
 توسعه در ايران موانع فرهنگي

 سيدمحمدرضا حسيني

 مقدمه

با توجه به اهميت و نقش فرهنگ و همچنين ضعفها و خألهاي اخالقي و فرهنگي موجود در     
هاي  گران و سازمانهاي فرهنگي بر توسعه فرهنگي در دهه جهان امروز و تأكيد بيش از پيش انديشه

نظر  ه فرهنگي در دنياي كنوني ضروري و گزيرناپذير بهناپذير آن، توسع اخير و روند اجتناب
شود مهمترين  رسد. بنابراين در نوشتار حاضر ضمن ارايه تصويري از توسعه فرهنگي سعي مي مي

0TPآفات 


P0T  موجود در بطن فرهنگ ايراني كه ريشه در تاريخ ديرين كشور ما دارند، مشخص شده و

محور اصلي نوشتار حاضر آن است كه، توسعه فرهنگي راهكار مناسب براي رفع آنها پيشنهاد شود. 
ها، در آينده توسعه نيز داراي  فرهنگ به عنوان يك عامل اصلي در تضمين سرنوشت ملت در كشور

باشد كه عدم توجه به آن در طراحي الگوي توسعه كشور تأثير منفي  نقش و جايگاه مهمي مي
ر ابتداي نوشتار خود به تعريف و تحديد توسعه گذارد. براي تبيين اين واقعيت مؤلف د زيادي مي

پرداخته و ضمن بيان اهداف اصلي فرآيند توسعه در يك كشور تصويري كلي از توسعه فرهنگي 
ترسيم كرده است. در ادامه توسعه فرهنگي به عنوان مولفه اصلي توسعه مورد ارزيابي و تحليل 

 .است شده اف توسعه مشخصآن در نيل به اهد جايگاه تئوريك واقع شده و ازحيث

بخش دوم مقاله، مشتمل بر يك بررسي علمي درخصوص وضعيت توسعه فرهنگي در ايران  
باشد و مؤلف ضمن تحليل فرهنگ سياسي ايران، ويژگيهاي عمده آن را به تفكيك برشمرده  مي

اتي گرايي، توجه بيش از حد به اصل ونسب، احساس اسطوره طلبي، است. فقدان انگيزه موفقيت
اي هستند كه بر سر  گرا بودن و گرايش به خشونت از جمله موانع عمده بودن، تمايل به تقليد، ذهن

 راه توسعه در ايران وجود داشته كه ريشه فرهنگي دارند.
در مجموع مؤلف بر اين باور است كه براي نيل به توسعه توجه به موانع فرهنگي موجود در جامعه 

 .باشد بدون رفع اين موانع ميسر نمي بسيار ضروري بوده و توسعه

ما در مقام نخست به معناي پااليش برخي ويژگيهاي فرهنگي است كه در طول تاريخ شكل 
سازد بلكه  از پيش به فرهنگ ناب اسالمي نزديك مي اند. رفع اين نواقص نه تنها ما را بيش گرفته

 .آورد يجانبه را در كشور فراهم م بستر مناسب براي تحقق توسعه همه
  
 الف( توسعه فرهنگي 

در روش اول تعاريف بسيار  )1(براي تعريف فرهنگ دو روش نظري و عملي وجود دارد.     
كه طرح آنها در اينجا  )2(اند  تعريف گزارش كرده150 2» كلوكهن « و  1» كروبر«گسترده است. 



همانند شخصيت، تفكر و  رسد. اما در روش عملي چون مفاهيم انتزاعي چندان ضروري به نظر نمي
شوند، با توجه به بازتابي كه در گفتار، كردار و مصنوعات هنري دارند  كه ساختار محسوب مي

فرهنگ جامعه نيز عبارت است از برداشتهاي ذهني و عقايد و ارزشهاي حاكم  )3(شوند  تعريف مي
مايزِ مادي و غيرمادي در بين گروههاي مسلط جامعه. از اين ديدگاه فرهنگ هر جامعه دو بعد مت

گيري با  شود كه محسوس و ملموس و قابل اندازه هايي اطالق مي دارد. بعد مادي به مجموعه پديده
موازين كمي و علمي است و اين مجموعه شامل ابزارها و اشيايي است كه به دست اعضاي پيشين 

ابزارهاي كاربردي و اند؛ مانند فنون،  جامعه ساخته شده و براي اعضاي حاضر به جاي مانده
گيري نيست. اين  بعد غيرمادي شامل مسائلي است كه با موازين كمي قابل اندازه )4(توليدي. 

