مؤسس ــAیل مجل ــا تش ــوی دوم ب ــه در دوره پهل ــدرت مطلق ــAل گیری ق ــروع ش ش
طــرف محمدرضاشــاه در ســال ١٣٢٨ش، بــه انجــام رســید و شــاه از ایــن طریــق حــق انحــالل 
مجلســین (ســنا و مجلــس شــورای ملــ�) را بــه خــود اختصــاص داد. بنابراین تصمیــم، نهادی 
کــه (مجلــس شــورای ملــ�) م� بایســت محدودکننــده قــدرت شــاه باشــد، حــق انحاللــش بــه 
خــود شــاه ســپرده شــد و ایــن نخســتین گام بــزرگ رخنــه محمدرضاشــاه در تاروپــود مجلــس، 
ماهیــت آن و عملAــردش بــود (علــم و دی^ــران، ١٣٩۴: ١۶٢). بســیاری از احــزاب و 
شــخصیت های سیاســ� و اجتماعــ� و نماینــدگان طبقــۀ متوســط مــدرن جامعه و روشــنفکران 
آن زمــان ایــران علیــه ایــن افزایــش قــدرت شــاه، داد ســخن دادنــد. سرســخت ترین مخالفــان 
ــف  ــه آن را در جهــت تضعی ــد ک ــر مصــدق و قوام الســلطنه بودن ــون اساســ�، دکت ــر قان تغیی
دموکراســ� و اســتقرار حاکیــت اســتبدادی و ســرکوب خواســته ها و مطالبــات طبقــۀ متوســط 
مــدرن جامعــه کــه بــه دنبــال توســعۀ اقتصــادی و اجتماعــ� شــAل گرفتــه بود و خواســتار ســهیم 
شــدن در قــدرت سیاســ� و مشــارکت در حقــوق و منابــع فرهنگــ� و تصمیم گیــری در امــور 

مختلــف جامعــه بودنــد، از طــرف رژیــم تعبیــر و تفســیر نمودنــد. 
رژیــم پهلــوی دوم پــس از مشــارکت در کودتــای ٢٨ مــرداد١٣٣٢ کــه بــا طراحــ� عوامــل 
جاسوســ� انگلیــس و امریــAا اجــرا شــد و بــه ســرنگون� دولــت قانونــ� مصــدق منتهــ� شــد به 
کمــj ســازمان ها و نهادهــای امنیتــ� و نظامــ� بــه ســرکوب تشــAل های اجتماعــ�، فرهنگــ� 
و سیاســ� منتقــد پرداخــت و مطبوعــات مســتقل را تعطیــل و بــر ســایر جرایــد و نشــریات 
سانســور شــدید اعمــال کــرد و آنــگاه بــا شــیوه ای اقتدارگرایانــه و آمرانــه بــه نوســازی اقتصــادی 
ـ اجتماعــ� و فناورانــه جامعــه پرداخــت. بــه عبــارت دقیق تــر در عصــر پهلــوی دوم کــه نقطــه 
ــزاری  ــه و اب ــب اثبات گرایان ــود، جوان ــران ب ــازی در ای ــوس نوس ــای محس ــن فعالیت ه آغازی
ــه مشــارکت مــردم  ــ� ب ــرار گرفــت (وحــدت، ١٣٨٢: ١٣) ول ــد ق تمــدن مــدرن مــورد تأکی
ــندگان  ــ� از نویس ــار برخ ــه اظه ــد. و ب ــی داده نش ــوالq بهای ــ� اص ــ� و سیاس ــور فرهنگ در ام
و اندیشــمندان، ماهیــت نوســازی حAومــت پهلــوی دوم اجبــاری و از بــاال (جهانب^لــو، 
ــ�، ١٣٨٧: ١٠۵)،  ــی و فیزیAــ� (عظیمــ� آران ــوران، ١٣٧٨: ٣٣۴)، فضای ١٣٨٠: ٢٢ و ف
اقتدارگرایانــه و دولــت مدار(غن� نــژاد،١٣٧٧: ٧)، فناورانــه و ابــزاری (وحــدت، ١٣٨٢: 
١٣٢)، مبتنــ� بــر دیAتاتــوری (فــوران، ١٣٧٨: ٣٣۵)، آمرانــه (بهنــام، ١٣٩١: ١٣۵)، تمرکــز 
طلــب و شــبه مدرنیســت� (کاتوزیــان، ١٣٨۶: ٢٣۴)، مل� گرایانــه و مطلقــه (بشــیریه، ١٣٨٧: 
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ــاً کلیــه محققــان بــر |  ۶٨) و خودکامــه و اســتبدادی (کاتــم، ١٣٧٢: ٣٨) بــوده اســت. تقریب

شــEل اقتدارگرایانــه و اســتبدادی نوســازی کــه فقــط بــه بعــد اقتصــادی و فناورانــه (عقالنیــت 
ابــزاری) توســعه در ایــن دوره تأکیــد مJ کننــد کــه توســط نخبــKان سیاســJ حEومــت پهلــوی 
 Jکــه مشــارکت فرهنگــ Jو توســعۀ سیاســ Jبــه بعــد  توســعۀ فرهنگــ Jشــد ولــ Jدوم اعمــال م

و سیاســJ مــردم را در بــر داشــت توجهــJ نشــد.
بــه عبــارت دیKــر، برنامه هــای مدرنیزاســیون محمدرضاشــاه، شــامل تحــول در ســاختار 
ــۀ آن،  ــت اقتدارگرایان ــل ماهی ــد و به دلی ــه نمJ ش ــJ جامع ــازی فرهنگ ــJ و نوس ــدرت سیاس ق
از مدرنیتــۀ فرهنگــJ و سیاســJ نیــز خبــری نبــود. بلEــه بــر عکــس، بــه واســطۀ فراینده هــای 
شــد.  برخــوردار  قوی تــر  و  ســاختاری تر  اقتــداری  از  اســتبدادی  دولــت  مدرنیزاســیون، 
بنابرایــن، مJ تــوان مدعــJ بــود کــه مدرنیزاســیون در دورۀ پهلــوی دوم در برخــJ از حوزه هــای 
ــوی دوم از  ــت پهل ــJ دول ــود. در تلق ــر ش ــه منج ــه مدرنیت ــه ب ــت، بی آنک ــEل گرف ــJ ش زندگ
تحــول اجتماعــJ، بــه آن بخــش از عناصــر مهــم مدرنیتــه، کــه مربــوط بــه فرهنــگ و سیاســت 
مJ شــد، وقعــJ نهــاده نشــد بــه عبــارت دیKــر، «آن دســته از فرایندهــای بســیار پیچیــده ای کــه 
ــه  ــد، ب ــران ســازگار کن ــۀ تاریخــJ و فرهنگــJ ای ــا تجرب مJ توانســت تحــوالت اجتماعــJ را ب

.(١٣٨: ١٣٨۵ ،Jمیرسپاســ) «ــه شــد ــچ گرفت هی
محمدرضاشــاه به ویــژه پــس از کودتــای امریEایــی و انگلیســJ ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ بــه 
نمــادی عینــJ و زنــده از فرهنــگ اســتبدادی حاکــم بــر جامعــۀ ایــران تبدیــل شــد. امــا بــاور او 
چنیــن بــود کــه جامعــه ایــران بــه ســوی «تمــدن بــزرگ» پیــش مJ بــرد. «شــاه نمJ توانســت ایــن 
مطلــب را درک کنــد کــه اگــر مJ خواهــد ایــران را بــه ســطح کشــورهای پیشــرفته جهان برســاند 
بایــد در درجــه اول حEومــت قانــون را محتــرم شــمارد و بــه مــردم اجــازه مشــارکت در امــور 
عمومــJ را بدهــد. امــا او بــه هــر قانــون و مقرراتــJ کــه آزادی عملــش را محــدود مJ ســاخت 
ــا تنفــر مJ نگریســت» (علــم، ١٣٧٣: ١۶). ایــن نشــانه ها حاکــJ از ایــن اســت کــه او هــم  ب
میــراث خــوار فرهنــگ اســتبدادی و هــم بازتولیــد کننــده ایــن فرهنــگ بــود. پهلــوی دوم بــا 
ــJ و  ــJ در راه آزادی خواه ــوان مانع ــواره به عن ــه هم ــاهJ ک ــاد پادش ــش در نه ــتحEام قدرت اس
دموکراســJ طلبــی مــردم ایــران محســوب مJ شــد و بــه دلیــل ســرکوب جامعــه مدنــJ، تعطیــل 
کــردن مطبوعــات منتقــد، اعمــال سانســور شــدید بــر ســایرجراید و نشــریات و رســانه های 
ارتبــاط جمعــJ، منحــل کــردن احــزاب و گروه هــای سیاســJ و تشــEل های اجتماعــJ منتقــد 
وابســته بــه طبقــۀ متوســط نظیــر جبهــۀ ملــJ باعــث انســداد سیاســJ و فرهنگــJ و قطــع جریــان 
روشــنفکری و از بیــن بــردن زمینه هــای اجتماعــJ و فرهنگــJ پرسشــKری و نقــد در جامعــه 



 واکاوی موانع فرهنگ� توسعه سیاس� در ایران | ١۵

١٣
٩۶

ن 
ستا

زم
م،

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
 | و امحــاء فرهنــگ مشــارکت و رقابــت در ابعــاد مختلــف اجتماعــ�، فرهنگــ� و سیاســ� در 

ــعه  ــه توس ــتیابی ب ــن دوره از دس ــران در ای ــه ای ــه جامع ــد ک ــن ش ــه ای ــد و نتیج ــه گردی جامع
سیاســ� محــروم بمانــد.

