
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

1391تابستان/سوم/شماره چهارم، سال مطالعات توسعه اجتماعی ایرانمجله
Journal of Iranian Social Development Studies 2012 (summer), Vol. 4, No.3

ها و راهکارها؛ چالشدر ایرانبررسی موانع ساختاري در جهت شکل گیري و ارتقاء توسعه فرهنگی

3گودرز سلمانی، 2هاشم آرام، 1منصور وثوقیدکتر

چکیده
توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش هاي محلی و ،استخود باوري جامعه هاي اصلی یکی از شاخصتوسعه فرهنگی

هدف .هاي فرهنگی و اجتماعی به نیازهاي معنوي و مادي افراد جامعه خود پاسخ دهدریزياز طریق برنامهباید بتواندملی، 
، فرهنگ فرهنگ سنتیکهاستدالل مقاله بر این استکلی این نوشتار بررسی موانع ساختاري توسعه فرهنگی در ایران است. 

توسعه ساختاريمانعبه عنوان،جامعهه از نظام اجتماعی ناهمگون و نامتوازنبرآمدو تأخر فرهنگی سنت ایرانیاستبداد،
فرهنگی در ایران بوده است.

جمع از کتب، مقاالت و اسناد ها  و اطالعات برداري نظري دادهبوده و با استفاده از تکنیک فیشروش تحقیق بصورت اسنادي
اند.باط هاي نظري، تجزیه و تحلیل شدهتنتحلیلی و متکی بر اس-و با شیوه توصیفیآوري شده

هاي فرهنگی و به عبارتی وضعیت توسعه فرهنگی ایران در شرایط مساعد و دهد، وضعیت شاخصیافته هاي تحقیق نشان می
مطلوبی نیست و از جمله عوامل تأثیرگذار بر این وضعیت مقوالت فرهنگ سنتی، سنت ایرانی، فرهنگ استبداد و تأخر فرهنگی 

ت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است، فرهنگ برآمده از نظام ناموزون و ناهمگون جامعه ایران، به عنوان مانع ساختاري اس
روند و فرآیند توسعه و توسعه فرهنگی در جامعه ایران بوده است.

، فرهنگ سنتیتوسعه فرهنگیموانع ، فرهنگیتوسعه:کلید واژه ها
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و طرح مسألهمقدمه
ها و رفتارهاي اجتماعی که وظیفه اساسی هر فرهنگ پاسخگویی به مشکالت جاري و رایج جامعه است. مسلماً ارزش

تواند پاسخگوي مشکالت موجود باشد. رسالت پاسخگویی فرهنگ به شرایط (مشکالت) جامعه باشد میمتناسب با
شود. به بیان دیگر وظیفه اساسی هر فرهنگ عالوه بر مشکالت موجود و متناسب بودن آن، شامل فعالیت اقتصادي نیز می

با توجه به اهمیت بنیادین گیرد.ز در بر میها و مسائل اقتصادي را نیپاسخگویی به مشکالت موجود جامعه، فعالیت
و همچنین با توجه به و تأکید صاحبنظران و سازمان هاي فرهنگی در دهه هاي اخیر،فرهنگ و نقش آن در جهان امروز

خالءهاي اخالقی و فرهنگی موجود، توسعه فرهنگی در دنیاي کنونی ضروري و گریزناپذیر به نظر می رسد. بطوریکه 
نامید و مقرر نمود که باید "فرهنگ"بیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، دهه پایانی قرن بیستم را دهه سازمان تر

وظیفه اي را بر عهده دولت و کمیسیون کشورهاي عضوء در این دهه، در پیشرفت و اعتالي فرهنگ بکوشند و چنین
هاي ملی یونسکو در هر کشور نهاد.

کشورها و دولت هایشان است. از آنجا که انسان موجودي اصلیجانبه و پایدار، دغدغه امروزه رسیدن به توسعه همه
دگرگونی :توسعه فرهنگی عبارتست ازفرهنگی است، زیربناي توسعه حقیقی و پایدار، دستیابی به توسعه فرهنگی است. 

و بر اثر آن، جامعه کنترل  پذیرد ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت میکه از طریق تراکم برگشت
کند.را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال میيموثرتر

توسعه می بایست جامع باشد. یعنی در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي باشد. توسعه می بایست ریشه 
باید فرهنگی باشد. یعنی ریشه فرهنگی داشته باشد، نرم افزارهاي توسعه جامع که بخشی از آن توسعه فرهنگی است، خود

مردم ما در مناطق مختلف ی کهدر هویت دینی، تاریخی فرهنگ، زیست جهان و عقبه داشته باشد. نوع زیست جهان
شار از قابلیت و امکان است. قرار نیست کشورها فقط با یک فرهنگ غربی به توسعه برسند، می توان با فرهنگ دارند، سر

).1385د(افروغ، هاي مختلف به توسعه رسی
دارند. ایران در مسیر توسعه گام بر می،هاي داراي سابقه همچون هند و چیندر حال حاضر برخی از کشورها و فرهنگ

توان آن را به مثابه در توسعه اقتصادي در جایگاه پایین قرار دارد. این ناتوانی اگر چه در ظاهر اقتصادي است ولی می
در ایران، دو بخش فرهنگ و صنعت از یکدیگر فاصله دارد، به این دلیل که در بخش .فرهنگی نیز بررسی کردمعضل

کند. صنعت دیدگاه فرهنگی وجود ندارد و بخش فرهنگ نیز به مسائل صنعتی توجه چندانی نمی
وسعه ي تمقاله حاضر سعی دارد با بررسی موانع توسعه فرهنگی در ایران، بر پایه یک چارچوب تئوریکی، موانع ساختار

این سوال اصلی این نوشتار عبارت است از؛ موانع ساختاري توسعه فرهنگی در ایران کدام فرهنگی را بررسی کند. بنابر
ین اند؟ آیا فرهنگ سنتی و برآمده از نظام اجتماعی ناهمگون و نامتوازن، مانع توسعه فرهنگی در ایران بوده است؟ به هم

ت توسعه فرهنگی در سطح توصیفی، موانع ساختاري توسعه فرهنگی را با تأکید بر تحلیل وضعیکوشیم تا ضمنمنظور می
بعد فرهنگی، در سطح تبیینی، ارائه بدهیم.

اهداف تحقیق
 و شناخت وضعیت توسعه فرهنگی در ایرانبررسی
بررسی و شناخت موانع ساختاري و تأثیر گذار در شکل گیري توسعه فرهنگی در ایران
ت تبعات و چالش هاي بوجود آمده ناشی از عدم توسعه یافتگی فرهنگی در ایرانبررسی و شناخ
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83/هت شکل گیري و ارتقاء توسعه فرهنگی در ایرانبررسی موانع ساختاري در ج

 ارائه پیشنهادات و راهکارهایی در جهت تقویت و  ارتقاي توسعه فرهنگی
تحقیقتجربی پیشینه 

در این آنچه انجام شده است. که توسط آقاي فرهاد امام جمعه تحقیقی است » موانع جامعه شناختی توسعه صنعتی ایران«
شود.مورد تاکید قرار گرفته موانع توسعه نیافتگی صنایع جدید بویژه در صنایع مونتاژ جست و جو میتحقیق

ي که در مورد نکتهنوشته میثم موسایی است. » دین، توسعه و فرهنگ«کتاب دیگري که در همین زمینه قابل اشاره است 
وي دین است. پژوهش ایشان قابل تامل است اینکه، تمرکز وي بر ر

