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موانع ساختاری توسعه فرهنگی ،چالشها و راهکارها و ارزیابی وضعیت موجود
روشنک صوراسرافیل

چکیده
توسعۀ فرهنگی یکیی از شیخص هیخ اصییی صودبیخری جخمعی اسی .توسیع فرهنگیی دی قخلی اهمیی .دادن بی ایزشهیخ
محییی ر مییی بخیی بتوانی از طریی برنخمی یییی هیخ فرهنگیی ر اجتمیخیی بی نیخزهیخ معنیو ر میخد افیراد جخمعی صیود
پخسخ ده ه ف کیی این نوشتخی بریسی موانی سیخصتخی توسیع فرهنگیی دی اییران اسی .اسیت ل مقخلی بیر ایین اسی .کی
فرهنگ سینتی فرهنیگ اسیتد اد سین .ایرانیی ر تیخصر فرهنگیی برآمی از نظیخ اجتمیخیی نیخهمگون ر نیخمتوازن جخمعی بی
ینیوان میخن سیخصتخی توسیع فرهنگیی دی اییران بیود اسی ..یرش تحقیی بصیوی اسینخد بیود ر بیخ اسیتاخد از تکنیی
فیشبردای نظیر داد هیخ ر اطالییخ از کتی مقیخل ر اسینخد جمی آری شی ر بیخ شییو توصییای تحییییی ر متکیی بیر
اسیتندخ هیخ نظیر تجییی ر تحییی شی انی  .یخفتی هیخ تحقیی نشیخن مییدهی رضیعی .شیخص هیخ فرهنگیی ر بی
یدیخیتی رضیعی .توسیع فرهنگیی اییران دی شیرای مسیخی ر مطییوبی نیسی .ر از جمیی یوامی تخثیرگیاای بیر ایین رضیعی.
مقیول فرهنیگ سینتی سین .ایرانیی فرهنیگ اسیتد اد ر تیخصر فرهنگیی اسی .نتیخی ب سی .آمی حیخکی از آن اسی .کی
فرهنیگ برآمی از نظیخ نیخموزرن ر نیخهمگون جخمعهیۀایران بی ینیوان میخن سیخصتخی یرنی ر فرآینی توسیع ر توسیع
فرهنگی دی جخمع ایران بود اس..
واژههای کلیدی :توسعۀ فرهنگی موان توسع فرهنگی فرهنگ سنتی

مقدمه و طرح مسأله
رظیا اسخسی هر فرهنگ پخسخگویی ب مشکال جخی ر یای جخمع اس. .مسیمخً ایزشهخ ر یفتخیهخ اجتمخیی ک
متنخس بخ شرای ) مشکال (جخمع بخش میتوان پخسخگو مشکال موجود بخش .یسخل .پخسخگویی فرهنگ ب مشکال
موجود ر متنخس بودن آن شخم فعخلی .اقتصخد نیی میشود .ب بیخن دیگر رظیا اسخسی هر فرهنگ یالر برپخسخگویی
ب مشکال موجود جخمع فعخلیتهخ ر مسخئ اقتصخد یا نیی دی بر میگیرد .
بخ توج ب اهمی .بنیخدین فرهنگ ر نقش آن دی جهخن امررز ر تخکی صخح نظران ر سخزمخن هخ فرهنگی دی ده هخ
اصیر ر همچنین بخ توج ب صالءهخ اصالقی ر فرهنگی موجود توسع فرهنگی دی دنیخ کنونی ضرری ر گریینخپایر ب
نظر می یس .بطوییک سخزمخن تربیتی ییمی ر فرهنگی می متح یونسکو ده پخیخنی قرن بیستم یا ده " فرهنگ "نخمی
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ر مقری نمود ک بخی کشویهخ یضوء دی این ده دی پیشرف .ر ایتال فرهنگ بکوشن ر چنین رظیا ا یا بر یه

درل.

ر کمیسیون هخ میی یونسکو دی هر کشوی نهخد.
امررز یسی ن ب توسع هم جخند ر پخی ای دغ غ اصیی کشویهخ ر درل .هخیشخن اس. .از آنجخ ک انسخن موجود
فرهنگی اس .زیربنخ توسع حقیقی ر پخی ای دستیخبی ب توسع فرهنگی اس. .توسع فرهنگی یدخیتس .از :دگرگونی ک
از طری تراکم برگش .نخپایر ینخصر فرهنگی دی ی

جخمع معین صوی میپایرد ر بر اثر آن جخمع کنتر موثرتر یا بر

محی طدیعی ر اجتمخیی ایمخ میکن .
توسع می بخیس .جخم بخش .یعنی دی هم ابعخد فرهنگی سیخسی اجتمخیی ر اقتصخد بخش .توسع می بخیس.
ییش فرهنگی داشت بخش نر افیایهخ توسع جخم ک بخشی از آن توسع فرهنگی اس .صود بخی فرهنگی بخش .یعنی
ییش دی هوی .دینی تخییخی فرهنگ زیس .جهخن ر یقد داشت بخش .نوع زیس .جهخنی ک مرد مخ دی منخط مختیف
داین سرشخی از قخبیی .ر امکخن اس. .قرای نیس .کشویهخ فق بخ ی

فرهنگ غربی ب توسع برسن می توان بخ فرهنگ

هخ مختیف ب توسع یسی ( .افررغ )5831
دی حخ حخضر برصی از کشویهخ ر فرهنگهخ دایا سخبق همچون هن ر چین دی مسیر توسع گخ بر می این .ایران دی
توسع اقتصخد دی جخیگخ پخیین قرای داید .این نختوانی اگر چ دی ظخهر اقتصخد اس .رلی میتوان آن یا ب مثخب معض
فرهنگی نیی بریسی کرد .دی ایران در بخش فرهنگ ر صنع .از یک یگر فخصی داید ب این دلی ک دی بخش صنع .دی گخ
فرهنگی رجود ن اید ر بخش فرهنگ نیی ب مسخئ صنعتی توج چن انی نمیکن .
مقخل حخضر سعی داید بخ بریسی موان توسع فرهنگی دی ایران بر پخی ی

چخیچوب تئوییکی موان سخصتخی توسع

فرهنگی یا بریسی کن .بنخبراین سوا اصیی این نوشتخی یدخی اس .از؛ موان سخصتخی توسع فرهنگی دی ایران ک ا ان ؟
آیخ فرهنگ سنتی ر برآم از نظخ اجتمخیی نخهمگون ر نخمتوازن مخن توسع فرهنگی دی ایران بود اس.؟ ب همین منظوی
میکوشیم تخ ضمن تحیی رضعی .توسع فرهنگی دی سطح توصیای موان سخصتخی توسع فرهنگی یا بخ تخکی بربع
فرهنگی دی سطح تدیینی ایائ ب هیم.
اهداف تحقیق
بریسی ر شنخص .رضعی .توسع فرهنگی دی ایران
بریسی ر شنخص .موان سخصتخی ر تخثیر گاای دی شک گیر توسع فرهنگی دی ایران
بریسی ر شنخص .تدعخ ر چخلش هخ بوجود آم نخشی از ی

توسع یخفتگی فرهنگی دی ایران

ایائ پیشنهخدا ر یاهکخیهخیی دی جه .تقوی .ر ایتقخ توسع فرهنگی
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پیشینه تجربی تحقیق
موان جخمع شنخصتی توسع صنعتی ایران« تحقیقی اس .ک توس آقخ فرهخد امخ جمع انجخ ش

اس. .آنچ دی

این
تحقی موید تخکی قرای گرفت موان توسع نیخفتگی صنخی ج ی بویژ دی صنخی مونتخژ جس .ر جو میشود.کتخب دیگر
ک دی همین زمین قخب اشخی اس » .دین توسع ر فرهنگ« نوشت میثم موسخیی اس. .نکت ا ک دی موید پژرهش
ایشخن قخب تخم اس .اینک تمرکی ر بر یر دین اس..
موان فرهنگی توسع دی ایران ینوان تحقیقی اس .ک توس محم یضخ حسینی نوشت ش

اس. .دی این پژرهش

محق ضمن ایائ تصویر از رضعی .توسع فرهنگی دی ایران تحیییی از فرهنگ سیخسی ایران ایائ می ده ر ریژگی هخ
یم