۶‑١‑٢. فقدان نگرش علم� و عقالن� 
از مهم تریــن ویژگ� هایــی کــه جریــان توســعه سیاســ� از جنبــه فرهنگــ� بــه آن نیــاز دارد این 
اســت کــه بایــد نگــرش علمــ� و عقالنــ� بــر فرهنــگ جامعــه و هــم بــر اقتــدار سیاســ� حاکــم 
شــود. بــه ایــن معنــ� کــه «افــراد جامعــه به عنــوان کنشــHران اجتماعــ� بایــد بــه مجموعــه آرای 
فرهنگــ� خــود ایــن تفکــر را اضافــه کــرده باشــند کــه هــر رویــدادی علــت یــا عللــ� دارد، هــر 
علــت یــا دســته از علت هــا قابــل کشــف اســت و کشــف آنهــا بایــد بــه روش علمــ� و عقالنــ� 
صــورت گیــرد» (عظیمــ� آرانــ�، ١٣٩١: ١٨٣) و همچنیــن، کارگــزاران سیاســ� حاکــم بــر 
جامعــه، نگــرش علمــ� و عقالنــ� را در برنامه ریــزی و اجــرای عملYردشــان بــه کار گیرنــد. 
متعاقبــاً فقــدان نگــرش علمــ� و عقالنــ� از مهم تریــن موانــع فرهنگــ� دســتیابی جامعــه بــه 
توســعۀ سیاســ� اســت. متأســفانه در بررســ� تاریــخ تحــوالت اجتماعــ� ایــران، از جملــه در 
دورۀ پهلــوی دوم، کنشــHران اجتماعــ� جامعــه مــا به جــای پیــروی از نگــرش علمــ� و عقالنــ� 
از احساســات خــود متابعــت م� کردنــد. بــه عبــارت دیHــر، مــا ایران� هــا چــه دوســت داشــته 
باشــیم کــه بــه ایــن صفــت متصــف شــویم و چــه دوســت نداشــته باشــیم، مردمــ� هســتیم کــه 
در اکثــر مــوارد احساســات مان در اتخــاذ مســیرمان نقــش تعییــن کننــده ای را ایفــاء م� کنــد.

بنــا بــه اظهــار ســریع القلم، مبنــای عقالنیــت در قاعده منــدی رفتــار و شــخصیت و ســپس 
افــکار و گرایش هــای فکــری اســت و هیــچ ملتــ� بــا هــر ســابقۀ تاریخــ� و ســاختار فرهنگــ�، 
ــت،  ــرد. عقالنی ــه گی ــا فاصل ــن مبن ــ� از ای ــعه یافتگ ــرفت و توس ــل پیش ــرای اص ــد ب نم� توان
جغرافیــا نم� شناســد؛ دســتاورد بشــری اســت. ریشــه ترین تعریــف عقالنیــت بــه بهره بــرداری 
ــودن، احساســات�  ــ� ب ــد. راه عــالج هیجان ــم در انجــام هــر کاری اشــاره م� کن از فکــر و عل
بــودن، دمدمــ� مــزاج بــودن، غیــر قابــل پیش بینــ� بــودن و فردمحــور بــودن، ورود در عرصــۀ 

فکــر و علــم و عقالنیــت اســت (ســریع القلم، ١٣٩٢: ٢٧).
اگــر نگــرش علمــ� و عقالنــ� بــر جامعــه حاکــم شــود، همــه بــه ســادگ� درک خواهنــد 
 pکــرد کــه انجــام کارهــای بــزرگ مســتلزم زحمــت و تــالش در زمینه هــای متعــدد و کوچــ
، بــه ســادگ� درک خواهیــم کــرد  rولــ� همــراه بــا صبــر و حوصلــه علمــ� و عقالنــ� اســت. مثــال
کــه مفهــوم توســعه سیاســ� انجــام کارهــای بــزرگ در زمــان کوتــاه نیســت. اگــر کســ� تصــور 
کنــد توســعه سیاســ� انجــام کارهــای بــزرگ در زمــان کوتــاه اســت، هنــوز نگــرش علمــ� و 
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عقالنــ/ پیــدا نکــرده  و در آرزوی دروازه هــای تمــدن ســهل الوصول اســت و در نهایت ســقوط | 

ــا برانداختــن نظــام اســتبدادی حاکــم  م/ کنــد. یــا اگــر افــراد جامعــه ای تصــور نماینــد کــه ب
بــر خــود، توســط هــر جریــان سیاســ/ و اجتماعــ/، م/ تــوان بــه آزادی و دموکراســ/ دســت 
یافــت، چــه بســا ممFــن اســت در مســیر اشــتباه/ گام برداشــته باشــند و حFومتــ/ مســتبدتر 
و خودکامه تــر از قبــل عایدشــان شــود. نیــل بــه دروازه توســعه سیاســ/ از طریــق حرکــت در 
بســتر فرهنــگ عقالنــ/ و علمــ/ میســر اســت کــه در آن، انســان های بــزرگ و توســعه یافتــه 
ــ/ اســت کــه نگــرش مــا دگرگــون  ــم، بدین معن ــده ای را بپذیری ــن ای ــد. اگــر چنی حضــور دارن
ــم کــه توســعه سیاســ/ مســتلزم  ــن تحــول در م/ یابی ــس از ای ــه اســت. پ شــده و تحــول یافت
انجــام فعالیت هــای تدریجــ/، مــداوم و قــدم بــه قــدم در عرصــۀ فرهنــگ و سیاســت اســت، 
چراکــه روش علمــ/ و عقالنــ/ ایــن ویژگــ/ را دارد. کار و فعالیت هــای مربــوط بــه آن بایــد 
بــا بررســ/ و مطالعــه و مشــاهده دقیــق و فــراوان و مســتندات معتبــر و خــودداری از قضــاوت 
فــوری صــورت گیــرد. بنابرایــن، توســعه سیاســ/ در گــرو انجــام کارهــای اصالحــ/ کوچــ] 
ــد  ــور از فراین در زمــان طوالنــ/ اســت و نــه کارهــای بــزرگ نمایــان در زمان هــای کوتــاه. عب
توســعه سیاســ/ و تحقــق آزادی و دموکراســ/ و حاکمیــت ملــ/ پروســه ای زمــان بــر اســت و 
نیــاز بــه صبــر و تحمــل و پشــتکار و مســتلزمات خــاص خــود را دارد و بــا شــتاب و افــراط و 
تفریــط نم/ تــوان ره بــه ســرمنزل مقصــود بــرد. و ایــن موضوعــ/ بــود کــه در دورۀ پهلــوی دوم 
به ویــژه پــس از کودتــای ٢٨ مــرداد ١٣٣٢ مغفــول واقــع شــده بــود. اصــو̀ال نگــرش عقالنــ/  
در زمینــه اجتماعــ/ کــه اســتبداد بــر آن حاکــم اســت شــFل نم/ گیــرد. زیــرا اســتبداد خــالف 
عقــل و منطــق اســت. نــگاه عقالنــ/، تقلیــد و اطاعــت محــض را بــر نم/ تابــد بلFــه اســتدالل 
ــر عملFردشــان  ــه دارد و پاســخjویی مســئوالن و کارگــزاران امــور در براب و برهــان را مطالب
را انتظــار دارد و اســتبداد ایــن را نم/ پســندد. بنابرایــن مســتبدان بدیــن دلیــل اجــازه رشــد و 
توســعه بــه نگــرش عقالنــ/ و علمــ/ در جامعــه را نم/ دهنــد و رژیــم اقتدارگــرای پهلــوی دوم 
نیــز از ایــن امــر مشــتثن/ نبــود. نمونــه اعــالی عملFــرد خــالف عقالنیــت محمدرضــا پهلــوی 
ایــن بــود کــه در دوره ای کــه بــه عصــر دموکراســ/ خواهــ/ موســوم شــده بــود، بــا تشــFیل حزب 
واحــد رســتاخیز بــه شــیوه حاکمــان جوامــع توتالیتــر اقــدام کــرد و بــه اســتهزای دموکراســ/ و 
ــاره در کتــاب «ایــران بیــن دو انقــالب»  دموکراســ/ خواهــ/ پرداخــت. آبراهامیــان در ایــن ب

م/ نویســد:
«شــاه (پهلــوی دوم) در اســفند ١٣۵٣ بــا منحــل کــردن دو حــزب دربــاری موجــود (حزب 
ایــران نویــن بــه رهبــری هویــدا و حــزب مــردم بــه رهبــری اســدالqه علــم)، حــزب رســتاخیز را 
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 | تشــ4یل داد کــه در آینــده دولتــ, تــک حزبــی بــر ســرکار خواهــد بــود و در همــان جــا افــزود 

کســان, کــه مایــل نباشــند بــه حــزب واحــد بپیوندنــد، حتمــاً هــواداران مخفــ, حــزب تــوده 
خواهنــد بــود. ایــن خائنیــن یــا بایــد برونــد زنــدان یــا اینکــه همیــن فــردا کشــور را تــرک کننــد. 
وقتــ, روزنامــه نــگاران خارجــ, پرســیدند کــه ایــن ســخنان بــا اظهــارات شــاه در تأییــد نظــام 
دو حزبــی ســخت مغایــرت دارد، شــاه چنیــن گفــت: آزادی اندیشــه! دموکراســ,،! بچه هــای 
ــن  ــ, ای ــ,؟ آزادی؟ معن ــا!.... دموکراس ــوی خیابان ه ــد ت ــد و بریزن ــاب کنن ــاله اعتص ــج س پن