موانع فرهنگی توسعه در ایران،  عنوان تحقیقی است که توسط محمدرضا حسینی نوشته شده است. در این پژوهش محقق 
ضمن ارائه تصویري از وضعیت توسعه فرهنگی در ایران، تحلیلی از فرهنگ سیاسی ایران ارائه می دهد و ویژگی هاي 

گرایی، توجه بیش از حد به اصل و نسب، نگیزه موفقیت طلبی، اسطورهقدان ا. فعمده آن را به تفکیک برمی شمارد
احساساتی بودن، تمایل به تقلید، ذهن گرا بودن، گرایش به خشونت، را از جمله موانع عمده اي می داند که بر سر راه 

موانع ریشه فرهنگی دارند.،کهاین توسعه در ایران وجود دارد و 
، اندنپرداختهنظر وع مورد ات صورت گرفته نیز هیچ یک از منظر نگاه کالن فرهنگی به موضبا توجه به اینکه سایر تحقیق

ا تکیه بر عوامل فرهنگی و با تاکید ویژه بر نظریه لماي علوم اجتماعی بدر این تحقیق سعی شده با استفاده از نظریات ع
ارنده قرار گیرد.برداري نگماکس وبر مورد بهره» دارياخالق پروتستانی و روح سرمایه«

توسعه حاصل نگرش خاصی به عالم است و بدون ایجاد این نگرش خاص، پیشرفت ممکن نیست و این نگرش خاص 
براي توسعه است. بنابراین الزم است به صورت خاص رابطه فرهنگ و توسعه را » فرهنگ مناسب«بیانگر لزوم وجود یک 

د.کامال شناخته و در برنامه توسعه به آن توجه شو
مالحضات نظري

هاي نظري کالن توسعه در ایرانپارادایم
دي و اجتماعی ایران را طی چند ااند که تاریخ تحوالت سیاسی، اقتصمتفکرین بسیاري از مکاتب گوناگون تالش کرده

-لتسده اخیر مورد بررسی قرار دهند. در نظریات این متفکرین به متغیرهایی چون فرهنگ مذهبی، فرهنگ سیاسی و دو
هاي مطلقه و استبدادي اشاره شده است.

-اندیشمندان بسیاري حول محور تاثیر شرایط اقلیمی بر زندگی اجتماعی، به مطالعه و تحقیق پرداخته: شیوه تولید آسیایی

-(نقیبو شارل لویی مونتسکیو اشاره کردتوان به نیکولو ماکیاولی، ابن خلدون، دیوید هیوماند که از آن جمله می
.)66–61: 1370،هزاد

اجتماعی جوامع شرقی با جوامع غربی –هاي سیاسی هاي میان ساختارکارل مارکس نیز در مطالعات خود به تفاوت
.)1385:181،دانست(علمداريفئودالی پی برده بود و علت این تفاوت را منتسب به شرایط اقلیمی می

کند که سه نوعِ: باستانی، فئودالی و بورژوایی، در تاریخ مغرب میمارکس چهار نوع شیوه تولید را در تاریخ بشري ذکر
اند و هر یک داراي خصائص ویژه خود و نوع معینی از روابط بین انسانها هستند. بر زمین یکی پس از دیگري گرفته

ک ابزار تولیدي اي که مالخالف سه نوع دیگر، خصیصه شیوه تولید آسیایی تبعیت بردگان، بندگان و مزدوران از طبقه
.)1381:171باشد(آرون، مشخصه اصلی شیوه تولید میاست نبوده، تبعیت عموم زحمت کشان از دولت
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هاي که براي جوامع آسیایی ذکر شد، مطالعات ایرانشناسان آسیایی بیشتر حول دو محور اساسی با در نظر گرفتن ویژگی
خشکی و کم آبی طبیعی اقلیم «در تجربه تاریخی اروپا رخ داد و بر خالف آنچه » عدم تضاد شهر و روستا«(دو ویژگی) 

صورت گرفته است. از میان تحقیقات انجام شده از دسته اول آثار احمد اشرف و از دسته دوم محمد علی همایون » ایران
کاتوزیان و یرواند آبراهامیان بیش از دیگران مشهور بوده و دیدگاههاي آنها در خور تامل است.

جامعه «یسم ایرانی به طرح دیدگاه خود در غالب نظریه لکاتوزیان با نقد نظریه فئودا: نظریه جامعه پراکنده کم آبالف)
شیوه تولید «ویتفوگل و همچنین نظریه » جامعه هیدرولیک«پردازد، به نظر وي بر خالف نظریه می» کم آب و پراکنده

اء پیدایش دولت مستبد شرقی ایران نبوده است، بلکه فقر طبیعت از موریس گودالیه، سیستم آبیاري مصنوعی منش» آسیایی
یک سو باعث پراکندگی و جدا افتادگی واحدهاي کار و زندگی اجتماعی (روستاها) از یکدیگر شده و از سوي دیگر 

متحرك موجبات ضعف قدرت اقتصادي و نظامی این واحدها را فراهم نمود. در نتیجه با دسترسی نیروي نظامی قوي و 
کاتوزیان. (گیري استبداد سیاسی فراهم شدهاي شکل(که عموماً ایالت بودند) بر مازاد تولید واحدهاي جدا افتاده، زمینه

1383 :75 -79(.
دهد:هاي تاریخی جامعه ایران را در مقایسه با اروپاي فئودال چنین شرح میکاتوزیان در نهایت ویژگی

ي استبدادي بوده است که در آن، دولت، طبقات اجتماعی، قانون، سیاست و و جامعهایران در طول تاریخ همواره دولت«
اند داشته است پردازان اروپایی تبیین و تحلیل کردهمانند آنها صورتی متفاوت با آنچه در تاریخ اروپا مشاهده شده و نظریه

–اما نه لزوماٌ متمرکز –نظامی و دیوانی شدید نظام حکومت استبدادي، مبتنی بر انحصار دولتی حق مالکیت و نیز اقتدار

آید. حق مالکیت خصوصی اراضی وجود نداشت، بلکه فقط امتیازي بود که دولت به اشخاص بود که بر اثر آن پدید می
.)7: 1380همایون کاتوزیان. »(گرفت.کرد آن را پس میداد و لذا هر زمان هم که اراده میوایلها و طوایف) می(

هاي عمده توسعه اقتصادي بر سر آن توافق داشته ي وجود داشته باشد که تمام نظریهاگر نکته: ل انباشت و توسعهب) مشک
ه تجاري و بعد سرمایه صنعتی بود. باشند، آن نکته این است که انقالب صنعتی نتیجه انباشت دراز مدت نخست سرمای

دان با خلق و خوي معتدلش در برخورد با مسائل نظري سازگار آدام اسمیت با یقین کامل و شاید با ایمان جزمی که چن
گذاري است که انداز و سرمایهنبود، اعالم کرد که عامل اصلی در توسعه اقتصادي، پیشرفت فنی نیست بلکه پس

- میافزایش عامل اصلی سرمایه، قناعت است نه صنعت، صنعت چیزي را فراهم کند.اختراعات و کاربرد آنها را میسر می
انداز و انباشت نشود، سرمایه کند که قناعت انباشت کرده است. اما صنعت به هر چیز که دست یابد، اگر قناعت سبب پس

ي منطقی است که دچار هراس از غارت و افزایش نخواهد یافت. اما پس انداز مداوم و فراوان تنها در چهارچوب جامعه
ي انداز دراز مدت به علت ترس از غارت و مصادره، کار عاقالنهقدام به پسامصادره اموال نباشد. در جوامعی مثل ایران 

هاي رادیکال آن فعاالنه به تشویق قناعت و سخت کوشی پرداختند و از طرفی نبود. اما در اروپا  خاصه پروتستانها و فرقه
داشت و این امنیت با ظهور پادشاهان باید این را هم مد نظر قرار دهیم که اگر بورژوازي اروپا امنیتی براي ثروت خود ن

بود.یافت، چنین پیامدهایی در کار نمیمستبد بعد از رنسانس افزایش نمی
به خاطر اینکه قانون و سنت حاکم بر نهادها، ،چنان که اشاره شد جامعه دراز مدت انباشت دراز مدت را میسر ساخت

ه کوتاه مدت هم علت و هم معلول فقدان ساختار در تاریخ ایران ولی در مقابل، جامعکردمیزانی از امنیت را تامین می
بنابراین در پاسخ به این پرسش بنیانی تاریخی که چرا انقالب صنعتی و انباشت دراز مدت سرمایه در بوده است. 
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خود مالک ایرانی هیچ حقی بر مالکیت خود و هیچ امنیتی براي عایدات«مثل ایران روي نداد باید گفت: کشورهایی
»نداشت.