آن یا ب تاکی

برمی شمخید .فق ان انگیی موفقی .طیدی اسطوی گرایی توج بیش از ح ب اص

نس احسخسختی بودن تمخی ب تقیی ذهن گرا بودن گرایش ب صشون .یا از جمی موان یم

ر

ا می دان ک بر سر یا

توسع دی ایران رجود داید ر این ک موان ییش فرهنگی داین .
بخ توج ب اینک سخیر تحقیقخ صوی گرفت نیی هیچ ی
ان
دی این تحقی سعی ش

از منظر نگخ کالن فرهنگی ب موضوع موید نظر نپرداصت

بخ استاخد از نظریخ ییمخ ییو اجتمخیی بخ تکی بر یوام فرهنگی ر بخ تخکی ریژ بر نظری

"اصالق پررتستخنی ر یرح سرمخی دای "مخکس ربر موید بهر بردای نگخین قرای گیرد .توسع حخص نگرش صخصی ب یخلم
اس .ر ب رن ایجخد این نگرش صخص پیشرف .ممکن نیس .ر این نگرش صخص بیخنگر لیر رجود ی

فرهنگ منخس

برا

توسع اس. .بنخبراین لز اس .ب صوی صخص یابط فرهنگ ر توسع یا کخمال شنخصت ر دی برنخم توسع ب آن توج
شود.
پارادایم های نظری کالن توسعه در ایران
متاکرین بسیخی از مکخت گونخگون تالش کرد ان ک تخییخ تحول سیخسی اقتصخد ر اجتمخیی ایران یا طی چن
س اصیر موید بریسی قرای دهن .دی نظریخ این متاکرین ب متغیرهخیی چون فرهنگ ماهدی فرهنگ سیخسی ر درلتهخ
مطیق ر استد اد اشخی ش اس..
 -5شیو تولی آسیخیی :ان یشمن ان بسیخی حو محوی تخثیر شرای اقییمی بر زن گی اجتمخیی ب مطخلع ر تحقی
پرداصت
ان ک از آن جمی میتوان ب نیکولو مخکیخرلی ابن صی رن دیوی هیو ر شخی لویی مونتسکیو اشخی کرد (نقی زاد :5831
)66-65
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کخی مخیکس نیی دی مطخلعخ صود ب تاخرتهخ میخن سخصتخیهخ سیخسی اجتمخیی جوام شرقی بخ جوام غربی فئودالی پی
برد بود ر یی .این تاخر یا منتس ب شرای اقییمی می انس( ..ییم ای )535 :5831مخیکس چهخی نوع شیو تولی یا دی
تخییخ بشر ذکر میکن ک س نوعِ :بخستخنی فئودالی ر بویژرایی دی تخییخ مغرب زمین یکی پس از دیگر گرفت ا ن ر هر
ی

دایا صصخئ

ریژ صود ر نوع معینی از یراب بین انسخنهخ هستن .برصالف س نوع دیگر صصیص شیو تولی آسیخیی

تدعی .بردگخن بن گخن ر میدریان از طدقهخ ک مخل
اصیی شیو تولی میدخش (ایرن)535 :5835

ابیای تولی یخس .ندود تدعی .یمو زحم .کشخن از درل .مشخص

بخ دی نظر گرفتن ریژگیهخ ک برا جوام آسیخیی ذکر ش مطخلعخ ایران شنخسخن آسیخیی بیشتر حو در محوی
اسخسی)در ریژگی) »ی تضخد شهر ر یرستخ« بر صالف آنچ دی تجرب تخییخی ایرپخ یخ داد ر» صشکی ر کم آبی طدیعی
اقییم ایران« صوی گرفت اس. .از میخن تحقیقخ انجخ ش از دست ار آثخی احم اشرف ر از دست در محم ییی
همخیون
کختوزیخن ر یرران آبراهخمیخن بیش از دیگران مشهوی بود ر دی گخههخ آنهخ دی صوی تخم اس..
الف (نظری جخمع پراکن کم آب
کختوزیخن بخ نق نظری فئودالیسم ایرانی ب طرح دی گخ صود دی غخل نظری »جخمع کم آب ر پراکن « می پردازد ب
نظر ر بر صالف نظری » جخمع هی یرلی « ریتاوگ ر همچنین نظری » شیو تولی آسیخیی«موییس گودالی
سیستم آبیخی مصنویی منشخء پی ایش درل .مستد شرقی ایران ندود اس .بیک فقر طدیع .ازی سو بخیث پراکن گی ر
ج ا افتخدگی راح هخ کخی ر زن گی اجتمخیی) یرستخهخ (از یک یگر ش ر از سو دیگرموجدخ ضعف ق ی اقتصخد ر
نظخمی این راح هخ یا فراهم نمود .دی نتیج بخ دسترسی نیرر نظخمی قو ر متحرک)ک یمومخً ایال بودن (بر مخزاد تولی
راح هخ ج ا افتخد زمین هخ شک گیر استد اد سیخسی فراهم ش (کختوزیخن)37-31 :5838کختوزیخن دی نهخی.
ریژگیهخ تخییخی جخمع ایران یا دی مقخیس بخ ایرپخ فئودا چنین شرح می ه :
" ایران دی طو تخییخ هموای درل .ر جخمع ا استد اد بود اس .ک دی آن درل .طدقخ اجتمخیی قخنون سیخس.
ر مخنن آنهخ صویتی متاخر بخ آنچ دی تخییخ ایرپخ مشخه ش ر نظری پردازان ایرپخیی تدیین ر تحیی کرد ان داشت
اس.
نظخ حکوم .استد اد مدتنی بر انحصخی درلتی ح مخلکی .ر نیی اقت ای نظخمی ر دیوانی ش ی امخ ن لیرمخٌ متمرکیبود ک
بر اثر آن پ ی می آی .ح مخلکی .صصوصی ایاضی رجود ن اش .بیک فق امتیخز بود ک درل .ب اشخخص )راییهخ ر
طوایف (می اد ر لاا هر زمخن هم ک ایاد میکرد آن یا پس میگرف(.همخیون کختوزیخن")3 :5831
ب (مشک اندخش .ر توسع
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توسع اقتصخد بر سر آن تواف داشت بخشن آن نکت این

نخس .سرمخی تجخی ر بع سرمخی صنعتی بود.آدا اسمی .بخ یقین کخم

ر شخی بخ ایمخن جیمی ک چن ان بخ صی ر صو معت لش دی برصوید بخ مسخئ نظر سخزگخیندود ایال کرد ک یخم اصیی
دی توسع اقتصخد

پیشرف .فنی نیس .بیک پس ان از ر سرمخی گاای اس .ک اصترایخ ر کخیبرد آنهخ یا میسر میکن .

افیایش یخم اصیی سرمخی قنخی .اس .ن صنع .صنع .چیی یا فراهم میکن ک قنخی .اندخش .کرد اس. .امخ صنع.
ب هر چیی ک دس .یخب اگر قنخی .سد پس ان از ر اندخش .نشود سرمخی افیایش نخواه یخف. .امخ پس ان از م ار ر
فراران تنهخ دی چهخیچوب جخمع ا منطقی اس .ک دچخی هراس از غخی رمصخدی اموا ندخش .
دی جوامعی مث ایران اق ا ب پس ان از دیاز م

ب یی .ترس از غخی ر مصخدی کخی یخقالن ا ندود .امخ دی ایرپخ

صخص پررتستخنهخ ر فرق هخ یادیکخ آن فعخلن ب تشوی قنخی .ر سخ .کوشی پرداصتن ر از طرفی بخی این یا هم م
نظر قرای دهیم ک اگر بویژراز ایرپخ امنیتی برا ثرر صود ن اش .ر این امنی .بخ ظهوی پخدشخهخن مستد بع از ینسخنس
افیایش نمی یخف .چنین پیخم هخیی دی کخی نمی بود.

چنخن ک اشخی ش جخمع دیاز م اندخش .دیاز م یا میسر سخص .ب صخطر اینک قخنون ر سن .حخکم بر نهخدهخ
مییانی از امنی .یا تخمین میکرد رلی دی مقخب جخمع کوتخ م هم یی .ر هم معیو فق ان سخصتخی دی تخییخ ایران بود
اس. .بنخبراین دی پخسخ ب این پرسش بنیخنی تخییخی ک چرا انقالب صنعتی ر اندخش .دیاز م
ایران یر ن اد بخی گا» .مخل

سرمخی دی کشویهخیی مث

ایرانی هیچ حقی بر مخلکی .صود ر هیچ امنیتی برا یخی ا صودن اش« .

