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 :چکیده 

ًمطرحًاقتصادیًمباحثً،ًایرانًنیافتگیًتوسعهًوًیافتگیًتوسعهًمسایلًفهمًدرًعموما ً

ًگفرهنًعنصرً،ًسیاستًعلمًدرًتوسعهًایًمقایسهًمتونًدرًاکنونًهم.ًًشودًمی

ًًاستًکردهًپیداًنظریًوًمفهومیً،ًفلسفیًمهمًجایگاه ًصنعتیً،ًتوسعهً،ًرشد.

ًکردنًزندگیًازًخاصیًقیتل ًًمحتاجًاجتماعیًحیاتًدرًتکنیکًازًبرداریًبهرهًوًشدن

ًهایًالیهًایرانیًفرهنگ.ًًاستًمشترکًوجهًاینً،ًآسیاًدرًچهًوًغربًدرًچه.ًًاست

ًظاهریًعناصرً؛ًداردًفراوانًهایًباطنًوًظاهرً،ًحالًعینًدرًوًًمتعددً،ًگـرنگارن

ًموعظهً،ًخواندنًشعرً،ًگفتنًسخنًخوشً،ًاتادبی ًً،ًتعارفً،ًادبًازًحکایتًفرهنگ

ًاماً.هستندًنظیرًکمًجهانیًدرسطحًبعضا ًًوجوهًاینًکیفیت.ًًاستًآراستگیًوًکردن
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ًهستندًعواملیًایرانیًرفتارًتویًدرًتوًوًپیچیدهًهایًکوچهًوًنیایراًفرهنگًباطن

ًمحسوسًناًعواملًاینًازًبعضی.ًًشوندًمیًکشورًپیشرفتًازًمانعًکهًنامحسوس

ًازًعبارتند ًاینکهً؛ًکندًمیًنفیًراًآنًولیًاستًتجمالتیًشدتًبهًایرانیًاینکه:

ًاینکهً؛ًداردًراًروزًدرًبارًچندینًجهتًتغییرً ًیتظرفًوًنداردًروشنیًیبینًجهانًایرانی

ًاینکهً؛ًنداردًاعتمادًکسیًبهًمبناًدرًولیًکندًیمًحفظًدیگرانًباًراًخودًروابطًظاهر

ًکوتاهًبسیارًحیاتًبهًنگاهًاینکهًنهایتًدرًوًاستًضعیفًبسیارًفرهنگًدرًادیانتقًخود

ًسامانًدرًاتژیکاسترًوًمدتًدرازً،ًاساسیًکارًازًمانعًهاًگیهویژًاین.ًًاستًمدت

ًاعتمادیًبیًوًمعهجاًشدنًذرهًذرهً،ًفرهنگًاینًنتیجه.ًًشودًمیًزندگیًامورًدادن

ًرشدًبرایًدارًنیمعًوًمنسجمًاجتماعیًنظامًیکًگیریًشکلًازًمانعًکهًتاسًفراگیر

ًبررسیًبهً،ایرانًفرهنگًدرًنامحسوسًعنصرًدهًذکرًباًمقالهًاین.ًشودًمیًتوسعهًو

ً.ًپردازدًمیًایرانًنیافتگیًتوسعهًهنگیفرًبناهایًرزی

ً،ًیافتگیًتوسعهًخلقیاتً،ًیافتگیًتوسعهًفرهنگً،ًیافتگیًتوسعه:  کلیدی واژگان

ًشفافًبینیًجهانً،ًاجتماعیًانسجام

ً  مقدمه

ًتعجیلیً،ًجامعهًیکًپیشرفتًبرایًیکدیگرًکنارًدرًمناسبًعواملًچینشًبرایًتاریخ

ًتوسعهًفرآیندًتاًگیرندًقرارًسیستماتیکًصورتًبهًهمًکنارًدرًبایدًعاملًهاًده.ًًداردن

ًًگرددًآغاز ًدرً،ًاستًکردهًصادرًوًاستخراجًنفتًایرانًکهًگذشتهًسال301ًًطی.

ًسال7ًًدرًآنًدرصد00ًًحدودًکهًاستًنمودهًکسبًدالرًمیلیارد3000ًًبرًبالغًآمدی

3ً.ًاستًبودهًگذشته ً"ساالنه"ًاخیرًدههًدوًطیًژاپنًمردمًکهًاستًحالیًدرًاینً

ًبهًهاًیژاپنً،ًپیشًسال320ًًکهًشرایطیًدر2ًً.اندًکردهًلیدتوًدالرًیلیاردم0000ًًحدود

ًمزیتًموردًدرًچنانًهمًایرانًدرً،ًبردندًپیًملیًپیشرفتًدرًخصوصیًبخشًاهمیت

ًمقتضیاتًوًشرایطًبهًبناًوًشودًمیًبرگزارًهمایشً،ًخصوصیًبخشًهایًنقصانًوًاه

ًمیًگرفتهًکارًبهًاقتصادیًهایًبینیًجهانًازًجدیدًنوعیً،ًیکبارًهفتهًچندًهرً،ًروز

ًًشود ًناًتوسعهًبرابرًدوًبهًنزدیکًآلمان یمل ًًخالصًناًتوسعۀًکهًنیستًدلیلًبی.

ًوً،ًطرفًیکًازًخاصًفرهنگیًمحتاجًپیشرفت1ً.تاسًانمسلمًکشور00ًًملیًخالص

ًقرنًنیمًبرایًژاپنًوًآلمان.ًًاستًدیگرًطرفًازًپایدارًوًمنطقیًهایًاریگزًسیاست

ًوًسومًاداقتصًًترتیبًبهًتوانستندًباشندًداشتهًدسترسیًطبیعیًمنابعًبهًآنکهًبدون

ًًباشندًجهانًدوم ًً(ًآمریکاًوًچینًازًپسًسومًوًچهارمًاکنونًهم) ً،ًجنوبیًکرۀ.

.ًًکنندًمیًطیًراًآنانًمبانیًوًفرآیندًهمانًنیزًچینًوًبرزیلً،ًترکیهً،ًسنگاپورً،ًمالزی
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ً،ًکنندًنمیًپیداًتغییرًنژادًوًرنگًوًتاریخً،ًایجغرافً،ًدینًتناسبًبهًپیشرفتًقواعد

ًدرًاعتناًقابلًکشورًتنهاًایران.ًًهستندًبرخوردارًتوجهیًقابلًاستحکامًوًثباتًازًبلکه

ًسیاستًتداومًوًکاربردیًمباحثًهبًفلسفیًمباحثًمرحلۀًازًکهًاستًجهانیًسطح

ًجهانیًدورۀًطیًاعتناییًقابلًکشورًهرً،ًنجهاًقارۀًپنجًدر.ًًاستًنکردهًعبورًگزاری

ًراًهمهًاحترامًوًیابدًدستًاتکاییًابلقًجایگاهًبهًتوانست(ًًبعدًبه3100ًًاز)ًًشدن

ًایرانًدرًارزیًمقرراتً،ًاخیرًدههًسهًشدنً ًجهانیًدورۀًهمینًدرًاینکه.ًًکندًکسب

ًفمعر ًًبلکهً،ًنیستًاریگزًسیاستًآشفتگیًازًحاکیًصرفا 4ًًًاندًکردهًتغییرًبار317ً

ً.ًًاستًفلسفیًمرجًوًهرج

ًراًخودًشهروندانًکیفیًحسطًراخیًدهۀًسهًطیًاندًتوانستهًکهًشورهاییکًعموم

ًًاندًبودهًبرخوردارًفلسفیًثباتًازًتحاکمی ًًهرمًرأسًدرًبخشندًارتقاء ًاینکهًحال.

ًاستًکارآمدیًکهًکشورهاًاینًهایًخروجیًدرً،ًبودهًچهًسیاسیًنظامًتماهی ً

ًًاستًنداشتهًاهمیتی ًتوسعهًحالًدرًکشورهایًدرًسیاسیًنظامًماهیتًاصوال ً.

ًقانونًوًحقوقیًچوبرچاًوًسیاسیًنظامًماهیتًازًقبلً.ًنیستًاهمیتیًباًمتغیر

ًآیا:ًًاستًکلیدیًبسیارًحاکمهًهیأتًجانبًازًالسؤًاینًپاسخً،ًکشورًیکًاساسی

ًکهًاستًعالقمندً،ًتصورًقابلًسیاسیًوًاجتماعیًخاستگاهًهرًازًحاکمهًهیأتًاین

ًدرًحاکمهًهیأتًاینًآیاًکهًستًاینًترًمهمًالسؤًوً؟ًکندًپیداًتوسعهًوًرشدًکشور

ًفرانکو0ًً؟ًداندًمیًمفیدًراًتوسعهًوًرشدً،ًخودًطبقاتیًوًاجتماعیًمنافعًچارچوب

ًچارچوبًدرًراًاسپانیاًاقتصادیًپیشرفتًولیًًکردًسیاسیًدیکتاتوریًسالًچهل

ًًنمودًتفسیرًخودًشخصًمنافع ًدرًراًشدنًصنعتیً،ًجنوبیًکرۀًوًترکیهًنظامیان.

ًازًاعظمیًبخشًدرًالتینًآمریکایًهونتاهای.ًًکردندًقلمدادًخودًیفصنًمصالحًقالب

ًحتیًبعضا ًًوًرگریکاًیکاهایسندًایجادًً،ًصادراتً،ًاقتصادیًرشدًبهً،ًبیستمًقرن

ًًکردندًمساعدتًمتوسطًطبقۀًایجادًبرای ًتوسعهًپیرامونًبشریًاتتجربی ًًهمف0ًً.

ًمیًارائهًتوسعهًایًمقایسهًمطالعاتًوًشناختًبرایًتوجهیًقابلًمخزنً،ًگییافت

ًهایًویژگیًتواندًمیًکشوریًوًموردیًهرً،ًروشیًوًعلمیًلحاظًبهًهرچند.ًًکند

ًًهستندًبسیارًنیزًجوامعًمشترکاتًولیً،ًباشدًداشتهًراًخودًخاص ًبومیًفکر.

ًبینًمشابهًهایًنمونهًازًیادگیریًصرفا ًًوًیادگیریًتاًشدهًباعثًایرانًدرًسازی

ًعمدتا ًًتوسعهًحوزةًدرًدینیًرتفک ً.ًًشودًتعطیلًعمدتا ًًوًرسیدهًخودًحداقلًبهًالمللی

ًکلیًاصولًاینًپیرامونًبایدًابتدا.ًًاستًماندهًباقیًکلیًاصولًحدًدرًوًکلیًصورتًبه

ًزمانًمقتضیاتًبهًبناً،ًاصولًوًمبانیًاینًاستخراجًازًپسًوًپذیردًصورتًرتأخً ًوًمتقدً ً،
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ًممکنًفرآیندًیناًوًشودًآزمایشًً،ًاجراًازًپسًمدلیًهرًوًهدشًسازیًمدلًمکانًو

7ًً.کندًنمیًپیداًقتحقً ًراحتیًبهًمدلًبهًاصولًازًحرکت.ًانجامدًطولًبهًهاًدههًاست

ًداردًلالملًبینًنظامًعمیقًفهمًبهًنیازًمدلًاستخراج ً،ًفعلیًایرانًدرًجهانًفهم.