هاي طرح مارکس در بیشتر یادداشتها و نوشته«یرواند آبراهامیان با استناد به اینکه : ج) نظریه جامعه پراکنده متخاصم
تاکید اش در مورد شرق بخصوص در گروندریسه، بر فرضیه جامعه پراکنده بیش از فرضیه خودکامگی دیوانیگونه
- استبداد سیاسی در ایران با دیدگاه جامعه پراکنده موافق میگیري ص منشاء شکل). در خصو7: 1376(آبراهامیان، » دارد

حقوقی را مورد مطالعه قرار داده، –باشد، اما بر خالف کاتوزیان که تاثیر فقر طبیعت بر ساختار رسمی نظام سیاسی 
اجتماعی) بین –(اقتصادي آبراهامیان در صدد کشف این مسئله است که فقر طبیعت چه تاثیري بر تعیین نوع روابط

بخشید، دامن زدن به گروههاي اجتماعی دارد. مهمترین بازتاب کمبود منابع طبیعی که استبداد سیاسی را استمرار می
تفرقه بینداز و «ها با استفاده از سیاست هاي استبدادي نیز پس از شناخت این اختالفاختالفات گروهی بود. رژیم

بخشیدند.استمرار میتسلط خود را » حکومت کن
فقر طبیعت موجب پراکندگی اجتماعات و در نتیجه اختالفات موجود میان آنها به واسطه دو عامل به رقابت گروهی 

دومین عامل احراز مناصب محلی بود. وشد. نخستین عامل کمبود منابعی چون آب، چراگاه و زمین کشاورزيتبدیل می
.)27اختالفات گروهی شکل بگیرد(همان:شد که و اشغال مناصب محلی باعث میدر نتیجه نزاع بر سر منابع کمیاب 

احمد اشرف صاحب نظر دیگري است که مانند کاتوزیان و آبراهامیان با درك : د) موانع رشد سرمایه داري در ایران
وي براي کشف موانع تفاوت میان تاریخ آسیا از اروپاي فئودال به تامل در مسئله عقب ماندگی ایران پرداخته است،

داري در ایران مطالعات خویش را بر روي دوره قاجار متمرکز کرده، و بر خالف محققین دیگر تاریخی رشد سرمایه
-استبداد داخلی همراه با ویژگی«شیوه تولید آسیایی در ایران، عوامل خارجی را از نطر دور نداشته است. به نظر اشرف 

داري یلی، شهري، روستایی از یکسو و استعمار خارجی از دیگر سوي مانع رشد سرمایههاي شیوه تولید در اجتماعات ا
.)94: 1359، (اشرف.» داري ملی در کشور ما گردیدندجدید صنعتی و تحقق رسالت تاریخی سرمایه

مربوط به اقتصادي و دیگري را–داري در ایران را یکی ناشی از خصوصیات نظام سیاسی وي موانع داخلی رشد سرمایه
-هاي تولید و سلطه ایالت و عشایر بر اجتماعات شهري و روستایی میتداخل و تزاحم شیوه تولید عشایري با دیگر شیوه

داند. عدم تقسیم کار اجتماعی میان کشاورزي، بازرگانی و صنعت، عدم تمایز و تضاد میان شهر و روستا، عدم رشد و 
داري شد.نهادهاي مدنی و ایجاد ناامنی براي تجار، سد راه رشد سرمایههاي صنفی بعنوان یکی ازاستقالل انجمن

»جان فوران«رهیافت تلفیقی؛ 
» هاي پس از انقالب اسالمیجان فوران در کتاب خود مقاومت شکننده، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از صفویه تا سال

پردازد، رهیافت تلفیقی فوران م می1991تا 1500سده از به تحلیل تحوالت تاریخ ایران در یک بازه زمانی برابر با پنج
نظام « ، »توسعه وابسته«براي توضیح علل توسعه نیافتگی ایران شامل سه نظریه اصلی و دو نظریه فرعی است. نظریات 

امات نشات دهند و براي تحلیل پیامدها و الزبنیان اصلی پژوهش وي را در این کتاب تشکیل می» وجوه تولید«و » جهانی
پردازد و می» دولت محور«هاي سیاسی نظام جهانی در عرصه داخلی کشور به تحلیل–هاي اقتصادي گرفته از ضرورت

کند.استفاده می» فرهنگ سیاسی مقاومت و مشروعیت«هاي صورت گرفته از رویکرد سپس براي تحلیل مقاومت
شوند، اما حال آنکه رویکرد پنجم خارج از این عریف میت»اقتصاد سیاسی«چهار رویکرد نخست در ذیل نگرش کالن 

تاکید دارد.» فرهنگ سیاسی«نگرش بوده و بر 
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الف) نظریات توسعه نیافتگی شامل: توسعه وابسته، نظام جهانی، و وجوه تولید
» فالتو«و » اردوسوک«هاي توسط دو پژوهشگر مسایل آمریکایی التین به نام1960رویکرد توسعه وابسته: این نظریه در دهه 

ارائه شد. به زعم این متفکرین یک سیستم هنگامی وابسته است که انباشت و گسترش سرمایه نتواند عنصر پویایی الزم و 
.)1377:27(فوران. خود را در درون سیستم پیدا کنداساسی

توسط امانوئل والرشتاین 1974ل هاي قبلی به ان اشاره شد در سارویکرد نظام جهانی: این رویکرد همانطور که در بخش
هاي قوي که بزرگترین سهم از مازاد داري از یک هسته مرکزي شامل دولتارائه شد و بر اساس آن نظام جهانی سرمایه

هاي ضعیف که در حد باالیی مورد استثمار ي از دولتدهند، یک منظقه حاشیهالمللی را به خود اختصاص میاقتصاد بین
گیرندها که از سوي هسته مرکزي مورد استثمار قرار میهاي از دولتي شامل الیهو یک منطقه نیمه حاشیهگیرند قرار می

شود.کنند، تشکیل میي را استثمار میمناطق حاشیههمزمان کشورهاي و
سخگویی به هاي این تحلیل از نظریات مارکس و انگلس وام گرفته شده اما براي پارویکرد وجوه تولید: هر چند ریشه

عناصر نظري این » وجوه تولید«و » بندي اجتماعیصورت«نقائص الگوي وابستگی مورد توجه قرار گرفت. دو کلید واژه 
هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی دارد. وجوه بندي اجتماعی اشاره به جامعه در کلیت آن یعنی در جنبهاند. صورتتحلیل

