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 دهیچک

های متعهددی دارد  انهپ یدنهده دهد و اشکال و گونههخشونت از اموری است که همواره در عالم واقع رخ می     

های ینهانی نیز دارد کهه اساسها در شود بلکه گونهصرفا به خشونت آشکار نا خشونت فیزنکی و بدنی محدود نمی

-وکلام نهفته است  برای نمونه، تفکر و ذهنیت نوسازی و توسعه در نظر نخست حقیقتهی مللهور را بهازمیزبان 

هانی از خشونت زبانی نها انتزاعهی را در توان رگههای حاصل از آن مینماند، با انپ حال در عالم اندنشه و تفکیک

شکنی ژاک درنهدا دریهی واکهاوی و فههم لودهگیری از روش شارو با بهرهآن کشف کرد  از انپ منظر نوشتار ییش

شهکنی در یهی بنیان و منشاء خشونت در نظرنات نوسازی و توسعه غربی است  درندا با روش واسهازی نها شالوده

دهد که با توجهه بهه دترمینیسهم های یژوهش نشان میهای نهفته در زبان است  نافتهها و تقابلبررسی دوگانگی

ههای نظرنهات نوسهازی و توسهعه و همننهیپ تمانزهها و تقابل یختشهناسی و روششنامعرفتشناختی، هستی

مانههده، نافتهععقبآنههها ماننههد عقلانیعغیرعقلههانی، سههنتعمدرنیته، توسههعهمعنههانی نهفتههه در مفههاهیم ابههداعی

فرهنگ، شهریعروستانی، فقیرع متمول و     انپ نظرنهات حامهل خشهونت انتزاعهی و وحشیعمتمدن، بافرهنگعبی

بنیادی نا همان خشونت اولیه درندانی هستند که ظرفیت و قابلیت آن را دارند که در عمل به خشونت ثهانوی نها 

 همان خشونت عینی بدل گردند 

 هاکلید واژه
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 مقدمه

م در جستجوی نک  05از همان بدو ییدانش خود در دهه  نا نوسازی 1مدرنیزاسیونای مکتب بیپ رشته     

سوم از هر دو نظرنه انپ مکتب برای توضیح نوسازی کشورهای جهان نظرانصاحب الگو و همننیپ تئوری بود 

گرانی توانسته بود گذار ارویای غربی از جامعه گرانی و کارکردگرانی بهره گرفتند  از انجاکه نظرنه تکاملتکامل

جامعه نونپ را در قرن نوزدهم تبییپ نماند بسیاری از یژوهشگران نوسازی به انپ فکر افتادند که انپ  سنتی به

ارائه نظرناتی با عنوان نوسازی در واقع اشاره تواند نوسازی کشورهای جهان سوم را نیز توضیح دهد  نظرنه می

هانی چون میزان آن بر شاخصه داشت، شرانلی که اشارتنافته توسعه جوامعبه وضعیت و شرانط عینی 

های اجتماعی، شدن زندگیشدن جامعه، میزان رشد علم در میان اقشار طبقات مردم، میزان شهریصنعتی

طوری کلی تغییرات و های حکومتی مدرن و بهوجود آمدن سیستمه، بیمیزان بهبود در کیفیت زندگی شهر

گرا عملکردی فراتر از مسائل اما رونکرد توسعه ؛بودعی میهای قابل لمس و عینی در فضای زندگی اجتمالفهؤم

های لازم در جهت بهبود کارانی سیستم به منظور یاسخگونی گرانی به انجاد ظرفیتعینی بود در واقع توسعه

های غیرثابت افراد تحت حاکمیت نک سیستم بود، سیستمی که بتواند تر به درخواستهر چه بهتر و مناسب

  در عمل اما، مرزبندی ماع آنها تر و با کیفیتی بهتر یاسخ گوندروز افزون افراد را به صورت متمدنانههای خواسته

در مفروضات بنیادنپ نظرنات توسعه و نوسازی کاملاً آشکار است  آننه از رهگذر گفتمان غرر بر ذهپ و روان 

ه دنگری تعرنف شد، صرفاً نک انسان غربی دنکته شد، شانستگی صحبت کردن به جای دنگران بود و آنن

شدگان خارجی و ای بعید بود  بر انپ اساس جوامع به دو دسته تقسیم شدند: حذفمللق، با فاصله« دنگر»

(  بدنپ ترتیب، نظرنات نوسازی و توسعه غربی طی چند دهه گذشته 29: 1811شدگان درونی )تاجیک، شبیه

اند، به نحوی که تا حد زنادی ی و عملی، یروبلماتیک شدهدر هر دو ساحت ذهنی و آکادمیک و نیز ساحت عین

رو، اند  از انپکارانی و سودمندی قبلی خود را از دست داده و مورد انتقاد شدند محافل آکادمیک قرار گرفته

مرگ »نا حتی فراتر از آن  «بست یارادانم توسعهافول نا بپ»دهه  را میلادی 15دهه برخی از منتقدنپ، 

 نامیدند   «ی توسعههاتئوری

به وفور نافت  ملالعات یسااستعماری با « ملالعات یسااستعماری»توان در از انپ دست انتقادات را می     

گونه که ادوارد شکنی از دندگاه غربی به انپ کشورها و جوامع دارد  هماننگرشی واسازانه سعی در شالوده

اندنشیدن درباره تعامل و تبادل فرهنگی »گوند: تعماری میترنپ متفکر اندنشه یسااسسعید به عنوان شاخص

بازد و کسی ای درباره سلله و تمهیدات زورمندانه است که بر اساس منلق آن کسی میخود حامل اندنشه

                                                                 
1 Modernization 
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ابداع، صدور و انتشار انپ نظرنات توسط کشورهای غربی و تلاش  رفته،هم(  روی893: 1819برد )سعید، می

لیاتی کردن آنها توسط نخبگان مستعمراتی و دولتمردان وابسته در جوامع در حال توسعه، برای اجرا و عم

های افزون بر خشونت انتزاعی و زبانی مکنون در آنها، در عمل تبعات و ییامدهای ناگواری از جمله خشونت

رش، قیام و راه انداختپ انقلار، شوسیاسی مانند استعمار، لشکرکشی نظامی، تهاجم فرهنگی، جنگ، به

های انپ های شهری و غیره     در انپ جوامع را دریی داشته است، از انپ رو لازم است رنشهاعتراضات و ناآرامی

خشونت سیاسی، فیزنکی، عینی و به تعبیر درندا، خشونت ثانونه واسازی شود تا آشکار گردد، چگونه مبانی و 

ولد خشونت نا همان خشونت اولیه نا انتزاعی هستند که مفروضات مفهومی، گفتمانی و زبانی انپ نظرنات، م

 سازند    خود را در نهانت در خشونت  ثانوی نا عملی متبلور می

   

 بنیان نظری و روش پژوهش (1

های سیاسی با عناونپ گوناگون ای از یدندهها و رونکردهای مختلفی دارد و گسترهخشونت، گونه     

و  1290)دنونس، « انقلار»(، 1230و  1292)تیلی، « خشونت جمعی» (،1291)گر، « کشمکش سیاسی»

 ( به انپ مفهوم اشاره دارند1238)هیبس، « خشونت»( نا 1299)فانرابند، « ثباتی سیاسیبی»(، 1291

(Snyder, 1978: 499 .)تواند صرنح و آشکار و در عیپ حال ینهان و ناییدا باشد  خشونت سیاسی می

ه خشونت است که نمود بیرونی و فیزنکی دارد و خشونت ینهان، خشونتی است که خشونت آشکار هر گون

ای نیرو دانست که انسان را توان گونهسیاسی را می -ترنپ معنا از منظر فلسفیسونه درونی و زبانی دارد  ساده

زبان و ساختار تأکید (  خشونت ینهان اما بیشتر بر 9: 1825دهد )فرانا، از درون نا بیرون، تحت فشار قرار می

دارد  مفهوم خشونت ینهان، نمادنپ، زبانی نا گفتمانی به تفصیل در اندنشه و آثار کسانی چون فوکو، هابرماس، 

درندا، بوردنو، ژنژک و     مورد بررسی و نقد قرار گرفته است  در انپ میان،  ژاک درندا فیلسوف فرانسوی رنشه 

« تمانزهای»نابد و معتقد است که زبان با انجاد می« زبان»در خشونت و اشکال مختلف آن را مشخصا 

مراتبی، روابط نامتقارت قدرت را سبب گردنده است  توجه درندا به خشونت بنیادی، چگونگی استثمار سلسله

برای سازد که به دلیل تفاوتشان با گروه قدرتمندتر با امتیازات ونژه شده را آشکار میراندهشدنِ اقشار به حاشیه

