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 چکیده

توسعه سیاسی به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه همه جانبهه   اایهدار از یهر  هرت مسه ل م      

تحول در ساخت سیاسی   از  رت دیگر مس ل م تحول در حوزه فرهنگ اسهت  بهه عبهارت دیگهر 

دلایل توسعه نیاف گی سیاسی را باید از د  منظر مخ لف مهورد مطالعهه اهرار دادخ نخسهت مطالعهه 

اسی در بعد کلان   ساخ ارهای سیاسی در بعد خرد   د م مطالعه ابعاد مخ لف فرهنگخ ساخت سی

چنداارگی فرهنگی در ایران که بیش ر ناشی از شکات های تمدنی بوده است، از ر یار یی د  نظهام 

م فا ت معرف ی با ارزش های کاملاً از هم تمای  حکایت می کند    چالش این د  نظام معرف هی بها 

اعث ایجاد جو بدبینی، بی اع مادی، ترس   خشونت در حوزه اج ماعی   سیاسهی گردیهده   هم ب

مانع ایدایش همپذیری   تساهل لازم برای مشارکت   راابت سیاسی کهه از شهاخه ههای ا هلی 

باشند گردیده استخ این اژ هش با  رح این سهوال کهه چنهداارگی فرهنگهی   توسعه سیاسی می

گ ها در  ول تاریخ معا ر ایران چه تاثیری بر توسعه سیاسهی داشه ه اسهت تعارض این ااره فرهن

این فرضیه را مطرح نموده است که چنداارگی فرهنگی   تعارض این ااره فرهنگ ها با هم، باعهث 
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 مقدمه

فرهنگ های جوامع گوناگون صرف نظر از تفاوت هاایی، وجاوه مشاترکی دارناد کاه از جواماع 

گیرند. فرهنگ به جامعه انسانی، نظم و پویایی جهت و تمایز خاصی می بخشاد. انسانی سرچشمه می

-شناخت، توصیف و تبیین آن جامعه نااممکن مای بدین ترتیب با نادیده انگاشتن فرهنگ هر جامعه،

نماید و نیز تجویز راهبردهای مؤثر و در خود به منظاور گساترش توساعه و اع اای مکانیسام هاای 

موجود و قابلیت های در دسترس و اتخاذ تدابیری رهگشا به منظاور رفاع معاالات مبتلاا باه آن باا 

 مشکل مواجه می شود.

ایران، ساختار قدرت سیاسی را عامل اصلی عدم توسعه یاافتگی اکثر پژوهش های انجام شده در 

در ایران می دانند، از این منظر ساخت متصلب قدرت مانع از هر گونه مشارکت و رقابت سیاسی مای 

گردد و هر گونه مخالفتی را در ن فه خفه می سازد. ولی از جهت دیگر، در برخی از مقاطع تاریخی ما 

سیاسی هستیم و سوال این است که چرا در این دوران کاه هایگ گوناه شاهد فروپاشی ساخت قدرت 

ساخت قدرتی وجود نداشت که مانع مشارکت و رقابت گروه های مختلف شود، ما نتوانستیم باه یا  

حکومت مبتنی بر این گونه مفاهیم دست یابیم و چرا پس از دورانی از هار  و مار  دوبااره تان باه 

 یم.ساخت قدرت متصلب دیگری می ده

یکی از حوزه هایی که در این زمینه زیاد جدی گرفته نشده است حوزه فرهنگ است که شاید به 

دلیل انتزاعی بودن مفهوم آن می باشد. با وجود ایان پاس از جناگ جهاانی دوم بسایاری از نظریاه 

ن پردازان توسعه به این حوزه توجه خاصی نشان دادند و پژوهش های منسجمی انجام دادند؛ متفکارا

 مکتب نوسازی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی را در حوزه فرهنگ یافتند.

توسعه سیاسی تحولی است از ی  نظام سیاسی سنتی مبتنی بر زور به ی  نظامی سیاسی مبتنی 

بر مشارکت مسالمت آمیز سازمان یافته و نهادمند کلیه گروهها و نیروهای اجتمااعی، چناین نظاامی 

ی را پشت سر گذاشته اسات و ررفیات پاساخگویی بالاایی دارد و هم ناین کلیه بحران های سیاس

 مبتنی بر ی  فرهنگ سیاسی عقلانی می باشد.

از جمله شاخص های مهم توسعه سیاسی در این مقاله مشارکت سیاسای و رقابات سیاسای مای 

ود مای باشد. مشارکت سیاسی به مثابه شرکت افراد در فعالیت های سیاسی در چارچوب قوانین موجا

باشد، این امر ی  وریفه اجتماعی است که وقوع آن دلالت بر سلامت نظام سیاسای باوده و بهتارین 

روش برای تأمین منافع اشخاص تلقی شده و یکی از مهمترین ابزارهای سیاسی مبتنی بر دموکراسی 

 محسوب می شود.
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ه مبتنی بر مشاارکت و ها، فاایی برای توسعه سیاسی کدر ایران با توجه به منازعات و کشمکش

رقابت سیاسی همه گروههای اجتماعی است باقی نماند و از سوی دیگر ما نتوانستیم راه برون رفتای 

از نخستین بحران توسعه سیاسی یعنی بحران هویت بیابیم و هم نان دست در گریباان آن هساتیم، 

 لازم شده است.وجود این گونه شکاف ذهنی آشتی ناپذیر مانع پیدایش همپذیری و تساهل 

هایی به بازتولید ساخت قدرت م لقه پرداخته است و هر گااه یکای از از طرف دیگر چنین پارگی

ها زمیناه ها غالب می شود به سرکوب طرف دیگری می پردازد. از یکسو چند پارگیاین پاره فرهنگ

جاب تشادید تمرکز بر منابع قدرت را مساعد مای ساازد و از ساویی دیگار تمرکاز مناابع قادرت مو

 ها می گردید.چندپارگی

هم نین فقدان اعتماد در فرهنگ جامعه موانع بزرگی بر سر راه ایجاد نهادی همگانی ایجاد مای 

 کند و هیگ گاه ی  اجماع کلی بر سر اهداف کلان در بین گروههای اجتماعی بوجود نمی آید.

غالب سیاسی تبادیل شاده اسات از آنجا که نظام سیاسی توسعه یافته در جهان امروز به گفتمان 

 هدف از این پژوهش روشن کردن موانع فرهنگی توسعه نیافتگی سیاسی در ایران معاصر است.

در این پژوهش در ابتدا با طرح مبانی نظری و تئوری ، با طرح دوران شکل گیری شکاف هاای 

 ی شود.تمدنی در ایران معاصر به تآثیر چندپارگی فرهنگی بر توسعه سیاسی پرداخته م

 

 چارچوب نظری )نظریه های توسعه(

هائیست که بسیاری آنرا بارای تحلیال تحولاات کشاورهای در حاال تئوری بحران پای از نظریه

توسعه مناسب دانسته اند. )البته پای در بحث توسعه سیاسی تنها به نظریه بحران اشاره نمی کناد( در 

نگاهی به تاریخ اروپا، او بحران هایی را ذکر می کند که عبور از آنها، برای هر کشاور توساعه نیافتاه 

 ای ضروریست. 