ز دو مفهوم: یک؛ فرایند کار، یعنی راههاي تولید مواد خام به کاالهاي مصرفی یا تولید نیز یک ساختار انتزاعی متشکل ا
.)27و 26:(همانی مترتب بر فرایندهاي متنوع کاري. دو؛ نظام مناسبات تولید، شامل سلسله مراتب اجتماعمبادله

د:گذارتا اینجا فوران محور تئوریک کتاب را بر تلفیق سه نظریه غیر هم سطح بنیان می
نظریه نظام جهانی (سطح کالن و فراملی)، نظریه وجوه تولید (سطح خرد و ملی) و الگوي وابستگی یا همان توسعه وابسته 

کنند.. هر سه این رویکردها مکمل هم بوده و نقاط ضعف هم را جبران میفراملی)–(سطح میانه و ملی 
»)فرهنگ سیاسی مقاومت و مشروعیت«و » لت محوردو«نقش دولت و فرهنگ در دگوگونی اجتماعی. (شامل رویکرد 

کند. بر این اساس به همان اندازه که دولت در رویکرد دولت محور: فوران در این زمینه از نظریه اسکاچ پل استفاده می
ر ي نیز حائز اهمیت است. دهاي توسعه اقتصادهاي صنعتی اهمیت دارد در فرآیند توسعه وابسته در مناطق حاشیهتجربه

هاي گذاريایران قرن بیستم موضع دولت به عنوان دریافت کننده و توزیع کننده درامد عظیم نفت به عنوان مبتکر سیاست
اقتصادي و عمال تنها داور سیاسی به ضعف ذاتی طبقه صنعتی افزوده شد.

هاي فرهنگی ما گیريتها و جهفرهنگ سیاسی مقاومت و مشروعیت: دیدگاههاي غیر اقتصادي نظیر ناسیونالیسم، شکل
هاي اجتماعی هیچکدام توسط نظریه نظام جهانی و نظریه تحلیل وجوه تولید و داري جنبشداري و غیر سرمایهقبل سرمایه

اند.نشدههاي اجتماعی، تئوریزه پل از دولت و انقالباز جمله در تحلیل اسکاچ
کند، دو مایه داري به ساختارهاي اجتماعی نوین تبیین میاین الگوها روند گذار جامعه ایران را از وضعیت ماقبل سر

هاي گرا و دیگري توسط جنبشآید که یکی توسط دولت توسعهدگرگونی اجتماعی عمده در این مسیر بوجود می
شود.گر هدایت میگراي سرکوباجتماعی مخالف دولت توسعه

طباطبایی و طرح نظریه انحطاط:
، در تالش براي پاسخ به چنین سواالتی است. به »زوال اندیشه و انحطاط تاریخی ایران«ظریه سید جواد طباطبایی با طرح ن

ترین پدیده در تجدد ایرانی است. در پروژه زعم ایشان طرح انحطاط فرهنگی ایران در آشنایی با مدرنیته، اساسی
و امتناع اندیشه، طرح یکی بدون تجدد و انحطاط، دو مفهوم به هم پیوسته آن دو در شرایط تصلب سنت«طباطبایی 
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تاریخ اندیشه عامل عمده امتناع نوزایش و ) از دیدگاه 8: 1374،(ابن خلدون و علوم اجتماعی» پذیر نیست.دیگري امکان
ه شکست تجدد در ایران از سویی هبوط فلسفه و اندیشه عقلی در تصوف و از سوي دیگر سیطره تفسیر شرعی شریعت ب

.)287: 1373،(طباطباییز دیانت استعنوان یگانه درك ا
ماکس وبر

ارتباط میان فرهنگ و نظام اقتصادي جامعه، به صورت علمی و جدید براي نخستین بار در اوایل قرن حاضر از طرف 
داري جدیدعمدتاً متوجه تاثیر پروتستانیزم بر پیدایش و تکامل سرمایه» وبر«مورد مطالعه قرار گرفت. اندیشه » ماکس وبر«

یا » علت«بود. وي در طرح نظریاتش به دو نکته اساسی اشاره دارد، نخست اینکه مذهب و نظام فکري را نباید به عنوان 
داري تلقی نمود. نکته دوم اینکه او اصوال با طرح دیدگاه خود قصد رد و انکار مارکسیسم ظهور سرمایه» تنها علت«الاقل 

سان تک ي و مادي، تفسیري معنوي و همانبه جاي تفسیري تک جنبه«د که را نداشت یا به عبارت دیگر هدفش آن نبو
.)284: 1369(هیوز. »ي از فرهنگ و تاریخ بیاورد.نبهج

داري بورژوایی، عقالنیت اقتصادي، توسعه صنعتی و نظام قانون عقالنی تنها در سوال اساسی وبر این است که چرا سرمایه
گردد. مذهب پروتستان بخصوص کالونیسم به ن پدیده به جنبش اصالح دین باز میغرب پیدا شد؟ به نظر وبر ریشه ای

.)457: 1383گیري نشان داده است(بشیریه. ش دنیوي سختمراتب بیش از کاتولیک نسبت به آسای
داري را به شرح زیر نشان داده است:وبر نتایج عملی روحیه سرمایه

) کار تکلیف است. 4تقسیم کار اخالقی است. ) 3.وظیفه دینی است) ثروت اندوزي2.قانونی بودن ثروت اندوزي)1
) نتیجه عملی در تفکر. 6) تعبیر جدید از کارگر. 5

داري است که امري ناخواسته است. وقتی محدودیت در محصول نهایی این سلوك عملی از نظیر وبر، پیدایش سرمایه
گرایی اجباري. در روشن است: انباشت سرمایه از طریق ریاضتشود، نتیجه عملی ان مصرف با ثروت اندوزي تلفیق می

اند عناصري چون به رسالت کار، دخالت عقل، مکروه مجموع به عقیده ماکس وبر و کسانی که به ارزیابی نظر او پرداخته
وامل نداستن گردآوري ثروت، امساك و صرفه جویی، اصالت فرد (فردگرایی)، داشتن روحیه خالق و ... از جمله ع

فرهنگی موثر بر توسعه اقتصادي.
وبر و اسالم

و » فرهنگ گروههاي حامل«، »اخالق اقتصادي«داري بورژوایی و توسعه صنعتی را معلول ماکس وبر عدم رشد سرمایه
- ر در مورد اسالم استفاده میبوده است. به همین دلیل در پژوهش حاضر نیز همین شیوه تحلیل وب» سلطه سیاسی«نوع 

.)474: 1383شیریه. شود(ب
کند و در مقابل، اخالق اقتصادي توصیف می» ریاضت کشانه«در آئین پروتستان آن را » اخالق اقتصادي«وبر در بحث از 

وبر » فرهنگ گروههاي حامل«در بحث از کند.توصیف می» لذت جویانه و جهان گشایانه«موجود در آئین اسالم را 
وران تجارت پیشه شهرنشین بودند حال آنکه گروه حامل در مذهب پروتستان پیشهمعتقد است که گروه حامل در مذهب 

اسالم جنگاوران نظامی بودند. به همین دلیل فرهنگ سیاسی گروههاي حامل مذهب اسالم جهان گشایانه و لذت جویانه 
که در پی اعمال کنترل وران شهرنشین پروتستاني و غیر شهري بود، بر خالف فرهنگ پیشهبا تمرکز بر زندگی قبیله

به عقیده وبر مشخصه ساخت سیاسی در » سلطه سیاسی«عقالنی بر جهان به عنوان یک وظیفه دشوار بودند. به لحاظ نوع 
از این رو وبر معتقد بود که پاتریمونیالیسم مانع پیدایش بوده است.» فئودالیسم«و در مسیحت » پاتریمونیالیسم«اسالم 
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- گیري نهادهاي مدنی و اصناف مستقل میپاتریمونیالیسم میل به تمرکزگرایی دارد و مانع شکلاشرافیت گردیده است. 