تحمیل برتری و تسلط سیاسی خونش، حق ورود به قلمرو زبان را ندارند و در نتیجه نقشی در تولید معنا و 

(  درندا بر انپ نکته تأکید دارد که هر نظامی بدون 8: 1820شناس، مقدم و وظیفهاند )شهبازیبازنمانی نداشته

ود، حضور دارد و فردنت بدون جاگذاری معنی است  همیشه دنگری درون خقرار دادن دنگری و خود بی

 (  9: 1810دنگری مفهومی انتزاعی و ناممکپ است )نجومیان، 
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در بررسی تقابل معنانی مورد نظر درندا باند متذکر شد، منلق آنالتیک بر اساس ماهیت تقابل دوگانه      

یزنک و متافیزنک دارد(، تا گیرد  انپ منلق از متافیزنک افلاطون )که رنشه در تقابل دو جهان فشکل می

نابد  بر آلیسم دنالکتیک( و مارکس )ماترنالیسم دنالکتیک( ادامه میدکارت )دوگانگی دکارتی(، هگل )انده

شود  در انپ منلق، رابله اساس انپ منلق، معنی هر وجودی از متضاد آن با وجودی مقابل آن تعرنف می

شود  در انپ منلق همننیپ نک سوی، تکامل محسور میبیپ دو سوی نا دو قلب است که عامل حرکت و 

گردد  همننیپ نک سوی شود و انپ سوی برتر محور نا مرکز تعرنف زنرنپ میبرتر از سوی دنگر شمرده می

طور خودکار، غیار دنگری را دربردارد  تقابل، غیار سوی دنگر است؛ به انپ معنی که حضور نک سوی به

 (   8: 1819لیلی بر غیار سوی مقابل آن است )نجومیان، وجود هر چیز هم در عالم د

تعییپ و عدم شکنی با تکیه بر آموزهگردد  شالودهمعرفی می« شکنیشالوده»مهمترنپ هنر درندا در مفهوم      

نا  دنبال کشف غیارشکنی در اندنشه درندا بهرو شالودهکند  از انپقلعیت، منلق خونش را بیان میعدم

(  در واقع درک 908: 1819کند )ضیمران، در متپ است و بر نوشتار به جای گفتار محوری تأکید میغانب 

های ملرح در اندنشه وی است  درندا شکنی درندا، مستلزم شناخت چگونگی رابله بیپ دو سوی تقابلشالوده

باز کردن و ییاده کردن ( گشودن و واسازی نک کل؛ مثل 1کند: شکنی را انپ گونه معرفی میمفهوم شالوده

( 8( ترتیب ادبیات را به هم رنختپ با تأکید بر وزن مثلًا نثر؛ 9نک ماشیپ و انتقال آن به جانی دنگر؛ 

شکنی دارای دو بعد است؛ (   واژه ساختارشکنی نا شالوده1815)درندا، « خودونرانی: ساختار از دست دادن

رافکندن است و دنگری انجابی آن نعنی شالوده دارای ی سلبی آن که همان ساختارزدانی و بنکی جنبه

معنانی انهامی است که به معنای انداختپ، یی افکندن و خرار کردن و هم به معنای گستردن، یهپ کردن، 

 ( 011-015: 1813ساختپ و بنیان گذاردن  )حقیقت، 

یشگی به جای حضور ابدی فهمید بنابر نظر درندا واقعیت را باند بر حسب تفاوت و هم بر حسب تعونق هم     

(  از 948: 1813و محورنت فلسفی برای وی به معنای دست شستپ کامل از کل متافیزنک است )ماتیوز، 

هونتی درک و معنا شود  برای مثال، هونت در برابر بیهانی همنون نابرابری و تمانز فهمیده میتفاوت واژه

د نه انپ باشد و نه آن، نعنی نه در معنای نک هونت ثابت باشد و توانشود  با انپ وجود همزمان تفاوت میمی

دهد، اما انپ صرفاً و مشخصاً به معنای هونتی  اگر چه نک تصونر نه انپ و نه آنی به ما مینه به سلبی بی

شکنی درندا ضمپ انگاشتپ جهان به عنوان نک متپ، شالوده(. Edwards, 2003: 142)تفاوتی نیست بی

بار متپ بر حاشیه نامید و از انپ گرانه جهت افشای تسلط عمودی، نک جانبه و خشونتروشپ را کوششی

شده برآمد )آقاحسینی، ای و سرکورطرنق درصدد انجاد تساوی و عدالت میان عناصر در متپ و عناصر حاشیه

تی وفادارانه به متپ از منظر وی، هر متپ حاوی دو برداشت است؛ در حالی که برداشت اول، برداش ( 34: 1811
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دهد که چه عناصری نا مفاهیمی در سرحدات متپ، شکنانه است، نشان میاست و دومیپ برداشت که شالوده

توان عمق وابستگی اند  هنگامی که مراتب دوگانگی حاضر در متپ روشپ شود، میطرد و سرکور شده

 ,Staten) انداخته است، درک کرد« نتغیر»گرانانه را به آننه حذف و طرد کرده و به وادی جانبهنک

توان گفت واسازی نعنی ییدا کردن دنگری در درون خود و انپ خودمحوری و از انپ رو می (.139 :1985

ای خشونت است چرا که برای دنگری هونت مستقل از خود قائل نیست مانند آننه در خودشیفتگی گونه

نافته در درون خود دارند ه آننه غرر و جوامع توسعهنظرنات نوسازی و توسعه قابل مشاهده است  هر چ

است و بیرون از آن همه حاشیه و دنگری است که مستحق تحقیر و سرکور گردد و « محور و مرکز»

« بنیادنپ»اند  بدنپ ترتیب، درندا از نوعی خشونت شناسی مانند ادوارد سعید به آن واکنش نشان دادهشرق

ترتیب تقابل معنانی درندا را گیرد و به عبارتی رنشه در انتزاع دارد  بدنپه میکند که از زبان رنشصحبت می

 ( 9: 1820شناس، مقدم و وظیفهتوان خشونت زبانی و ینهان نامید  )شهبازیمی

اند و خشونت نوشتار نک عامل بیرونی مهاجم باند متذکر شد، از نظر درندا نوشتار و خشونت به هم وابسته     

ناخواسته به جامعه وارد شده باشد بلکه انپ خشونت همواره وجود داشته است  به تعبیر درندا،  نیست که

گردد بلکه ی افشای اسامی خاص آغاز نمیدرازی به معصومیتی بکر و عرنان در لحظهخشونت با دست»

میدن، نامگذاری که باشد ناساختار خشونت یینیده است و امکان آن، نوشتار، نیز به همان اندازه یینیده می

بندی و تعلیق شود، نوعی از خشونت بنیادی زبان است که درج تمانز، دستهگاهی به زبان آوردنش ممنوع می

گردد  خشونت بنیادنپ نعنی فقدان اسم خاص، فقدان قرابت مللق و فقدان دلالت مللق را نیز شامل می

که هرگز داده نشده، رونانی که همیشه از  چه که در حقیقت هرگز نبوده است، حضوریحضور، فقدان آن

ییش مختل گردنده، تکرار شده و عاجز از برخود یدندار گشتپ مگر در نایدندی خونش بوده است 

(Derrida, 1974: 112.) رسد خشونت اولیه درندا را نیز باند در درون نظام تمانز ترتیب، به نظر میبدنپ

گردد  بنابرانپ آمیز تلقی مینز و فاصله بیپ آنها و دنگری، عملی خشونتگذاری افراد با انجاد تماوی جست  نام

کند  خشونت اولیه شامل همان ثنونت و تقابل است مراتب خشونت تولید میبندی افراد و انجاد سلسهطبقه

، نانیهای معگردد با کشف تقابلتواند به خشونت ثانونه و خشونت تجربی بدل گردد  در ادامه تلاش میکه می

 سهم و جانگاه خشونت اولیه مورد نظر درندا در نظرنات نوسازی و توسعه مورد واکاوی و نقد قرار گیرد 

 

 شالوده شکنی مفهوم خشونت در نظریات نوسازی و توسعه  (2

های فکری برخی از مهمترنپ شکنی درندا و با کنکاش در لانهگیری از روش شالودهدر انپ بخش، با بهره     

یردازان و اندنشمندان مکتب نوسازی تلاش خواهیم کرد، مفهوم خشونت زبانی، انتزاعی نا بنیادنپ را در رنهنظ
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-شناختی انپ متفکرنپ آشکار سازنم  به طور کلی اندنشمندان و صاحبشناختی و هستیمفروضات معرفت