کلمــات چیســت؟ مــن کاری بــا آنهــا نــدارم» (آبراهامیــان، ١٣٨۵: ۴٠۴‑۴٠٣).
از ســوی دیbــر، شــ4ل گیری گروه هــای رادیــ4ال نظیــر ســازمان فدائیــان خلــق و مجاهدین 
نگرش هــای  از  نمونه هایــی  م, تــوان،  را  دیbــر  مذهبــی  بنیادگــرای  و گروه هــای  خلــق 
غیرعلمــ, و غیرعقالنــ, بــه جامعــه، فرهنــگ، سیاســت و مســائل اجتماعــ, از جانــب 
ــ,  ــه تلق ــر تشــ4ل های اجتماعــ, و سیاســ, جامع bــی و دی جریان هــای روشــنفکری، مذهب
کــرد. ایــن گروه هــا و ســازمان های روشــنفکری، سیاســ, و مذهبــی بنیادگــرا بنــا بــه ذهنیــت 
غیرعلمــ,، انتزاعــ, و غیرعقالنــ, خــود بــا اتخــاذ مشــ, مســلحانه مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی 
دوم بــر ایــن نیــت بودنــد کــه بــرای جامعــۀ ایــران آزادی، دموکراســ, و عدالــت اجتماعــ, بــه 
ارمغــان بیاورنــد! و ایــن بــا عقالنیــت تعــارض دارد کــه بــا انجــام عملیــات مســلحانه و انجــام 
تــرور بتــوان بــه جامعــه در نیــل بــه آزادی، عدالــت اجتماعــ,، دموکراســ, یــا توســعه سیاســ, 
یــاری رســاند. ایــن گروه هــای افراطــ, در عمــل و در اجــرای مقاصــد خــود بــا ســرکوب رژیــم 
اقتدارگــرای پهلــوی دوم روبــه رو شــدند و رژیــم خودکامــه پهلــوی دوم در واکنــش بــه اعمــال 
ــن حاکــ, از  ــه را بیشــتر کــرد و ای ــا، انســداد سیاســ, و فرهنگــ, جامع ــن گروه ه افراطــ, ای
ــود. بنابرایــن، بــدون  ــودن عمــل اجتماعــ, دو ســوی ایــن ماجــرا ب غیرعقالنــ, و منطقــ, نب
غلبــه بــر نگرش هــای غیرعلمــ, و غیرعقالنــ, حاکــم بــر فرهنــگ جامعــه، جریان هــای 
سیاســ, و اقتــدار سیاســ, حاکــم، نم, تــوان بــه توســعه در معنــای اعــم و توســعه سیاســ, در 

معنــای خــاص دســت یافــت. 
۶‑١‑٣. فقدان پرسشAری و نقد یا تفکر انتقادی

روی4ــرد و نــگاه انتقــادی و پرسشــbرانه به عنــوان اســاس مدرنیتــه تلقــ, م, شــود. ولــ, در 
جوامــع ســنت, شــرق کــه کشــور مــا هــم از آن جملــه اســت بــا ایــن روی4ــرد چنــدان ســازگاری 
ــه بــن بســت  ــدارد. در قلمــرو سیاســت، ح4ومــت اســتبدادی مهم تریــن عامــل ب نداشــته و ن
کشــاندن و محــال گردانیــدن پرسشــbری و انتقــاد اســت. بنــا بــه اظهــار حســن قاضــ, مــرادی، 
پرسشــbری، تقــالی ذهنــ, انســان بــرای نظــارت بــر جهــان و جامعه انســان, اســت و ح4ومت 
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اســتبدادی به عنــوان حاکمیــت خودکام)ــ#، بــا هــر نــوع  نظارتــ# از ســوی مــردم در تضــاد | 

اســت. اســتبداد ح5ومــت مطلقــه اســت. هــر نــوع قایــل شــدن بــه امــ5ان تردیــد، یعنــ# امــ5ان 
زندگــ# کــردن در قلمــرو نســبیت، تردیــد در مطلــق بــودن اســتبداد را نیــز بــه همــراه مــ# آورد. 
از ایــن رو تردیــد کــردن در ح5ومــت اســتبدادی، مجــاز نیســت (قاضــ# مــرادی، ١٣٨۵: ١٨).

جامعــه مــا در دورۀ پهلــوی دوم میــراث خــوار چنیــن فرهنگــ# بــود. فرهنــگ اســتبدادی و 
ســنت# ای کــه در طــول صدهــا، بل5ــه هــزاران ســال بــه دلیــل حاکمیــت سلســله وار رژیم هــای 
اســتبدادی و اقتدارگــرای خودکامــه، بــا آموزه هــا و تفســیرهای ضددموکراتیــY از دیــن و 
ســنت خــودرا بازتولیــد کــرده بــود. و رهایــی از آن، نیــاز بــه بازاندیشــ# همــراه بــا ممارســت 
و مجاهــدت و فــدارکاری توســط اندیشــمندان آگاه و روشــنفکران آزاد اندیــش فــداکار داشــته 
و دارد. جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم بــه دلیــل در پیــش گرفتــن سیاســت توســعه تــک 
بعــدی اقتصــادی ـ  اجتماعــ# توســط محمدرضاشــاه آن هــم بــه شــیوۀ آمرانــه، پذیــرای علــوم 
پایــه مــدرن بــود و در نتیجــه ســاختار آموزشــ# کشــور از جنبــه علــوم پایــه متحــول و مــدرن 
شــده بــود ولــ# در حــوزۀ علــوم انســان# و به ویــژه علــوم اجتماعــ# رژیــم پهلــوی دوم از میــدان 
دادن بــه اندیشــمندان# کــه روی5ــرد انتقــادی در تحلیــل مســائل اجتماعــ#، فرهنگــ# و سیاســ# 
جامعــه را داشــتند، امتنــاع م# کــرد. در نتیجــه بدنــۀ جامعــه و حتــ# بیــن اقشــار تحصیل5ــرده و 
آمــوزش عالــ# دیــده و روشــنفکر جامعــه، نــگاه انتزاعــ#، ســنت# و غیــر نقادانــه و پرسشــ)رانه 
بــه انســان، جامعــه و موضوعــات و مســائل اجتماعــ# و تاریــخ و فرایندهــای تاریخــ# و 
... وجــود داشــت. نهــاد اســتبدادی پادشــاه# مطلقــه کــه در رأس آن محمدرضــا شــاه قــرار 
ــای  ــه جریان ه ــ5ل گیری ب ــازه ش ــرکوب گرانه اج ــای س ــن رویه ه ــش گرفت ــا در پی ــت، ب داش
ــف اجتماعــ#  ــ#، دموکــرات و آزادی خــواه کــه در عرصه هــای مختل ــد، مل روشــنفکری منتق
بــه فعالیــت روشــنگرانه بپردازنــد نمــ# داد. در عــوض آنچــه از ســوی رژیــم تقویــت م# شــد 

فرهنــگ ارعــاب تــام، اطاعــت محــض، تملــق و چاپلوســ# و نــگاه تأییــد گرانــه بــود. 
ــت  ــ# دول ــم او دســت پنهان ــادی از رژی ــر انتق ــس ه ــوی دوم) در پ ــده شــاه (پهل ــه عقی ب
ــرای  ــادی ب ــارۀ روزنامه هــای انگلیســ#، دردســر زی انگلیــس قــرار داشــت. ایــن وســواس درب
ــراض  ــه او اعت ــود ســفیر انگلیــس را احضــار و ب ــور ب ــار مجب ــم فراهــم م# کــرد کــه هــر ب عل
کنــد. هیــچ  یــY از ســفرای انگلیــس نتوانســتند شــاه را از ایــن تصــور غلــط در آورنــد (علــم، 
ــ# و  ــائل فرهنگ ــ# مس ــ)رانه در بررس ــادی و پرسش ــرد انتق ــگاه و روی5 ــر ن ١٣٧٣: ٢٧). اگ
ــعه  ــد توس ــد، فراین ــه در آی ــراد جامع ــ# در اف ــاور فرهنگ ــه و ب ــY مؤلف ــوان ی ــ# به عن سیاس
سیاســ# در آن جامعــه تســهیل م# گــردد. متأســفانه جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم در ایــن 
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 | زمینــه کارنامــه موفقــ% نداشــت. عــادت بــه تملــق و چاپلوســ% و تعریــف و تمجیــد از افــراد 

مقتــدر یAــ% از ویژگ% هــای زیان بــار اخالقــ% در فرهنگ مــان در آمــده بــود. پــس از کودتــای 
٢٨ مــرداد ١٣٣٢«هنگامــ% کــه محمدرضاشــاه تــاج و تخــت خــود را بــاز یافــت، حAومتــ% 
ســخت متمرکــز تشــAیل داد. وی بــه کمــN درآمدهــای نفتــ% و کارشناســان امریAایــی، 
نهادهایــی ماننــد پلیــس، نظــام اداری، نیروهــای مســلح و ســازمان امنیتــ% بــه نــام «ســاواک» 
را نوســازی کــرد» (اســتاوریانوس، ١٣٩٢: ٧۶٢) و بــا سیاســت های پلیســ% و امنیتــ% و 
ســرکوب کــردن جامعــۀ مدنــ% و قطــع جریــان روشــنفکری، جامعــه ایــران بــه گورســتان% بــدل 
کــرد کــه هیچ گونــه صــدای ناســازگار بارژیــم چــه بــه صــورت فــردی یــا در قالــب حــزب یــا 
ــا دچــار  ــر کودت ــر اث ــران ب ــه روشــنفکری ای ــ% در آن شــنیده نم% شــد. جامع ســازمان مخالف
یــN شــوک فکــری و سیاســ% شــده بــود و از ارائــه هــر گونــه راهــAاری بازمانــده بــود. ایــن 
ــا  ــرای تشــAیل گروه هــای افراطــ% ب ــوی دوم، راه ب ــم پهل ــ% توســط رژی ــه مدن تخریــب جامع
ــای  ــد: «کودت ــان م% نویس ــرد. آبراهامی ــوار ک ــه ۴٠ هم ــواه در ده ــای تمامیت خ ایدئولوژی ه
ســال ١٣٣٢/١٩۵٣پیامدهایــی بســیار درازمــدت و عمیــق بــر جــای گذاشــت. تخریــب جامعه 
مدنــ% ایــران بــر اثــر کودتــا، در نهایــت عمــالt راه را بــرای ظهــور یN جنبــش دین% همــوار کرد. 
بــه عبــارت دیvــر، باعــث پیدایش«بنیادگرایــی» اســالم% بــه جــای ناسیونالیســم، سوسیالیســم 

