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 -1كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

چكيده
توسعه از مفاهيمي است كه همواره مورد خواست جوامع بوده است و نظرات متفاوت و چاالش برانگياي بارا
تحقق آن وجود دارد ،از ميان ابعاد مختلف توسعه ،توسعه سياسي به دليل جایگاهي كه در جامعه ایفا مايكناد توجاه
جد را ميطلبد .مسلماً رسيدن به توسعه یافتگي سياسي به آساني صورت نميگيرد و با مشكالت و ماوانعي هماراه
است كه در این پژوهش تأكيد بر موانع فرهنگي توسعه سياسي از طریق نظریه گابریل آلموناد وسايدني ورباا اسات.
هدف از انجام این پژوهش این است كه با توجه به اهميت و ليوم توجه باه بعاد توساعه سياساي باه ایان مو او
پرداخته شود كه اوالً موانع فرهنگي توسعه سياسي درجمهور اسالمي ایران چيست و ثانيااً چاه راهكارهاایي بارا
كاهش این موانع وجود دارد .بر این اساس نيازمند یك صورتبند از موانع فرهنگي توسعه سياسي هساتيم كاه باه
نظر مي رسد فرهنگ عمومي غيرعقالیي همانند عدم پایبند به قانون ،تكرو و فردگرایي منفي ،جيم اندیشي و نقاد
ناپذیر و غيره و كم توجهي دولتها به فرهنگ تسهيل كننده توسعه سياسي از مهمترین موانعي است كاه در مساير
توسعه یافتگي سياسي وجود دارد .به نظر ميرسد تأثير گذارترین نهادهایي كاه مايتوانناد ميايان مواناع فرهنگاي را
كاهش دهند نظام آموزشي و رسانهها هستند.
واژههاي كليدي :فرهنگ ،فرهنگ سياسي ،توسعه ،توسعه سياسي ،انقالب اسالمي.

* نویسنده مسؤول

m_shahramnia@yahoo.com
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مقدمه

رفع و اصالح این موانع برسيم.

توسعه و پيشرفت آرماني است كه همواره ماورد
توجااه كشااورها مختلااف بااوده اساات و بااه لحااا

مفهوم توسعه

وسعت مفهو م و گسترة تأثيرات چاالش برانگييتارین

توسعه از پردغدغه ترین واژه هاسات كاه معااني

مباحث را باه خاود اختصااا داده اسات .مجموعاه

متفاوت و زیاد از آن وجود دارد و تعریفي كه مورد

متنوعي از دیدگاهها و نظریات و نقادها مرباوب باه

توافق همه دانشوران قرار گيرد ارایه نشده است ،البتاه

توسعه وجود دارد كه هر كدام به گونها متفاوت باه

مي توان در ميان و تعاریف موجود عناصار مشاتر

این مقوله نگریستهاند .نكته مهم در این بين ،این است

یافت و با اتكاا باه آن باه تحليال منساجم و منبقاي

كه توسعه به عنوان مفهومي چند بعد كاه پيوساتگي

پيرامون توسعه رسيد .توسعه در لغت به معني وسعت

ميان ابعاد آن رور است اغلب به عنوان پدیادها

دادن و فراخ كردن اسات و در ادبياات اماروز جهاان

تااك بعااد و معبااوف بااه بعااد اقتصاااد نگریسااته

واژها است كه برداشت هاا متفااوتي از آن وجاود

مي شود و از سایر ابعاد توسعه غفلت ميشود كه ایان

دارد.

مو و قبعاً مشكالتي را به وجود ميآورد .بسايار

مایكال تاودارو 2در تعریاف توساعه مايگویااد« :

از كشورها با وجود امكانات ماد مناساب باه دليال

توسعه جریاني چند بعد است كه مساتليم تغييارات

توسعه نيافتگي سياسي و فاراهم نكاردن زميناه بارا

اساسي در ساخت اجتماعي ،طرز تلقي عاماه ماردم و

مشاااركت مااردم و عاادم حاكمياات قااانون و اسااتبداد

نهادها ملي و نياي تساریع رشاد اقتصااد  ،كااهش

فراگير به توسعه یافتگي نرسيده اند .قبعاً برا محقاق

نابرابر و ریشه كردن فقار مبلاق اسات .توساعه در

شدن توسعه سياسي نيازمناد بساتر فرهنگاي مناساب

اصل باید نشاان دهاد كاه مجموعاه نظاام اجتمااعي

هستيم ،زیرا ریشا بسايار از توساعه نياافتگيهاا

هماهنگ با نيازها متنو اساسي خواسته ها افراد و

سياسي كشورها باا فرهناگ سياساي آنهاا در ارتبااب

گروه ها اجتماعي در داخل نظام از حالت ناامبلوب

است.

زندگي گذشته خارج شده و به سو و ع یا حاالتي

سوالي كه مبرح است این است كه چرا با وجاود

از زندگي كه از نظر ماد و معنو بهتر اسات ساو

اینكه انقالب اسالمي ایران ماهيتاً فرهنگي بوده اسات

مي یابد» (تودارو .)12 :2939 ،تعریفاي كاه ميسارا 1از

و از پشااتوانه قااو فرهنگااي ،اسااالمي و ایرانااي

توسعه ارایه مي دهد این اسات كاه :توساعه دساتاورد

برخوردار است و قاعدتاً باید در مسير توسعه سياساي

انسان محسوب ماي شاود و در محتاوا و نماود دارا

گام ها بلند بر دارد هنوز به سبح مبلوب نرسايده

مختصات فرهنگي است از نظر و هادف از توساعه

است؟ برا پاسخ به این سؤال باه عوامال دروناي از

ایجاد زنادگي پار ثمار اسات كاه توساگ فرهناگ

جمله فرهنگ توجه داریم و تالش مي كنايم باه یاك

تعریف ميشود به این ترتيب ميتاوان گفات توساعه

دسته بند و تحليل از موانع فرهنگي مختلفي كه سد

دستيابي فياینده انسان باه ارزشهاا فرهنگاي خاود

راه توسعه سياسي قرار مي گيرد و راهكارهاایي بارا
1 Micheael toaro
2 MIsra
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است (ازكيا و غفار  .)10 :2993 ،آمارتياسن 2توسعه

عنوان عنصر كليد قلمداد ميكنند متفاوتاند .دساته

را افيایش توانمند ها و بهبود استحقا هاا مايداناد.

اول نظریهها توسعه مربوب به نظریههایي اسات كاه

بنااابراین اقااداماتي كااه توانمنااد انسااان را در ابعاااد

به نقش اقتصاد در توساعه توجاه دارناد و از توساعه

مختلف گسترش مي دهد عوامل پيش برنده توساعه و

اقتصااد ساخن مايگویند.عادهها معتقدناد توسااعه

اقداماتي كه منجار باه كااهش توانمناد هاا انساان

اقتصاد عبارت اناد از :رشاد ماداوم اقتصااد یاك

مي گردد ،عوامل بازدارنده توسعه محسوب مي گردناد

جامعه و بهبود و عيت رفاهي افراد جامعه ،كه ناشاي

(سن.)14 :2992 ،

از دگرگوني و تحول در بنيان ها اقتصاد ،اجتماعي،

بااا توجااه بااه تعاااریف توسااعه از دیاادگاه نظریااه

سياسي -علمي وفرهنگي جامعه است و دساتيابي باه

پردازان به این نكته خاواهيم رسايد كاه هار كادام از

غایااات مبلااوب نوساااز اقتصاااد فااراهم ماايآیااد

متفكااران عواماال متفاااوتي را در تعریااف توسااعه و

(نراقااي )91 :2936 ،دیااد اك اار پژوهشااگران توسااعه

رسيدن باه آن مقادم مايدانناد .عادها باه تغييار در

اقتصاااد بااا مفهااوم رشااد اقتصاااد و افاايایش در

نگرشها افراد جامعه و عدها به مشاركت مردم در

آماادساارانه ماارتبگ اساات و بهبااود مااداوم در مياايان

روند توسعه و گروهي باه ارزشهاا فرهنگاي یاك

بهره ور و اشتغال و كاهش فقر و نابرابر را در پاي

جامعه و توسعه درونزا مبتني بر آن توجه ميكنناد.

دارد.

با توجه به تعاریف گسترده از توسعه ميتاوان گفات

دسته دوم نظریهها توسعه مربوب باه نظریاههاایي

توسعه حركت به سمت و عيت مبلوب و پدیادها

است كه عامل اجتما را در توسعه ماؤثر مايدانناد و

چند بعاد اسات كاه محادود كاردن آن باه مقولاه

توسعه اجتماعي را مبرح مي كنند .توسعه اجتماعي را

اقتصاد مشكل آفرین خواهد باود و تغييار باورهاا

ميتوان افيایش ظرفيت و توانایي مردم بارا فعاليات

غلگ و مانع توسعه یافتگي كه در ميان مردم و نخبگان

دایم به منظور تاأمين رفااه خاود و جامعاه و تحاول

وجود دارد و مشاركت ماردم در زميناههاا مختلاف

نهادهااا اجتماااعي در جهاات برقاارار عاادالت

توسعه از ویژگي ها جامع توساعه یافتاه محساوب

اجتماعي ،ارتقا فرهنگاي ،بهباود كيفيات زنادگي و

مي شود و در این پژوهش بر این باور هستيم كه نقش

برآوردن نيازها طبقات مختلف مردم به یكپاارچگي

عوامل فرهنگي در امر توسعه باالخص توسع سياسي

و وحدت و انسجام اجتماعي تعریاف كارد باه طاور

بسيار برجسته است و تا زماني كه به اصالح عادات و

كلي مي توان گفت توساعه اجتمااعي زمااني حاصال

رفتار غلاگ ماردم و نخبگاان پرداختاه نشاود توساعه

مي شود كه نهادها مناسب و آگاهي بخش در جامعه

یافتگي محقق نخواهد شد.

فعال باشند كه مظاهر آن را ميتوان باه ایان صاورت
بيااان كاارد :گسااترش و همگاااني شاادن آمااوزش و
پرورش ،تلقي آموزش به عنوان شالودة حيااتي بارا

نظريههاي توسعه
نظریه ها توسعه برحسب اینكه كدام عامل را به

جامعه ،توجه روز افيون به قوام خاانواده و بارآوردن
نيازها اساسي آن ،امنيتاجتماعي فراگير ،قرار اسات

1 A martyasen

كار و وجدان كار بين آحااد ماردم ،وجاود نظام و
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انضبابكار .

است و در بحاث فرهناگ باه عناوان بساتر و زميناه

دسته سوم نظریهها توسعه مربوب به نظریههاایي

توسعه اك ار علماا توساعه معتقدناد تاا زمااني كاه

ميشود كه باه نقاش و عامال فرهناگ توجاه دارناد.