مجموعه شامل آداب و رسوم و معتقدات، علوم و هنرهايي است كه عمدتا به وسيله زبان و خط 
 )5(دهند.  شوند. درواقع اين دو مجموعه هويت فرهنگي يك جامعه را شكل مي فراگرفته مي

افتاده و يا درحال انحطاط  يافته، درحال توسعه، عقب تواند توسعه هويت فرهنگي جامعه مي    
توان با پيدايش و  شود، را مي باشد. آن چه كه در متون تخصصي توسعه فرهنگي قلمداد مي

در برابر  "گرايي عقل"، "گرايي اسطوره"در برابر  "گرايي علم"گسترش گرايشهايي چون 
، "دنياگريزي"در برابر  "دنياگرايي"، "گرايي جزم"در برابر  "انتقادگرايي"، "گرايي نتس"
 مترادف دانست. "جبرگرايي"در برابر  "گرايي اراده"و  "گرايي جامعه"در برابر  "فردگرايي"
توان كال قالب فكري و فرهنگي را به دو دسته  هاي دوگانه فوق، مي با توجه به مجموعه 
جوامعي كه داراي قالب فكري، ناشي از مجموعه  1تقسيم كرد.  "تقديري شوم"و  "سعدتدبيري"

باشند. ويژگي مهم اين  طوالني خصلتهاي اوليه جفتهاي فوق هستند داراي فرهنگ سعدتدبيري مي
اند كه  داند؛ بلكه براي انسان قدرت تدبيري قائل جوامع آن است كه انسان را تسليم محيط نمي

ستفاده شود، انسان به خوشبختي مادي و معنوي خواهد رسيد. در مقابل، جوامعي چه از آن ا چنان
كه فرهنگشان از اجتماع خصلتهاي ثانويه جفتهاي فوق تشكيل يافته باشد، داراي فرهنگ شوم 
تقديري هستند. در اين اجتماعات، سرنوشت انساني، بدون هيچ تواني، ناگزير است تسليم 

 سرنوشت محيطي شود.
 
 2رهنگ سياسي ب) ف 

يك اصطالح جديد است كه بعد از جنگ جهاني دوم، در متون تخصصي سياسي  "فرهنگ سياسي
طور كه فرهنگ به طور اعم به زندگي اجتماعي بستگي دارد، فرهنگ  متداول شده است. همان

 اولين ردپاي اين تعبير را، )6(سياسي نيز به طور اخص، اساس و پايه عمل و اقدام سياسي است. 
هر نظام سياسي، متضمن يك « گويد:  يافت؛ او مي 3» گابريل اي.آلموند « هاي  توان در نوشته مي

اين بدان معنا است كه در هر نظام ». گيري به سوي كنشهاي سياسي است الگوي خاص از جهت



يافته وجود دارد  سياسي، با توجه به ساخت قدرت در آن، در باب سياست يك قلمرو ذهني سازمان
 4، »سيدني وربا« دهد. از نظر  به جامعه، ترتيب نهادها و اتكاي اجتماع بر افعال فردي، معني مي كه

فرهنگ سياسي دربرگيرنده: ايمان و عقايد، نمادهاي گويا و ارزشهايي است كه بيانگر وضعيت 
گرفتن عمل سياسي هستند. به عبارت ديگر فرهنگ سياسي، به آن چه اعضاي جامعه راجع  انجام

 )7(انديشند و عقيده و باور دارند، توجه دارد.  به آن مي
توان از هم متمايز كرده و  با توجه به تعريف فرهنگ سياسي، سه نوع نگرش و ايستار را مي    

 بيان داشت:

 
 نگرش سنتي -1

نگرش سنتي براساس الگوهاي جاافتاده، عرف يا باورهايي كه طبيعت ثانوي فاعل را تشكيل     
گيرد. فاعل براي عمل سنتي خويش، نيازي به درك يك هدف يا درك يك  ، شكل ميدهند مي

ارزش، يا احساس يك عاطفه ندارد؛ بلكه فقط ناآگاهانه به انگيزه بازتابهايي كه بر اثر ممارستهاي 
 .كند طوالني در او ريشه دوانيده، عمل مي

  
 نگرش احساسي -2

طلبي نسبت به  ميال و عواطف شخصي و براساس نفعاين نگرش، مبتني بر مالكهاي گذرا و ا    
باشد. دوستي و نفرت نسبت به نظام، حالتي از نگرش  نظام و يا سياستها و كاركردهاي آن مي

شود. براين مبنا، فرد بدون توجه به  احساسي است كه مانع ارزيابي دقيق روند واقعي جريانات مي
ه احساسات القا شده به خود است. بنابراين مالك داوري نتايج علمي حاصل از نظام، آيينه بازتابانند

در مورد حكومت يا پرسنل سياسي اين است كه تا چه اندازه پرسنل سياسي و دولت، براساس 
كنند. فرهنگ سياسي مبتني بر نگرش احساسي، فرهنگي نااستوار و  گرايشهاي ذهني فرد عمل مي

ا بيشتر به صورت شورشهاي مقطعي، ثبات و آكنده از مخالفت است. اين مخالفته بي
 )8(كنند.  غيرايدئولوژيك، مادي و اقتصادي نمود پيدا مي

  
 نگرش ادراكي -3

اين نگرش حاكي از شناخت و بينش و نگرش علمي و آگاهانه فرد، نسبت به رهبران برجسته     
ت، معيار ارزيابي و مسائل سياسي است. در اينجا ميزان توفيق نظام در برآوردن نيازها و حل مشكال

نگرش ادراكي، برخالف نگرشهاي قبل كه نگرش دراماتيك بود، نوعي نگرش  )9(گيرد.  قرار مي
 :حسابگرايانه و تراژديك است. اين نگرش به دو صورت ديده شده است