ج (نظری جخمع پراکن متخخصم :
یرران آبراهخمیخن بخ استنخد ب اینک مخیکس دی بیشتر یخدداشتهخ ر نوشت هخ طرح گون اش دی موید شرق بخصوص
دی گررن ییس بر فرضی جخمع پراکن بیش از فرضی صودکخمگی دیوانی تخکی داید( آبراهخمیخن)3 :5836
دی صصوص منشخء شک گیر استد اد سیخسی دی ایران بخ دی گخ جخمع پراکن مواف میدخش امخ بر صالف کختوزیخن
ک تخثیر فقر طدیع .بر سخصتخی یسمی نظخ سیخسی حقوقی یا موید مطخلع قرای داد آبراهخمیخن دی ص د کشف این مسئی
اس .ک فقر طدیع .چ تخثیر بر تعیین نوع یراب ) اقتصخد اجتمخیی (بین گررههخ اجتمخیی داید .مهمترین بخزتخب
کمدود منخب طدیعی ک استد اد سیخسی یا استمرای میدخشی دامن زدن ب »تارق بین از ر حکوم .کن « اصتالفخ
گررهی بود .یژیمهخ استد اد نیی پس از شنخص .این اصتالفهخ بخ استاخد از سیخس .تسی صود یا استمرای می بخشی ن
فقر طدیع .موج پراکن گی اجتمخیخ ر دی نتیج اصتالفخ موجود میخن آنهخ ب راسط در یخم ب یقخب .گررهی
تد ی میش .نخستین یخم کمدود منخبعی چون آب چراگخ ر زمین کشخریز ر درمین یخم احراز منخص محیی بود.
)دی نتیج نیاع بر سر منخب کمیخب ر اشغخ منخص محیی بخیث میش ک اصتالفخ گررهی شک بگیرد(همخن)3 :
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د (موان یش سرمخی دای دی ایران
احم اشرف صخح نظر دیگر اس .ک مخنن کختوزیخن ر آبراهخمیخن بخ دیک تاخر میخن تخییخ آسیخ از ایرپخ فئودا
ب تخم دی مسئی یق مخن گی ایران پرداصت اس .ر برا کشف موان تخییخی یش سرمخی دای دی ایران مطخلعخ
صویش یا بر یر دری قخجخی متمرکی کرد ر بر صالف محققین دیگر شیو تولی آسیخیی دی ایران استد اد داصیی همرا بخ
ریژگی یوام صخیجی یا از نطر دری ن اشت اس. .ب نظر اشرف شیو هخ تولی دی اجتمخیخ اییی شهر یرستخیی از
یکسو ر استعمخی صخیجی از دیگر سو مخن یش سرمخی دای ج ی صنعتی ر تحق یسخل .تخییخی سرمخی دای میی دی
کشوی مخ گردی ن (اشرف)79 :5817
ر موان داصیی یش سرمخی دای دی ایران یا یکی نخشی از صصوصیخ نظخ سیخسی اقتصخد ر دیگر یا مربو ب
ت اص ر تیاحم شیو تولی یشخیر بخ دیگر شیو هخ تولی ر سیط ایال ر یشخیر بر اجتمخیخ شهر ر یرستخیی می
دان .ی

تقسیم کخی اجتمخیی میخن کشخریز

بخزیگخنی ر صنع .ی

تمخیی ر تضخد میخن شهر ر یرستخ ی

یش راستقال

انجمنهخ صنای بعنوان یکی از نهخدهخ م نی ر ایجخد نخامنی برا تجخی س یا یش سرمخی دای ش .

رهیافت تلفیقی » جان فوران «
جخن فویان دی کتخب صود مقخرم .شکنن تخییخ تحول اجتمخیی ایران از صاوی تخ سخلهخ پس از انقالب اسالمی
ب تحیی تحول تخییخ ایران دی ی بخز زمخنی برابر بخ پن س از  5111تخ 5775میپردازد یهیخف .تیایقی فویان برا
توضیح یی توسع نیخفتگی ایران شخم س نظری اصیی ر در نظری فریی اس: .
نظریخ   » نظخ جهانی « »توسع رابست « ر » رجو تولی «بنیخن اصیی پژرهش ر یا دی این کتخب تشکی
می هن ر برا تحیی پیخم هخ ر الیامخ نشخ گرفت از ضرریتهخ اقتصخد  -سیخسی نظخ جهخنی دی یرص داصیی کشوی
ب تحیی هخ » درل .محوی« میپردازدر سپس برا تحیی مقخرمتهخ صوی گرفت از یریکرد»فرهنگ سیخسی مقخرم.
ر مشرریی« .استاخد میکن .
چهخی یریکرد نخس .دی ذی نگرش کالن » اقتصخد سیخسی « تعریف میشون امخ حخ آنک یریکرد پنجم صخیج از این
نگرش بود ر بر » .فرهنگ سیخسی « تخکی داید
نظریخ توسع نیخفتگی شخم :توسع رابست نظخ جهخنی ر رجو تولی
 -5یریکرد توسع رابست
این نظری دی ده  5761توس در پژرهشگر مسخی آمریکخیی لتین ب نخمهخ »فخلتو « ر » کخیدرسو «ایائ ش .ب
زیم این متاکرین ی سیستم هنگخمی رابست اس .ک اندخش .ر گسترش سرمخی نتوان ینصر پویخیی لز راسخسی صود یا
دی دیرن سیستم پی ا کن (فویان)73 :5833
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 -7یریکرد نظخ جهخنی
این یریکرد همخنطوی ک دی بخشهخ قدیی ب ان اشخی ش دی سخ  5739توس امخنوئ رالرشتخین ایائ ش ر بر اسخس
آن نظخ جهخنی سرمخیه ای از ی هست مرکی شخم درلتهخ قو ک بییگترین سهم از مخزاد اقتصخد بین المییی یا ب
صود اصتصخص می هن ی منظق حخشی ا از درلتهخ ضعیف ک دی ح بخلیی موید استثمخیقرای میگیرن ر ی منطق
نیم حخشی ا شخم لی هخ از درلتهخ ک از سو هست مرکی موید استثمخی قرای میگیرن ر همیمخن کشویهخ منخط
حخشی ا یا استثمخی میکنن تشکی میشود.
 -8یریکرد رجو تولی
هر چن ییش هخ این تحیی از نظریخ

مخیکس ر انگیس را گرفت ش

امخ برا پخسخگویی ب نقائص الگوی

وابستگی مورد توجه قرار گرفت .دو کلید واژه» وجوه تولید« و» صورتبندی اجتماعی «عناصرنظریاینتحلیلاند .
صورتبندی اجتماعی اشاره به جامعه در کلیت آن یعنی در جنبههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دارد .وجوهتولی نیی ی
سخصتخی انتیایی متشک از در ماهو :
ی ؛ فراین کخی یعنی یاههخ تولی مواد صخ ب کخلهخ مصرفی یخمدخدل ا .
در؛ نظخ منخسدخ تولی شخم سیسی مرات اجتمخیی مترت بر فراین هخ متنوع کخی (همخن)73-76 :

تخ اینجخ فویان محوی تئویی

کتخب یا بر تیای س نظری غیر هم سطح بنیخن می گااید:

نظری نظخ جهخنی) سطح کالن ر فرامیی( نظری رجو تولی ) سطح صرد ر میی (ر الگو رابستگی یخ همخن توسع رابست
)سطح میخن ر میی فرامیی (.هر س این یریکردهخ مکم هم بود ر نقخ ضعف هم یا جدران میکنن
نقش دولت و فرهنگ در دگوگونی اجتماع (شامل رویکرد »دولت محور« و» فرهنگ سیاسی مقاومت و
مشروعیت «
رویکرد دولت محور:
فویان دی این زمین از نظری اسکخچ پ استاخد میکن .بر این اسخس ب همخن ان از ک درل .دیتجرب هخ توسع
اقتصخدهخ صنعتی اهمی .داید دی فرآین توسع رابست دی منخط حخشی ا نیی حخئی اهمی .اس. .دیایران قرن بیستم
موض درل .ب ینوان دییخف .کنن ر توزی کنن دیام یظیم نا .ب ینوان مدتکر سیخس .گااییهخ اقتصخد ر یمال
تنهخ داری سیخسی ب ضعف ذاتی طدق صنعتی افیرد ش .
فرهنگ سیخسی مقخرم .ر مشرریی: .دی گخههخ غیر اقتصخد نظیر نخسیونخلیسم شکیهخ ر جه .گیریهخ فرهنگی مخ
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قد سرمخی دای ر غیر سرمخی دای جندشهخ اجتمخیی هیچک ا توس نظری نظخ جهخنی ر نظری تحیی رجو تولی ر
از جمی دی تحیی اسکخچپ از درل .ر انقالبهخ اجتمخیی تئوییی نش

ان .این الگوهخ یرن گاای جخمع ایران یا از رضعی.

