
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، اقتصاد تطبيقي

  115 -  91 ،1393ارة دوم، پاييز و زمستان سال اول، شم

  1فرهنگ، قدرت و نابرابري: توسعه ةنظري در تحليلي يچهارچوب

  *حسين راغفر

  **اردكانيمرجان فدوي 

  چكيده
 فرايند درك منظور به تحليلي يچهارچوب آوردن براي فراهم است كوششي مقاله اين

 از گيـري  بهـره  بـا  منظـور،  ايـن  به. توسعه الگوهاي هاي ناكامي و ها كاميابي علل و

 محصول خود كه  ـ نابرابري و ،قدرت فرهنگ، عوامل نقش اي، رشته ميان رويكردي

 .است  گرفته  مطالعه قرار مورد جوامع توسعة در ـ  است نخست عامل دو تعامل

 تحليـل  نهـادگرا،  شناسـي  روش از تلفيقـي  بـر  مبتني مطالعه اين نظري اصول

 از نيـز  تحليلـي  چهارچوب ارائة بخش در. است انتقادي گفتمان تحليل و گفتمان

 بهـره و اقتصاد  شناسي جامعه سياسي، نظريات از تلفيقي و اي رشته ميان رويكردي

 .است شده گرفته

  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله نتايج اين مطالعه مي
هاي فرهنگي بسترساز توسـعه يـا بـه عبـارتي نهادهـاي       توجهي به زمينه بي. 1

اي مغاير با اصول فرهنگي و ارزشي  هاي توسعه كردن سياست غيررسمي و نيز پياده
  .شوند مي  توسعه محسوبجامعه از عوامل مهم مخلّ دستيابي به 

اي، نـابرابري   هاي توسعه گذاري توسعه و در اثر سياست فرايندطي  چه چنان. 2
رويـه داشـته باشـد، بـه طـور مسـتقيم و        در هر يك از اَشكال خـود افزايشـي بـي   

شدن به اهداف توسـعه ايجـاد    غيرمستقيم موانعي جدي در ادامة پيشرفت و نزديك
  .خواهد شد

                                                                                                 

  raghhg@yahoo.co.ukالزهرا  دانشگاه اقتصاد، گروه علمي هيئت عضو *
 )مسئول نويسندة( الزهرا دانشگاه اقتصادي، و اجتماعي علوم دانشكدة توسعه، اقتصاد ارشد كارشناسي دانشجوي **

 marjann.fadavi@gmail.com  

  22/7/93: ، تاريخ پذيرش14/5/93: تاريخ دريافت



  فرهنگ، قدرت و نابرابري: توسعه ةنظري در تحليلي يارچوبهچ   92
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هـاي   برداري بهينه از ظرفيـت  افزايي نيروهاي جامعه جهت بهره مقاومت مانع از هم
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ترتيب از طـرق    رد و بدينتأثير بسياري بر مقوالت فرهنگ، نابرابري و مقاومت دا
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  .نهادها نابرابري، قدرت، فرهنگ، توسعه، :ها كليدواژه

  
 مقدمه. 1

ـ  ةروشني از رابط ةحكومت پهلوي در ايران، نمون ةسال 53 ةدور ةمطالع فرهنـگ و   ةدو مقول
نوسازي و استبداد آغـاز شـد، در   اي كه با ايجاد امنيت،  توسعه ؛كشد توسعه را به تصوير مي

نشيب خود با هـر گـام بـه جلـو بـيش از پـيش بـه نفـت وابسـته شـد و بـا             و مسير پرفراز
اي  جامعـه  و انقـالبِ  »تمدن بزرگ«ياي رسيدن به ؤدراختيارداشتن درآمدهاي كالن نفتي، ر

 .به پايان خود رسيد ،ناراضي

هـاي   ها و دهـه  كشور از سالة سران پيوست كه درآمد  وقوع  انقالب ايران در شرايطي به
وضعيت كلـي زنـدگي    ؛شدن قرار داشت كشور در مسير صنعتي ؛مراتب باالتر بود بهگذشته 

در جامعه و در ميان اقشار مختلف بهبود يافته بـود و بـه تعبيـري كشـور شـتابان در مسـير       
ت شـتابان  جامعه با اين حركـ  ،اما. در حركت بود ،اي كه حكومت طراحي كرده بود توسعه

چه عواملي  ،در چنين شرايطي. كلي تغيير داد همراه نشد و در حركتي جمعي، مسير آن را به
  شدن با اين حركت توسعه بازداشت؟ جامعه را از همگام

 ،مسـلماً . گرايي نخواهد بود محدودكردن اين جنبش مردمي به تنها يك عامل، جز تقليل
اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و      گونـاگون اجتمـاعي گسـترده ابعـاد     ةاين پديد

شـايد   ،گرفت اساس آنچه در اين مطالعه مورد بررسي قرار اما بر ،است داشتهشناختي  روان
كـه توسـعه مفهـومي     جـا  آن از. ل شـد يتري قا بتوان براي عوامل غيراقتصادي نقش پررنگ
 همـة اقتصـادي سـنجيد، زيـرا     ةدر محدود فقطصرفاً اقتصادي نيست، نتايج آن را نيز نبايد 
توسـعه متـأثر خواهنـد     فرايندشناختي جامعه از  جوانب اجتماعي، فرهنگي، سياسي و روان

دادن  ثمرنشسـتن و نتيجـه    بر بـه  هاي صرفاً اقتصادي توسعه، دالّ موفقيت ،ترتيب  اين  به. شد
وضـعيت   يتقـا كـه ار   جـا  آن  از. شده در يك جامعه نخواهد بود گرفته  درپيش ةمشي توسع
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شـده بـراي    افراد يك جامعه مسير انتخـاب  چه چنانيافتگي است،  انسان هدف نهايي توسعه
 ةتوسـع  فراينـد دستاوردهاي مادي،  ةرغم كلي بهاين نكته است كه  گر بيانتوسعه را نپذيرند، 

روشـني از   ةپهلوي نمون ةايران در دور ةتوسع ةتجرب. آميز نبوده است گرفته موفقيت صورت
  .هماهنگي ميان ابعاد مادي و غيرمادي توسعه استنااين 

هاي بسياري را  نشيب و يافتگي فراز يكم در ميانة مسير توسعه و ايران امروز در قرن بيست
انـد كـه    افتـاده   گاه جـوامعي از مـا پـيش    ،در اين راه. پيمايد و مقصد همچنان ناپيداست مي

گشـتگي ايـران در مسـير     چرايـي گـم  . ها پس از ما نهادند نخستين گام در اين مسير را سال
نهادن در آن، دغدغـة بسـياري از محققـان     سده از گام  نزديك به يكگذشت توسعه پس از 

اين مطالعه به معرفي الگويي تحليلـي نظـري جهـت     ،در پي پاسخ اين پرسش. امروز است
  .دازدپر ها مي توسعه و تبيين علل ناكامي فرايند ةبررسي و مطالع

 فرايندتأكيد اصلي اين مقاله بر نقش اساسي سه مقولة فرهنگ، قدرت و نابرابري در 
بـر ايـن اسـاس، غفلـت از ايـن سـه مقولـه از عوامـل اصـلي          . توسعة هر جامعه است

بنا بر اين فرض و با ارائة تعـاريفي مشـخص از ايـن    . شود هاي توسعه فرض مي ناكامي
نهادها، نظام سياسي، هزينة سركوب و مقاومت، اين  مقوالت در كنار عواملي ديگر نظير

اي جوامـع   هاي توسعه مقاله الگو و روش تحليلي خود را براي تبيين چرايي فرازونشيب
  .كند مي  مطرح

نخست بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين مقالـه را   ،شناسي اين مطالعه در توضيح روش
زيرا بـدعت اصـلي ايـن پـژوهش      بررسي كرد،هاي مرسوم  شناسي توان در قالب روش نمي

شـناختي در   هـاي اقتصـادي، سياسـي، نهـادي و جامعـه      معرفي رويكردي تلفيقي با گرايش
در . كند توسعه كمك مي فرايندمطالعات توسعه است كه به بررسي و تبيين علل ناكامي يك 

نه، رويكرد ايـن  هاي محتلف استفاده شده است؛ براي نمو ها و ديدگاه اين رويكرد، از روش
در بخش ارتباط نابرابري و نظام . پژوهش بيش از هر چيز متأثر از ديدگاه نونهادگرايي است

همچنين، در مباحث مـرتبط بـا نقـش    . سازد مي  ها پاية تحليل را فراهم سياسي، نظرية بازي
ت دار نظريا ها در مسائل مربوط به توسعه، اين پژوهش وام قدرت و اهميت معاني و ارزش

از رويكرد نظري اين  چه چناناز سوي ديگر، . تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي است
توسعة مشخص استفاده گردد، استفاده از روش تحليل گفتمان  فرايندمطالعه در بررسي يك 

هاي فرهنگي و  براي دستيابي به متغيرهاي كيفي اساسي اين مطالعه نظير فرهنگ، ناسازگاري
  .گردد مقاومت فرهنگي توصيه ميويژه  به
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. نهادهـا هسـتند   ،گيرد مي  ها قرار در ديدگاه نونهادگرا، مسلماً آنچه در مركز تحليل
هر يك تعريف  متعددنظران  تعريف يكساني از مفهوم نهادها موجود نيست و صاحب

بـازي   ، نهادها را قـوانين )1377(داگالس نورث  مثالً، ؛اند كرده  از نهادها ارائه را خود
شـده از سـوي بشـر بـر روابـط متقابـل        خواند كه در واقع قيودي وضع در جامعه مي

طـرز  «در تعريفي ديگـر نهادهـا را   ) 1998(هاجسون  ،ها هستند؛ از سوي ديگر انسان
يـك گـروه و يـا در     هـاي  ويژگـي خواند كه در  مي »فكر يا طرز عملي شايع و باثبات