ًًداردًزدهًسیاستًحالتًوًشعارًبهًآمیختهًشناختیًهمچنان ًجهانًفهم.

ًاصولًبهًبناًوًباشندًدورًبهًسیاستًحوزةًهایًآلودگیًازًکهًداردًالزمًاندیشمندانی

ًًکنندًدرکًنقادانهًوًهعالمانًراًجهانً،ًالذکرًفوق ًبدستًهنوزًکاریًچنینًرصتف.

ً.ًاستًنیامده

ًدرًویژهًبهًآنهاًمیانًتشابهًولیً،ًداراستًراًخودًهایًویژگیًکشورًهرًچندًهر

ًوًفکریًمتونًمطالعۀً.داردًوجودًتوسعهًحالًدرًیکشورهاًمانندًخاصًهیگرو

ًفعاالنًکهًاستًاصلًاینًفمعر ًًًتاکنونًمشروطهًدورةًازًمختلفًهایًجریانًسیاسی

ًمشابهًهایًنمونهًوًیلالملًبینًتحوالتًازًیادگیریًدرًایرانیًاندیشمندانًًوًیسیاس

ًهاییًمدلًهمًاگر.ًًاندًبودهًفیضعًً-ًباشیمًمنصفًوًنکنیمًقضاوتًمطلقًاگرً-ًایران

ًاقتصادیًوًتاریخیًفرآیندهایًلحاظًبهًکهًاندًبودهًاروپاًغربًنوعًازًیاًاندًشدهًمطرح

ًوًفرهنگًباًکهًاندًبودهًکمونیستیًنوعًازًیاًوًشتهداًایرانًباًمحدودیًسنخیت

ًًندارندًمطابقتًایرانیًجامعهًساخت ً،ًستیکمونیًوًغربیًالگویًدوًهرًازًالبته.

ًتعریفًوًفکریًسازیًیکسانً ،غربیًگراییًمصرفًکهًاستًشدهًاقتباسًوجوهی

ًًآنهاستًتبلوراتًازًکمونیستیًعدالتًازًکمی ًفکریًعنصرًیکًوًلقیخً ًعنصرًیک.

ًًاستًشدهًمعاصرًایرانًدرًپیشرفتًفکریًحرکتًکندیًباعث ًعنصرًباًرابطهًدر.

ًدرًعموما ًًایرانیانًکهًطوریًبهً.استًفرآیندًبهًایرانیًخلقیاتًنبودنًلقائً،ًلقیخً 

ًخلقتًاصلًیکًاینًکهًحالیًدرًاندیشندًنمیًفرآیندیًوًتسلسلیً،ًجهنتیًبهًرسیدن

.ًًبرسدًعظیمًایًجثهًوًحجمًبهًتاًکشدًمیًطولًقرنًنیمًتنومندًدرختًیک.ًاست

ًًاستًسازیًفرآیندًازًمملوًشریبًحیات ًدرًایرانیانًشدهًباعثًزندگیًثباتیًبی.

ًدرًفرآیندیًوًتدریجیً،ًانباشتیً،ًتسلسلیًذهن.ًًباشندًعجولًنتیجهًبهًدستیابی

ًعنوانًبهًایرانیانًرفتاریًفرهنگًبهًتوانًمیًروًاینًاز.ًًاستًضعیفًبسیارًنایرانیاًمیان

ًًکردًاشارهًتمامناًیاًتمامًنیمهًهنگفرًیک ًبهًزمانیًایرانیًاندیشمندانًوًفعاالن.

ًگذاشتهسرًپشتًراًقرنهًسهًفرآیندیًکهًندنگریستًالگوًعنوانًبهًغربیًهایًفرآورده

ًتوجهًقابلًسوخرًوًکمونیسمً،ًدیگرًسوییًاز.ًًتندگرفًاشتباهًالگوًباًراًمحصولًوًودب

ًچندًسازًزمینهًبعدًبه3130ًًدهۀًازًایرانیًروشنفکریًوًفکریًفرهنگًوًاتادبی ًًدرًآن

ًًشدًمهمًلتحو ً ًسیاسیًاندیشۀًوًتفعالی ًًبرًراًسیاسیًرادیکالیسمًاینکهًابتدا.
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ًمناسبًغیرًالگویًبتوانندًآنکهًبرایًکمونیستیًاندیشمندانًوًفعاالن.ًًکردًواردًایرانی

ًمتوسلًرادیکالیسمًبهًًکنندًتبلیغًایرانیًاستبدادیًوًشاهنشاهیًفرهنگًدرًراًخود

ًهایًقالبًدرًوًطبیعیًطورًبه3110ًًو3140ًًهایًهدهًطیًکمونیستیًادبیات.ًًشدند

ًاینًضدًنیزًآنهاًوًشدًدوارًنیزًمذهبیًمبارزینًسیاسیًاندیشهًمدارهایًدرًمبارزاتی

ًجریانًوًشدًریختهًایرانیانًفرآیندیغیرًآتشًبرًجدیدًهیزمیًمجددا ًًوًشدندًآنًضدًو

ًًکردًواقعیغیرًراًبعدًبه3110ًًدهۀًازًایرانیًسیاسیًوًفکری ًکمونیستیًعدالت.

ًبهًیکسانیًوضعیتًدرًامکاناتًلحاظًبهًکهًایًتوده.ًًبودًکم یًفلسفیًبحثًیکًعمدتا ً

ًبرایً،ًباشدًمیًمحدودًکندًمیًزندگیًکهًایًستهبًمحیطًدرًاوًانتظاراتًوًردبًمیًسر

ًتاًشودًفکریًسازیًانیکسًاستًالزمًًکندًپیداًعدالتًبهًکم یًنگاهًتودهًنکهآ

ًطبقاتیًنظامًظهورًدرًهکًکاریًهمانً؛ًشودًضعیفًاوًعتراضیاًاحتمالیًگرهایًحس

ًقرنًیکًایرانً ًدرًتغییرًمکاتبً،ًقالبًاینًرد.ًًکردًپیداًقتحقً ًنوزدهًقرنًداریًسرمایهًدر

ًوًاقتصادیً،ًفرهنگیً،ًجغرافیاییً،ًفیزیکیًهایًواقعیتًباًعموما ًًاخیرًنیمًو

ًًاندًداشتهًسنخی تًکمترًایرانًسیاسی ًسیستمًتحاکمی ًًباعثًبینیًواقعغیرًاین.

ً.ًًاستًشدهًدوامًکمًدیگرًسویًازًوًسوًیکًازًتاریخیًزدۀًبرشًوًمقطعیًهای

ًکهًآنچهًپذیرفتنًیعنی.ًًاستًسادهًبسیارً؟ًمعناستًچهًبهًاینجاًدرًبینیًواقعًماا

ًًهست ًایرانیًتاواقعیًباً،ًنداًراندهًحکمًایرانیًاندیشۀًبرًکهًهاییًایسمًهعمد.

ًبهًهاًاندیشهًظواهرًوًشدهًروزًبازیًبهًمجبورًایرانیًنوعیًبه.ًًاستًبودهًناسازگار

ًدرًوصفیًقابلًغیرًراراصًایرانی.ًًاستًکردهًرسوخًآنهاًنمیاًدرًفکریًمکتبًعنوان

ًاوًبرای.ًًداردًخودًندداًنشانًکسًهمهًوًچیزًههمًازًبرترًوًموفقًوًعالیًوًخوب

ًیهاًنقصانًوًهاًنارساییً،هاًیپذیرًآسیبً،ًهاًچالشً،ًهاًعفضًاستًسختًبسیار

ًسخنًواقعیًفهمًایبرً،ًروًاینًاز.ًًبرآیدًحلًراهًپیًدرًوًبپذیردً،ًشودًهمتوجً ًراًخود

ًبیستًبرًحدودا ًًراًاوًاعمالًوًسخنانًبایدًشایدًایرانیًعملًو ًًکردًتقسیمً ًچرا.

ًایرانیًولیً،ًپذیردًمیًراًخودًدولتًوًخودًشخصًهایًضعفً،ًژاپنًوزیرًنخست

ً؟ًاستًواقعیًغیرًحدًاینًدرًایرانیًچراً؟ًدهدًمیًجلوهًانیکهکشًراًخودًکارهای

ًراًآنانً،ًشانًمجموعۀزیرًولیً،ًکردًشکًبایدًآنهاًدیپلمًکمدرًدرًکهًهستندًافرادی

ًروشنفکریًژستًکهًنویسندگانیًوًدانشجویانً،3140ًًدهةًدر.ًًکندًمیًخطابًدکتر

ًمیًسعیًوًداشتهًبهمراهًهمیشهًراًمارکیستیًمهمًهایًکتابًازًیکیً،ًگرفتندمی

ًدکتریًمقطعًدرًکهًنیشجویادانًچرا.ًًشودًرؤیتًاطرافیانًتوسطًنظرًموردًکتابًکردند

ًدانشجویًیکًخانوادۀًچراً؟ًآرایندمیًدکترًفظلًباًراًخودًمیلایً،ًنندکًمیًتحصیل
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ًآمارهایًهاًدولتًچراً؟ًکندًمیًخطابًدکترًراًخودًفرزندً،ًپزشکیًلاو ًًسال

ًهاًتحریمًکهًشرایطیًدرًخارجیًسیاستًمسئولینًچراً؟ًدهندًمیًارائهًواقعیغیر

ًدرًتحریمًامنًبهًمشکلیًکهًدارندمیًابرازًکشورًاصلیًرسانۀًدرً،ًشوندمیًترعمیق

ًمیًفتهگًکشورًدرًخارجیًاریگزًسرمایهًبررسیًبرنامۀًدرًچرا8ً؟ًنداردًوجودًکشور

ًدرًنایًو9ً؟ًاستًشدهًبیشترًهمًچینًازًایرانًدرًگزاریًسرمایهًبهًعالقهًکهًشود

ًدالرًمیلیارد7/300ًبرًبالغ2030ًًسالًدرًچینًدرًاریگزًسرمایهًرقمًکهًستًاًاًحالی

ًدرًراًخودًضعفًوًکنندًمیًنظرًاظهارًلمسائًتمامیًموردًدرًافرادًچرا30ً.ًاستًبوده

ًًگفتنًچراًنیستند؟ًرفتعمًمختلفًهایًرشته ًًدانمًنمی" "،ًً ًًکردمًاشتباه" "،ًً"

ًخوبًبرایًفراوانیًنیازًوًاستًمشکلًقدرًاینًایرانیًبرایًامثالهمًوً،"ًًندارمًاطالعی

ًعبارتیًبهًوًسازیًظاهرً،ًندادًجلوهًوارونهً،ًگوییًاغراقً،ًًدادنًپزً،ًدادنًجلوه

ًدرً؟ًداردًغلبهًباطنًوًعمقًبرًحدًاینًدرًقضایاًظاهرًچراً؟ًداردًوجودًبودنًواقعیغیر

ًدرًزنانًخرسواریًبهًکردنًنگاهًراًخودًسرگرمیًوًیحتفرً،ًقاجارًشاهانًکهًشرایطی

ًبرقًاختراعًبرایًادیسونًهایآزمایشًباًزمانًهمًقضاًازًکهًکردندًمیًخالصهًدربار

ًًبودندًایرانًدرًاریسمپارلمانتًپیًدرًبخشی33ًً،بود ً،ًرقاجاًشاهانًرتفک ًًطرزًباًآیا.