فرهنگ یك جامعه موافق با توسعه نباشد ،پيشارفت و

بسيار از پژوهشگران كه باه نقاش فرهناگ اهميات

توسعه در آن جامعه ميسر نخواهد باود .بادون شاك

مي دهند از پيروان فكر جامعه شناس معروف غرباي

نفوذ عوامل فرهنگي بر رفتار انسان و تأثير و نقش آن

ماكس وبراند .توسعه فرهنگي به معني ارج نهاادن باه

در توسعه امر غير قابل انكار است

افكار وآداب و رسوم ملي وبومي هرجامعاها اسات

واژة فرهنگ از مفاهيمي است كه از دیادگاههاا

توسعه فرهنگي منجربه خود باور جامعه شده اسات

مختلف توصيفي ،هنجار  ،روان شناساانه ،سااختار

و توانااایيهااا بااالقوه وخااال انسااان را در زمينااه

و تكویني تعریاف شاده اسات ولاي باه بياان سااده

فرهنگي شكوفا مايكناد .ایان مسااله درشاكلگيار

مي توان فرهناگ را باه ایان صاورت تعریاف نماود:

هویاات فرهنگااي جامعااه نقااش مهمااي ایفااا ماايكنااد

مجموعها از رفتارها آموختني كه شاامل باورهاا و

(كاظمزاده.)93 :2993 ،

عادات وسنن مشتر ميان گروهي از افراد اسات كاه

دسته آخر از نظریهها توسعه باه نقاش سياسات

متكي بر قاعاده و ارزشهاسات و باه عناوان ميارا

در توسعه توجه دارند .در اك ر تعاریف توسعه سياسي

اجتماعي انتقال مي یابد.همين طور فرهنگ سياسي باه

شاخصااههااایي همنااون مااردم ساااالر  ،تسااامح و

یك معناا نحاوة اثار گاذار هاا متقابال فرهناگ و

آزاد ها سياسي ،آزاد احياب و گاروه هاا ،آزاد

سياست و تركيب ایستارها ،اعتقادات ،شور و احساس

انتخابات و شفافيت و پاساخگاویيحكومات مشاهود

و ارزشها جامعه مرتبگ با نظاام سياساي و مساایل

است كه در این پژوهش توسعه سياسي را به این معنا

سياسي است (بال .)21 :2342 ،واژه فرهناگ سياساي

تبيين ميكنيم :حاكميت قانون ،رقابات مساالمت آمياي

از اواخر دهه  2346مايالد و اوایال دها  2306باه

گروهها سياسي بر محور عقالنيت ،مشاركتسياساي

قاموس علوم سياسي وارد شد و جنبههاا خاصاي از

فعال شهروندان و آزاد بيان و مببوعات.

فرهنگ عمومي كه به مو و ها سياسي توجاه دارد
بيان ميكند (هاوكي كگان .)463 :2331 ،به بيان دیگار

نقش فرهنگ در توسعه

فرهنگ سياسي از نظام باورها تجربه پذیر سمبولها

یكي از مباحث مهام در زميناه توساعه ،اهميات

و ارزشهایي است كه پایه كنش سياسي اسات (ورباا

فرهنگ در توسعه است این مسئله از دو بعد اهميات

و پي .)216 :2394 ،فرهنگ سياسي ميتواند باه فهام

توسعه فرهناگ و فرهناگ باه عناوان بساتر و زميناه

این نكته كمك كند كه چگونه واكانشهاا نسابت باه

توسعه قابل توجاه اسات .در بحاث توساعه فرهناگ

حواد

و تحوالت سياسي ممكان اسات ،در جواماع

عمدتاً فرایناد توساعه ،پيشارفت زنادگي فرهنگاي و

متفاوت با هم فر كند و در عين حال تحليال خارده

ارزش ها ،اخال ها و رفتارها مبلوب مد نظر اسات

فرهنگها در فهم تنشها و شكافهاا درون جامعاه

و عمدهترین هدف دستيابي باه ارزش هاا فرهنگاي

خاا پر اهميت است (مك لن .)933 :2330 ،به طور
خالصه ميتوان گفت بخش مهمي از فرهنگ سياساي

صورت بند موانع فرهنگي توسعه سياسي در جمهور اسالمي ایران 39 /

یك ملات شاامل سانن سياساي ،قهرماناان تااریخي،

فرهنااگ سياسااي پایاادار ،فرهنگااي اساات كااه باار

اهاادافي كااه از از ایااد لولااوژ سياسااي سرچشاامه

قضاوتها شناختي و كنشها عقالني معبوف باه

ميگيرناد ،طبيعات نهادهاا عماومي ،احساساات و

هدف استوار باشد ناه بار قضااوتهاا احساساي و

عواطااف سياسااي شااهروندان و خالصااه قااوانين و

ارزشي (اخترشاهر .)21 :2992 ،در مجماو هار چاه

مقررات رسمي و غير رسمي كه در باز ها سياساي

مو و نگرشها عموميتر باشاد و هار چاه نگارش

مورد استفاده و بهره بردار قرار ميگيرند.

شناختيتر و ادراكيتر باشد ،فرهناگ سياساي محكام
تر از لحا توسعه سياسي ایجاد ميشود.

انواع فرهنگ سياسي

آلمونااد و وربااا از پژوهشااگران حااوزه فرهنااگ

دانشمندان علوم سياساي ،فرهناگ سياساي را باه

سياسي در بررسيها خود  1گونه فرهنگ سياسي را

اجياء و جهت گير ها متفاوتي تقسيم كاردهاناد .از

مشخص كردند .كه هر كدام از این الگوها فرهنگاي

دیدگاه آلموند و ورباا ،فرهناگ سياساي برآیناد از

تااأثير خاااا خااود را باار رفتارهااا سياسااي مااردم

نگرشها و جهت گير ها همه اعضا جامعه است

ميگذارد.

این نگرشها فرد در سه دسته قابل بررسي است:

فرهنگ سياسي محدود :جهاتگيار هاا افاراد

نگرشيها شناختي :به كميت و كيفيت دانساتههاا

نسبت به هدفها سياساي بسايار اعيف اسات و

فرد از نظام سياسي و حول وحوش آن نظير نهادهاا

مردم تصور نميكند كه مايتوانناد در شاكلگيار و

سياسي اداره كننده كشور ،طرز كار این نهادهاا و اداره

دگرگوني هدفها سياسي موثر باشند.

كنندگان این نهادها اشاره دارد.

فرهنگ سياساي تبعاي:ماردم در فرهناگ سياساي

نگرشها احساساي (عااطفي) :باه درجاه در

تبعي ،تابع و مبيع عمل ميكنند و به سياست و منافع

روان شناختي افراد نسبت به نظام سياسي و همنناين

صنفي خویش توجه ندارند و تنها به صورت انفعاالي

به تعهد فرد نسبت به نظام سياسي ارتباب ميیابد.

یا سياست درگيار هساتند .باه آنناه كاه در سااختار

نگرشها ارزشي :به نظام ارزشاي شخصاي بااز

سياساي كشااور ماايگااذرد تمایاال چنااداني ندارنااد و

ميگردد .نظام با مجموعه معيارهاا و سلساله مراتاب

دموكراسي ریشه دار به دشوار ميتواند شكل بگيرد

ارزشها شخصي چه نسبتي دارد؟ فرهناگ سياساي

(آلموند و وربا.)23 :2309 ،

مبتني بر نگرشها احساسي سبحي و ناپایدار است

فرهنگ سياسي مشااركتي :افاراد در ایان فرهناگ

و از این رو اساس استوار برا تأمين مشاروعيت و

فعاالنه در كارها نظام درگير ميشاوند و زیركاناه از

در نتيجه توسعه سياسي نيست و نگرشهاا ارزشاي

نفوذ نظام سياسي در زندگي خود آگاهند .و باه طاور

اگرچه غير شخصي است و براساس ارزشها ثاابتي

نسبي در طرح تقا ااها و نياي تادوین اساتراتژ هاا،

استوار است ،اما مقتضيات و مصالح نظاام سياساي را

قوانين و طبقه بند اولویتها نقاش دارناد و نسابت

در نظر نميگيرد و از این رو فرهناگسياساي اساتوار

به رفتار سياسي نخبگان حساس هساتند (لبيافپاور،

بر نگرش ارزشي هم چندان قابل اعتماد نيست.

.)13 :2933
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فرهناااگ سياساااي مخاااتلگ :معماااوالً تماااامي

جلو برنامه رشد و توسعه را ميگيرد .البته اشاارها

فرهنگها سياسي ،تركيبي از این سه گونهاند از ایان

هم باه مواناع بارونزا و مواناع اقتصااد و تااریخي

رو آلموند و وربا ،با تركيب آنها سه نو فرهنگهاا

توسعه سياسي خواهد شد.

سياسااي در هاام را مباارح ماايكننااد كااه عبارتنااد از:
فرهنگ سياسي محدود ا مشاركتي ،محدود ا تبعاي،
تبعيا مشاركتي.

 -1موانع برون زا
موانع برون زا توساعه ،ماوانعي هساتند كاه از
بياارون از مرزهااا كشااور باار مااا تحمياال ماايشااود

موانع فرهنگي توسعه سياسي
بررسي توسعه سياسي به عنوان یكي از ابعاد مهام

وكشورها دیگر با اقدامات خود توسع كشور دیگار
را مشكل رو به رو ميكنند م ل استعمار ،جناگهاا و

توسعه همه جانبه و پایادار در جامعاه ماا از اهميات

تحریمها .وجود سابقه بد استعمار كه از گذشتهها

باالیي برخوردار است .با توجه به تالشهاایي كاه در

دور به شاكل اعماال زور كشاورها سالبه گار بار

زمينه توسعه سياسي در برخي مقاطع صاورت گرفتاه

كشورها

عيف و جود داشاته اسات و اماروزه باه

متأسفانه هنوز به سبح مبلوب نرسيدهایام باه عاالوه

شكل نوین آن پدید آمده اسات از ماوانعي محساوب

اینكه افيایش چشم گير افراد دارا تحصيالت عالي و

مي شود كه اغلب در مسير توسعه كشورها در حاال

رشد طبقاه متوساگ و خواسات ایان گاروههاا بارا

توسعه وجود دارد .استعمار با ظااهر بشار دوساتي و

توسعه سياسي توجه به این بعد از توساعه را بايش از

صلح طلبي و آزاد گرایي و گساترش عماران شابيه

پيش رور كرده است .در این پژوهش بر این باور

دامهایي بر سر راه ملتها قرار ميگيرد كه الزم اسات

هستيم كاه ریشا توساعه نياافتگي بااالخص توساعه

كشورها با آگااهي از ایان ظااهر فریباي ماانع تحقاق

سياسي در ایران با فرهنگ و به طاور مشاخصتار باا

اهاداف ساالبه جویانااه اسااتعمار گااران شااوند .طبعااً

فرهنگ سياسي جامعه در ارتباب است به صورتي كاه

برحسب نو پژوهش كه تكيه بر بعد فرهنگاي اسات

نگرشهایي در ميان افراد جامعه از دیربااز باه وجاود

اقدامات كشورها بيگانه در زميناه فرهناگ بررساي

آمده است كه مانع توسعه یافتگي سياسي ميگردد.

ميشود در این ماورد اشااره باه امپریاليسام فرهنگاي

در این قسمت مجموعها از موانعي كاه بار سار

رور است.

راه توسعه سياسي وجود دارد را بررسي خواهيم كرد.
طبعاً به دليل مو او پاژوهش بيشاتر بار رو بعاد

 -امپرياليسم فرهنگي

فرهنگي تأكيد داریم چرا كه تحول فكر و فرهنگاي

امپریاليسم فرهنگي گونها از امپریاليسام اسات و

مهم ترین مرحله در فرآیند توسعه است .و هر تحاول

مي توان آن را اینگوناه تعریاف كارد :كااربرد قادرت

تكامل و پيشرفتي محتاج دگرگوني در فكر و اندیشاه

سياسااي و اقتصاااد باارا پراكناادن ارزشهااا و

اسااات .منظاااور از مواناااع فرهنگاااي آن بخاااش از

عادت هاا فرهنگاي متعلاق باه آن قادرت در مياان

ویژگيها فكر و ذهني و رفتار ماردم اسات كاه

مردمي دیگر و به زیان فرهنگ آن ماردم ،در واقاع آن
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كشور با داشتن استقالل سياساي ،از دسات اناداز و

امپریاليسم رسانها بيشترین تأثير را در دنيا معاصار

دخالاات كشااور دیگاار آساايب ماايبيننااد ،امپریاليساام

گذاشته است و ملت ها به مقتضا طبيعتشان تحات

فرهنگاي بااه انااوا مختلفااي قابال تقساايم اساات كااه

تأثير آن قرار مي گيرناد و باه لحاا انساان شاناختي

امپریاليسم رسانها و امپریاليسم خبر از مهام تارین

مبتنااي باار از خااود بيگااانگي اساات ،در عرصااههااا

انوا آن است.

