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چکیده :
عموماًًدرًفهمًمسایلًتوسعهًیافتگیًوًتوسعهًنیافتگیًایرانًً،مباحثًاقتصادیًمطرحً
می ًشود ًً .هم ًاکنون ًدر ًمتون ًمقایسه ًای ًتوسعه ًدر ًعلم ًسیاست ًً ،عنصر ًفرهنگً
جایگاه ًمهم ًفلسفی ًً ،مفهومی ًو ًنظری ًپیدا ًکرده ًاست ًً .رشد ًً ،توسعه ًً ،صنعتیً
شدن ًو ًبهره ًبرداری ًاز ًتکنیک ًدر ًحیات ًاجتماعی ًمحتاج ًتلًقی ًخاصی ًاز ًزندگی ًکردنً
است ًً.چه ًدر ًغرب ًو ًچه ًدر ًآسیا ًً ،این ًوجه ًمشترک ًاست ًً.فرهنگ ًایرانی ًالیه ًهایً
رنگارنـگ ًً ،متعدد ً ًو ًدر ًعین ًحال ًً ،ظاهر ًو ًباطن ًهای ًفراوان ًدارد ً؛ ًعناصر ًظاهریً
فرهنگ ًحکایت ًاز ًادب ًً ،تعارف ًً ،ادبیًات ًً ،خوش ًسخن ًگفتن ًً ،شعر ًخواندن ًً ،موعظهً
کردن ًو ًآراستگی ًاست ًً.کیفیت ًاین ًوجوه ًبعضاً ًدرسطح ًجهانی ًکم ًنظیر ًهستندً .اماً
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باطن ًفرهنگ ًایرانی ًو ًکوچه ًهای ًپیچیده ًو ًتو ًدر ًتوی ًرفتار ًایرانی ًعواملی ًهستندً
نامحسوس ًکه ًمانع ًاز ًپیشرفت ًکشور ًمی ًشوند ًً.بعضی ًاز ًاین ًعوامل ًنا ًمحسوسً
عبارتند ًازً :اینکه ًایرانی ًبه ًشدت ًتجمالتی ًاست ًولی ًآن ًرا ًنفی ًمی ًکند ً؛ ًاینکهً
ایرانی ًجهان ًبینی ًروشنی ًندارد ًو ًظرفیت ًتغییرً ًجهت ًچندین ًبار ًدر ًروز ًرا ًدارد ً؛ ًاینکهً
ظاهر ًروابط ًخود ًرا ًبا ًدیگران ًحفظ ًمی ًکند ًولی ًدر ًمبنا ًبه ًکسی ًاعتماد ًندارد ً؛ ًاینکهً
خودًانتقادیًدرًفرهنگًبسیارًضعیفًاستًوًدرًنهایتًاینکهًنگاهًبهًحیاتًبسیارًکوتاهً
مدت ًاست ًً.این ًویژهگی ًها ًمانع ًاز ًکار ًاساسی ًً ،دراز ًمدت ًو ًاستراتژیک ًدر ًسامانً
دادن ًامور ًزندگی ًمی ًشود ًً.نتیجه ًاین ًفرهنگ ًً ،ذره ًذره ًشدن ًجامعه ًو ًبی ًاعتمادیً
فراگیرًاستًکهًمانعًازًشکلًگیریًیکًنظامًاجتماعیًمنسجمًوًمعنیًدارًبرایًرشدً
وًتوسعه ًمیًشودً.اینًمقالهًبا ًذکر ًدهًعنصرًنامحسوسًدرًفرهنگًایرانً،بهًبررسیً
زیرًبناهایًفرهنگیًتوسعهًنیافتگیًایرانًمیًپردازدًً.
واژگان کلیدی  :توسعه ًیافتگی ًً ،فرهنگ ًتوسعه ًیافتگی ًً ،خلقیات ًتوسعه ًیافتگی ًً،
انسجامًاجتماعیًً،جهانًبینیًشفافً
مقدمه ً
تاریخ ًبرای ًچینش ًعوامل ًمناسب ًدر ًکنار ًیکدیگر ًبرای ًپیشرفت ًیک ًجامعه ًً ،تعجیلیً
ندارد ًً.ده ًها ًعامل ًباید ًدر ًکنار ًهم ًبه ًصورت ًسیستماتیک ًقرار ًگیرند ًتا ًفرآیند ًتوسعهً
آغاز ًگردد ًً .طی ًً 301سال ًگذشته ًکه ًایران ًنفت ًاستخراج ًو ًصادر ًکرده ًاست ًً ،درً
آمدی ًبالغ ًبر ًً 3000میلیارد ًدالر ًکسب ًنموده ًاست ًکه ًحدود ًً 00درصد ًآن ًدر ًً 7سالً
گذشته ًبوده ًاستً ً 3ً .این ًدر ًحالی ًاست ًکه ًمردم ًژاپن ًطی ًدو ًدهه ًاخیر ً"ساالنه"ً
حدودًً0000میلیاردًدالرًتولیدًکردهًاندًً2.درًشرایطیًکهًً320سالًپیشًً،ژاپنیًهاًبهً
اهمیت ًبخش ًخصوصی ًدر ًپیشرفت ًملی ًپی ًبردند ًً ،در ًایران ًهم ًچنان ًدر ًمورد ًمزیتً
هاًوًنقصانًهایًبخشًخصوصیًً،همایشًبرگزارًمیًشودًوًبناًبهًشرایطًوًمقتضیاتً
روز ًً ،هر ًچند ًهفته ًیکبار ًً ،نوعی ًجدید ًاز ًجهان ًبینی ًهای ًاقتصادی ًبه ًکار ًگرفته ًمیً
شود ًً .بی ًدلیل ًنیست ًکه ًتوسعۀ ًنا ًخالص ًملًی آلمان ًنزدیک ًبه ًدو ًبرابر ًتوسعه ًناً
خالصًملیًً00کشورًمسلمانًاستً1.پیشرفتًمحتاجًفرهنگیًخاصًازًیک ًطرفًً،وً
سیاست ًگزاری ًهای ًمنطقی ًو ًپایدار ًاز ًطرف ًدیگر ًاست ًً.آلمان ًو ًژاپن ًبرای ًنیم ًقرنً
بدونًآنکهًبهًمنابعًطبیعیًدسترسیًداشتهًباشندًتوانستندًبهًترتیبًًاقتصادًسومًوً
دوم ًجهان ًباشند ً( ًهم ًاکنون ًچهارم ًو ًسوم ًپس ًاز ًچین ًو ًآمریکا ً) ًً .کرۀ ًجنوبی ًً،
مالزیًً،سنگاپورًً،ترکیهًً،برزیلًوًچینًنیزًهمانًفرآیندًوًمبانیًآنانًراًطیًمیًکنندًً.
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قواعد ًپیشرفت ًبه ًتناسب ًدین ًً ،جغرافیا ًً ،تاریخ ًو ًرنگ ًو ًنژاد ًتغییر ًپیدا ًنمی ًکنند ً ً،
بلکه ًاز ًثبات ًو ًاستحکام ًقابل ًتوجهی ًبرخوردار ًهستند ًً.ایران ًتنها ًکشور ًقابل ًاعتنا ًدرً
سطحًجهانیًاستًکهًازًمرحلۀًمباحثًفلسفیًبهًمباحثًکاربردیًوًتداومًسیاستً
گزاریًعبورًنکردهًاستًً.درًپنجًقارۀًجهانًً،هرًکشورًقابلًاعتناییًطیًدورۀًجهانیً
شدن ً(ًاز ًً 3100به ًبعد ً)ًتوانست ًبه ًجایگاه ًقابل ًاتکایی ًدست ًیابد ًو ًاحترام ًهمه ًراً
کسب ًکند ًً.اینکه ًدر ًهمین ًدورۀ ًجهانی ًشدنً ًسه ًدهه ًاخیر ًً ،مقررات ًارزی ًدر ًایرانً
ً 317بار ًتغییر ًکرده ًاندً ً 4صرفاً ًحاکی ًاز ًآشفتگی ًسیاست ًگزاری ًنیست ًً ،بلکه ًمعرًفً
هرجًوًمرجًفلسفیًاستًًً.