ًایرانیًنفرًچندً؟ًبودًپذیرًامکانًمانلپارًیکًقالبًدرًجمعیًفکرًوًگیریًتصمیمًقتحقً 

ًچنینًتجربۀًوًصالحیتًمن"ًًهکًبگویندًسمتًوًپستًپیشنهادًبهًپاسخًدرًحاضرند

ًاجراییًکارًهفتًدرًفردیًکهًشدهًدیدهًبعضا ًًاخیرًیهاًهدهًیطًً"ً؟ندارمًراًکاری

.ًًاستًنداشتهًیتطابقًهیچًویًاصلیًرشتۀًباًکهًداشتهًمسئولیتً،ًتفاوتمًبسیار

ًطرحًبرایًملتمحًدلیلًدهًبررسیًبهًزیرًدرً،ًدیگرًنظراتًمیانًدرًنظرًیکًعنوانًبه

ًهنظری ًًمفاهیمًکلیتًابتدا.ًًپردازیمًمیًایرانًنیافتگیًتوسعهًلقیخً ًوًنامحسوسًابعاد

:ً

 ؛ جامعه تکلی   در علمی ضعف -0

 ؛ اندیشه و فکر مقام بودن نازل -2

 ؛ زندگی از مدت کوتاه تعریف -9

 ؛ مدت کوتاه های زرنگی غلبه -4

 ؛ اتلذ   دامنۀ بودن محدود -5

 ؛ جمعی اهداف بودن ضعیف -6

  ؛ دنیا به فراوان القۀع -7

 ؛ کردن گوش هنر ضعف -8



7 

 

 ؛ اخالقی ضعیف جامعه -3

 . ادیخودانتق و انتقاد در اساسی ضعف -01

  هنظری  

ًراًربشًمشکالتًازًبخشیًبودنًعلمیًوًعلم.  جامعه تکلی   در علمی ضعف -0

ًجهلًوسعتًبهًآدمیًچونًوًکندًمیًمتواضعًوًحلیمًارًانسانًعلم32ً.ًکندًمیًحل

ًشناختیًهایًتمحدودی ًًعلم.ًًکندًمیًگوشًبیشترًوًگویدًمیًکمترً،ًبردًمیًپیًخود

ً،ًجامعهًمجموعۀ.ًًاخالقیًهمًوًکندًمیًعاقلًراًاوًهمًً:ًفهماندًمیًاوًبهًراًانسان

ًخودًدرًراًپذیریًعلمًازًکمیًبسیارًحدً،ًایرانًاقتصادًحتیًوًاجراییًدستگاهً،ًفرهنگ

ًخوانیًکتاب.ًًداردًاولویتًآگاهیًوًالعهمطًبرًمعهجاًبودنًشفاهی.ًًاستًدادهًجای

ًًاستًکاهشًبهًروًروزًبهًزرو ًبرایًکافیًآرامشًشدهًباعثًزندگیًهایًحاشیه.

ًمحدودًشناختًوًآگاهیًسطحًارتقاءًوًدرونًنهادًبهًکردنًگوشًوًگراییًدرونًوًمطالعه

ًحدودًدرًتاًددهًمیًآموزشًراًافرادًوًهبردًباالًراًتخصصًاهمیتًعلمیًجامعۀ.ًًشود

ًوًعلمیًجامعۀًدرًطبعا ًًاستًفروشیًمیوهًاوًکارًکهًفردی.ًًبدهندًنظرًخودًتخصصی

.ًًکندًنظرًاظهارًایًهستهًانرژیًاهمیتًموردًدرًدهدًنمیًاجازهًخودًبهًتخصصی

ً،ًاستداللیًوًفکریًدالیلًبهًتخصصیًوًعلمیًجامعۀًیکًدرًهمًیتلویزیونًمجری

ًًرودنمیًایًهستهًانرژیًازًترییقعمًشناختًبرایًفروشًمیوهًسراغ ًباعثًعلم.

ًاینًازًوًهستندًحریفًفنًهمهًوًفهمچیزًهمهًکهًنکنندًپیداًذهنیتیًافرادًتاًشودًمی

.ًًکندًمیًاخالقیًوًمدنیًراًهاًانسانًدیگرًایسرچشمهًازًعلمیًجامعۀًکهًروست

ًبهترًهمفًازسًزمینهًخودًعمومیًمطالعۀً،ًکنیمًعلمیًراًایجامعهًنخواهیمًاگرًحتی

ًبهًمشغولًتخصصیًغیرًهایًحرفهًدرًآنهاًچندهرًًکندًمیًترًفهیمًراًافرادًوًشودمی

ًًباشندًکار ًهایظرفیتًازًشخصًشودمیًباعثًهاًشنیدهًبرًجامعهًاکثریتًاتکاء.

ًهالبت ًًاستًعکسبرًدرستً،ًتحصیالتًوًمطالعهً.ًدگردنًبرخوردارًفکریًمستقل

ًًباشدًداشتهًوجودًآنًدرًهادیدگاهًنوعتًوًاندیشهًطیفًکهًایًمطالعه ًکمًجامعۀ.

ًجهتًمستحکمیًهایًبنیانًبهًبلکهً،ًکندًمیًحرکتًامواجًباًتنهاًنهً،ًمطالعه

ًدرًتاریخیًجدیًمطالعاتًمیانًاینًدر.ًًشودًنمیًمجه زًموضوعاتًدتعدً ًپیرامونًقضاوت

ً،ًخارجیًوًداخلیًهایًرمانًایمقایسهًمطالعاتًهمچنینًوًدانشگاههاًوًمدارس

ً.ًدهدًمیًافزایشًراًجامعهًیکًآحادًفکریًهایًظرفیت

ً،ًرشدًحالًدرًوًهماندًعقبًجوامعًدرًکهًآنجاًازً.اندیشه و فکر مقام بودن نازل -2

ًتاهمی ًًوًارزشًصتخص ًًوًفکرًسطحً،ًداردًکاملیًغلبهًتقریبا ًً،ًصتخص ًًبرًارتباطات



8 

 

ًًدهدًمیًدستًازًراًخود ًًدقصًکهًکندًمیًپیداًاهمیتًوامعیجًوًهاقالبًدرًفکر.

ًًباشدًپیشرفتًوًرشد ً،ًهاحکومتًوًسازمانهاً،ًافرادًشناختًراههایًازًیکی.

ًًآنهاستًلاو ًًتاولوی ًًشناخت ًبهًًفرآیندهاستًوًهدفً،ًفکرًفمعر ًً،ًلاو ًًتاولوی ً.

ًکره.ًًشودًگیریپیًتجدی ًًوًتمرکزًباًلاو ًًتاولوی ًً،ًحقیقیًطورًبهًکهًزمانیًخصوص

ًثروتًافزایشًپیًدرًکشورًدوهر.ًًهستندًبحثًاینًبارزًنمونهًدوًسنگاپورًوًجنوبی

ًگذشتهًدههًسهًطیًوًهستندًشهروندانشانًزندگیًتوضعی ًًتدریجیًبهبودًوًیمل ً

ًبرترینًبهً،ًتوسعهًهایشاخصًازًبعضیًدرًوًآسیاییًکشورهایًترینًرشدیافتهًبه

ًوًاستًپیشرفتًکشورهاًیناًلً او ًًتاولوی ً.ًًاندًشدهًلمبدً ًجهانیًسطحًدرًکشورها

ًًاستًجاریًکشورهاًاینًدرًمسئلهًاینًبرًایالعادهًخارقًتمرکز ًکنارًدرًتوانینم.

ًکتابًدرًکندیًپال.ًًکردًهمًپیشرفتًضمنا ًًوًداشتًهمًدیگرًهدفًپانزدهً،ًپیشرفت

ًفراوانًوًدمتعدً ًتعهداتًراًسقوطًاصلیًفرمولً 31،بزرگ های قدرت سقوط و صعود

ًًداندًمیًمحدودًعمنابًوًامکاناتًبرابرًدر ًترینحسدپرًازًیکیًکهًایرانیًجامعۀًدر.

ًتوانمندًافراد.ًًشودًمیًسرکوبًافرادًهایًظرفیتًوًهامندیتوانً،ًاستًبشریًجوامع

ًپذیریًجامعهًفرآیندًازًرازیًکنندًپنهانًراًخودًهایظرفیتًکهًآموزندًمیًجامعهًفضایًدر

ًًگیرندًمیًقرارًریبتخًوًتضعیفًموردًکهًگیرندًمیًیاد ًمهمًهایًضعفًازًیکیًاین.

ًلحاظًبه.ًًکندًمیًمنفیًبرخوردًافرادًمندیتوانًوًتی ًموفقًباًکهًاستًایرانًفرهنگی

ًوًچاپلوسً،ًضعیفًافرادًبهًکهًاستًگراییاقتدارًهایًفرآوردهًازًخصلتًاینً،ًتاریخی

ًچاپلوسیًتصفًبهًکاءاتًباًوًسهولتًنهایتًباًکهًآموزندًمیًافراد.ًًدهدًمیًبهاًمطیع

ًقتمل ًًازًفراترًهدفیًکهًداردًارزشًزمانیًفکر.ًًبمانندًوزیرًوًمدیرًوًشوندًوزیرًوًمدیرً،

ًمشکلیًً؛شودًبازًایًگرهً؛ًشودًتولیدًخواهدًمیًکاالییً؛ًباشدًداشتهًوجودًافرادًبه

ًردًتاریخیًناخودآگاهًشدۀًانباشتهًرسوباتًواسطةًبه.ًًشودًپیداًراهکاریًوًشودًحل

ًًزاویهًاینًازًوًدارندًدیگرانًتأییدًبهًمبرمیًنیازًایرانیًجامعهًدرًافرادً،ًایرانیًتشخصی ً

ًدرًقتمل ًًوًتمجیدًوًتعریفً،ًفضعًاینًبهًتوجهًبا.ًًاستًضعیفًبسیارًایرانیًتشخصی ً

ًوًاستًکارسازًمحی رالعقولیًطورًبهًسیاسیًوًاجتماعیً،ًاداریًفضایًوًمراودات

ًرساندًمیًچیزًهمهًبهًهیچًازًراًدافرا ًوًفکرً،ًفضاییًچنینًدرًکهًاستًطبیعی.