مختلف سياسي ،رواناي ،اعتقااد و اجتمااعي كاه از
مهمترین عوامل از هم پاشيده شادن جواماع اسات و

 امپرياليسم رسانهايامپریاليسم رسانه ا روند تاأثير گاذار از طریاق
رسانههاست كاه یاك كشاور از طریاق آن ،مجموعاه

الزم است باا شناساایي نقااب آسايبپاذیر فكار و
فرهنگي جامعه كه امپریاليسم رساانه ا بار آن تاكياد
دارد؛ در رفع آن نواقص بكوشيم.

عقاید ،ارزش ها داناش هاا و هنجارهاا رفتاار و
سبك كلي زندگي خود را بر كشاور دیگار تحميال

 -امپرياليسم خبري

ميكند .در واقع یكي از راههاا رفتارهاا حماایتي،

امپریاليساام خباار بااه معنااي انحصااارجااویي در

فرایند رسانه ا كردن اسات .بار ایان اسااس ذخاایر

شریان ها خبر رساني جهان است ،تسلگ بر رسانهها

حمااایتي كااه باار اثاار اتخاااذ تصااميمهااا و سياساات

و خبرگذار ها قادرت عظايم و فاو العاادها را در

گذار ها رسانه ا در گذشته انباشته شده است ،باا

اختيار بازیگران عمده صحنه سياست یعني دولات هاا

روشها پينيادها بارا حمایات مساتمر تقویات

قرار داده است به گونها كه به خاوبي و باا باه كاار

ميشود .این شيوه ها كه به كماك آن اعضاا جامعاه

گير اهرم ها خبر و اطالعاتي توانستهاند به تغيير

الگوهااا رسااانها را ماايآموزنااد« فراینااد رسااانها

باورها و نگارش هاا جمعاي و یاا شاكل دهاي باه

شدن» نام دارند .این فرایند در غرب با مهاارت ایجااد

افكار ملي یا فراملي اقدام كنند .بحث امپریاليسم خبر

شده ،فرایند كه منجر به چناين و اعيتي مايشاود

بخشي از كاركرد امپریاليسم رسانها به شمار ميآیاد

«جامعهپذیر رسانها » ناميده مايشاود كاه اماروزه

و در این بخش به طور تخصصي امپریاليسم بار رو

فرایند جامعه پذیر سياسي هم از طریق جامعهپذیر

حجم ،نو و محتوا یك خبر كار مايكناد ( ايایي

رسانه ا انجام ماي شاود (عيو اي .)239 :2932 ،در

پرور.)10 :2994 ،

ایاان شاايوه از ظرفياات رسااانههااا اعاام از مببوعااات،

امروزه هر پياام كاه از مرزهاا ملاي بار سابوح

خبرگيار ها ،رادیوها و تلویيیون و اینترنت به منظور

بينالمللي ارسال ميشود ،حكم یك سفير پار قادرت

تغيير رفتارها و نگرشها افراد جامعه از سو غرب

نااامرلي را دارد .و ایاان ساافير كااه همااه راههااا

برا كشورها هدف صورت ميگيرد.

صعب العباور را باه خااطر جریاان آزاد اطالعاات در
ثانيهها ميپيماید ،موریانهوار ،عالیق و مناافع رقياب را
تخریب ميكند و این امر به معنا افيایش قدرت دولات
فرستنده پيام است (عيو ي)110 :2932 ،
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عقل و منبق حكم ميكند كه بهترین روش مبارزه

ریشاه در گذشاتههاا دور دارد بااا توجاه باه نحااوه

با این امپریاليسم مسلح شادن باه ساالحي اسات كاه

زندگي مردم در طي سالها و برحسب ناو موقعيات

بوسيله آن مورد تهاجم واقع شادهایام .ظهاور جامعاه

جغرافيایي ایران و نحوه برخورد حكومت با ماردم در

اطالعاااتي و پياادایش دنيااا مجاااز  ،در حقيقاات

طي قرنها فرهنگي را ایجاد نموده كه هنوز رگههاایي

شمشير دولبه است و آن طور كه ميتواند به ابيار

از آن به چشم ميخورد.

بارا تحكايم سالب فرهنگاي و فكار و اقتصاااد
استعمار تبدیل شود ،به همان نسبت ميتواند ابيار
برا مقابله با تهاجم فكر و فرهنگاي غارب تبادیل
شود.

 بافت اجتماعي ايرانقرار گرفتن ایران در موقعيت جغرافيایي راهبارد
بين المللي ،سبب شده كه در طول تاریخ مورد تهااجم

ترميم شكاف دیجيتال توجه به زیار سااختهاا

و تعار ات اقوام مختلفي قرار گيارد .ایان ماورد باه

اطالعاتي و ارتباطات ،تأمين منابع مالي مربوب به آنهاا

همراه وجود گردنكشان داخلي و شرایگ سخت و كم

و تسهيل تجهييات فني اطالعاتي و ارتباطي ارور

حاصال اقليماي ،باه شاكلگيار بافات اجتماااعي و

به نظر ميرسد طبعاً برنامهریي هاا بایاد هماه جانباه

طبقات خاا به عالوه فرهنگي متشاكل از باورهاا

باشااد و حااوزههااا مختلااف اقتصاااد و فرهنگااي،

قضا و قدر انجاميده است (تبریي نيا.)12 :2932 ،

اجتماعي و سياسي را در بر ميگيرد.

مهمترین نظریها كه از لحا بافات اقتصااد

ا

اجتماعي بيان شده " شيوه توليد آسايایي" اسات كاه
 -2موانع درون زا

كااارل ماااركس از بانيااان آن محسااوب ماايشااود ،او

سهم موانع درون زا توساعه سياساي كاه شاامل

مشخصه تولياد آسايایي را فقادان طبقاها اجتمااعي

موانع تاریخي اقتصاد و فرهنگي ميشود باه مراتاب

مي داناد كاه بتواناد بادون تحات مالكيات در آوردن

بيشتر از موانع برونزا اسات ،چارا كاه اگار از لحاا

نيروهااا مولااد كااه بخااش اعظاام آنهااا در اختيااار

داخلي كشور در زمينهها مختلاف در حاد مبلاوب

روستایيان و قبایل قرار دارد ،مازاد توليد را از آن خود

اقتصاد سياساي فرهنگاي رسايده باشاد كشاورها

سازد .اساس اندیشه ماركس پيرامون جواماع آسايایي

بيگانااه تااوان نفااوذ حتااي بااه صااورت نامحسااوس را

در این خالصه ميشود كاه جواماع باه دليال شارایگ

نخواهند داشت ،در این قسمت مجموعاها از مواناع

جغرافيایي و نياز كه به مشاركت در امر مادیریت و

درونزا توسعه نيافتگي سياسي را بررساي خاواهيم

تقسيم آب است (به دليل كمبود آن) دولت نقش مهم

نمود:

و محور پيدا ميكناد (زیبااكالم )11 :2931 ،درایان
شرایگ مجال شكلگير تشكيالت ،سازمانها صانفي

 -موانع تاريخي

مستقل از حكومت به وجود نميآید پدیدها كاه باه

موانعي كه امروز بر راه توساعه یاافتگي از جملاه

نام استبداد شرقي نيي معروف اسات باه معناا ایان ا

توسعه سياسي وجود دارد یك شابه اتفاا نيفتااده و

ست كه مشاركت مردم در جامعه و مدیریت آن بسيار
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كم بوده و هر تصميمي كه گرفته ميشد در حوزهها

سااود ساارمایه و دسااتميد ،مسااتليم تااالش اقتصاااد

مختلااف سياسااي ،اجتماااعي ،فرهنگااي ،ا قتصاااد از

نيست .منابع اصلي رانت ،منابع زميناي اناد و باالببع

طرف حكومت اتخاذ ميشد.

نفت نيي از مهمترین آنها محسوب ميشود .دولتي كاه
مقادیر معيني از رانت خاارجي را باه گوناها مانظم

 -فرهنگ قبيلهاي و عشيرهاي

دریافاات ماايكنااد .دولاات رانتياار ناميااده ماايشااود..

به دليل تأثيرات مانا فرهنگ در بررسي فرهناگ

مصرف زدگي ،گساترش و توجاه بايش از انادازه باه

سياسي باید به ریشه هاا آن توجاه داشاته باشايم از

بخش خدمات و وارداتي شدن اقتصاد ،از وجوه دیگر

نگاااه بعضااي از پژوهشااگران ایرانااي شاايوة تفكاار در

تأثير رانت بر اقتصاد است .اما مهمترین تاأثير گاذار

فرهنگ ایراني عشايره اسات و وجاه مشاتر غالاب

رانت در حوزه سياسي و اجتماعي قابل بررسي است.

گرایش ها فكر ا سياسي ،انتقاد ناپاذیر و امتناا

در این حوزه عمدهترین تأثير گاذار باه ناو رابباه

از وارد شدن در بحثها نظر و استدالل است .در

دولت و جامعه و دور شدن آن از گروه ها اجتماعي

این شيوه تفكر انسانها در دو گروه دوست و دشامن

ميشود و به جا آن كاه دولات باه طبقاات وابساته

طبقهبند مي شوند و بيگانه رورتاً و دگراندیش غير

باشد ،طبقاات باه دولات وابساته هساتند .در چناين

قابل اعتماد و اندیشهاش مورد بحث قرار ،نميگيرد.

و عيتي دولت مجبور نيسات در تصايمگيار خاود

فرهنگ عشيره ا به گونها است كه وقتي ایلاي

منافع جامعه را در نظر گيرد به هار حاال در ایاران از

به قدرت ميرسيد ،برا مدتي فرهنگ محلي خاود را

آنجا كه دولات دریافات كنناده درآمادها نفتاي باه

به فرهنگ عمومي تبدیل ميكرد اما این امر به واسابه

نيرو مسلگ در اقتصااد تبادیل گشاته و توانساته از

قانون یا اجما نظار نباود بلكاه بار مبناا ساركوب

استقالل نسبي برخاوردار شاود و باه تمركاي قادرت

صورت مي گرفات .اینكاه فرهناگ سياساي ایاران از

دست یابد.