ختی، مفهوم نوسازی و توسعه را روانشنا -نظران انپ مکتب از چهار بعُد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 اند که در زنر بدان خواهیم یرداخت:مورد بررسی قرار داده

یردازان والت وانتمپ روستو، سیمور مارتیپ لیپست و دانیل لرنر در زمره نظرنه ( رویکرد اقتصادی:2-1

مدرنیزاسهیون، جهزو نظرنهه و الگوههای رشهد اقتصهادی ذنهل مکتهب گیرند  اقتصادی مکتب نوسازی قرار می

رشد در میان نظرنات رشهد، نظرنه ( 150: 9515توسعه است )ندرونپ ییتر سه، های اولیپ الگوهها و نظرنه

-شدهشهناختهمنتشر شد،  (1295« )مراحل رشهد اقتصادی: نک بیانیه غیرکمونیسهتی»روستو که در کتار 

 نوع زا ظرنه رشد اقتصادی روستو(  ن20: 1829نه، هت)ترنپ نقش و شهراکت را در نظرنه مدرنیزاسهیون دارد 

-به شمار می توسعه قبال در هادندگاه ترنپرانج و بانفوذترنپ از نکی و بوده نوسازی در خلیتک هاینظرنه

رود  روستو نظرنه خود را از تقابل جامعه سنتی و مدرن آغاز کرده و مراحل رشد مورد نظر او در واقع جامعه را 

 خود تلاش کرد کتار تدونپ با کند  اومنتقل میاز وضعیت سنتی عمدتا در وجه اقتصادی به وضعیت مدرن 

نوعی دهد  از نگاه وی در مراحل رشد اقتصادی،  قرار مارکس نظرنه بدنل را خود ایمرحله ینج رشد نظرنه

بندی وجود دارد که کشورهای در حال توسعه در انتها و کشورهای توسعه نافته کاملا در صدر آن قرار طبقه

بندی را نک به مراحل انپ طبقه انپ کشورها بخواهند از انتها به صدر برسند بانستی کلیه دارند و اگر هر نک از

مراحل مورد اشاره وی در نظرنه مراحل رشد عبارتند از: جامعه   نک و یله به یله طی کنند و به ییش بروند

 :1960سنتی، مرحله قبل از خیز اقتصادی، مرحله خیز اقتصادی، مرحله بلوغ و مرحله مصرف انبوه )روستو،

و معیشتی و اقتصاد به سلح کشاورزی معینی داشت وری سقف بهره امع سنتی،از نظر روستو، در جو (  2 -6

بود و داران قدرت در دست زمیپ ودارای ساختار اجتماعی سلسله مراتبی  بود، از حیث طبقاتی، جامعه محدود

فضای خیلی کمی برای تحرک اجتماعی  اشت از انپ روآنها رنشه در جبرگرانی دراز مدت د نظام ارزشی

های سنتی تضعیف و با وقوع انقلار صنعتی و گسترش   در مرحله خیز، اما مقاومت بخشکرد اهم میفر

-های جدند، ساختار مشاغل نیز تغییر و با افزانش درآمدها، جامعه وارد عصر رفاه نا مصرف انبوه میتکنولوژی

 ( 198-195 :1814ییت و هارت، شود  )

 وستوهای مفهومی نظریه ر( دوگانه1جدول )
 جوامع غیر غربی جامعه غربی

 سنتی مدرن 

 ماندهعقب نافته توسعه

 اقتصاد کشاورزیع معیشتی اقتصاد صنعتی 
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 نظام ارزشی جبرگرا نظام ارزشی جدند

 تولید و مصرف محدود تولید و مصرف انبوه

 ساختار اجتماعی سلسله مراتبی نا عمودی ساختار اجتماعی افقی

برخی الزامات اجتماعی دموکراسی: توسعه اقتصادی و »مقاله مشهور خونش با عنوان؛ لیپست نیز در      

منتشر گردند؛ دموکراسی را در مجموع با سلح توسعه اقتصادی  1205که در سال « مشروعیت سیاسی

سی با های جامعه انپ بوده که دموکراهای سیاسی با دنگر جنبهنظام ترنپ رابلهنافتهشاند عمومیت»سنجد؛ می

ر های بیشتری برای استمراشود  انپ نعنی ملت ثروتمندتر، شانسوضعیت توسعه اقتصادی مرتبط دانسته می

با  -نماناند  باند افزود از نظر لیپست، ثروتمندیانپ تز اصلی، صورت ظاهری نظرنه او را می«  دموکراسی دارد

همراه  -د یزشکان، رادنو، تلفپ و روزنامه برای هر هزار نفرهای درآمد سرانه، تعداد افراد دارای اتومبیل، تعداشاخص

مرادی، با سه مؤلفه صنعتی شدن، شهری شدن و آموزش عمومی چهار مؤلفه اصلی توسعه اقتصادی است )قاضی

های شهرنشینی، کنند که نک رابله همبستگی میان شاخصگیری می(  لیپست و همکارانش نتیجه00: 1823

 ( 19: 1830های توسعه سیاسی وجود دارد )بشیرنه، شاخصآموزش و غیره با 

 های مفهومی نظریه لیپست( دوگانه2جدول )
 غیر غربی جوامع غربی

 فقیر ثروتمند 

 ماندهعقب صنعتی

 روستانی شهرنشینی

 باسواد

 دموکراتیک 

 سواد بی

 غیردموکراتیک

 

گذر از جامعه »گ است؛ لرنر است  لرنر در کتار اش یررندنگر اندنشمندی که شاخصه اقتصادی در نظرنه     

منتشر شد، ارجاع به جوامع غربی را تنها راه فهم توسعه  1201که در سال « سنتی با نوسازی خاورمیانه

محوری غرر نیست بلکه برعکس انپ است که -نظر او علت ابهامات موجود قومداند  بهاجتماعی و سیاسی می

ای وجوه سنتی و خاص خود را حفظ کنند  لرنر سه متغیر را متذکر ر قیمت یارهجوامع شرقی سعی دارند به ه

های جوامع غربی هستند  لرنر شده است؛ سلح شهرنشینی، سلح سواد و نشر اطلاعات که باند گفت مشخصه

ساز سوادآموزی و عنوان زمینهکند که صنعتی شدن و شهرنشینی بهبا ارجاع به تارنخ غرر چنیپ القا می

کند  دو متغیر دنگر در حال تعامل بر نکدنگر قرار دارند اما های عمومی نقش اول را انفا میگسترش رسانه

ها تقدم زمانی دارد؛ زنرا یذنرش و مقبولیت رسانه مستلزم سلح خاصی از سوادآموزی بر تعمیم رسانه
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شرط احراز سلح خاصی از اما به رو، رابله متقابلی بیپ انپ سه متغیر وجود دارد،سوادآموزی است  از انپ

نافته باشد که بتواند روند سوادآموزی و سپس که شهرنشینی به حدی توسعهشرط آنعبارت دنگر بهتوسعه  به

نوبه خود باعث افزانش هم به نابد و آنترتیب انپ رابله علّی ضرورت مینشر اطلاعات را سهولت بخشد  به انپ

ای فزاننده به سوی دموکراسی گام همیپ طرنق رژنم موجود به گونه منظم مشارکت سیاسی شده و از

آند؛ وجود نمیای بیپ انپ متغیرها بهتر از حد لازم شهرنشینی، هیچ رابلهدارد  برعکس در وضعیت یانیپبرمی

آند که خروج از آن جز به مدد سیاست منتج از توسعه نعنی حفظ ومرج ییش میدر نتیجه حالتی از هرج

سوادی را در (  از طرفی او بی41 -45: 1812یذنر نیست )بدنع، قتی اقتدارگرانی شکل حکومتی امکانمو

خواهی و یرستش در مقابل طغیان را مقانسه کرد  وی معتقد بود گیری در مقابل فزونمقابل روشنگری، کناره

( نا به عبارتی وی 112: 1814که جوامع مدرن مشوق تحرک، عقلانیت و همدلی هستند )ییت و ونک، 

 داند های جوامع مدرن میرا از ونژگی« مشارکت بالا»و « تحرک»، «همدلی»

 های مفهومی نظریه لرنر( دوگانه3جدول )

 جوامع غیرغربی جوامع غربی  

 صنعتی شدن 

 سلح بالای شهرنشینی

 اقتصاد سنتی 

 سلح یانیپ شهرنشینی

 سوادیبی سلح بالای آموزش   

 های عمومیگسترش رسانه

 تحرک و مشارکت اجتماعی

 عقلانیت و همدلی

 های عمومیفقدان رسانه

 یذنری و وجود خشونت ضعف هم

 