شود.
تحلیلی تحقیق–وب نظري و الگوي نظري چچار

جامعه ایران مانند تمامی جوامع انسانی از ترکیب عناصر و مولفه هایی شکل گرفته و توسعه یافته است. این عناصر و مولفه 
-قومی، عناصر و مولفه هاي اقتصادي-اقلیمی، عناصر و مولفه هاي جمعیتی-عناصر و مولفه هاي جغرافیاییها عبارتند از؛ 

سیاسی، این عناصر بواقع عناصر و مولفه هاي درون –معیشتی، عناصر و مولفه هاي فرهنگی، عناصر و مولفه هاي مدیریتی 
ه اي که سطوح منطقه اي و جهانی را در بر می گیرند، جامعه اي هستند که تحت تأثیر عناصر و مولفه هاي برون جامع

هستند. روند، فرایند، ساختار و کارکرد این عناصر و مولفه ها در مسیر توسعه به گونه اي بوده است که یک نظام 
، اجتماعی ناهمگون و نامتوازن را شکل داده است و این نظام اجتماعی ناموزون در فرایند رشد و توسعه در طول تاریخ

روابط و مناسبات اجتماعی و کنش هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ویژه اي را بوجود آورده است(سیف 
اقلیمی ایران با توجه به آب و هواي گوناگون، دشت ها و کویرها و جلگه ها، -).  شرایط جغرافیایی36- 35: 1390اللهی، 

مرم و هجوم و نفوذ اقوام مختلف بوده است. بطوري که تئوري و نیز موقعیت خاص ژئوپلیتیکی، زمینه ساز  سخت کوشی
اقلیمی ترکیب جمعیتی ایران را دگرگون -شیوه تولید آسیایی این مسأله را به راحتی تبیین می کند. ناهمگونی جغرافیایی

زمینه ساز ساخته است و گروه هاي قومی گوناگون را بوجود آورده است.  این ترکیب گوناگون و ناهمگون، بستر و 
اجتماعی گوناگون براي جامعه ایران، بوده است، بطوري که -مناسبی را جهت شکل گیري مسائل و مشکالت اقتصادي

اجتماعی، بازداشته است. فالت ایران -کلیت جامعه را از همبستگی و انسجام و حرکت هاي همگون و موزون اقتصادي
تولیدي متفاوت، زمینه را براي از هم گسیختگی -وه هاي معیشتیشاه راه حوادث بوده است، هجوم اقوام مختلف با شی

قبیله اي در ایران نمونه اي بارز از این جریان –فرهنگی فراهم کرده است. تشکیل دولت هاي گوناگون قومی 
).37- 36است(همان: 

همان طور که گفته شد، ترکیب ناهمگون جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادي، مولفه هاي فرهنگی را تحت تأثیر قرار داده و 
به نوعی شرایط ازهم گسیختگی فرهنگی را فراهم کرده است. در درون مولفه هاي فرهنگی (فرهنگ سنتی ایرانی و دین 

که با حیات اجتماعی ایران عجین شده است و تأثیر خود را در طول و دستگاه هاي دینی) از مهمترین مولفه هایی هستند 
.اجتماعی ایران گذاشته است- تاریخ بر ساختار و کارکرد توسعه اقتصادي
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تحلیلی–الگوي نظري 

اصلیمفاهیم تعریف
فرهنگ فرهنگ در لغت به معناي عقل دانش و بزرگی به کار رفته است. (فرهنگ دهخدا ذیل واژه فرهنگ): فرهنگ

فارسی معین، فرهنگ را مرکب از دو واژه فر و هنگ به معناي ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف 
).1383،کرده است(فرهنگ معین

هاي اخالقی و است به معناي ادب و هنر و علم آموختن و هر آنچه در رده شایستگی» فرهیختن«مصدر فرهنگ از
؛ 1375:7،(آشوريمعناي آموزشگاه به کار رفته استهنروري جاي دارد. به همین دلیل فرهنگستان در زبان پهلوي به 

.)1380وثوقی، 
ددي اطالق شده است که در ذیل به تعدادي از آنها به عنوان نمونه در علوم اجتماعی، این واژه بر معانی و مفاهیم متع

شود:اشاره می
اي است که شامل دانش، دین، نهر، قانون، اخالقیات، ): فرهنگ یا تمدن ... کلیت در هم تافته1871تعریف تایلور ()1

آورد.یشود که آدمی همچون عضوي از جامعه به دست مآداب رسوم و گونه توانایی و عاداتی می

عناصر و مولفه هاي درونی 
تشکیل دهنده جامعه ناهمگون 

ایران

جغرافیایی

جمعیتی

اقتصادي

فرهنگی

مدیریتی

بیرونیعناصر و مولفه هاي 
تشکیل دهنده جامعه ایران

منطقھ ای

بین المللی

نظام اجتماعی 
ناموزون ناهمگون و 

روابط و مناسبات 
اجتماعی یک سویه 

و ناعادالنه
تقسیم کار 

هناعادالن
نابرابري اجتماعی
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1391تابستان/ سوم/شماره چهارم، سال مطالعات توسعه اجتماعی ایرانمجله/90

هاي اجتماعی است که خوي نژاد و زندگی ): فرهنگ یک گروه، مجموع و سازمان1921تعریف پارك و برگس ()2
تاریخی گروه بدان معناي اجتماعی بخشیده است.

تعریف ساترلند: فرهنگ شامل هر آن چیزي است که بتواند از نسلی به نسلی منتقل شود. فرهنگ یک قوم، همان )3
است.میراث اجتماعی آن

هاي عمل و اندیشه یک گروه اجتماعی در گذشته و حال ): فرهنگ مجموعه راه و رسم1930تعریف بوگاردوس ()4
هاي رسیده از نسل پیش.و عبارت است از مجموع باورها و نیز رسوم و رویه

است که فرد هاي ذهنی یا تصوراتی ): مراد من از فرهنگ به عنوان یک مفهوم، همه ساختمان1948تعریف تیلور ()5
.)33- 1390:30آفریند(موساییآموزد یا میمیپس از زاده شدن

منظور ما از فرهنگ در این تحقیق اشاره به جنبه غیرمادي و ارزشی آن دارد که شامل مجموعه دیدگاهها، ارزشها، 
شود که بر رفتار افراد آن حاکم است.اعتقادات و باورهاي یک جامعه می

باشد. وزن تفعله یکی از مصادر معناي گسترش دادن است. اصل این لغت عربی و بر وزن تفعله میدر لغت به : توسعه
باب تفعیل است که مفاهیم متعددي در آن نهفته است.

توسعه اقتصادي–
توسعه را باید جریانی چند بعدي دانست که مستلزم «نویسد مایکل تودارو در کتاب توسعه اقتصادي در جهان سوم می

یرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و تغی
.)136و 1370:135،(تودارو» کن کردن فقر مطلق است.ریشه

غییرات فنی توسعه اقتصادي عالوه بر افزایش تولید ملی، ت« گوید دکتر علی محمد اقتداري در تعریف توسعه اقتصادي می
تري از رشد کند. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادي مرحله پیشرفتهو سازمانی و چگونگی عمل تولید را نیز بیان می

هاي خشهاي پیگیري و همه جانبه در ترکیب و تخصیص منابع در برود که معرف دگرگونیاقتصادي به شمار می
.)1348:2،(اقتداري»مختلف اقتصاد کشور باشد.