ــد»(آبراهامیان، ١٣٩٣: ٢٢۴). ــم ش و لیبرالیس
پهلــوی دوم بــا انســداد سیاســ% کــه بــا کمــN عوامــل ســرکوبvر و شــAنجه گر خــود ایجــاد 
کــرده بــود، تمامــ% فعالیــت احــزاب و گروه هــای مخالــف را تعطیــل و همــۀ آنهــا را منحــل 
کــرد ولــ% بــرای فریــب افــکار عمومــ% جهانــ% و توجیــه طبقــه متوســط شــهری، کــه بــه حــق 
ــب احــزاب مســتقل و ســهیم شــدن در  خواســتار مشــارکت در فعالیت هــای سیاســ% در قال
ــه ایجــاد  ــدام ب ــود، اق ــN در کشــور ب جایvاه هــای سیاســ% و ایجــاد فضــای آزاد و دموکراتی
ــا افتخــار خــود را  ــال کــه ب ــری اقب ــه رهب دو حــزب فرمایشــ% کــرد: «حــزب ملــ% (ملیــون) ب
ــاه و  ــ% ش ــت دوران کودک ــه دوس ــم ک ــری عل ــه رهب ــردم ب ــزب م ــد و ح ــاه م% نامی ــر ش چاک
مالAــ% بــزرگ در سیســتان بــود. ایــن دو حــزب و تشــAیالت بــه احــزاب «بلــه» و «بلــه قربــان» 
مشــهوربودند» (آبراهامیــان، ١٣٨۵: ٣٨٣) و ســرانجام در اوایــل دهــۀ پنجــاه هــر دو حــزب 
فرمایشــ% را در یــN حــزب واحــد (حــزب رســتاخیز) حــل کــرد و بــه ایــن طریــق پهلــوی دوم، 
زمینه هــای اجتماعــ% الزم بــرای نقــد و پرسشــvری را از طریــق تــک صدایــی کــردن عرصــۀ 

سیاســت و فرهنــگ خشــAانید.
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۶‑١‑۴. ضعفِ جامعه مدن9 و تقلیل سرمایۀ اجتماع9 | 

تصــور اینكــه بتــوان بــدون تقویــت جامعــه مدنــ$ و ســرمایه اجتماعــ$ بــه ایجــاد محیــط 
ــراری دموكراســ$  ــرای فعالیت هــای روشــنفكری و توســعۀ فرهنگــ$ و سیاســ$ و برق ــا ب پوی
پایــدار دســت یافــت، تصــوری خــام و خیــال پردازانــه اســت. جامعــۀ مدنــ$ نیرومنــد، محــور 
دموکراســ$ در تئــوری و عمــل اســت و نقــش تعییــن کننــده ای در کنترل قدرت دولــت دارد. بنا 
بــه اظهــار جــان ارنبــرگ، «جامعــه مدنــ$ اغلــب بــا کنتــرل کــردن قــدرت دولــت بــه دموکراســ$ 
ــه  ــه اهمیتــ$ حیاتــ$ دارد. تاریــخ تحــوالت اجتماعــ$ معاصــر ب ــد و ایــن نکت خدمــت م$ کن
خوبــی نشــان م$ دهــد کــه چقــدر وجــود قلمــروی نیرومنــد از ســازمان های مســتقل م$ توانــد 
ــت  ــت و طبیع ــت دول ــه ماهی ــتگ$ ب ــ$ بس ــه مدن ــردم در جامع ــور م ــه حض ــد. البت ــم باش مه
انجمن هــا، گروه هــا و جنبش هــا دارد» (ارنبــرگ، ٢٠١۶: ٣۵۴). امــا در دوره پهلــوی دوم 
ــ$  ــه مدن ــم، جامع ــم حاک ــرکوبeرانه رژی ــت های س ــا سیاس ــرداد ١٣٣٢ ب ــس از م ــژه پ به وی
نوپــای ایــران کــه در طــول ١٢ ســال ابتــدای پهلــوی دوم و بــه یمــن فضــای نســبتاً بــاز سیاســ$ 

ایجــاد شــده بــود، بســیار تضعیــف شــد.
 در جوامعــ$ كــه «عــدم حــس مســئولیت پذیری، همزیســت$ و اخــالق مدنــ$» (جهانبeلــو، 
«پیش بینــ$   ،(١٣٨١ (خانیmــ$،  سیاســ$»  بدبینــ$  و  اجتماعــ$  «بی اعتمــادی   (١٣٨١
ــر عــدم  ــداوم خشــونت ســاالری در اث ــ$، ١٣٨١)، «ت ــار حmومت گــران» (رنان ــری رفت ناپذی
ــه  ــت، ب ــم فرماس mــ$ ح ــیف، ١٣٧٩) و مطلق اندیش ــه» (س ــتتر در جامع ــن مس ــت مزم امنی
تبــع، خبــری از جامعــۀ مدنــ$ و ســرمایۀ اجتماعــ$ و متعاقبــاً محیــط پویــا بــرای فعالیت هــای 
سیاســ$ احــزاب و جریانــات روشــنفكری و روشــنگری نیســت و در چنیــن شــرایط اجتماعــ$، 
ــس از  ــژه پ ــوی دوم به وی ــران در دورۀ پهل ــۀ ای ــر جامع ــود. ب ــق نم$ ش ــ$ محق ــعه سیاس توس
کودتــای مــرداد ١٣٣٢ چنیــن اوضــاع و احوالــ$ حmمفرمــا بــود. محمدرضاشــاه بــا در پیــش 
گرفتــن رویــۀ اســتبدادی در اداره جامعــه و شــدت بخشــیدن بــه آن پــس از حرکــت اعتراضــ$ 
١۵ خــرداد ١٣۴٢، در مســیر تضعیــف هــر چــه بیشــتر و در نهایــت ســرکوب جامعــه مدنــ$ و 

از بیــن بــردن زمینه هــای اجتماعــ$ پرسشــeری و نقــد در جامعــه پیــش رفــت. 
ــاد  ــاز ایج ــه زمینه س ــ$ (ک ــنیدن واژه دموکراس ــال ها از ش ــت س ــا گذش ــاه ب محمدرضاش
ــن  ــبت جش ــه مناس ــار ب ــw ب ــ$ داد. ی ــت م ــرژی دس ــت آل ــه او حال ــت) ب ــ$ اس ــه مدن جامع
مشــروطیت دو روزنامــه عصــر ســر مقاله هایــی منتشــر کردنــد کــه ادعــا م$ کــرد: اکنــون کــه 
ملت ایران دارد برای مشــارکت سیاســ$ در ســطح روســتا، شهرســتان و اســتان آشــنا م$ شــود، 
ایــران به تدریــج بــه ســوی دموکراســ$، بــه ســبw غربــی پیــش خواهــد رفــت. شــاه دســتور داد 
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 | علــم مدیــران ایــن دو روزنامــه را احضــار کنــد و بــه آنــان دســتور بدهــد ســرمقاله های جدیــدی 

بنویســند و تأکیــد کننــد کــه مــادام کــه دموکراســ? بــه ســب= غربــی فقــط خیانــت را تشــویق 
م? کنــد و بــه اســتبداد اقلیــت منتهــ? م? شــود، ایــران هیــچ تمایلــ? بــه گرایــش بــه ایــن نــوع 
دموکراســ? نــدارد (علــم، ١٣٧٣: ١٣۵). عالوه بــر ایــن، مدرنیزاســیون اقتصــادی ـ اجتماعــ? 
محمدرضاشــاه بــه شــیوۀ آمرانــه بــه دلیــل اینکــه بــا نوســازی فرهنگــ? و سیاســ? همــراه نبــود 
ــران بی ســواد  ــردم ای ــه «در ســال ١٣۵۴ پنجــاه در صــد م ــم ک ــب اســت بدانی ــد. جال ابترمان
بودنــد، در حال? کــه در همــان ســال نــرخ بیســوادی در ترکیــه چهــل در صــد و در تانزانیــا ســ? 
و چهــار در صــد بــود. از هــر چهــار کــودک ی`ــ? بــه هیــچ وجــه دسترســ? بــه آمــوزش ابتدایــی 
نداشــت، هــر چنــد کالس هــای درس هفتــاد هشــتاد نفــری متــداول بــود و هــر دبســتان? حتــ? 
در تهــران روزی ســه نوبــت نوآمــوزان را م? پذیرفــت. بــه همیــن منــوال میانگیــن عمــر در ایــران 
در حــدود پنجــاه و یــ= ســال بــود کــه تقریبــاً معــادل بــود بــا میانگیــن عمــر در کشــور فقیــری 
ــه رقــم شــصت ســال  ــه کــه ب ــن عمــر در ترکی ــر از میانگی ــه مراتــب کمت ــل هندوســتان و ب مث
بالــغ م? شــد. به رغــم درآمــد سرشــار ممل`ــت، شــاه و دولــت او نتوانســتند ســطح بهداشــت 
و درمــان را حتــ? تــا ســطح خدمــات مشــابه در کشــورهایی کــه بــه مراتــب فقیرتــر از ایــران 
بودنــد بــاال ببــرد» (همــان: ٢٩) همــۀ ایــن عوامــل ســبب شــد کــه نــه تنهــا جامعــه ایــران از 
دســتیابی بــه توســعه در معنــای اعــم و توســعۀ سیاســ?  در معنــای اخــص محــروم گــردد بل`ــه 