مخقد سرمخی دای ب سخصتخیهخ اجتمخیی نوین تدیین میکن دردگرگونی اجتمخیی یم

دی این مسیر بوجود میآی ک

یکی توس درل .توسع گرا ر دیگر توس جندشهخ اجتمخیی مخخلف درل .توسع گرا سرکوبگر ه ای .میشود.
طباطبایی و طرح نظریه انحطاط:
سی جواد طدخطدخیی بخ طرح نظری »زرا ان یش ر انحطخ تخییخی ایران « دی تالش برا پخسخ ب چنین سوالتی
اس. .
ب زیم ایشخن طرح انحطخ

فرهنگی ایران دی آشنخیی بخ م ینیت اسخسیترین پ ی

دی تج د ایرانی اس. .دی پررژ

طدخطدخیی »تج د ر انحطخ در ماهو ب هم پیوست آن در دی شرای تصی
دیگر امکخن پایر نیس(«.ابن صی رن رییو اجتمخیی)3 :5839
از دی گخ تخییخ ان یش یخم یم امتنخع نوزایش ر شکس .تج د دی ایران از سویی هدو فیسا ر ان یش یقیی دی
تصوف ر از سو دیگر سیطر تاسیر شریی شریع .ب ینوان یگخن دیک از دیخن .اس( .طدخطدخیی)733 :5838
سن .ر امتنخع ان یش طرح یکی ب رن

ماکس وبر
ایتدخ میخن فرهنگ ر نظخ اقتصخد جخمع ب صوی ییمی ر ج ی برا نخستین بخی دی ارای قرن حخضر از
طرف
مخکس ربر موید مطخلع قرای گرف .ان یش ربر یم تخً متوج تخثیر پررتستخنیی بر پی ایش ر تکخم سرمخی دای ج ی
بود ر دی طرح نظریختش ب در نکت اسخسی اشخی داید نخس .اینک ماه ر نظخ فکر یا ندخی ب ینوان یی .یخ
لاق تنهخ یی .ظهوی سرمخی دای تیقی نمود نکت در اینک ار اصول بخ طرح دی گخ صود قص ید ر انکخی مخیکسیسم یا
ن اش .یخ ب یدخی دیگر ه فش آن ندود ک ب جخ تاسیر ت جند ا ر مخد تاسیر معنو ر همخنسخن ت
جند ا از فرهنگ ر تخییخ بیخرید(هیوز)739 :5867
سوا اسخسی ربر این اس .ک چرا سرمخی دای بویژرایی یقالنی .اقتصخد توسع صنعتی ر نظخ قخنون یقالنی تنهخ دی
غرب پی ا ش ؟ ب نظر ربر ییش این پ ی ب جندش اصالح دین بخز میگردد ماه پررتستخن بخصوص کخلونیسم ب
مرات بیش از کختولی نسد .ب آسخیش دنیو سختگیر نشخن داد اس(.بشیری )913 :5838
وبر نتایج عملی روحیه سرمایهداری را به شرح زیر نشان داده است 
-1قانونیبودنثروتاندوزی .

-2ثروتاندوزیوظیفهدینیاست .
 -3تقسیمکاراخالقیاست .
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-4کارتکلیفاست .
-5تعبیرجدیدازکارگر .
-6نتیجهعملیدرتفکر .
محصولنهاییاینسلوکعملیازنظیروبر،پیدایشسرمایهداریاستکهامریناخواستهاست.وقتیمحدودیتدر
مصرفباثروتاندوزیتلفیقمیشود،نتیجهعملیانروشناست":انباشتسرمایهازطریقریاضتگراییاجباری".
درمجموعبهعقیدهماکسوبروکسانیکهبهارزیابینظراوپرداختهاندعناصریچونبهرسالتکار،دخالتعقل،مکروه
ندانستنگردآوریثروت،امساکوصرفهجویی،اصالتفرد(فردگرایی)داشتنروحیهخالقو...ازجملهعواملفرهنگی
موثربرتوسعهاقتصادی.
وبر و اسالم
مخکس ربر ی

یش سرمخی دای بویژرایی ر توسع صنعتی یا معیو »فرهنگ گررههخ حخم « »اصالق اقتصخد

« ر» سیط سیخسی « بود اس. .ب همین دلی دی پژرهش حخضر نیی همین شیو تحیی ربر دی موید اسال استاخد می
شود (بشیری )939 :5838
ربر دی بحث از » اصالق اقتصخد « دی آئین پررتستخن آن یا » ییخض .کشخن « توصیف میکن ر دی مقخب

اصالق

اقتصخد موجود دی آئین اسال یا » لا جویخن ر جهخن گشخیخن « توصیف میکن .دی بحث از » فرهنگ گررههخ حخم
« ربرمعتق اس .ک گرر حخم دی ماه پررتستخن پیش ریان تجخی پیش شهرنشین بودن حخ آنک گرر حخم دی
ماه

اسال جنگخریان نظخمی بودن .ب همین دلی فرهنگ سیخسی گررههخ حخم ماه اسال جهخن گشخیخن ر لا

جویخن بخ تمرکی

بر زن گی قدییهی ر غیر شهر بود بر صالف فرهنگ پیش ریان شهرنشین پررتستخن ک دی پی ایمخ

کنتر یقالنی بر جهخن ب ینوان ی

رظیا دشوای بودن به لحاظ نوع  » سلطه سیاسی « به عقیده وبر مشخصه ساخت

سیاسی اسالم » پاتریمونیالیسم  « و در مسیحت» فئودالیسم«بوده است ..از این یر ربر معتق بود ک پختریمونیخلیسم مخن
پی ایش اشرافی .گردی

اس. .پختریمونیخلیسم می ب تمرکیگرایی داید ر مخن شک گیر نهخدهخ م نی ر اصنخف

مستق می شود.
چارچوب نظری و الگوی نظری تحلیلی تحقیق
جخمع ایران مخنن تمخمی جوام انسخنی از ترکی ینخصر ر مولا هخیی شک گرفت ر توسع یخفت اس. .این ینخصر ر
مولا
هخ یدخیتن از؛ ینخصر ر مولا هخ جغرافیخیی اقییمی ینخصر ر مولا هخ جمعیتی قومی ینخصر ر مولا هخ اقتصخد
معیشتی ینخصر ر مولا هخ فرهنگی ینخصر ر مولا هخ م یریتی سیخسی این ینخصر بواق ینخصر ر مولا هخ دیرن
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جخمع ا هستن ک تح .تخثیر ینخصر ر مولا هخ بررن جخمع ا ک سطوح منطق ا ر جهخنی یا دی بر می گیرن یرن
فراین سخصتخی ر کخیکرد این ینخصر ر مولا هخ دی مسیر توسع ب گون ا بود اس .ک ی نظخ اجتمخیی نخهمگون ر
نخمتوازن یا شک داد اس .ر این نظخ اجتمخیی نخموزرن دی فراین یش ر توسع دی طو تخییخ یراب ر منخسدخ اجتمخیی ر
کنش هخ اقتصخد اجتمخیی سیخسی ر فرهنگی ریژ ا یا بوجود آرید اس(.سیف الیهی)86-81 :5871
شرای جغرافیخیی اقییمی ایران بخ توج ب آب ر هوا گونخگون دش .هخ ر کویرهخ ر جیگ هخ ر نیی موقعی .صخص
ژئوپییتیکی زمین سخز سخ .کوشی مر ر هجو ر ناوذ اقوا مختیف بود اس. .بطوی ک تئوی شیو تولی آسیخیی این
مسخل یا ب یاحتی تدیین می کن .نخهمگونی جغرافیخیی اقییمی ترکی جمعیتی ایران یا دگرگون سخصت اس .ر گرر هخ
قومی گونخگون یا بوجود آرید اس.
این ترکی گونخگون ر نخهمگون بستر ر زمین سخزمنخسدی یا جه .شک گیر مسخئ ر مشکال اقتصخد اجتمخیی
گونخگون برا جخمع ایران بود اس .بطوی ک کیی .جخمع یا از همدستگی ر انسجخ ر حرک .هخ همگون ر موزرن
اقتصخد اجتمخیی بخزداشت اس. .فال ایران شخ یا حوادث بود اس .هجو اقوا مختیف بخ شیو هخ معیشتی تولی
متاخر