ویژگي ها مانند :فارد گرایاي منفاي ،باي اعتمااد ،
نهادگریي  ،فقادان اجماا نظار ،خویشااوند گرایاي،

 -موانع فرهنگي

بيقانوني ،ناامني ،در رنج بوده است به نظر مايرساد

عادات و رفتارها افراد هار جامعاه باه گوناها

ریشااه در ساااخت عشاايرها ایاان ساارزمين دارد

بيانگر چگونگي زندگي اجتماعي و نو تعامل مردمان

(سریعالقلم.)93 :2933 ،

آن با یكدیگر است ،آننه به ناام خلاق و خاو یاك
ملت ميشناسيم ،ميتواند راهنماا خاوبي در جهات

 موانع اقتصادي توسعه سياسيدولتي كه منبع اصلي در آمد آن را ماليات تشكيل

شناخت بهتر آن ملات باشاد .هار ملات باه گوناها
خاا مياندیشد ،روش فكر كردن هر ملت پيامدها

مي دهند ،متفاوت از دولتي است كاه منباع اصالي آن

مهم در سرنوشات اجتمااعي سياساي و اقتصااد آن

رانت است .در اینجا رانت ،درآمد محسوب ميشود

دارد و در نهایاات جایگاااه آن ملاات را در جامعااه

كه از مواهب طبيعي عاید مي شود و كساب آن مانناد

بينالملل مشخص ميكند فهم این روش تفكر به طور
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بالقوه مايتواناد زميناههاا اصاالح در عرصاههاا

سياسي هستند .باه عناوان م اال در جریاان پياروز

مختلف را به ارمغان آورد (ساریع القلام.)01 :2992 ،

انقالب اسالمي شاه معتقد باود چاون ایاران در حاال

توسعه سياسي به عناوان یكاي از ابعااد توساعه هماه

پيشاارفت سااریع اقتصاااد اساات غاارب زمينااههااا

جانبااه مسااتليم تحااول در فرهنااگ سياسااي اساات و

سرنگوني آن را فراهم كرده اسات .البتاه بایاد توجاه

نيازمند تغيير در نگرش ها غلاگ اسات كاه در ایان

داشته باشيم از لحاا تااریخي ساابق باد ماداخالت

قسمت فهرستي از موانع فرهنگي كه ماوانعي بار سار

قدرتها بيگانه در ایران سابقه ماداخالت انگلايس،

راه توسعه یافتگي سياساي محساوب مايشاود ارایاه

روسيه ،آمریكا آنننان در اذهاان و افكاار ماردم ایان

ميگردد.

سرزمين تأثير گذاشته است كاه پياماد ایان و اع باه
صورت یك مكتب فكر بروز كرده است.

 توهم توطئهبيمار فرد سوء ظن به همه چيي و هم كاس را

 -ضعف در پايبندي به قانون

پارانویا و یا بيمار جمعاي را بيماار تاوهم توطئاه

در تمام جوامع همواره تعداد از مردم در سبوح

مي نامند .كسي كه به توهم توطئه در مفهومي اخير آن

مختلااف و بااه انگياايها متفاااوت قااانون را نادیااده

و

مي گيرند .اما زمانيكه اك ریات چشام گيار از ماردم

حتي وقاایع تااریخي را در دسات پنهاان و قدرتمناد

گرایش به قانون شكني داشاته باشاند آنگااه باا یاك

سياساات بيگانااه و سااازمانهااا مخااوف سياسااي،

پدیده ناسالم فرهنگي مواجه هستيم .باید توجه داشاته

اقتصاد و مذهبي وابسته به آن سياست ميپنادارد.در

باشيم قانون شكني تنها دزد و جنایت نيسات بلكاه

واقااع تمااام شااورشهااا و انقااالبهااا جنااگهااا و

اگر مردم در هر فرصتي قانون را نادیده بگيرد همانناد

وابستگي ها سياسي و عقاب مانادگي هاا در دسات

تقلب در توليد ،شاهادت درو ،،از باين باردن اماوال

پنهان بيگانگان است .البته به این معنا نيست توطئه در

دولتي و غيره در آن صاورت باا یاك آسايب فراگيار

هيچ مورد وجود ندارد بلكه نحوه برخاورد باا ایان

اجتماعي سرو كار داریم .زمااني كاه آگاهاناه خاالف

پدیده مهم است .در برداشت علمي «توطئه» فر يها

قانون عمل ميكنيم واحتماالً نوعي احسااس ر اایت

است كه بر اساس اسناد مدار تااریخي قابال اثباات

در ما ایجاد مي شود این یك بيمار فرهنگاي اسات،

است .اما برخورد بيمارگونه برخورد جيمي است كاه

بيمار كه وقتي به یك عاادت فرهنگاي و اجتمااعي

قابل اثبات نيست ،در واقع نو دوم برداشت است كه

تبدیل شود جاا نگراناي خواهاد داشات (كااظمي،

از آن بایااد برحااذر بااود و آن «فكاار توطئااه» اساات

 .)203 :2930در كشور ما متأسفانه پایبند باه قاانون

(رزاقي .)3 :2934 ،پيامد تمامي این موارد ایان اسات

عيف است .از انقالب مشروطه تا كنون تالشهاا

كه به جا تحليل علمي و عيني قضاایا و ریشاهیاابي

زیاد برا نهادینه شدن قانون صورت گرفتاه اسات

آنها بر اساس اسالوب علماي ،باه دنباال وارد كاردن

اما هنوز به جایگاه مبلوب نرسيدهایم.

مبتالست تمام وقایع عمده سياسي و ساير حاواد

نيرویي خارج از اراده انسان بارا بررساي تحاوالت

پایبند به حاكميت قانون در جامعاه ،هام عامال
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توسعه سياسي محسوب مي شود و هم نتيجه آن .اگار

اجتماعي ایران تبدیل به هنجار رفتاار مسالگ شاده

چه نهادینه شادن قانونمناد و باه ویاژه تبادیل باه

است .معموالً نبود تجرباه تااریخي مشااركت آزاداناه

قانونمند به فرهنگ عماومي ،از ویژگاي هاا یاك

ماردم در سياسات ریشا اصاالي ایان پدیاده قلمااداد

جامعه توسعه یافته است .اما در روند توسعه سياساي

مي شود .معموالً درصاورت نباود تساامح گاروههاا

نيي پایبند به قاانون ارور اسات .تارویج قاانون

مختلف سياسي به جا گفت و شنود در یك فضاا

مدار وظيفه نخبگان حاكم است و بدون شك ،خود

عقالني از توطئه ،اتهام زني اساتفاده مايكنناد و ایان

نخبگان ،بيش از هماه بایاد باه قاانون پایبناد باشاند.

نشان دهندة آن است كه افراد جامعه برا هام نوعاان

متأسفانه عواملي نظير پایين بودن هيینه بي اعتنایي باه

خود حقو مساو قایل نيستند و نتيجه آن هام ایان

قانون ،عف نهادها نظارتي ،وجود قوانين مواز و

ماايشااود كااه انتقاااد و تضااارب افكااار بااه طریااق

متضاد قانونگریي را بيشتر تشدید ميكند:

مسالمتآميي جایي ندارد و ایان مو او یعناي عادم
توجه به انتقاد و نبود مشاركت داوطلبانه روند توساعه

 -عدم تساهل و فرهنگ ستيز برخوورد حويفي بوا

سياسي را كند خواهد نمود.

رقيب
در موانع فرهنگي كه در این پژوهش ذكر ميشاود

 -جزم انديشي و نقد ناپييري

همواره ردپایي از پيوستگي ميان ایان مواناع مشااهده

توسعه نيازمناد تعادیل اندیشاه هاا و روشهاا و

مي شود .درحقيقت بي تاوجهي باه قاانون عااملي در

راهكارهاست در ميان نخبگان این روش وجود ندارد.

جهت خشونت و عدم تساهل سياسي خواهد باود .از

ریشه بسيار از اختالفات جنااحي در كشاور ماا در

ویژگيها دیرین و فرهناگ سياساي در ایاران نباود

این نكته نهفته است كه هر گروهي طرز فكر و عمال

تساهل سياسي دربين ماردم و گاروه هاا سياساي و

خود را بينظير مي داند و گروه مقابل را بر عكاس در

اجتماعي است .به طاور طبيعاي زمااني كاه مبالباات

صورتي كه انتقاد سازنده اریب خباا نخبگاان را

سياسي مردم انباشته ماي شاود .و دولات هاا حااكم

كاهش مي دهاد (ساریعالقلام .)10 :2993 ،در تااریخ

پاسخ مناسبي به آن مبالبات نمي دهناد ،ماردم از هار

سياسي ایران زماني كه یك گروه قدرت را باه دسات

فرصتي كه پيدا ميكنناد ساعي در انجاام واكانش باه

مي گرفت گروه پيروز طرز اندیشاه خاود را در تماام

حاكمان خود دارند و در واقع فرهنگ حاذفي هماراه

زمينه ها درست مي دید و گروه هاا دیگار را فاقاد

با خشونت سياسي همواره بخشي از فرهنگ سياساي

ارزش تلقي مي كرد .گسترش این فرهنگ باياعتناایي

در ميان مردم و حاكمان بوده است.

به اندیشه ها گروه ها مخالف و نقد ناپذیر را باه

در این شرایگ ،گروهها اجتمااعي و سياساي باه

دنبال داشته است ،در صورتيكه انتقااد صاحيح باعاث

جا حل مساالمت آمياي اختالفاات خاود باه اقادام

مي شود تصميم ها از درج صحت باالتر برخاوردار

منازعه آميي دست ميزنند .این امر منحصر باه محايگ

باشاااد .در حقيقااات عااادم تسااااهل سياساااي و

خاصي نيست و در نتيجاه ،در بسايار از الیاههاا

خشونتگرایي كاه در ماورد قبال تو ايح داده شاده
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باعث ایجاد این مورد هم خواهد شد و انتقاد ناپذیر

دولتها نيي مردم را بر آن داشته كه با این دید كه این

در ميان گروهها سياسي را به دنبال خواهد داشت.

نيي بگذرد در زندگي سياسي نظر كنند.
در ميان روشنفكران ایراني اندیشه سياسي چنادان

 -سنت تكروي و فرد گرايي منفي

اهميتااي نداشااته اساات .تأماال جااد در پدیاادههااا

فرد گرایي منفي آن نو فردگرایي است كه در پي

اجتماعي تااریخي و سياساي غالبااً چنادان جاذابيتي

انكار فعاليت ها جمعي است در این نو فرد گرایاي

نداشته است شاید بتوان گفت :عمال زدگاي یكاي از

احساس عدم تأثيرگاذار در تصاميمهاا اجتمااعي

مؤلفهها مهم فرهناگ سياساي ماسات ،سياسات در

باعااث ماايشااود كااه افااراد در هویاات فاارد خااود

جامعه ما بيشتر از جنبه عملي و بسيار اناد از جنباه

محسوس شوند و به خود مدار گرایش پيدا ميكنند

نظر و اندیشاه پذیرفتاه اسات .در واقاع اندیشايدن

(قا يمراد  .)92 :2939 ،ریش این خاود مادار را

دیگااران روشاانفكران مااا را از تأماال اساسااي معاااف

بایااد در فرهنااگ سياسااي جامعااه جسااتجو كاارد در

ساخته ،زیرا روشنفكران ایراني برا عمل سياساي باه

فرهنگي كه فرد احسااس مايكناد از تواناایي انادكي

دنبااال نسااخههااا آماااده ماايگشاات و از اندیشاايدن

برا نفوذ مسایل سياسي برخوردار است بدیهي است

پيرامون مسایل سياسي ابا داشت .در واقع در فرهناگ

كه گرایش به انيوا بيشتر خواهد شد .عوامل مختلفاي

سياسي سياست همواره امر حقير باوده اسات و باه

در پيدایش این خصيصه درفرهنگ سياسي ایران نقش

سياست « بما هوسياست» توجه نشده است و تنها راه

داشتهاند كاه شاامل شارایگ اقليماي ،قبيلاه گرایاي و

این است كه سياست را عقالني كنيم (رزاقاي:2934 ،

حاكميت تقدیر گرایي و غيره ميشاود .در واقاع ایان

.)19

روحيه فرد گرایي منفاي كاار گروهاي و انصاراف از
مقاصد فرد باه خااطر مصالحت عماومي را تحات

 -بي اعتمادي سياسي

الشااعا قاارار ماايدهااد و وا ااح اساات كااه عاادم

بااي اعتماااد سياسااي ،ریشااه در بااي اعتماااد

شكل گير گروه ها سياسي و همكار و مشااركت

اجتماعي دارد و مراد از آن حالت ذهني است كاه بار

چه مانع بيرگي را در راه رسيدن باه توساعه سياساي

مبنا آن فرد درحيات مدني خود به دنبال همكار و

ایجاد خواهد كرد.