توان های مفهومی مندرج در دندگاههای روستو، لیپست و لرنر را ییش از هر چیز میترتیب، دوگانهبدنپ     

چون دکارت، هگل و دنگران دانست  بازتار همان تقابل مفهومی تفکر عصر روشنگری در اندنشه کسانی 

روستو، لیپست و لرنر با خلق نظرنات خود دریی طرح و ارائه الگونی از موفقیت و ییشرفت انسان و جامعه 

نیافته به دنبال مانده و توسعهآن، نعنی جوامع عقب« ضد»نا « دنگری»مدرن غربی و در واقع با ساختپ 

شناسی و های مدرن غرر بودند  معرفترای جوامع و دولتب« سازیشاخص»سازی و برندسازی و هونت

و « خور و بد»و « خیر و شر»شناسی انپ نظرنات به تعبیر درندا نشانگر تمانزی اندئولوژنک مابیپ هستی

انگاری مفهومی انپ ها و دوگانهتوان گفت، تقابلو   است   از انپ رو، به تعبیر درندا می« مللور و نامللور»

شدن، گسترش تکنولوژی و شهرنشینی، عقلانیت و مشارکت در برابر داری، صنعتینعنی سرمانهنظرنات، 
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ای خشونت انتزاعی را در ذات خود اقتصاد معیشتی، بومی، روستانشینی، یرستش و عدم همدلی و غیره    گونه

ورده نا نمود توان فرآانپ خشونت را می»شود  نهفته دارد که موجب حقارت، ضعف و سرکور دنگری می

( و 4: 1820اللهی، ساختار هژمونیک تفکر مدرن غرر دانست که دارای مشی یدرسالارانه )تاجیک و نعمت

ترتیب، غرر با انپ گونه مفهوم سازی، درصدد انجاد مرکزنت جدندی است و در انپ امپرنالیستی است  بدنپ

 شود  همان خشونت انتزاعی نا اولیه تولید می روند جانگزننی و انجاد غیرنت، خشونت در عرصه کلام و ذهپ نا

توان در ردنف رهیافت : نظرنات ادواردشیلز و ساموئل هانتینگتون و لوسیپ یای را می(رویکرد سیاسی2-2

( 1295«)های جدندتوسعه سیاسی دولت»سیاسی نظرنات نوسازی و توسعه بررسی نمود  شیلز درکتار 

طور بالقوه متمانل به تحول هستند و توسعه سیاسی تحقق بالفعل انپ های سیاسی بهمعتقد است همه نظام

ها شاهد تفوق قوانیپ مدنی باشیم و نهادهای نمانندگی و استعداد درونی است، به شرط آنکه در انپ نظام

های سیاسی وجود داشته باشد  شیلز بر انپ باور است که آننه سد راه انپ شکوفانی در جهان سوم آزادی

مند به قواعد و علاقه به تجدد و علاقههای بی، شکاف بزرگ بیپ اندک نخبگان تازه متجدد و تودهشودمی

های جامعه سنتی است  گروه نخبه در انپ جوامع عمیقاً از توده مردم جدا هستند و احساس تنهانی ارزش

سنتی و مدرن در یی توضیح  (  شیلز در انپ کتار، با تاکید بر تمانز جوامع19: 1828مهر، کنند )دبیریمی

ونژگی جوامع سنتی و مدرن و چگونگی گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن بود  گرچه معتقد بود که فرانند 

گذار از دولت و سیاست سنتی به دولت و سیاست نونپ با تعارضات و مشکلات زنادی همراه است )ساعی، 

دموکراسی »کند: ام سیاسی را از نکدنگر تفکیک میبندی خود، ینج دسته نظ(  وی در تقسیم994: 1824

 « سیاسی، دموکراسی حمانت شده، الیگارشی نوگرا، الیگارشی تمامتخواه و الیگارشی سنتی

شود  انپ رژنم در همان حال طور مشخص یاسخی به مسائل نوسازی محسور نمیدموکراسی سیاسی به     

های سیاسی در حال توسعه است قبل از هر چیز با نظام که مللور نک نظام سیاسی نوگرا و هدف تمامی

ای از نهادهای سیاسی متنوع و کارآمد مانند یارلمان منتخب و قدرت اجرانی و قضانی مستقل و مجموعه

شده موقتًا هدف دنگری را دنبال شود  دموکراسی حمانتهمننیپ فرهنگ سیاسی مشارکتی، متمانز می

شود که امکانات دستیابی به دموکراسی را دارند، اما خاصی از جوامع مربوط میکند  انپ رژنم به تعداد می

رو اولونت را به انجام نوسازی یذنر و نظام فکری هنوز سنتی بر آنها غلبه دارد  هم از انپفرهنگ مدنی آسیب

وکراسی دهند با انپ امید که شاهد فراهم آمدن شرانط فرهنگی مناسب برای دماجتماعی و اقتصادی می

عبارتی، نهادهای دموکراسی موجود است ولی تنوع آنها آنننان نیست که در دموکراسی خالص دنده باشند  به

شود  در رژنم الیگارشی نوگرا، نهادهای سیاسی دموکراتیک وجود ندارد نا در صورت وجود فقط جنبه می

فاقد هر گونه استقلال است  گروه نخبگان صوری دارند  ایوزنسیون عملًا حضور قانونی ندارد و دستگاه قضائی 
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های ها و عقلانیت و متلاشی کردن حلقهحاکم  اساساً نگران نوسازی اقتصادی و اجتماعی و تقونت کارآنی

کند از طرنق ها، برعکس سعی میسنتی است  الیگارشی تمامتخواه به جای انجام نوسازی بدون دخالت توده

ها بر خدمت توسعه هدانت شده قرار دهد  نمای نهادی انپ گونه رژنم بسیج سیاسی کل جمعیت، آن را در

تلفیقی از قدرت و نفی هر نوع مخالفت بنا شده است  بدنهی است که ضرورت انجام بسیج همگانی مستلزم 

ای از ارتباطات اجتماعی خاص است   الیگارشی سنتی؛  سلح وجود حزبی واحد و متصلب، همراه با شبکه

سیاسی است  الیگارشی سنتی طبعًا در حوزه سیاست با فقدان کامل تنوع ساختاری متمانز صفر توسعه 

ای هستند که با نهادهای مذهبی ترنپ نهادها و بعضاً فصلی و دورهشود  نهادهای سیاسی موجود از ابتدانیمی

طات اجتماعی در حد اندک، کنند  نه یارلمان وجود دارد و نه دستگاهی اداری، ارتباو خانوادگی تداخل ییدا می

رسد (  به نظر می09 -05: 1812حکومت مرکزی ضعیف و غیرمتشکل و نامناسب برای نوسازی است )بدنع، 

در نظر شیلز، نقله حرکت؛ الیگارشی سنتی و نقله یانان نیز همانا دموکراسی سیاسی است بنابرانپ همه 

 را طی کنند نایذنر باند مسیر حرکت غرر ای برگشتجوامع به گونه

 های مفهومی در نظریه نوسازی شیلز( دوگانه4جدول )
 جوامع غیر غربی)سنتی و در حال گذار( جوامع غربی)مدرن(

 های: نظام سیاسی دموکراتیک با ونژگی

 تفوق قوانیپ مدنی 

 ییوند میان نخبگان و توده 

 نهادهای سیاسی متنوع و کارآمد

 قدرت اجرانی و قضانی مستقل 

 یاسی مشارکتی فرهنگ س

 

های الیگارشیک وتمامتخواه شده، نظامهای حمانتدموکراسی  

 های: با ونژگی

یذنر، نظام فکری سنتی،          فرهنگ مدنی آسیب        

 اولونت دادن به نوسازی اجتماعی و اقتصادی، 

عدم وجود تفکیک قوا، وجود اجبار، فقدان ایوزنسیون، عدم 

، عدم ییوند نخبگان با توده، بسیج استقلال دستگاه قضائی

 سیاسی، حزر واحد
 

سامان سیاسی در جوامع »یرداز مشهور رهیافت سیاسی مکتب نوسازی، در کتار هانتینگتون دنگر نظرنه     

(، مفهوم توسعه سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرک و تجهیز 1291« )دستخوش دگرگونی

کت سیاسی مورد ارزنابی قرار داده و بر انپ اعتقاد است که از آنجا که در اجتماعی، رشد اقتصادی و مشار

کنند، نظام های جدندتر ظهور میصورت مشارکت و انفای نقشفرآنند توسعه سیاسی تقاضاهای جدندی به

خوراسگانی و های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد )اعتبارنانسیاسی باند از ظرفیت و توانانی