ان هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران وحدت، بحران نفوذ، بحران توزیاع باه بحر

نظر او با عبور موفق از تمام شش بحران، جامعه توسعه یافته تلقی می شود. پای بعادها در م العاات 

دیگری بر اهمیت فرهنگ در حرکت بسوی توسعه بسیار تاکید کرد. آن ه مسالم اسات اینکاه، اروپاا 

بحران ها را با موفقیت از سر گذرانده اند اما حتی در صنعتی ترین شان هم بحاران هاا گهگااه اغلب 

سر بر می آورد. انگلیس که توانست آنها را ی  به ی  حل کند، با مشکلات کمتاری مواجاه شاد تاا 

بویژه رهور گارایش هاای  -آلمان. این کشور هنوز هم نتوانسته مشکلات ناشی از بحران هویت خود

 ادپرستانه را ب ور اطمینان بخشی حل کند.نژ
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در ایتالیا سقوط پی در پی کابینه ها، ردپایی از بحران حل نشاده مشاروعیت را باه نماایش مای 

گذارد. اما اوضاع کشورهای توسعه نیافته کاملاً متفاوت است. آنها پس از رسیدن به اساتقلال، ناگهاان 

ه روبرو شدند؛ بحران هایی چنان پی یده که حل آنهاا با انواع بحران های فوری و وضعیتی گیج کنند

به یکباره ناممکن می نمود و در عین حال، کنار گذاردن شان هم خود بی خ ر نبود. بعلاوه آنهاا هام 

که مستعمره نبودند تحت تاثیر تحولات بین الملل بناچار دست به اصالاحاتی زدناد کاه خاود بحاران 

 (31 -41: 1319آفرین بود. )همایون، 

المللای، حکومات در ایران مقارن بیستم، مقارن با روی کار آمدن رضا خان و هجوم تحولات بین

ناچار به انجام اصلاحاتی شد که ساختار اجتماعی کشور را دگرگاون کارد و بحاران هاای مشاارکت، 

وحدت، نفوذ و توزیع را تشدید کرد. حکومت به هر دلیل بحران نخستین را کناار گذاشات و باه حال 

وقت آخرین پرداخت. در واقع، نیازی که در آن زمان به حل فوری وحادت سارزمینی احسااس مای م

 (19: 1374شد، حتی اجازه م رح شدن به معالات دیگر نداد. )ساعی، 

کارل دویگ بالا رفاتن سا ت تحارج اجتمااعی، ت ییار در اعتقاادات سیاسای، روانای، فرهنگای، 

انه حرکت بسوی توسعه سیاسی می شمارد. اشتین رکاان، اجتماعی برای پذیرش باورهای جدید را نش

تعریف حداقلی از شاخص های توسعه در نظر می گیرد. به نظر او، مراحل توسعه یافتگی سیاسی تنها 

شامل رهور مرکز قدرتمند با ساختی متمرکز، نفوذ موفقیت آمیاز آن در پیراماون و ساازماندهی آن و 

 د.ساخت دوباره مرکز به کم  آن می شو

در اروپا ساخت مرکز با فروپاشی تدریجی نهادهای فئودالی و رهور ی  ساخت قادرت م لقاه و 

متمرکز آغاز شد، با نفوذ در پیرامون باقیمانده مناسبات فئودالی را در هام شکسات و آنارا بار اسااس 

تااریخ نیازهای جامعه سرمایه داری لیبرال شکل داد. گرچه تلاش برای ان باق شاخص های توسعه با 

اروپا از جامعیت فرضیه او می کاهد، نقاط قوت تئوری او هم زیاد است. او در ادامه بحث خاود یکای 

دانستن مرکز و تجدد و پیرامون و سنت را اشتباه رایج تئوری هاای کلاسای  باه شامار مای آورد و 

 (131: 1371معتقد است شرایط در جهان سوم کاملاً با اروپا فرق دارد. )بدیع، 

قات نشان داده است که توسعه منجر به حذف کامل سنت و سل ه م لاق مدرنیسام نشاده تحقی

است. در جوامع صنعتی سنت ها کاملاً کنار نرفته اند بلکه فقط ت ییر شکل داده و خود را با مدرنیسام 

و تحولات جامعه من بق کرده اند. در جامعه ژاپن که بسیاری نظریه پردازان گمان می کردناد، سانت 

ی خود را فراموش کرده است، تحقیقات ثابت کرد سنت و طبقات سنتی نه تنها از بین نرفتند بلکه ها

 از تحولات جدید برای پیشرفت و اقتدار بیشتر خود سود بردند.

هانتینگتون بدرستی معتقد است که تحولات انجام شده در جوامع توسعه نیافته، نه تنها به روندی 
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حتی نهادها و ساختارهای مدرن را خاالی از محتاوای اصالی و کاارکرد  مشابه غرب منجر نشد، بلکه

می نویسد که در کشورهای توسعه نیافته آسایا کاه « مو  سوم دموکراسی»درست، کرده است. او در 

راهراً دارای نهادها و ساختارهای مدرن هستند، دموکراسای واقعای وجاود نادارد بلکاه اقتادارگرائی 

را تنهاا در رااهر باه نظاام هاای غربای شابیه اسات. هاانتینگتون آن جدیدی پدیدار شده است که

نام می نهد. بنابراین محققانی که جوامع توسعه نیافته کنونی را با اروپای قرون « دموکراسی آسیایی»

(، مقایسه می کنند، نمی توانند نادرستی این مقایسه را انکار کنند. چرا که عوامال دیگاری 11و  11)

است که روند توسعه را در جوامع در حال توساعه کاملااً دگرگاون کارده اسات ماو  هم بوجود آمده 

تحولات نظام بین الملل و نقش استعمار، سرنوشت بسیاری از کشورهای جهان سوم را کاملاً متحاول 

 (Lansbury, 1996)کرد و آنان را در مسیری قرار داد که ناخواسته بود. 

ار بر جهان سوم، سرنوشت و مسیری متفاوت را برای جهان تحمیل اجبارهای بین المللی و استعم

یاا  -سوم رقم زده است آیا صرف وجود جوامعی که هناوز بسایار ابتادائی هساتند. در آفریقاا و آسایا

در  -اما دچار ناکارکردی و بی محتوایی -کشورهایی که ساختارها و نهادهایی راهراً مدرن و پیشرفته

 آنها مستقر است. 

 

 سعه سیاسیفرهنگ و تو .1

فرهنگ سیاسی، فاای ذهنی و فکری که سیاست در آن شکل می گیارد، تفسایر مای گاردد و 

مورد قااوت قرار می گیرد، می باشد و آگاهی ها، باورها، ارزش ها و ایستارهای افراد و جوامع نسبت 

 (Pye and verba, 1965: 111)به دولت و سیاست را شامل می شود.  

رهنگ و تفکی  میان فرهنگ سیاسی و نظام فرهنگای دو دیادگاه کلای در مورد تقسیم بندی ف

 وجود دارد:

را به اجازای گونااگون تقسایم « فرهنگ»اغلب اندیشمندان اروپایی معتقدند که نمی توان  -الف

 پرداخت.« فرهنگ سیاسی»کرد و مثلاً به طور مستقل به بررسی 

دسته اول بار ایان باورناد کاه ناه تنهاا نوع متفکران سیاسی و اجتماعی آمریکائی، برخلاف  -ب

تفکی  فرهنگ سیاسی از فرهنگ به شکل عام خود امکان پذیر است، بلکه اساساً اماری مفیاد و در 

برخی موارد ضروری می باشد، چرا که در این صورت هم می توان بر جنبه هاای فرهنگای سیاسات 

را جدای از دیگر ساخت هاای آن مستقل از سایر وجوه سیاست پرداخت و هم ابعاد فرهنگی سیاست 

م العه کرد و به این ترتیب امکان بیشتری برای تحلیل نظام یافته و تفصیلی تر فراهم ساخت. )قوام، 

1373 :137) 
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به نظر سیدنی وربا و لوسین پای از متفکرین علوم سیاسی، اساساً فرهنگ سیاسی مجموعه ای از 

است که در اذهان مردم موجاود باوده و نحاوه کانش  باورها و ارزش ها و نمادهای کلامی و عاطفی

سیاسی افراد و گروهها را در ارتباط با یکدیگر مشخص می سازد. اصولاً فرهنگ سیاسی در طی تاریخ 

زندگی جمعی ی  جامعه شکل می گیرد و تجربیات شخصی و جمعی افراد در طول زمان باه غناای 

 (Pye and Verba, 1965: 73)آن می پردازد. 