تعاون با دیگران نيسات درواقاع باين ایان ویژگاي و
ویژگي قبل نوعي رابباه وجاود دارد و باياعتمااد

 سياست گريزيمتأسفانه در ميان بخشي از مردم بيميلي و بادبيني

سياسي به نوعي موجب بيتفاوتي سياساي و فارار از
مسئوليت و نا اميد از تغييرات م بت ميشود.

و كنارهگيار از سياسات وجاود دارد و ایان امار در

توسااعه سياسااي نيازمنااد برنامااه ریااي اساات و

ادبيات ماهم قابل مشااهده اسات .توصايههاایي م ال

برنامه ریي مستليم بيان اهداف به صاورت شافاف و

خاموشي را شعار كن ،از هرطرف باد ميآید از هماان

دقيق است از سو دیگار تارس از محايگ اطاراف و

طرف برو آسایش در كناره جویي است .آمد و رفات

بي اعتماد نسبت به دیگاران پنهاانكاار و پينياده
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بودن و پنهان كردن واقعيتها ميشود و همين باعاث

حالت تسليم و وازدگي یا وارها به وجاود مايآیاد

ميشود یك جمله از سخنان مسئوالن چنادین تفساير

(حسيني .)21 :2933 ،در واقاع تفكار كاار محاور یاا

متفاوت داشته باشد و پينيده بودن رفتاار نخبگاان را

انگييه توفيق طلباي محاور قارار نمايگيارد و كاار و

در پي دارد ،كار جمعي و تحايب برناماه ریاي بلناد

تالش به عنوان فضيلت مورد عنایت قرار نميگيرد.

مدت پاسخگویي به مردم كه از مظاهر توسعه سياساي
است با چنين رفتاار ساازگار نادارد .متأسافانه از

 -اولويت منافع فردي و جناحي بر منافع ملي

رفتارها برخي مدیران زدو بندها سياسي برا بقاا

در ادبيااات سياسااي ایااران ،اصاابالحاتي ماننااد

در مدیریت است كه این امر عمدتاً ناشي از احسااس

مليگرایي ،ميهن پرستي ،ناسيوناليسام ایراناي كااربرد

بي اعتماد به دیگران است (سریعالقلم.)13 :2990 ،

زیاد دارد ،اماا متأسافانه وطان دوساتي باه معناا

بي اعتماد سبب شكل گير فرهنگ كنایي ميشاود

عقالیي آن كمتر در ميان نخبگان ماا دیاده مايشاود.

كه در آن بيان كنایي بسيار رایج است و هماان اسات

وطن دوستي عقالیي به معنایي كه مناافع ملاي را بار

كه لئو اشتراس از آن با عنوان پنهان نگار یاد ميكند

منافع شخصيتي ترجيح دهيم .اگر وطن دوستي معنا

و ریشه آن هم در خبرنا بودن زبان دقيق و روشان

تعریف از خود در مقابل بيگانگان است .هم ما ميهن

است.

پرستيم ،به صورت تاریخي ،منافع فرد ماا كمتار باا
منافع جمعي در ارتباب بوده است .باه عباارت دیگار؛

 -ضعف انگيزه توفيق طلبي

دنبال كسب منافع فرد در قالب منافع جمعي و ملاي

فرهنگ قضا و قدر و تسليم پذیر مانع دیگر

هستيم .این تاك رو  ،كاار گروهاي را نياي در مياان

را به وجود خواهد آورد و آن اعف انگياية توفياق

نخبگان ما دشوار مي سازد .ما حتي هنگاامي كاه كاار

طلبي است .در ایران حركت هاا اجتمااعي و تغييار

جمعي مي كنيم به دنبال كساب مناافع فارد هساتيم

عادات و آداب و رسوم در خالل سدهها با توجاه باه

(سریعالقلم .)213 :2990 ،احياب ما نيي كمتر به دنبال

استبداد داخلي و استعمار كند بوده است عادم توجاه

تأمين منافع ملي هستند و یكي از عوامل ازباين رفاتن

به وقت نكتها ا ست كاه كام و بايش ماورد توجاه

آنها این است كه عمدتاً حيب را وسيل كساب مناافع

مسافران خارجي به ایران نيي قرار گرفتاه اسات و باه

فرد مي دانيم در صورتي كاه بارا توساعه یاافتگي

طور كه درطول سالها انجام كارهایي با ساعت كم،

نيازمند این هستيم كه به منافع جمعاي و ملاي توجاه

صرف وقت در مكالمات ،جيیاي از عاادات ایرانياان

داشته باشيم.

بوده است.
در نيد ایرانيان وقت طال نبوده و براحتاي آن را از

 -پايين بودن سطح آگاهيهاي سياسي

دست مي دهند و به همين دليل بارا فعاليات وفكار

در حقيقاات یكااي از عواماال پویااایي اجتماااعي،

سهم و ارزش كمتر در زنادگي قایال مايشاوند در

آگاهي مردم نسبت به حقو وظایف و پاي باردن باه

نتيجه اتكا به نفس در انسان عيف مايشاود و یاك

علل واقعي مسایل سياسي اجتماعي و سياساي اسات
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كه راه تجيیه و تحليل به آن دست پيدا خواهند كارد.

بود (نراقي .)99 :2993 ،در مسأله عدالت اجتمااعي و

متأسفانه آگاهيها سياسي در بين بخاش وسايعي از

اقتصاد هم باه صاورت آرمااني فكار مايكاردیم و

جامعه پایين اسات و ایان مشاكل هام از طرفاي باه

افيایش توليد ،صادرات انبوه و غياره مبارح مايشاد

احياب بر ميگردد و از طرفي مربوب باه رساانههاا و

ولي یك سؤال گفته نميشد كه باا چاه سااز وكاار و

مببوعات است .متأسفانه احاياب كاه یكاي از اركاان

برنامها ميخواهيم به این اهاداف برسايم؟ متأسافانه

مهم توسعه سياسي هستند در كشور ما اك راً دولتياناد

در جامعه ما بخش وسيعي از افراد به جاا برخاورد

و یا به فرد وابستهاند نه باه اصاول حيباي و باه ایان

عقالني با مسایل از دیدگاه احساسي عمال مايكنناد.

ترتيب با تغيير مو ع فرد با نفوذ دیدگاهها و موا اع

افراد احساسي نسبت به پيرامون خود و آننه ميبينياد

حيبي تغيير ميكنند در واقاع ایان احاياب متكاي باه

و ميشوند همواره گونها از دوستي یا بييار نسبت

فرد اند و با او هم متالشي مي شوند ،در ایان صاورت

به آن دارند و ميل دارند آننه مايبينناد از دیاد خاود

نمي توان انتظار كار آمد را از این احياب داشات .و

توصيف كنند نتيجه این طرز نگرش عدم شكل گير

در اغلب موارد فقگ در زمان انتخابات فعالند و وظيفه

انتقاد است كه نبود آن پویایي جامعه را از بين خواهد

جامعه پذیر سياسي آگاهي سياسي فقگ معبوف باه

برد.

زمان انتخابات مي گاردد در صاورتي كاه در صاورت
فعاليات دایمااي آنهاا مسااير توساعه سياسااي همااواره
خواهد شد.

 قهرمان پروري و نخبه كشيسراسر تاریخ ایران مملو است از قهرمان پارور .
خودمان فرد را قهرمان ميكنيم و باالیش ميباریم و

 -تأكيد بسيار بر احساسات

بعد هم زمينش ميزنيم .افراد كاه خاود را قاادر باه

در اك ر ماوارد احساسااتمان در اتخااذ و انتخااب

اصااالح كاسااتيهااا و سااامان بخشاايدن بااه او ااا

مسيرمان نقش تعياين كنناده ا را ایفاا ماي كناد .اول

نمي بينناد ،چشام باه رهباران دارا قادرت مااورا

انقااالب گفتااه ماايشااد .دیگاار نياااز بااه پلاايس و

طبيعي دوختهاند تاا باه دگرگاوني او اا سياساي و

دادگستر و زندان نداریم و زندانها قرار بود موزه و

اجتماعي اقدام نمایند.

پار

شود .ولي معاون فرهنگي و تربيتي زنادانهاا

عالقه و گرایش زیاد به قهرمان پرور و قادرت

كشور در سال  2993محاسبه كرد كه در هار  41ثانياه

شخصيتها صاحب منصب به این دليال اسات كاه

یك نفر راهاي زنادان ماي شاود .ایان نتيجاه طبيعاي

مردم انتظار دارند قهرمان همه كارها را انجام دهد ،اما

احساساااتي اساات كااه باادون مبالعااه و تعمااق اصاال

بعد از مدتي با دیدن مشكالت قبلي ماردم شارو باه

دادگستر را نفي ميكند .البته این به این معنا نيسات

تخریب آن قهرمان ميكنند .زیرا بعد از مدتي ماردم از

كه به آننه ابراز ميشد اعتقااد نباود بلكاه باه ایان

قهرمان خود معجيها ندیدهاند و مشكالت را پابرجاا

معناست كه در ارزیابي آنننان احساسااتي بودناد كاه

مي بينند ،دچار سرخوردگي و سردرگمي گشته و ایان

ادعا و گفتهها شان بر مبنا درساتي شاكل نگرفتاه

بار برا برا نخباه كشاي آمااده مايشاوند (نراقاي،
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 .)93 :2992در واقااع پارادوكسااي كااه اتفااا افتاااده

آموزش دور شدن از توسعه یافتگي را در پي دارد.

قهرمان پرور و در عين حال نخبه كشاي گویاا ایان
است كه ایرانيان به همان اندازه كه از قهرمان پارور

آفات تفكر آموزشي

لذت مي برند از نخبه كشي هم را ياند فراز و فارود

امار آماوزش ،مفهاومي اساات كاه از دبساتان تااا

نخبگان چون قالم مقاام ،اميار كبيار ،مصاد و غياره

دانشگاه را در بر ميگيرد ،اما تأكياد ویاژها بار رو

دشااوار جناابش ماادني و فااراز و فاارود نخبگااان

شرو دوره آموزشي باید داشاته باشايم.در ایان دوره

اصالحي تا حدود بسيار زیاد ریشاه در روانشناساي

توجه یا عدم توجه به خصوصايات روحاي ،رفتاار

تاریخي جامعه ایران دارد (قانعيراد.)91 :2991 ،

كود

در امر آموزش بسيار مهم تلقي ميشود .وظيفه

ماادارس پایااه در جریااان توسااعه اجتماااعي كااردن
آموزش
مهارت ها ،باورها و نگرش هایي كه نظام آموزشاي

انسانهاست آموختن ایان نكتاه كاه در دوران جدیاد
علم اهميت ویاژه دارد و مسائوليت پاذیر و قاانون

از آغاز تا زمان دانشگاه به افراد ميآموزد نقش مؤثر

پذیر باید یاد گرفته شود .در ادامه به برخي از آفات

در نيدیك شدن به فرایند توسعه یافتگي یا دور شادن

نظام آموزش اشاره ميكنيم.