 .ًًشودمیًزندگیًوًارتباطاتًمبنایًبینیظاهرًوًظاهرسازیًوًهدنکرًرشدًاندیشه

ًدرً،ًباشدًداشتهًمدتدرازًجنبۀًکهًایًپدیدهًهر.  زندگی از تمد   کوتاه تعریف -9

ًخودًهایدندانًبهًکهًاموزدبیًنوجوانیًاگر.ًًردگذاًمیًمثبتًاثراتًانسانهاًلیفعًرفتار

.ًًکندمیًبیشتریًتدق ًًآنهاًازًمراقبتًدرً،ًکندًنگاهًساله00ً-70ًهایًپدیدهًعنوانًبه
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ًباًاوًبرخوردً،ًکندًتصادفًرانندگیًدرًاتفاقیًطورًبهًخودًاقوامًیاًدوستًباًفردیًاگر

ًازًحکایتًنراایًتاریخًوًجغرافیا.ًًبودًخواهدًمتفاوتًعادیًفردًیکًباًابلمقًطرفًفتخل ً

ًوًثباتًکمًتیشخصی ًً،ًفراوانًازهایوتًتاختًوًقانونیًبیًکهًکندًمیًشرایطی

ًًاستًدهآورًوجودًبهًتمدً ًکوتاه ًبهًتوجهیًقابلًآرامشً،ًقانونًوًقاعدهًپایداری.

ًًکندًمیًایجادًناآرامیًنیزًآنًعکسًوًددهًمیًهاًانسان ًثباتیًکمًوًقواعدًناپایداری.

ً،ًانگارانهًزهساًادبیاتًدرًساختارًیکًعنوانًبهً،ًزندگیًایطشرًدائمیًتغییرًوًسیاسی

ًاهدفًبهًرسیدنًبرایًمدتًکوتاهًفرصتیًراًزندگیًکهًآوردهًنارمغاًبهًراًهاییًانسان

ًًدپندارنًمی ًهایًجریانًوًساختارهاً،ًهاًنامهًآئینً،ًهاًسیاستًدرًدائمیًتغییرات.

ًعبثًبرًناخودآگاهًاحساسیًوًاستًدادهًکاهشًایرانیًبرایًراًزندگیًتاهمی ًً،ًفکری

ًچندینًحاملً،ًناخواستهًیاًخواستهًبسیاریًینکها.ًًکندمیًایجادًاوًدرًراًزندگیًبودن

ًارگذًوًکاهدًمیًراًزندگیًبودنًباارزشًوًبودنًجدیً،ًهستندًروزًطولًدرًصیتشخ

ًراًمتوسطًایرانیً،ًشخصیتیًوًفکریً،ًروحیًشرایطًاین.ًًکندًمیًتقویتًراًآنًبودن

ًمقامًدر.ًًدهدًمیًسوقًالتیتخً ًوًلیسمایدئاً،ًهاًآلًایدهًسویًبهًوًکردهًبدبینًوًتنها

ًواردًخودًزندگیًهفتادًةدهًبهًکهًچنانًهمًدانمارکیًیکًکهًحالیًدرً،ًیسهمقا

ًخودًاجتماعیًمحیطًوًگذشتهًماتخدًوًزحماتًوًکارًبهًمثبتًدیدیًباً،ًشودًمی

ًًاستًمایاننًاوًدرًنسبیًرضایتًنوعیًوًنگردًمی ًکهولتًسنینًواردًکهًایرانی.

ًکمبودهایًوًهاًمردیناجوانًوًهاًرنجوریًوًاهًشکایتًوًهاًگلهًازًانباریً،ًشودًمی

ًوًروسیً،ًاروپاییًبیوگرافیًتعدادیًاگر.ًًکندًمیًمرورًخودًذهنًدرًدائما ًًراًگذشته

ًگذشتۀًهایًیزندگًمتفاوتًفضاهایًبهًسرعتًبا34ًًکنیمًمقایسهًیکدیگرًباًراًایرانی

ًًیابیمًمیًدستًافراد ًوًمحدودً،ًزندگیًمعنایًشودمیًسببًکهًدالیلیًازًیکی.

ًوجودًواسطةًبهًدیگرانًازًتلقیًاگر.ًًهاستًانسانًبهًابزاریًنگاهً،ًشودًمد تًًکوتاه

ًپایدارترًآنهاًازًاشتبردً،ًباشدًآنهاًفکریًوًانسانیً،ًاخالقیً،ًتیشخصی ًًهایًارزش

ًزمانیًتاًشودًمیًباعثًهاًانسانًدیگرًوجودًازًسطحیًادراک.ًًترًماندنیًوًشودمی

.ًًشودًاستفادهًهاآنًازًوًآینددرًافرادًاستخدامًبهًًدارندًابزاریًوًیماد ًًایفایدهًکه

ًهایًانسانًازًکهًاستًتفاسیریًدرًزندگیًبهًتمدً ًکوتاهًنگاهًاصلیًریشۀً،ًبنابراین

ً.ًداردًوجودًجامعهًدرًدیگر

ًوًزندگیًازًتمدً ًکوتاهًهایًنگرشًبهًهتوجً ًبا. تمد   کوتاه های یزرنگ غلبة -4

ً،ًممکنًزمانًترینًکوتاهًدرًکنندًمیًسعیًایرانیًافرادً،ًآیدمیًپیشًکهًهاییًفرصت

ًتغییراتًوًرفتارهاًنبودنًمندًقاعدهً،ًشرایطًبودنًثباتًبی.ًًبنمایندًراًبرداریًبهرهًحداکثر
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ًتمامیًفردً،ًروًاینًاز.ًًبرودًمیانًازًمدتدرازًوًیتدریجًنگاهًکهًشودًمیًباعثًدائمی

ًازًوًکندًگراییحداکثرً،ًزمانًترینًکوتاهًدرًبتواندًتاًبنددًمیًکارًبهًراًخودًتخالقی ًًقوة

ًًکندًاستفادهًاستًفراوانًآنهاًبودنًموقتیًاحتمالًکهًنممکًهایًبهره ًزرنگیًاین.

ًدر.ًًشودًمیًبزرگًوًجامعًهایًحطرًاجرایًازًمانعًهمًوًاستًآورفسادًهمًمدتًکوتاه

ً؛ًستاًمعناًبیًتوسعهًوًپیشرفتً،ًتمدً ًکوتاهًدرًافرادًرفتاریًوًفکریًایفضًچارچوب

ً،ًبعدًدههًچندینًتاًآوردًفراهمًراًکارًماتمقدً ًدولتیًیاًبنگاهیًبایدًبعضا ًًزیرا

ًًردآوًبدستًراًآنًشدۀًنهادینهًهایًپاسخ ًاررفتًخودًدنبالًبهًکهًمدتًکوتاهًفکر.

ً.ًًنیستًگوًپاسخً،ًتوسعهًفرآیندهایًدرً،ًداردًهمراهًبهًراًمدتًکوتاه

ًرسیمًمیًقالبًاینًبهًگذشتهًاصلًچهارًماتمقدً ًبا. اتلذ   دامنة بودن محدود -5

ًهرًازًبایدً،ًایرانیًمتوسطًخصشًدیدگاهًازًوًاستًمحدودًبسیارًزندگیًایمعنًکه

ًًکردًاستفادهًامکاناتًزاًبرداریًبهرهًبرایًفرصتی ًنیزًایرانًقتصادیاًتاریخًکهازآنجا.

ًیابیًفرصتًعمدۀًبخشً،ًدهدمیًگواهًراًمنابعًوًاتامکانًغیرعادالنۀًتوزیعًمشکل

ًوًخودًبرایًامکاناتیًآوردنًبدستًبرایًتالشً.ًاستًبودهًیمادًلمسائًدامنةًدرًافراد

ًًاستًبودهًورداربرخًخاصیًتاولوی ًًازًخانواده ًملوکًوًبودنًتولیدیغیرًبهًتوجهًبا.

ًبهًراًخودًندتوانستًمیًافرادًکهًمیزانیًبهً،ًایرانًاقتصادیًساختارًبودنًالطوایفی

ًبقاً،ًروًاینًاز.ًًشدندمیًمندًبهرهًبیشتریًامکاناتًازً،ًکنندًترًنزدیکًدولتیًنهادهای

ًوًکنندًمحدودًراًخودًاهدافًدایرۀًافرادًتاًشدهًباعثًمادیًناتامکاًبهًدسترسیًو

ًًبپذیرندًراًرعیتیًاربابًسیستمً،ًهاًنقرًبرای ًنروژیًعادیًشهروندًیکًاینکه.

ًازًگرفتنًعکسًوًمشاهدهًصرفًمصرًالشیخًشرمًمنطقهًدرًراًخودًتابستانیًتعطیالت

ًثباتًباً،ًزندگیًبهًخاصًنگاهیًازًحاکیًابتداًدرً،کندًمیًدریاًکفًرنگارنگًهایًماهی

ًوًروحًدرًآرامشًنوعیًوًهاًلذ تًسترةگًبودنًگستردهًسپسًوً،ًزمانًوًشرایطًبودن

ًًاستًفردًکرفًوًروان ًمیلیونی180ًًقارةًدرًنفرًهاًمیلیونًهمانندًشهروندیًچنین.

ًکندًمیًمدیریتًراًخودًزندگیًلمسائً،ًطمتوسًدرآمدیًباًوًداردًعادیًزندگیً،ًاروپا

ًدرمورد.ًاستًظاهرسازیًوًالتتجمً ً،ًکردنًجمعًپولًازًفراترًزندگیًبهًنگاهشًولیً،

ًًایمًشنیدهًاروپاییًشهروندانًکردةًآرایشغیرًظاهرًوًزیستیًساده ً،ظاهرًآراستن.

ًوًتاریخًباًنبودنًآشناً،ًنبودنًگووًگفتًوًبحثًاهلً،ًنخواندنًرمانً،ًنخواندنًکتابًولی

ًجوامعًهایًویژگیًازً،ًکردنًروزانهًهایًییگردهماًصرفًتوجهیًقابلًتدق ًًوًاتادبی ً

ًًاستًرشدًحالًدرً،ًبگوییمًحمتساًباًیاًوً،ًنیافتهرشد ًهایًفیلمً،ًخواندنًکتاب.