عموم ًکشورهایی ًکه ًتوانسته ًاند ًطی ًسه ًدهۀ ًاخیر ًسطح ًکیفی ًشهروندان ًخود ًراً
ارتقاء ًبخشند ًدر ًرأس ًهرم ًحاکمیًت ًاز ًثبات ًفلسفی ًبرخوردار ًبوده ًاند ًً .حال ًاینکهً
ماهیًت ًنظام ًسیاسی ًچه ًبوده ًً ،در ًخروجی ًهای ًاین ًکشورها ًکه ًکارآمدی ًاستً
اهمیتی ًنداشته ًاست ًً .اصوالً ًماهیت ًنظام ًسیاسی ًدر ًکشورهای ًدر ًحال ًتوسعهً
متغیر ًبا ًاهمیتی ًنیست ًً .قبل ًاز ًماهیت ًنظام ًسیاسی ًو ًچارچوب ًحقوقی ًو ًقانونً
اساسی ًیک ًکشور ًً ،پاسخ ًاین ًسؤال ًاز ًجانب ًهیأت ًحاکمه ًبسیار ًکلیدی ًاست ًً:آیاً
این ًهیأت ًحاکمه ًاز ًهر ًخاستگاه ًاجتماعی ًو ًسیاسی ًقابل ًتصور ًً ،عالقمند ًاست ًکهً
کشور ًرشد ًو ًتوسعه ًپیدا ًکند ً؟ ًو ًسؤال ًمهم ًتر ًاین ًست ًکه ًآیا ًاین ًهیأت ًحاکمه ًدرً
چارچوب ًمنافع ًاجتماعی ًو ًطبقاتی ًخود ًً ،رشد ًو ًتوسعه ًرا ًمفید ًمی ًداند ً؟ً ً 0فرانکوً
چهل ًسال ًدیکتاتوری ًسیاسی ًکرد ً ًولی ًپیشرفت ًاقتصادی ًاسپانیا ًرا ًدر ًچارچوبً
منافع ًشخص ًخود ًتفسیر ًنمود ًً .نظامیان ًترکیه ًو ًکرۀ ًجنوبی ًً ،صنعتی ًشدن ًرا ًدرً
قالب ًمصالح ًصنفی ًخود ًقلمداد ًکردند ًً.هونتاهای ًآمریکای ًالتین ًدر ًبخش ًاعظمی ًازً
قرن ًبیستم ًً ،به ًرشد ًاقتصادی ًً ،صادرات ًً ،ایجاد ًسندیکاهای ًکارگری ًو ًبعضاً ًحتیً
برای ًایجاد ًطبقۀ ًمتوسط ًمساعدت ًکردند ًً ً 0ً .فهم ًتجربیًات ًبشری ًپیرامون ًتوسعهً
یافتگی ًً ،مخزن ًقابل ًتوجهی ًبرای ًشناخت ًو ًمطالعات ًمقایسه ًای ًتوسعه ًارائه ًمیً
کند ًً.هرچند ًبه ًلحاظ ًعلمی ًو ًروشی ًً ،هر ًموردی ًو ًکشوری ًمی ًتواند ًویژگی ًهایً
خاص ًخود ًرا ًداشته ًباشد ًً ،ولی ًمشترکات ًجوامع ًنیز ًبسیار ًهستند ًً .فکر ًبومیً
سازی ًدر ًایران ًباعث ًشده ًتا ًیادگیری ًو ًصرفاً ًیادگیری ًاز ًنمونه ًهای ًمشابه ًبینً
تفکرًدینیًدرًحوزةًتوسعهًعمدتاًً
المللیًبهًحداقلًخودًرسیدهًوًعمدتاًًتعطیلًشودًً ً.
بهًصورتًکلیًوًدرًحدًاصولًکلیًباقیًماندهًاستًً.ابتداًبایدًپیرامونًاینًاصولًکلیً
ً،تقدًمًو ًتأخًرًصورتًپذیردًوًپسًازًاستخراجًاینًمبانیًوًاصولًً،بناًبهًمقتضیاتًزمانً

3

و ًمکان ًمدل ًسازی ًشده ًو ًهر ًمدلی ًپس ًاز ًاجرا ًً ً ،آزمایش ًشود ًو ًاین ًفرآیند ًممکنً
استًدههًهاًبهًطولًانجامدً.حرکتًازًاصولًبهًمدلًبهًراحتیًتحقًقًپیداًنمیًکندًً7.
استخراج ًمدل ًنیاز ًبه ًفهم ًعمیق ًنظام ًبین ًالملل ًداردً .فهم ًجهان ًدر ًایران ًفعلی ًً،
همچنان ًشناختی ًآمیخته ًبه ًشعار ًو ًحالت ًسیاست ًزده ًدارد ًً .فهم ًجهانً
اندیشمندانی ًالزم ًدارد ًکه ًاز ًآلودگی ًهای ًحوزة ًسیاست ًبه ًدور ًباشند ًو ًبنا ًبه ًاصولً
فوق ًالذکر ًً ،جهان ًرا ًعالمانه ًو ًنقادانه ًدرک ًکنند ًً .فرصت ًچنین ًکاری ًهنوز ًبدستً
نیامدهًاستًً.
هر ًچند ًهر ًکشور ًویژگی ًهای ًخود ًرا ًداراست ًً ،ولی ًتشابه ًمیان ًآنها ًبه ًویژه ًدرً
گروهی ًخاص ًمانند ًکشورهای ًدر ًحال ًتوسعه ًوجود ًداردً .مطالعۀ ًمتون ًفکری ًوً
سیاسیًجریانًهایًمختلفًازًدورةًمشروطهًتاکنونًًمعرًفًاینًاصلًاستًکهًفعاالنً
سیاسیًوًًاندیشمندانًایرانیًدرًیادگیریًازًتحوالتًبینًالمللیًوًنمونهًهایًمشابهً
ایران ًً-اگر ًمطلق ًقضاوت ًنکنیم ًو ًمنصف ًباشیم ًً-ضعیف ًبوده ًاند ًً.اگر ًهم ًمدل ًهاییً
مطرح ًشده ًاند ًیا ًاز ًنوع ًغرب ًاروپا ًبوده ًاند ًکه ًبه ًلحاظ ًفرآیندهای ًتاریخی ًو ًاقتصادیً
سنخیت ًمحدودی ًبا ًایران ًداشته ًو ًیا ًاز ًنوع ًکمونیستی ًبوده ًاند ًکه ًبا ًفرهنگ ًوً
ساخت ًجامعه ًایرانی ًمطابقت ًندارند ًً .البته ًاز ًهر ًدو ًالگوی ًغربی ًو ًکمونیستی ًً،
وجوهی ًاقتباس ًشده ًاست ًکه ًمصرف ًگرایی ًغربیً ،یکسان ًسازی ًفکری ًو ًتعریفً
کمی ًاز ًعدالت ًکمونیستی ًاز ًتبلورات ًآنهاست ًً .یک ًعنصر ًخًلقی ًو ًیک ًعنصر ًفکریً
باعث ًکندی ًحرکت ًفکری ًپیشرفت ًدر ًایران ًمعاصر ًشده ًاست ًً .در ًرابطه ًبا ًعنصرً
خًلقی ًً ،قائل ًنبودن ًخلقیات ًایرانی ًبه ًفرآیند ًاستً .به ًطوری ًکه ًایرانیان ًعموماً ًدرً
رسیدنًبهًنتیجهًً،تسلسلیًوًفرآیندیًنمیًاندیشندًدرًحالیًکهًاینًیکًاصلًخلقتً
استً.یک ًدرخت ًتنومند ًنیم ًقرن ًطول ًمی ًکشد ًتا ًبه ًحجم ًو ًجثه ًای ًعظیم ًبرسد ًً.