تحقیقوشر
ها نیز بصورت فیش کتابخانه اي است. روش گردآوري داده–روش به کار گرفته شده در تحقیق حاضر روش اسنادي 

تحلیلی و با - برداري هاي نظري از کتب، مقاالت و اسناد دیگر است. تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به شیوه توصیفی 
ت.توجه به استنباط هاي نظري صورت گرفته اس

یافته هاي تحقیق
وضعیت توسعه فرهنگی در ایران

اهی، اطالعات و تحصیالت افراد، مطالعه و پژوهش، آمارها و اطالعات نشان می دهد که با توجه به مولفه هاي میزان آگ
رش هاي نمی پردازند. پیمایش ملی مربوط به رفتارها و نگدر حوزه مطالعه کتاب و نشریات، مردم ایران چندان به مطالعه 

درصد از جمعیت باسواد اهل مطالعه هستند.1/43نشان می دهد که تنها 78ایرانیان در سال 
از طرف دیگر نتایج تحقیقات انجام شده در سال هاي اخیر نشان می دهد که در زمینه اعتماد اجتماعی، مشارکت 

اي اصلی سرمایه اجتماعی و خود سرمایه اجتماعی نیز ایران وضعیت مطلوبی ندارد. این مولفه ها به عنوان مولفه ه
نشان می دهد در 80اجتماعی از ابعاد اصلی توسعه می باشد. نتایج پیمایش ملی ارزشها و نگرش هاي ایرانیان در سال 
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91/هت شکل گیري و ارتقاء توسعه فرهنگی در ایرانبررسی موانع ساختاري در ج

درصد و براي 24درصد افراد به اعضاي خانواده خود اعتماد کامل دارند و این میزان براي اقوام خود 88مجموع بیش از 
).1380درصد است(شارع پور، 44دوستان

در جامعه ایرانو توسعهموانع فرهنگی صنعتی شدن
همانطور که در فصل نخست تحقیق عنوان شد سه فرضیه موجود که به عنوان موانع فرهنگی ایران به شمار می آیند 

، فرهنگ و سنت ایرانی و فرهنگ استبداد و خودکامگی دولتها.فرهنگ سنتیعبارتند از 
بندي شده است متغیر وابسته تحقیق یعنی ها شاخصهمان نحو که متغیر مستقل تحقیق یعنی موانع فرهنگی در فرضیهبه 

هم نیازمند ایضاح مفهومی است. در این تحقیق انباشت سرمایه و رشد مالکیت خصوصی مهمترین توسعه فرهنگی
است.و توسعه محورهاي صنعتی شدن 

شود که از خالل تولید، داري در توسعه آن اطالق مییه به پویایی محوري نظام سرمایهدر نظریه مارکس، انباشت سرما
آید.مالکیت و ایجاد ارزش افزوده، حاصل می

-تاکید می» اي از مراحل توسعهزنجیره«روستو نیز انباشت سرمایه جزو محورهاي اصلی توسعه است. روستو بر در نظریه
) شرایط قبل از خیز 2شود. این مراحل عبارتند از !) جامعه سنتی ی به صنعتی میسنتورزد که باعث گذار از مرحله 

کند که رشد اقتصادي پایدار وار. او تصریح می) مرحله مصرف توده5) مرحله بلوغ 4) مرحله خیز اقتصادي 3اقتصادي 
در جامعه است.» روحیه کار آفرینی«و وجود » انباشت سرمایه«نیازمند 

) 4) زمین حاصلخیز 3) تمرکز سرمایه 2) عوامل سیاسی و معنوي 1ازدیاد ثروت و توسعه اقتصادي را: مالتوس عوامل 
.)174و 1389:173،(لشکريجویی در نیروي کاروري جهت صرفهاختراعات و نوآ

ت سرمایه کار و قانون انباشدانست. وي بخصوص روي اهمیت تقسیمآدام اسمیت زمین، کار و سرمایه را عامل تولید می
.)1382:46،فرکرد(سلیمیداري تاکید میبه عنوان عامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادي سرمایه

و توسعهفرهنگ سنتی صنعتی شدنموانع 
:1388،(وبرشودبه منزله مشیت الهی تلقی میدر جایی که در فرهنگ پروتستانیسم انباشت سرمایه جنبه قانونی دارد و 

شود.هنگ اسالمی و شیعی این امر تحت شرایط دشوار حالل شمرده شده و عموماٌ مذموم پنداشته میدر فر.)140
اید مبادا اموال شما و فرزندانتان، شما را از یاد خدا غافل گرداند، اي کسانی که ایمان آورده« فرماید: خداوند در قرآن می

اگر کسی به «البالغه آمده است که ) در نهج69منافقون. آیه (سوره » گمان از زیانکاران است.که هر کس چنین کند بی
:228حکمت ،1384البالغه.(نهج» مرد ثروتمندي به خاطر ثروتش احترام بگذارد، دو سوم دینش را از دست داده است.

483(.
م شرعی چون از دیگر موانع انباشت سرمایه در اسالم، نوعی عدالت توزیعی شبه سوسیالیستی است که در قالب احکا

توان زکات، خمس و انفاق و ...نهادینه شده. از دیگر مواردي که در اسالم به عنوان موانع فرهنگی انباشت سرمایه می
اشاره کرد:

) احکام مربوط به ارث که مانع تمرکز 2، به شکل دولتی و یا غیر دولتی (نظیر موقوفات) رواج مالکیت جمعی)1
شود.ماکیت خصوصی می

داري را با مانع مواجه ساخته هاي اسالمی امر پیدایش مناسبات سرمایهل فوق، همراه با شرایط اقلیمی سرزمینمجموع عوام
.)www.hadizamani.com،است(موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ایران
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و توسعهدنایرانی به عنوان مانع صنعتی شفرهنگ و سنت
ها، پاك نموده و به کشی ابزاري است که فرد به وسیله آن خود را از زشتیدر فرهنگ سنتی ایرانیان ریاضت- 

کشی در پی ترویج عقاید صوفیانه تغییر اهمیت رسد. اما با این تفاوت که در ایران بر عکس غرب ریاضترستگاري می
چرا که در این دیدگاه افراد براي پاك کند.د بلکه دچار نوعی رکود میکشاندهد و جامعه را نه تنها به پویایی نمیمی

.)1377:96،(شناوريکندردن به خانقاه را اختیار میها و کسب قرب الهی، جدایی از جامعه و پناه بشدن از آلودگی
معه را به سوي رکود توان یافت که جاهایی را نیز میدر فرهنگ ایرانی با وجود برخورداري از غناي فرهنگی، بافت- 

اختالل «و » تقلید«، »زهد صوفیانه«، »تقدیرگرایی«توان از وجود چهار عامل کشاند. که در این بین میگرایی میو واپس
توانند در جهت توسعه عمل نمایند و هم جامعه نام برد. سه عامل یاد شده مانند تیغی دو لب هم می» در سیستم فرهنگی

ه سقوط رهنمون سازند.توانند جامعه را بمی
گیري قرار سیل ویران کننده حمالت مغول و فجایعی که به دنبال آن اتفاق افتاد ایران را در حالتی از انزوا و گوشه- 

دنیاگریزي و تقدیرگرایی دردهاي خود التیامی بیابد، پس در داد. به همین سبب ایرانی در پی آن برآمد که براي تسکین 
.)337:ی تا(پطروشفسکی. بفرو رفت

هاي عرفانی و صوفیانه در تاریخ معاصر ایران به چهار دلیل باعث انحطاط در اندیشه به زعم طباطبایی رواج اندیشه- 
) رویکرد انفعالی 3گرایی انزواطلبانه ) تاکید بر نخبه2) تاکید این اندیشه بر عدم ثبات امور عالم 1ایرانیان شده است: 

.)175- 170: 1374،(طباطبایی) سکوت توام با حیرت4تصاد و اقنسبت به اجتماع، سیاست
نیز یکی دیگر از موانع فرهنگی بوده است. در صورتی که تقلید به صورت کورکورانه و بدون » تقلیدگرایی«پدیده - 

و تواند موجب آنتروپی یا اخالل در سیستم اجتماعیریزي قبلی (آن هم در سطح کالن اجتماعی) انجام شود میبرنامه
مایه دیگران، گرایش به کار داللی خوري در استفاده از رنجاثرات تقلید در حوزه اقتصادي به روحیه آمادهفرهنگی شود. 