ًوقتً،ًکویرًوًطبیعتًمشاهدۀً،ًتئاترًوًهنرًبهًمندیًعالقهً،ًدیدنًیانتقادًوًداستانی
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ًکردنًخودًهایًمندیتوانًوًهاًظرفیتً،ًتشخصی ًًبهًهتوجً ًوًگذاشتنًسازیخودًبرای

ًوً،ًمحدودًزندگیًازًتعریفًکهًوامعیجًدر.ًًگیردًقرارًفردیًهایًتلذً ًطیفًدرًتواندًمی

ًامکاناتًوًپولًکردنًجمعًوًمادیًا ًصرفًزندگیً،ًاستًارزشًکمًوًثباتًکمًزندگیًدامنة

ً.ًکندًمیًپیداًفردیًتموفقی ًًوًرشدًمعنایًاشتباهًبهً،حصرًوًحدًبی

 )ًتمل ًً-ًدولتًمفهومًمثبتًمدهایآًپیًازًیکی.  جمعی اهداف بودن ضعیف -6

Nation-state)،ًًیکًهاًقرنًبرایًکهًایران.ًًاستًمتمرکزًوًجمعیًاهدافًیتبتثًوًظهور

ًکردهًحرکتًتمل ًً-ًدولتًمسیرًدرًناقصًصورتًبهًوًاخیرًقرنًدرًتنهاً،ًبودهًامپراطوری

ًمرحلۀًازًکهًنامیمًمیًکشورًراًسرزمینیً،ًسیاستًعلمًصیتخص ًًمتونًدرً.ًاست

ًدرًهیتوجً ًقابلًاندازۀًتاًهوی تیًوًیفلسفًکالنًمباحثًوًاستًکردهًعبورًتمل ًً-ًدولت

ًشدهًحلًاجتماعیًمتفاوتًهایًالیهًموازاتًبهًفکریًنخبگانًوًریابزاًنخبگانًمیانًًآن

ًتاریخیًنظرمًیکًازًوًهستندًگیریًشکلًحالًدرًایرانًدرًمباحثًگونهًاین30ًً.باشد

.ًًکنندًمیًطیًراًخودًتکاملیًوًطبیعیًحلمراً،ًکنونیًشرایطًدرً،ًقرنهًچند

ًانشعاباتًسازًزمینهًوًشدهًمردمًشدنًًمتفر قًباعثًنیزًایرانیًتاریخیًارگراییاقتد

ًاستًبودهًاجتماعی ًهایًتاولوی ًًوًاهدافًجامعهًمختلفًهایًبخشًکهًزمانی.

ًمجموعۀًازًگیریًپاسخًوًکارآمدیًتوانًنمیً،باشندًداشتهًمتضادیًبعضا ًًوًگوناگون

ًشدهًهدایتًفراوانً ًکارًوًتمرکزًنتیجةًارآمدیک.ًداشتًانتظارًجامعهًآنًهایًفعالی ت

ًقمتفر ًًموجبًهمچنینًجامعهًمختلفًهایبخشًدرًهاًبینیًجهانًتضادًوًدتعدً .ًًاست

ًًاستًشدهًاهدافًشدن ًوًفکریًتعاملًاصلًکهًداشتًنظرًدرًبایدًراًهتکنًاین.

ً،ًارتیعبًبهًوً،ًثروتًوًقدرتً،ًفلسفهً،ًفکرًصاحبانًمیانًبایدًجامعهًیکًدرًفلسفی

ًتعیینًاقشارًنمایندگانً،ًگروهًاین.ًًپذیردًصورتًفکریًنخبگانًوًابزاریًنخبگانًمیان

ًبهًتوانستندًگروهًسهًاینًاگر.ًًهستندًجامعهًتولیدًوًفکریًقدرتً،گیریًتصمیمًکنندۀ

ًدرازًرهیافتًوًفهدًوًبرنامهًوًفکرًصاحبًجامعهً،ًبرسندًسازیًاجماعًوًبندیًجمع

ًسازیًاجماعًوًگووًگفتًفقدانًدرًوًصورتًغیراینًرد.ًًشودًمیًیافتگیًتوسعهًدرًتمدً 

ًیهاهیاهوًدرًگیریًتصمیمًهایًستاندهًوًشودًمیًزاییدهًپوپولیسمً،ًهاًگروهًاینًمیان

ً.ًًپذیردًمیًقتحقً ًخیابانی

ًازًحکایتًایرانیًشناسانًجامعهًوًاقتصاددانانًاجماع.  دنیا به فراوان عالقۀ -7

ًًکندًمیًایرانیانًتوجهًلقابًگراییًصرفم ًوًحجمًبهًسرمایهًوًپولًشدنًتبدیل.

ًًاستًایرانیًفرهنگًهایًویژگیًجملهًازً-ًاریگذًسرمایهًبجایً-ًالتتجمً  ًنمای.

ًایًالعادهًفوقًاهمیتًازًایرانیًبرایًواقعیغیرًشایدًوًمثبتًظاهرسازیًوًرونیبی
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ًًاستًبرخوردار ًالیۀًدوًکهًهفتهنًامرًاینًدرًایرانیًفرهنگًمهمًپارادوکس.

ًمیًنظرًهبً.ًشوندمیًگذاشتهًنمایشًبهًهمًباًزمانًهمًخواهیًدینًوًخواهیًلتجمً 

ًمقامًدرًتاًباشدًدینیًمناسکًوًآدابًدرًیراناًدرًدینیًفرهنگًعمدۀًبخشًرسد

ًاندازۀًبهًتیمل ًًهیچًرسدمیًنظرًهبًهمینطور.ًًدینیًبینیًجهانًوًباورهاًباًمقایسه

ًتولیدًمتونًوًنکردهًقیقتحًوًمطالعهًدینًپیرامونً،ًمسلمانًهایًتمل ًًمیانًدرًًایرانی

ًخالصهًهعامً ًمناسکًوًآدابًدرًعمدتا ًًایرانیًشدۀًمطالعهًدینًاینًاامً ً.ًاستًنکرده

.ًًمردمًزندگیًالگویًبهًمربوطًعقیدتیًوًفلسفیً،ًفکریًهایًچارچوبًدرًتاًشودمی

ًیدینًیبینًجهانً،ًاندونزیًمردمًیدشاًوًهاًترکً،ًاعرابًزندگیًدرًرسدمیًنظرًهب

ًًایرانیًزندگیًدرًتاًاستًجاریًبیشتر ًبینیًجهانًباًدینیًظاهرًکهًاستًطبیعی.

ًًاستًمتفاوتًدینی ًزندگیًدرًکاریًمخفیً،ًشاهیًاستبدادًوًتاریخیًدالیلًبه.

ًمالً،ًالتتجمً ًبهًشدهًمخفیًعالقۀ.ًًاستًرفتارًدرًکنندهًتعیینًیاصلًفاکتورًایرانی

ًقناعتًوًزیستیًسادهًبهًآراستهًظاهریًبرابرًدرًرفاهًوًامکاناتًوًپولًکردنًجمعًً،ًادنی

ًوًمالیًتوضعی ًًفمعر ًًفردًهرًطبقۀً،ًصنعتیًکشورهایًدر.ًًکندًمیًعملًزمانًهمً،

ًکسیًوًهستندًعلنیًعموما ًً،ًامکاناتًوًسکونتًمحلً،ًشغل.ًًستاًاوًاقتصادی

ًًستاًآنًدرًکهًنیستًموقعیتیًآنًنگران ًوًاقتصادیًوًمالیًمدارهایًدرًجامعه.

ًفرهنگ.ًًکندًمیًظاهرسازیًوًدرآوردهًاداًدیگرانًباًرابطهًدرًکهًموختهنیاً،ًرفاهًسطح

ًکهًاندداشتهًاظهارًورخینم.ًًاستًاقتصادیًوًاجتماعیًطبقاتًپذیرفتنًفرهنگً،ًرایج

ًگیرندًرارقًآنًبرابرًدرًآنکهًبدونً،ًآمیختندًخودًفرهنگًدرًراًغیرًهایًفرهنگً،ًهاًایرانی

ً ً،ًخواهیًتجملًکنارًدرًچارچوبًاینًدرًهمًدینیًخواهیًعدالتًوًزیستیًساده.

ًًدانًداشتهًآمیزًمسالتًزیستیًهمً،ًاتمادی ًًبهًعالقهًوًکردنًجمعًدنیاًمال ًکافی.

ًازًحاکیًکهًراًدخوًدرونیًهایًالیهًوًکنندًحفظًراًخودًکالمًوًخودًظاهرًافرادًاست

ًظاهرًفرهنگیًمشکلًاینً.ًنمایندًمخفیًاستًالتتجمً ًوًدوستیدنیاًطبیعیًخصلت

ًًگیردًقرارمیًسیاسیًسازیًشفافًمدارهایًازًلقبً،ًباطنًو ًرفتارًاصالحًمعموال ً.

ً.ًًاستًاجتماعیًوًفرهنگیًهایًگرهًفصلوًحلًتابعًسیاسی

ًیجدً ًآمدهایًپیًهسالًهزارًچندًاستبدادًوًاقتدارگرایی.  کردن گوش هنر ضعف -8

ًًاستًداشتهًایرانًدرًفرهنگی ًاثرًدرًمردمًشدنًمتفر قً،ًآمدهاًپیًاینًازًیکی.

ًوجودًبهًمردمًمیانًدرًخودًبقایًبرایًسیاسیًهایًنظامًکهًاستًهاییًاعتمادیًبی

ًنام37ًجامعهًشدنًذرهًذرهً،ًشناسانًجامعهًمنظرًازًاجتماعیًآمدًپیًاین30ًً.اندًآورده

ًجانبًازًخوردنًلطمهًنگرانًهمًزیرا.ًًکنندًپرهیزًلتشک ًًازًافرادًشودًمیًباعثًوًگرفته
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ًوًسیاسیًنگاهًباًلتشک ًًبهًمعموال ًًکهًدولتیًدستگاهًنگرانًهمًوًهستندًدیگران

ًرفتنًازمیانًیاًوًشدنًضعیفً،ًاجتماعیًختارساًچنینًنتیجۀ.ًًکندًمیًبرخوردًامنیتی

.ًًاستًدوستیًهایًحلقهًوًخانوادهًبهًاعتمادًعنصرًشدنمحدودًوً،ًگووًگفتًوًتعامل

ًافرادًوًشودمیًدیگرانًباًمعاشرتًوًیادگیریًشدنًمحدودًباعثًتعاملًازًنگرانی

ًخودًدرونًبهًیاًافرادً،ًاجتماعیًقالبًچنینًدرً.بمانندًامانًدرًتاًکنندًنمیًمعاشرت

ًًخودًخانوادهًاعضایًبهًشرایطًبهترینًدرًیاً،ًکنندًمیًگوش ًاینًنهاییًصورت.