پژوهش تعريف نورث از نهادها را مبنـاي كـار   اين . رسوم مردم مستور است  و  آداب
دانـد كـه بـه     اي مـي  شـده  است و به اين ترتيب نهادهـا را قيـود وضـع     داده خود قرار

 دهنـد  اي شـكل مـي   بخشند و به سـازوكار انگيـزه   هاي متقابل انساني ساختار مي كنش
)North, 1992.(   هادهـا  ن :بايد توجه داشت كه بين نهاد و سازمان تفـاوت وجـود دارد

قانون اساسي يـك كشـور يـك نهـاد      ،مثالً ؛ها بازيكنان هستند قوانين بازي و سازمان
فـرض   نونهادگرايـان بـا رد  . كه مجلس يك سازمان است  حالي در ،شود مي  محسوب

بـه   گونـاگون نـد كـه افـراد در جوامـع     ا آن برنئوكالسيك،  ةعقالنيت ابزاري در نظري
افراد در اثر تماس با فرهنگ  ،بر اين اساس .كنند يهاي متفاوتي جهان را درك م شيوه

متفـاوت در طـول    محيطيِ ربِانسلي جامعة خود و نيز در برخورد با تج بينو دانش 
به همين دليـل،  . دهند مي  گيري خود را شكل حيات خود، الگوي ذهني و نظام تصميم

 فراينـد نگرش افراد به جهان پيرامون خود و چگـونگي   ةنورث توجه به فرهنگ، نحو
يادگيري و شناخت در جوامع مختلف را در بررسي عملكرد اقتصادي جوامع الزامـي  

بحث ديگري كه در اين ديدگاه بسيار اهميت  ،از سوي ديگر .)North, 2003(داند  مي
در ) 1960( وزرونالـد كـ  . است )Transaction Costs( هاي مبادله موضوع هزينه ،دارد

بودن  ها با استناد به بهينه اي كه نئوكالسيك نقد نظرية نئوكالسيك معتقد است كه نتيجه
. هزينـه باشـند   حصول است كه مبادالت بي  زماني قابل فقط ،كنند بازارها استخراج مي

هزينه خواهد بود كه اطالعات بدون هزينه باشند و به صورت برابر در  مبادله زماني بي
در دنياي حقيقي به علت وجود الگوهاي ذهني  ،اما. گيرند  اختيار دو طرف مبادله قرار

اطالعات برابر و بدون هزينه در اختيار طرفين  ،هاي متفاوت در ميان افراد بيني و جهان
زمـاني  . هايي به همراه دارند گيرند و به اين ترتيب مبادالت هزينه نمي يك مبادله قرار
نهادها اهميت خواهند يافت، زيرا نهادها نقش  ،ي مبادله مطرح باشدها كه بحث هزينه

نورث همچنين در يك ). Coase, 1960( كنند مي هاي مبادله ايفا اساسي در تعيين هزينه
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بندي نهادها را در سه بخش قوانين رسمي نظير حقوق مالكيت، قـانون مـدني و    دسته
هـاي محيطـي و    و آموختـه  رسـوم   و  آداب، هنجارهـاي غيررسـمي نظيـر    هـا  آننظير 
او توسعه را تغيير و . دهد مي نسلي و بخش اجرايي نظير نظام قضايي و امنيتي قرار بين

 كنـد  تحول در هر سه بخش از نهادها و به طور هماهنگ و در طول زمان تعريف مـي 
)North, 1992(. توجـه بـه    ـ ويژه نهادگرايي جديد به   ـ رويكرد نهادگرا ،به اين ترتيب

تأكيد اين . داند مقولة فرهنگ را در قالب هنجارهاي غيررسمي از ملزومات توسعه مي
ي متـأثر از ايـن   بسـيار توسعه تا حد  فرايندپژوهش بر اهميت نقش عامل فرهنگ در 

 .ديدگاه نونهادگرايان است

  
  رمزگشايي از مفاهيم توسعه، فرهنگ، قدرت و نابرابري. 2

  مفهوم توسعه 1.2
ي را توصيف فرايندتوسعه  ةتحقيقات علوم اجتماعي، واژ ةان روزمره و خارج از حوزدر زب
، يك موجود زنده و يا يك نهاد، شكوفا ءيك شي ةهاي بالقو كند كه از طريق آن توانايي مي

امـا در علـوم   ). Esteva, 2010( يابـد   عيار خود دسـت  شده تا به شكل طبيعي، كامل و تمام
هـاي متعـدد    وخمـي را پيمـوده اسـت و از صـافي     اين واژه سير طوالني و پرپيچ ،اجتماعي

آنچه امروزه در بسـياري از  . است  كرده محيطي عبور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست
هاي  ظرفيت همةي است كه طي آن فرايندشود،  مي  گرفته نظر در »توسعه«مباحث اجتماعي 

نگي يك جامعه بسط و گسـترش يافتـه و شـرايطي مهيـا     انساني، اقتصادي، اجتماعي و فره
هـاي بـالقوه تـا حـد      ساز يك جامعه، ظرفيـت  هاي هويت گردد كه در آن با حفظ ارزش مي

  .شود هاي جديد ايجاد ممكن بالفعل شده و ظرفيت
گذاشتن تجارب تاريخي استعمار در قرون گذشته، اكنون چنين تعريفي  سر پس از پشت

تاريك توسعه را كه در مقاطعي با مفهوم استعمار عجين گشـته بـود، بهبـود    ة تواند وجه مي
در اين سير تحوالت، توسعه از مفهومي صرفاً اقتصـادي بـه سـمت برخـورداري از     . بخشد

  .ابعاد انساني، اجتماعي و فرهنگي هر چه بيشتر در حركت است
  
  مفهوم فرهنگ 2.2

او در . ويليـامز بـه فرهنـگ قرابـت دارد    تعريف فرهنگ در اين پژوهش با ديدگاه ريموند 



  فرهنگ، قدرت و نابرابري: توسعه ةنظري در تحليلي يارچوبهچ   96

  

ـ   پيكره، مفهوم فرهنگ را فراتر از تنها فرهنگ و جامعهكتاب  ه اي از آثار خالقانـه و عالمان
وي همچنـين   .دهـد  ميهاي زندگي تعميم  شيوهكند و در حقيقت آن را به تمام  ميمعرفي 

طريـق آن منتقـل،   خوانـد كـه نظـم اجتمـاعي از      مـي گر  نظامي راهنما و داللتفرهنگ را 
 همـة در اين مطالعه نيز فرهنـگ بـه   ). Williams, 1958( .شود تجربه و كشف ميبازتوليد، 

جوانـب زنـدگي    ةها و ترجيحات افراد در كليـ  ها، انتخاب ها، رفتارها، روش باورها، ارزش
درك   شئون زندگي انسان قابـل  همة ارتباط فرهنگ با ،به اين ترتيب. شود اطالق مي ها آن

مطالعـات فرهنگـي در   ة گـذاران حـوز   از پايـه  ،)Stuart Hall( استوارت هـال . خواهد بود
بريتانيا، نيز در جهت تأكيد بر نقش محوري فرهنگ و تـأثير آن بـر تمـام وجـوه سياسـي،      

  : گويد اقتصادي و اجتماعي مي
فرهنگ در تمام اعمالي كه حاوي معنا و ارزش براي مـا هسـتند، دخيـل اسـت؛ در تمـام      

قداماتي كه بايد توسط ديگران به صورت معناداري تعبير شوند و يا براي اثرگذاربودن بـر  ا
به ايـن ترتيـب، فرهنـگ در تمـام ابعـاد      . وجود معاني استوار هستند، فرهنگ حضور دارد

 ).Hall, 1997(جامعه رخنه كرده است 

جامعـه از  هاي مختلف  بيشترين كاركرد فرهنگ در حوزه كه آنقابل توجه ديگر ة نكت
هـاي اجتمـاعي، صـورت     طريق نقش آن در امر انتقال معاني و بازنمايي مفاهيم و پديـده 

اين فرهنگ است كه مفـاهيم كليـدي مطـرح در جامعـه را در      ،به عبارت ديگر. گيرد مي
. كنـد  مـي   بخشـد و اهميـت آن را تعيـين    كنـد، معنـا مـي    اذهان افراد جامعه تعريـف مـي  

جاد فضاي گفتماني مختلف، بسترهاي متنوعي براي مفـاهيم و  با اي گوناگونهاي  فرهنگ
شـرايط رشـد و    كـه   طوري  به ،كنند مي  هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراهم واقعيت

پرورش هر يك از اين مفاهيم در هر يك از اين بسترهاي فرهنگي متنوع، بسيار متفـاوت  
 طه با موضـوعي واحـد منجرخواهـد   ها در راب خواهد بود و در نتيجه به طيفي از استنباط

توان به نمودار زير اشاره كرد كه پال دو گي و گروهـي ديگـر از    در اين رابطه مي. گشت
. انـد  ناميـده  »فرهنـگ  ةچرخ«و آن را  اند كرده  فرهنگ تعريفة حوز) 1997( كارشناسان

 »توليـد و گـردش معـاني    ةچرخـ «و  »كلي زيسـتن  ةسبك و شيو«دو گي كه فرهنگ را 
مـرتبط   ةداند، گذر از اين نمودار و بررسي تمام پنج وجه آن را براي تحليل هر مقول مي

اين نمودار كه در تمام وجوه خـود از پويـايي و ارتبـاط متقابـل     . داند با فرهنگ الزم مي
ي     ــ  توليد و حركـت معـاني   ةچرخ دهندة برخوردار است، نشان اجزاميان  آنچـه دو گـ

  .است ـ  خواند فرهنگ مي
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  )1997 ي،دوگ: منبع( چرخة فرهنگ. 1نمودار 