زمین یا برا از هم گسیختگی فرهنگی فراهم کرد اس. .تشکی درل .هخ گونخگون قومی قدیی ا دی ایران

نمون ا بخیز از این جریخن اس( .همخن)83-86 :
همخن طوی ک گات ش ترکی نخهمگون جغرافیخیی جمعیتی ر اقتصخد

مولا هخ فرهنگی یا تح .تخثیر قرای داد ر

ب نویی شرای ازهم گسیختگی فرهنگی یا فراهم کرد اس. .دی دیرن مولا هخ فرهنگی) فرهنگ سنتی ایرانی ر دین
ر دستگخ هخ دینی (از مهمترین مولا هخیی هستن ک بخ حیخ اجتمخیی ایران یجین ش اس .ر تخثیر صود یا دی طو
تخییخ بر سخصتخی ر کخیکرد توسع اقتصخد اجتمخیی ایران گااشت اس.
تعریف مفاهیم اصلی
فرهنگ :فرهنگ دی لغ .ب معنخ یق دانش ر بییگی ب کخی یفت اس. ).فرهنگ دهخ ا ذی راژ فرهنگ (فرهنگ
فخیسی معین فرهنگ یا مرک از در راژ فر ر هنگ ب معنخ ادب تربی .دانش ییم معرف .ر آداب ر یسو تعریف
کرد اس).فرهنگ معین)5838
فرهنگ از مص ی »فرهیختن « اس .ب معنخ ادب ر هنر ر ییم آموصتن ر هر آنچ دی ید شخیستگی هخ اصالقی
هنرری جخ داید .ب همین دلی فرهنگستخن دی زبخن پهیو ب معنخ آموزشگخ ب کخی یفت اس.
(آشوی -3 :5831رثوقی)5831
دی ییو اجتمخیی این راژ بر معخنی ر ماخهیم متع د اطالق ش اس .ک دی ذی ب تع اد از آنهخ ب ینوان نمون
اشخی میشود:
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)5تعریف تخییوی(: )5335فرهنگ یخ تم ن  ...کیی .دی هم تخفتهخ اس .ک شخم دانش دین نهر قخنون اصالقیخ
آداب یسو ر گون توانخیی ر یخداتی میشود ک آدمی همچون یضو از جخمع ب دس .میآرید.
)7تعریف پخیک ر برگس: )1221(فرهنگ ی

گرر مجموع ر سخزمخنهخ اجتمخیی اس .ک صو نژاد ر زن گی

تخییخی گرر ب ان معنخ اجتمخیی بخشی اس..
)8تعریف سخترلن :فرهنگ شخم هر آن چیی اس .ک بتوان از نسیی ب نسیی منتق شود .فرهنگ ی

قو همخن

میراث اجتمخیی آن اس..
)9تعریف بوگخیدرس ( :)5781فرهنگ مجموی یا ر یسمهخ یم ر ان یش ی
ر یدخی اس .از مجموع بخریهخ ر نیی یسو ر یری هخ یسی از نس پیش.
)1تعریف تییوی(: )5793مراد من از فرهنگ ب ینوان ی

گرر اجتمخیی دی گاشت ر حخ

ماهو هم سخصتمخنهخ ذهنی یخ تصویاتی اس .ک فرد

پس از زاد ش ن میآموزد یخ می آفرین (موسخیی)81-88 :5871
منظوی مخ از فرهنگ دی این تحقی اشخی ب جند غیرمخد ر ایزشی آن داید ک شخم مجموی دی گخههخ ایزشهخ
ایتقخدا ر بخریهخ ی جخمع میشود ک بر یفتخی افراد آن حخکم اس..
توسعه :دی لغ .ب معنخ گسترش دادن اس. .اص این لغ .یربی ر بر رزن تاعی میدخش .رزن تاعی یکی از مصخدی
بخب تاعی اس .ک ماخهیم متع د دی آن نهات اس..
توسعه اقتصادی :
مخیک تودایر دی کتخب توسع اقتصخد دی جهخن سو مینویس "توسع یا بخی جریخنی چن بع دانس .ک مستیی
تغییرا اسخسی دی سخص .اجتمخیی طرز تیقی یخم مرد ر نهخدهخ میی ر نیی تسری یش اقتصخد کخهش نخبرابر ر
:311-311)
ییشهکن کردن فقر مطی اس" .(تودارو 3170
دکتر ییی محم اقت ای دی تعریف توسع اقتصخد میگوی "توسع اقتصخد یالر بر افیایش تولی میی تغییرا فنی
ر سخزمخنی ر چگونگی یم تولی یا نیی بیخن میکن .ب یدخی دیگر توسع اقتصخد مرحی پیشرفت تر از یش اقتصخد ب
شمخی میررد ک معرف دگرگونی هخ پیگیر ر هم جخند دی ترکی ر تخصی
:)2 
بخش "(اقتداری 3184

منخب دی بخشهخ مختیف اقتصخد کشوی

وضعیت توسعه فرهنگی در ایران
بخ توج ب مولا هخ مییان آگخهی اطالیخ ر تحصیال افراد مطخلع ر پژرهش آمخیهخ ر اطالیخ نشخن می ده
دی حوز مطخلع کتخب ر نشریخ مرد ایران چن ان ب مطخلع نمی پردازن پیمخیش میی مربو ب یفتخیهخ ر
ک
نگرش هخیخیرانیخن دی سخ  33نشخن می ده ک تنهخ98/5دیص از جمعی .بخسواد اه مطخلع هستن از طرف دیگر
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نتخی تحقیقخ انجخ ش دی سخ هخ اصیر نشخن می ده ک دی زمین ایتمخد اجتمخیی مشخیک .اجتمخیی نیی ایران
رضعی .مطیوبی ن اید این مولا هخ ب ینوان مولا هخ اصیی سرمخی اجتمخیی ر صود سرمخی اجتمخیی از ابعخد اصیی
نتخی پیمخیش میی ایزشهخ ر نگرش هخ ایرانیخن دی سخ 31نشخن می ده دیمجموع بیش از 33
توسع می بخش
دیص افراد ب ایضخ صخنواد صود ایتمخد کخم داین این مییان برا اقوا صود  79دیص ر برا درستخن  99دیص
اس( .شخیع پوی)5831
موانع فرهنگی صنعتی شدن و توسعه در جامعه ایران
همخنطوی ک دی فص نخس .تحقی ینوان ش س فرضی موجود ک ب ینوان موان فرهنگی ایران ب شمخی می آین
یدخیتن از فرهنگ سنتی فرهنگ ر سن .ایرانی ر فرهنگ استد اد ر صودکخمگی درلتهخ.ب همخن نحو ک متغیر مستق
تحقی یعنی موان فرهنگی دی فرضی هخ شخص