ًزندگیًغرافیاییجًدرًکهًافرادًازًجمعیًمعنایًبه - اجتماعًکهًشودًیمًاینًوضعیت

ًتعاملًافرادًآنًدرًکهًلیتشک ًًونممضًبا جامعهًولیً،ًگیردًمیًشکلً-ًکنندًمی

ًدرً،ًدیگرانًبهًتوجهًوًکردنًگوش.ًًآیدًنمیًوجودًبهً،ًدارندًکالنًسوییًهمًوًداشته

ًًاستًاعتمادًمحتاجًابتدا .ًًگیردًنمیًشکلًجامعهً،ًنیاموزندًریکدیگًازًافرادًوقتی.

ًستاندۀًبلکهًذاتیًضعفًیکًنهًطبعا ًً،ًایرانیانًشنیدنًوًکردنًگوشًهنرًبودنًضعیف

ًًاستًتاریخیًشدةًانباشتهًاستبدادیًوًاجتماعیًهایًنظام ًمشکلًاینًحلًبرای.

ًوًهاًظرفیتً،ًکنندًقبولًخوبیًبهًراًیکدیگرًایهًتفاوتًایرانیانًبایدًابتداً،ًفرهنگی

ًقبولًوً،ًفکریًاستقاللً،ًخوداتکایی.ًًبیاموزندًآنهاًازًوًذیرندبپًراًدیگرانًهایًبرتری

ًراًکردنًگوشًوًشنیدنًهنرًکهًهستندًدیگریًهایًویژگیًجملهًازً،ًهاًواقعیتًکردن

ً.ًًندنکًمیًتدمساع

ًمفیدًبحثًاینًطرحًبرایًاخالقیًجامعةًازًتعریفیًارائۀ . اخالقی ضعیف جامعۀ -3

ًًودبًدخواه ًنگاهً،ًیکدیگرًحقوقًبهًشهروندانًبودنًلقائً،ًاخالقیًجامعةًازًمنظور.

ً،ًاحترامًفرهنگًداشتنًرواجً،(ًًابزاریًنگاهًمقابلًدر)ًًیکدیگرًبهًشهروندانًانسانی

ًنسبتًمدرکًبدونًوًپشتوانهًبیًهایًقضاوتًازًپرهیزً،ًشهروندانًمیاندرًرتشک ًًوًادب

ًدرًداریًخویشتنً،ًدیگرًشهروندانًبهًنسبتًدروغًنشرًازًپرهیزً،ًدیگرًشهروندانًبه

ًافرادًبهًکهًهاییًقضاوتًازًقبلًالعاتاط ًًآوریًجمعًوًپرسشً،ًاجتماعیًریزًتالفاتاخ

ًکافیًاندازۀًبه"ً،ً"ندارمًاطالعًمن"ً،ً"دانمًنمیًمن"ًفراوانًگفتنً،ًشودًمیًطمربو

ًوًپرسیده"ً،ً"داردًاحتمال"،"ًاستًممکن"ً،"ًشاید"ًً،ً"دانمًنمیًکردنًقضاوتًبرای

ًرسانمًمیًشماًالعاط ًًبه ًکنمًمیًدرکًراًشماًشرایط"ً،" ًهمدردیًشماًبا"ً،"

ًغفلت"ً،ً"کردمًاشتباه"ً،ً"کردمًمیًراًکارًهمینًبودمًشماًیطشراًدرًاگر"ً،"ًکنمًمی

ًعذرخواهیً،ًگفتمًمیًشماًبهًجمعًدرًراًسخنًآنًنباید"ًً،ً"کردمًکوتاهی"ً،ً"کردم

ً،ً"کنمًاصالحًخودمًدرًراًضعفًاینًبایدً،ًکردمًحسادتًشماًبهًنسبت"ً،"ًکنمًمی

ًتشکرًشماًهایًمحب تًاز"ً،ً"کنمًیمًخواهیًعذرً،ًنگفتمًشماًبهًراًحقیقت"
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ً،ًشدمًعصبانیًبیهوده"ً،ً"سپاسگزارمً،ًگذاشتیدًوقتًمنًبرایًکهاینًاز"ً،ً"کنمًمی

ًقسمتًاین"ً،ً"ببخشیدًمراًیهتوجً ًبی"ً،ً"خواهمًمیًمعذرتًشماًازً،ًکردمًاهاشتب

ًشماًقدردانًهمیشه"ً،ً"پذیرمًمیًراًآنًتمسئولی ًً،ًبودًمنًاشتباهًرانندگیًآسیبًاز

ًروابطًکهًدیگریًموردًناهزارًالبتهًوً،ً"ایدًکشیدهًمنًبرایًکهًزحماتیًخاطرًبهًهستم

ًتاررفًگونهًاینًفلسفیًمبنای.ًًکندًمیًاخالقیًمعنایًباًآمیختهًنسانیاًراًشهروندان

ًًاستًدیگرانًبهًنسبتًاخالقیًوًانسانیًترهیافً،ًدیگرًهایًانسانًباًتعاملًو ًبا.

ًمنًبگویدًاستًمشکلًبسیارًایرانیًبرایًرسدًمیًنظرًبهً،ًهمقدمً ًاینًبهًهتوجً 

ًخودًازًضعفًمعنایًبهًپذیرفتنًراًاشتباهًمسئولیت.ًًامًنمودهًغفلتًوًامًکردهًاشتباه

ًوًاصالحًفرصتًآنهاًبهًوًبپذیردًراًافرادًاشتباهًبایدًمهًجامعهًهالبت ًً.ًاستًداشتن

ًًدهدًتغییر ًًداردًلیمتعاًوًطرفهًدوًجنبهً،ًانسانیًوًابزاریغیرًنگاهًواقعًدر. ًگفته.

ًمراجعهًبدونًوًخلوتًعموما ًًاسکاندیناویًکشورهایًقضاییهًقوةًاداراتًشودًمی

ًًاستًکننده ًکهًکنندًمیًرفتارًمدنیًگریکدیًباًایًاندازهًبهًکشورهاًاینًشهروندان.

ًًنیستًقضاییهًقوةًبهًمراجعهًبهًنیازی ًتعاملًنحوةًدرًاجتماعیًفضایًاینًریشۀ.

ًوًفارسیًاتادبی ً.ًًستاًهاًکدورتًوًهاًتفاهمًسوءًرفعًوًاختالفًحلًهایًروشًوًافراد

ًطورًبهًمواضعًتغییرً،ًشناسینقدرًازًحاکیًایرانًدرًتاریخیًمتونًدرًافرادًخاطرات

ًاستًامکاناتًوًپولًوًمتسًبرًمبتنیًرفتارًیناجوانمردً،ًدائمیًوًنهروزا ًاخالقی.

ًجامعهًبرایًمثبتیًبسیارًآمدهایًپیً،ًتوسعهًوًپیشرفتً،ًرشدًهایًقالبًدرًبودن

.ًًکندًمیًسهلًبسیارًراًقواعدًرعایتًوًقانونًاجرایًکارًوًداردًمستقیمغیرًطورًبه

ًجهانًدرًکشورًترینًاسالمیًنوًزالندً،ًکشورهاًبودنًاسالمیًموردًدرًتحقیقیًطی

ًاستًترتیبًبدینًدیگرًکشورهایًازًبعضیًرتبهً .استًشدهًشناخته ً،(0)فنالند:

ً،(48)کویتً،(18)بندیًرتبهًاینًدرًمسلمانًکشورًاولینًعنوانًبهًمالزیً،(0)دانمارک

ً،(347)پاکستانً،(340)اندونزیً،(312)بورکینافاسوً،(301)ترکیهً،(00)امارات

38ًً(.380)سوریهًو(307ً)لبنانً،(301)رمص

ًقبلیًاصلًتداومًدرًاصلًاین.  نتقادیخودا و انتقاد در اساسی های ضعف -01

ًًاست ًحبتصًدرًافرادًوًاستًفراگیرًبسیارًانایرانیًشفاهیًفرهنگًدرًیسمآلهاید.

ًنسخناًبهًهتوجً ًباًراًبودنًالگوًوًبودنًعالیً،ًبودنًخوبًتاهمی ًً،ًروزانهًعادیًهای

ًطیًلیستیآهایدًجوًاین.ًًکنندًمیًشزدگوًیکدیگرًبهًاجتماعیًوًادبیً،ًدینیًبزرگان

ًکالمیًظاهرًبهًراًخودًوًدهندًجلوهًآلایدهًوًمثبتًراًخودًافرادًکهًشدهًباعثًهاًقرن

ًراًخودًهایًضعفًًفراوانًذکاوتًباًوًبیارایندًاستًجامعهًپسندًموردًکهًفیزیکیًو
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ًاستًهنریً،ًارتباطاتًوًمالً،ًباطنً،ًتموقعی ًً،ًعقیدهً،ًکرفًکردنًمخفی.ًًبپوشانند

ًآموزندًمیًپذیریًجامعهًفرآیندهایًطریقًازًنوجوانانًیحت ًًکه ًایرادًوًضعفًپذیرفتن.

ًگراییًکمالًفرهنگ.ًًداردًروانیًهایًریشهًوًاستًمشکلًبسیارًامریًیایرانًبرای

ًاجتماعیًوًدینیًالگوهایًباًوًلکماحدًدرًبایدًهمه.ًدهدًنمیًراًایهاجازًچنینًاوًبه

ًمثالًعنوانًبهًکهًحالیًدرً.ًکنندًمعرفی"ًکامل"ًراًخودًکنندًسعیًوًبسنجندًراًخود

ًوًعادیً،ًضعفًوًنقصًداشتنًوًاشتباهًبهًاذعانًوًعذرخواهیً،ًژاپنًوًکرهًفرهنگًدر

ً،ًهاًکاستیً،ًهاًناتوانیً،ًهاًضعفً،ًایرانیًفرهنگًدرً.شودًمیًمحسوبًانسانی

ًوضعیتًاین.ًًنشودًآنهاًهمتوجً ًکسیًتاًشوندًپوشاندهًبایدًتواقعی ًًوًهاًپذیریًسیبآ

ًمختلفًهایًموقعیتًدرًوًگوناگونًهایًمرامًباًاقشارًعمومًمیانًدرًفکریًوًروحی

ًبهًخودًتوضعی ًًوًفکرًارزیابیًدرًهاًایرانی.ًًاستًمشاهدهًقابلًتحصیلیًوًشغلی

ًوًاحساس.ًًکنندًمیًاشارهًوًهتوجً ًخودًیهاًایینارسًوًهاًغفلتً،ًاشتباهاتًبهًندرت

ًیاًراًخود"ًبزرگی"ًو"ًابهت"ً،"ًموقعی ت"ً،ًاهًفضعًبیانًباًکهًاستًاینًافرادًناخودآگاه

ًپیًدرًعموما ًًظریفیًوًکانهرزیًطورًبهًهاًایرانی.ًًکنندًمیًمخدوشًیاًوًادهدًدستًاز

ًدیگرانًجانبًازًگرفتنًقرارًستایشًموردًوًشدنًتعریفًیاًوًخودًدادنًجلوهًخوب

ًًهستند ًنتقاد،اً،ًنقدًبرایًمحدودیًبسیارًفضایً،ًمعاشرتیًفرهنگًچنین.