م يـ جستن از عال دهد، در واقع بهره مي  كه جزء نخست اين نمودار را تشكيل »بازنمايي«
خـود فاقـد     خـودي   هاست در جهت معناداركردن تصوير، مفهوم و يا ذهنيتي كه به و نشانه
  .توليد و انتقال معاني استي مهم در امر فرايندبازنمايي  ،به اين ترتيب. معناست

معاني در ضمير يـك   سازي ديگري از اين نمودار است، تجلي دروني ءكه جز »هويت«
اين معاني هستند كه به ما حس برخورداري از  ،به اين ترتيب. شخص و يا يك گروه است
هـا از   كـردن افـراد و گـروه    دهند و اين كـار را از طريـق متمـايز    يك هويت مشخص را مي

  .دهند ر انجام مييكديگ
ة ارائ برايگردد كه اشخاص و يا نهادهاي مختلف  مي  هايي اطالق تالش همة به »توليد«

كـه يـك   را ، كـااليي  مـثالً  ؛دهنـد  مـي   نظر خود، صورت كاالها، خدمات و يا مفاهيم مورد
د و همچنـين  كنـ  اي كه يك نهاد فرهنگـي تـرويج مـي    د، آموزهكن مي صنعتي توليدة مجموع

دهد، همه محصـول   مي  كه فرد با انتخاب نمادهايي نظير نوع پوشش از خود ارائه تصويري
فاقـد نمـود    ،گـردد  مـي  توليد هدفمند هستند، گرچه در برخي موارد آنچه توليد فراينديك 

شـوند،   هاي توليد، در ارتباط با معاني اثرگذار مـي فرايندكه تمام اين  جا آن از. فيزيكي است
  .شود مي  فرهنگي محسوب فرايندفي، يك توليد با چنين تعري

در نمودار دو گي به معناي چگونگي برخورد اقشار جامعه با كاالها، معـاني و   »مصرف«
اند،  اين موارد كه هر يك با هدف انتقال معاني خاصي توليد شده. است  يا تصاوير توليدشده

توليـد انعكاسـي از ذهنيـت و    مصرف نيز همانند . رسند الزاماً با همان معاني به مصرف نمي
بلكه از سوي شخص، گروه و يا  ،است، اما اين بار نه از سوي توليدكننده  شده معاني پذيرفته

  .كننده مصرف ةجامع
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هـا و   ارزش. مبـادرت كـرد   »بخشـي  نظم«توان به ايجاد  با استفاده از معاني مي ،همچنين
شـود،   اداره مـي  هـا  آنبر اساس  گيري قوانين، هنجارها و رسومي كه جامعه معاني در شكل

شده در اذهان افراد جامعه تغيير كنـد،   معاني و مفاهيم پذيرفته چه چنان. نقشي اساسي دارند
  .تغيير در مقررات، قوانين و هنجارها نيز از ملزومات اصلي آن خواهد بود

  فرهنگ و توسعه 1.2.2
از . نگـريم  ويه به مقولة فرهنگ مـي از دو زاتر، در اين مطالعه  جامع نتايجيبراي دستيابي به 

كـه گـاه رفتارهـاي     يك جامعهشده در  نهادينه هاي ، الگوهاي رفتاري و ارزشزاوية نخست
فرهنگ از اين زاويه بسيار به  .شد خواهندبود، بررسي   خواهند ها آنحكومتي نيز بازتابي از 

كه نورث نيز  است؛ چنانشده از سوي نهادگرايان نزديك  مفهوم هنجارهاي غيررسميِ مطرح
ايـن عوامـل   ). North, 2004(كنـد   مـي  تغيير در باورها را نقطة آغاز تغييرات نهادي قلمـداد 

فرهنگي خود در جريان فراز و فرودهاي اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي جامعـه در طـول     
معـه در  يـافتگي جا  خود تا حدي متأثر از ميزان توسعه ،ترتيب  اين  به .اند گرفته  تاريخ شكل

اند و مسلماً در جريان تغييرات آتي جامعه نيـز مجـدداً متحـول     مقاطع مختلف تاريخي بوده
اي ميـان توسـعه و    روشن است كه از اين ديـدگاه، ارتبـاط دوسـويه    ،بنابراين. خواهند شد

ي خوان هماما از زاوية دوم، نگاهي خواهيم داشت به سازگاري و . فرهنگ جامعه وجود دارد
اقتصادي، سياسي  ةهاي توسع ها و برنامه هاي حكومتي، سياست رفتارها و شيوهير مسائلي نظ

نونهادگرايان نيـز در مـواردي بـه ايـن      .هاي فرهنگي جامعه ها و ارزش با ريشهو اجتماعي، 
كنـد كـه از سـطوح پـايين يعنـي از دل       مي  ويليامسون به قوانيني اشاره. اند موضوع پرداخته

» هـا  نوشـته  سـياه «و به نظر او فاقـد قابليـت اجرايـي هسـتند و آن را     فرهنگ مردم برنيامده 
؛ از سـويي ديگـر، زمينـه و مشـروعيت الزم بـراي      )Williamson, 1993: 183(خوانـد   مي

آينـد، بايـد توسـط     مـي   حسـاب   شدن قوانين رسمي كه بخش ديگري از نهادها به اجرايي
كـه قـوانين رسـمي خـود را از      به همين علت جوامعي. هنجارهاي غيررسمي تأمين شود

اي متفاوت نسبت به جامعة مبدأ خواهنـد بـود،    كنند، شاهد نتيجه مي كشورهاي ديگر وارد
 زيرا هنجارهاي غيررسمي و ساختار اجرايي اين قوانين در جامعة مقصـد متفـاوت اسـت   

)North, 1992.(     به اين موضوع در اين مطالعه تحت عنـوان فرهنـگ از نگـاه دوم پرداختـه 
هـاي   پـردازد كـه ميـان سياسـت     شود و به ناسازگاري و تناقضات فرهنگي و ارزشي مي مي 

اين مطالعه براي بررسي اين تناقضـات فرهنگـي و   . دهد مي  اي و فرهنگ جامعه رخ توسعه
ي آثار آشكار و پنهان آن در جامعه، از رويكرد تحليل انتقادي گفتمـان اسـتفاده   وجو جست
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به فضاي گفتماني موجود، با درنظرگرفتن نقش عواملي نظير قـدرت،  كرده كه بر پاية توجه 
  .پردازد وجوي معنا مي سلطه و نابرابري به جست

 :گرفـت  خواهد نيز از دو منظر مورد بررسي قرار توسعه و فرهنگ ةرابط ،به اين ترتيب
ها و  ارزشها،  رفتارها، بينش ة، به مسئلديدگاه اولفرهنگ و توسعه از  ةرابطپرداختن به  در

اي براي  توانند وسيله پردازيم كه مي فردي و گروهي افراد يك جامعه مية شد عادات نهادينه
انواع رفتارهاي فرهنگي كه تحت عناويني . جوامع باشند ةپيشبرد و يا مانعي بر سر راه توسع

گيرند،  مي  فرهنگ مصرف قرارو  فرهنگ كار، فرهنگ سياسي، فرهنگ روابط اجتماعي نظير
. هسـتند  يـك جامعـه  ي افـراد  بيني كلّ نمودهايي از نظام ارزشي، معرفتي و در حقيقت جهان

 فراهمرا خود  ةهاي بالقو دستيابي جامعه به ظرفيت ةزمين تواند فرهنگ از اين ديدگاه هم مي
نورث بر آن اسـت  . گيرد قرار به سوي تعالي جامعه ي بر سر راه حركتچون سد يا و كند

هـاي مبادلـه    هاي ديگر نهادي در تعيين ميزان هزينه غيررسمي در كنار بخشكه هنجارهاي 
هـاي   نقش دارند؛ مثالً، رواج رفتارهايي چون صداقت و درستي در جامعه به كاهش هزينـه 

 ).North, 2003(كند  مبادله كمك مي

اي بـا   ، بحث لزوم همـاهنگي رويكردهـاي توسـعه   اما، در نگاه دوم به موضوع فرهنگ
بحث انواع مقاومت از جمله مقاومت فرهنگـي  . گردد رهنگي هر جامعه مطرح ميمحيط ف

 و هـا  سياست اهداف، هماهنگينا حالت كه در اي پديده شود؛ مي  نيز در همين رابطه مطرح
هـا   زدن به انواع نـابرابري  هاي يك جامعه و يا در صورت دامن اي با ارزش توسعه اتاقدام

هـايي كـه    سياسـت توان در  مشخص چنين ناهماهنگي را مي نمونة. كند در جامعه بروز مي
هاي پس از جنگ جهاني به نام توسعه و نوسازي بدون بررسي كـافي و مطالعـات    در سال

توسـعه بـه اجـرا     مقتضي و صرفاً در قالب تقليد از الگوهاي غربي در كشـورهاي درحـال  
اجتمـاعي و فرهنگـي    ها در فضـاي  كردن اين سياست پياده حاصل. مشاهده كرددرآمدند، 

برخـوردار  الگوهاي غني فرهنگي منحصر به خود  ازخود  اغلبكه  ،توسعه جوامع درحال
غربي كه در ايـن ميـان   در جوامع  ها همان سياستنتايج اجراي  شباهت چنداني به بودند،

اين موضوع در درجـة اول ناشـي از   . دار شده بودند، نداشت نقش الگوهاي موفق را عهده
بـوده   در جوامع مختلـف  ها آنهاي  و ارزشي و تفاوت كافي به عوامل فرهنگي عدم توجه

فرهنگي، تغيير الگوهاي رفتاري و  ـ هاي ناسازگار با محيط اجتماعي اجراي سياست. است
 طـور   هـاي پيشـين بـه    هاي زندگي نسل ها، عادات و شيوه روش ةارزشي، كنارگذاشتن كلي

هاي دروني هر جامعـه، توجـه    به قابليت ياعتماد بي، ها آنناگهاني و در پي ناكاراپنداشتن  
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از موضـوعات  همگي  ،ي و عواملي از اين دستهاي كم ها و جنبه بيش از حد به شاخص
نه مسائل كـه از عوامـل مطـرح در نگـاه     گو اين. هستند جامعه هاي فرهنگي با ريشه مرتبط