بــه انقــالب بهمــن ١٣۵٧ منتهــ? شــود.
۶‑١‑۵. فقدان یD جریان روشنفکری اصیل، آزادی خواه و مل�

در دورۀ پهلــوی دوم جامعــۀ ایــران فاقــد یــ= جریــان اصیــل روشــنفکری کارآمــد بــود کــه 
بــه دور از تعلقــات ایدئولوژیــ= و حزبــی بــه کارهــای فرهنگــ? اساســ? در جهــت پویایــی و 
ــۀ اســتبداد زدۀ  ــردارد. جامع ــران گام هــای اساســ? ب ــۀ ای اصالحــات و توســعۀ فرهنگــ? جامع
ایــران بــا نظــام سیاســ? اقتدارگرایانــه ای کــه محمدرضاشــاه هماننــد پــدرش بــر جامعــۀ ایــران 
تحمیــل کــرد، به ویــژه بعــد از مــرداد ١٣٣٢، زمینه هــای اجتماعــ? تضــارب و تبــادل آراء را بــا 
ســرکوب جامعــۀ مدنــ?، تعطیــل کــردن مطبوعــات منتقــد و اعمال سانســور بر ســایر مطبوعات 
ــد  ــران از تولی ــود و در نتیجــه جامعــۀ ای و انحــالل تشــ`ل های اجتماعــ? منتقــد، خشــ`انده ب
اندیشــه های پویــای جدیــد و روشــنفکران کارآمــد بازمانــده بــود. زیــرا محیــط اجتماع? مناســبی 

بــرای کار روشــنفکری در جهــت توســعۀ فرهنگــ? و سیاســ? وجــود نداشــت.
ــران وارد اســت:  ــان روشــنفکری ای ــر جری ــاد اساســ? ب ــد انتق ــا، چن ــا وجــود همــۀ اینه ب
ــدای ســلطنت محمدرضاشــاه کــه فضــای  ــا به طــور مشــخص ١٢ ســال ابت در دهــۀ ١٣٢٠ ی
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ــاز سیاســ$ در جامعــۀ ایــران ح+مفرمــا بــود، جریــان اصلــ$ روشــنفکری ایــران  بــا |  نســبتاً ب

پذیــرش ایدئولــوژی توتالیتــر مارکسیســتـ  لنینیســت$ و گرایــش بــه حــزب تــوده دچــار خطــای 
ــط  ــۀ متوس ــدگان طبق ــدان و نماین ــندگان، هنرمن ــر نویس ــۀ ١٣٢٠ اکث ــد. در ده ــردی ش راهب
ــوذ  ــان «نف ــار آبراهامی ــه اظه ــا ب ــد. بن ــت م$ کردن ــا از آن حمای ــوده شــدند ی جــذب حــزب ت
ــندگان  ــر نویس ــود. عالوه ب ــمRیر ب ــندگان چش ــژه نویس ــنفکران، به وی ــن روش ــوده بی ــزب ت ح
ــه در  ــتان ک ــد، آرام و گلس ــزی، آل احم ــ$، پروی ــین، تولل ــوی، نوش ــزرگ عل ــون ب ــ$ چ مهم
ســازمان فعالیــت داشــتند، بســیاری نویســندگان مشــهور دیRــر نیــز به خصــوص در دورۀ پیــش 
از ١٣٢۶ هــوادار حــزب تــوده بودنــد. از آن جملــه بــود نیمــا یوشــیج، پــدر شــعرنو فارســ$، 
ــRام  ــه پیش ــت ک ــادق هدای ــران و ص ــن ای ــعر که ــاد ش ــت و نم ــن پرس ــرات وط ــار، دموک به
ادبیــات نویــن فارســ$ محســوب م$ شــد. حــزب تــوده همدلــ$ بســیاری از نویســندگان 
ــه خــود جلــب  ــدان مشــهور ب ــه چن ــز همچــون روشــنفکران مســن تر ن ــر مســتعد را نی جوان ت
کــرد. از ایــن جملــه بودنــد صــادق چوبــ`، نویســندۀ مجموعــۀ داســتان کوتــاه خیمــه شــب 
ــو از ش+ســپیر؛ ســعید نفیســ$، اســتاد  ــه آذیــن (محمــود اعتمــادزاده)، مترجــم اتلل ــازی، ب ب
ــام  ــه ن ــهوری ب ــز مش ــریۀ طنزآمی ــردبیر نش ــته، س ــ$ افراش ــ$، محمدعل ــات فارس ــدار ادبی نام
چلنگــر؛ احمــد شــاملو (بامــداد)، یــار اصلــ$ نیمــا یوشــیج؛ محمــد معیــن، اســتاد ادبیــات و 
نویســنده ای پــرکار در تاریــخ ایــران و گروهــ$ شــاعر نــو امــا مســتعد همچــون نــادر نادرپــور، 
نقــ$ میالنــ$، مهــدی اعتمــاد و رهــ$ معیــری. بدین ســان صــورت اســام$ نویســندگان طرفــدار 
حــزب تــوده م$ تواند«شــرح رجــال» ادبیــات نویــن ایــران باشــد. همچنــان کــه تایمــز لنــدن در 
ســال ١٣٢۶/١٩۴٧ اشــاره کــرد، حــزب تــوده در اوج خود«مســتعدترین و تحصیل+رده تریــن 
ــال  ــط س ــور در اواس ــوی ابزروات ــریۀ فرانس ــور، نش ــرد. همین ط ــذب ک ــ$» را ج ــان ایران جوان
ــد کــه ٣٠ درصــد روشــنفکران  ــی اقــرار م$ کنن ١٣٣١/١٩۵٢ نظــر داد: «دیپلمات هــای غرب
ایــران در حــزب تــوده فعالیــت دارنــد و بقیــه بــه اســتثنای معــدود کســان هــوادار انگلســتان و 
ــادی  ــژه شــعر، ارزش زی ــات، به وی ــرای ادبی ــد» در فرهنگــ$ کــه ب ــ+ا، هــوادار آن حزب ان امری
قائــل اســت، تعجــب آور نیســت کــه ایــن نویســندگان نفــوذ عظیمــ$، در میــان عامــۀ کتابخــوان 

ــان، ١٣٨۵: ٣٠۴‑٣٠٣‑٣٠٢). ــند (آبراهامی ــته باش داش
اصلــ$  جریــان  مشــخص  به طــور  و  روشــنفکران  اجتماعــ$  این ترتیــب، گــروه  بــه 
روشــنفکری جامعــۀ ایــران در ١٢ ســال ابتــدای ســلطنت پهلــوی دوم بــا وجــود فضــای 
اجتماعــ$ نســتاً بــاز بــرای فعالیــت روشــنفکری و کارهــای اساســ$ فرهنگــ$ در جهــت توســعۀ 
فرهنگــ$ جامعــه بــا پذیرفتــن ایدئولــوژی مارکسیســت ‑ لنینیســت$ تمامیــت خواه حــزب توده 
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 | و سیاســت های خارجــ� دنبــال روی اتحــاد جماهیــر شــوروی آن، مســیر نادرســت سیاســ�، 

اجتماعــ� و فرهنگــ� را در پیــش گرفتنــد کــه ی7ــ� از پیامدهــای تلــخ آن، کم جــان و ضعیــف 
شــدن پشــتوانۀ اجتماعــ� از جنبــش ملــ� شــدن نفــت بــه رهبــری مصــدق در برابــر کودتــای 
٢٨ مــرداد١٣٣٢ بــود. در دهــۀ بعــد از کودتــا، جریــان روشــنفکری جامعــه دچــار شــوک ایــن 
ــدای پنجــاه شمســ� ســردمدار  ــود. در دهــۀ چهــل و ابت ــخ سیاســ� و اجتماعــ� ب ــداد تل روی
اصلــ� جریــان روشــنفکری ایــران جــالل آل احمــد و شــریعت� بودنــد. ایــن دو روشــنفکر نیــز 
نمــادی از آشــفتگ� فکــری ایرانــ� بودنــد کــه بــر جریــان روشــنفکری و جامعــۀ ایــران مســتول� 
بــود. بنــا بــه اظهــار مهــرزاد بروجــردی«آل احمــد (ادیــب قلنــدروش)، بــه نســل� تعلــق داشــت 
کــه توأمــان از غــرب الهــام م� گرفــت و در همــان حــال از لحــاظ سیاســ� آن را دشــمن خــود 
ــا ایــن همــه، از  ــه هراســ� داشــت و ب ــه غــرب حالــت بی^ان م� دانســت؛ نســل� کــه نســبت ب
ــنت گرایی  ــب و س ــه از مذه ــل� ک ــت؛ نس ــام م� گرف ــتۀ آن اله ــران برجس ــه های متفک اندیش
ــا وجــود ایــن بــه ســوی آنهــا کشــیده م� شــد؛ او نماینــدۀ نســل� از روشــنفکران  م� رمیــد و ب
ــ�،  ــای سیاس ــوان آلترناتیوه ــم، به عن ــم از سوسیالیس ــم و ه ــم از لیبرالیس ــه ه ــود ک ــ� ب ایران
 bســرخورده بودنــد و بــه اســالم روی آوردنــد. در نــگاه ابــزار گــرای آل احمــد مذهــب شــیعه ی
ایدئولــوژی مناســب بــرای بســیج سیاســ� تلقــ� م� شــد» (بروجــردی، ١٣٧٨: ١٢٢‑١٢١).