نیز می گوید برای درج پدیدارهای انسانی و موسسات اجتماعی می بایسات تصاوری را کاه  وبر

آفرینندگان آنها در نظر دارند مورد توجه و تفهیم قرار داد، وی دست کم یکی از علال تعیاین کنناده 

پیدایش و توسعه سرمایه داری را در ساختار اعتقادی و اخلاق مذهبی جساتجو مای کارد. باه نظار او 

 (12: 1319ا پیدایش سرمایه داری را در ساختار اعتقادی و اخلاق مذهبی جستجو باید کرد. )مور، منش

رابرت دال فرهنگ سیاسی را عامل توضیت دهنده الگوهای متفاوت سیاسای مای داناد، در واقاع 

پس از اینکه پارسونز فرهنگ را به سه نگرش شناختی، عاطفی و ارزشی تقسیم کرد نوع صاحبنظران 

ریکایی نه تنها تمایز میان نظام های سیاسای را از طریاق سااختارها ممکان دانساتند بلکاه درج آم

حقیقی آن نظام ها و ساختار آنها را منوط به شناخت مجموعه باورها، ارزش ها و احساساتی می دانند 

 (Almand and Powell, 1992: 39)که آن نظام را فرا گرفته است. 

گ سیاسی به اینجا منتهی می شود که سنت هاای یا  جامعاه، روح بر این اساس، مفهوم فرهن

نهادهای عمومی آن، هیجانات و عقل جمعی شهروندی و هم نین سب  و رمزهاای عمال رهباران 

آن، نتایج تصادفی تجربه تاریخی نیستند بلکه به عنوان جزئی از ی  کل معناادار باا هام ترکیاب و 

و معقول از روابط را بوجود می آورناد. باه عباارت دیگار  تناسب یافته و ی  مجموعه به هم پیوسته

فرهنگ سیاسی مجموعه نگرش ها و طرز برخوردهای کم و بایش ثابات دربااره قادرت و سیاسات 

 (9: 1373است. )بشیریه، 

فرهنگی که عمیقاً ضد دموکراسی باشد گسترش هنجارهای دموکراتی  را در جامعاه ماانع مای 

سالارانه را انکار می کند و بدین سان پیدایش و کاارآیی ماوثر ایان  شود و مشروعیت نهادهای مردم

 (91: 1373نهادها را، اگر هم مانع نشود، بسیار پی یده و دشوار می سازد. )هانتینگتون، 

الگوهای فرهنگی نیز در ی  جامعه به طرق گوناگونی به ایجااد تحاول دامان مای زنناد، هماه 

ر هر ی  از این فرهنگ ها منابع و سرچشمه های بی شماری فرهنگ ها دارای یکپارچگی نیستند. د

از جریان ها وجود دارند. گاه مجموعه ای از این باورها با باورهای دیگر قابل مقایسه و ت بیق هستند 

و گاه مجموعه ای دیگر مورد اعتقاد سایر بخش های جامعه است و یا حتی در مواردی میاان بااور و 

 (Verba and Pye, 1965: 521)ترل ناشدنی وجود دارد. واقعیت ناسازگاری های کن
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از سوی دیگر برطرف کردن شکاف های فرهنگی، اغلب بسیار دشوار است. در صورتی کاه ایان 

شکاف ها عمیق باشند، ممکن است افراد به سختی قادر به درج یکادیگر شاوند. گونااگونی آداب و 

مسئله زبان را شاید نتاوان برطارف کارد. اگار رسوم و مذاهب، گفتگو و سازش را مشکل می سازد و 

تمام این اختلافات با یکدیگر توام و مصادف شوند، امکان میان بر زدن و گذار از آنها مقادور نخواهاد 

 بود و کاربرد روش های دموکراتی  با اشکال مواجه می شود.

غیرقابال  پیوند بسیار نزدی  و سرنوشت ساز توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی چنادان محکام و

اغماض است که برخی از نویسندگان و نظریه پردازان، این دو مفهوم را با هم تعریف می کنند و لازم 

و ملزوم یکدیگر می دانند. از نظر آلموند و پاول توسعه سیاسی به عنوان رشد و انفکااج و تخصصای 

: 1371اضایان، شدن ساختارهای سیاسی و رشد سکولاریزاسیون فرهنگ سیاسی تعریف می شاود. )ق

131) 

میلادی مورد توجه نظریه پاردازان علاوم سیاسای در  13و  13مفهوم توسعه سیاسی از دهه های 

حوزه سیاست ت بیقی واقع شد. در واقع م رح شدن این بحث، دنباله تحولاتی بود که جناگ جهاانی 

اسای بیشاتر در دوم در بیشتر رشته های علوم انسانی بوجود آورده بود. مای تاوان گفات توساعه سی

م العات مربوط به جهان سوم م رح می شد، م العاتی که باز هم نتیجاه تحولاات رد داده در علاوم 

 انسانی بود.

نیاز  -توسعه سیاسی که به مثابه جریانی بسیار سترگ در آغاز و بحران زا و پرتنش در مراحل بعد

نبایدهای درونای شاده، آرماان هاا و  به پشتوانه ای محکم و وثیق از ایستارها و نگرش ها، بایدها و

نقاط مشترج در جامعه دارند. اینکه تحول، تکامل و توسعه نخست می بایاد در سااختارها و طبقاات 

باه ویاژه  -اجتماعی رد دهد و یا در اذهان مردم ی  جامعه به خوبی روشن نیست لیکن اگر توساعه

دست کم می توان ادعا کرد که با آن معلول تحول فرهنگی یا توسعه فرهنگی نباشد  -توسعه سیاسی

همراه و همنشین است. گذار از سنت به مدرن مستلزم تحول انسان سانتی باه انساان مادرن اسات. 

بنابراین فرهنگ ممکن است هم به عنوان زمینه و هم به عنوان جزئی از فرآیند توساعه تلقای شاود. 

 (9: 1373)بشیریه،

گیری ها و رفتارهای سیاسی، صرف نظر از اینکه  بازتاب روحیات و منش مردم مختلف در جهت

رونالاد »خود این روحیات و منش ها متااثر از چاه عاواملی اناد، پدیاده ای اسات کاه تبیاین آن را 

باه خاوبی صاورت داده اسات. او « تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی»در کتاب « اینگلهارت

ای از نگرش های مربوط به هم را که نمایانگر  تلاش می کند که فرضیه ارتباط بین نشانگان گسترده

اختلافات فرهنگی پایدار و قابل توجهی است )ویژگی رضایت و اعتماد( در جوامع مختلف باا تاداوم و 



112        1399 ، تابس ان33، شماره ایاای 9های انقلاب اسلامی، سال  فصلنامه علمی اژ هش 

 نهادهای دموکراتی  بیازماید.