  



 نگرش ادراكي معطوف به هدف -اول  

رد و همه مسائل را براي در نگرش عقالني معطوف به هدف، كنشگر هدفي روشن را در نظر دا    
گيرد. اين نوع رفتار به ويژه در حوزه اقتصاد كه عقالني است،  كار مي رسيدن به آن به طور مؤثر به

 تجسم دارد.
تواند  جا رفتار عقالني معطوف به هدف، هدفي مبتني بر يك ارزش تغييرناپذير نيست و مي در اين

ايش كفاف نيل به آن را نداشته باشد هدف مورد تواند در صورتي كه ابزاره متغير باشد. فرد مي
 .نظرش را تعديل كند و يا حتي تغيير بدهد

  
 نگرش ادراكي معطوف به ارزش -دوم  

به ارزشهاي مطلقْ كردار و مستقل از قيد هر  "آگاهانه"تواند به وسيله اعتقاد  رفتار اجتماعي مي    
شناسي يا مذهب،  ز قبيل اخالقيات، زيباييبندي و برحسب معيارهايي ا نوع محرك خارجي، طبقه

» رفتار معطوف به ارزش« گيري عقالني به سمت يك ارزش مطلق،  اي از جهت سنجيد. چنين نمونه
شود. بنابراين، اين نوع رفتار از آن جهت كه ارزشهايي مطلق دارد، مبتني بر اخالق  ناميده مي

دهد، هرچند  كند ارزشهايش را تغيير نمي ياعتقادي است. كسي كه براساس اخالق اعتقادي عمل م
 .ممكن است وسايل را براي نيل به آن ارزشها دگرگون سازد

طور كه مشخص شد هرچه از نگرشهاي سنتي و احساسي به سمت نگرشهاي  بنابراين همان    
از  )10(شود و عكس آن نيز صادق است.  تر مي رويم كفه عقل و محاسبه سنگين ادراكي پيش مي

ظ علمي، احتمال وجود تركيبي از نگرشها، در فرهنگ وجود دارد. در جوامعي چون لبنان و لحا
توان ايستارهاي احساسي مبتني بر زبان و مذهب را بازشناخت. در جوامعي  سوئيس به خوبي مي

چون آلمان و بريتانيا نيز وجود ايستارهاي ادراكي، به خوبي مشهود است. در جوامع اخير، نظر 
امعه، نسبت به نظام و مقامات حاكم بر آن، غالبا بر اثر نتايج عيني اقدامات آنان، متغير اعضاي ج

در  است. بديهي است گاه ايستارها در يك جامعه هماهنگ نبوده و احتمال بروز تضادهاي شديد
 .آن جامعه زياد است

 :گانه زير باشد موضوع هركدام از نگرشهاي فوق ممكن است يكي از موارد سه    

 گيري نسبت به ساخت سياسي جهت -    

 گيري نسبت به سياستهاي رژيم جهت -    

 گيري نسبت به مقامات رژيم جهت -    

گيريها در طي زمان مداوم باشد، حاكي از نوع زيرساختهاي فرهنگي در جامعه است.  اگر جهت    
گيريها،  چه جهت . اما چناناين زيرساختها، غالبا ناشي از تقسيمات زماني، طبقاتي و مذهبي است

 دهد. موجب فقدان تبعيت از قوانين در جامعه شود، نظام، مشروعيت خود را از دست مي



  
 ج) انواع فرهنگ سياسي 

 :توان استخراج كرد گونه فرهنگ سياسي را مي با توجه به نوع و موضوع نگرش، سه    

  
 فرهنگ سياسي محدود1-  

نوع نگرش، بيشتر سنتي و موضوع آن، افراد و مقامات حكومت در اين نوع فرهنگ سياسي،     
باشد. در فرهنگ محدود، فرد به ندرت خود را به امور سياسي مرتبط ساخته و حتي از وجود  مي

سازي، به طور كامل تحقق نيافته و عاليق و  خبر است. همچنين هنوز مرحله ملت و دولت آن بي
 )11(اي دارند. اي و قبيله ها، بيشتر جنبه محلي، عشيره وابستگي

  
 فرهنگ سياسي تبعي -2

باشد. نوع نگرش، بيشتر  در اين نوع از فرهنگ سياسي، كه نهاده آن سياستهاي رژيم مي    
پذير و  اي كنش احساسي و بدون آگاهي و ادراك است. در فرهنگ تبعي، افراد داراي رابطه

كه در مرحله نهاده  آن مندند. بي هاي نظام عالقه ه دادهفرمانبردارانه هستند؛ بدين معنا كه مردم عمدتا ب
 دو هر كه است ذكر به الزم. باشند داشته نقشي كمترين – و سياسي احزاب تشكيل همانند –

 )12(. است نيافتگي توسعه آثار از تبعي و محدود سياسي فرهنگ
 
 فرهنگ سياسي مشاركتي -3

باشد، نوع نگرش، ادراكي است.  ساختار سياسي مي در اين نوع از فرهنگ سياسي كه نهاده آن    
از طريق  -يافته است، افراد در مرحله نهاده  در فرهنگ سياسي مشاركتي، كه مختص جوامع توسعه