علــ� شــریعت� نیــز به عنــوان نمــاد روشــنفکری ایــران در اواخــر دهــۀ چهــل و ابتــدای دهــۀ 
ــزه ای از مارکسیســم  پنجــاه  اســالم شــیع� را در قالــب یــb ایدئولــوژی عرضــه کــرد کــه آمی
ــا مارکسیســم رابطــۀ عشــق ـ نفــرت داشــت. از ســویی  و اگزیستانسیالیســم ســارتربود. او«ب
ــرد.  ــخ را درک ک ــه و تاری ــوان جامع ــم نم� ت ــناخت� از مارکسیس ــدون ش ــه ب ــت ک ــ� پذیرف م
ــ� و  ــاختار طبقات ــادی، س ــای اقتص ــه زیربن ــه را ب ــه جامع ــو را ک ــن ال^ ــ� از ای ــش عظیم بخ
ــای سیاســ� ـ عقیدتــ� تقســیم م� کــرد، م� پذیرفــت. امــا در عیــن حــال م� افــزود کــه  روبن
مبــارزه اصلــ� بــر ســر قــدرت سیاســ� بــوده اســت نــه دارایــی مــادی» (آبراهامیــان، ١٣٨۵: 
۴٣٠). بــه این ترتیــب، در دورۀ پهلــوی دوم جامعــۀ ایــران از داشــتن یــb جریــان روشــنفکری 
اصیــل، آزادی خــواه و ملــ� و کارآمــد، بی بهــره بــود و جریان هــای روشــنفکری و روشــنفکران 
ــات  ــت اصالح ــده در جه ــش آم ــ� پی ــای اجتماع ــتند از موقعیت ه ــاخص آن دوره نتوانس ش
ــه توســعۀ  ــه را در دســتیابی ب ــال آن راه جامع ــه دنب ــد و ب ــرداری کنن و توســعۀ فرهنگــ� بهره ب
ــر  ــ� نظی ــنفکری و سیاس ــای روش ــازمان ها و گروه ه ــته از س ــد. آن دس ــوار نماین ــ� هم سیاس
ســازمان چریb هــای فدایــی خلــق یــا ســازمان مجاهدیــن خلــق یــا گروه هــای مذهبــی 
افراطــ� دی^ــر بــا انتخــاب مشــ� مســلحانه بــرای مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی چیــزی جــز انــزوا 



ــ ارتباطات ٢۴ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
بــرای خــود و تحمیــل انســداد سیاســ, بیشــتر رژیــم شــاه بــر جامعــه، پیامــد دی�ری بــرای مردم | 

ایــران نداشــتند و نتیجــه آن شــد کــه بــه جــای توســعۀ فرهنگــ, و سیاســ,، انســداد فرهنگــ, و 
سیاســ, نصیــب جامعــه ایــران در دورۀ پهلــوی دوم گردیــد.

۶‑١‑۶. ضعف فرهنگ گفت وگو 
 توســعه و گســترش فرهنــگ گفت وگــو یــا دیالــوگ یGــ, از مؤلفه هــای فرهنگــ, مناســب 
بــرای توســعۀ سیاســ, جامعــه اســت. رابطــۀ گفت وگویــی در جامعــه  در ســطح بیــن فــردی، 
ــ�ان  ــان نخب ــت و می ــراد و تشــGل های اجتماعــ, و دول ــن اف ــن تشــGل های اجتماعــ,، بی بی
جامعــه بــرای یافتــن راهــGار جهــت حــل مســائل و معضــالت اجتماعــ,، فرهنگ, و سیاســ,، 
م, بایــد وجــود داشــته باشــد. از نظــر کاتوزیــان نیــز، یGــ, از ســه مؤلفــۀ اساســ, فرهنگــ, کــه 
راه را بــرای توســعۀ سیاســ, جامعــه همــوار م, کنــد، گفت وگــو یــا دیالــوگ اســت (کاتوزیــان، 
١٣٩۵: ۵۴). امــا در جامعــۀ ایــران دورۀ پهلــوی دوم بــه دلیــل حاکمیــت فرهنــگ اســتبدادی 
در جامعــه و در نهــاد پادشــاه, و «خلقیــات و شــخصیت انباشــته شــدۀ قبیلــه ای، عشــیره ای و 
تبعیتــ, در میــان مــردم» (ســریع القلم، ١٣٩٢: ٣١)، گفت وگــو یــا دیالــوگ، حلقــۀ گمشــده ای 
بــود کــه میــان افــراد جامعــه، نخبــ�ان فرهنگــ, و سیاســ, و تشــGل ها و جریان هــای اجتماعــ, 

و سیاســ, و دولــت وجــود نداشــت.
کنشــ�ران اجتماعــ, ایــران در دوره هــای تاریخــ, مختلــف از جملــه در دوره پهلــوی دوم 
در عرصه هــای مختلــف اجتماعــ, از جملــه خانــواده، مدرســه، ســازمان و تشــGل اجتماعــ, 
و سیاســ, و ... بــه ســخت, بــا هــم بــه گفت وگــو م, پرداخته انــد. هــر حــزب و تشــGل, هنــوز 
ســال, از عمــر آن نگذشــته، ســریع بــه انشــقاق م, رســیده اســت. فقــدان فرهنــگ گفت وگــو 
ــان  ــگ ایرانی ــتۀ دور در فرهن ــه از گذش ــت ک ــدی اس ــع ج ــ, از موان Gــند و ی ــادات ناپس از ع
وجــود داشــته و دارد. مــا بیشــتر شــیوۀ مونولــوگ را دوســت داشــته و داریــم تــا دیالــوگ. و ایــن 
اصــوالg بــه شــیوۀ تربیتــ, فرزنــدان در خانــواده، مدرســه و دی�ــر نهادهــای آموزشــ, و تربیتــ, بر 
م, گــردد. در خانــه پــدر حــرف اول و آخــر را م, زنــد و دارای اقتــدار کامــل اســت. در مدرســه 
و دانشــ�اه، معلــم و اســتاد فصل الخطــاب اســت و دانش آمــوز و دانشــجو مجبــور بــه اطاعــت 
و همین طــور در جامعــه. بــرای ایجــاد و رواج فرهنــگ گفت وگــو، مــا نیــاز بــه تغییــر شــیوه 
تربیتــ, و شــیوه آمــوزش در مــدارس داریــم. بنــا بــه اظهــار حســین عظیمــ, آران,«جامعــه ایــران 
ــرای توســعۀ فرهنگــ, و ایجــاد فرهنــگ گفت وگــو  ــون ب چــه در دورۀ پهلــوی دوم و چــه اکن
محــور کــه شــرط الزم بــرای توســعۀ سیاســ, جامعــه ایــران بــوده و هســت، حداقــل بایــد ســه 
اســترتژی اصلــ, در ایــن زمینــه را بــا جدیــت پی�یــری نمــوده و منابــع انســان, و فرهنگــ, الزم 
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 | بــرای تحقــق حرکــت در ایــن مســیرها را تأمیــن نمایــد: تخصیــص منابــع کافــ# بــه جنبه هــای 

پرورشــ# به ویــژه در مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی، تأمیــن نیازهــای اساســ# زندگــ# و حیــات 
اکثریــت آحــاد جامعــه و الMــو ســازی فرهنگــ# مناســب» (عظیم# آرانــ#، ١٣٩١: ١٩٣).

نــوآوری تحقیــق پیــش رو اســتفاده از روش تحلیــل تاریخــ# و واکاوی موانــع فرهنگــ# و 
ســاختاری در نقــد توســعه سیاســ# پهلــوی دوم بــا تکیــه بــر مقــوالت اساســ# فرهنگــ# مــورد 
قبــول نظــام بین المللــ# و شــاخص های جهانــ# اســت کــه نشــان دهنــده فقــدان مشــروعیت 
عقالنــ# توســعه موردنظــر پهلــوی دوم از ســوی بســیاری از نهادهــای بین المللــ# شــد. 
ــ#  ــ# خواه ــر دموکراس ــ# در عص ــرف بین الملل ــق و ع ــت و منط ــالف عقالنی ــن خ ــرا  ای زی
ــرای تمــام امــور اساســ# جامعــه تصمیم گیــری  بــود و هســت کــه یــ^ نفــر (پهلــوی دوم) ب
کنــد و هیچ گونــه اهمیــت و ارزشــ# بــه مشــارکت مــردم و نخبــMان آنهــا در امــور سیاســ# و 
فرهنگــ# ندهــد. از ســوی دیMــر توســعه سیاســ# مطلــوب رژیــم حاکــم وقــت یعن# دموکراســ# 
شاهنشــاه#«(پهلوی، ١٣٧١) هــم بــا روح فرهنــگ ملــ# و دینــ# ایرانیان متدیــن و آزادی خواه 
مغایــرت داشــت و هــم بــا شــاخص های پذیرفتــه شــدۀ جهانــ# و نشــان داد که توســعه سیاســ# 
مطلــوب محمدرضــا پهلــوی به دلیــل عــدم توجــه بــه مقوله هــای فرهنــگ ملــ# و دینــ# ایرانیــان 
و معیارهــای فرهنگــ# جهانــ# مناســب توســعۀ سیاســ# از جملــه: بــاور فرهنگــ# بــه اهمیــت 
مشــارکت مــردم، پرسشــMری و فرهنــگ نقــد در جامعــه، مســئولیت پذیری اجتماعــ#، عدالــت 
اجتماعــ# و دسترســ# افــراد جامعــه بــه امhانــات و منابــع فرهنگــ# و نگــرش علمــ# و عقالن# 
بــر باورهــای فرهنگــ# جامعــه و پرهیــز از تقدیرگرایــی، عقایــد قالبــی و خرافه گرایــی و نیــز 
حداقــل آزادی هــا و حقــوق مدنــ# مــورد تأکیــد نهادهــا و جوامــع توســعه یافتۀ بین المللــ# از 
جملــه: توســعه و گســترش فرهنــگ گفت وگــو، آزادی و دسترســ# آزاد بــه رســانه ها و حقــوق 
ــداد  ــه انس ــاً ب ــ#، نهایت ــتقرار دموکراس ــهروندی و اس ــ# و ش ــوق مدن ــت حق ــ#، رعای فرهنگ
سیاســ# در حhومــت و بــروز انقــالب بهمــن مــاه ١٣۵٧ انجامیــد. بنابرایــن، مهم تریــن مانــع 
توســعۀ دموکراتیــ^ در ایــران (دورۀ ســلطنت پهلــوی دوم) عمدتــاً «ناشــ# از عــدم تحــول در 
ســاخت قــدرت سیاســ# و خصوصــاً نقــش محدودکننــدۀ دربــار و فقــدان توســعۀ فرهنگــ# در 

جامعــه (فقــدان شــرط الزم و کافــ# توســعۀ دموکراتیــ^) م# باشــد.»