.ًًگذاردًمیًجایًبهًامورًالحاصًوًگذشتهًعملکردًارزیابیً،ًهاًضعفًفهمً،ًانتقادیخود

ًباعثًخصایصًگونهًاین.ًًاستًعمیقًبسیارًخصلتًاینًایًتوسعهًوًاجتماعیًنتیجۀ

ًفرآیندهاًبهً،ًکنندًفراموشًراًگذشتهً،ًشوندًغافلًزمانیًگسترةًازًافرادًتاًشودًمی

ًوًاساسیًکارًنتوانندًترًمهمًهمهًازًوًنشوندًهمتوجً ًراًهاًطیفً،ًشوندًتوجهًبی

ًهایًواقعی تًوًنگذاشتهًآینهًبرابرًدرًراًخودًایرانیًکهًزمانیًتا.ًًدهندًانجامًاستراتژیک

ًطبعا ًًبرنیاید،ًآنهاًاصالحًپیًدرًوًنکندًیابیًهریشً،ًنکردهًدرکًهاًزمینهًهمۀًدرًراًخود

ًمبنایًولیًباشندًمستعدًبیرونیًلعوامًهرچندًزیراً.بودًنخواهدًکارًدرًایًتوسعه

ًًاستًداخلیًیافتگیًتوسعه ًوًامکاناتًثغورًوًحدودًفهمًدرًضعفًوًجوییًبرتری.

ًآیندهًدرًنچهآًوًخودًحالًوًگذشتهًبهًنسبتًتاًکندًکمکًایرانیًبهًتواندمیًمقدورات

ًًباشدًبینًواقعً،ًاستًممکن ًایرانًدرًاام ًًهستندًپیشرفتًالزاماتًازًانتقادًوًنقد.

ً.ًدندارًیتزئینًوًتشریفاتیً،ًتعارفًحالتًعمدتا ً

  گیری نتیجه

ًعواملًتنهاً،ًخارجیًمستعدًشرایط.ًًاستًدرونیًامرًیکًیافتگیًتوسعهًوًپیشرفت

ًنیافتگیًتوسعهًعمدۀًمشکالتًکهًبپذیریمًلجدًوًبحثًبرایًاگر.ًًاندًکنندهًتسهیل
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ًًگیردًمیًقرارًماًرویًپیشًیمهمًالیسؤً،ًهستندًداخلیًایران ً،ًمیزانًچهًتا:

ًروحیاتًازًناشیًوًلقیخً ًمیزانًچهًتاًوًهستندًفکریًایرانًنیافتگیًتوسعهًمشکالت

ًیاًوًددارنًاهمیتًآوریًفنًوًصنعتً،ًاستًمهمًعلمًهکًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًرفتارهاًو

ًجایگاهًازًانضباطًوًنظمًوًنزماًیاًوًداشتًانسجامًراهبردهاًوًهاًریزیًبرنامهًدرًباید

ًیاًوًکندًمدیریتًبایدًآنًص ًتخص ًمً،ًهرکاریًدرًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًندربرخورداًایًویژه

ًامریًهمکاریًوًصنعتًوًتجارتًوًکارًدرًدیگرانًاعتمادًوًهااریگزسیاستًثبات

ًدولتیًبخشًبرًخدماتًوًتولیدًدرًخصوصیًبخشًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًهستندًیکلید

ًوًتجاریًوًاقتصادیًکارًدرًراستگوییًوًعهدًبهًوفایًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًداردًاولویت

ًبرایًمسالًوًمندقاعدهًرقابتًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًاستًکنندهًتعیینًمیزانًچهًتاًخدماتی

ًپایینًوًهاًقیمتًثباتًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًستاًاهمیتًباًجامعهًیکًپیشرفتًوًرشد

ًنظامً،ًاقتصادیًهایًبنگاهًعملکردًبرًدولتًمنطقیًنظارتً،ًمتورًنرخًداشتنًنگه

ًینعقالًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًهستندًمهمًدقیقًوًروزًبهًاریقانونگزًوًرآمدکاًمالیاتی

ًماًآیاً؟ًباشدًتهداشًهمًباًتمتفاوًکامال ًًدولتیًشغلًپنجًسالًدهًطیًنفرًیکًنیست

ً،ًاداریًنظامًوًصنعتً،ًبانکً،ًکارخانهًدرًدولتیًمدیرًیکًطوالنیًحضورًکهًدانیمًنمی

ًآیاً؟ًباشدًداشتهًدولتیًحکمًهفدهًنبایدًنفرًیکًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًاستًفسادآور

ًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًنیستندًخوبیًدارانمسیاستً،ًمهندسینًکهًدانیمًیمنًما

ً؟ًخواهدًمیًتجربهًوًکوششًوًفعالیتًوًکارًهاًدههًوًاستًصتخص ًًیکًیمدارسیاست

ًوًبمجر ًًفردًیکًباًمهمًسمتًیکًبرًساله20ًًفردًیکًگماردنًکهًدانیمًنمیًماًآیا

ًباًمساویًبدیهیًسخنانًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًاستًمتفاوتًساله00ًًصمتخص ً

ًوًنبودهًمنطقیً،ًهاًستگذاریسیاًروزانۀًتغییرًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًنیستندًگزاریسیاست

ًعلمًتولیدًبرایًعمدتا ًًدانشگاهًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًکندًمیًایجادًاجتماعیًثباتیًبی

ًکهًداردًنیازًسیستمًیکًبهًداریًمملکتًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًاستًشدهًبناًفکرًو

ًکارًهاًدهًالیالبًدرًکهًکسیًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًافرادًذهنًدرًنهًوًباشدًکاغذًروی

ً؟ًنداردًصیتخص ًًوًعلمیًارزشًچندانً،ًگرفتهًدکتریً،ًسیاسیًهیاهوهایًوًاجرایی

ًوًجوانانًآیندۀًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًنیستًمدیریتًباًمساویًتبلیغاتًدانیمًنمیًماًآیا

ًوًمرامًهیچًاساسًبرًکهًدانیمًنمیًماًآیاً؟ًاستًمهمًآیندگانًقضاوتًوًنوجوانان

ًتسمًیکًدرًسال27ًً،ًنفرًیکًنیستًمنطقیًاینً،ًیدینًوًبینیًجهانًوًمکتب

ً؟ًبماندًباقیًدولتی
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ًبهًیایرانًچونًباهوشیًملتًهتوجً ًازًاستًبعیدًدیگرًموردًهزارًپنجًحدودًوًمواردًاین

ًهایًبرنامهًدرًحتیًهمهًوًدانندًمیًعموما ًًراًفکریًمواردًاینًایرانیانً.ًباشدًدور

ًآگاهیًازًحاکیًنیزًکشورًدرًهاًهمایشًتکمی ً.ًًکنندًمیًبیانًتلویزیونًوًرادیوًبدیهی

ًماًاگرًکهًکردًمطرحًتوانًمیًآیا.ًًاستًنظریًوًمفهومیًفکریًمواردًاینًبهًنسبی

ًوًمشکالتً،ًکنیمًعملًمعتقدیمًبدانًکهًراًهاًاندیشهًزاًطیفًاینًتوانیمًنمی

ًاستًیفکرًمسئلۀًیکًخودخواهیًآیاً؟ًداریمًرفتاریًوًروحیً،ًلقیخً ًهایًنارسایی

ًتوانیمًنمیًهاینکًآیاً؟ًلقیخً ًیاًاستًمفهومیًمشکلیً،ًناهماهنگیًآیاً؟ًلقیخً ًیا

ًندیمًهقاعدًبهًکمترًکهًماًروحیاتًباًیاًداریمًفکریًنقیصۀً،ًکنیمًدرستًسیستم

ًاعتمادًکسبًدرً،ًکردهًفکرًمدتدرازًتوانیمًنمیًاگرً؟ًشودًمیًوطمربً،ًداردًقهالع

ًیتلقً ًاینکهًیاًداریمًنظریهًکمبودً،ًبیاندیشیمًتژیکاستراًوًباشیمًکوشاًدیگران

ً؟ًشودًمیًاساسیًکارًازًمانعًزندگیًازًبروییًبزن

ًریشهًکالیسمرادیًزیراً.ًباشدًماًمعاصرًتاریخًرادیکالیسمًبرًدلیلیًمباحثًاینًشاید

.ًًاستًنفسًبهًاعتمادًنتیجۀً،ًاعتدالً،ًمقابلًدرً.ًتواناییًتاًداردًناتوانیًوًضعفًدر

ًپیًدرًطرفًهرًوًباشیمًشتهداًمعقولًوًطرفهًدوًمعاشرتًهمًباًتوانیمًنمیًماًینکها

ًخلقیًوًروانیًناهنجاریًنوعیًیاًداردًنظریهًوًفکرًدرًآیاریشهً،ًاستًحداکثرگرایی

ًوًبرسندًاجماعًبهًکدیگریًباًنتوانندًجامعهًیکًهایکردهًتحصیلًوقتیً؟ًاست

ًوًپیشرفتًقواعدًراًمبناًوًبگذارندًکنارًراًهاًحسادتًوًهاًمحوریًخودً،ًهاًخودخواهی

ًراًامورًدشانخوًخاصًهایًروشًباًهاًکردهًغیرتحصیلًطبعا ًً،ًبدانندًکشورًکالنًلحمصا

ً.ًگرفتًخواهندًبدست

ًهایًحرکتً،ًتخصصًوًگراییًنخبهًبراساسًگذشتهًدهةًطیًکهًکشورهاییًازًیکی

ًًاستًافغانستانً،ًاستًدادهًانجامًتوجهیًقابل ًنمایندهً،ًسیاسیًهایًحوزهًدر.

ً،ًموضوعًبهًآشناً،ًصمتخص ًًافرادًازًطیفیً،ًفرهنگیًوًاقتصادیً،ًامنیتیً،ًمجلس

ًوًظهورً،ًکشورًمصالحًبهًعالقمندًوًسیستماتیکًذهنً،ًخارجیًهایًزبانًبهًمجه ز

ًًاندًداشتهًبروز ًپیشرفتًوًداخلیًانسجامًبرایًطوالنیًیراهًافغانستانًهرچند.