رسانند و با  هاي خود را به گوش سياستگزاران مي خواسته -پرسي و  نهادهاي صنفي، پارلمان، همه
جيهاي نظام حساس بوده و خود را در سرنوشت كشور اعتماد به نظام، نسبت به وروديها و خرو

 )13(دانند.  سهيم مي
طور كه عنوان گرديد توسعه فرهنگي روندي از تغييرات رفتار است كه بدان طريق، مردم  همان    

آيند و در قالب گرايشهايي چون  بيشتر به سوي روابط علّي مشاهدات محيط اطراف خود نائل مي
كند. تحقق  گرايي و تجلي پيدا مي ، انتقادگرايي، دنياگرايي، فردگرايي، ارادهگرايي گرايي، عقل علم

باشد و از  شاخصهاي مذكور، مستلزم وجود آزادي و استقالل و مشاركت افراد جامعه در امور مي
گانه مذكور، تنها فرهنگ سياسي مشاركتي قائل به آزادي و استقالل و  فرهنگهاي سياسي سه

وهها در جامعه است و در نتيجه تنها در اين فرهنگ گرايشهاي فوق و انگيزه مشاركت افراد و گر
تواند رشد و تحقق يابد. بنابراين فرهنگ مشاركتي، از بايستنيهاي توسعه فرهنگي  نياز به موفقيت مي



توان گفت هرچه نگرشها، ادراكي و موضوع آن متمركز بر ساخت  طوركلي مي رود. به به شمار مي
طلبي و روحيه  فرهنگ سياسي نيز گرايش به فرهنگ مشاركتي داشته و انگيزه موفقيت سياسي باشد،

باشد. برعكس هرچه نگرشها سنتي  اعتماد به نفس در آن بيشتر است و در نتيجه ياريگر توسعه مي
و احساسي و موضوع نگرشها مصداقي باشد، فرهنگ سياسي گرايش بيشتري به فرهنگ محدود 

طلبي و روحيه اعتماد به نفس كمتر است. البته الزم به ذكر است كه در عالم  قيتداشته و انگيزه موف
و برخورد  "تبعي -مشاركتي "، "تبعي -محدود "واقع ما به تركيبي از فرهنگهاي سياسي يعني 

توان به دست آورد.  كنيم. بنابراين با ضرب دو محور فوق، حدود منطقي فرهنگ سياسي را مي مي
)14( 
  
 تار فرهنگ سياسي جامعه ايراند( ساخ 

پردازيم. پيشتر سه نوع ساختار  در اين بخش، به بررسي ساختار فرهنگي جامعه ايران مي    
فرهنگ سياسي را برشمرديم، بايد توجه داشت كه امروزه يك فرد ايراني اگرچه از جهت فرهنگي 

دارد تا  خودآگاه ما را واميهاي قبلي خود متفاوت است ولي وجود اشتراكات خودآگاه و نا با نسل
موضوع پااليش فرهنگي را جدي بگيريم. درباره ويژگيهاي اخالقي ايرانيان و به خصوص 
تواناييهاي آنان، تاكنون سخن بسيار رفته است. در نوشته حاضر با توجه به موضوع و فرضيه تحقيق 

 اند. ار گرفتهباشند مورد توجه قر نيافتگي معنادار مي فقط ويژگيهايي كه در توسعه
نفسه قابل تمجيد و تحسين باشند؛ اما با توجه به  هرچند ممكن است بعضي از اين ويژگيها في

اند. از اين منظر  تبعات منفي كه در روند توسعه دارند به عنوان موانع فرهنگي توسعه مطرح گرديده
اند، عبارتند  كل گرفتهمهمترين مواردي كه به عنوان مانع در طول تاريخ در بستر فرهنگ ايراني ش

 از:

  
 طلبي ضعف انگيزه توفيق -1

ها با  ها و هزاره در ايران حركتهاي اجتماعي و تغيير عادات و آداب و رسوم، درخالل سده    
تحوالتي چون رنسانس اروپايي،  )15(توجه به استبداد داخلي و استعمار خارجي، كند بوده است. 

ديگر تحوالت، تأثير چنداني در روش زندگي روزانه مردم ايران گرايي، انقالب صنعتي و  تفكر ملي
وبيش مورد توجه مسافران  اي است كه كم نداشته است. عدم توجه به وقت و ارزش لحظات نكته

و اين طرز زندگي اكنون در بسياري از نقاط دور افتاده  )16(خارجي به ايران قرار گرفته است 
امه دارد. يكي از ويژگيهاي بارز ايرانيان اهميت ندادن به وقت ايران و بعضي از كشورهاي عربي اد

 -كه در طول سالها انجام كارهايي با ساعت كم، استراحت بعد از نهار  باشد، به طوري و زمان مي
ها پس از غروب آفتاب و صرف وقت در  و جمع شدن در چايخانه -بخصوص در تابستان 