از آن خواهد داشت .عقالني و تحليال نگریساتن باه
مو وعات ،عمق بخشيدن باه نگارشهاا علماي و

اصل عدم توجه به فرهنگ نوشتاري

فرهنگي ،نقد پذیر بودن ارتقا فرهنگ ،مادارا و كاار

در مدارس ما شيوه خاصاي از فرهناگ نوشاتار

جمعاي و تشاكيل گااروههاا و اتحادیااههاا صاانفي،

حاكم است كه بر نگاارش تكارار مكاررات اسات و

اجتماعي ،فرهنگي و سياسي كه در رشد جامعه مدني

دانش آموز تشویق به پژوهش و تحقياق نمايشاود و

نقااش مااؤثر دارد از فعاليااتهااایي اساات كااه نظااام

تأكيد بر حفظ مبالب ميشود .در این زمينه مايتاوان

آموزش مي تواند از دوران ابتادایي تاا دانشاگاه آن را

به درس انشا اشااره كارد كاه اغلاب باه آن تاوجهي

آموزش دهد .آموزش و پارورش باه عناوان بساتر

نميشود و اغلاب باه معلمااني ساپرده مايشاود كاه

مناسب برا رسيدن به توسعه یافتگي و ایجاد تحاول

تجربه علمي و كار در ایان زميناه ندارناد .در ایان

در جامعه راه رسيدن به توسعه معرفي ميشود .نيرو

خصااوا بایااد بااا متخصصااان و آشاانایان بااه روش

اصلي و پيش برنده توسعه كه مهم ترین عامال تلقاي

شناسي در دروس انشایي ،از همان ابتدا دانش آموزان

مي شود مردم هساتند و مسالماً بارا اجرایاي شادن

را عادت به فر ايه سااز كارد و نقاد علماي را در

فرایند توسعه نيازمند مشااركت ماردم هساتيم و ایان

سبح خودشان یاد دهيم تا آرام آرام رشد فكر كنناد

مشاركت نيازمند همراهي فكر است و این همكار

و برا ورود به دانشاگاه و محايگهاا تخصصاي و

جي آماوزش و تربيات امكاان پاذیر نيسات آماوزش

رزیده شاوند ،پاس شایساته اسات در دوره متوسابه

صحيح ميتواند نگرشها مستعد توسعه را پارورش

درسي به ناام روش پاژوهش در هماه گارایش هاا

دهد ،و برعكس آموزش نادرست و بي توجهي به امر

تحصيلي گنجانده شود (حاجيهاشمي.)99 :2990 ،
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اولويت به معدل گرايي و مدرک گرايي

آورند .ایجاد روحيه پژوهشي باعث مي شود ،تواناایي

دكتر فرامرز رفيع پاور در ایان زميناه ماي نویساد

به كار گير اطالعات در افراد تقویت شاود ،تواناایي

«نمره در ایران با ارزش است ،معلمان و بيش از هماه

انتخاب اطالعاات بااال رود و قادرت شاناخت افاراد

دانااش آمااوزان تحاات فشااارند و گاااهي حتااي نظااام

افيایش یابد و همين طور افاراد نسابت باه اطالعاات

شخصيتي آنها خرد ميشاود .از دیگار ماوارد مشاكل

حساس باشند (احمدزاده و موسایي.)112 :2999 ،

ساز در نظام آموزش در زمينه كيفيات نظاام آموزشاي
سبحي نگر است .فرهنگ آموزشي ما كام تاوجهي

ضعف در مشاركت پييري و كار گروهي

از خصوصيات باارز اسات .در صاورتي كاه در یاك

هاام اكنااون تربياات باار بنيااان كااار گروهااي،

آموزش اصولي ،باید دانش آموزان به این امر تشاویق

مشاركت پذیر رفتار جمعي و اجتمااعي ،گفتماان و

شوند كه بامشاهده هر مو و و مبالعه هر مسأله ،آن

بنا نشده است و از آن طرف آموزگاران كه مسائوليت

را در ذهن بازساز كرده و روح و خميار مایاه آن را

آموزشي و تربيت را بر عهده دارند خودشان بار ایان

دریافت كنند ،كه این مساأله نيازمناد آماوزش اسات

بنيان شكل نگرفتهاند.

(حاجي هاشامي .)94 :2999 ،بااز دیادها علماي از

داستان این بخش " داستان" خشت اول گار نهاد

مراكي آزمایشگاهي ،مراكي صنعتي و پخش فايلم هاا

معمار كج تا ثریا مي رود دیوار كج" اسات نمايتاوان

آموزشي و علمي كه سابح تحليال و ژرف نگار و

توقع داشت زیر بنالي ذهني و فكر و باورها و رفتار

دانش آموزان را ارتقا ميبخشد.

آحاد جامعه شاكل بگيارد و بعاد در صادد تغييار آن
باشيم بنابراین سيستم آموزشي همواره باید بر اسااس

ضعف در فرهنگ مطالعه و كتابخواني

اهداف و رورت ها مناافع تنظايم و بارا جباران

ترویج فرهنگ كتاابخواني از مادارس بایاد آغااز

عقب ماندگي تجدید نظر اساساي در نظاام آموزشاي

شود نباید این تصور را داشته باشيم كه هماه مبالاب

كشور ارور باه نظار ماي رساد (ارجاالي:2993 ،

در مدرسااه آموختااه شااود ،در مدرسااه اطالعااات و

 .)223مشاركت پذیر  ،عقالینت و استقالل و تفااهم

مهارت ها الزم باید داده شود و انگييه دانش آموزان

بينالمللي ،تك ر گرایي فرهنگي دموكراسي ،احترام باه

برانيگختااه شااود و بعااد از آن تحقيااق و پااژوهش از

قوانين ،تحليل عقالني مساایل ،از جملاه ارزشهاایي

كتاب ها غير درسي شرو شود و فرهنگ كتابخواني

است كه نظام آموزشي باا انتقاال آنهاا مساير توساعه

گسترش پيدا كند.

باالخص توسعه سياسي را هموارتر خواهد نمود و به

ایجاد روحيه پژوهشي یكي از كيفيتهاایي اسات

رغم خاستگاه ها متفاوت قومي ،زباني ،دیناي ،افاراد

كه نشانگر انساان پارورش یافتاه اسات ،ایجااد ایان

آنها را به سمت دیدگاهها مشتر سو خواهد داد.

روحيه با كالسها آموزشي ميسور نبوده بلكه افاراد
جامعه باید به صورت ساختار و خاود جاوش ایان
روحيه را در خود ایجااد نماوده و باه پاژوهش رو

رسانهها و مطبوعات
گسااترش چشاامگير رسااانههااا و مببوعااات از
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پدیده ها قارن بيساتم ایان مبحاث در بعاد توساعه

مي شوند كه باا كماك رساانههاا قابال پاژوهشاناد.

سياسي و فرهنگي بسيار قابال توجاه اسات ،اهميات

رسانه ها در كنار احياب و گروهها با نفوذ و خانواده

بيشتر رسانه ها و مببوعاات در افايایش آگااهيهاا

و مدرسه در توسعه سياسي پویا نقاش آفریناي كارده

عمومي بسايار نقاش دارد ،بيشاتر متخصصاان اعتقااد

است.

دارند كاه ایان رساانههاا نقاش مهماي در دگرگاوني

افاايایش مشاااركت سياسااي :رسااانه در افاايایش

فرهنگها دارند .امروزه رسانهها نيروهاا محار در

مشاااركت افااراد در امااور تااأثير گااذار آنااان در

روند توسعه یك جامعاه هساتند كاه ماي تواناد زیار

تصميم گير به روشها گوناگون تأثير گذار اسات.

ساختها فكر فرهنگي مناسب از قبيل ایجااد كاار

رسااانه بااا انعكاااس اخبااار و گاايارشهااا مااردم را از

گروهي ،فرهنگ تفكر ،فرهناگ كاار آفریناي ،نظام و

تصميمگيار هاا و تصاميم سااز آگااه مايكنناد و

حسابگر و غيره را در جوامع رواج دهناده بسايار

منعكس كننده افكاار عماومي اسات باا دادن آگااهي

از نظریه پردازان معتقدند رسيدن به توساعه و جامعاه

نسبت به محيگ پيرامون ،امكان اتخاذ تصميم صاحيح

كار آمد بدون استفاده از رسانه ها غير ممكان خواهاد

را برا مخاطبان فراهم ميكند.

بود .در عرصهها عمومي این رساانههاا هساتند كاه

برا دستيابي به دموكراسي و مشااركت سياساي

مي توانند افكاار و نگارش هاا را دساتهبناد كنناد و

وجود یك فرهناگ سياساي مناساب ارور اسات

شناخت و آگاهي افراد را نسابت باه تماام مساایل از

فرهنگ سياسي مناسب بر عناصر چون سع صادر،

جمله مسایل سياسي باال ببرند و با آماادهسااز هاا

مدارا اجتمااعي ،قباول تك ارگرایاي ،پاذیرش حاق

فرهنگي زمينه رسايدن باه سابح توساعه سياساي را

آزاد وحقو برابر افاراد جامعاه متمركاي اسات كاه

فراهم كنند .اگر رسانهها زیار سااختهاا فكار و

رسانه ميتواند با تبليغ این ارزشها و هنجارهاا بارا

فرهنگي مناسب را در كشور خود تارویج نكنناد .باه

مشاركت حداك ر زمينه ساز (گلشني و همكااران،

طور حتم فرهنگ ،افكار و عقاید بيگانگاان جاایگيین

.)23 :2932

آنها خواهد شد ،لذا رور است و فرهناگ خاود

رسانه و اعتمااد سااز :اعتماد سااز كلاي یاك

به خوبي شناسایي شود و نكات منفي اصالح شاود و

جامعه و نظام یكي از نقاشهاا مهام رساانه اسات

عناصر كه از غنا فرهنگي الزم برخوردار اسات و

رسانه از این طریق مي تواند در ترسيم اهداف و تبيين

در روند توسعه مؤثر است ترویج شود.

برنامهها و همننين بسيج نيروها جامعه نقشي بسايا
داشته باشد ،به این وسيله اجرا برنامههاا باا آگااهي

نقش رسانه در توسعه سياسي
برا نيل به توسعه سياسي شرایبي الزم اسات و

كامل مردم و همراهي عمومي ایشان با كمترین مشكل
قابل انجام خواهد بود.

این شرایگ نيي با ابيار قابل دسترسي است كه رسانهها

رسااانههااا و انعكاااس و واقعيااتهااا :انعكاااس

از این جملهاند ،جامعاه پاذیر مشااركت سياساي و

واقعيت ها اقتصاد و اجتماعي بدون تردید یكي از

مشروعيت سياسي از مظاهر توسعه سياسي محساوب

مليومات فعاليت رسانها است در این رابباه رساانه
نباید از گروهها و نهادها یا جنااح خاصاي جانبادار
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كنند و برا هر دو سو جریان فرصت كاافي بارا

اصول فكر مبلغ مورد نظر آشنا ميشوند و رسانه در

اظهار نظر در نظر بگيرند.

شرایگ خااا ماي توانناد باا فاراهم كاردن فرصات

رسانه و نقد سازنده :نگاه واقاع بيناناه باه مساایل

تبليغات سياسي برا ناميدهاا سياساي ،ماردم را باا

جامعه و به خصوا مسایل اجتمااعي و اقتصااد و

اصول فكر  ،برنامه ها و تصميمات آنان آشنا كناد تاا

علي الخصوا كاستي ها فرهنگي از وظاایف مهام

بتواننااد بهتاار تصااميم بگيرنااد (گلشااني و همكاااران،

رسانه ها به شمار مي آیاد .اناوا مختلفاي از مواناع و

.)29 :2932

عفها فرهنگي كه در ایان پاژوهش عناوان شاد

رسانه و افكار سنجي:یكي از مهمتارین ابيارهاایي

مسایلي است كه با بررساي و نقاد و آمااده سااز و

كه یك رسانه ميتواند با استفاده از آن عكاس العمال

آمااوزش باارا رفااع آن و شااكل دادن نگاارشهااا و

طاارفهااا مخاطااب را در خصااوا مو ااوعات

باورها صحيح به جاا آن وظيفاها كاه رساانه از

گوناااگون بساانجد ،ساانجش افكااار عمااومي از طاار

جمله تلویيیون و با ساخت برنامههاا و مببوعاات باا

گوناگون مانناد تهياه پرسشانامه ،مصااحبه ،دریافات

درج مقاالت سازنده مي توانناد تاا حاد زیااد از آن

نظرات و انتقادات و غيره است ایان راه رساانه را در

كاستيها را برطرف كنند.