وجـود تضـاد، نـابرابري و    دوم به موضوع فرهنگ در ايـن مطالعـه هسـتند، انعكاسـي از     
هاي  گيري انواع مقاومت آرام به شكل هاي اجتماعي و فرهنگي هستند كه آرام ناسازگاري

در همين زمينه و در بحث لـزوم همـاهنگي ميـان    . انجامند آشكار و پنهان در جامعه مي
، نهادگرايـان نيـز منتقـد    هـا  آنقوانين رسمي، هنجارهاي غيررسمي و سازوكار اجرايـي  

انتقال مستقيم قوانين اقتصادي و سياسي كشورهاي موفق به كشـورهاي جهـان سـوم و    
داننـد؛   اروپاي شرقي هستند و اين امر را براي بروز عملكرد موفق اقتصادي كـافي نمـي  

پردازد و معتقـد اسـت    سازي در كشورهاي فقير مي مثالً، نورث به نقد اجراي خصوصي
كنند، سخت  مي  نيافته تلقي شكالت كشورهاي توسعهكساني كه اين اقدام را چارة تمام م

  ).North, 1992(اند  در اشتباه
  
  قدرت 3.2

در سـطح نخسـت،    :گيـرد  مـي  نظـر  دررا قدرت، دو سـطح   ةاين مقاله در پرداختن به مقول
در گيـرد،   مي فرما بر جامعه را دربر قدرت مفهوم سياسي نظام حاكم و طبقه و يا گروه حكم

شود كه قدرت را نه يك دارايـي   در سطح دوم به مفهوم فوكويي قدرت اشاره مي كه  حالي
آيـد و   آورد كه پيوسته به اجرا درمي مي شمار  براي اعمال سلطه، بلكه بيشتر نوعي راهبرد به

  .داند كه در هر لحظه در سراسر جامعه گسترده است روابطي مي ةآن را مجموع
ايـن توليـد نـابرابري    . آينـد  مـي  شمار  نابرابري بهترين منبع مولد  روابط قدرت اصلي

مستقيم و از طريق دخالت در توزيع منابع صورت گيرد كه با سطح  ةممكن است به شيو
غيرمستقيم و از طريـق تسـلط    ةنخست از قدرت در اين مطالعه مرتبط است و يا به شيو

 ةچـه فوكـو در رابطـ   نظيـر آن  ؛بر نظام فكري، فرهنگي و معرفتي افراد جامعه انجام شـود 
سطح دوم قدرت در اين مطالعـه   ،پردازد به آن مي »Power/Knowledge: دانش / قدرت«

، با هـر دو جنبـه   باالبايد توجه داشت كه قدرت در هر يك از دو سطح . گيرد مي را دربر
بندي عوامل فرهنگي اين مطالعه مرتبط است، ولي در هر يك به طريقي متفـاوت   از دسته
  .استاثرگذار 

آن  ةقدرت و رابط ةاز نظريات ميشل فوكو دربار ،براي بازكردن مفهوم سطح دوم قدرت
 »Regime of Truth: رژيـم حقيقـت  «كه در قالب بحـث   كنيم با دانش و فرهنگ استفاده مي
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شـده   فوكو در تعريف خود از مفهوم قدرت به نقد تعاريف ارائه. بسيار به آن پرداخته است
پردازد كه قدرت را چيزي در تملك يك نهـاد و يـا گروهـي از     نظراني مي از سوي صاحب

كند،  از طريق سركوب و محدوديت عمل مي فقطقدرت  كه ايندانند و با اعتقاد به  افراد مي
 ،امـا . كننـد  مفهوم سركوب ضعيف به دست قوي محدود مـي  چهارچوبتعاريف آن را در 

در بررسي قدرت  ،تفاوت است و بر اساس آنديدگاه فوكو از مفهوم قدرت تا حد زيادي م
بايد بيش از هر چيز توجه خود را به چگونگي عملكرد قدرت در بطن روابط روزمره ميان 

 گـر  سـركوب او قدرت را صرفاً امري سـلبي، محدودكننـده و   . كنيم  افراد و نهادها معطوف
تـرين حـاالت    كننـده حتي در محدود ،گرانه است اين اقدامات سركوب بر آنداند، بلكه  نمي

تعريفي كه بـا  ؛ انجامند ند، زيرا به ظهور اشكال جديدي از رفتارها مي خود، در حقيقت مولد
كنـد كـه اگـر     فوكو چنين اسـتدالل مـي  . مقاومت فرهنگي در اين مطالعه قرابت دارد ةپديد

كـردن   نيست و اگر قـدرت جـز نفـي    گر سركوبقدرت چيزي فراتر از صرف يك نيروي 
يگري ندارد، در اين صورت واقعـاً بـه نظـر شـما مـا اجبـاري بـه اطاعـت از آن         كاركرد د

ي در ميان باشد گر سركوببايد چيزي فراتر از  ،در نتيجه) Foucault, 1978: 36( ايم؟ داشته
  .دهد مي  كه مردم را به سازش و انطباق با وضعيت فعلي قدرت سوق

او بـر ايـن   . قدرت، بحث مقاومـت اسـت   ةاساسي ديگر در نگرش فوكو به مسئل ةنكت
و حتي معتقد است كه  .)ibid(هر جا قدرت باشد، مقاومتي نيز حضور دارد عقيده است كه 

 جـي اسـكات  . قدرت هم در كـار نيسـت   ةهر جا مقاومتي در ميان نباشد، در حقيقت رابط
بـر  ده است، هاي فوكو در رابطه با قدرت و مقاومت انجام دا كه تفسيري بر انديشه) 1990(
هـاي   نسـخه «بايسـت   مقاومت مي ةاست كه در تحليل روابط قدرت ميان افراد و مشاهد آن

 ؛گرفت نظر نيز در ،است »گر نقد قدرت در غياب فرد سلطه«اين روابط را كه معموالً  »پنهان
اشـكال  «هاي مرتبط با مقاومت فرهنگي از آنـان بـا نـام     همان مواردي كه خود او در بحث

  .نيز ياد كرده است »مقاومت ةروزمر
اعمـال قـدرت از    ةنحو ،ديگري كه فوكو در رابطه با قدرت به آن پرداخته است ةمسئل

نظارت  ةتواند به شيو قدرت مي فرايند ،او نظربه . هاي انضباطي استفرايندطريق جوامع و 
شـود،   در جامعه تشويق مـي  گوناگونو در قالب نوعي انضباط فردي، كه از طريق نهادهاي 
اي از  اين انضباط مجموعـه  ،در نظر او. در جوامع مدرن و در درون ضمير افراد نهادينه شود

اند و  هاي رفتاري است كه با بسترهاي نهادي خاصي پيوند خورده ها و شيوه راهبردها، رويه
امري كه با مفهـوم كلـي فرهنـگ     ؛كنند انديشيدن و كل رفتار رخنه مي ةبدين شكل در شيو
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فـرد   ،هـاي غربـي   هـا، نظيـر فرهنـگ    او در بسياري از فرهنگة به گفت. نزديكي داردارتباط 
خـوبي   نهادها هستند، زيرا اين هنجارها به ةكند كه اين هنجارهاي انضباطي زاد احساس نمي

اي از روابط قـدرت   فوكو اين امر را در قالب نوع تازه ،در جايي ديگر. اند در او نهادينه شده
كند كه در حقيقت شكل  معرفي مي» Panopticon: زندان سراسربين«ه نام در جوامع مدرن ب

خود را در معـرض يـك    كه  در حاليفرد  ،نمادين جديدي از روابط قدرت است كه در آن
كنـد و   داند و به آن واقف است، ناگزير انضباطي را در خود نهادينه مي پذير مي ميدان رؤيت
 ةدهـد و رابطـ   اي نوين انجام مـي  اين كار را به شيوه پذيرد، اما هاي قدرت را مي محدوديت

دارد، در   عهـده  و زنداني را بـر  گر سركوبزمان  قدرت موجود را كه او در آن دو نقش هم
نوين اعمال قدرت، فرد خود مبناي انقياد  ةدر شيو ،به اين ترتيب. كند مي  ضمير خويش حل

  .)Foucault, 1991( گردد خويش مي
او معتقـد اسـت كـه    . نگرد نش و حقيقت نيز در قالب روابط قدرت ميفوكو حتي به دا

طرف نيست، بلكه يكي از عناصر مهم در مبارزه بر  دانش، برخالف تصور همگان، امري بي
 / قـدرت «او براي تأكيد بر وابستگي قدرت و دانش، اصـطالح  . آيد مي  شمار  سر قدرت به

شـوند و   مـي   ها توليـد  دانش است كه واقعيت / از مجراي قدرت. گيرد مي  كار  را به »دانش
 .شـوند  اعتبار مي هاي ديگري با همان ميزان اعتبار، طرد و بي براي تثبيت اين واقعيت، گزاره

ندرت  دانش متمركز است و بهة فوكو در آثارش اغلب بر مسئل كه آنبا وجود  ،به اين ترتيب
به پويايي و حركـت فرهنـگ و چگـونگي     كند، با اشاره مي  به فرهنگ در قالبي مجزا اشاره

هايي كه در  قدرت را همراه با مقاومت ةتوان مقول گيري فرهنگ در رابطه با دانش، مي شكل
كـه در ايـن مطالعـه فرهنـگ       ـ افراد ةروزمرآيد، به اعمال، رفتار و باورهاي  مي  پي آن پديد
  .)Foucault, 1980(پيوند داد  ـ  شود خوانده مي

  و عوامل فرهنگيقدرت  1.3.2
دو گروه عوامل فرهنگي مطرح در اين مطالعه با روابـط قـدرت موجـود در     ةبه رابط نوناك