یکی از مشهورترین کارهایی که در زمینه تأثیر فرهنگ سیاسی بار توساعه سیاسای شاده اسات 

نوشته شده است. آن ها ضمن بررسی نگرش های « فرهنگ مدنی»تحت عنوان  توسط آلموند و وربا

سیاسی در پنج کشور ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، آلمان غربی و مکزی ، به تجزیه و تحلیل گرایش 

های فرهنگی آنها و تأثیرات این گرایش ها بر ساختارهای سیاسی و نحوه اداره جامعه پرداختاه و باا 

ی های فرهنگی هر جامعه و میزان مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی و نوع نقش درج ویژگ

هایی که در نظام سیاسی وجود دارد، در گونه شناسی فرهنگ ها، سه نوع عماده فرهناگ سیاسای و 

سه گونه فرعی یا بینابینی را مشخص می سازند. در بررسی خود، آنها کوشیدند که سه ناوع اصالی و 

نابینی را م ابق نمونه آرمانی وبر مشخص نمایند. در واقع آن ها در راستای بحث توساعه سه گونه بی

به این الگوسازی مبادرت نمودند، به نظر ایشان با توجه به ضواب ی هم ون میزان آگااهی افاراد در 

مورد تاریخ و مشخصات کلی جوامعشان، احساسات آنها نسبت به نظام سیاسی و حادود اطمینانشاان 

رهبران سیاسی جامعه و هم نین نحوه مشارکت آگاهانه در امار تصامیم گیاری هاای سیاسای و به 

اجتماعی و درج آنها نسبت به منافع خاود در چاارچوب ملای، مای تاوان اناواع فرهناگ سیاسای را 

مشخص کرد. که این انواع عبارتند از : فرهنگ سیاسی محدود که عمادتاً در جواماع بساته و عقاب 

امات قبیله ای وجود دارد و در آن آگاهیهای افراد از امور تصامیم گیاری هاای سیاسای مانده و با نظ

بسیار اندج و دلبستگی ایشان نسبت به نظام سیاسی در چارچوب ملی خیلی کم مای باشاد و عمادتاً 

تأکید بر مناسبات قبیله ای و محلی قرار دارد. نوع دوم فرهنگ سیاسی تبعای یاا انفعاالی اسات کاه 

هر چند در آن به منافع ملی و نحوه حکومت آگاهی دارند اما در امور سیاست سازی دخالت  انسان ها

چندانی نمی توانند بکنند و این از ساختارهای سیاسی و نحوه عملی حکام نشأت مای گیارد. ساومین 

نوع فرهنگ سیاسی، مشارکتی اسات کاه در آن اعااای جامعاه فعالاناه در روناد تصامیم گیاری و 

ای سیاسی شرکت دارند و با آگاهی از منافع ملی و چگاونگی عملکارد نظاام سیاسای و هم نین اجر

 (44: 1373راهبران آن در امور مشارکت می نمایند. )اینگلهارت، 

به هر روی به عقیده آلموند و وربا برای دستیابی هر جامعه به توسعه، نقش فرهنگ باید در نظار 

فرهنگ را جهت توسعه سیاسی هماناا فرهناگ مادنی مای گرفته شود و آنها بهترین و مناسب ترین 

 (1 -2: 1379دانند که ترکیبی از ویژگی های شش فرهنگ مذکور می باشد. )بشیریه، 

 

 

 چندپارگی فرهنگی و توسعه سیاسی .2
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ها آشتی ناپذیر در هر جامعه ای به هر شکلی مانع پیدایش هویت یگاناه و وفااق وجود چندپارگی

غایات زندگی سیاسی و تحصیل ابزارهای رسیدن به آنها مای گاردد. چناین  اجتماعی بر سر اهداف و

تعارضات و چندپارگیها زمینه جنگ و ستیز داخلی و بی ثباتی و آشوب سیاسی را فاراهم مای آورناد. 

حتی سیاست و حکومت رقابت آمیزی که دچار چنین چندپارگیها و تعارضات آشتی ناپاذیر گاردد نیاز 

پاشد. از سوی دیگر چنین چندپارگیهایی خود می تواناد زمیناه اصالی رهاور ممکن است از هم فرو ب

 رژیم های غیررقابتی باشد.

روی هم رفته چندپارگیها و تعارضات اجتماعی به چندق بی شدن جوامع سیاسی می انجامد و در 

نتیجه مانع گسترش رقابت و مشارکت مسالمت آمیز در سیاست می گردند. مبنای عینی ایان شاکاف 

ها ممکن است طبقات اقتصادی، فرقه های ماذهبی، گروههاای قاومی و زباانی، گرایشاات تمادنی 

باشند. تأثیر این پارگیها وقتی آشکار می شود که بصورت بلوج بندی ایدئولوژی  و فکری در جامعاه 

 راهر شوند.

ماادی و شکاف ها و تعارضات فرهنگی می تواند زندگی اجتماعی و سیاسی را به بدبینی و بی اعت

ترس متقابل و خشونت آلوده سازند. البته این بدین معنا نیست که مشارکت و رقابات در کشاورهایی 

که مثلاً چندملیتی باشند ممکن نیست. اگر چنین تعارض هایی بنحوی آشتی ناپذیر در قالاب گارایش 

ز باه های فکری متااد راهرگونه تساهل و همپذیری لازم بارای مشاارکت و رقابات مساالمت آمیا

باه ویاژه در « گرایشاات تمادنی»سهولت حاصل نمی شود. به نظر می رسد که تعارضاات ناشای از 

کشورهایی که دارای ساخت های دوگانه اجتماعی و فکری )سنتی و مدرن( هستند، بیش از تعارضات 

دیگر از حیث توسعه سیاسی بحران زا باشند، ق ع نظر از این که این گرایش ها ممکن اسات مبتنای 

بر طبقات اجتماعی یا شیوه های تولید مختلف باشند، نتایج حاصله از حیث توسعه سیاسی، جلاوگیری 

 (12از وفاق ملی و اجتماعی است. )همان، 

یکی از راههای جلوگیری از کشمکش و منازعه این است که برای بخش های گونااگون امکاان 

. این در صورتی اسات کاه از پایش مشارکت در حکومت و قدرت سیاسی به نحوی وجود داشته باشد

بر سر نظام سیاسی و قانون اساسی و ترتیبات مربوط به توزیع قادرت در باین بخاش هاای مختلاف 

جامعه توافق حاصل شده باشد. در خصوص عوامل مؤثر بر شدت و میزان اختلاف نظر در بین بخاش 

شاامل رویاه حکومات، های مختلف ی  جامعه چندپاره می توان مقیاسی بدسات داد. ایان مقیااس 

ترکیب هیأت حاکمه، شیوه رسیدن به قدرت، شکل حکومت یا قانون اساسی آن، ساختار دولت ب اور 

کلی و ساخت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. هرچه اختلاف بیشتر به امور اخیر کشیده شاود، 

 احتمال سازش کاهش می یابد.
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شدن مبانی هویت ملی است که خود یکای از یکی از تبعات اساسی ستیز پاره فرهنگ ها سست 

پایه های مهم توسعه سیاسی می باشد، در فرآیند توسعه سیاسی، بحران هویت وقتی رد می دهد که 

ی  جامعه دریابد که آن ه را که تاکنون ب ور دربست و بی چون و چرا به عنوان تعااریف فیزیا  و 

یط تاریخی جدید دیگر قابل پاذیرش نیسات. پذیرفته است، تحت شرا« خود جمعی اش»روانشناسانه 

برای اینکه نظام سیاسی بر اساس ت ییر در قلمرو، شدت، اشکال ساختاری یا رویه ای خود به س حی 