٧. بحث و نتیجه گیری
  در ایــن تحقیــق کــه بــه واکاوی موانــع فرهنگــ# توســعه سیاســ# در دورۀ پهلــوی دوم از منظــر 
جامعه شناســ# فرهنگــ# پرداختــه شــد، معلــوم گردیــد کــه از جملــه مهم تریــن موانــع فرهنگــ# 
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توســعۀ سیاســ2 در دورۀ پهلــوی دوم کــه به عنــوان ســدی در برابــر دســتیابی جامعــۀ ایــران بــه | 

توســعۀ سیاســ2 عمــل کــرده، فرهنــگ اســتبدادی حاکــم بر جامعــه و نظام سیاســ2 حاکــم وقت 
بــر ایــران بــود کــه در رأس آن محمدرضاشــاه قــرار داشــت. شــاه بــا مدیریــت اقتدارگرایانــه بــر 
ارکان اساســ2 جامعــه، نظــام سیاســ2 اســتبدادی پادشــاه2 مطلقــه بــا ویژگ2 هــا و مؤلفه هــای 
«قــدرت تــام»، «ارعــاب تــام»، «اطاعــت محــض»، «عــدم پاســخMویی» و «انحصارطلبــی» را 
در عصــری کــه بــه عصــر دموکراســ2 خواهــ2 مشــهور شــده بــود، بــر جامعــۀ ایــران تحمیــل کرد.

اصــوالS فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه ایــران از گذشــته دور تاکنــون، فرهنــگ اســتبدادی بــوده 
اســت. پادشــاهان و فرمانروایانــ2 کــه بــر کشــور ایــران حVمرانــ2 م2 کردند، مبنای مشــروعیت 
ــا  ــزدی ی ــره ای ــای ف ــر مبن ــود بلVــه مشروعیت شــان ب ــا طبقــات اجتماعــ2 نب شــان از مــردم ی
فیــض الهــ2 یــا دیــن  یــا هرچیــز دیMــری غیــر از مــردم بــوده اســت. محمدرضــا پهلــوی نیــز که 
وارث ســلطنت پــدرش شــد از طریــق مدیریــت اقتدارگرایانــۀ بــر نهادهــای فرهنگــ2، سیاســ2، 
ــروژۀ نوســازی اقتصــادی ـ  ــرداد ١٣٣٢، پ ــای ٢٨ م ــد از کودت ــژه بع ــه به وی اقتصــادی جامع
اجتماعــ2 و فناورانــه جامعــه را بــه شــVل اقتدارگرایانــه پیــش بــرد. پیامــد توســعۀ اقتصــادی 
ـ اجتماعــ2 آمرانــه شــاه باعــث پیدایــش طبقــۀ متوســط مــدرن در جامعــه ایــران بــا مطالبــات 
ــ2 و  ــدرت سیاس ــارکت در ق ــه مش ــه از جمل ــور جامع ــارکت در اداره ام ــت مش ــروع جه مش
ایجــاد حــوزه عمومــ2 بــاز و آزاد شــد ولــ2 شــاه بــا توســل جســتن بــه سیاســت های اســتبدادی 
ــد و قطــع  ــدرن منتق ــه متوســط م ــدگان طبق و ســرکوب نمــودن احــزاب و تشــVل ها و نماین
جریــان روشــنفکری پویــا در جامعــه، فضــای پلیســ2 و رعب آمیــزی بــر جامعــۀ ایــران حاکــم 
کــرد و بســتر و زمینه هــای اجتماعــ2 نقــد و پرسشــMری در جامعــه را از بیــن بــرد و ســرانجام، 
انســداد سیاســ2 را بــه جــای توســعۀ سیاســ2 بــر جامعــۀ ایــران تحمیــل کــرد. در ایــن دوره، 
جامعــه و نظــام سیاســ2 ایــران نمــاد فرهنــگ اســتبدادی و آن هــم از نــوع اســتبداد مطلقــه بــود 
کــه در رأس آن شــخص شــاه قــرار داشــت کــه مظهــر یــj مســتبد خودکامــه در«جامعــه کوتــاه 
مــدت» یــا «جامعــه کلنگــ2» (کاتوزیــان، ١٣٩٠: ١٠) و از نــوع «اســتبداد شــرق2» یا «اســتبداد 
آســیایی» (ویتفــوگل، ١٣٩٢: ١٨) بــود. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان م2 دهــد کــه هــر چــه از 
ــ2  و تشــVل های  ــر مــردم و جامعــه مدن ــم ب ــوی دوم م2 گذشــت، فشــار رژی ــم پهل عمــر رژی
اجتماعــ2، فرهنگــ2 و سیاســ2 منتقــد و جریــان روشــنفکری پویــا بیشــتر گردیــد. ســرانجام در 
ســال ١٣۵۴ بــا تشــVیل حــزب رســتاخیز ماهیــت اســتبدادی نظــام سیاســ2 حاکــم بــر ایــران را  

پیــش چشــم جهانیــان برمالکــرد.
ــراد  ــار اف ــن رفت ــت آن در تعیی ــگ و اهمی ــر از فرهن ــر وب ــه تعبی ــا ب ــارت دیMــر و بن ــه عب ب



 واکاوی موانع فرهنگ� توسعه سیاس� در ایران | ٢٧
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 | ــ�ان  ــاه و نخب ــ& محمدرضاش ــری عمل ــور و جهت گی ــادی، تص ــ& و اقتص ــات سیاس و نظام

ــدار  ــدرت و اقت ــش ق ــه افزای ــه ب ــود ک ــران، توســعه ای ب ــم آن دوره از توســعه ای سیاســ& حاک
ــه  ــم ب ــود، آن ه ــر ب ــورد نظ ــعه م ــا توس ــه ی ــخت افزاری مدرنیت ــد س ــد و بع ــC کن ــم کم رژی
شــیوۀ پدرســاالرانه و ســلطان& (وبــر، ١٣٧۴: ٣٢٩) یــا بــه بیــان مشــخص تر گونــه ای از 
نوســازی و توســعۀ آمرانــۀ جامعــۀ ایــران مــد نظــر پهلــوی دوم بــود کــه تمرکــز آن در توســعه 
ــوع از توســعه،  ــن ن ــران خالصــه م& شــد. در ای ــه ای ــه جامع اقتصــادی و اجتماعــ& و فناوران
آزادی و نوســازی فرهنگــ& و توســعه سیاســ& جایــی نداشــت. زیــرا کارگــزار اصلــ& آن یعنــ& 
محمدرضاشــاه کــه در رأس نهــاد پادشــاه& مطلقــه و نظــام سیاســ& توتالیتــر جــای داشــت، 
وارث فرهنگــ& اســتبدادی و اقتدارگرایانــه و بــاز تولیــد کننــدۀ آن بود. شــاه از توســعه برداشــت& 
ــی  ــ& جای ــعه آزادی و دموکراس ــوی دوم از توس ــت پهل ــت. در برداش ــب داش ــت و اری نادرس
نداشــت در صورتــ& کــه توســعه بنــا بــه تعبیــر آمارتیــا ســن بــه معنــ& «از میــان بــر داشــتن انــواع 
ناآزادی هایــی اســت کــه فرصتــ& انــدک و انتخابــی ناچیــز بــرای نقــش آفرینــ& و مختــار بــودن 
ــر داشــتن ناآزادی هــای اساســ&، الزمــه و  ــان ب ــر جــای م& نهــد. در ایــن تفکــر، از می مــردم ب
ــۀ آزادی اســت» (ســن، ١٣٩۶: ١١٠) و پیامــد  ــه مثاب ــرا توســعه ب اســاس توســعه اســت. زی
نهایــی اســتبداد خودکامــه مطلقــه محمدرضاشــاه، کــه بــا از بیــن بــردن زمینه هــای اجتماعــ& 
ــته  ــه از گذش ــت& ک ــخص پرس ــش ش ــه کی ــر دادن ب ــال و پ ــه و ب ــد در جامع ــ�ری و نق پرسش
ــود،  ــران ب ــر جامعــۀ اســتبدادزدۀ ای ــوان یfــ& از آفــات فرهنگــ& و اجتماعــ& دامنگی دور به عن
محرومیــت جامعــه ایــران از نیــل بــه توســعۀ سیاســ& و از بیــن رفتــن فرصــت تاریخــ& بــود 
کــه در نتیجــه نوســازی اقتصــادی ـ اجتماعــ& و فناورانــه نصیــب جامعــۀ ایــران شــده بــود. بــه 
عبــارت دی�ــر، فرهنــگ اســتبدادی حاکــم بــر جامعــه و نظــام سیاســ& ایــران در دورۀ پهلــوی 
دوم از طریــق مدیریــت تمامیــت خــواه و انحصارطلبانــۀ محمدرضاشــاه بــر تمامــ& نهادهــا و 
ســطوح جامعــه و ســرکوب جامعــۀ مدنــ& و انحــالل احــزاب سیاســ& و تشــfل های اجتماعــ& 
و فرهنگــ& و تعطیــل کــردن مطبوعــات منتقــد و اعمــال سانســور شــدید بــر ســایر مطبوعات و 
قطــع جریــان روشــنفکری پویــا، جامعــۀ ایــران را از دســتیابی بــه توســعۀ سیاســ& محــروم کرد.