توان تجلي قدرت  نخست در اين مطالعه، مي ةدر نگاه به فرهنگ از زاوي. پردازيم جامعه مي
كه اين روابـط قـدرت بـه كمـك      جا آن از. را در روابط روزمره و بطن جامعه مشاهده كرد

شـوند، در بسـياري از مـوارد بـه      هاي نوين نظارتي و انضباطي در هر فرد نهادينه مـي  شيوه
هـاي   ها، باورها، رفتارها و شيوه تمام ارزش ،به عبارتي ديگر. درك نخواهند بود  راحتي قابل

روابطـي از   چهـارچوب انديشيدن افراد در هر مقطع از زمان در يك جامعه، در رابطه و در 
هـا و هنجارهـا درون افـراد نهادينـه شـده و بـه        اين ارزش چه چنان. رندگي مي  قدرت شكل
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روشني در قالـب فرهنـگ از ديـدگاه نخسـت ايـن       بهگاه  شده بدل شود، آن ذهنيتي پذيرفته
گيـرد،   هايي هدفمند شـكل  مقاومت فراينددر جريان اين  چه چنان ،اما ؛گيرد مي مطالعه قرار

آن  ةدوم و در نتيجـ  ةشده در جنب هاي فرهنگي مطرح وجود ناسازگاري ةدهند به نوعي نشان
توان  اين گونه است كه هر دو دسته از عوامل را مي. هاي فرهنگي خواهند بود بروز مقاومت

  .روابط قدرت در جامعه بررسي كرد چهارچوبدر 
بـراي روابـط    منشـئي توان نفت را بـه عنـوان    اقتصادي ايران مي ةدر قالب تاريخ توسع

  به منبع اصلي درآمد كشور تبديل چه چناننفت به عنوان يك ثروت طبيعي، . قدرت مثال زد

ايـن عامـل قـدرت    . گيرد مي هاي جامعه را دربر بافت ةنفوذ و حضور آن هم ةگردد، گستر
بگيـرد و بـر    تواند در ارتباط با هر دو گروه از عوامل فرهنگي مطرح در اين مطالعه قرار مي
بـا   ،1340 ةدر مورد اقتصاد ايران، افزايش درآمدهاي نفتي در اواخـر دهـ  . تأثير گذارد ها آن

افزودن بر اهميت نقش نفـت در اقتصـاد كشـور، روابـط قـدرت ناشـي از آن را آشـكارتر        
كند، كه در اثر اتصـال بـه    مي وابسته ايجاد ةاول چند طبق ةاين منبع قدرت در درج. ساخت

آورده و   دسـت   بيشتري از منابع مادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بـه اين منبع قدرت سهم 
هايي كه خود انواع مقاومت را به همـراه خواهنـد    نابرابري ؛افزايند ها مي بر نابرابري اًمستقيم

كند  اي در جامعه ايجاد مي هاي تازه اين منبع قدرت، رفتارها و ارزش ،داشت؛ از سوي ديگر
روز با وابستگي بيشتر به  به حكومت روز. يابند مي  امعه جريانكه در دو سطح حكومت و ج

اعتنـاتر از   اي خـود بـي   خود را از جامعه بيشتر كرده و در اجراي مشي توسـعه  ةنفت فاصل
كند، افراد جامعـه نيـز كـه از سـويي توقعـات       مي  هاي جامعه عمل گذشته نسبت به ارزيابي

رشد جامعـه در    به  شاهد تناقضات فرهنگي روشان افزايش يافته و از سوي ديگر  اجتماعي
تر از گذشـته بـه فكـر تغييـر در وضـع موجـود        اثر حضور درآمدهاي نفتي هستند، ناراضي

، در زمـاني كـه درآمـدهاي    1357مقاومت آشكار مردم ايران در انقالب اسـالمي  . آيند برمي
ييدي اسـت بـر ناسـازگاري    أاي تا آن زمان افزايش يافته بود، ت سابقه نفتي كشور به ميزان بي

  .هاي فرهنگي جامعه سرريزهاي ساختار قدرت با ارزش
  
  مفهوم نابرابري 4.2

پراكندگي توزيـع درآمـد باشـد، بلكـه      ةدهند  نابرابري تنها يك مفهوم آماري نيست كه نشان
در اقتصـاد نـابرابري بـه صـورت پراكنـدگي از يـك       . وجوه و آثار آن بسيار گسترده است

مفهـوم نـابرابري و طبقـات     ،در ايـن مطالعـه  . شود گيري مي توزيع آماري اندازه ميانگين در
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پير بورديـو نيـز   . است  شده  برگرفته ،شناس فرانسوي جامعه يو،بورد يراجتماعي از ديدگاه پ
پـردازد، امـا ايـن كـار را در      شناسان به موضوع طبقات در جوامع مي نظير بسياري از جامعه
بندي طبقاتي خود  بورديو تقسيم. دهد مي  بندي اجتماعي انجام ز طبقهقالب تعريفي متفاوت ا
كند، اما سرمايه از نگاه بورديـو تنهـا    مي تنظيم »سرمايه«مندي افراد از  را بر مبناي ميزان بهره

بلكه سرمايه هر نوع قابليت، مهارت و توانايي است كـه فـرد    ،مادي نيست ةثروت و سرماي
آورد و از آن در روابـط خـود بـا      دست  ورت انتسابي يا اكتسابي بهتواند در جامعه به ص مي

سرمايه از نگاه ). Bourdieu, 1986(برد    ها براي پيشبرد موقعيت خود بهره ساير افراد و گروه
  :گيرد مي  بورديو در چهار گروه قرار

اجتماعي در دست دارد كه خـود   گر كنشثروت و پولي كه هر  ،يعني :سرماية اقتصادي
كنـد؛   مـي   شامل درآمدها و انواع منابع مالي است كه در قالب مالكيـت جلـوة نهـادي پيـدا    

هـاي اجتمـاعي مختلـف و     كه به ميزان و كيفيت ارتباط با افـراد و گـروه  : سرماية اجتماعي
دي و بستگي دارد، البته به نحوي كـه بتـوان جهـت پيشـبرد اهـداف فـر       ها آنمشاركت در 

هـا و   اي از ويژگـي  كـه مجموعـه  : بـرد؛ سـرماية فرهنگـي     جمعي از ايـن ارتباطـات بهـره   
هاي فكري و قابليتي است كه بـه فـرد امكـان برخـورداري از جايگـاهي واالتـر در        كيفيت
اين نوع سرمايه كه ممكن است در طي زندگي از طريق محيط خانوادگي . بخشد مي  جامعه

بـه صـورت   : شـود  مـي   گردد، خود به چند شـكل مشـاهده   و يا از طريق تحصيالت كسب
بـه صـورت عينـي در     ؛گفتن فصيح در برابـر جمـع   هاي ماندگار نظير توانايي سخن قابليت

قالب كاالهاي فرهنگي و نيز به صورت نهـادي بـه معنـاي آنچـه توسـط نهادهـا ضـمانت        
شامل كاربرد نمادهايي كه : نظير مدارك تحصيلي؛ و در آخر سرماية نمادين ،يابد اجرايي مي

. گيرند تا به سطوح ديگر سرماية خـود مشـروعيت بخشـند    مي  كار  است كه فرد يا گروه به
  حسـاب   اين ابزارهـاي نمـادين بـه    ةهاي فردي در رفتارها از جمل حيثيت، احترام و قابليت

سـرماية نمـادين در حقيقـت بخشـي از سـرماية فرهنگـي اسـت كـه بـه بحـث           . آينـد  مي
  ).ibid(شود  مي  طواري مربگذ ارزش

دهد، حجم،  مي  از نظر بورديو، آنچه افراد را در طبقات مختلف اجتماعي در جامعه قرار
به عبارت ديگر، هر فرد در هر برهه از زمان، بـا  . هاست تركيب و مسير حركت اين سرمايه

ة در طبقـ  هـا  آنتوجه به ميزان برخورداري از هر يك از اين انواع سـرمايه و يـا تركيبـي از    
هـاي چهارگانـه    است كه اين سرمايه بر اين نظراو همچنين . گيرد مي اجتماعي خاصي قرار

شده  از اين تعريف ارائه يريگ و با بهره ترتيب  اين  به. شدن به يكديگر را دارند قابليت تبديل
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را نيز متصور  هاي مختلف توان انواع نابرابري ناشي از تفاوت در ميزان سرمايه از بورديو، مي
در هر يك از اين انواع نابرابري، . شد؛ نظير نابرابري اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمادين

مـورد   ةهاي بالقوه، از گروهي كه نسبت كمتـري از سـرماي   فرصتي براي دستيابي به ظرفيت
د اين موضـوع از تأثيرگـذارترين عوامـل در ايجـا     .نظر را در اختيار دارند، دريغ خواهد شد

  .هاي فرهنگي است واكنش و مقاومت
نـابرابري را بايـد در بسـترها و سـاختارهايي كـه      ة توجه به اين نكته مهم است كه ريش

درد نيست، بلكـه   ةنابرابري ريش. جو كردو جست ،كند مي  سهولت رشد به ها آننابرابري در 
ردهـاي  عالمت بيماري است كه منشأ آن بـه سـاختار و عملكـرد قـدرت و همچنـين كارك     

اول شرايطي  ةاهميت در درج حائزبه عبارتي ديگر، موضوع . گردد فرهنگ در جامعه بازمي
هـاي   شرايطي كه ممكن است سياست ؛گردند مي  هاي شديد منجر است كه به بروز نابرابري

اي و يا اقدامات اجرايي دستگاه حاكم باشند و يا الگوهاي رفتاري و ارزشي نهادينـه   توسعه
 چه چنان ،اما. سازند مي  افراد جامعه كه محيطي مناسب براي رشد نابرابري فراهمتك  در تك

تمـام شـرايط    ةباز هم گامي فراتر نهيم، شاهد روابطي از قدرت خواهيم بود كه در پس پرد
  .كنند مي  مولد نابرابري، نقشي عمده ايفا