جدید از عملکرد دست یابد، ضروری است که مشارکت کننادگان در نظاام از ناو تعریاف کنناد کای 

 (93 -91: 1393عی تفاوت دارند. )بایندر، هستند و چگونه با کلیه دیگر نظام های سیاسی یا اجتما

 جنبش مشروطیت 2.1

در ایران منجر به مشروطه گردیده ریشه در تحولاات  19اندیشه های نوخواهی که در اواخر قرن 

فکری و اندیشه ای روشنفکران و هم نین بخشی از هیأت حاکمه آن زماان داشات. باا ورود چناین 

قرن گذشته بود، جامعاه از یکدساتی و هماننادی فکاری،  4افکاری که از طرح آنها در اروپا بیش از 

فرهنگی خار  گردید و ی  پاره فرهنگ رقیب در مقابل فرهناگ سانتی بوجاود آماد کاه از لحاا  

بسیاری از مفاهیم با فرهنگ سنتی تفاوت داشت. برخی از روشنفکران آن زمان با م رح کردن چنین 

چاالش کشایدند. مفااهیمی مانناد قاانون گاذاری و  مفاهیمی، مفاهیم فکری و فرهنگی سنتی را به

برقراری حکومت قانون، وجود پارلمان و حکومت مشاروطه، آزادی، جادایی ماذهب از سیاسات و ... 

 (133: 1393)بشیریه، 

در ساا ت هیااأت حاکمااه نیااز در جریااان جنااگ هااای ایااران و روس برخاای از شاااهزادگان و 

چاره برآمدناد. در جریاان مشاروطه اگرچاه برخای از سیاستمداران به ضعف خود پی بردند و درصدد 

نیروهای سنتی در مقابل این جریان ایستادند ولی بخش دیگری از آنها از مشروطه حمایات کردناد و 

بعااً خود پرچمدار آن بودند. درواقع عدم آگاهی با ریشه و اساس فکر مشروطیت و تبعاات آن بارای 

آن زمان که خسته از رلم و ستم قاجاری شده بودناد  ی  جامعه سنتی سبب حمایت برخی از علمای

از مشروطه و تفکر آن شد که خود باعث بسیج توده های فراوانی از مردم ستمدیده باه نفاع حرکات 

آزادیخواهان و ضداستبدادی آن دوره شد. ولی بعدها با پی بردن به جزئیات و خ رات این تفکر برای 

بل آن پرداختند و حتی با قدرت م لقه آن زمان بر ضد چناین آرمان های آنها به موضع گیری در مقا

: 1371حرکتی ائتلاف کردند. بسیاری از مردم نیز به تبعیت از آنها، از جنبش روی گرداندند. )کارمی، 

21) 

پس از اینکه جنبش مشروطه چنین حامی و پایگاهی را از دست داد. بشدت دچار ضعف گردیاد و 

با پی بردن به چنین شکافی به سرکوب جنبش آزادیخواهاان پرداخات و  دولت خودکامه آن زمان نیز
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مجلس را که نماد چنین حرکتی بود، به توپ بست. در واقع وجود چنین چندپارگیهایی منجر به رهور 

دوباره ی  رژیم غیررقابتی شد که از منظر توسعه سیاسی ی  عقبگرد بحساب می آید. چنین رژیمی 

سی رقیب در س ت جامعه جلوگیری می کند و هم نین به نمایندگی از یا  از فعالیت گروههای سیا

پاره فرهنگ به سرکوب دیگر پاره فرهنگ ها می پردازد و از مشارکت آنها در عرصه قادرت سیاسای 

 (13: 1377ممانعت می کند. )آشوری، 

و اجمااع  در س ت جامعه نیز وجود چنین چندپارگیها مانع پیدایش هویت یگانه و وفاق اجتمااعی

عمومی بر سر اهداف و غایات زندگی سیاسی و تحصیل ابزارهای رسیدن بدانها مای گاردد و چناین 

: 1311تعارضاتی زمینه جنگ و ستیز داخلی و بی ثباتی و آشوب سیاسی را فراهم می آورند. )آدمیت، 

19) 

 حکومت پهلوی 2.2

ا تجاددطلبان مشاروطه مبانی فکری تجدد طلبان در دوره رضاخان دارای تفاوت های مهمای با

است، در حالی که تجددطلبان مشروطه، که از مو  اول تجدد در غرب متأثر شاده بودناد، بار آرماان 

دموکراسی، آزادیهای فردی، مخالفت با استبداد، ارزش های جامعه سانتی و جاایگزینی  -های لیبرال

متاأثر بودناد از محادود  ارزش های نوین تأکید داشتند، تجددطلبانی که از مو  دوم تجادد در غارب

کردن آزادیهای فردی به نفع حمایت از دولت متمرکز و مقتدر برای پیشبرد اهاداف جامعاه در روناد 

حرکت از جامعه سنتی به مدرن سخن می گفتند و تأکید بر تفکر دولت مدار و مهندسای اجتمااعی و 

 (13: 1317اندیشه تکنوکراتی  برای مدیریت این روند داشتند. )غنی نژاد، 

در جریان جنبش مشروطه و پس از آن روشنفکران به قدرت و انسجام واقعی نیروهای سنتی پی 

بردند و به این نتیجه رسیدند که از راه دموکراتی  و مسالمت آمیز مبارزه با نیروهای سنتی امکانپذیر 

رهناگ رقیاب را نیست و نیاز به ی  تحول انقلابی را حس می کردند که از طریق آن بتوانند پااره ف

ب ور کلی از عرصه رقابت سیاسی بیرون کنند. در این دوره به کرات در مجلات و روزنامه ها بر لازوم 

دیگری برای از بین بردن قدرت های سنتی و ایجاد بیانش « موسولینی»و « دیکتاتور انقلابی»وجود 

این نتیجه رسایده باود نوین، مردمی جدید و کشوری مدرن، تأکید می شد و روشنفکری آن زمان به 

 (139: 1371که بدون ی  قدرت مافوق نمی توان کشوری توسعه یافته ایجاد کرد. )بهنام، 

این روشنفکران با پیوند زدن دو لایه تمدنی ایرانی و غربی به دنباال آن بودناد کاه لایاه تمادنی 

اسلامی را غیرخودی و بیگانه معرفی کنند، از نظر آنان دو لایه تمدنی نخست دارای ارزش های والای 

نیان بوده اسات انسانی هستند و در مقابل لایه تمدنی اسلامی سرشار از سیاهی و تیره بختی برای ایرا

اینگونه اندیشه ها بود که پایه ایدئولوژی  قدرت دولت در زمان رضاا شااه مای شاود. در واقاع آنهاا 
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حاضر می شوند که در قبال ایجاد ی  دولت مدرن بر پایه ناسیونالیسم ایران باا جهات گیاری ضاد 

ند و خاود را بادون اسلامی، از سایر حقوق خود مانند حکومت قانون، آزادی و لیبرالیسام چشام بپوشا

مقاومت در اختیار ی  قدرت م لق قرار دهند که این خود بار خلااف اندیشاه دموکراسای سیاسای و 

مشارکت سیاسی مورد نظر روشنفکران زمان مشروطه بود. بخصوص پس از جریاان جمهوریخاواهی 

اقل در بود که متحدین بر این تصمیم خود اطمینان حاصل کردند و به ایان نتیجاه رسایدند کاه حاد

کوتاه مدت آنها باید با استفاده از ی  قدرت مافوق و از بالا، مقاومت نیروهای رقیب را در هم شاکنند 

و زمینه را برای رشد و پیشرفت کشور فاراهم کنناد، در غیار اینصاورت بعلات قادرت بسایج بالاای 

از میان برداشت.  نیروهای مذهبی، بصورت مسالمت آمیز و از راه دموکراسی نمی توان این گروهها را

 (294: 1377)اسعدی، 

پس از آن به شدت پاره فرهنگ اسلام گرا سرکوب شد و ب ور کلی از عرصه قادرت سیاسای باه 

حاشیه رانده شد. در واقع نیروهای مدرن از شدت حملات نیروهای سنتی به کسی پناه برده بودند کاه 

 (149: 1371)کارمی، نه تنها بدنبال سرکوب شدید نیروهای سنتی و مذهبی بود. 