رفع مشكالت و توجه بيشاتر باه نقااب قاوت یاار

تقویت جامعه مدني :رسانه مايتواناد باا تبلياغ و
فراخواني مردم به حضور انجمنها و تشكلهاا ،آشانا

ميكند.
بنابراین یك رسانه باید مخاطب را به فكار وادارد

كردن مردم با اهداف این تشكلها ،زمينهسااز بارا

و ابدا كنندة ایدهها جدید در حيبههاا گونااگون

برخورد آراء افكار بين عناصار تشاكل جامعاه مادني

باشد محلي برا نقاد و اظهاار نظرهاا دلساوزانه و

انعكاس پيام ها مردم به مسئوالن و بالعكس ،نقااد

عملي باشد .با درج مبالب پژوهش و آموزشي در باال

عملكرد دولت و سازمان ها دولتي در زمينه تحقق و

بردن سبح علمي جامعه مؤثر باشد مييگردهاا غناي

تقویت جامعه مدني گامهاا ماؤثر باردارد .جهات

رسانه ایي در خصوا مو و ها ،هدف برگيار كناد.

دهي به افكار عمومي از دیگر ،مظاهر توسعه سياساي

به چالشهاا و مشاكالت و راهكارهاا قابال انجاام

است كه با كمك رسانه برفعاليت هاا سياساي تاأثير

بپردازد .و بحرانهاا پايش رو را پايش بيناي كنادو

مي گذارد و در برداشتها تغيير ایجاد مايكناد افكاار

واقعيات را به دور از هرگونه جانبدار بيان كند.

عمومي به معني نگرش ،طرز تلقي و واكنش جمعي و
مشهود افاراد جامعاه در برابار رویادادها و تغييارات
اجتماعي است و از بهترین ابيارها نظارت اجتماعي
محسوب ميشود.
تبليغات سياسي :با هدف افيایش جذب مخاطباان
یك گروه ،حيب ،نظام سياساي یاا ایادلولوژ نقاش
مؤثر در تجهيي و بسيج افراد دارد از طریق تبليغاات
سياسي افراد با موا ع سياسي ،طرحها و برناماههاا و

ارزيابي فرهنگ سياسي ايران
همان طور كه گفته شد فرهنگ سياساي متاأثر از
سه جهت گير ادراكي ،عاطفي و شناختي است و بار
اساس آن سه نو فرهنگ سياسي قابل طارح اسات و
در چهار سبح قابل بررسي است.
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سطح نظام سياسي (به عنوان سطح كالن)

برداشتن شكاف ميان دولت ملت از طریاق مشااركت

در این سبح گفته ميشود فرد چاه معلومااتي در

مردم در امور مختلاف كشاور ایجااد خاودبااور در

خصوا نظام سياسي و قدرت نظام دارد احساساات

نخبگان و به وجود آوردن روحيه بحاث و گفتگاو و

و قضاوت و در مورد این مو وعات چگونه است.

انتقاااد از حكوماات و برگاايار انتخابااات بااه دور از

در سبح كالن مسایلي م ال ایادلولوژ  ،مشاروعيت

جنجال مي تواند زمين همبستگي بيشتر ماردم و نظاام

نظام سياسي هویت ملي ،مورد ارزیابي قرار مايگيارد

سياسي را باه وجاود دارد كاه در جمهاور اساالمي

ایدلولوژ جمهور اسالمي مبتني بار جمهوریات و

ایران هم با فراز و فرودهاایي در ایان زميناه هماواره

اسالميت شكل گرفتاه اسات و تردیاد نيسات كاه

وجود داشته است .وقاو جناگ تحميلاي عااملي در

ایدلولوژ عامه مردم و گروه ها حااكم باا فرهناگ

جهت حفظ وحدت و انسجام گروهها مختلف باود

سياسي در ارتباب است كه خود نيي تعيين كننده شيوة

و بعد از آن دولت سازندگي با شعار توسعه اقتصااد

زندگي سياسي است البته در هم نظاامهاا سياساي

به نوعي باعث شكل گير تجمل گرایاي و دور از

همه به یك مييان بر زندگي سياسي تأثير نميگذارناد

ساده زیستي شد و ابتدا بحاران هویات را باه وجاود

عقاید برخي بر برخي دیگر در زندگي سياسي تعياين

آورد و با افيایش طبق متوسگ و خواسات مشااركت

كننده تر هسات ،م ال ایادلولوژ سياساي و نگارش

سياسي آنها و فراهم نبودن فضاا بارا ایان خواسات

نخبگان حاكم.

بحران مشاركت را ایجاد كرد .در دوران اصالحات باا

در مااورد هویاات ملااي بایااد گفاات كشااور كااه

باز شدن فضا سياساي مباحاث جدیاد در زميناه

بخواهااد توسااعه پياادا كنااد بایااد یااك بسااتر هااویتي

هویت ملي مبرح شد و تلفيق عناصر هویتي ایرانيات

شخصيتي برا افاراد مختلاف فاراهم كناد .احسااس

و اسالميت صورت گرفت .البته ترس برخي گروههاا

هویت ملاي فارد را بارا مشااركت بيشاتر در اماور

از انحراف از مسير انقالب هم به وجود آمده كه یكي

اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصاد  ،سياسي آماده ميسازد و

از عوامل رو كار آمدن دولت عدالت محور بود .این

اميد احساس تعلق داشتن را در افراد زنده مايكناد و

دولاات توسااعه سياسااي را كنااار گذاشاات و حااواد

به معنا آن است كه آحاد یك نظاام سياساي بناا باه

انتخابات سال  ،99سياست خارجي آرمان گارا ایان

توان خود از مقامها تصميم گيرناده و از رونادها

دولت كه تصویر جامعه ایران را در صحنه باينالملال

سياسي شناخت كافي دارند البته احساس هویت ملاي

تيره كرد و بي توجهي به خواست ها سركوب شاده

نمي تواناد باه یاك شاكل و مقادار در هما افاراد و

اقتصاد  ،فرهنگي ،سياسي دولت تدبير ،و امياد راباه

گروه ها یك كشور وجود داشاته باشاد و بساتگي باه

صحنه آورد.

آگاهي سياساي ،ميايان داناش و غياره دارد ،بناابراین

مورد ساوم مشاروعيت باه معناا ظرفيات نظاام

ممكن است جهتگير ها سياسي تودهها و نخبگان

سياسي برا ایجاد و اعتقاد باه ایان اصال اسات كاه

حاكم نسبت به هویت ملي متفاوت باشد .هویت ملي

نهادها سياسي موجاود از صاحت عمال برخاوردار

ایرانيان در چارچوب مليت و دین اسالم معنا ميیابد.

هسااتند و تأساايس نهادهااا ميبااور بااه منظااور رفااع
نيازها جامعه اسات .اگار یاك نظاام از مشاروعيت
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برخوردار باشد به طرز ماوثر در صادد پاساخگویي

در امور یكدیگرند منع شدهاناد و دولاتهاا هام هار

به تقا اها و خواسته ها مردم بر خواهد آمد ،در غير

كاادام اجاارا كننااده برنامااههااا توسااعه و اهااداف و

این صورت با بي اعتماد مردم رو به رو خواهد شد

برنامهها خاا خود هستند گر چه در بعضي مقاطع

و اگر نتواند این بي اعتماد را به اعتماد تبدیل كند با

اجرا برنامه به خوبي صاورت نگرفات و مشاكالتي

بيگانگي سياسي مواجه خواهد شد .بيگانگي احسااس

در این زمينه به وجود ميآمد.

عاادم تااأثير گااذار رفتااار باار تصااميم گياار هااا و

در ليوم و وجود احياب تردید وجود ندارد زیرا

سياست گذار هاست كه باعث مي شود مردم احساس

یكااي از كانااالهااایي هسااتند كااه بااه واسااب آنهااا

كنند تالشهایشان بينتيجه است و آنها را با مرور باه

خواستها مردم به حكومت انتقال ميیابد و ساتون

مسایل بي تفاوت كند گسترش بي تفاوتي باه تادریج

فقرات دموكراسياند ،اما در جامع ما متأسفانه به دليل

قدرت را در دست افراد غير مسائول و قادرت طلاب

اینكه احياب اغلب وابسته به دولت هستند و یا متكي

قرار مي دهد كاه هايچ اعتمااد باه مشااركت آحااد

به فرد هستند و با از بين رفتن فارد از باين مايروناد

جامعه در مسایل كشور ندارند ،یكاي از خصوصايات

نتوانستند آنننان كه باید و شاید نقاش ماوثر خاود را

عمدة توسع سياسي وجاود فرهناگ ساالم مشااركتي

ایفا كنند و اك ر اوقات در زمان انتخابات فعال هساتند

است كه افراد احساس كنناد در تصاميم گيار هاا

گرچه ،در زمان اصالحات دولت سعي كارد زميناه را

اساسي كشور موثرترند و مشروعيت نظاام تاا حاد

برا رشد و گسترش احياب و تشكيلها فاراهم كناد

زیاد در نتيجه تشویق فعاليتها مشااركت قاانوني

هنوز در جامع ما احياب نتوانستند نقش مؤثر خود را

و تأمين منافع عمومي است .نظاام و قاانونجمهاور

ایفا كنند و بيشتر این مشكالت هم به نظار مايرساد

اسالمي ایران هم از ابتدا با رأ مردم برگيیده شاده و

ریشه در فرهنگ سياسي ما دارد.

دولتها نيي با انتخاب تغييركرده و هركدام برنامههاا
خاصي را اجرا كردند گرچه در برخي موارد نقادها و
ایراداتي در برنامهها اجرایي وجود داشته است.

سطح برون داد
جهتگير افراد نسبت به اجرا سياست در این
سبح مبرح مي شود جهات گيار افاراد نسابت باه

سطح درون داد

نظامسياسي در ایان قسامت قابال بررساي اسات .در

در این سبح جهت گير افراد نسبت باه فرآیناد

سبح بارون داد گرایشاات دیاوان سااالران و جهات

تصميم گير و سياست گذار مبرح ميشاود آنناه

گير مردم نسبت به نظام ادار هم بررسي ميشاود.

مهم است اینكه افراد چه شناختي از این سااختارها و

در جمهور اسالمي ایران مال

انتخاب نخبگاان در

نقش ها دارند .نخبگان سياسي از موثر ترین نيروهاا

مساائوليتهااا تخصااص و تعهااد اساات ،البتااه اك اار

سياسااي و اجتماااعي هسااتند كااه در فراینااد سياساات

دولااتهااایي كااه در ایااران رو كااار آمدنااد سااعي

گذار و تصميم گير موثرند در قانون اساسي اصال

مي كردند مدیراني مرتبگ با گرایش خود انتخاب كنناد

تفكيك قوا به رسميت شناخته شده و قاوا از دخالات

و در موارد هم تخصص افراد با مسئوليتي كه عهاده
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دار آن بودند ،سانخيت نداشات .اگار ماردم از رشاد

سعي در القا كاردن بايش از حاد برخاي ارزشهاا و

سياساي برخااوردار باشااند ماايتواننااد باار بروكراسااي

كنترل افكار عمومي و فعال بودن آنها بيشتر در زماان

نظارت كنند و این یكي از اشاكال مشااركت سياساي

انتخابات موجب ناكار آمد آنها شده است .رسانههاا

عنوان مايشاود .البتاه ممكان اسات نظاامسياساي از

و مببوعات درصورتي كه نقش آْگاهي دهنده خود را

بروكراسي برا مقاصد خود استفاده كند و مرز بين

در زمينه توسعه سياسي و روند جامعه پذیر سياساي

نظامسياسي و ادار وجود نداشته باشد.