(   هانتینگتون اعتقاد دارد اگر نک جامعه بخواهد به اجماع سیاسی و در نهانت به 8: 1829یورمقدم، قلی

توسعه سیاسی دست نابد، باند قدرت هر گروهی از طرنق نهادهای سیاسی اعمال شود  بر انپ اساس، او آن 

اافتاده، یینیده، مستقل و منسجم کند که نهادهای یاندار، جنافته تلقی میهای سیاسی را توسعهدسته از نظام
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های نوسازی سیاسی را باند ترنپ جنبهکننده(  از نظر هانتینگتون، تعییپ12: 1830داشته باشند )هانتینگتون، 

در سه مؤلفه بررسی کرد: عقلانیت اقتدار سیاسی، تمانز کارکردی و ساختاری و رشد مشارکت سیاسی 

 ( 182 -09: 1830)هانتینگتون، 

گمان مهمترنپ تفاوت انسان نونپ با انسان سنتی، بی»دهد؛ انتینگتون مؤلفه اول را اننگونه توضیح میه     

دندگاه او نسبت به انسان در رابله با محیلش است  در جامعه سنتی، انسان، محیط طبیعی و اجتماعی خود 

ها خودشان احساس توانانی انسان شود کهشدگی زمانی آغاز مییذنرد  نونپعنوان نک واقعیت طبیعی میرا به

توانند طبیعت و جامعه را درک کنند و سپس به انپ نتیجه برسند کنند و انپ اندنشه را در سر بپرورانند که می

نابی به مقاصدشان تحت نظارت بگیرند  از همه مهمتر، نوسازی به توانند طبیعت و جامعه را برای دستکه می

اش نیاز کار بستپ کنش عقلانی برای دگرگونی محیط مادی و اجتماعیزمینه بهاعتقاد و استعداد انسان در 

وار انسان از قید نظارت های خارجی بر انسان و آزادسازی یرومتهمعنای طرد نفوذ بازدارندهدارد  نوسازی به

 (  141 -143: 1830خدانان، بخت و سرنوشت است )هانتینگتون، 

های های صلاحیتدارد، حوزه، هانتینگتون بیان می«کارکردی و ساختاری تمانز»در توضیح و تفسیر؛      

های مستقل و تخصصی با خاص حوزه فنی، نظامی، اداری، علمی باند از قلمرو سیاسی جدا شوند و ارگان

تر و تر، یینیدهمراتب اداری باند هر چه کاملدار وظانف سیاسی شوند  سلسلهمراتب خاص عهدهسلسله

(  در رابله با مشارکت سیاسی نیز نوسازی سیاسی به 115 -199و 03: 1830تر شود )هانتینگتون، منضبط

های اجتماعی سراسر جامعه در امور سیاسی نیاز دارد  اشتراک مردم در سیاست در اشتراک هرچه بیشتر گروه

های س، در دولتتواند میزان نظارت حکومت بر مردم را افزانش دهد و بر عکهای توتالیتر میدولت

 ( 03: 1830دموکراتیک، درجه نظارت مردم را بر حکومت بالا ببرد )هانتینگتون، 

 های مفهومی مورد نظر هانتینگتون( دوگانه5جدول )

 جوامع غیر غربی جوامع غربی

 تقدنرگرانی و اقتدار سلسله مراتبی عقلانیت اقتدار سیاسی

 عدم تفکیک ساختاری کارکردی تمانز کارکردی و ساختاری

 فقدان نهادننگی سیاسی نهادمندی سیاسی

 ایفقدان مشارکت نا مشارکت تجهیزی نا توده مشارکت سیاسی
 

برای توضیح نظرنه خود درباره توسعه سیاسی، « های توسعه سیاسیجنبه»لوسیپ یای نیز در کتار      

های توسعه سیاسی عبارتند از: برابری اجتماعی، کارآنی کند  او معتقد است شاخصنظرنه بحران را ملرح می
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های سیاسی برای رسیدن به توسعه سیاسی با شش دسته سیاسی و انفکاک ساختاری  به نظر یای، نظام

ها ها متضمپ تحقق توسعه سیاسی است  انپ بحرانآمیز از انپ بحرانشوند و عبور موفقیتبحران مواجه می

(  در کل باند گفت؛ لوسیپ 11: 1828مهر، روعیت، نفوذ، مشارکت، ادغام، انگیزه )دبیریعبارتند از: هونت، مش

های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن یای افزانش ظرفیت نظام را در یاسخگونی به نیازها و خواسته

 داند ساختارها و همننیپ افزانش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می

 ی مفهومی نظریه لوسین پای( دوگانه ها6جدول )

 

 

 

 

 

 
 

نافته، آنها را از جوامع مع توسعههای مختص جوابدنپ ترتیب، شیلز، هانتینگتون و یای با برشمردن ونژگی     

شود چرا نیافته میکنند و انپ خود سبب سرخوردگی و سرکور دول توسعهنیافته تفکیک میشرقی و توسعه

های مختلف، از جمله اندئولوژی، به فرد انپ احساس گوند؛ قدرت از طرنق گفتمانگونه که فوکو میکه همان

ترنپ رفتار ممکپ است و بنابرانپ، انپ رفتار کند، طبیعیقدرت تجونز میکند که ییروی از آننه را القاء می

-توان دوگانه(  در نظرنات شیلز و هانتینگتون براحتی می11: 1810)نجومیان، « حاصل تصمیم مستقل اوست

 ها نا تمانزات مفهومی و برتری نک نوع نظام سیاسی که رنشه در فرهنگ و جامعه غرر دارد را سراغ گرفت 

-ها و برنامهتر دموکراسی سیاسی از نوع ارویانی آن هدف غانی و نهانی و آمال تمام استراتژیبه عبارت دقیق

شود  دموکراسی از نوع غربی آن با ونژگی هانی مانند عقلانیت سیاسی، های توسعه سیاسی نامیده می

و ییشرفت سیاسی و سانر رژنم نهادمندی سیاسی، تفکیک ساختاری، رقابت سیاسی و     نماد مردمسالاری 

های سیاسی به دلیل عدم برخورداری از چنیپ خصانلی با برچسب غیر مردمی و خودکامه به حاشیه رانده 

شوند  از انپ رو تبعات مفهومی و زبانی ناشی از چنیپ نگاه آنتاگونیستی به امر توسعه به تعبیر درندا چیزی می

ود که هدفش به حاشیه راندن و طرد سانر نظام های سیاسی و در جز خشونت انتزاعی و ابتدانی نخواهد ب

 صورت امکان از میان برداشتپ آنها )خشونت ثانونه( در عرصه سیاست عملی است    

     

 جوامع غیر غربی جوامع غربی

 نابرابری اجتماعی برابری اجتماعی

 ناکارآمدی سیاسی کارانی سیاسی

 ادغام ساختاری انفکاک ساختاری

 انفعال سیاسی افزانش مشارکت سیاسی 
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نظرنات تالکوت یارسونز و مارنون لوی و نیل اسملسر  (رویکرد اجتماعی نظریات نوسازی و توسعه:2-3

یرآوازه و یردازان  از نظرنهتالکوت یارسونز ی و توسعه قابل ارزنابی است  در رونکرد اجتماعی نظرنات نوساز

کوشد مییارسونز از موضع لیبرالی   بسیاری از تحقیقات نظری و تجربی بوده است الهام بخشو اثرگذار غرر 

 ه تهدندکننده شخصیت فردی نا نظم اجتماعیرونده است و هیچ گاکه مدرنیته نک امکان ییش نشان دهد

و در  فرهنگی به اجماع میرسندهای کردن ارزشطرنق درونی  اجتماعی ازنیست  بهه نظهر یارسهونز عهاملان 

نابد  با انپ حال، جهت فهم خشونت انتزاعی نهفته در نهانت جامعه به سمت تعادل و ییشرفت سوق می

و مدرن اشاره دارد الزامی است  رونکرد یارسونز بررسی متغیرهانی الگونی وی که به تمانز میان جوامع سنتی 

روند که در نظام فرهنگی رنشه دارند  یارسونز در شمار میمتغیرهای الگونی مزبور روابط اجتماعی اساسی به

 ( بر انپ اساس ینج دسته متغیرهای الگونی وجود دارد که عبارتند از:1201«)سیستم اجتماعی»کتار 

جوامع سنتی، روابط اجتماعی به صورت شخصی، احساسی و چهره به  ( روابط عاطفی در مقابل روابط رسمی  در1

 چهره است، در حالی که در جوامع مدرن انپ روابط شکل رسمی، غیرشخصی، غیروابسته و غیرمستقیم دارد 