بن

ش

اس .متغیر رابست تحقی یعنی توسع فرهنگی هم نیخزمن

ایضخح ماهومی اس. .دی این تحقی اندخش .سرمخی ر یش مخلکی .صصوصی مهمترین محویهخ صنعتی ش ن ر توسع
اس..دی نظری مخیکس اندخش .سرمخی ب پویخیی محوی نظخ سرمخیه ای دی توسع آن اطالق میشود ک از صال
تولی مخلکی .ر ایجخد ایزش افیرد حخص میآی .
دی نظری یرستو نیی اندخش .سرمخی جیر محویهخ اصیی توسع اس .یرستو بر زنجیرهخ از مراح توسع تخکی می
ریزد ک بخیث گاای از مرحی سنتی ب صنعتی میشود .این مراح یدخیتن از :
 -5جخمع سنتی  -7شرای قد از صییاقتصخد  -8مرحی صیی اقتصخد  -9مرحی بیوغ  -1مرحی مصرف تود رای
ار تصریح میکن ک یش اقتصخد پخی ای نیخزمن "اندخش .سرمخی " دی جخمع ر رجود" یرحی کخی آفرینی " اس. .
مخلتوس یوام ازدیخد ثرر ر توسع اقتصخد یا - 5 :یوام سیخسی ر معنو  -7تمرکی سرمخی  -8زمین حخصیخیی-9
اصترایخ ر نوآری جه .صرف جویی دی نیرر کخی می دان (لشکر )539-538 :5837
آدا اسمی .زمین کخی ر سرمخی یا یخم تولی می انس. .ر بخصوص یر اهمی .تقسیم کخی ر قخنون اندخش .سرمخی
ب ینوان یخم ارلی کم

کنن ب پیشرف .اقتصخ د سرمخی دای تخکی میکرد (سییمی فر)96 :5837

موانع فرهنگ سنتی صنعتی شدن و توسعه
دی جخیی ک دی فرهنگ پررتستخنیسم اندخش .سرمخی جند قخنونی داید ر ب منیل مشی .الهی تیقی میشود (ربر:5833
 )591دی فرهنگ اسالمی ر شیعی این امر تح .شرای دشوای حال شمرد ش ر یمومخٌ مامو پن اشت میشود.ص ارن دی
قرآن میارمخی  :ا کسخنی ک ایمخن آریدهخی مدخدا اموا شمخ ر فرزن انتخن شمخ یا از یخد ص ا غخف گردان ک هر کس
چنین کن بیگمخن از زیخنکخیان اس( .سوی منخفقون آی )53دی نه الدالغ آم

اس .ک اگر کسی ب مرد ثررتمن

صخطر ثررتش احترا بگااید در سو دینش یا از دس .داد اس( .نه الدالغ  5839حکم)938: 228 .
از دیگر موان اندخش .سرمخی دی اسال نویی ی ال .توزیعی شد سوسیخلیستی اس .ک دی قخل احکخ شریی چون

ب
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صمس ر اناخق ر ...نهخدین ش .از دیگر مواید ک دی اسال ب ینوان موان فرهنگی اندخش .سرمخی میتوان

اشخی کرد:
)5یراج مخلکی .جمعی ب شک درلتی ر یخ غیر درلتی) نظیر موقوفخ )
) 7احکخ مربو ب ایث ک مخن تمرکیمخکی .صصوصی میشود.
مجموع یوام فوق همرا بخ شرای اقییمی سرزمینهخ اسالمی امر پی ایش منخسدخ سرمخی دای یا بخ مخن مواج سخصت
اس).موان تکوین درل .م ین ر توسع اقتصخد دی ایران ) www.hadizamani.com
فرهنگ و سنت ایرانی به عنوان مانع صنعتی شدن و توسعه
 دی فرهنگ سنتی ایرانیخن ییخض .کشی ابیای اس .ک فرد ب رسیی آن صود یا از زشتیهخ پخک نمود ر ب یستگخیمیرس .امخ بخ این تاخر ک دی ایران بر یکس غرب ییخضتکشی دی پی ترری یقخی صوفیخن تغییر اهمی .می ه ر جخمع یا
ن تنهخ ب پویخیی نمیکشخن بیک دچخی نویی یکود میکن .چرا ک دی این دی گخ افراد برا پخک ش ن از آلودگیهخ ر کس
قرب الهی ج ایی از جخمع ر پنخ بردن ب صخنقخ یا اصتیخی میکن (شنخری )76 :5833
 دی فرهنگ ایرانی بخ رجود برصویدای از غنخ فرهنگی بخفتهخیی یا نیی میتوان یخف .ک جخمع یا ب سو یکودرراپسگرایی میکشخن .ک دی این بین میتوان از رجود چهخی یخم »اصتال

دی سیستم فرهنگی « ر » تقیی « »زه

صوفیخن « »تق یرگرایی « جخمع نخ برد .س یخم یخد ش مخنن تیغی در ل هم میتوانن دی جه .توسع یم نمخین ر
هم میتوانن جخمع یا ب سقو یهنمون سخزن .
 سی ریران کنن حمال مغو ر فجخیعی ک ب دندخ آن اتاخق افتخد ایران یا دی حخلتی از انیرا ر گوشهگیر قرایداد .ب همین سد ایرانی دی پی آن برآم ک برا تسکین دیدهخ صود التیخمی بیخب پس دی دنیخگریی ر تق یرگرایی
فرر یف( .پطررشاسکی بی تخ)883:
 ب زیم طدخطدخیی یراج ان یشههخ یرفخنی ر صوفیخن دی تخییخ معخصر ایران ب چهخی دلی بخیث انحطخ دی ان یشایرانیخن ش اس:.
)5تخکی این ان یش بر ی ثدخ اموی یخلم
 )7تخکی بر نخدهگرایی انیراطیدخن
)8یریکرد اناعخلی نسد .ب اجتمخع سیخس .ر اقتصخد
)9سکو توا بخ حیر )طباطبایی)171-173:1574،
 -پ ی

"تقیی گرایی" نیی یکی دیگر از موان فرهنگی بود اس. .دی صویتی ک تقیی ب صوی کویکویان ر ب رن
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آنتررپی یخ اصال دی سیستم اجتمخیی

رفرهنگی شود .اثرا تقیی دی حوز اقتصخد ب یرحی آمخد صوی دی استاخد از ین مخی دیگران گرایش ب کخی دللی ر
راسط گر ر سودصواهی آنی ر بی دید سر ر بی ان یش منتهی میشود (طخیای شمخی )151:53
-ب لحخظ تخییخی یییرغم آمییشهخ بسیخی ی

شکخف پخی ای میخن فرهنگ ر تم ن ایرانی ر فرهنگ ر تم ن یربی اسالمی

رجود داشت اس .ر دی در س اصیر نیی همیمخن بخ آشنخیی بخ غرب ر آغخز فراین نوسخز ر م ینییاسیون دی ایران ی رج
فرهنگی غرب گرایخن نیی دی جخمع یسوخ یخفت اس .ک ب دلی رج مختریخلیستی ر دنیخگرایخن صودمعمول بخ رج فرهنگی
اسالمی اصطکخک داشت اس).بشیری )71:5835
دی حخ حخضر دی ایران امررز بخ توج ب اینک تمخ ینخصر فرهنگی بخی دگرگون شون امخ این تنخس ب صوی یکسخن
انجخ نش ر نویی نخهمگنی ر نخهمخهنگی بین ینخصر فرهنگ جخمع ب رجود آرید اس .ک ب نویی تخصر فرهنگی یا بین
ابعخد مخد ر معنو فرهنگ جخمع ایران یصر حخضر ایجخد کرد اس. .رجود دری استعمخی ر استثمخیگر دیایران پو
پرستی ر مصرف گرایی ر یالق ب یفخ ک دی فرهنگ ایرانی یسوخ پی ا کرد اس .رجود بخف .هخ فرهنگی متنوع داصیی
دی جخمع نمون بردای گیینش ر تقیی از غرب تعخیض بر سر استقرای ایزشهخ ج ی ب جخ ایزشهخ سنتی حخکم دی
جخمع شرای ر موقعی .صخص جغرافیخیی ر سیخسی کشوی رجود س لی تم نی دی ایران (فرهنگ ر تم ن ایران بخستخن -
فرهنگ ر تم ن اسالمی تم ن ر فرهنگ غربی (ر ...همگی نمون هخ از موان توسع فرهنگی دی ایران ب شمخی می آین
(توحی فخ )7:5836
مخ دی حوز برنخم ییی ر سیخستگاای فرهنگی ک ب نویی منجرب توسع فرهنگی کشوی میشود؛ از نظر دانش نظر
ر تجربی فقیر هستیم براین اسخس ب در دلی ِ بسیخی یم این مسئی از ضررییخ امررز جخمع ایرانی محسوب می شود:
الف (دلییی ک میتوان شخه