  
  نظري براي ارزيابي الگوي توسعه ـ تحليلي يچهارچوب. 5

هاي پيشين، به  شده در بخش گيري از مفاهيم و نظريات ارائه يم تا با بهرها آن بخش بردر اين 
مطلوب را رهنمون شود و  ةپردازيم كه بتواند مسير توسعبنظري ـ  ي تحليليچهارچوبتبيين 

  .يابي كند هاي الگوهاي توسعه را ريشه داليل اصلي ناكامي
 ةتوسـعه و دسـتيابي بـه مسـير توسـع      فراينـد نشستن يك  ثمر براي به: پرسش اين است

  مطلوب چه شرايطي الزم است؟
، زا درونتحـولي   فراينـد مطلـوب را  ة توسـع  چـه  چنانگويي به اين پرسش،  براي پاسخ

سازگار با شرايط مادي و معنوي جامعه بدانيم كه با بيشترين استقبال و همكاري و  پيوسته و
الزم است كه عوامـل   نخستشود،  مي  كمترين مقاومت و كارشكني از سوي جامعه مواجه

  .شناسايي شوند فراينداين  اصلي مخلّ
گيري از نظرياتي  محدود ندانسته و با بهره ،اين مطالعه پاسخ اين پرسش را به يك عامل

 مطلوب مطرحة شناسي و علوم سياسي، شرايطي را براي توسع هاي اقتصاد، جامعه در حوزه
  .دارند توجه به عوامل فرهنگ، قدرت و نابرابري قرار ها آنكند كه در مركز  مي 
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 اسـاس نظريـاتي كـه در ايـن بخـش مطـرح       بر اساس آنچه پيش از اين گفته شد و بر
  :اصيل را چنين عنوان كردة توسع ترين عوامل مخلّ توان اصلي شد، مي  خواهند 

  ساز و مشوق توسعه در ميان اقشار جامعه؛ فقدان فرهنگ زمينه .1
  توسعه؛ فراينداد ناسازگاري و تضادهاي فرهنگي و ارزشي در جريان ايج .2
  .توسعه فرايندزدن به سطوح باالي انواع نابرابري در جريان  دامن .3

با معرفي اين سه عامل، پرسش بعدي آن است كه اين عوامل از طريق چـه سـازوكاري   
سو  از يك ،به اين پرسش براي پاسخ. كنند مي اصيل اختالل ايجاد ةدر روند رسيدن به توسع

چه در شكل آشكار و چه در  ـ  اصلي بروز مقاومت ةهزين. بايد به بحث مقاومت اشاره كرد
تنها همكاري و انسجام اجتمـاعي، كـه     براي توسعه آن است كه نه ـ  قالب فرهنگي و پنهان

، شـكل نخواهنـد   )(Rawls, 1971 بسـامان هسـتند   ةگيري يـك جامعـ   هاي شكل شرط پيش
هاي جامعه نيز صرف استهالك اقدامات حاكميـت خواهـد    ها و ظرفيت فت، بلكه انرژيگر

  ايـن   به. شود هاي محدود جامعه وارد مي هاي فراواني به ظرفيت آسيب ،آنة شد كه در نتيج
  .بپردازيمها در جامعه  گيري مقاومت الزم است به تبيين نظري شكل ،ترتيب
  

 مقاومت فرهنگي ةنظري. 6

بـار امـا خـارج از     مختلف در طول تاريخ، همواره شاهد انواع رفتارهاي غيرخشونتجوامع 
هايي كه اعتراض به وضـع   واكنش ؛اند بوده گوناگونالگوهاي مرسوم جامعه از سوي اقشار 

هاي  كه حوزه  طوري  به ،اجرا بسيار متنوع هستندة ست، اما در شيوها آنبارز ويژگي موجود 
هاي نامتعارف رفتاري و نيز الگوهاي پوشـش   يات، طنز، هنر تا شيوهها شامل ادب اين واكنش

  .شود در جامعه مي
هـا و   با ارزش ،كند مي  ها و اقداماتي كه حكومت در مسير توسعه اتخاذ سياست چه چنان

هاي  هاي آشكار و پنهان اقشار و گروه هاي فرهنگي جامعه در تعارض باشد، با مقاومت پايه
افزايي نيروهاي جامعه جهت  هايي كه مانع هم مقاومت ؛شد  خواهد  مواجهمختلف در جامعه 

بـه صـورت غيرمسـتقيم و     چـه  چنـان هـا   اين مقاومـت  .شد  پيشبرد مقاصد توسعه خواهند
اسـتفان دانكومـب، مقاومـت     .شـوند  گيرند، مقاومت فرهنگي ناميده مـي   غيرآشكار صورت

رود كه  كار  هتواند براي توصيف فرهنگي ب يخواند كه م پذير مي فرهنگي را مفهومي انعطاف
يـا اجتمـاعي    مؤثر يا غيرمـؤثر در برابـر سـاختار سياسـي، اقتصـادي و      آگاهانه يا ناآگاهانه، 

 ةنتيج ،دانكومب نظربه ). Duncombe, 2002( تواند آن را دگرگون كند كند و مي مي  مقاومت
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بقـا  . گيـرد  مـي   تا بروز انقالب قرارها در طيفي از تالش براي بقا  برآمده از اين مقاومت
اي است كه در آن مقاومت فرهنگي صرفاً راهي بـراي تحمـل مشـقات روزمـره و      نقطه

آنچه جـي  . اي از شأن و احترام است هاي زندگي در عين تالش براي كسب سايه ناعدالتي
و  )Scott, 1990( نامـد  مي »هاي پنهان مقاومت نسخه«و  »مقاومت ةاَشكال روزمر«اسكات 

شده از سوي  مطرح )Bayat, 1997( »هاي خيابانيِ سياست«و  »پيشروي آرام«نيز موضوع 
گرفته در ايـن سـوي طيـف قلمـداد      هاي قرار توان از انواع مقاومت آصف بيات را مي

رسيم كـه در آن مقاومـت فرهنگـي بـه فعاليـت       ها مي به شورش ،طيف ةدر ميان. كرد
اي از  تواند در دامنـه  اين شورش مي ةپردازد و نتيج يكار م سياسي عليه قدرت بر سر

گيرد، اما ايـن دامنـه     تحمل سركوب بيشتر تا اجبار سازنده به اصالحات حقيقي قرار
نهايت سوي ديگر طيف است   در ،اما. قدرت حاضر قرار دارد چهارچوبكامالً درون 

گيرد كه مقاومـت   مي  كه انقالب است و براندازي كامل نظام حاكم و هنگامي صورت
در آخر طيف اسـت كـه وضـع     فقط ،ترتيب  بدين. شود مي  فرهنگي به فرهنگ تبديل

  .كند مي  موجود تغيير
انتهاي طيف نتايج مقاومـت فرهنگـي اسـتفان دانكومـب، مقاومـت را از       ،ترتيب  اين  به

غييـر  مقاومت آشكار و حتي انقالب براي تة شكل پنهان و فرهنگي خارج كرده و وارد حوز
اين پـژوهش ايـن حالـت چنـين تصـوير       ةمورد مطالع ةدر حوز. وضع موجود خواهد كرد

توسعه بر  ةهايي كه به بهان شود كه مقاومت در برابر فشارها، تناقضات فرهنگي و نابرابري مي
گيرند كه از شكل غيرآشكار خود فاصله گرفته و  چنان شدت مي ،است  جامعه تحميل شده

شكسـتن سـاختار قـدرت و نظـام      هـم  و همچنين در فراينداين  زيسا براي متوقف اًمستقيم 
  .آيند حكومتي مجري آن برمي

  
  نظريات قدرت و نابرابري. 7
در سـطح   ـ  اهميت در اين بخش، نقش نظام سياسيِ حاكم و يا به عبارتي قدرت حائزة نكت

 نظـر  از ايـن منظـر، بايـد در   . توسعه اسـت  فرايندعنوان مجري  بهـ   اول مورد نظر اين مقاله
شـفافيت، فسـاد و     هاي استبدادي با ايجاد فضاي اختناق، سركوب، عدم داشت كه حكومت

مجري مناسبي براي دستيابي  ترتيب  اين  بهزنند و  مي  توسعه دامن نااطميناني، به عوامل مخلّ
هـاي اصـالح و    بستن روزنـه  نظام سياسي استبدادي، به علت. بود  اصيل نخواهند ةبه توسع

 ايـن    بـه . كـرد   خواهـد   ها فـراهم  گيري مقاومت منع بروز انتقادات، بستر مناسبي براي شكل
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هاي حكومتي اسـتبدادي، سـازوكاري ديگـر     گرفتن، تقويت و پابرجايي نظام قدرت ،ترتيب 
  . كرد خواهد اصيل ايجاد ةبراي اختالل در توسع

ومت در برابـر نـابرابري و قـدرت و ارتبـاط ميـان نظـام       براي توضيح مقا ،در اين مقاله
   علوم سياسي بهـره ة در حوز )Carles Boix( كارلز بوش ةاز نظري ،سياسي حاكم و نابرابري

آنچه اين نظريـه را  . پردازد ارتباط دموكراسي و بازتوزيع در جوامع مية كه به مقول گيريم مي
سـو اشـاره بـه بحـث شـورش و       كند، از يـك  مي  تحليلي اين مقاله متمايز چهارچوببراي 

شـده و در ارتبـاط بـا      انقالب براي تغيير وضع موجود است، كه نوعي مقاومت محسـوب 
ة اشاره به موضـوع هزينـ   ،از سوي ديگر ؛گيرد مي  مقوالت مورد بحث در اين پژوهش قرار

  .هاي فرهنگي مرتبط با اين مقاله باشد تواند داراي جنبه سركوب است كه مي
ايـن بحـث اسـت كـه بـاالتررفتن سـطح نـابرابري         گر بيان كالً) 2003( بوشة نظري