حیات ًبشری ًمملو ًاز ًفرآیند ًسازی ًاست ًً .بی ًثباتی ًزندگی ًباعث ًشده ًایرانیان ًدرً
دستیابی ًبه ًنتیجه ًعجول ًباشند ًً.ذهن ًتسلسلی ًً ،انباشتی ًً ،تدریجی ًو ًفرآیندی ًدرً
میتوانًبهًفرهنگًرفتاریًایرانیانًبهًعنوانً
میانًایرانیانًبسیارًضعیفًاستًً.ازًاینًروً ً
یک ًفرهنگ ًنیمه ًتمام ًیا ًناتمام ًاشاره ًکرد ًً .فعاالن ًو ًاندیشمندان ًایرانی ًزمانی ًبهً
فرآوردهًهایًغربیًبهًعنوانًالگوًنگریستندًکهًفرآیندیًسهًقرنهًراًپشت ًسرگذاشتهً
بود ًو ًمحصول ًرا ًبا ًالگو ًاشتباه ًگرفتند ًً.از ًسویی ًدیگر ًً ،کمونیسم ًو ًرسوخ ًقابل ًتوجهً
آن ًدر ًادبیًات ًو ًفرهنگ ًفکری ًو ًروشنفکری ًایرانی ًاز ًدهۀ ًً 3130به ًبعد ًزمینه ًساز ًچندً
تحوًل ًمهم ًشد ًً .ابتدا ًاینکه ًرادیکالیسم ًسیاسی ًرا ًبر ًفعالیًت ًو ًاندیشۀ ًسیاسیً

4

ایرانیًواردًکردًً.فعاالنًوًاندیشمندانًکمونیستیًبرایًآنکهًبتوانندًالگویًغیرًمناسبً
خود ًرا ًدر ًفرهنگ ًشاهنشاهی ًو ًاستبدادی ًایرانی ًتبلیغ ًکنند ً ًبه ًرادیکالیسم ًمتوسلً
قالبهایً
ً
شدندًً.ادبیاتًکمونیستیًطیًدههًهایًً3140وًً3110بهًطورًطبیعیًوًدرً
مبارزاتی ًدر ًمدارهای ًاندیشه ًسیاسی ًمبارزین ًمذهبی ًنیز ًوارد ًشد ًو ًآنها ًنیز ًضد ًاینً
و ًضد ًآن ًشدند ًو ًمجدداً ًهیزمی ًجدید ًبر ًآتش ًغیرفرآیندی ًایرانیان ًریخته ًشد ًو ًجریانً
فکری ًو ًسیاسی ًایرانی ًاز ًدهۀ ًً 3110به ًبعد ًرا ًغیرواقعی ًکرد ًً .عدالت ًکمونیستیً
تودهایًکهًبهًلحاظًامکاناتًدرًوضعیتًیکسانیًبهً
عمدتاًًیکًبحثًفلسفیًکمیًبودًً ً.
میباشدًً ،برایً
میکندًمحدودً ً
ستهایًکهًزندگیً ً
ً
میبردًوًانتظاراتًاوًدر ًمحیطًب
سرً ً
انسازی ًفکری ًشود ًتاً
آنکه ًتوده ًنگاه ًکمی ًبه ًعدالت ًپیدا ًکند ً ًالزم ًاست ًیکس ً
حسگرهایًاحتمالیًاعتراضیًاوًضعیفًشودً؛ًهمان ًکاریًکه ًدرًظهورًنظامًطبقاتیً
ً
سرمایهداریًقرنًنوزدهًتحقًقًپیداًکردًً.درًاینًقالبًً،مکاتبًتغییرًدرًایرانًًیکًقرنً
ً
درً
و ًنیم ًاخیر ًعموماً ًبا ًواقعیت ًهای ًفیزیکی ًً ،جغرافیایی ًً ،فرهنگی ًً ،اقتصادی ًوً
داشتهاند ًً .این ًغیرواقع ًبینی ًباعث ًحاکمیًت ًسیستمً
ً
سیاسی ًایران ًکمتر ًسنخیت ً
کمدوامًشدهًاستًًً.
هایًمقطعیًوًبرشًزدۀًتاریخیًازًیکًسوًوًازًسویًدیگرً ً
اما ًواقع ًبینی ًدر ًاینجا ًبه ًچه ًمعناست ً؟ ًبسیار ًساده ًاست ًً.یعنی ًپذیرفتن ًآنچه ًکهً
ایسمهایی ًکه ًبر ًاندیشۀ ًایرانی ًحکم ًرانده ًاند ًً ،با ًواقعیات ًایرانیً
ً
هست ًً .عمده ً
ناسازگار ًبوده ًاست ًً.به ًنوعی ًایرانی ًمجبور ًبه ًبازی ًروز ًشده ًو ًظواهر ًاندیشه ًها ًبهً
عنوان ًمکتب ًفکری ًدر ًمیان ًآنها ًرسوخ ًکرده ًاست ًً.ایرانی ًاصرار ًغیر ًقابل ًوصفی ًدرً
خوب ًو ًعالی ًو ًموفق ًو ًبرتر ًاز ًهمه ًچیز ًو ًهمه ًکس ًنشان ًدادن ًخود ًدارد ًً.برای ًاوً
نقصانهایً
ً
نارساییها ًو ً
ً
یهاً ،
عفها ًً ،چالشًها ًً ،آسیب ًپذیر ً
بسیار ًسخت ًاست ًض ً
خودًراًمتوجًهًشودًً،بپذیردًو ًدرًپیًراهًحلًبرآیدًً.ازًاینًروًً،برایًفهمًواقعیًسخنً
و ًعمل ًایرانی ًشاید ًباید ًسخنان ًو ًاعمال ًاو ًرا ًحدوداً ًبر ًبیست ً ًتقسیم ًکرد ًً .چراً
نخست ًوزیر ًژاپن ًً ،ضعف ًهای ًشخص ًخود ًو ًدولت ًخود ًرا ًمی ًپذیرد ًً ،ولی ًایرانیً
کارهای ًخود ًرا ًکهکشانی ًجلوه ًمی ًدهد ً؟ ًچرا ًایرانی ًدر ًاین ًحد ًغیر ًواقعی ًاست ً؟ً
افرادی ًهستند ًکه ًدر ًمدرک ًدیپلم ًآنها ًباید ًشک ًکرد ًً ،ولی ًزیرمجموعۀ ًشان ًً ،آنان ًراً
دکترًخطابًمیًکندًً.درًدهةًً،ً3140دانشجویانًوًنویسندگانیًکهًژستًروشنفکریً
میگرفتندًً،یکیًازًکتابًهایًمهمًمارکیستیًراًهمیشهًبهمراهًداشتهًوًسعیًمیً
کردندًکتابًموردًنظرًتوسطًاطرافیانًرؤیتًشودًً.چراًدانشجویانیًکهًدرًمقطعًدکتریً
تحصیل ًمی ًکنند ًً ،ایمیل ًخود ًرا ًبا ًلفظ ًدکتر ًمیآرایند ً؟ ًچرا ًخانوادۀ ًیک ًدانشجویً
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سال ًاوًل ًپزشکی ًً ،فرزند ًخود ًرا ًدکتر ًخطاب ًمی ًکند ً؟ ًچرا ًدولت ًها ًآمارهایً
غیرواقعی ًارائه ًمی ًدهند ً؟ ًچرا ًمسئولین ًسیاست ًخارجی ًدر ًشرایطی ًکه ًتحریم ًهاً
عمیقترًمیشوندًً،درًرسانۀًاصلیًکشورًابرازًمیدارندًکهًمشکلیًبهًنام ًتحریمًدرً
کشور ًوجود ًندارد ً؟ً 8چرا ًدر ًبرنامۀ ًبررسی ًسرمایه ًگزاری ًخارجی ًدر ًکشور ًگفته ًمیً
شود ًکه ًعالقه ًبه ًسرمایه ًگزاری ًدر ًایران ًاز ًچین ًهم ًبیشتر ًشده ًاست ً؟ً 9و ًاین ًدرً
حالی ًا ًا ًست ًکه ًرقم ًسرمایه ًگزاری ًدر ًچین ًدر ًسال ًً 2030بالغ ًبرً 300/7میلیارد ًدالرً
بوده ًاست ًً 30.چرا ًافراد ًدر ًمورد ًتمامی ًمسائل ًاظهار ًنظر ًمی ًکنند ًو ًضعف ًخود ًرا ًدرً
رشته ًهای ًمختلف ًمعترف ًنیستند؟ ًچرا ًگفتن ً" ًنمی ًدانم ً" ًً "ً ،اشتباه ًکردم ً" ًً"ً ،
اطالعیًندارمً"ًً،وًامثالهمًبرایًایرانیًاینًقدرًمشکلًاستًوًنیازًفراوانیًبرایًخوبً
جلوه ًدادن ًً ،پز ًدادن ً ًً ،اغراق ًگویی ًً ،وارونه ًجلوه ًدادن ًً ،ظاهر ًسازی ًو ًبه ًعبارتیً
غیرواقعیًبودنًوجودًداردً؟ًچراًظاهر ًقضایاًدرًاینًحدًبرًعمقًوًباطنًغلبه ًداردً؟ ًدرً
شرایطی ًکه ًشاهان ًقاجار ًً ،تفریح ًوًسرگرمی ًخود ًرا ًنگاه ًکردن ًبه ًخرسواری ًزنان ًدرً
همزمان ًبا ًآزمایشهای ًادیسون ًبرای ًاختراع ًبرقً
میکردند ًکه ًاز ًقضا ً ً
دربار ًخالصه ً ً
تفکر ًشاهان ًقاجار ًً،
بودً ً 33،بخشی ًدر ًپی ًپارلمانتاریسم ًدر ًایران ًبودند ًً .آیا ًبا ًطرز ً ً
تحقًقًتصمیم ًگیریًوًفکرًجمعی ًدرًقالبًیکًپارلمانًامکانًپذیرًبودً؟ًچندًنفرًایرانیً
حاضرند ًدر ًپاسخ ًبه ًپیشنهاد ًپست ًو ًسمت ًبگویند ًکه ً"ًمن ًصالحیت ًو ًتجربۀ ًچنینً
کاری ًرا ًندارم؟ ً" ً ًطی ًدهه ًهای ًاخیر ًبعضاً ًدیده ًشده ًکه ًفردی ًدر ًهفت ًکار ًاجراییً
بسیارًمتفاوتًً ،مسئولیتًداشتهًکهًباًرشتۀًاصلیًویًهیچًتطابقیًنداشتهًاستًً.