.)18:510شماره ،(طایفیشوداندیشه منتهی میرد سر و بیخواهی آنی و بی دگري و سودو واسطه
ان فرهنگ و تمدن ایرانی و فرهنگ و تمدن عربی به لحاظ تاریخی علیرغم آمیزشهاي بسیار، یک شکاف پایدار می- 
اسالمی وجود داشته است و در دو سده اخیر نیز همزمان با آشنایی با غرب و آغاز فرایند نوسازي و مدرنیزاسیون در –

فرهنگی غرب گرایانه نیز در جامعه رسوخ یافته است که به دلیل وجه ماتریالیستی و دنیاگرایانه خود ایران یک وجه 
.)20: 1381اصطکاك داشته است(بشیریه. عموال، با وجه فرهنگی اسالمی م

در ایران امروز با توجه به اینکه تمام عناصر فرهنگی باید دگرگون شوند، اما این تناسب به صورت یکسان «در حال حاضر
ه نوعی تأخر فرهنگی را انجام نشده، و نوعی ناهمگنی و ناهماهنگی بین عناصر فرهنگ جامعه به وجود آورده است، که ب

بین ابعاد مادي و معنوي فرهنگ جامعه ایران عصر حاضر ایجاد کرده است. وجود دوره استعمار و استثمارگري در 
ایران،پول پرستی،و مصرف گرایی، و عالقه به رفاه که در فرهنگ ایرانی رسوخ پیدا کرده است، وجود بافت هاي 

هاي جدید به جاي تعارض بر سر استقرار ارزش،گزینش و تقلید از غرب،برداريوع داخلی در جامعه، نمونه فرهنگی متن
،شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی کشور، وجود سه الیه تمدنی در هاي سنتی حاکم در جامعهارزش
از موانع نمونه هايتمدن و فرهنگ غربی) و... همگی- فرهنگ و تمدن اسالمی-فرهنگ و تمدن ایران باستان(ایران

.)2: 1386توحید فام،(»هنگی در ایران به شمار می آیند.توسعه فر
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نظري شود؛ از نظر دانشبه توسعه فرهنگی کشور میگذاري فرهنگی که به نوعی منجرریزي و سیاستحوزه برنامهما در
جامعه ایرانی محسوب می شود:بسیار عمده این مسئله از ضروریات امروزيقیر هستیم براین اساس به دو دلیلِو تجربی ف

تواند شاهدي بر این مدعا باشد، یکی آن است که کشور ما ایران،کشوري است که در مسیر توسعه الف) دالیلی که می
دارد، و با توجه به نقش اساسی فرهنگ در امر توسعه،که هنگی گام بر میپایدار و همه جانبه علی الخصوص توسعه فر

-ها و ضعفبه ناهنجاري،اجتناب ناپذیر است. دلیل دومامريتوجه به سیاست فرهنگیشد، لزومِپیش از این بدان اشاره
وز به میزان بیشتري است؛ و متأسفانه، هر رگیر جامعه ایرانی شدهکه گویی امروزه دامنگردد؛اي باز میهاي فرهنگی

لق به هویت منفعت مداري شخصی، ضعف تعتوان به رواج فرهنگ فردگرایی یازاست، براي مثال میبراي ما آسیب
تعارض هاي فرهنگی در جامعه،پرهزینه بودن فعالیتو نشاط فرهنگی،فقدان پویاییگریزي،ملی،رواج فرهنگ قانون

گرایی مفرط، ابهامات هویتی نسل سازي، مصرفیدات فرهنگی ناشی از پدیده جهانیهاي فرهنگی،تهدها و ارزشهنجار
ارزشی جامعه و... به عنوان مهمترین مشکالت فرهنگی در - ت فرهنگی گروه هاي مرجع فرهنگیجوان،کاهش اعتبارا

.امر توسعه فرهنگی موجود به حساب می آید
گیرينتیجه

هاي اقتصادي به مقایشه ارزشاولبا توجه به جایگاه مهمی که نظریه ماکس وبر در چارچوب نظري داشت در بخش 
» وظیفه دینی«هاي دینی خود تحصیل ثروت را . نتیجه آنکه پیروان پروتستان، بر مبناي آموزهپروتستان و اسالم پرداختیم

دانند اما در دین اسالم ثروت سبب گمراهی است. عالوه بر آن احکام فقهی موجود درباره خمس، زکات، انفاق و ... می
و روند صنعتی شدن در ایران فرهنگ سنتیین ب«اول تحقیق ایه بوده است. به این ترتیب فرضهمواره مانع انباشت سرم

به اثبات رسید.» ارتباط معناداري وجود دارد.
ریزي و مدیریت فرهنگی کارآمد، برداري از امکانات فرهنگی کشور، برنامهآینده انقالب اسالمی، معطوف به شیوه بهره

فا در شعارها، بلکه در عملکردها، یک نه صرالب اسالمیدر قالب توسعه فرهنگی است. اگر زنده بودن فرهنگ انق
واقعیت است، در آن صورت باید گفت، هر تغییري که اجراي آرمانهاي فرهنگی را با مشکل مواجه سازد، چالشگري 

به یک فرصت و تحکیم اصول هاي پیشگیرانه تبدیل چالشکند. توسعه فرهنگی، راهکارفرهنگی انقالب را شروع می
.آوردیارزشی فرهنگی را فراهم م

در کشی در جهت کار و تولید پرداخته شد.در بخش بعدي به بررسی تاثیر فرهنگ و سنت ایرانی بر شاخص ریاضت
-دچار دگردیسی شده است، در پی ترویج عقاید صوفیانه، مفهوم ریاضت» کشیریاضت«فرهنگ و سنت ایرانی مفهوم 

و » تقلید«، »زهد صوفیانه«، »تقدیرگرایی«یگري چون شود. عوامل دکشی دچار تغییر شده و موجب رکود جامعه می
جامعه ایران نیز در طول تاریخ از موانع عمده رونق گرفتن کار و تولید بوده است. به این » اختالل در سیستم فرهنگی

ود دار وجبین فرهنگ و سنت ایرانی و روند صنعتی شدن در کشور ارتباط معنا«دوم تحقیق هم که قائل بود فرضطریق
نیز به اثبات رسید.» دارد.