. دهـد  مـي   اقتصادي در يك جامعه، احتمال برقراري دموكراسي را در آن جامعه كـاهش 
گـردد   ميان توزيع درآمد و نوع رژيم سياسي در حقيقت به ارسطو بـازمي ة اشاره به رابط

گيري اسـت   شكل  در شهرهايي قابل فقطكه معتقد بود يك نظام سياسي مطلوب و كارا 
اين نظريه بـا نمـوداري داراي محـور     ).Boix, 2003( هاي شديد باشند كه فاقد نابرابري

متغيري به نام ميـزان اختصـاص    دهندة نابرابري و محور افقي نشان دهندة نشان ،عمودي
الزم به توضيح است كه شـكل منحنـي از    .شود مي  داده  وضيحسرمايه به داخل كشور، ت
جزئيات  )2003( دموكراسي و بازتوزيعآمده كه در كتاب  دست مطالعات تجربي بوش به

  .آن آمده است

  
  (Source: Boix, 2003) بازتوزيع و نظام سياسي. 2نمودار 
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حركـت در  . دهـد  صاحبان قدرت را نشان مـي  ةناپذيري سرماي محور افقي ميزان تحرك
كشـور   يبه داخل مرزها يهسرما يشترب يوابستگة به منزل ،امتداد اين نمودار به سمت راست

  .آن استة گيري و مصادر و افزايش قابليت ماليات
خـود را بـا ايـن     ةاو نظري. گيرد مي ها كمك  بوش براي تبيين نظرية خود از نظرية بازي

سياسـي در حقيقـت سـازوكاري اسـت بـراي      نظـام  : كنـد  تعريف از نظام سياسي آغاز مـي 
ها در ميان افرادي كه تحت حاكميت  توزيع دارايي ةنحو ةدرنظرگرفتن ترجيحات افراد دربار

) دادن رأي( افـراد حـق اظهـارنظر   ة در دموكراسي همـ  ،مثالً ؛دارند اين سازوكار نهادي قرار
اتخاذ تصميم نهايي براي  ترجيحات گروهي از افراد جامعه در فقطدارند، اما در ديكتاتوري 

كـه هـر نظـام سياسـي پيامـدهاي بـازتوزيعي         جا آن  از .شود مي  گرفته نظر توزيع دارايي در
كند كه رفاه او و يا بـه عبـارت    مي  مخصوص خود را دارد، هر فرد از نظام سياسي حمايت

 ،كنـد  اتخاذ ميراهبرد سياسي كه هر فرد . ديگر درآمد قابل تصرف نهايي او را بيشينه نمايد
كنـد كـه    مـي  تغيير ،آورد  متناسب با ميزان و نوع دارايي اقتصادي كه تحت اختيار درخواهد

 ةآوردن نتيجـ  دسـت  هايي كه بايد بـراي بـه   هزينه ؛هايي نيز همراه است البته همواره با هزينه
يا مربوط ها كه در حقيقت از ماهيتي سياسي برخوردارند،  اين هزينه. نظر خود بپردازد مورد

هاي مربوط  دادن است و يا برعكس، هزينه به بازداشتن گروهي از جامعه از اظهارنظر و رأي
  .شده توسط يك نظام استبدادي است هاي وضع برداشتن محدوديت ميان به تالش براي از

بايد اشاره شود كـه در سـطوح پـايين نـابرابري و در      ،در توضيحي كوتاه از نمودار باال
پذير باشـد، نظـام سياسـي تعـادلي      صاحبان قدرت در كشور كامالً تحرك ةمايحالتي كه سر

صاحبان قدرت و ديگر طبقات در جامعه  ةدموكراسي باثبات خواهد بود، زيرا تفاوت سرماي
خـود متحمـل    ةاي نيست كه حاكمان حاضـر شـوند بـراي حفـظ مزيـت سـرماي       به اندازه
  .خواهي اقشار الزم است پرداخته شود هايي شوند كه براي سركوب دموكراسي هزينه

رسد، احتمال برقراري دو  دوم نمودار، زماني كه نابرابري به سطح متوسط مية در ناحي
متغيـر ديگـري    ،كننـده اسـت   آنچه تعيين .نظام سياسي دموكراسي و استبدادي وجود دارد

درت اي است كـه گـروه صـاحب قـ     ، كه گوياي ميزان هزينه»سركوب ةهزين«است به نام 
 چـه  چنـان . اقشار ديگر پرداخت كننـد ة ساالران بايست به منظور سركوب تمايالت مردم مي

هـا و يـا    هـا، اتحاديـه   تر جامعه اختالفات خود را كنار نهاده و در گـروه  هاي ضعيف گروه
سركوبي كه گروه قدرتمند با آن مواجه ة يافته و بسيج گردند، هزين  احزاب سياسي سازمان

  .يابد ياست، افزايش م
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رسد، گروه صاحب قدرت براي حفظ برتري انواع  كه نابرابري به سطوح باال مي  هنگامي
هايي كه ممكـن   خويش حاضر خواهند بود هرگونه هزينه را براي سركوب خواسته ةسرماي

سـوم  ة اين حالت را در ناحي. منتهي گردند، متحمل شوند ها آندادن قدرت  دست است به از
  .هستيم كه حاصل آن بر اساس اين نظريه برقراري حكومت استبدادي استنمودار شاهد 

صـاحبان   كـه  آنگيرند، بـا وجـود     ها در سطوح بسيار شديد قرار نابرابري چه چنان ،اما
قدرت همچنان با تمام قوا در پي حفظ منافع خويش خواهند بود، طبقـات فرودسـت كـه    

 كننـد، هـر   بيش از هر زمـاني احسـاس مـي   امتياز در جامعه  خود را با گروه صاحبة فاصل
هـا و تأثيرگـذاري در سرنوشـت خـود      گونه فشار و سركوب را براي دستيابي به خواسـته 

در سـطح   ،ترتيـب   اين  به. متحمل شده و دست به اعتراض، شورش و انقالب خواهند زد
جنـگ   چهارم از نمودار باال، احتمال بروز انقالب براي تغيير وضع موجود و يـا درگيـري  

  .داخلي بسيار باال خواهد بود
بـه تقويـت نظـام     نخسـت  ،گرفتن نابرابري در مسير دستيابي به توسعه در نتيجه، شدت

انجامد كه هر يك به  استبدادي و در حاالت شديد خود به انقالب و تغيير وضع موجود مي
  .اندازند مطلوب را به تعويق مية اي دستيابي به اهداف توسع گونه

خود نابرابري را به مفهـوم مـادي آن محـدود كـرده     ة اگرچه بوش در نظري است گفتني
اَشكال نابرابري كه پيش از اين به آن پرداختيم ة در اين مطالعه ما اين مفهوم را به كلي ،است

  .دهيم تعميم مي
 چـه  چنان. دكرتوان سازوكار روشني از ارتباط نابرابري و الگوي توسعه ترسيم  مي ،حال

كنترل نابرابري اسـتفاده نشـود، سـطوح     برايدر مسير حركت به سوي توسعه از راهكاري 
سـو   از يـك  :شوند توسعه منجر فرايندباالي نابرابري از سه طريق ممكن است به اخالل در 

اي منفي در ارزيابي توسعة جوامـع تلقـي    انعكاس ميزان باالي نابرابري در آمار و ارقام نكته
توانـد   شود كه مي مي گيري مقاومت منجر نابرابري فزاينده به شكل ،يي ديگراز سو ؛گردد مي

گرفتن از  نابرابري با تقويت ديكتاتوري و فاصله ،همچنين ؛به اخالل در روند توسعه بينجامد
توسعة سياسي امكان اصالحات دروني را از حكومت سلب كرده و احتمال شكست الگوي 

   .كند مي  توسعه را تقويت
رداختن به ديدگاه نونهادگرا در ارتباط بـا ايـن موضـوع، توضـيحي كوتـاه در      در پ

 و نهادهـاي اسـتخراجي   )Inclusive Institutions( ارتباط بـا بحـث نهادهـاي فراگيـر    
)Extractive Institutions(    كه عجم اوغلـو و رابينسـون)مفيـد  انـد  دهكـر مطـرح  ) 2012 ،
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ـ  نهادهاي فراگير نهادهايي . خواهد بود كـارگيري   ههستند كه به ايجاد شرايط برابر جهـت ب
صـاحبان قـدرت    رانهادهاي استخراجي اما، . كنند استعدادهاي موجود در جامعه كمك مي

. نـد كن مي اي قليل ايجاد كردن منابع جامعه از اختيار اكثريت جامعه به نفع عده جهت خارج
 ،در حقيقـت . شـوند  ايجـاد  توانند در اَشكال اقتصـادي و سياسـي   نهادهاي استخراجي مي

دهند،  مي نهادهاي استخراجي اقتصادي كه منابع اقتصادي را در اختيار گروهي خاص قرار
هـاي   شوند كه بـا ايجـاد قـوانين و زمينـه     نهادهاي سياسي استخراجي حمايت مي از سوي

در ايـن  . دهنـد  مـي  قـدرت قـرار    قدرت و فرصت را تنها در انحصار قشر صـاحب  ،الزم
اعتقاد بر اين است كه تاريخ توسعة جوامـع در حقيقـت تـاريخ چگـونگي تبـديل      ديدگاه 

هـا   چـرا ملـت  به عقيدة نويسـندگان كتـاب   . نهادهاي استخراجي به نهادهاي فراگير است
خـود بـه     خـودي   گاه به صاحبان قدرت هيچ ،(?Why Nations Fail) ؟خورند شكست مي

اند، زيرا اين نهادهاي استخراجي هستند كه نفع بيشـتري   ايجاد نهادهاي فراگير راغب نبوده
دهند كـه   طبقة حاكم زماني به ايجاد نهادهاي فراگير تن مي ،اما. كنند تضمين مي ها آنبراي 