به ًعنوان ًیک ًنظر ًدر ًمیان ًنظرات ًدیگر ًً ،در ًزیر ًبه ًبررسی ًده ًدلیل ًمحتمل ًبرای ًطرحً
ابعادًنامحسوسًوًخًلقیًتوسعهًنیافتگیًایرانًمیًپردازیمًً.ابتداًکلیتًمفاهیمًنظریًهً
ً:
 -0ضعف علمی در کلیت جامعه ؛
 -2نازل بودن مقام فکر و اندیشه ؛
 -9تعریف کوتاه مدت از زندگی ؛
 -4غلبه زرنگیهای کوتاه مدت ؛
 -5محدود بودن دامنۀ لذات ؛
 -6ضعیف بودن اهداف جمعی ؛
 -7عالقۀ فراوان به دنیا ؛
 -8ضعف هنر گوش کردن ؛

6

 -3جامعه ضعیف اخالقی ؛
 -01ضعف اساسی در انتقاد و خودانتقادی .
نظریه
 -0ضعف علمی در کلیت جامعه  .علم ًو ًعلمی ًبودن ًبخشی ًاز ًمشکالت ًبشر ًراً
میکند ًو ًچون ًآدمی ًبه ًوسعت ًجهلً
میکند ًً 32.علم ًانسان ًرا ًحلیم ًو ًمتواضع ً ً
حل ً ً
میکندًً.علمًمحدودیًتًهایًشناختیً
میگویدًوًبیشترًگوشً ً
میبردًً،کمترً ً
خودًپیً ً
انسانًراًبهًاوًمیًفهماندًً:همًاوًرا ًعاقلًمیًکندًوًهمًاخالقیًً.مجموعۀًجامعهً ً،
علمپذیریًراًدرًخودً
فرهنگًً،دستگاهًاجراییًوًحتیًاقتصادًایرانًً،حدًبسیارًکمیًازً ً
کتابخوانیً
ً
جای ًداده ًاست ًً.شفاهی ًبودن ًجامعه ًبر ًمطالعه ًو ًآگاهی ًاولویت ًدارد ًً.
حاشیههای ًزندگی ًباعث ًشده ًآرامش ًکافی ًبرایً
ً
روز ًبه ًروز ًرو ًبه ًکاهش ًاست ًً .
گوشکردنًبهًنهادًدرونًوًارتقاءًسطحًآگاهیًوًشناختًمحدودً
ً
درونگراییًوً
ً
مطالعهًوً
میدهد ًتا ًدر ًحدودً
شود ًً.جامعۀ ًعلمی ًاهمیت ًتخصص ًرا ًباال ًبرده ًو ًافراد ًرا ًآموزش ً ً
تخصصیًخودًنظرًبدهندًً.فردیًکهًکارًاوًمیوهًفروشیًاستًطبعاًًدرًجامعۀًعلمیًوً
نمیدهد ًدر ًمورد ًاهمیت ًانرژی ًهسته ًای ًاظهار ًنظر ًکند ًً.
ً
تخصصی ًبه ًخود ًاجازه ً
مجری ًتلویزیونی ًهم ًدر ًیک ًجامعۀ ًعلمی ًو ًتخصصی ًبه ًدالیل ًفکری ًو ًاستداللی ًً،
میوهفروش ًبرای ًشناخت ًعمیقتری ًاز ًانرژی ًهسته ًای ًنمیرود ًً .علم ًباعثً
سراغ ً ً
همهچیزفهمًوًهمهًفنًحریفًهستندًوًازًاینً
ً
میًشودًتاًافرادًذهنیتیًپیداًنکنندًکهً
میکند ًً.
روست ًکه ًجامعۀ ًعلمی ًاز ًسرچشمهای ًدیگر ًانسان ًها ًرا ًمدنی ًو ًاخالقی ً ً
زمینهساز ًفهم ًبهترً
ً
حتی ًاگر ًنخواهیمًجامعهایًرا ًعلمیًکنیم ًً ،مطالعۀ ًعمومی ًخود ً
فهیمترًمیًکندًًهرچندًآنهاًدرًحرفهًهایًغیرًتخصصیًمشغولًبهً
ً
میشودًوًافرادًراً
شنیدهها ًباعث ًمیشود ًشخص ًاز ًظرفیتهایً
ً
کار ًباشند ًً .اتکاء ًاکثریت ًجامعه ًبر ً
مستقل ًفکری ًبرخوردار ًنگردد ًً .مطالعه ًو ًتحصیالت ًً ،درست ًبرعکس ًاست ًالبتًهً
مطالعه ًای ًکه ًطیف ًاندیشه ًو ًتنوع ًدیدگاهها ًدر ًآن ًوجود ًداشته ًباشد ًً .جامعۀ ًکمً
مطالعه ًً ،نه ًتنها ًبا ًامواج ًحرکت ًمی ًکند ًً ،بلکه ًبه ًبنیان ًهای ًمستحکمی ًجهتً
نمیشودًً.درًاینًمیانًمطالعاتًجدیًتاریخیًدرً
ً
قضاوتًپیرامونًتعدًدًموضوعاتًمجهزً
مدارس ًو ًدانشگاهها ًو ًهمچنین ًمطالعات ًمقایسهای ًرمان ًهای ًداخلی ًو ًخارجی ًً،
میدهدًً.