ًهایًگروهًوًصیتخص ًًوًفکریًتکیفی ًًازًسطحًاینًعتجمً ًام اً،ًداردًیشپًدرًاقتصادی

ًسطحیًدرًوًقالبًهمینًدرًنیزًترکیهًثبات.ًًاستًآمیزًتحسینًآنًکشورداریًدرًنخبه

ًًاستًتأملًقابلًبسیارًباالترًمراتبًبه ً،ًدارندًایًسادهًزندگیًترکیهًمردمًاکثریت.

ًدلیلًهمینًبه.ًًهستندًخوشحالً،ًدهآینًبهًامیدًوًکشورشانًثباتًواسطۀًبهًولی

ًیکًوظیفۀًترینًمهمًزیراً؛ًداردًایًبرجستهًسیاستمدارانًترکیهًگفتًتوانًمی
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ًعالقمندًآنًبهًهاًانسانًاکثریتًکهًایًخصیصهً-ًاستًثباتًایجادً،ًمدارسیاست

ًًهستند ًمرحلۀًازًکشورًیکًلمسائًعبوردادنً،ًسیاستمدارانًمهمًوظیفۀًیندوم.

ًحاکمۀًهیأتًراًوظیفهًاینًکهًاستًاجتماعیًوًفرهنگیًوًاقتصادیًحلۀمرًبهًامنیتی

ًًاستًیدهرسانًانجامًبهًدوراندیشیًوًدرایتًباًترکیه ًمهمًوظیفۀًسومین.

ً،ًنویسندگانً،ًکنندگانلیدتوً،ًاندیشمندانًازًوسیعیًطیفًکردنواردً،ًمدارانسیاست

ًتوسعهًوًپیشرفتًایمسیرهًدرًجامعهًیکًفکریًنخبگانًوًهنرمندانً،ًخبرنگاران

ًصفرًبهًنزدیکًمهاجرتًنرخً،ًجنوبیًکرهًوًمالزیً،ًترکیهًکهًنیستًدلیلًبی.ًًاست

ً.ًدارند

ً،ًنیستندًتئوریکًوًفکریً،ًایرانًنیافتگیًتوسعهًلمسائًعمدتا ًً،ًنویسندهًاینًنظرًبه

ًًگرددًبرمیً ایرانیان میان معاشرت غریزیًهایًبخشًبهًبلکه ًرسدًمیًنظرًبه.

ً،ًایًچندثانیهًهایًتعصبانیً،ًهیجانً،ًهیاهوًبهًشخصی تًازًهیتوجً ًلقابًبخش

ًیکًعنوانًبهًقواعدًزدنًبهمً،ًبازیًلجً،ًساعته32ًًهایًبینیًجهانً،ًغریزیًهایًواکنش

ًحاشیهًبهً،ًدیگرانًیتموفقًازًجلوگیریً،ًطلبیًبرتریً،ًدیگرانًشمردنًکوچکً،ًتلذً 

ًمیًبرًدیگرًمشتقًصدهاًوًخودًدانستنًمحقً،ًدیگرانًفکرًتندانسًناچیزً،ًرقباًراندن

ًراهً،ًبودًفکریًصرفا ًًاختالفاتًوًفکریً،ًایرانًنیافتگیًتوسعهًلمسائًعل تًاگر.ًًگردد

ًشدهًصنعتیًتازهًوًصنعتیًکشورهایًتمامیًدرًهاینکًنهًمگر.ًًداشتًروشنیًهایًحل

ًوًرادیوً،ًاهًرسانهً،ًتحز بً،ًبحثًطریقًازًیفکرًاختالفاتًفصلًوًحلًهایًروشً،

ًوجودًمنطقیًیا:ًًدارندًحلًراهًفکریًلمسائً؟ًداردًوجودًرقابتًوًآموزشً،ًتلویزیون

ًًاستًاندیشهًالکمًایًتجربهًیاًوًدارد ًدیگریًبرًفکرًیکًارجحی تً،ًزمانًطولًدر.

ًًسریعًدیگرًفکرًبرًفکرًیکًبرتریً،ًباشدًیکارآمدًبرًاصلًاگرًیاًوًشودًمیًمشخص

ًًدهدًمیًنشانًراًخود ًازً،ًباشدًحاکمًبرترًهایًاندیشهًًجامعهًیکًفضایًدرًاگر.

ًوًهاًارزشًوًهاًمالکً،ًفکریًمحصوالتًوًفکریًکاربردهایًرقابتًوًفکریًرقابتًطریق

ًجامعهًیکًدرًشرایطیًدرً،ًترًًمهمًمراتبًبهًمنظرً ًیکًاز.ًًشوندًمیًصمشخً ًهاًمدل

ً،ًهیاهوگریً،ًاحساسیً،ًعصبیً،ًغریزیًهایًویژگیًکهًکندًمیًپیداًاولویتًفکر

ً،ًاخالقً،ًمعنویتًبهًراًخودًجایًدیگرانًتضعیفًوًتخریبًمانندًاتیلذً ًوً،ًلقیخً 

ًتکلی ًًدرًنداردًیلزومًبزرگًاتفاقًاین.ًًبدهندًرفتاریًمتانتًوًدرونیًآرامشً،ًاندیشه

ًتاسًکافیًابزاریًوًفکریًنخبگانًوسیعًقشرًدرًآنًشدنًنهادینهً؛ًیابدًقتحقً ًجامعه

ًدرًترکیبیًاحیانا ًًیاًوًمجزاًحالتًدوًازًترکیهًوًبرزیلً،ًجنوبیًکرۀً،ًچینً،ًغربًتجربۀ.ً

ًراًآنهاًاقتصادیًرشدًتعقالنی ًًیا:ًًاستًنبودهًخارجً،ًفوقًتمعنوی ًًوًتعقالنی ًًقتحقً 
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ًتوسعهًسالةپانصدًتاریخًدرًحداقل.ًًهردوًیاًوً،ًناسیونالیسمًیاًوًاستًرساندهًینجابد

ًایرانیانًوًایرانًطبعا ً.ًًگرددًحادثًجدیدًایًتجربهًمگرآنکهًًنیستًثبتًلقابًدیگریًراه

ًضروریًرهیافتیًهرًبرایًغریزهًازًخروجً،ًصورتدرهر.ًًبپیمایندًراًدیگریًراهًتوانندًمی

ً،ًهنریًتوانیمًمیًهالبت ً.ًًآموختًهاییًدرسًدیگرانًتجربۀًازًتوانًمیًحداقلًوًاست

ًاستًگفتهًکسیًچهًًً ًاصال:ًًکنیمًبرخوردًپیشرفتًوًتوسعهًباًمدرنًپستًوًلیتخی ً

ًاهدافیًوًکنیمًپاکًراًمسئلهًصورتًتوانیمًمیً؟ًیافتًتوسعهًوًکردًپیشرفتًباید

ًًکنیمًتعریفًبشریًحیاتًبرایًجدید ًمجلسًسابقًیسرئًفرمودةًبهًاحیانا ًًاگرًاما.

ًگوناگونیًهایًلبدیًوًدمتعدً ًهایًراهً،ًشویمًخاورمیانهًژاپنًبخواهیمًاسالمیًشورای

ًتلذً ً،ًهیاهوًوًهیجانًازًخروج:ًًاستًمحدودًبسیارًهاًروشًوًهاًانتخاب.ًًنداردًوجود

ًفرآیندهایًدرًورودًوًمرهروزًنیازهایًبرایًگازًوًنفتًدرآمدًدادنهدرًوًساعته24ًًهای

ًهایًاولویتً،ًپایدارًقواعدًبهًاتکاءًباًسالهًصدًوًسالهًپنجاهً،ًسالهًچهلًعقالنی

ًحقوقًبهًاحترامًوًیادگیریً،ًسازیًاجماعً،ًنقدپذیریً،ًمعقولًمعاشرتً،ًفردیغیر

ًًگیریمًبهرهًبتوانیمًشایدًهمًدوستیًوطنًوًاقتصادیًعقالنیتًازً.ًیکدیگر ًلزومی.

ًسادهًبسیارًقواعدًوًهاًفرمول.ًکنیمًپیچیدهًقدراینًراًتوسعهًوًپیشرفتًموضوعًندارد

ًًکنیمًعملًآنهاًبهًنددهًنمیًاجازهًماًلقیخً ًهایًگرهً؛ًهستند ًدرًخواهیمًمی.

.ًًنداردًاهمیتیًماًبرایًخیلیًگراییًآیندهًوًساختارها.ًًببریمًلذتًزندگیًازًمدتًکوتاه

ًنگاهًیکً،ًفرهنگًیکً،ًتصمیمًیکً،ًباشدًارقامًوًاعدادًکهًآنًازًقبلًیافتگیًتوسعه

ًفرآیندیًگاهین.ًًاستًبینیًجهانًیکًوًدیگرانًبهًانسانیًنگاهًیکً،ًزندگیًبهًخاص

ًایً ًپروژهًروشًحاکمیتًواسطةًبهًکهًکندًمیًاقناعًراًماً،ًگذشتهًدهۀًسهًیط

ًوًشناختًموردًایرانًنیافتگیًتوسعهًنامحسوسًعواملً،ًکشورًیریتمدًدرًمهندسین

ًًاندًقرارنگرفتهًبررسی ًلقیاتخً ًوًمدیریتًسطحًدرًتمدً ًکوتاهًمهندسیًروش.

.ًًرساندًنخواهندًیافتگیًتوسعهًبهًراًماً،ًتاریخیًشدۀًانباشتهًمضرًوًنامحسوس

ًوًشودًتوجهًبدانًبایدً.داردًوجودًکشورًنامًبهًایًپدیدهً،ًسیاسیًایهًنزاعًازًفراتر

ًیکًمنافعًقتحقً ًجهتًسیاسیًنزاعًکهًکندًرشدًحدیًدرًبایدًنیتعقال.ًًیابدًاولویت

ً.ًًباشدًکشور

ًوًثروتًبرًسیاسیًهایًنزاعًمدیریتًنوعیً،ًسیاسیًاقتصادًنظرمًازًیافتگیًتوسعه

ً،ًآلمانًهمانندًکشورهاییًدرًبعضا ًًسیاسیًهایًنزاع.ًًستاًکشورهاًاقتصادیًمنابع

ًًشودًتمامًنیزًمردمًعامۀًنفعًبهًتواندًمیًجنوبیًکرهًوًاپورسنگً،سوئد ًنزاع.

ًسیاسیًنزاعً،ًمریکااًدر.ًًگرددًمیًبرًنزاعًمنطقًبهًهبلکً،ًنیستًمذمومًسیاسی
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ًبرسرًعربستانًدرً،ًدالرًمیلیارد0000ًًبرسرًچینًدرً،ًاستًدالرًمیلیارد34000ًًبرسر

ً.ًًدالرًمیلیارد70ًًبرسرًایرانًدرًوًدالرًمیلیارد400ً

ً
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