بر این م یخ بخش یکی آن اس .ک کشوی مخ ایران کشوی اس .ک دی مسیر توسع پخی ای ر

هم جخند ییی الخصوص توسع فرهنگی گخ بر می اید ر بخ توج ب نقش اسخسی فرهنگ دی امر توسع ک پیش از این
ب ان اشخی ش لیر ِ توج ب سیخس .فرهنگی امر اجتنخب نخپایر اس. .دلی در ب نخهنجخییهخ ر ضعف هخ فرهنگیخ
بخز میگردد؛ک گویی امررز دامن گیر جخمع ایرانی ش اس.؛ ر متخساخن هر یرز ب مییان بیشتر برا مخ آسی زاس.
برا مثخ میتوان ب یراج فرهنگ فردگرایی یخ مناع .م ای شخصی ضعف تعی ب هوی .میی یراج فرهنگ
قخنونگریی فق ان پویخیی ر نشخ فرهنگی پرهیین بودن فعخلیتهخ فرهنگی دی جخمع تعخیض هنجخیهخ ر ایزشهخ
فرهنگی ته ی ا فرهنگی نخشی از پ ی جهخنیسخز مصرفگرایی مار ابهخمخ هویتی نسیجوان کخهش ایتدخیا
فرهنگی گرر هخ مرج فرهنگی ایزشی جخمع ر ...ب ینوان مهمترین مشکال فرهنگی دی امر توسع فرهنگی موجود ب
حسخب می آی
نتیجه گیری
بخ توج ب جخیگخ مهمی ک نظری مخکس ربر دی چخیچوب نظر داش .دی بخش ار ب مقخیس ایزشهخ اقتصخد
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پررتستخن ر اسال پرداصتیم .نتیج آنک پیرران پررتستخن بر مدنخ آموزههخ دینی صود تحصی ثرر یا رظیا دینی
می انن امخ دی دین اسال ثرر سد گمراهی اس. .یالر بر آن احکخ فقهی موجود دیبخی صمس زکخ

اناخق ر...

ب این ترتی فرض ار تحقی بین فرهنگ سنتی ر یرن صنعتی ش ن دی ایران هموای ایتدخ معنخدای رجود داید
مخن اندخش .سرمخی بود اس .ب اثدخ یسی .آین

انقالب اسالمی معطوف ب شیو بهر بردای از امکخنخ فرهنگی

کشوی برنخم ییی ر م یری .فرهنگی کخیآم دی قخل توسع فرهنگی اس. .اگر زن بودن فرهنگ انقالب اسالمی ن صرفخ
دی شعخیهخ بیک دی یمیکردهخ ی راقعی .اس .دی آن صوی بخی گا .هر تغییر ک اجرا آیمخنهخ فرهنگی یا بخ
مشک مواج سخزد چخلشگر فرهنگی انقالب یا شررع میکن .توسع فرهنگی یاهکخیهخ پیشگیران تد ی چخلش ب ی
فرص .ر تحکیم اصو ایزشی فرهنگی یا فراهم میآرید.
دی بخش بع

ب بریسی تخثیر فرهنگ ر سن .ایرانی بر شخص

ییخض .کشی دی جه .کخی ر تولی پرداصت ش .دی

فرهنگ ر سن .ایرانی ماهو " ییخض .کشی " دچخی دگردیسی ش اس .دی پی ترری یقخی صوفیخن ماهو ییخض.
کشی دچخی تغییر ش ر موج یکود جخمع میشود .یوام دیگر چون تق یرگرایی زه صوفیخن تقیی ر اصتال دی
سیستم فرهنگی جخمع ایران نیی دی طو تخییخ از موان یم

یرن گرفتن کخی ر تولی بود اس. .ب این طری فرض در

تحقی هم ک قخئ بود"بین فرهنگ ر سن .ایرانی ر یرن صنعتی ش ن دی کشوی ایتدخ معنخدای رجود داید "نیی ب اثدخ
یسی .
فرهنگ سنتی ر سن .ایرانی ب ینوان موان اصیی توسع فرهنگی دی ایران بود ان .بخ توج ب یریکرد تحقی فرهنگ
ییش دی سخصتخی کخیکرد ر یمیکرد ینخصر ر مولا هخ نظخ اجتمخیی داید ر این سخصتخی ر کخیکرد ر یمیکرد نظخ اجتمخیی
اس .ک پویخیی فرهنگی ر تخصر فرهنگی یا تعیین می کن .ر بخ توج ب یخفت هخ تحقی این یرن ر فرآین دیجخمع ایران
بصویتی بود ک توسع نخموزرن شک گرفت اس .ر محصو این توسع نخموزرن تخصر فرهنگی اس. .دیج ر ذی شخص
هخ ر ماخهیم ر مقول اسخسی ر تخثیرگاای دی جه .شک گیر تخصرفرهنگی ر ی

توسع فرهنگی دی ایران آرید ش ان ؛
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ج ر : 5شخص
شخص

هخ ماخهیم ر مقول تخثیرگاای دی ی

هخ ر ماخهیم

ییخض .کشی
راپسگرایی
تقیی گرایی
تق یرگرایی
ی برنخم ییی
انیرا ر گوش گیر
دنیخگریی
نخد گرایی انیرا طیدخن
سکو توأ بخ حیر
آسی هخ هویتی ر فرهنگی
فق ان شرای تکثر فکر ر فرهنگی
فق ان یرحی فردگرایی دی جه .اصخل .فردی.
یریکرد اناعخلی نسد .ب اقتصخد سیخس .ر اجتمخیی
استعمخی ر استثمخیگر
پو پرستی
مصرف گرایی
تقیی از غرب
مناع .م ای شخصی
ضعف تعی ب هوی .میی
یراج فرهنگ قخنون گریی
فق ان پویخیی ر نشخ فرهنگی
تعخیض هنجخیهخ ر ایزش هخ فرهنگی
ابهخمخ هویتی نس جوان
جهخنی ش ن
کخهش ایتدخی فرهنگی گرر هخ مرج
زه صوفیخن
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بوجودآم ن توسع فرهنگی
مقول

فرهنگ سنتی
فرهنگ استد اد
تخصر فرهنگی
سن .ایرانی
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راهکارهایی برای برون برفت از وضعیت فعلی
دی پخیخن بخی اشخی کرد برا اینک سیخس .گاای فرهنگی دی بُع ایجخبی ب مسیر توسع فرهنگی جخمع شتخب بدخش
ر پویخ شود براسخس صرد نظخ اقتصخد سیخسی اجتمخیی ر فرهنگی نویی بست هنجخی یا می توان اشخی داد
بر این اسخس:
دی صرد نظخ اقتصخد بخی دی جه ".کخی ر تالش صرف جویی امخن .دای رق .شنخسی ر "یا آموزش فرهنگی داددی بُع سیخسی" پخسخگویی مسئولی .پایردی بُع اجتمخیی " بردبخیشود

انصخف مشخیک .سیخسی ر ه ف دای ر "...م نظر بخش

تسخمح ییخی .حقوق انسخنی مشخیک .اجتمخیی ص اق .ر حقیقتجویی "بخی آموصت

 -دی حوز فرهنگی "احسخن رفخدی

تعخرن ر دگرصواهی یخ ایتمخد ر "...بخی دی جخمع ترری یخب .

بنخبراین مهمترین یکن هوی .بخش دی هر جخمع پیشین ر غنخ فرهنگی آن اس. .بخ توج ب این امر ر تخکی بر این نکت
ک کشوی ایران دایا یکی از کهن ترین ر اصییترین فرهنگهخ جهخن اس .سیخستگاایان ر مسئولن کشوی یا بر آن می
داید ک فرهنگ یا از ایکخن اسخسی جخمع محسوب ر جخیگخ ریژهخ برا آن دی ت رین ر تعیین اه اف رسیخستهخ کالن ر
بین م

کشوی قخئ شون .این یریکرد تخ جخیی پیش یفت ک یرح حخکم بر چشمخن از  71سخل ایران نیی مدتنی بر فرهنگ ر

مولا هخ هوی .بخش آن اس. .تخ ح

ک دی ارلین بن از  3بن این سن بر فرهنگ ر ینخصرآن ر بویژ فرهنگ یمومی

جخمع تخکی ش ر دی بن هخ دیگر نیی ب تنخس موضوع ب فرهنگ اشخی گردی اس .دیبن ار اف چشم ان از بیس.
سخل ریژگیهخ زیر برا جخمع ایرانی بر شمرد ش  :توسع یخفت متنخس بخ مقتضیخ فرهنگی جغرافیخیی ر تخییخی
صود ر متکی بر اصو اصالقی ر ایزشهخ اسالمی میی ر انقالبی تخکی بر مرد سخلی دینی ی ال .اجتمخیی آزادیهخ
مشررع حاظ کرام .ر حقوق انسخنهخ ر بهرهمن از امنی .اجتمخیی ر قضخئی  .دیبن  1این سن همچنین آم اس : .فعخ
مسئولی .پایر ایثخیگر مومن یضخیتمن برصویدای از رج ان کخی
انقالب ر نظخ اسالمی ر شکوفخیی ایران ر ماتخر ب ایرانی بودن.