ظرفیتًهایًفکریًآحادًیکًجامعهًراًافزایشً ً
 -2نازل بودن مقام فکر و اندیشهً.ازًآنجاًکهًدرًجوامعًعقبًماندهًوًدرًحالًرشدًً،
ارتباطات ًبر ًتخصًص ًً ،تقریباً ًغلبه ًکاملی ًدارد ًً ،سطح ًفکر ًو ًتخصًص ًارزش ًو ًاهمیًتً
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میدهد ًً .فکر ًدر ًقالبها ًو ًجوامعی ًاهمیت ًپیدا ًمی ًکند ًکه ًقصدًً
خود ًرا ًاز ًدست ً ً
رشد ًو ًپیشرفت ًباشد ًً .یکی ًاز ًراههای ًشناخت ًافراد ًً ،سازمانها ًو ًحکومتها ًً،
شناخت ًاولویًت ًاوًل ًآنهاست ًً .اولویًت ًاوًل ًً ،معرًف ًفکر ًً ،هدف ًو ًفرآیندهاست ً ًبهً
خصوص ًزمانی ًکه ًبه ًطور ًحقیقی ًً ،اولویًت ًاوًل ًبا ًتمرکز ًو ًجدیًت ًپیگیری ًشود ًً .کرهً
جنوبی ًو ًسنگاپور ًدو ًنمونه ًبارز ًاین ًبحث ًهستند ًً .هردو ًکشور ًدر ًپی ًافزایش ًثروتً
ملًی ًو ًبهبود ًتدریجی ًوضعیًت ًزندگی ًشهروندانشان ًهستند ًو ًطی ًسه ًدهه ًگذشتهً
رشدیافتهترین ًکشورهای ًآسیایی ًو ًدر ًبعضی ًاز ًشاخصهای ًتوسعه ًً ،به ًبرترینً
ً
به ً
کشورها ًدر ًسطح ًجهانی ًمبدًل ًشده ًاند ًً.اولویًت ًاوًلً ًاین ًکشورها ًپیشرفت ًاست ًوً
تمرکز ًخارق ًالعادهای ًبر ًاین ًمسئله ًدر ًاین ًکشورها ًجاری ًاست ًً .نمیتوان ًدر ًکنارً
پیشرفت ًً ،پانزده ًهدف ًدیگر ًهم ًداشت ًو ًضمناً ًپیشرفت ًهم ًکرد ًً.پال ًکندی ًدر ًکتابً
صعود و سقوط قدرت های بزرگ،
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ًفرمولًاصلیًسقوطًراًتعهداتًمتعدًدًوًفراوانً

در ًبرابر ًامکانات ًو ًمنابع ًمحدود ًمی ًداند ًً .در ًجامعۀ ًایرانی ًکه ًیکی ًاز ًپرحسدترینً
میشودًً.افرادًتوانمندً
جوامعًبشریًاستًً،توانمندیهاًوًظرفیتًهایًافرادًسرکوبً ً
میآموزند ًکه ًظرفیتهای ًخود ًرا ًپنهان ًکنند ًزیرا ًاز ًفرآیند ًجامعه ًپذیریً
در ًفضای ًجامعه ً ً
میگیرند ًً .این ًیکی ًاز ًضعف ًهای ًمهمً
میگیرند ًکه ًمورد ًتضعیف ًو ًتخریب ًقرار ً ً
یاد ً ً
فرهنگی ًایران ًاست ًکه ًبا ًموفقیًت ًو ًتوانمندی ًافراد ًبرخورد ًمنفی ًمی ًکند ًً.به ًلحاظً
فرآوردههای ًاقتدارگرایی ًاست ًکه ًبه ًافراد ًضعیف ًً ،چاپلوس ًوً
ً
تاریخی ًً ،این ًخصلت ًاز ً
مطیعًبهاًمیًدهدًً.افرادًمیًآموزندًکهًباًنهایتًسهولتًوًباًاتکاءًبهًصفتًچاپلوسیً
ً،مدیرًوًوزیرًشوندًوًمدیرًوًوزیرًبمانندًً.فکرًزمانیًارزشًداردًکهًهدفیًفراترًازًتملًقً
گرهایًبازًشود؛ًًمشکلیً
میخواهدًتولیدًشودً؛ً ً
بهًافرادًوجودًداشتهًباشدً؛ًکاالییً ً
حلًشودًوًراهکاریًپیداًشودًً.بهًواسطةًرسوباتًانباشتهًشدۀًناخودآگاهًتاریخیًدرً
شخصیًتًایرانیًً،افرادًدرًجامعهًایرانیًنیازًمبرمیًبهًتأییدًدیگرانًدارندًوًازًاینًزاویهًً
شخصیًتًایرانیًبسیارًضعیفًاستًً.باًتوجهًبهًاینًضعفًً،تعریفًوًتمجیدًوًتملًقًدرً
مراودات ًو ًفضای ًاداری ًً ،اجتماعی ًو ًسیاسی ًبه ًطور ًمحیرالعقولی ًکارساز ًاست ًوً
میرساندً .طبیعی ًاست ًکه ًدر ًچنین ًفضایی ًً ،فکر ًوً
افراد ًرا ًاز ًهیچ ًبه ًهمه ًچیز ً ً
اندیشهًرشدًنکردهًوًظاهرسازیًوًظاهربینیًمبنایًارتباطاتًوًزندگیًمیشودًً.
 -9تعریف کوتاه مدت از زندگی  .هر ًپدیده ًای ًکه ًجنبۀ ًدرازمدت ًداشته ًباشد ًً ،درً
رفتارًفعلی ًانسانها ًاثرات ًمثبت ًمی ًگذارد ًً.اگر ًنوجوانی ًبیاموزد ًکه ًبه ًدندانهای ًخودً
دقت ًبیشتریًمیکند ًً.
به ًعنوان ًپدیده ًهای ًً 00-70ساله ًنگاه ًکند ًً ،در ًمراقبت ًاز ًآنها ً ً
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اگر ًفردی ًبا ًدوست ًیا ًاقوام ًخود ًبه ًطور ًاتفاقی ًدر ًرانندگی ًتصادف ًکند ًً ،برخورد ًاو ًباً
تخلًفًطرفًمقابلًباًیکًفردًعادیًمتفاوتًخواهدًبودًً.جغرافیاًوًتاریخًایران ًحکایتًازً
کمثبات ًوً
بیقانونی ًو ًتاخت ًوتازهای ًفراوان ًً ،شخصیًتی ً ً
میکند ًکه ً ً
شرایطی ً ً
کوتاهمدًت ًبه ًوجود ًآورده ًاست ًً .پایداری ًقاعده ًو ًقانون ًً ،آرامش ًقابل ًتوجهی ًبهً
ً
کمثباتیً
میکند ًً .ناپایداری ًقواعد ًو ً ً
میدهد ًو ًعکس ًآن ًنیز ًناآرامی ًایجاد ً ً
انسانها ً ً
ً
سیاسیًوًتغییرًدائمیًشرایطًزندگیًً،بهًعنوانًیکًساختارًدرًادبیاتًسازهًانگارانهًً،
کوتاهمدت ًبرای ًرسیدن ًبه ًاهدفً
ً
انسانهایی ًرا ًبه ًارمغان ًآورده ًکه ًزندگی ًرا ًفرصتی ً
ً
جریانهایً
ً
آئیننامه ًها ًً ،ساختارها ًو ً
می ًپندارند ًً .تغییرات ًدائمی ًدر ًسیاست ًها ًً ً ،
فکریًً،اهمیًتًزندگیًراًبرایًایرانیًکاهشًدادهًاستًوًاحساسیًناخودآگاهًبرًعبثً
بودنًزندگیًراًدرًاوًایجادًمیکندًً.اینکهًبسیاریًخواستهًیاًناخواستهًً،حاملًچندینً
میکاهد ًو ًگذراً
شخصیت ًدر ًطول ًروز ًهستند ًً ،جدی ًبودن ًو ًباارزش ًبودن ًزندگی ًرا ً ً
میکند ًً.این ًشرایط ًروحی ًً ،فکری ًو ًشخصیتی ًً ،ایرانی ًمتوسط ًراً
بودن ًآن ًرا ًتقویت ً ً
میدهد ًً.در ًمقامً
آلها ًً ،ایدئالیسم ًو ًتخًیالت ًسوق ً ً
ایده ً
تنها ًو ًبدبین ًکرده ًو ًبه ًسوی ً ً
همچنان ًکه ًبه ًدهة ًهفتاد ًزندگی ًخود ًواردً
مقایسه ًً ،در ًحالی ًکه ًیک ًدانمارکی ً ً
میشود ًً ،با ًدیدی ًمثبت ًبه ًکار ًو ًزحمات ًو ًخدمات ًگذشته ًو ًمحیط ًاجتماعی ًخودً
ً
مینگرد ًو ًنوعی ًرضایت ًنسبی ًدر ًاو ًنمایان ًاست ًً .ایرانی ًکه ًوارد ًسنین ًکهولتً
ً
مردیها ًو ًکمبودهایً
ً
رنجوریها ًو ًناجوان
ً
گلهها ًو ًشکایتًها ًو ً
میشود ًً ،انباری ًاز ً ً
ً
گذشته ًرا ًدائماً ًدر ًذهن ًخود ًمرور ًمی ًکند ًً.اگر ًتعدادی ًبیوگرافی ًاروپایی ًً ،روسی ًوً
ایرانیًراًباًیکدیگرًمقایسهًکنیمًً34باًسرعتًبهًفضاهایًمتفاوتًزندگیًهایًگذشتۀً
افراد ًدست ًمی ًیابیم ًً .یکی ًاز ًدالیلی ًکه ًسبب ًمیشود ًمعنای ًزندگی ًً ،محدود ًوً
انسانهاست ًً.اگر ًتلقی ًاز ًدیگران ًبه ًواسطة ًوجودً
ً
کوتاه ًمدت ًشود ًً ،نگاه ًابزاری ًبه ً
ارزشهای ًشخصیًتی ًً ،اخالقی ًً ،انسانی ًو ًفکری ًآنها ًباشد ًً ،برداشت ًاز ًآنها ًپایدارترً
ً
انسانها ًباعث ًمی ًشود ًتا ًزمانیً
ً
ماندنیتر ًً.ادراک ًسطحی ًاز ًوجود ًدیگر ً
ً
میشود ًو ً
که ًفایدهای ًمادًی ًو ًابزاری ًدارند ً ًبه ًاستخدام ًافراد ًدرآیند ًو ًاز ًآنها ًاستفاده ًشود ًً.
انسانهایً
ً
کوتاهمدًت ًبه ًزندگی ًدر ًتفاسیری ًاست ًکه ًاز ً
ً
بنابراین ًً ،ریشۀ ًاصلی ًنگاه ً
دیگرًدرًجامعهًوجودًداردًً.