فرهنگ سنتی و سنت ایرانی را به عنوان موانع اصلی توسعه فرهنگی در ایران بوده اند. با توجه به رویکرد تحقیق فرهنگ 
ریشه در ساختار، کارکرد و عملکرد عناصر و مولفه هاي نظام اجتماعی دارد و این ساختار و کارکرد و عملکرد نظام 

پویایی فرهنگی و تأخر فرهنگی را تعیین می کند. و با توجه به یافته هاي تحقیق این روند و فرآیند در اجتماعی است که
جامعه ایران بصورتی بوده که توسعه ناموزون شکل گرفته است و محصول این توسعه ناموزون تأخر فرهنگی است. در 
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شکل گیري تأخرفرهنگی و عدم توسعه فرهنگی جدول ذیل شاخص ها و مفاهیم و مقوالت اساسی و تأثیرگذار در جهت
در ایران آورده شده اند؛

شاخص ها، مفاهیم و مقوالت تأثیرگذار در عدم بوجودآمدن توسعه فرهنگی:1جدول 

مقوالتشاخص ها و مفاهیم
ریاضت کشی

واپسگرایی
تقلیدگرایی
تقدیرگرایی

عدم برنامه ریزي
انزوا و گوشه گیري

دنیاگریزي
ایی انزوا طلبانهنخبه گر

سکوت توأم با حیرت
آسیب هاي هویتی و فرهنگی

فقدان شرایط تکثر فکري و فرهنگی
فقدان روحیه فردگرایی در جهت اصالت فردیت

رویکرد انفعالی نسبت به اقتصاد، سیاست و اجتماعی
استعمار و استثمارگري

پول پرستی
مصرف گرایی
تقلید از غرب

منفعت مداري شخصی
ق به هویت ملیضعف تعل

رواج فرهنگ قانون گریزي
فقدان پویایی و نشاط فرهنگی

تعارض هنجارها و ارزش هاي فرهنگی
ابهامات هویتی نسل جوان

جهانی شدن
کاهش اعتبار فرهنگی گروه هاي مرجع

زهد صوفیانه

فرهنگ سنتی
فرهنگ استبداد
تأخر فرهنگی
سنت ایرانی

ضعیت فعلی وراهکارهایی براي برون برفت از 
گذاري فرهنگی در بعد ایجابی به مسیر توسعه فرهنگی جامعه شتاب ببخشد، براي اینکه سیاست،در پایان باید اشاره کرد

اشاعه داد؛ بر این براساس خرده نظام اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوعی بسته هنجاري را می توان،شودپویا و
را آموزش "کار و تالش، صرفه جویی،امانتداري، وقت شناسی و..."ید در جهت اساس در خرده نظام اقتصادي با

مد نظر باشد؛"پاسخگویی، مسئولیت پذیري، انصاف، مشارکت سیاسی و هدف داري و..."در بعد سیاسی فرهنگی داد،
باید آموخته "یجویحقیقتتسامح، رعایت حقوق انسانی، مشارکت اجتماعی، صداقت وبردباري،"در بعد اجتماعی 

.باید در جامعه ترویج یابد"دگرخواهی عام، اعتماد و...تعاون، واحسان، وفادري،"شود؛ و در حوزه فرهنگی،

در هر جامعه پیشینه و غناي فرهنگی آن است. با توجه به این امر و تاکید بر این نکته بنابراین مهمترین رکن هویت بخش
هاي جهان است، سیاستگذاران و مسئوالن کشور را بر آن ترین فرهنگترین و اصیلاراي یکی از کهندکه کشور ایران
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اي براي آن در تدوین و تعیین اهداف و دارد که فرهنگ را از ارکان اساسی جامعه محسوب و جایگاه ویژهمی
ساله 20انداز مهاي کالن و بلندمدت کشور قائل شوند. این رویکرد تا جایی پیش رفته که روح حاکم بر چشسیاست

بند این سند بر فرهنگو عناصر 8هاي هویت بخش آن است. تا حدي که در اولین بند از ایراننیز مبتنی بر فرهنگ و مولفه
در آن و بویژه فرهنگ عمومی جامعه تاکید شده و در بندهاي دیگر نیز به تناسب موضوع، به فرهنگ اشاره گردیده است

:هاي زیر براي جامعه ایرانی بر شمرده شدهساله ویژگیاندز بیست بند اول افق چشم توسعه یافته، متناسب با مقتضیات -
هاي اسالمی، ملی و انقالبی، تاکید بر مردمساالري فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش

مند از امنیت اجتماعی و قضائی . در و بهرهها هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انساندینی، عدالت اجتماعی، آزادي
مند ، برخوردار از وجدان کاري، پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایتفعال ، مسئولیت-چنین آمده است : این سند هم5بند 

. انضباط، روحیه تعاونو سازگاري اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن
هاي آن اشاره دارد، در سایر بندها نیز به نوعی حضور فرهنگ عالوه بر بندهاي مذکور که صراحتا به فرهنگ و مولفه

برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علمو فناوري، متکی بر «شود. به طور مثال در بند دوم با موضوع احساس می
اشاره شده، اما کیست .به اهمیت دانش و فناوریدر توسعه کشور» در تولید ملیسهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی 

امن، مستقل، مقتدر با سامان «با موضوع3شود. در بند که نداند دانش بخش مهمی از فرهنگ هر کشور محسوب می
منیت و استقالل گفته شود که اباز هم مالحظه می»دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت 
برخوردار از سالمت، رفاه و « نیز که صحبت از 4شده ریشه در هویت تاریخی و ملی و غناي فرهنگی دارد . در بند 

هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت
هاي ت مطلوبشده، گذشته از مقوالتی چون سالمت، امنیت غذایی، مقوالتی چون فرصتمند از محیط زیستبعیض و بهره

دست یافته به جایگاه اول » 5در بند .برابر، نهاد مستحکم خانواده، دوري از فقر و فساد و تبعیض، ریشه در فرهنگ دارند
غماض از جایگاه اقتصادي و علمی، آورده شده که با ا«اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی

خوریم که بدیهی بر می» رسیدن به اشتغال کامل«بینیم و در انتهاي بندنیز به در جایگاه فناوري، سایه بخش فرهنگ را می
.زایی سهمی بسزا دارداست بخش فرهنگ در اشتغال

نحوي که نفس وجود آمده بهاي بهاه بدبینانهگذاران داخلی، نگهاي منفی القا شده نسبت به سرمایهدیدگاهاز طرفی دیگر 
شود. البته وجود فساد ها و عموم جامعه مواجه و نوعی جرم تلقی میداشتن تمکن و سرمایه با واکنش منفی رسانه

ها در تشدید این اقتصادي، گسترش اقتصاد رانتی و رشد اقتصادي برخی افراد به واسطه بهره بردن از روابط قدرت و رانت
هاي اجتماعی، گذاران داخلی براي در امان ماندن از تهدیدنحوي که برخی از سرمایهاه بدبینانه مؤثر بوده است بهنگ

کشور از هاي غیرتولیدي یا بدتر از آن در خارج دهند که سرمایه و ثروت خود را در بخشفرهنگی و سیاسی، ترجیح می
مسئوالن کشور باید با توجه به منافع ملی و پرهیز از اظهارنظرها و هاي داخلی و خارجی از سوي کار گیرند. سیاستبه

مورد به کشور هاي بیها، معقوالنه و مدبرانه اتخاذ شود تا از تحمیل هزینهرویکردهاي هیجانی با حفظ اصول و آرمان
ت رفع نیازهاي در بینش اسالمی که مبتنی بر کتاب قرآن و سنت پیامبر است قدرت و حکومت در خدم.جلوگیري شود

انما و لیکم اهللا و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و «مردم و اعتالي جامعه و مورد نقد و بازخواست مردم است .
امر به معروف و نهی از منکر به معناي عمیق و وسیع و مستمر آن فلسفه نقد و نظارت مردم و »یوتون الزکوة و هم راکعون
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یل سیاستگذاري و حکومتی بخصوص قدرت است که در نتیجه یک نقد صحیح و اصولی جامعه به اجتماع بر همه مسا
.سوي تعالی معنوي و اخالقی و توسعه یافته فرهنگی حرکت خواهد کرد
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