انضدخ

یرحی تعخرن ر سخزگخی اجتمخیی متعه ب

یالر بر بن هخ ماکوی ک صراحتخ ب فرهنگ ر مولاههخ آن اشخی داید دی سخیر بن هخ نیی ب نویی حضوی فرهنگ
احسخس میشود .ب طوی مثخ :
دی بن در بخ موضوع" برصویدای از دانش پیشرفت توانخ دی تولی ییم ر فنخری متکی بر سهم برتر منخب انسخنی ر سرمخی
اجتمخیی دی تولی میی" ب اهمی .دانش ر فنخری دی توسع کشوی اشخی ش امخ کیس .ک ن ان دانش بخش مهمی از
فرهنگ هر کشوی محسوب میشود .
دی بن  8بخ موضوع" امن مستق مقت ی بخ سخمخن دفخیی مدتنی بر بخزداین گی هم جخند ر پیوستگی مرد ر حکوم".
بخز هم مالحظ میشود ک امنی .ر استقال گات ش ییش دی هوی .تخییخی ر میی ر غنخ فرهنگی داید
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دی بن  9نیی ک صحد .از برصویدای از سالم .یفخ رامنی .غاایی تخمین اجتمخیی فرصتهخ برابر توزی منخس دیآم
نهخد مستحکم صخنواد ب دری از فقر فسخد تدعیض ر بهرهمن از محی زیس .مطیوب ش گاشت از مقولتی چون
سالم .امنی .غاایی مقولتی چون فرصتهخ برابر نهخد مستحکم صخنواد دری از فقر ر فسخد ر تدعیض ییش دی
دی بن  1دس .یخفت ب جخیگخ ار اقتصخد ییمی ر فنخری دی سطح منطق آسیخ جنوب غربی "
فرهنگ داین .
آرید ش ک بخ اغمخض از جخیگخ اقتصخد ر ییمی دی جخیگخ فنخری "سخی بخش فرهنگ یا میدینیم ر دی انتهخ بن نیی
ب "یسی ن ب اشتغخ کخم " بر میخوییم ک ب یهی اس .بخش فرهنگ دی اشتغخ زایی سهمی بسیا داید از طرفی دیگر
دی گخههخ منای القخ ش نسد .ب سرمخی گاایان داصیی نگخ ب بینی هخ ب رجود آم ب نحو ک ناس داشتن تمکن
ر سرمخی بخ راکنش منای یسخن هخ ر یمو جخمع مواج ر نویی جر تیقی میشود .الدت رجود فسخداقتصخد

گسترش

اقتصخد یانتی ر یش اقتصخد برصی افراد ب راسط بهر بردن از یراب ق ی ر یانتهخ دی تش ی این نگخ ب بینخن مؤثر بود
اس .ب نحو ک برصی از سرمخی گاایان داصیی برا دی امخن مخن ن از ته ی هخ اجتمخیی فرهنگی ر سیخسی ترجیح
می هن ک سرمخی ر ثرر صود یا دی بخشهخ غیرتولی

یخ ب تر از آن دی صخیج از کشویب کخی گیرن .سیخستهخ داصیی ر

صخیجی از سو مسئولن کشوی بخی بخ توج ب منخف میی ر پرهیی از اظهخینظرهخ ریریکردهخ هیجخنی بخ حاظ اصو ر
آیمخنهخ معقولن ر م بران اتخخذ شود تخ از تحمی هیین هخ بیموید ب کشویجیوگیر شود  .دی بینش اسالمی ک مدتنی
بر کتخب قرآن ر سن .پیخمدر اس .ق ی ر حکوم .دی ص م .یف نیخزهخ مرد ر ایتال جخمع ر موید نق ر بخزصواس.
مرد اس:.
"انمخ ر لیکم اهلل ر یسول ر الاین آمنوا الاین یقیمون الصیوة ر یوتون الیکوة ر هم یاکعون " .
امر ب معررف ر نهی از منکر ب معنخ یمی ر رسی ر مستمر آن فیسا نق ر نظخی مرد ر اجتمخع بر هم مسخی
سیخستگاای ر حکومتی بخصوص ق ی اس .ک دی نتیج ی نق صحیح ر اصولی جخمع ب سو تعخلی معنو ر اصالقی
ر توسع یخفت فرهنگی حرک .صواه کرد.
منابع
 5آشوی

داییوش ) (5831تعریاهخ ر ماهو فرهنگ .تهران چخپ ار .مرکی اسنخد فرهنگی آسیخ.

 7آیرن ییمون )  (. 5835مراح سیر ان یش دی جخمع شنخسی بخقر پرهخ تهران شرک .انتشخیا ییمی ر فرهنگی نویسن  ,ریرایش در ,
چخپ دهم
 8اشرف احم ) (5817موان تخییخی یش سرمخی دای دی ایران دری قخجخیی تهران :زمین .
 . 9افررغ یمخد )  (5831چخلش هخ فرهنگی ایران یرزنخم اطالیخ

شمخی  78387پنجشند  81شهریوی31

 1بشیری حسین )  (5838یق دی سیخس. .تهران .انتشخیا نگخ معخصر
 6بشیری حسی ) (5835دیدخچهخ بر جخمعهشنخسی سیخسی ایران دری جمهوی اسالمی .تهران .انتشخیا نگخ معخصر.
 3تودایرف مخیک )(5831توسع اقتصخد دی جهخن سو .ترجم غالمعیی فرجخد .تهران .جی ار .انتشخیا برنخم ر بودج
 3توحی فخ محم (  www.aftab.ir/Articel ) 5836موان توسع فرهنگی تهران
 7سیف الیهی سیف ال ) (5871جخمع شنخسی توسع اقتصخد اجتمخیی ایران تهران :جخمع پژرهخن سینخ. -
 51سی یضی )  (5839نه الدالغ .ترجم محم دشتی .قم .نشر جمخ .
 55سییمیار مصطای ) (5839اقتصخد توسع .انتشخیا موح .

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

 57طدخطدخیی جواد ) (5837ابنخی رن ر ییو اجتمخیی رضعی .ییو اجتمخیی دی تم ن اسالمی .تهران .نشر طرح نو.
 58طدخطدخیی جواد )  (5837دیام

فیسای بر تخییخ ان یش سیخسی .تهران .انتشخیا کویر.

 59طدخطدخیی جواد )  (5838زرا ان یش سیخسی دی ایران .تهران .انتشخیا کویر
 51کختوزیخن محم ییی ) (5838درل .ر جخمع دی ایران؛ انقراض قخجخی ر استقرای پهیو .ترجم حسن افشخی .تهران .نشر مرکی.
 56ییم ای

کخظم ) (5831چرا ایران یق مخن ر غرب پیش یف.؟ تهران نشر توسع

 53فویان جخن ) (5833مقخرم .شکنن :تخییخ تحول اجتمخیی ایران از صاوی تخ سخلهخ پس از انقالب اسالمی .ترجم احم ت ین .تهران.
نشر یسخ
 53قرآن کریم
 57ریسود گونتر ) (5835جخمعهشنخسی برا اقتصخد .ترجم هخد صم

.انتشخیا سم. .تهران

 71معین محم )  (5837فرهنگ فخیسی .تهران .انتشخیا یا یش
 75موسخیی میثم )  (5871دین فرهنگ ر توسع .تهران .انتشخیا جخمعهشنخسخن
 77رثوقی منصوی ر ییی اکدر نی

صی ) (5831مدخنی جخمع شنخسی تهران :بهین .

 78یرران آبراهخمیخن ) (5833ایران بین در انقالب .ترجم احم گیمحم

ر محم ابراهیم فتخحی .تهران .نشر نی