کوتاهمدًت ًاز ًزندگی ًوً
ً
نگرشهای ً
ً
 -4غلبة زرنگیهای کوتاهمدت .با ًتوجًه ًبه ً
کوتاهترین ًزمان ًممکن ًً،
ً
میکنند ًدر ً
فرصتهایی ًکه ًپیش ًمیآید ًً ،افراد ًایرانی ًسعی ً ً
ً
قاعدهمندًنبودنًرفتارهاًوًتغییراتً
ً
بیثباتًبودنًشرایطًً،
بهرهبرداریًراًبنمایندًً ً.
حداکثرً ً
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میشودًکهًنگاهًتدریجیًوًدرازمدتًازًمیانًبرودًً.ازًاینًروًً،فردًتمامیً
دائمیًباعثً ً
کوتاهترین ًزمان ًً ،حداکثرگرایی ًکند ًو ًازً
ً
میبندد ًتا ًبتواند ًدر ً
قوة ًخالقیًت ًخود ًرا ًبه ًکار ً ً
بهرههای ًممکن ًکه ًاحتمال ًموقتی ًبودن ًآنها ًفراوان ًاست ًاستفاده ًکند ًً .این ًزرنگیً
ً
کوتاهمدتًهمًفسادآورًاستًوًهمًمانعًازًاجرایًطرحًهایًجامعًوًبزرگًمیًشودًً.درً
ً
بیمعنا ًاست ً؛ً
کوتاهمدًت ًً ،پیشرفت ًو ًتوسعه ً ً
ً
چارچوب ًفضای ًفکری ًوًرفتاری ًافراد ًدر ً
زیرا ًبعضاً ًباید ًبنگاهی ًیا ًدولتی ًمقدًمات ًکار ًرا ًفراهم ًآورد ًتا ًچندین ًدهه ًبعد ًً،
کوتاهمدت ًکه ًبه ًدنبال ًخود ًرفتارً
ً
پاسخهای ًنهادینه ًشدۀ ًآن ًرا ًبدست ًآورد ًً .فکر ً
ً
پاسخگوًنیستًًً.
ً
کوتاهمدتًراًبهًهمراهًداردًً،درًفرآیندهایًتوسعهًً،
ً
میرسیمً
 -5محدود بودن دامنة لذات .با ًمقدًمات ًچهار ًاصل ًگذشته ًبه ًاین ًقالب ً ً
که ًمعنای ًزندگی ًبسیار ًمحدود ًاست ًو ًاز ًدیدگاه ًشخص ًمتوسط ًایرانی ًً ،باید ًاز ًهرً
بهرهبرداری ًاز ًامکانات ًاستفاده ًکرد ًً .ازآنجاکه ًتاریخ ًاقتصادی ًایران ًنیزً
فرصتی ًبرای ً ً
فرصتیابیً
ً
مشکل ًتوزیع ًغیرعادالنۀ ًامکانات ًو ًمنابع ًرا ًگواه ًمیدهد ًً ،بخش ًعمدۀ ً
افرادًدرًدامنةًمسائلًمادیًبودهًاستًً.تالشًبرایًبدستًآوردنًامکاناتیًبرایًخودًوً
خانواده ًاز ًاولویًت ًخاصی ًبرخوردار ًبوده ًاست ًً .با ًتوجه ًبه ًغیرتولیدی ًبودن ًو ًملوکً
الطوایفی ًبودن ًساختار ًاقتصادی ًایران ًً ،به ًمیزانی ًکه ًافراد ًمی ًتوانستند ًخود ًرا ًبهً
بهرهمند ًمیشدند ًً.از ًاین ًرو ًً ،بقاً
نزدیکتر ًکنند ًً ،از ًامکانات ًبیشتری ً ً
ً
نهادهای ًدولتی ً
و ًدسترسی ًبه ًامکانات ًمادی ًباعث ًشده ًتا ًافراد ًدایرۀ ًاهداف ًخود ًرا ًمحدود ًکنند ًوً
نها ًً ،سیستم ًارباب ًرعیتی ًرا ًبپذیرند ًً .اینکه ًیک ًشهروند ًعادی ًنروژیً
برای ًقر ً
شرمالشیخًمصرًصرفًمشاهدهًوًعکسًگرفتنًازً
ً
تعطیالتًتابستانیًخودًراًدرًمنطقهً
میکندً،درًابتداًحاکیًازًنگاهیًخاصًبهًزندگیًً،باًثباتً
ماهیهایًرنگارنگًکفًدریاً ً
ً
بودن ًشرایط ًو ًزمان ًً ،و ًسپس ًگسترده ًبودن ًگسترة ًلذت ًها ًو ًنوعی ًآرامش ًدر ًروح ًوً
روان ًو ًفکر ًفرد ًاست ًً .چنین ًشهروندی ًهمانند ًمیلیون ًها ًنفر ًدر ًقارة ًً 180میلیونیً
اروپاًً،زندگیًعادیًداردًوًباًدرآمدیًمتوسطًً،مسائلًزندگیًخودًراًمدیریتًمیًکندً
جمعکردن ًً ،تجمًالت ًو ًظاهرسازی ًاستً.درموردً
ً
ً ،ولی ًنگاهش ًبه ًزندگی ًفراتر ًاز ًپول ً
شنیدهایم ًً .آراستن ًظاهرً،
ً
سادهزیستی ًو ًظاهر ًغیرآرایش ًکردة ًشهروندان ًاروپایی ً
ً
گفتوگوًنبودنًً،آشناًنبودنًباًتاریخًوً
ً
ولیًکتابًنخواندنًً،رمانًنخواندنًً،اهلًبحثًوً
ویژگیهای ًجوامعً
ً
ییهای ًروزانه ًکردن ًً ،از ً
دقت ًقابل ًتوجهی ًصرف ًگردهما ً
ادبیًات ًو ً ً
فیلمهایً
رشدنیافته ًً ،و ًیا ًبا ًتسامح ًبگوییم ًً ،در ًحال ًرشد ًاست ًً .کتاب ًخواندن ًً ً ،
عالقهمندیًبهًهنرًوًتئاترًً،مشاهدۀًطبیعتًوًکویرًً،وقتً
ً
داستانیًوًانتقادیًدیدنًً،
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ظرفیتها ًو ًتوانمندی ًهای ًخود ًکردنً
ً
برای ًخودسازی ًگذاشتن ًو ًتوجًه ًبه ًشخصیًت ًً ،
میتواندًدرًطیفًلذًتًهایًفردیًقرارًگیردًً.درًجوامعیًکهًتعریفًازًزندگیًمحدودًً،وً
ً
جمعکردن ًپول ًو ًامکاناتً
ً
کمارزش ًاست ًً ،زندگی ًصرفاً ًمادی ًو ً
کمثبات ًو ً ً
دامنة ًزندگی ً ً
میکندًً.
بیًحدًوًحصرً،بهًاشتباهًمعنایًرشدًوًموفقیًتًفردیًپیداً ً
پیآمدهای ًمثبت ًمفهوم ًدولت ًً -ملًت ً(
 -6ضعیف بودن اهداف جمعی  .یکی ًاز ً ً
قرنهاًیکً
ً،)Nation-stateظهورًوًتثبیتًاهدافًجمعیًوًمتمرکزًاستًً.ایرانًکهًبرایً ً
امپراطوریًبودهًً،تنهاًدرًقرنًاخیرًوًبهًصورتًناقصًدرًمسیرًدولتًً-ملًتًحرکتًکردهً
مینامیم ًکه ًاز ًمرحلۀً
است ًً .در ًمتون ًتخصًصی ًعلم ًسیاست ًً ،سرزمینی ًرا ًکشور ً ً
دولتًً-ملًتًعبورًکردهًاستًوًمباحثًکالنًفلسفیًوًهویتیًتاًاندازۀًقابلًتوجًهیًدرً
الیههایًمتفاوتًاجتماعیًحلًشدهً
آنًًمیانًنخبگانًابزاریًوًنخبگانًفکریًبهًموازاتً ً
شکلگیری ًهستند ًو ًاز ًیک ًمنظر ًتاریخیً
ً
اینگونه ًمباحث ًدر ًایران ًدر ًحال ً
باشدً ً ً 30.
چند ًقرنه ًً ،در ًشرایط ًکنونی ًً ،مراحل ًطبیعی ًو ًتکاملی ًخود ًرا ًطی ًمی ًکنند ًً.