در واقع نیروهای مدرن از شدت حملات نیروهای سنتی به کسی پنااه بارده بودناد کاه ناه تنهاا 

بدنبال سرکوب شدید نیروهای سنتی و مذهبی بود بلکه پس از چندی در عرصه قدرت سیاسی جایی 

رد نظار نیروهاای برای قدرت نمایی گروهها و تشکیلات مدرن نیز قائل نبود و از دیکتاتور مصلت ماو

 (127 -129: 1377مدرن به دیکتاتور خودکامه ای تبدیل شده بود. )بروجردی، 

از منظر جامعه شناسی سیاسی می توان گفت تااد میان پاره فرهناگ هاای مختلاف منجار باه 

روی کار آمدن ی  رژیم غیررقابتی گردید که جایی بارای عارض انادام ساایر گروههاا و نیروهاای 

نبود. پس از سقوط رضاشاه تا روی کار آمدن مصدق جو پارتنش و نااآرامی بار ایاران اجتماعی قائل 

حاکم بود. در جریان ملی شدن صنعت نفت و در زمان روی کار آمدن مصدق شااهد تشاکیل جبهاه 

ملی هستیم که در آن هم گروههای تجددگرا مانند حازب ایاران، حازب زحمتشاکان و حازب پاان 

روههای اسلام گرایی مانند فدائیان اسلام، بازارایان و روحانیت. در واقاع ایرانیست وجود داشت و هم گ

جنبش ملی جمع گروههای مختلف با قالب های متفاوت فکری بود که تنها وجه اشتراکی آنها را می 

توان دشمن مشترج خواند و تا زمانی که دشمن مشترج آنها قوی بنظر می رسید، با وجود اختلافاات 

 (91 -97: 1311یکپارچه باقی ماندند. )محمدنقوی، داخلی، راهراً 

گروههاای مختلاف، مخصوصااً تجاددگرایان جنابش باه  1331تیار  33می توان گفت تا تاریخ 

رهبری مصدق سعی داشتند حمایت گروههای مذهبی را جلاب کنناد، چاون مای دانساتند کاه ایان 

اعی بالا و هم نین دارای قدرت بسیج گروهها که به رهبری آیت الله کاشانی بودند دارای پایگاه اجتم
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مردمی فراوانی هستند ولی بیش از آن نتوانستند گرایشات فکری و فرهنگی خود را پنهان نگه دارناد 

و هر چند که دشمن مشترج آنها هم نان قوی بود ولی شاکاف هاای فرهنگای، فکاری باین ایان 

از آن بود که بین گروههای متجادد و  گروهها آنقدر عمیق بود که این ملاحظات را نادیده بگیرد. پس

مذهبی جبهه اختلاف و منازعه بوجود آمد و حرکتی که مای رفات کشاور را از زیار سال ه بیگاناه و 

استبداد داخلی خار  کند به دلیل اختلافات داخلی به انحراف کشیده شاد و پاس از آنکاه کاشاانی از 

 (197: 1372شجیعی، ریاست مجلس خلع شد این منازعات به نهایت خود رسید. )

چنین درگیری هایی باعث شد تمام انرژی جنبش صرف خنثی کردن حرکات طرف مقابل شود و 

عملاً از دشمنان بزرگ داخلی و خارجی خود غافل شوند. در این زمان باود کاه نیروهاای ماذهبی در 

ها رساله دکترایش قالب حامیان کودتا راهر شدند و شاه مستبد دیندار را بر مصدق کافر که به زعم آن

هم بر ضد اسلام و روحانیت بود، ترجیت دادند. در واقع همانگونه که شکاف فکاری، فرهنگای زماان 

مشروطه منجر به هر  و مر  شد و پس از آن دیکتاتوری مانند رضاشاه را بوجود آورد، شکاف فکری 

باا قادرت بیشاتری از  فرهنگی بین نیروهای جبهه ملی نیز به بازگشت دوباره محمدرضا شاه آن هم

 (Abrahamina, 1993: 64)پیش شد و همه چیز به ضرر مشارکت و توسعه سیاسی تمام شد. 

شمسی بین محمدرضا شاه و نیروهای مذهبی اص لاج چنادانی بوجاود نیاماد،  43تا اوایل دهه 

رهبار  ، که شاه نقش43ولی با درگذشت آیت الله بروجردی و هم نین با شروع اصلاحات اوایل دهه 

نیروهای مدرن و تکنوکرات را در اص لاح نظام اقتصادی و اجتماعی باازی مای کارد، شاکاف هاای 

فکری و فرهنگی دوباره فعال گردیاد کاه باه ساازماندهی مجادد پااره فرهناگ اسالامگرا انجامیاد. 

 (11 -12: 1311)شایگان، 

 انقلاب اسلامی 2.2

وی باه منظاور مباارزه باا سال نت پس از آنکه گروههای مختلف سیاسی در اواخر حکومت پهلا

محمدرضا شاه هماهنگ و متحد پیروزی انقلاب را رقم زدند نوبت به تقسیم قدرت و مشاارکت هماه 

گروههای سهیم در انقلاب در قدرت سیاسی رساید. تاا آن زماان باه خااطر وجاود دشامن مشاترج 

نگی باین خودشاان قدرتمندشان همه فقط به پیروزی فکر می کردند و به شکاف های فکری و فره

 (71: 1379توجهی نداشتند. )پدرام، 

نیروهای اسلام گرا نیز در ابتدا به گونه ای عمل می کردند کاه هایگ گوناه حساسایتی در طیاف 

سکولار متحدشان بوجود نیاید. اولین چالش اساسی باین نیروهاای انقلاابی در زماان اشا ال سافارت 

یب قانون اساسی و خصوصاً اصل ولایت فقیه اختلافاات آمریکا بوجود آمد و پس از آن نیز بر سر تصو

شدیدتر گردید. هر چه نیروهای اسلام گرا قدرت بیشتری می یافتند، بر اختلافاات فکاری و فرهنگای 
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خود نیز تأکید بیشتری می کردند و بیشتر برای خار  کردن رقیب از صحنه قادرت سیاسای فعالیات 

با بینش جدیدی کاه از زمیناه هاا و ریشاه هاای عمیاق می کردند. صاحبنظران و علمای دینی نیز 

اعتقادی و جهان بینی اسلام سرچشمه می گرفت به مبارزه با مظاهر تمدنی بیگانه پرداختند. بر اساس 

این بینش تمام پدیده ها و جبهه ها به دو جناح حق و باطل تقسیم می شدند و تاریخ را صرفاً نبرد دو 

 (33 -34: 1311ازرگان، گروه حق و باطل می دیدند. )ب

در قلمرو داخلی نیز معیار شناخت حق و باطل افراد و گروهها با همین تقسیم بندی معین گردیاد 

حکومت اسلامی حکومت حق است و مخالفینش باطل، پس افراد و احزاب و گروهها نیز به دو صانف 