ان بوده است. در نزد ايرانيان وقت طال نبوده و براحتي و مكالمات روزانه، جزيي از عادات ايراني
آورند. غربيها كه  ها بدون صرف وقت، طال به دست مي دهند و بعضي بدون زيان آن را از دست مي

كه وقت خود را در راه پيشرفت اقتصادي و يا انجام  اند، ايرانيان را از اين از اين مناطق ديدن كرده
اند. اين روش زندگي را عادت و رغبت به  كنند، مورد انتقاد قرار داده كارهاي مفيدتر صرف نمي
 .اند خواب و تنبلي مفرط دانسته

كه در اوايل قرن بيستم مدتي انجام امور مالي ايران را به عهده داشته  1، »آرتور ميليسپاو« دكتر     
كند. او درباره  است، از طرز زندگي روزانه و وضعيت اجتماعي مردم ايران چنين توصيف مي

 :نويسد اخالق ايرانيان مي

شود  در ايران هم مانند ساير كشورها عادت به تنبلي تا حدي به رسوم و آداب اجتماعي مربوط مي 
دهند و  ها لم مي خانه و اغلب، شرايط اقتصادي در آن دخالت ندارد ايرانيها ساعتها در قهوه

اي در انجام آن  ند. ايرانيها هر كاري داشته باشند عجلهخواب رو مي بعدازظهرها ساعتها در كنار پياده
ندارند؛ اگر كنفرانسي قرار است در ساعت چهار تشكيل شود، كار خود را در ساعت پنج و نيم 

] و باالتر از همه، دودلي …كنند. تعطيالت بيشمار، خواب نيمروز، مخصوصا در تابستان [ شروع مي
 .توان عوامل فرضي در ايجاد تنبلي مردم دانست مي و تعلّل به عنوان يك عادت جبلي را

طلبي و اعتماد به نفس، دلبستگي به عوامل قهار طبيعت  در مقابل فقدان انگيزه موفقيت    
جايگزين شده است كه مهمترين تأثيرش انصراف از كار و استعفاي از مسئوليت خود و انحراف به 

نوبه خود از عوامل اساسي و پردامنه در تكوين باشد. اين مسئله به  مي -منفي  -طرف تقدير 
باشد. به همين دليل براي فعاليت و فكر، سهم و ارزش  صفات و عادات ملي و تدوين تاريخ مي

شود  شوند. در نتيجه اتكاء به نفس و اراده در شخصيت انسان ضعيف مي كمتري در زندگي قائل مي
 -كار "ناميم، بوجود ميآيد. درواقع تفكر  ه ما آنرا وارهايي ميو يك حالت تسليم و وازدگي ك

گيرد و اين فرهنگ و انگيزه  قرار نمي "محور -مهر "طلبي( به جاي تفكر  )يا انگيزه توفيق "محور
 .در ايران نبوده كه كار و تالش و كسب درآمد، به عنوان يك فضيلت، مورد توجه قرار گيرد

  
 1گرايي  اسطوره -2

اسطوره نوعي از آفرينش ذهني ابتدايي است. تعبير و تأويلي است از روند طبيعي و پيش از      
ها و  آنكه علمي باشد، جادويي و آئيني است. درواقع عدم تكامل دانش بشري و ناشناختگي پديده

شود كه سهم آدمي در زندگي، كم انگاشته شود و عمل اجتماعي و طبيعي  اشياي پيرامون، سبب مي
ت به عمل انسان وجه برتر يابد و آن را تابع خويش كند. از اين رو، كاري را كه آدمي در نسب

برهمين  )17(نهد.  هاي ناآگاهي، برعهده ديگران مي بيند، در دوره هاي آگاهي، بر عهده خود مي دوره
 .باشد اساس هر بدعتي خطرناك بوده و افكار عمومي پذيراي تحولي نمي



نيافته، هراسهاي ناشي از رويدادهاي طبيعي سهمگين، بر  در جامعه توسعه» سهابرما« نظر  به    
گيرد كه دنياي  ها به ياري اسطوره صورت مي زندگي فردي و اجتماعي غلبه دارد. تفسير اين پديده

آميزد و براي نيروهاي طبيعي، قدرتي برتر از قدرت انسان درنظر  طبيعت و فرهنگ را درهم مي
ين، شناخت علمي، پايگاه و منزلت استواري در تبيين امور پيچيده جهان ندارد و گيرد. بنابرا مي

بينيها اغلب بر افسانه، جادو و برداشت متافيزيكي تكيه دارد و همين امر، خود ضرورت  جهان
 18كند.) ( تر مي تر و محسوس تكوين اسطوره را قوي

ارند و اموري فردپذير و مستدل نيستند. ها بيشتر با احساسات و عواطف سروكار د بنابراين اسطوره
ياري دانش  يافته، تبيين و تفسير رويدادها و كوشش در مقابله با آنها، به اما در جامعه توسعه )19(

 )20(بيني انسان مدرن ندارد.  اي در جهان گيرد و اسطوره نقش عمده صورت مي
وب شده اجتماعي است كه در در واقع اسطوره خود زاده آرزوهاي پنهان و آرمانهاي سرك    