به درستي ایفا كنند زمينه را برا باروز یاك فرهناگ
سياسي مشاركتي به وجود خواهند آورد.

سطح فردي

با توجه به الگو آلموند و وربا مايتاوان گفات

در این سبح فرد باه عناوان یاك فعاال سياساي

فرهنااگ سياسااي جمهااور اسااالمي ایااران فرهنااگ

ارزیابي مي شود و اینكه فرد چه احساسي و قضااوتي

سياسي تبعي مشااركتي اسات .قاانون اساساي باا باه

در مورد مشااركت دارد؟ عوامال ماؤثر بار گساترش

رسميت شناختن ساختار سياساي جمهاور اساالمي

آگاهي و شناخت افراد چيست؟

برا نظام سياساي ایاران و آزاد تشاكيل احاياب و

چه عواملي باعث مايشاود افاراد احسااس كناد
عضو مؤثر در نظام سياسي هستند؟

تشكل ها سياسي قانوني دارا نوعي جهات گيار
مشاركتي هست .البتاه ایان مو او دارا شادت و

در این سبح فرد باید با تكااليف و حقاوقي كاه

عف است به صورتي كه در برخاي مقااطع جهات

دارد كامالً آشانا باشاد و آماادگي بارا مشااركت و

گير به سمت فرهنگ سياسي مشااركتي اسات و در

فعاليتها سياسي را داشته باشد آننه در ایان سابح

برخي مقاطع دارا افول است.

مهم است .روند مبلوب جامعهپذیر سياساي اسات

در سااالهااا  2943تااا  2909یعنااي دهاا اول

جامعه پذیر مي تواند از طریق خانواده نظام آموزشي

انقالب به دليل جنگ تحميلي مشاركت مردم محادود

و رسانه ها هنجارها و ارزش ها سياسي را به درستي

به شركت در تظاهرات و متأثر از آموزهها اعتقااد

به افراد آموزش دهد .وسایل ارتباب جمعاي در عصار

و ایدلولوژیك و شركت در انتخابات باود ساالهاا

حا ر با دادن آگااهيهاا الزم تاأثير باه سايایي در

 2909تااا  2930در دوران سااازندگي بااه دلياال تقاادم

روند توسعه سياسي ایفا ميكنند رسانه ها با تأثير كه

توسعه اقتصاد بر توسعه سياسي كه در دساتور كاار

بر حجم وسيعي از مخاطبان دارند دارا این تواناایي

دولت بود .عليرغم اینكه طبق متوسگ در حاال رشاد

هستند كه عالقاه مخاطباان را باه مشااركت سياساي

روز افيون بود به فاراهم شادن زميناه بارا توساعه

افيایش دهند و عالوه بر ایان اطالعاات مشاخص در

سياسي توجهي نماي شاد ،در صاورتي كاه مهمتارین

مورد رویدادها سياساي و ارزشهاا عماده ماورد

خواسته طبقه متوسگ مشاركت سياساي و آزاد بياان

توافق هر جامعه را منتقل كنند.

و به طور كلي توسعه سياسي اسات ایان ناهمااهنگي

رسانه ها و مببوعات در جامعه ایران هم تاا حاد

ميان توسعه اقتصاد و سياسي شكل گرفته در دوران

زیاد در این زمينه موفق بودند اما در بعضاي ماوارد

سااازندگي و افاايایش طبق ا متوسااگ در نهایاات دوم
خرداد  2930را رقم زد كاه شاعار اصالي آن توساعه
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سياسااي بااود .در سااالهااا  2930تااا  2991توسااعه

نهادینه شود بيشك تاأثير مواناع بارونزا باه حاداقل

نهادها مدني ،احياب و مببوعات توجه بيشتر شد

ممكن كاهش مي یابد .مخصوصاً رسانه ها داخلي در

و زمينه برا مشاركتها مردمي و رو كاار آمادن

صورت انجام وظایف خاود باه صاورت مبلاوب راه

شوراها شهر و روستا كه اصل فراموش شده قاانون

مقابلها در برابر این ناو مواناع اسات .رساانههاا

اساسي باود و هماين طاور پاساخگو باودن و انتقااد

جمعي داخلي در صاورتي كاه بتوانناد نقاش آگااهي

پذیر بيشتر دولت نسبت به دولت ها قبال اعتمااد

دهندة خود را در مسایل فرهنگي و سياسي به درستي

مردم را به دولت بيشتر كرد و زمينه حركت به سامت

ایفا كنناد و باا انعكااس واقعياتهاا ،اعتمااد سااز

فرهنگ سياسي مشاركتي بيشتر فراهم شد.

سياسي را در بين آحاد جامعه به وجود بياورناد تاأثير

ولي متأسفانه در سالها  2991ا  2931به دليال
بي توجهي به بعاد توساعه سياساي و عادم صاداقت

موانع برون زایي كه سعي در حاكم ساختن اندیشهها
خود را دارد تا حد زیاد كم ميكند.

دولت در برابر مردم ،عوام فریبي ،آمارهاا نادرسات

در صورت بند موانع درون زا كه بخاش عماده

اقتصاد  .قانون گریي رليس دولت ،باي تاوجهي باه

مشكالت توسعه باالخص توسعه سياساي مرباوب باه

نظرات نخبگان ،عدم توجاه باه مببوعاات و احاياب

آن مي شود تاذكر ایان نكتاه الزم اسات كاه در بياان

شااكاف مااردم و دولاات بيشااتر شااد و زمينااه باارا

موانعي كه مبرح شد مقصود این نيست كه همه افراد

مشاركت مردمي در زمينهها مختلف به وجود نيامد.

جامعه دارا این صفات هستند ،اماا خيال ك يار از
افراد همه یا برخي از آن را دارا هستند و با نگاهي باه

نتيجهگيري

جامعه این مبلب قابل تأیيد است.

جوامعي كاه بخواهناد در مساير توساعه یاافتگي

موانع برون زا شامل  )2موانع تااریخي )1 ،مواناع

سياسي قرار بگيرند طبعاً با مشكالت و موانعي رو باه

اقتصاد  )9 ،موانع فرهنگي )1 ،موانع آموزشي اسات.

رو هستند كه در این پژوهش بار رو بعاد فرهنگاي

در بررسي موانع درونزا ابتدا موانع تاریخي قابل تأمل

تأكيد داشاته ایام .در بررساي مواناع توساعه نياافتگي

است كه در شكلگيار فرهنگاي سياساي اماروز ماا

سياسي با دو دسته ماانع روباه رو شادیم .دسات اول

نقش داشتهاند .همانبور كه گفته شد موانعي كه امروز

موانع برون زا بود كه از سو كشورها غربي ایجااد

بر سر مسير توسعه سياسي قرار گرفته است یك شابه

مي شاد .امپریاليسام فرهنگاي كاه شاامل امپریاليسام

اتفا نيفتاده بلكه در طاي زماان مدیاد فرهنگاي را

رسانه ا وخبر است نموناه هاایي از سالبه جاویي

شكل داده است كاه اماروز شااهد آن هساتيم .رابباه

غرب برا حاكم كردن ارزشها مورد نظر خاود در

حكومت و مردم درایران از ابتدا به صاورتي باود كاه

جوامع دیگر است گر چه سهم وميايان تاأثير گاذار

هاايچ گونااه زمينااها باارا مشاااركت مااردم در

موانع برون زا در مسير توسعه غير قابل انكار است اما

تصميمگير ها كشور وجود نداشت و برحسب نو

نكت كليد كه باید متذكر شویم این هسات كاه اگار

موقعيت جغرافيایي و كمبود آبي كه در ایاران وجاود

در داخل كشور ارزش ها مورد توافاق یاك جامعاه

داشت همواره حكومت ها نقش اصالي و محاور را
در جامعه ایفا ميكردناد و اجاازه پيادایش نهاادهاا
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مستقل از خود را نمي دادند بودند نظام حكاومتي كاه

آموزشي خالي است پرداختن به دروسي كه از ابتدا

در گذشته به دليل كمبود آب حكومت را هماه كااره

افراد نظرات خود را بيان كنند و جنب نقاد گوناه هام

مي كرد امروز هام باه دليال در اختياار داشاتن مناابع

داشته باشد در مدارس توجاه ویاژه باه درس انشاا و

طبيعي از جمله نفت دولتها را فربه نموده و زمينه را

دروسي كه زميناه ر ا بارا بااال باردن تاوان تحليال

برا وابستگي طبقات به دولت فراهم نموده است.

مسایل باه افاراد بدهاد از اقاداماتي اسات كاه نظاام

در بررسي موانع فرهنگي كه ریشه در نگرشها و

آموزشي ميتواند به خوبي انجام دهد .ایان نكتاه كاه

باورها افراد دارد بر این باور هستيم كه عفهاا

هم افراد نباید به یك شكل بيندیشاند و در صاورت

نظام آموزشي بيشتر محساوس و قابال توجاه اسات.

وجود گاروه هاا و نگارشهاا مختلاف هسات كاه

زمااان طااوالني كااه افااراد از ساانين اوليااه تااا دوران

تفاوتها مشخص مي شود و حاكم شدن یك نگارش

بيرگسالي در نظام آموزشي مي گذرانند فرصت خوبي

پيشرفتي را به دنبال نخواهد داشت ،از مساایلي اسات

است كه به عنوان یك نهاد تأثيرگذار در شكل گيار

كه نظاام آموزشاي درصاورت ایفاا آن باه درساتي از

شخصيت و باورها افراد توجه ویژه ا به آن مبذول

بسيار از موانعي كه در جامعه به وجود خواهد آماد

شود به نظر ميساد از دالیال مهماي كاه در كارهاا

جلوگير ميكند.

گروهي كمتر موفق هستيم و در زمانيكاه گاروه هاا
مختلف سياسي در مواجه با یكادیگر تاوان گفتگاو
صحيح را ندارند و تفاوتي بين نقاد و تخریاب قایال
نيستند ناشي از این مسأله اسات كاه از ابتادا مفااهيم
مشاركت ،كار گروهي ،عقالني نگریستن به مساایل و
فرهنگ گفتگو و نقد برا آنها نهادینه نشده است .در
صورتي كه اگر نظام آموزشي باه زعام خاود وظيفا
جامعه پذیر سياسي ر ا به خوبي ایفا كند باا مشاكل
كمتر در جامعه روبرور خواهيم بود.
نهادینه كردن تقدم منافع ملي بر فرد و فهم ایان
نكته كه هدف از تحصيل گرفتن مدر نيست و نباید
برا رسيدن به مقامي كه نه شایست آن هساتيم و ناه
تخصص آن را داریم خود را به آب و آتاش باينيم از
نظام آموزشي آغاز مي شود كه متأسفانه شيوة ارزیاابي
به صورتي است كه هدف فقگ گرفتن نماره اسات و
به مفاهيمي كه ميآماوزیم اعتقااد ناداریم و اغلاب
جا آموزش مشاركت پذیر  ،عقالنيت و احترام باه
تك رگرایي و نهادینه شدن احترام باه قاانون در نظاام
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اسالمي.
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