اقتدارگرایی ًتاریخی ًایرانی ًنیز ًباعث ًمتفرق ًشدن ًمردم ًشده ًو ًزمینه ًساز ًانشعاباتً
بخشهای ًمختلف ًجامعه ًاهداف ًو ًاولویًت ًهایً
ً
اجتماعی ًبوده ًاستً .زمانی ًکه ً
پاسخگیری ًاز ًمجموعۀً
ً
نمیتوان ًکارآمدی ًو ً
ً
گوناگون ًو ًبعضاً ًمتضادی ًداشته ًباشندً ،
فعالیتًهای ًآن ًجامعه ًانتظار ًداشتً .کارآمدی ًنتیجة ًتمرکز ًو ًکار ًفراوانً ًهدایت ًشدهً
بینیها ًدر ًبخشهای ًمختلف ًجامعه ًهمچنین ًموجب ًمتفرًقً
ً
ً
جهان
است ًً.تعدًد ًو ًتضاد ً
شدن ًاهداف ًشده ًاست ًً .این ًنکته ًرا ًباید ًدر ًنظر ًداشت ًکه ًاصل ًتعامل ًفکری ًوً
فلسفیًدرًیکًجامعه ًبایدًمیانًصاحبانًفکرًً،فلسفهًً،قدرتًو ًثروتًً،وًبه ًعبارتیًً،
میان ًنخبگان ًابزاری ًو ًنخبگان ًفکری ًصورت ًپذیرد ًً.این ًگروه ًً ،نمایندگان ًاقشار ًتعیینً
کنندۀًتصمیمًگیریً،قدرتًفکریًوًتولیدًجامعهًهستندًً.اگرًاینًسهًگروهًتوانستندًبهً
اجماعسازی ًبرسند ًً ،جامعه ًصاحب ًفکر ًو ًبرنامه ًو ًهدف ًو ًرهیافت ًدرازً
ً
جمعبندی ًو ً
ً
گفتوگوًوًاجماعًسازیً
ً
غیراینصورتًوًدرًفقدانً
ً
توسعهیافتگیًمیًشودًً.درً
ً
مدًتًدرً
ستاندههایًتصمیمًگیریًدرًهیاهوهایً
ً
میشودًوً
گروههاًً،پوپولیسمًزاییدهً ً
میانًاینً ً
خیابانیًتحقًقًمیًپذیردًًً.
جامعهشناسان ًایرانی ًحکایت ًازً
ً
 -7عالقۀ فراوان به دنیا  .اجماع ًاقتصاددانان ًو ً
میکند ًً .تبدیل ًشدن ًپول ًو ًسرمایه ًبه ًحجم ًوً
مصرف ًگرایی ًقابل ًتوجه ًایرانیان ً ً
ویژگیهای ًفرهنگ ًایرانی ًاست ًً .نمایً
ً
سرمایهگذاری ًً -از ًجمله ً
ً
تجمًالت ًً -بجای ً
العادهایً
ً
بیرونی ًو ًظاهرسازی ًمثبت ًو ًشاید ًغیرواقعی ًبرای ًایرانی ًاز ًاهمیت ً ً
فوق
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برخوردار ًاست ًً .پارادوکس ًمهم ًفرهنگ ًایرانی ًدر ًاین ًامر ًنهفته ًکه ًدو ًالیۀً
همزمان ًبا ًهم ًبه ًنمایش ًگذاشته ًمیشوند ًً .به ًنظر ًمیً
دینخواهی ً ً
لخواهی ًو ً ً
تجمً ً
رسد ًبخش ًعمدۀ ًفرهنگ ًدینی ًدر ًایران ًدر ًآداب ًو ًمناسک ًدینی ًباشد ًتا ًدر ًمقامً
جهانبینی ًدینی ًً.همینطور ًبه ًنظر ًمیرسد ًهیچ ًملًتی ًبه ًاندازۀً
ً
مقایسه ًبا ًباورها ًو ً
تهای ًمسلمان ًً ،پیرامون ًدین ًمطالعه ًو ًتحقیق ًنکرده ًو ًمتون ًتولیدً
ایرانی ًدر ًمیان ًملً ً
ً
نکرده ًاست ًً .امًا ًاین ًدین ًمطالعه ًشدۀ ًایرانی ًعمدتاً ًدر ًآداب ًو ًمناسک ًعامًه ًخالصهً
چارچوبهایًفکریًً،فلسفیًوًعقیدتیًمربوطًبهًالگویًزندگیًمردمًً.
ً
میشودًتاًدرً
جهانبینی ًدینیً
ً
ترکها ًو ًشاید ًمردم ًاندونزی ًً ،
به ًنظر ًمیرسد ًدر ًزندگی ًاعراب ًً ً ،
جهانبینیً
ً
بیشتر ًجاری ًاست ًتا ًدر ًزندگی ًایرانی ًً .طبیعی ًاست ًکه ًظاهر ًدینی ًبا ً
مخفیکاری ًدر ًزندگیً
ً
دینی ًمتفاوت ًاست ًً .به ًدالیل ًتاریخی ًو ًاستبداد ًشاهی ًً ،
مخفیشده ًبه ًتجمًالت ًً ،مالً
ً
تعیینکننده ًدر ًرفتار ًاست ًً.عالقۀ ً
ً
ایرانی ًفاکتور ًاصلی ً
سادهزیستیًوًقناعتً
ً
دنیاًً،جمعًکردنًپولًوًامکاناتًوًرفاهًدرًبرابرًظاهریًآراستهًبهً
همزمانًعملًمیًکندًً.درًکشورهایًصنعتیًً،طبقۀًهرًفرد ًمعرًفًوضعیًتًمالیًوً
ً ً،
اقتصادی ًاو ًاست ًً.شغل ًً ،محل ًسکونت ًو ًامکانات ًً ،عموماً ًعلنی ًهستند ًو ًکسیً
نگران ًآن ًموقعیتی ًنیست ًکه ًدر ًآن ًاست ًً .جامعه ًدر ًمدارهای ًمالی ًو ًاقتصادی ًوً
سطحًرفاهًً،نیاموختهًکهًدرًرابطهًباًدیگرانًاداًدرآوردهًوًظاهرسازیًمیًکندًً.فرهنگً
رایجًً،فرهنگًپذیرفتنًطبقاتًاجتماعیًوًاقتصادیًاستًً.مورخینًاظهارًداشتهاندًکهً
فرهنگهایًغیرًراًدرًفرهنگًخودًآمیختندًً،بدونًآنکهًدرًبرابرًآنًقرارًگیرندً
ً
ایرانیهاًً،
ً
تجملخواهی ًً،
ً
عدالتخواهی ًدینی ًهم ًدر ًاین ًچارچوب ًدر ًکنار ً
ً
سادهزیستی ًو ً
ً
ً.
داشتهاند ًً .کافیً
ً
همزیستی ًمسالت ًآمیز ً
مالدنیا ًجمع ًکردن ًو ًعالقه ًبه ًمادیًات ًً ً ،
ً
الیههای ًدرونی ًخود ًرا ًکه ًحاکی ًازً
است ًافراد ًظاهر ًخود ًو ًکالم ًخود ًرا ًحفظ ًکنند ًو ً ً
خصلتًطبیعیًدنیادوستیًوًتجمًالتًاستًمخفیًنمایندًً.اینًمشکلًفرهنگیًظاهرً
قرارمیگیرد ًً .معموالً ًاصالح ًرفتارً
ً
و ًباطن ًً ،قبل ًاز ًمدارهای ًشفاف ًسازی ًسیاسی ً
گرههایًفرهنگیًوًاجتماعیًاستًًً.
حلوفصلً ً
سیاسیًتابعً ً
پیآمدهایًجدًیً
 -8ضعف هنر گوش کردن  .اقتدارگراییًوًاستبدادًچندًهزارًسالهً ً
فرهنگی ًدر ًایران ًداشته ًاست ًً .یکی ًاز ًاین ًپی ًآمدها ًً ،متفرق ًشدن ًمردم ًدر ًاثرً
نظامهای ًسیاسی ًبرای ًبقای ًخود ًدر ًمیان ًمردم ًبه ًوجودً
ً
اعتمادیهایی ًاست ًکه ً
ً
ً
بی
جامعهشناسان ًً ،ذره ًذره ًشدن ًجامعهً 37نامً
ً
پیآمد ًاجتماعی ًاز ًمنظر ً
آوردهاندًً 30.این ً ً
ً
تشکلًپرهیزًکنندًً.زیراًهمًنگرانًلطمهًخوردنًازًجانبً
ً
میشودًافرادًازً
گرفتهًوًباعثً ً
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تشکل ًبا ًنگاه ًسیاسی ًوً
ً
دیگران ًهستند ًو ًهم ًنگران ًدستگاه ًدولتی ًکه ًمعموالً ًبه ً
میکندًً.نتیجۀًچنینًساختارًاجتماعیًً،ضعیفًشدنًوًیاًازمیانًرفتنً
امنیتیًبرخوردً ً
گفتوگوًً،وًمحدودشدنًعنصرًاعتمادًبهًخانوادهًوًحلقهًهایًدوستیًاستًً.