شكند و  نحو، مرزهاي زمان مي كند. بدين گيرد و در درون ذهنها رشد مي شرايط اختناق جان مي
 )21(آورد.  آيد و ناشدنيها را به عرصه شدن مي اسطوره قهرماني، بر ناتوانيها فائق مي

بوده و در زير فشار براي ملت ايران، كه همواره در طول تاريخ از ستم زورمندان متأثر     
اند،  حكومتهاي مطلقه و خشن، پشت دوتا كرده است، وجود قهرمانان، كه چونان مظاهر اراده ملي

اند، و نقش مؤثري را در حيات  هميشه ضروري بوده است. اينان در همه ادوار حيات جامعه بوده
گرايي  با اسطوره و اسطورهاند. همين امر منجر شده كه فرهنگ ايراني  اجتماعي ايفا نموده -سياسي 

 )22(گيرد.  عجين شود كه از محاسبه فاصله مي
 
 اصل و نسب -3

سومين زمينه در بيان ويژگي فرهنگ ايراني بازگشت به زمان گذشته و پرداختن به تبار است.     
لي يافته، ذهن افراد به حال و آينده بيش از گذشته توجه دارد؛ در حا بايد گفت كه در جامعه توسعه

 –بالند. در ميان ايرانيان نيز  مندند و بدان مي كه در جوامع توسعه نيافته، افراد بيشتر به گذشته عالقه
 داشته ويژه جايگاهي همواره گذشته به نظر – موجود احساسي و مصداقي نگرشهاي به توجه با
داريوش و سيروس  و اين پندار در ميان بوده است كه براي ثبوت اقتدار معنوي، همانا اوالد )23(

جمشيد و دستگاه عظيم سلطنت و جهانداري آنها،  بودن و نشان دادن كاخ شوش و قصرهاي تخت
كمترين حسن اين كار اين است كه افراد را از زحمت كسب افتخارات  )24(كافي خواهد بود. 

 )25(برد.  كند و احساس سرشكستگي از نداشتن افتخارات را از ميان مي نياز مي جديد بي
اي از شهر آييني گذشته خود  ترين آثار تاريخي و نمونه جمشيد را از عظيم شاهان ايراني، تخت    

 دادند. واردي نشان مي كردند و به هر تازه قلمداد مي



به همين جهت پهلوي دوم جشن دوهزار و پانصدمين سال شاهنشاهي را دركنار تخت جمشيد به 
ذاشتن تخت جمشيد، نمايانگر تمدن كهني است كه گرچه نمايش گذارد؛ در حالي كه به نمايش گ
كه كسي را از فضل پدر حاصلي نيست  و غافل از اين )26(غناي كافي دارد ولي تكامل نيافته است 

و انسان بايد مرد كار و همت خود باشد و انسان شريف و راستين كسي است كه بتواند با اطمينان 
ش است و سربلنديش را تنها وامدار گذشتگانش نيست. نيك خوي بگويد كه فرزند فرد و سرشت

)27( 
 
 تأكيد بسيار بر احساسات -4

اعتنا باشند و  شنوند بي بينند و مي چه مي توانند نسبت به پيرامون خود و آن افراد احساسي نمي    
بينند،  مياي از پيوند دوستي يا بيزاري نسبت بدان دارند. آنها ميل دارند آن چه را كه  همواره گونه

تاريخ  كنند با ديد خود توصيف نمايند و شايد به همين علت است كه در شنوند و يا حس مي مي
نويسد:  مي» براون« باره پروفسور  در همين )28(كشور ما اين همه شاعر وجود داشته است. 

شعردوست و نگاران يا شاعرند يا شعرشناس و  متأسفانه تقريبا تمام ايرانيان باسواد و تمام تاريخ
كه اشعار خود را  تر است كه تاريخ خود را مشحون به شعر كنند تا آن تر و لذتبخش براي آنها سهل

باشد كه نبود آن  گيري ديدگاه انتقادي مي به تاريخ زينت بخشند. نتيجه منفي اين نگرش عدم شكل
 )29(زند.  به پويايي فرهنگ جامعه لطمه مي

  
 روحيه تقليد -5

در كشورهاي خاورميانه، در واكنشهاي رفتاري خود، روحيه بااليي در پيروي دارند،  اجتماعات    
حدود دوهزار سال پيش عنوان شده » هرودت يوناني« در مورد فرهنگ ايراني توسط  و اين امر

گويند: اگر ايرانيها مثل تركها به اروپا  به همين خاطر است كه بعضي از پژوهشگران مي )30(است 
زودي در  شك به داشتند بي ودند و روابط و مناسباتي را كه تركها با فرنگيها داشتند، مينزديكتر ب

 )31(يافتند.  شدند و آميختگي بنياديني با آنان مي تراز مي فنون جنگ و صلح با اروپاييان برابر و هم
برخورد با چراغ ترين نمونه درباره اين روحيه تقليد در ايرانيان، واكنش رانندگان اتومبيل، در  ساده

باشند، كافي  كه چراغ، قرمز است و اتومبيلها متوقف مي باشد. هنگامي قرمز در سر چهارراهها مي
است يك يا دو اتومبيل جرأت كرده و دور از چشم پليس، از چراغ قرمز عبور كنند كه اين، تقليد 