کاه باطال اناد. طباق تقسیم می شوند یا موافق نظام هستند که حق اند یا مخالف حکومت هساتند 

 (11: 1311جهان بینی اسلام، باطل رفتنی است و باید از بین برود. )م هری، 

یا تبدیل اماام حساین )ع( از « انتظار»و « غیبت»تفسیر مجدد برخی عناصر اعتقادی شیعه نظیر 

در اس وره رنج و تحمل به اس وره مبارزه و شهادت نقش زیادی در ایجاد این ایدئولوژی داشت، کاه 

پاکسازی جامعه از نشانه های فرهنگ و تمدن غربی و تلاش در راستای ایجاد یا  جامعاه جدیاد و 

پرورش ی  انسان نوین، مردم را به صحنه آورد و پشتیبانی، مبارزه و حتی فاداکاری آناان را ممکان 

بار ساخت. عناصر اصلی این ایدئولوژی را می توان در غرب ستیزی، اسالامی کاردن جامعاه، تاکیاد 

 (192: 1377مسائل فرهنگی و تأکید بر رهبری خلاصه کرد. )کدیور، 

در دوره ریاست جمهوری بنی صدر بود که بیشتر اختلافات به حی ه فرهنگ کشیده شد و شکاف 

های تمدنی اسلام و غرب یا سنت و مدرنیسم که تا آن زمان بصورت نیماه فعاال ماناده باود دوبااره 

هر دو گروه بر اهمیت اصلاحات فرهنگی در روند کلی اصالاحات تاکیاد  فعال شد. در آن موقع بود که

می کردند و هر دوی این گروهها معتقد بودند تحول در ارزش ها و باورهاا، کاه مجموعاا بخشای از 

فرهنگ انسان ها را تشکیل می دهد نقش مهمی در اصلاح اجتماعی دارد و این تحول انساان هاای 

 جدید را به وجود می آورد.

ین تاکید مشترج بر حوزه فرهنگ به این معنا نبود که هر دو جریان فکری، فرهنگ مشترکی را ا

عامل اصلاح بدانند بلکه نشان دهنده آن است که هر دو جریان، صاحنه منازعاه اصالی باا رقیاب را 

عرصه فرهنگی تصور می کند. مدرن ها بر ضرورت تحول فرهنگ سنتی به مدرن تأکید داشتند و در 

 -29: 1391ل اسلام گرایان از تحول فرهنگ غیراسلامی به اسلامی سخن مای گفتناد. )بشایریه، مقاب

27) 

رفته رفته چنین بحث هایی به س ت جامعه نیز رسود کرد و منجر به مشاجرت و درگیاری هاای 

سالروز مرگ دکتر محمد مصدق دید  1319اسفند  14فیزیکی گردید که نمونه بارز آن را می توان در 



     169    موسوی   همکارانسید محمدرضا   معا ر رانیا یاسی  توسعه س یفرهنگ یچنداارگ

جبهه لیبرالی سعی کرد با تمس  به گذشته خود و نزاع تاریخی که همواره بین سنت و مدرنیسام  که

بوده است مردم و دانشجویان را به مقاومت در برابر حملات جبهه مخاالف بساییج کناد. ولای در آن 

زمان قدرت بسیج نیروهای اسلام گرا با وجود شخصیت کاریزماتیکی هم ون امام خمینی باه مراتاب 

بیشتر بود و پس از درگیری های فیزیکی پراکنده، جبهه لیبرالی به کلی از عرصه قادرت باه کنااری 

 نهاده شد و حزب جمهوری اسلامی به نمایندگی از اسلام گراها یکه تاز میدان گردید. 

بسیاری از اساتید و روشنفکران و کسانی که مخاالف دیادگاههای ماذهبی اسالامگراهای حااکم 

گردیدند و یا به خار  از کشور پناه بردند. در واقع عرصه بر فعالیات سیاسای گروههاای بودند منزوی 

دیگر در س ت جامعه به دلیل اینکه دارای فرهنگ غربی و منحط هستند تنگ شد و انقلاابی کاه باا 

مشارکت همه گروهها و با گرایشات فکری و فرهنگی مختلف متولد شده بود، به حااکم شادن تنهاا 

پاره فرهنگ انجامید و در جهت عکس توساعه سیاسای کاه بار مشاارکت فعالاناه هماه ی  گروه و 

گروهها و احزاب سیاسی در چارچوب ی  نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی تأکید دارد، قدم برداشاته 

شد. هویت فرهنگی و سیاسی پاره فرهنگ حاکم به عنوان هویت ملی و سیاسی کال جامعاه قلماداد 

 (47: 1379ها به عنوان غیریت شناخته شد. )رریفی نیا، گردید و سایر هویت 

 

 نتیجه گیری

در این مقاله در ابتدا با م رح کردن تعاریف مختلف در مورد فرهنگ و هم نین فرهنگ سیاسی 

و در کنار آن با بررسی مفهوم توسعه و توسعه سیاسی به ارتباط نزدی  این دو حاوزه باا هام اشااره 

ه و توسعه سیاسی بر اساس نظریات متفکران مکتب نوسازی بر پایش زمیناه کردیم، در تعریف توسع

 ها و بسترهای فکری و فرهنگی این مفاهیم پرداخته شد.

نظریه پردازانی چون آلموند و پاول و لوسین پای، سیدنی وربا هر کدام به نحوی بار ایان ارتبااط 

نزدی  میان فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی تاکید کردند. چنین چندپارگیهایی علاوه بر این کاه باه 

ی عدم تفاهم و سوء تفاهم میان گروههای اجتماعی مختلف و هم نین تقویت بدبینی و بای اعتمااد

کم  می کند و مانع عمده ای بر سر راه مشارکت و رقابت سیاسی می شود، هم ناین باه بازتولیاد 

ساخت دولت م لقه نیز کم  می کند، به گونه ای که چندپارگیهای فرهنگای کاار تشاریع سااخت 

قدرت را دشوار می کند و اغلب موجب آن می گردد که رژیم به یکی از بخش های جامعه وابساتگی 

داشته باشد. از طرف دیگر چنین چندپارگیهایی باعث مای شاود کاه بخاش هاای مختلاف  بیشتری

اجتماعی نتواند بر ی  تعریف واحد از هویت سیاسی که یکی از اصول اساسی توساعه سیاسای اسات 

دست یابند و م ابق نظر لوسین پای در حل نخستین بحران توسعه سیاسی با مشکل مواجه شوند. در 
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اله با روشن کردن مفهوم چندپارگی فرهنگی و م ابقت آن با الگوی ایران، گفتیم بخش بعدی این مق

که از میان شکاف های طبقاتی، قومی، من قه ای، مذهبی و زبانی، شکاف فکاری و فرهنگای میاان 

گرایش های مع وف به تمدن غرب و تمدن اسلامی از مهم ترین موانع تکوین هویات ملای و صاف 

ر جامعه و عدم تسااهل و همپاذیری و توساعه نیاافتگی سیاسای در ایاران بندی فکری و فرهنگی د

معاصر بوده است. به این معنی که ما شاهد رویارویی دو نظام متفاوت معرفتی باا ارزش هاای کاملااً 

متمایز از هم هستیم و هم نین اشاره کردیم که سایر شکاف های اجتماعی، فرهنگی یاا باه مرحلاه 

اینکه تاثیرگذاری اندکی داشته اند. بناابراین در ایان پاژوهش تاکیاد بار روی  آگاهی نرسیده اند و یا

شکاف های تمدنی بوده است. متفکرانی هم ون فتحعلی آخوندزاده، آقاخاان کرماانی، میارزا ملکام 

خان ارمنی و احمد طالبوف در این دوره هر ی  به نوبه خود در انتقال این مفاهیم به جامعه ما نقاش 

ردند. با ورود چنین مفاهیم فکری و فرهنگی مقدمات شکل گیری لایه فرهنگی غربگارا مهمی ایفا ک

 در کنار فرهنگ سنتی و مذهبی فراهم گردید.