گرانانه  در جوامع سنتی افراد با اعضای نک محفل اجتماعی، ارتباط برقرار گرانانه در برابر عام( روابط خاص9

 برند و در آنجا هنجارهای عام حاکم است سرمیهای ناآشنا در تعامل بهکنند ولی در جوامع مدرن افراد با گروهمی

( منافع فردی در مقابل منافع جمعی  در جوامع سنتی غالباً وفاداری به خانواده نا قبیله و جز اننهاست و حال 8

 است  های فردیآنکه در جوامع مدرن تأکید بر منافع و خواست

سالاری  در جوامع سنتی معیار گزننش، اصل و نسب، خون، گرانی در برابر شانسته( روابط مبتنی بر نسبت4

 شوند نژاد، قومیت و جز اننهاست ولی در جوامع مدرن افراد بر اساس شانستگی و انجام کار ارزنابی می

ها از نظر کارکردی درهم و ی نقشنگری  در جوامع سنتنگری در مقابل ونژه( روابط مبتنی بر درهم0

شود )قوام، تر میتخصصیتر شدن امور، روابط نیافته است، در حالی که در جوامع مدرن با یینیدهتخصیص

 ازساخت را ناشی عدم توسعه کشورها (  یارسونز نگاهی ساختاری به توسعه دارد از انپ رو01 -05: 1811

 مختلف الگوهای تغییر در را ممکپ راه حال تنها عیپ در انترنپ ودانسته آس آنها درونی ناکارای و ناهمگپ

هدف اصلی یارسونز از ارائه   میداند غربی الگوهای بکارگیری فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، از طرنق

های ساختاری کشورهای جهان سوم با جهان اول انپ است که بگوند ونژگی مقانسه متفاوت ومتغیرهای الگونی 

نافتگی است و در عوض آننه باعث ییشرفت ترنپ مانع توسعهو فرهنگ کشورهای جهان سوم مهم سنت

ای در فرانند   به اعتقاد یارسونز هر جامعهاستگیری از متغیرهای الگونی جدند کشورهای مدرن شده است، بهره

نشده و لذا نک نظم فرعی  ها تفکیکن خرده نظامکند: جامعه ساده؛ که در تکامل خود سه مرحله را طی می

ممکپ است چندنپ کارکرد  داشته باشد که متناسب با خودش نیست  جامعه میانه؛ که در آن تفکیک و تمانز تا 
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: 1813حدودی صورت گرفته است  و جامعه مدرن؛ که مبتنی بر تفکیک و تمانز کامل ساختاری است  )دنلینی، 

 آنهاست  « تفکیک و تمانز نهادها و کارکردهای»نظر یارسونز  (بنابرانپ معیار ییشرفت و تکامل از804-191

 های مفهومی نظریه پارسونز( دوگانه7جدول )
 جوامع سنتی)غیر غربی( جوامع مدرن )غربی(

 روابط عاطفی روابط رسمی

 منافع جمعی منافع فردی

 نسبت گرانی شانسته سالاری 

 درهم نگری ونژه نگری

 خاص گرانی عام گرانی

 کارکردی-فقدان تفکیک و تمانز ساختاری کارکردی-کیک و تمانز ساختاریتف
 

کند: تخصص لوی نیز ساخت جوامع سنتی و مدرن را بر حسب شش خصیصه سیستماتیک زنر مجزا می     

خودکفائی واحدها؛ افزانش تخصص در های واحدها در جوامع مدرن، تخصصی است، عدمواحدها؛ کلیه فعالیت

شود که واحدها نتوانند خودکفا شوند، اخلاق فزاننده جهانی؛ در جوامع مدرن حالت باعث می جوامع مدرن

کنند، تمرکزگرانی؛ با مدرن شدن جامعه مردان اخلاق جهانی کسب میرود، دولت و دولتخونشاوندی از بیپ می

شمولی و گرانی، جهانعقلنابد، ارتباطات؛ در جوامع مدرن روابط بر اساس گرانش به تمرکزگرانی افزانش می

ترنپ وسیله مبادله است و اکثر عنوان مهمهای کارکردی است، تمرکز مبادله؛ در جوامع مدرن بازار بهونژگی

 در اصل جامعهلوی در تعرنف نوسازی الگوی مارنون  ( 4: 1891زاده، گیرد )لهسائیمبادلات در بازار انجام می

دهد که کشورهای عقب مانده، طعم نوسازی را ل به نوسازی زمانی روی میمیاست  به باور وی انگلستان نونپ 

هانی چون بی تخصصی، سنت گرانی، وابستگی شدند و امتزاج کارکردها، با بنشند؛ ولی انپ کشورها با ونژگی

    مشکلات بسیاری چون سرخوردگی، ناتوانی در تبدنل منابع، کمی مهارت ها و    شناخته می شوند

 های مفهومی نظریه لوی(  دوگانه8جدول )
 جوامع غیر غربی  جوامع غربی

 وجود تخصص  عدم تخصص گرانی

 خودکفانی  عدم خودکفانی واحدها

 اخلاق محدود  اخلاق فزاننده جهانی

 یراکندگی  تمرکز گرانی

 ارتباطات سنتی  ارتباطات گستردهعتکنولوژنک

 یراکندگی مبادله  تمرکز مبادله
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در قلمرو به اعتقاد وی، ؛ بیندنوسازی را در تمانز ساختاری میان جامعه مدرن و غیر مدرن مینیز  لر،اسم     

 سازمان اداری گیریو شکل چون آراءعمومی هانیرا به سیستم خود جای ایهای اقتدار قبیلهسیاست سیستم

 نظر راکه از مهارتهانی و کندمی تلاش بیسوادی کاهش جامعه برای وتربیت، در قلمروتعلیم دهد،می ونژه

با  همراه هایسیستم عمده دنپ، به طور قلمرو در کند؛می مولد هستند، بیشتر اقتصادی، رشد فرهنگی

دهند و از نظر طبقاتی، تحرک اجتماعی و خرافات و سحر و جادو جانشان را به ادنان همراه با عقلانیت می

 کم شاهد حذفو جامعه کم شود سست سلسله مراتب تثاب شودکه سیستم هایمی باعث خود جغرافیانی

ادغام و  فرانند یذنرد که ( با انپ حال اسملسر می199 :1800 سلسله مراتب غیرعادلانه باشد  )اسملسر، نیل،

های گیرد، به همیپ دلیل آشفتگیها، همواره به خوبی صورت نمیهمسازی، به دلانلی چون ستیز ارزش

   دهدسیاسی و جنگ چرنکی روی میاجتماعی، مانند خشونت 

 های مفهومی نظریه اسملسر( دوگانه9جدول )
 جوامع غیرغربی جوامع غربی

 جامعه مدرن

 اقتدار قانونی

 سواد

 عقلانیت

 تحرک اجتماعی و طبقاتی

 جامعه سنتی

 ایاقتدار قبیله

 سوادیبی

 اعتقاد به خرافات، سحر و جادو

 مراتب ناعادلانهسلسله

 

های توان دوگانهرنات یارسونز، اسملسر و لوی که بیشتر صبغه اجتماعی دارند نیز به وضوح میدر نظ     

 شدن امور، جهانتخصصیعقلانیت، هانی مانند نافته واجد ونژگیمفهومی را مشاهده کرد  جوامع توسعه

ستند و جوامع سنتی و گرانی و    هنگری، تخصصسالاری، ونژهداری و بازارگردانی، شانستهشمولی، سرمانه

گردند  گری، اخلاق محدود، خودکفانی و    مشخص میهانی چون درهم نگری، عاطفیتوسعه نیافته با مولفه

فردگرانی »ها از جمله؛ عدم خودکفانی، تمرکزگرانی و تمرکز مبادله، از نکسو در تفکر غالب انپ ونژگی

که آن هم مبتنی بر عقلانیت است، « گرانیفانده»گر در که متکی بر اومانیسم است و از سوی دن« لیبرالیستی

« سازی خیربیشینیه»به اصل « الزام»گرانی کلاسیک و مدرن رنشه دارد  فصل مشترک همه رونکردهای فانده

گر و رهانی انسان از قید طبیعت معنا ( انپ خیر خود مبتنی بر عقلانیت محاسبه4: 1828حرفه، است )ییک

های فردی در جامعه مدرن در برابر تعهدات و گیرینپ، از نظر انپ اندنشمندان، تعلقات و جهتنابد  بنابرامی

های سنتی و کهپ هونت اجتماعی انپ گیرد و در نهانت بنیانتعلقات جمعی افراد در جوامع غیر غربی قرار می