. چارة ديگري بـاقي نگـذارد   ها آنبراي  ،اند تقاضاي افرادي كه از قدرت كنار گذاشته شده
هرچند گاه اين احتمال وجود دارد كه اوضاع پيچيده شرايطي را ايجاد كنـد كـه صـاحبان    

عجـم  ( آميز نهادهاي فراگير ترجيح دهند قدرت جنگ و مبارزة شديد را به ايجاد مسالمت
د كه بوش در تحليل خـو  »هزينة سركوب«اين موضوع با متغير ). 2012 ،رابينسون و اوغلو

تـوان   مـي  كـه   طـوري   به ؛خواني دارد هم ،شود برد و در اين پژوهش استفاده مي مي  كار  هب
توانند به نهادهاي فراگير تبديل شوند كه هزينة  نتيجه گرفت زماني نهادهاي استخراجي مي

بيشـتر از هزينـة    ،سركوبِ تقاضاي جامعه براي ايجاد نهادهاي شمول نزد صاحبان قدرت
بايـد توجـه داشـت كـه متغيـر هزينـة       . افع ناشي از نهادهاي موجود باشـد دادن من ازدست

توان به فرهنـگ و همچنـين    سركوب خود متأثر از عوامل ديگري است كه از آن جمله مي
ممكـن   جـا  ايندر  ،بنابراين. چگونگي كاركرد نهادها در جامعه اشاره كردبه در يك تعبير 

ن تقاضاي جامعه بـراي ايجـاد نهادهـاي فراگيـر     رو شويم كه در آ به است با دور باطلي رو
آن  الزم نظير قانون و ضـمانت اجرايـيِ   به اين علت كه نهادهاي كنترليِ ،شود سركوب مي

  .جهت باالبردن هزينة سركوب در جامعه وجود ندارد
توان گفت كه نابرابري از پيامدهاي روشن وجود نهادهاي  حال مي ،با اين توضيح كوتاه

منـابع را در انحصـار گروهـي     ،جامعه است كه با سلب موقعيت از اكثريـت استخراجي در 
  .كوشند خاص قرار داده و در حفظ شرايط مي
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 فرايندثمرنشستن يك  براي به. بخش پاسخ گفت آغازتوان به پرسش مطرح در  مي ،حال
  :مطلوب الزم استة توسعه و دستيابي به مسير توسع

زدن بـه تضـادها و تناقضـات     ايجـاد و ازدامـن   ههاي فرهنگي الزم بـراي توسـع   زمينه
به اين دو مورد به بروز مقاومت خواهد انجاميد كـه   يتوجه بي فرهنگي اجتناب شود، زيرا

ممكن نـا هاي آن متوجه كل جامعه خواهد بود و دستيابي به اهداف اصيل توسعه را  هزينه
نباشد، توسـعه بـا مقاومـت     ها به داليلي امكان بروز آشكار اعتراض چه چنان. خواهد كرد
توانـد بـه تغييـر وضـع      رو خواهد شد كه خود در اشكال افراطـي خـود مـي    به فرهنگي رو

در انتخاب مسير مناسب براي توسعه بايد تا حـد امكـان از الگوهـاي    . موجود نيز بينجامد
 بـه تقويـت   ــ   اشكال آن ةدر كلي  ـ نابرابري دوري جست، زيرا رشد نابرابري ةتشديدكنند

سياسي است كه خـود بخـش   ة سو خود ناقض توسع يك اين امر از. انجامد ديكتاتوري مي
گـرفتن   نظـام اسـتبدادي در كنـار شـدت     ،از سوي ديگر. گيرد مي مهمي از توسعه را دربر

زده و در حاالت شديد خود بـه   هاي اجتماعي دامن ها و تنش نابرابري در جامعه به ناآرامي
ب و دگرگوني نظام حاكم منتهي خواهد شد كه خط پاياني بر شورش اقشار ناراضي، انقال

  .پيشين خواهد كشيد ةالگوي توسع
  

  گيري نتيجه. 8
نظريات بنيادين در رابطه بـا مقـوالت فرهنـگ، قـدرت و     ة اين مقاله كوشيده است تا با ارائ

تحليلـي بـراي ارزيـابي و تبيـين      چهـارچوب نابرابري، بستر فكري مناسب براي طرح يك 
شده كه  تحليلي ارائه چهارچوب. كند  فراهم ها آنهاي توسعه و علل موفقيت و ناكامي فرايند

هاي مختلف است، رويكردي تلفيقـي و   ن حوزهابرگرفته از نظريات انديشمندان و متخصص
تحليلـي   چهـارچوب گيـري از   بـا بهـره  . كنـد  توسـعه را معرفـي مـي   ة اي به پديد رشته ميان

برد   هاي توسعه پيفرايندبرخي از علل اصلي شكست و يا موفقيت  توان به مي ،شده عرضه
  .اي مطلوب براي جامعه تنظيم كرد توان الگوي توسعه و همچنين بر اساس آن مي

  :شود آمده اشاره مي دست ترين نتايج نظري و تحليلي به در زير به مهم
هـاي   برخـي زمينـه  رفـتن در آن، بـه    نهادن در مسير توسـعه و پـيش   جامعه براي گام. 1

هاي فرهنگي بسترساز توسعه باشـد، در مسـير    جامعه فاقد زمينه چه چنان. فرهنگي نياز دارد
ها و رفتارهاي فرهنگي  ممكن است برخي ارزش ،همچنين. توسعه دچار مشكل خواهد شد

تعـالي  و يافتگي عمل كرده و جامعـه را از پيشـرفت    جامعه، همچون مانعي در مسير توسعه
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سـازي صـحيح،    در چنين مواردي اصالح اين مبـاني فرهنگـي از طريـق فرهنـگ    . نددار باز
 .جامعه كمك خواهد كردة توسع فرايندتدريجي و غيروابسته، به 

ها، بينش و فرهنگ منحصر به خويش است كه اگرچه  هر جامعه داراي اصول، ارزش .2
 چهـارچوب باشـند،    داشـته   هاي آن براي توسعه به اصالح نياز ممكن است برخي از بخش

ة توسـع  فراينـد هر جامعـه و هـر فرهنـگ،     ،بنابراين. كلي آن در جوامع پابرجا خواهد ماند
اش  شده هاي ارزشي و اصول پذيرفته چهارچوبطلبد كه بتواند درون  خود را مي   به  منحصر

زنـد،  بهاي فرهنگي دامـن   ها و ناسازگاري رشد و پيشرفتي كه به وضوح به تضاد. قرار گيرد
 .فاقد ثبات خواهد بود

يك جامعه امـري دشـوار   ة توسع آغازيناگرچه اجتناب كامل از نابرابري در مراحل  .3
يك جامعه، از طريق تقويت استبداد سياسي و ة گرفتن نابرابري در مسير توسع است، شدت

 .ازدس جانبه را ناممكن مي اي همه هاي اجتماعي، رسيدن به توسعه گيري انواع مقاومت شكل

ماندن  پابرجاهاي سركوب پايين، شرايط  وجود انواع نابرابري در جامعه در كنار هزينه. 4
اين . كند فراهم مي ،اصيل است ةتوسع حكومت ديكتاتوري را كه خود از عوامل اصلي مخلّ

هاي علني، مردم را به انجام اشكال پنهان مقاومت  گيري مقاومت وضعيت با ممانعت از شكل
فرهنگ و توسعه،  ةواضح است كه رابط ،ترتيب  اين  به. دهد مي  مت فرهنگي سوقنظير مقاو

اثرگذار اسـت، بلكـه بسـياري از     هتنها فرهنگ بر توسع اي دوسويه است كه در آن نه رابطه
اي هسـتند كـه خـود مولـد      ها و رفتارهاي فرهنگي حاكم بر جامعه محصول توسعه واكنش

 . نابرابري و تضادهاي فرهنگي است

. اهميت بسـيار اسـت   حائزدر پرداختن به نقش نابرابري در جوامع نيز نقش فرهنگ . 5
شود و از چه ميـزان بـه بعـد     اي نابرابري تا چه حد تحمل مي اين موضوع كه در هر جامعه

انجامـد، مسـتقيماً بـا     پنهان مـي  هاي آشكار و فشارهاي ناشي از آن به اعتراضات و شورش
واكنش يك جامعه در برخـورد بـا مسـائلي كـه      ،در واقع. كند فرهنگ جامعه رابطه پيدا مي

ي بـه فرهنـگ   بسـيار تا حـد   ،ها ها و شورش معترض است و بروز مقاومت ها آننسبت به 
ع در جوامـ  »سـركوب  ةهزينـ «شود ميزان  يكي از مواردي كه باعث مي. جامعه بستگي دارد

اي  گونـه   اي بـه  فرهنگ جامعه چه چنان ،مثالً ؛، متفاوت باشد، فرهنگ جوامع استگوناگون
هاي حزبي و گروهي و آگاهي سياسي در سطح بـااليي رواج داشـته    باشد كه در آن فعاليت

هـا   سركوب براي رژيم حاكم باال خواهد بود و سركوب شورشة باشد، در اين جامعه هزين
  .باالتري خواهد بودة اي نيازمند تالش و هزين جامعه ها در چنين و مقاومت
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ديد اين مطالعه به موضوع فرهنگ  ارتباطي ميان دو زاويهة نوعي حلق گر بياناين موضوع 
هاي فرهنگي و انواع مقاومت از موضوعات مرتبط با ديدگاه  زيرا نابرابري، ناسازگاري ،است

و نوع برخورد انتخابي تا حـد   ها آنهه با دوم فرهنگ است، اما ميزان تحمل جامعه در مواج
  .ها و رفتارها بستگي دارد زيادي به فرهنگ حاكم بر جامعه به معناي ارزش

  
  نوشت پي

فرهنگ، ديكتاتوري و توسعة ايـران در دورة  «تر با عنوان  اين مقاله بخشي از يك مطالعة گسترده. 1
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