 )32(ديگر رانندگان را در پي خواهد داشت. 
هاي زندگي ايرانيان، چون لباس پوشيدن، خريد  يد در ساير زمينههمچنين باال بودن روحيه تقل

 .شود خوبي مشاهده مي اتومبيل و لوازم منزل و به
  



 گرايي ذهن -6

فرهنگ ارتباط شفاهي، در جهان سوم و كشورهايي كه داراي فرهنگ سياسي محدود هستند     
هاي گروهي را باور  اخبار رسانه خاطر نگرشهاي احساسي، بسيار مرسوم است. مردم اين كشورها به
درباره حوادث دارند و تنها از طريق  - به طور مستقيم -نداشته و درواقع دانش و آگاهي اندكي 

 )33(نشينند.  هاي غيررسمي و ارتباطات شفاهي، درباره حوادث به قضاوت مي گفتار مردم و شبكه
توان به وجود  رشد آگاهيهاي مردم مي و عدم 1هاي خودكامه  در ايران نيز به خاطر سابقه حكومت

هاي سريع ارايه  چنين فرهنگي دست يافت. فرهنگي كه مبتني بر ارتباطات شفاهي بوده و قضاوت
دهد و شايد به همين مالحظه، علم بيان و فن فصاحت آسيايي، پيشرفته است. افراد پس از  مي

باشند، آن را  تحقيق درباره صحت آنكه به دنبال  شنيدن يك شايعه جديد باب ميل خود، بدون اين
هفتاد سال پيش در اين مورد چنين « دكتر ميلسيپاو»دهند،  به عنوان يك حقيقت به ديگران انتقال مي

 نوشته است:
العاده عالقه دارند و شايعات عجيب و غريبي در بين خود به راه  ايرانيها به خبرپراكني فوق

آور است. در تهران در مقابل هر بيست شايعه  نها اعجاباندازند. به طوري كه سرعت انتشار آ مي
 .غيرواقعي يك شايعه صحيح وجود دارد

كننده و اظهارنظر درباره مسائل خارج از تخصص خود و عمر به  ارائه استدالل به ظاهر قانع    
كه ايرانيها  اساس گذرانيدن از مشخصات روحي مردم ايران است و به جهت اين پاي بحثهاي بي

كنند كافي است كه چندنفر در يك محل تصميم  اعاتي در روز و هفته را صرف ديد و بازديد ميس
شود و مردم نيز  اي را منتشر كنند كه اين شايعه سريعا و در مدت زمان كمي منتشر مي بگيرند شايعه

در قرن كه » ليدي شل«پذيرند.  كنند و آن را به عنوان يك حقيقت مي شايعات را خيلي زود باور مي
 :نويسد نوزدهم مدتي در ايران به سر برده در اين باره مي

يكي از خصايص غريب ايرانيها، مسئله زودباوري آنهاست و عجيب اينجاست كه بازهم به 
پذيرند، تا جايي كه  كنند و تا حد زيادي قول و قرارهاي ديگران را مي حرفهاي يكديگر اطمينان مي

باور كه به خاطر وجود همين خصيصه مورد تعدي ديگر قرار  شحتي اگر يكي از همين افراد خو
گرفته ]باشد و[ درباره علت اعتماد و اطمينانش به شخص كالهبردار سؤال كنيم مسلما جواب 

 .خواهد داد كه از بس برايم قسم خورد، من پيش خود تصور كردم كه شايد حق با او باشد

 
 خشونت -7

هنگ سياسي ايران اشغال كرده است و يكي از اصول اساسي خشونت، جاي مهمي در سابقه فر    
دهد. در گذشته خشونت نه تنها در فرهنگ سياسي بلكه در تمامي ابعاد زندگي  آن را تشكيل مي



كه چه در موقع كامكاري و  طوري به )34(آمد.  جامعه ايراني، امري عادي و همگاني به حساب مي
 )35(شده است.  تخويف استفاده ميچه در اوقات مصيبت، اغلب از تهديد و 

ريشه چنين برداشتي را بايد از سويي در حضور خشونت در بافت جامعه ايران و از ديگر سو،     
هاي عملي خودكامگان سلطنتي ايران جستجو كرد. وجود و  ها و عادات و شيوه اي از انديشه در پاره

مگاني جامعه، به ماندگاري و تداوم فعال بودن يك ساختار رواني بسيار كهن در ناخودآگاه ه
توان به سادگي  با نگاهي گذرا به تاريخ ايران زمين، مي )36(خشونت در ايران ياري رسانيده است. 