 دهد جوامع را هدف قرار می
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ونستی و ییوزنت نظر یارسونز، لوی و اسملسر متاثر از تفکرشده مدروی هم نظام منسجم، نکپارچه و همسان     

گرانی و انتزاع گرانی، ذهپ  نظرنه کارکردی ساختاری بر یانه مفاهیمی مانند علماز آن افلاطهونی اسهت ییش

کاری وعدم اعتقاد به یونانی و تضاد، جبرنت جامعه و بیش از حد، ارگانیسیسم، سکولارنسم، محافظه

تماعی بنا شده که در عمل با واقعیات اجتماعی کشورهای غیر غربی همخوانی و تناسبی ندارد  ساختارهای اج

اندنشی موجود در ذات در نظرنات یای، یارسونز و لوی تانید کننده همان نگاه های مفهومی و قلبیدوگانه

مدرن غربی دارد و  فرودستی نظرنات توسعه است که رنشه در فرهنگ و اندنشه خودبرتربیپ انسان -فرادستی

 در عمل به بیان درندا مولد خشونت انتزاعی نا اولیه است   

توان از نظرنات در رهیافت فرهنگی میروانشناختی نظریات نوسازی و توسعه:  -(رویکرد فرهنگی2-4

، «اسمیت»و « اننکلس الکس»و « دنوند مک کله لند»کسانی چون اننکلس، اسمیت و مک کله لند نام برد  

 توسعه تأکید دارند و معتقدند که تا انگیزهمسیر نوسازی و در  «روانی»جمله کسانی هستند که برعوامل  از

اننها تنها میزان بالانی از انگیزش  نیست  در نظر توسعه امکان یذنر، نشود های درونی کارفرمای اقتصادی انجاد

رود در انپ صورت گونی فرهنگی بشمار میفردی نا نیاز به کسب موفقیت است که آغاز و انجام توسعه و دگر

گردد، بلکه عامل نیاز به موفقیت نیز از نه تنها توسعه بر حسب عوامل اقتصادی همنون سرمانه ارزنابی می

ها و معیارهانی مانند انسان نو و مدرن، به ونژگی   اننکلس و اسمیت دربارهاهمیت قابل توجهی برخوردار است

ل و یذنرش تجربیات تازه و استعدادش برای ابداع و تغییر، برخورداری از عقاند و آرا و آمادگی انسان برای قبو

توجه به تنوع عقاند و آگاهی از اختلافشان با نکدنگر، معلوف بودن ذهنش به حال و آننده تا به گذشته و 

دهی امور، کارآمد بودن رنزی و سازمانشناسی و نظم و انضباط، تمانل داشتپ به برنامهبرخوردار بودن از وقت

مندی تسلط بر محیط، قابل محاسبه دانستپ جهان، احترام به دنگران، اعتقاد به علم و نا داشتپ انده و توان

(  همننیپ از نظر 193 -112: 1804تکنولوژی، احترام به برابری و رعانت حقوق دنگران توجه دارند )وننر، 

و آگاه است، احساس مسئولیت کامل نسبت به انجام وظانف و کننده اننکلس انسان مدرن شهروندی مشارکت

(  مک کللند نیز 3: 1891زاده، باشد )لهسائیکند، مستقل، خودمختار، روشنفکر و قابل انعلاف میکارها می

 لند، کله  به نظر مک  یپ نیاز به ییشرفت وتولید ناخالص ملی در جوامع معاصر قائل به نوعی همبستگی استب

 در کلیدی عامل عنوان به را آن باند بلکه نمود تلقی نوسازی برای لازم عامل تنها نباند را ییشرفت به یازو ن میل

 از نکی که است جنبه دو دارای روانشناسی لحاظ از نوسازی به انگیزش که داشت توجه باند نیز گرفت، و نظر

 سعادت به علاقه نعنی اعی است،ه ییشرفت و دنگری فضیلتی اجتمب میل شخصی، نعنی است فضیلتی آنها

 به میل آنها از نکی که است نیاز روانی دوعنصر به اقتصادی های موفقیت احراز برای که است معتقد و دنگران

ه 89 :1804  وننر،) «است عمومی رفاه سلح بردن بالا به نیاز دنگری و است دنگران بر خود برتری میل اثبات



  دادیاصفهانی و الهسمیعی؛ ...در « خشونت»فهوم واکاوی م   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

113 

 

توسعه نیافته  مردم کشورهای وعقاند در حالات به اننکه انپ گیرند با اعتقادمی را بکار الگو که انپ کسانی( 94

( 19 ص1810زاده،یاقدام نمود  )لهسان افراد به تک تک به آموزش باند معتقدند است کمیار نا وجود ندارد

سومی  انپ محققان معتقدند نوسازی جهان سوم در گرو تغییر نافتپ ونژگیهای افراد جهانروی هم رفته، 

    است و اننکه باند نگرشها و ارزشهای خود را به ونژگیهای مردم ارویای غربی و آمرنکای شمالی شبیه سازند

شناسی مدرن برای نزدنک به دو قرن، چیزی جز شناختپ انسان غیرارویانی از منظر انسان در واقع، انسان     

شوند که باند به موازات نگر، سلوحی از ابزارها تلقی میها و جوامع دارویانی نبوده است به انپ معنا که انسان

نگری انسان گری و کلتوان رنشه محاسبه(  از سوی دنگر می15: 1828شاغول ارویا نظام نابند )کازرونی، 

ای از مدرن را در سنت فکری یراگماتیسم نافت  از دندگاه مکتب یراگماتیسم آن عقلانیتی مفید است که گره

، عقل انسان را جانی مورد ارزش قرار ماعی، تجربی و عملی انسان بردارد  به عبارتی در انپ اندنشهمشکلات اجت

های انسانی منتهی شود و ارزش معرفت را به جنبه عملی منحصر کند دهد که به میل و هدف و رغبتمی

ت  لذا معیار حقیقت، تنها در سودمندی عملی نهفته اس« حقیقت»(  همننیپ در انپ اندنشه 9: 1814)فدوی، 

      ( 1: 1821عبارت است از سودمندی، فانده، نتیجه و نه انلباق با واقعیت عینی )محمدرضانی و عابدننی، 

 ( دوگانه های مفهومی نظریه اینکلس، اسمیت و مک کللند11جدول )
 مشخصه انسان غیر غربی مشخصه انسان غربی

 عدم محاسبه  یذنر دانستپ جهانمحاسبه

 عدم تسلط بر محیط  لط بر طبیعتمس

 برنامگی بی رنزی و نظمبرنامه

 مسئولیت بی یذنرمسئولیت

 وابسته  مستقل و خودمختار

 متحجر  منعلف

 معتقد به اصول یراگماتیست

 ها و عدم تمانل به تجربه کردن امور جدندیانبند به سنت آمادگی برای تغییرات و تجربیات جدند

 منزوی و فاقد آگاهی گاهمشارکت جو و آ
  

لند نیز کاملا مشهود است و بر یانه بنابرانپ، خشونت ینهانی در در بلپ اندنشه اننکلس، اسمیت و مک کله     

های مفهومی مندرج در سامانه نظری انپ اندنشمندان، که توان گفت دوگانهروش شالوده شکنی درندانی می

ناختی انپ نظرنات مانند ماترنالیسم، اومانیسم و فردگرانی افراطی، شدر مبانی و مفروضات معرفتی و هستی

انگاری و    رنشه دارند، حامل خشونت زبانی اراده باوری و اختیارگرانی، عقلانیت ابزاری و فنی، فانده باوری، شیء

د و مستقل، های خردورز، خودبنیاو انتزاعی هستند  خلق و ابداع و قرار دادن مفهوم انسان مدرن با ونژگی
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خواه و      گرا، تحولساز، متساهل، تجربهاندنش، سرنوشت گرا، آزادیذنر، عملگر، مسئولیتمنضبط و محاسبه

های متفاوتی است، در واقع به معنای بیان ها و نا واجد ونژگیدر مقابل انسان سنتی که فاقد چنیپ ونژگی

راندن که در قالب توهیپ، تحقیر،  سرکور، انکار و به حاشیهخشونت زبانی و انتزاعی از جانب انپ نظرنات است 

 کند انسان سنتی خود را بازنمانی می

 های مفهومی و خشونت انتزاعی نظریات توسعه و نوسازی( دوگانه11جدول )

 

ابعاد 

 توسعه

 

 پردازنظریه

 

 های مفهومی تقابل

خشونت انتزاعی نهفته 

های مفهومی در دوگانه

 ن/)نسبت به انسا

 جامعه غیر غربی(

 

 

 

 

 اقتصادی

 

 