بــر اســاس یافته هــای ایــن تحقیــق کــه بــا آزمــون فــرض مطــرح شــده در آن و بــا توجــه بــه 
تحلیــل مســتندات تاریخــ& مربــوط بــه دوره تحقیــق و فراتحلیــل پژوهش هــای اندیشــمندان 
ــه  ــد در پاســخ�ویی ب ــوی دوم انجــام داده ان ــاره عملfردهــای پهل ــزرگ اجتماعــ& کــه در ب ب
ــع عمــدۀ فرهنگــ& در دورۀ پهلــوی دوم ســبب  ســؤال اساســ& ایــن پژوهــش کــه: کــدام موان
عــدم دســتیابی جامعــۀ ایــران بــه توســعۀ سیاســ& گردیــده اســت؟ و مهم تریــن آنهــا کدام انــد؟ 



ــ ارتباطات ٢٨ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
چ

رۀ 
ما

ش
م، 

ده
ج

 ه
ره

دو
ایــن نتیجه گیــری حاصــل گردیــده اســت کــه:| 

ــوی  ــاه1 پهل ــاد پادش ــ1 (نه ــام سیاس ــر نظ ــم ب ــۀ حاک ــتبدادی و اقتدارگرایان ــگ اس فرهن
ــن وجــود و  ــم و همچنی ــف رژی ــا و جریان هــای سیاســ1 و روشــنفکری مخال دوم) و گروه ه
حضــور ایــن فرهنــگ اســتبدادی در متــن جامعــه و بــر همNنشــ1 کــه از طریــق تعامــل بیــن ایــن 
عوامــل یــا نیروهــای اجتماعــ1 در دورۀ پهلــوی دوم ایجــاد شــده، ســبب ناکامــ1 جامعــۀ ایــران 
در دســتیابی بــه توســعۀ سیاســ1 گردیــده اســت. بــه ایــن صــورت کــه فرهنــگ اســتبدادی کــه 
مهم تریــن خصوصیــت اش، ویژگــ1 آمریــت و تابعیــت و کیــش شخص پرســت1 اســت در نهــاد 
پادشــاه1 و نظــام سیاســ1 حاکــم در دورۀ پهلــوی دوم ســبب ســاخت قــدرت مطلقــه شــده 
اســت و بــر جنبــه ای از توســعه (توســعۀ اقتصــادی ـ اجتماعــ1 و فنــ1) تأکیــد و اصــرار داشــته 
کــه بــر قدرتــش بیافزایــد نــه بــر جنبه هــای از توســعه (توســعۀ فرهنگــ1 و توســعه سیاســ1) کــه 
ســبب افزایــش قــدرت مــردم و جامعــۀ مدنــ1 شــود. فرهنــگ اســتبدادی، پرسشــ_ری و نقــد و 
انتقــاد را در جامعــه از جانــب هیچ کــس و هیــچ نیــروی اجتماعــ1 را بــر نم1 تابــد و چنان کــه 
در دوره پهلــوی دوم کــه دورۀ زمانــ1 ایــن تحقیــق بــود، رژیــم اســتبدادی پهلــوم دوم تحمــل 

هیچ گونــه انتقــادی را نداشــته اســت.
فرهنــگ اســتبدادی و اقتدارگرایانــه در دورۀ پهلــوی دوم، همچنیــن در قالــب ایدئولــوژی 
تشــNل ها و گروه هــای اجتماعــ1، فرهنگــ1 و سیاســ1 یــا ایدئولــوژی گروه هــای روشــنفکری 
یــا شــخصیت های روشــنفکری، نمــود و جلوه گــری داشــته اســت. از ویژگ1 هــای بــارز 
ایــن ایدئولوژی هــای اقتدارگرایانــه م1 تــوان، خصوصیــت تمامیــت خواهــ1، رادیــNال و 
بنیادگــرا بــودن و عــدم تســاهل و مــدارا بــا دی_ــران، طرفــداری از خشــونت و افراط1 گــری و 
ــام بــرد. نمونه هایــی از ایــن تشــNل ها و گروه هــای سیاســ1 و  حــذف فیزیNــ1 مخالفیــن را ن
روشــنفکری و روشــنفکران1 کــه داعیــه دار ایدئولوژی هــای اقتدارگرایانــه در دورۀ پهلــوی دوم 
بودنــد را م1 تــوان نــام بــرد، البتــه ممNــن اســت تمامــ1 ایــن ویژگ1 هــا در یــg گــروه یــا فــرد 
جمــع نشــده باشــد ولــ1 بیشــتر ایــن ویژگ1 هــای در ایــن گروه هــا و افــراد وجــود داشــته اســت، 
نظیــر: حــزب تــوده، ســازمان فدائیــان خلــق، مجاهدیــن خلــق و گروه هــای بنیادگــرای مذهبــی 

و غیــر مذهبــی دی_ــر هماننــد اینهــا.
و ســرانجام اینکــه، ایــن فرهنــگ اســتبدادی و اقتدارگرایانــه در دوره هــای مختلــف تاریخ1 
ــن فرهنــگ  ــن جامعــه حضــور قــوی داشــته اســت. و ای ــوی دوم در مت ــه در دورۀ پهل از جمل
اســتبدادی از طریــق وجــود و حضــور قــدرت مندانــه اش در جامعــه بــوده اســت کــه خــود را 
در نظــام سیاســ1 حاکــم و گروه هــای مخالــف نظــام سیاســ1 حاکــم خــود را نشــان داده یــا 
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 | بازتولیــد کــرده اســت. توده هــای مــردم نیــز، همــواره در جوامــع اســتبدادی از گذشــته تاکنــون 

به دلیــل وجــود همیــن فرهنــگ اســتبدادی در پیــروی از دور بســته و جهنمــ8 تابعیــتـ  آمریت، 
یــI نــوع تشــف8 خاطــری (حــس رضایــت درونــ8) در خــود احســاس کــرده و م8 کننــد. آنــان 
بــا گریــز از آزادی و مســئولیت پذیری اجتماعــ8، سرســپرده و اســیر اســتبداد م8 شــوند و هــر 
ــار عمــل  ــI مســتبد تمــام عی ــواده همچــون ی ــاد خان ــز در نه ــه خــود نی ــراد جامع ــI از اف ی
ــران وجــود  ــان فرهنــگ اســتبدادی در دوره هــای مختلــف تاریخــ8 در ای ــد. ایــن جری م8 کنن
داشــته اســت و همچنیــن در دورۀ پهلــوی دوم نیــز حضــور فعــال داشــته اســت. و از بــر 
همWنــش همــه ایــن عوامــل آن چــه نصیــب جامعــه ایــران شــده، انســداد سیاســ8 بــوده اســت 

نــه توســعۀ سیاســ8.
مجموعــۀ قضایــا و نظریــۀ حاصــل از ایــن تحقیــق کــه باعنــوان «واکاوی موانــع فرهنگــ8 

توســعه سیاســ8 در ایــران: دورۀ پهلــوی دوم» م8 باشــد، بــه قــرار زیــر هســتند:
‑ اگــر جامعــه ای دارای فرهنــگ اســتبدادی و غیرعقالنــ8 باشــد، ایدئولوژی نظام سیاســ8 
ــه  ــوژی گروه هــای سیاســ8 و جریان هــای روشــنفکری مخالــف، ب ــن ایدئول حاکــم و همچنی

اقتدارگرایــی میــل م8 کنــد؛
‑ اگــر ایدئولــوژی نظــام سیاســ8 حاکــم و گروه هــای سیاســ8 و جریان هــای روشــنفکری 
مخالــف بــه اقتدارگرایــی میــل کنــد، حWومــت هــای سیاســ8 اســتبدادی و گروه هــای سیاســ8 

و جریان هــای روشــنفکری اقتدارگــرا در آن جامعــه شــWل م8 گیرنــد؛
‑ در صــورت شــWل گیری حWومت هــای اســتبدادی و گروه هــای سیاســ8 و جریان هــای 

روشــنفکری اقتدارگــرا در جامعــه، آن جامعــه بــه توســعۀ سیاســ8 راه پیــدا نم8 کنــد؛
‑ اگــر جامعــه ای دارای فرهنــگ اســتبدادی و غیرعقالنــ8 باشــد، آن جامعــه از نیــل بــه 

توســعه سیاســ8 محــروم م8 شــود؛
‑ جامعــۀ ایــران در دورۀ پهلــوی دوم بــه علــت داشــتن فرهنــگ اســتبدادی و غیرعقالنــ8 
و نظــام سیاســ8 اســتبدادی و گروه هــای سیاســ8 و جریان هــای روشــنفکری اقتدارگــرا از 

دســتیابی بــه توســعۀ سیاســ8 محــروم  شــد.
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