در ابتدا برخی از نیروهای سنتی احساس خ ر زیادی از انتشار چنین افکاری در س ت جامعه نمی 

افکااری باود، البتاه برخای از ایان کردند و یکی از دلایل آن هم عدم شناخت صحیت از نتایج چنین 

روشنفکران نیز منظور خود را به گونه ای بیان می کردند کاه حساسایت برانگیاز و فراتار از ررفیات 

جامعه نباشد. در جریان انقلاب مشروطه ما شاهد اتحاد نیروهای مدرن یا بخاش وسایعی از نیروهاای 

مذهبی به مقابلاه  -گری از نیروهای سنتیسنتی بر علیه استبداد قاجاری بودیم. در کنار آن بخش دی

با چنین جریانی برخاستند و آنرا فتنه بزرگ آخرالزمان خواندند، چهره بارز این جریان شیخ فال اللاه 

نوری بود، که شاه مستبد دیندار را بر مشروطه ای که بر اساس اندیشاه هاای غربای و ساکولار باود 

 ترجیت دادند.

در خلال مجلس اول تا پنجم شاهد کشمکش های طرفداران این دو لایه تمدنی با هم هستیم در 

طی این دوره بود که روشنفکران سکولار به این نتیجه رسیدند که بدون از میان برداشاتن ایان گوناه 

نیروها و مقاومت های فکری، فرهنگی نخواهند توانست به توسعه مورد نظرشان دست پیادا کنناد و 

بخصوص در جریان مسئله جمهوریخواهی و مخالفت شدید اسلام گرایان به رهبری مدرس باود کاه 

 آنها بر تصمیم خود اطمینان یافتند. 

دوران پهلوی، از چگونگی روی کار آمدن رضا شاه تا پیروزی انقلاب بخش بعدی این مقاله را در 

اه پرداخته شده است. در این بخاش بر می گیرد که در آن به بررسی چگونگی روی کار آمدن رضا ش

اشاره شده است که پس از اینکه رضا شاه به نمایندگی از پاره فرهنگ غربگرا روی کار آمد، مقادمات 

سرکوب کلیه نیروهای سنتی و اسلامگرا را فراهم آورد ولی پاس از چنادی سارکوب او شاامل خاود 
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شاهی خودکامه گردید که نتیجاه انتقاام نیروهای مدرن و متجدد نیز شد و سرانجام وی تبدیل به پاد

 گیری نیروهای مدرن از اسلامگراهای آن زمان بود.

پس از برکناری رضاشاه مق ع دیگری که در مقاله به آن پرداخته شده است دوره شاکل گیاری 

جبهه ملی به رهبری دکتر مصدق است. در این زمان بسیاری از نیروهای متجادد مانناد حازب پاان 

ب ایران، حزب زحمتکشان و سایر نیروهای مدرن با نیروهای اسلام گرایی چون فدائیان ایرانیست، حز

و  1331تیر  33اسلام، بازاریان و روحانیون علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی متحد شدند. پس از 

برکناری کاشانی از ریاست مجلس بود که این اختلافاات باه نهایات خاود رساید و حتای پاس از آن 

های اسلام گرا در صنف طرفداران کودتا راهر شدند و شاه مستبد دیندار را بر مصدق کافر که باه نیرو

زعم آنها رساله دکترایش نیز بر ضد اسلام و روحانیت نوشته شده بود، ترجیت دادند. بعد از آن بود کاه 

رضا شاه با تشویق ، محمد43دوباره شاهد بازتولید نظام سیاسی م لقه در ایران هستیم. در اوایل دهه 

گروهی از روشنفکران و تکنوکرات های درباری آن زمان سعی در پیاده کردن طرح های اصلاحی باا 

جهت ایجاد ساختارهای مدرن اقتصادی و اجتماعی نمود، چناین برناماه « انقلاب شاه و مردم»عنوان 

مااعی، فرهنگای خاود را هایی با مخالفت شدید نیروهای اسلام گرا که بیم از دست دادن پایگااه اجت

 داشتند انجامید.

پس از این دوره بود که دوباره شکاف عمیق فکری، فرهنگی بین این دو لایه تمدنی فعال گردید 

و بخشی از نیروهای اسلام گرا در قالب ادبیات مدرن سعی در ایادئولوژی  کاردن برخای از مفااهیم 

خویشاتن و غربزدگای در ایان زماان باه  اسلامی نمودند و با م رح شدن مفاهیمی چون بازگشت به

مبارزه با فرهنگ غربی تاکید شد. در مق ع انقلااب اسالامی باه چگاونگی اتحااد نیروهاای مادرن و 

اسلامگرا در مقابل قدرت م لقه محمدرضاشاه اشاره کرده ایم و پس از آن باه چگاونگی، درگیاری و 

گراها باود کاه جنااح رقیاب را از عرصاه کشمکش این نیروها با هم پرداختیم. این دفعه نوبت اسلام 

قدرت سیاسی خار  کنند. در مجموع چنین روندی در طول تااریخ معاصار ایاران باعاث ایجااد جاو 

بدبینی و بی اعتمادی بین این دو پاره فرهنگ اصلی شده است و گروههای متعلاق باه ایان دو لایاه 

برسند و هر کادام از آنهاا باا عینا   تمدنی هی گاه نتوانستند به تعریف واحدی از توسعه و پیشرفت

 خاص خود به جهان می نگرد و با قالب فکری خاص خود می اندیشد. 

چنین جوی چه از حیث رقابت و مشارکت سیاسی گروههای مختلف در عرصه قدرت سیاسی که 

نیاز به همپذیری فرهنگی و تساهل سیاسی داشت و چه از حیث شکل گیری دولت مادرن باه ضارر 

اسی تمام شد، و ما حتی تاکنون نتوانسته ایم از نخستین بحران توسعه سیاسی یعنی بحران توسعه سی

 هویت پای خود را فراتر بگذاریم.
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در طول تاریخ معاصر ایران ما همواره شاهد تعاریف کاملا متمایزی از مفاهیم سیاسی اجتماعی از 

مدرن و یاا پااره فرهناگ غربگارا از سوی این دو قاب فکری بوده ایم، بعنوان مثال تعریف نیروهای 

مفاهیمی چون: انسان، آزادی، قانون، مساوات، ت ییر و تحول و سایر مفاهیم که مقدمه فکری تشکیل 

 ی  دولت مدرن می باشند با تعریف اسلامگرایان سنتی متفاوت بوده است.

مگرایان معناا و یکی دیگر از مفاهیم مورد مناقشه، مفهوم آزادی باوده اسات؛ آزادی از دیاد اسالا

مفهومی جدا از بحث آزادی در اندیشه مدرن ها داشت و بیشتر به معنای ضد بردگی شناخته می شد، 

در حالی که آزادی موردنظر غربگرایان هم معنای سلبی آن را در بر می گرفت و هم معناای ایجاابی 

معتقاد باه آزادی مثبات و  آن را در نظر داشت، بدین معنا که آنها همانگونه که آیزا برلین می گویاد

 مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود نیز بوده اند. 
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