 روستو

مانده، اقتصاد صنعتیع اقتصاد نافتهععقبمدرنعسنتی، توسعه

کشاورزی، نظام ارزشی جدندعنظام ارزشی جبرگرا، تولید و 

مصرف انبوهعتولید و مصرف محدود، ساختار اجتماعی 

 افقیعساختار اجتماعی عمودی 

کننده، غیرمولد، مصرف

قد فاقد کارانی، فا

یرور، سودمندی، تپ

کوته فکر، متضرر، 

مانده،شهرنشینیعروستانی، ثروتمندعفقیر،صنعتیععقب لیپست بدبخت، مفلوک 

 سواد، دموکراتیکعغیردموکراتیک باسوادعبی

 

 لرنر

اقتصاد صنعتیعاقتصاد سنتی، سلح بالای شهرنشینیعسلح 

سوادی، گسترش یانیپ شهرنشینی، سلح بالای آموزشعبی

های عمومی، تحرک و مشارکت های عمومیعفقدان رسانهنهرسا

 یذنری، عقلانیت و همدلیعوجود خشونت اجتماعیعضعف هم

 

 

 

 

 

 

 سیاسی

 

 

 

 

 شیلز

نظام سیاسی دموکراتیکعنظام سیاسی الیگارشیک و 

تمامتخواه، ییوند نخبگان و تودهععدم ییوند نخبگان با توده، 

ان ایوزنسیون، بسیج نهادهای سیاسی متنوع و کارآمدعفقد

سیاسی و حزر واحد، قدرت اجرانی و قضائی مستقلععدم 

تفکیک قوا، فرهنگ سیاسی مشارکتیعفرهنگ مدنی 

 یذنر، نظام فکری سنتی و وجود اجبار آسیب

کفانتی سیاسی، ظالم، بی

مظلوم، سرکوبگر، بی 

فرهنگ، جهالت سیاسی، 

صغارت سیاسی، بردگی 

سیاسی، بی عدالتی 

الف آزادی، سیاسی، مخ

  صلح و امنیت

 

 

مراتبی، عقلانیت و اقتدار سیاسیعتقدنرگرانی و اقتدار سلسله

کارکردی، -تفکیک ساختاریتمانزکارکردی و ساختاریععدم

نهادمندی سیاسیعفقدان نهادننگی سیاسی، مشارکت 
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 سیاسیعفقدان مشارکت نا مشارکت تجهیزی  هانتینگتون

 

 یای

ری اجتماعی، کارآنی سیاسیع ناکارآمدی برابری اجتماعیعنابراب

سیاسی، انفکاک ساختاریعادغام ساختاری، افزانش مشارکت 

 سیاسیعانفعال سیاسی 

 

 

 اجتماعی

 

 

 یارسونز

روابط رسمیعروابط عاطفی، منافع فردیعمنافع جمعی، 

 گرانیعنگری، عامنگریعدرهمگرانی،ونژهسالاریعنسبتشانسته

کارکردیعفقدان -ز ساختاریگرانی، تفکیک و تمانخاص

 کارکردی-تفکیک و تمانز ساختاری

کفانت، بدبیپ، نادان، بی

نظر، متعصب، تنگ

یرست، بی فکر، خرافه

 بیگانه ستیز، وحشی

 

 

 لوی

 وجود تخصص، عدم خودکفانی واحدهاعگرانیععدمتخصص

 خودکفانی، اخلاق جهانیعاخلاق محدود، تمرکزگرانیع

ارتباطات سنتی،  رده تکنولوژنکعیراکندگی، ارتباطات گست

 تمرکز مبادلهعیراکندگی مبادله 

 

 اسملسر

ای، جامعه مدرنعجامعه سنتی، اقتدار قانونیعاقتدار قبیله

 سوادی، عقلانیتعاعتقاد به خرافات، تحرک اجتماعیعسوادعبی

 مراتب ناعادلانه  سلسله

 

 -فرهنگی

 روانشناختی

 

اننکلس، 

اسمیت و 

 مک کللند

گری، مسلط بر محاسبهیذنر دانستپ جهانععدمبهمحاس

 برنامگی،بی رنزی و نظمعطبیعتععدم تسلط بر محیط، برنامه

وابسته،  مسئولیت،مستقل و خودمختارعیذنرعبیمسئولیت

یراگماتیستعمعتقد به اصول، آمادگی برای تغییرات و تجربیات 

ر تمانل به تجربه کردن اموها و عدمجدندعیانبند به سنت

 جو و آگاهعمنزوی و فاقد آگاهی جدند، مشارکت

انسان متحجر، ناتوان، 

گیر، خشپ، ترسو، گوشه

دارای روحیه تهاجمی، 

عافیت طلب، بدگمان، 

 شلخته و بی نظم، 

 

 گیری نتیجه

دهی به انپ یرسش اصلی بود که مفهوم خشونت چه جانگاهی در نظرنات یژوهش حاضر دریی یاسخ     

توسعه دارد؟ چنانکه توضیح داده شد، خشونت صرفاً جنگ، آشور، قهر، اجبار، انقیاد،  مکتب نوسازی و

گیرد بلکه جنبه ینهان و غیرمستقیم خشونت، بارها های آشکار و صرنح را دربرنمیسرکور کردن و دنگر گونه

رد توجه بوده است  دهد اما چون زبانی و کلامی است و به عبارتی حالت انتزاعی دارد کمتر موو بارها رخ می

کارآمد و با هدف ییشرفت و توسعه  نظرنات توسعه و نوسازی اگرچه در نگاه نخست نظرناتی محبور و
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های منفی هستند  شود، آنها نیز حامل خشونت نا برچسبکنند اما وقتی به بلپ آنها توجه میخودنمانی می

نظرنات نوسازی و  یختشناشناسی و روشمعرفتهای یژوهش نشان داد که با توجه به دترمینیسم نافته

آنها، انپ نظرنات به تعبیر درندا، حامل های معنانی نهفته در مفاهیم ابداعیتوسعه و همننیپ تمانزها و تقابل

تر؛ نگاه، ذهنیت و روانت خشونت انتزاعی، زبانی، بنیادی نا همان خشونت اولیه هستند  به عبارت روشپ

مراتبی، تخاصمی، گرانانه، اندئولوژنک، هژمونیک، طردانگارانه، سلسلهنه، تقلیلمدارانگر، قومخلی،کلان

انگاری حاکم بر نظرنات نوسازی و توسعه، باردار خشونت اندنشی، نکساناندنشی، عمودیآنتاگونیسمی، قلبی

اقع، درندا از های ثانوی و عینی گردند  در وتوانند حتی بسترساز خشونتانتزاعی هستند، که در شرانلی می

گیرد و به عبارتی رنشه در انتزاع دارد  بر اساس کند که از زبان رنشه میصحبت می« بنیادی»نوعی خشونت 

شود و رابله بیپ انپ دو قلب است که عامل منلق درندا، هر وجودی از تضاد با وجودی مقابل آن تعرنف می

وی جستجو کرد  « تمانز»ا را باند در درون نظام شود، خشونت اولیه مد نظر درندحرکت و تکامل محسور می

های های مفهومی و تقابلبنابرانپ، در ادامه تلاش کردنم به کمک روش شالوده شکنی نا واسازی درندا، دوگانه

معنانی موجود در سامانه نظری اندنشمندان انپ مکتب را شناسانی کرده، ضمپ برشمردن آنها، از خشونت 

زاعیِ نهفته در بلپ انپ نظرنات یرده بردارنم  چنانکه در متپ انپ یژوهش اشاره شد با توجه به اولیه، نهانی نا انت

نگاه دوآلیستی و آنتاگونیسمی و اندئولوژنکی حاکم بر گفتمان مکتب نوسازی و توسعه، در عمل شاهد ترسیم 

ه تقونت کننده هستیم ک« خیر و شر»و « خور و بد« »و دنگری« ما»کشی میان و خط« تمانز»نوعی 

انتزاعی انپ نظرنات  -و نشاندهنده خشونت و سرکور زبانی« غیر»با « غرر»فرودستی  -مناسبات فرادستی

فرهنگی و »که کاملا « بدنهی و طبیعی»کند، انپ برتری، نه گونه که درندا تاکید میاست  با انپ حال، همان

ای دست نافت توان به نکات مهمی درباره اندئولوژیمیهای درون متپ است  بنابرانپ با نافتپ تقابل« برساخته

کند و از انپ طرنق درصدد انجاد تساوی و عدالت میان عناصر در متپ و عناصر که متپ از آن حمانت می

 شده برآمد     ای، تحقیر شده و سرکورحاشیه
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