اي را ديد. بديهي است كه روح  يك سنت دوهزار و پانصدساله خشونت و سركوب سلطنتي و قبيله
مراتب در تمام شؤون و مراحل به  و روان استبدادي گذشته، شاخص خاصي نداشته است. سلسله

مقياسهاي متنوع و در سطوح مختلف كشوري، ايالتي، شهري، روستايي، خانوادگي، صنفي و حتي 
علمي و بعدها اداري، فرهنگي و سنتي جاري شده است. در اين ميان چيزي جز مالكيت و آمريت 

 )37(است. يا خودكامگي و خودرأيي، از ناحيه زورمند، مقبول و معمول نبوده 
 
 واقعيت گريزي -8

 "گريزي واقعيت"اعتنايي به واقعيت يا  هاي مهم فرهنگ سياسي ايرانيان، بي يكي از شناسه    
هاي مكانيكي و درهم و برهم دركنار  اي ناهمگون و به شكل است. عناصر گوناگون همواره به گونه

 شوند. يكديگر چيده مي
تناسب عقلي و منطقي با همديگر و با واقعيت جامعه و تنها ها، وسايل و امكانات غالبا بدون  هدف

داوري مذكور همواره، بر  شود. درنتيجه، پيش به نيروي پندار و در نتيجه پيشاپيش برگزيده مي
اند. بنابراين  مطالعه و بررسي و پژوهش و شناخت دقيق و اصولي از واقعيت جامعه، مقدم

يرناپذيري، حتميت و در تبيين مسائل جامعه، ديگر جايي ناپذيري، جاودانگي، تغي داوري، شك پيش
اي  گذارد. اين مطلب تا اندازه براي طرح و پرسش، چون و چرايي و بررسي عيني مسائل نمي

اي في نفسه  كند كه در آنها واقعيت جامعه، نه به گونه رويكردهاي گوناگون فرهنگ ما را روشن مي
 .شود ن ميو به اعتبار خويش، بلكه از پيش تعيي

 
 عملزدگي -9

مطابق اين ويژگي مسائل بيشتر از جنبه عملي و بسيار كم از جنبه فكري، درك و پذيرفته     
طور  و به "انديشه"آيد كه  شود. نظر به اهميتي كه عملزدگي نزد ايرانيان دارد، بندرت پيش مي مي

. شتابزدگيها براي وارد شدن كلّي انديشيدن مقدم بر عمل و همچون راهنماي آن درنظر گرفته شود
حل براي بسياري از مسائل، غالبا بر طرح درست و اصولي و تجزيه و  به عمل، يافتن سريع راه

حلهايي است كه يا از دل  گيرد. بنابراين طرح مسائل واقعي، از پيش، زنداني راه تحليل آنها پيشي مي



گر كشورها الگوبرداري شده است آن آيد و يا از روي مسائل مشابه در دي ذهنيت محض بيرون مي
 )38(بينانه.  اي سطحي و غير واقع گونه هم به

 
 كاري محافظه -10

كه قرنهاي متمادي  -واسطه وجود حكومتهاي ظالم و زورگو  كاري در ميان ايرانيها، به محافظه    
وادگي پديد و همچنين بر اثر تربيت اجتماعي و خان -مردم را به تحقير و چاپلوسي معتاد كرده 

كند كه در مقابل شخص بزرگتر چه از حيث مقام و چه از  آمده است. پدر به پسر نصيحت مي
نمايد. به  لحاظ سن، از اظهارنظر مخالف، خودداري كند و سكوت را در اين موارد قويا توصيه مي

ز اظهار تجربه زندگي نيز نشان داده كه خودداري ا«. زبان سرخ سر سبز دهد بر باد»قول معروف 
 )39(ترين و آسانترين راه ترقي است.  عقيده نه تنها سالمترين روش زندگي، بلكه مطمئن

 گيري نتيجه -ح 

شناسي و  از لحاظ مردم "شوم تقديري"توان در قالب كلي  مجموعه ويژگيهاي فوق را مي    
از  "كاري محافظه"از لحاظ ايستاري و  "احساسي"از لحاظ فرهنگ سياسي و  "تبعي -محدود "

توان دو مورد اول را مبنا و دو مورد ديگر را از تنوعات اين  لحاظ اقدام، خالصه كرد. درواقع مي
 .قالب فكري دانست

اي تقديرگرايي بوده است. به هرحال  همواره تقابل ميان آن چه هست و بايد باشد زاينده گونه    
د. بازتاب اين ساختار فرهنگ سياسي انجام مي "آن چه هست"تقديرگرايي به پذيرش واقعيت تلخ 

 .المثلها و فولكلورهاي رايج جامعه ايراني مشاهده كرد توان در ضرب شوم تقديري را مي

البته وجود چنين ساختار فرهنگي ( شوم تقديري ) حاكي از نقص ساختاري و يا ذهني و     
ده است مواردي مورد فرهنگي نيست. در اين مقاله به لحاظ آن كه موضوع، توسعه فرهنگي بو

توجه قرار گرفته است كه در قالب مفهوم كلّي توسعه معنادار باشد. از اين رو نبايد كنار هم قرار 
هاي  گرفتن اين عوامل را انحطاط فرهنگي محسوب داشت. فرهنگ وجود دارد اما زمينه

ري عقل پيوندي و توسعه فرهنگي در اين نوشته در قالب فك "عقل پيوندي"دارد تا  "مهرپيوندي"
توان نسبت به اصالح و بهبود آن  مطرح است. مهم آن است كه با اطالع از پيشينه فرهنگي خود مي

 .همت گمارد و فرهنگ غني اسالمي را در ايران به نمايش گذارد
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