ً
تعاملًوً
نگرانی ًاز ًتعامل ًباعث ًمحدود ًشدن ًیادگیری ًو ًمعاشرت ًبا ًدیگران ًمیشود ًو ًافرادً
نمیکنند ًتا ًدر ًامان ًبمانندً .در ًچنین ًقالب ًاجتماعی ًً ،افراد ًیا ًبه ًدرون ًخودً
ً
معاشرت ً
گوش ًمی ًکنند ًً ،یا ًدر ًبهترین ًشرایط ًبه ًاعضای ًخانواده ًخود ًً .صورت ًنهایی ًاینً
وضعیت ًاین ًمی ًشود ًکه ًاجتماع  -به ًمعنای ًجمعی ًاز ًافراد ًکه ًدر ًجغرافیایی ًزندگیً
تشکلی ًکه ًدر ًآن ًافراد ًتعاملً
ً
میکنند ًً -شکل ًمی ًگیرد ًً ،ولی ًجامعه با ًمضمون ً
ً
نمیآیدًً.گوشًکردنًوًتوجه ًبهًدیگرانًً،درً
ً
داشتهًوًهمًسوییًکالن ًدارندًً،بهًوجودً
نمیگیرد ًً.
ً
ابتدا ًمحتاج ًاعتماد ًاست ًً .وقتی ًافراد ًاز ًیکدیگر ًنیاموزند ًً ،جامعه ًشکل ً
گوشکردن ًو ًشنیدن ًایرانیان ًً ،طبعاً ًنه ًیک ًضعف ًذاتی ًبلکه ًستاندۀً
ً
ضعیف ًبودن ًهنر ً
نظامهای ًاجتماعی ًو ًاستبدادی ًانباشته ًشدة ًتاریخی ًاست ًً .برای ًحل ًاین ًمشکلً
ً
ظرفیتها ًوً
ً
فرهنگی ًً ،ابتدا ًباید ًایرانیان ًتفاوت ًهای ًیکدیگر ًرا ًبه ًخوبی ًقبول ًکنند ًً ،
برتریهای ًدیگران ًرا ًبپذیرند ًو ًاز ًآنها ًبیاموزند ًً.خوداتکایی ًً ،استقالل ًفکری ًً ،و ًقبولً
ً
ویژگیهای ًدیگری ًهستند ًکه ًهنر ًشنیدن ًو ًگوش ًکردن ًراً
ً
واقعیتها ًً ،از ًجمله ً
ً
کردن ً
مساعدتًمیًکنندًًً.
 -3جامعۀ ضعیف اخالقی  .ارائۀًتعریفیًازًجامعةًاخالقیًبرایًطرحًاینًبحثًمفیدً
خواهد ًبود ًً .منظور ًاز ًجامعة ًاخالقی ًً ،قائل ًبودن ًشهروندان ًبه ًحقوق ًیکدیگر ًً ،نگاهً
انسانی ًشهروندان ًبه ًیکدیگر ً(ًدر ًمقابل ًنگاه ًابزاری ً)ًً ،رواج ًداشتن ًفرهنگ ًاحترام ًً،
بیپشتوانهًوًبدونًمدرکًنسبتً
قضاوتهایً ً
ً
تشکرًدرمیانًشهروندانًً،پرهیزًازً
ً
ادبًوً
خویشتنداری ًدرً
ً
به ًشهروندان ًدیگر ًً ،پرهیز ًاز ًنشر ًدروغ ًنسبت ًبه ًشهروندان ًدیگر ًً ،
قضاوتهایی ًکه ًبه ًافرادً
ً
جمعآوری ًاطًالعات ًقبل ًاز ً
ً
اختالفات ًریز ًاجتماعی ًً ،پرسش ًو ً
نمیدانم" ً"ً ،من ًاطالع ًندارم" ً"ً ،به ًاندازۀ ًکافیً
ً
مربوط ًمی ًشود ًً ،گفتن ًفراوان ً"من ً
برای ًقضاوت ًکردن ًنمیًدانم" ًً"ً ،شاید"ً"ً ،ممکن ًاست"ً"،احتمال ًدارد" ً"ً ،پرسیده ًوً
میکنم" ً"ً ،با ًشما ًهمدردیً
میرسانم" ً"ً ،شرایط ًشما ًرا ًدرک ً ً
به ًاطًالع ًشما ً ً
میکنم"ً"ً،اگرًدرًشرایطًشماًبودمًهمینًکارًراًمیًکردم"ً"ً،اشتباهًکردم"ً"ً،غفلتً
ً
میگفتم ًً ،عذرخواهیً
کردم" ً"ً ،کوتاهی ًکردم" ً"ً ،نباید ًآن ًسخن ًرا ًدر ًجمع ًبه ًشما ً ً
میکنم"ً"ً ،نسبت ًبه ًشما ًحسادت ًکردم ًً ،باید ًاین ًضعف ًرا ًدر ًخودم ًاصالح ًکنم" ًً،
ً
یکنم" ً"ً ،از ًمحبتًهای ًشما ًتشکرً
"حقیقت ًرا ًبه ًشما ًنگفتم ًً ،عذر ًخواهی ًم ً
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میکنم" ً"ً ،از ًاینکه ًبرای ًمن ًوقت ًگذاشتید ًً ،سپاسگزارم" ً"ً ،بیهوده ًعصبانی ًشدم ً ً،
ً
اشتباهًکردمًً،ازًشماًمعذرتًمیًخواهم"ً"ً،بیًتوجًهیًمراًببخشید"ً"ً،اینًقسمتً
میپذیرم"ً"ً،همیشهًقدردانًشماً
ازًآسیبًرانندگیًاشتباهًمنًبودًً،مسئولیًتًآنًراً ً
کشیدهاید"ًً،وًالبتهًهزارانًموردًدیگریًکهًروابطً
ً
هستمًبهًخاطرًزحماتیًکهًبرایًمنً
میکندًً.مبنایًفلسفیًاینًگونهًرفتارً
شهروندانًراًانسانیًآمیختهًباًمعنایًاخالقیً ً
انسانهای ًدیگر ًً ،رهیافت ًانسانی ًو ًاخالقی ًنسبت ًبه ًدیگران ًاست ًً .باً
ً
و ًتعامل ًبا ً
توجًه ًبه ًاین ًمقدمًه ًً ،به ًنظر ًمی ًرسد ًبرای ًایرانی ًبسیار ًمشکل ًاست ًبگوید ًمنً
نمودهام ًً.مسئولیت ًاشتباه ًرا ًپذیرفتن ًبه ًمعنای ًضعف ًاز ًخودً
ً
کردهام ًو ًغفلت ً
ً
اشتباه ً
داشتن ًاست ًً .البتًه ًجامعه ًهم ًباید ًاشتباه ًافراد ًرا ًبپذیرد ًو ًبه ًآنها ًفرصت ًاصالح ًوً
تغییر ًدهد ًً .در ًواقع ًنگاه ًغیرابزاری ًو ًانسانی ًً ،جنبه ًدو ًطرفه ًو ًتعاملی ًدارد ًً .گفتهً
می ًشود ًادارات ًقوة ًقضاییه ًکشورهای ًاسکاندیناوی ًعموماً ًخلوت ًو ًبدون ًمراجعهً
میکنند ًکهً
اندازهای ًبا ًیکدیگر ًمدنی ًرفتار ً ً
ً
کننده ًاست ًً .شهروندان ًاین ًکشورها ًبه ً
نیازی ًبه ًمراجعه ًبه ًقوة ًقضاییه ًنیست ًً .ریشۀ ًاین ًفضای ًاجتماعی ًدر ًنحوة ًتعاملً
کدورتهاًاستًً.ادبیًات ًفارسیًوً
ً
تفاهمهاًوً
ً
روشهایًحلًاختالفًوًرفعًسوءً
ً
افرادًوً
خاطرات ًافراد ًدر ًمتون ًتاریخی ًدر ًایران ًحاکی ًاز ًقدرنشناسی ًً ،تغییر ًمواضع ًبه ًطورً
روزانه ًو ًدائمی ًً ،ناجوانمردی ًرفتار ًمبتنی ًبر ًسمت ًو ًپول ًو ًامکانات ًاستً .اخالقیً
پیآمدهای ًبسیار ًمثبتی ًبرای ًجامعهً
بودن ًدر ًقالب ًهای ًرشد ًً ،پیشرفت ًو ًتوسعه ًً ً ،
به ًطور ًغیرمستقیم ًدارد ًو ًکار ًاجرای ًقانون ًو ًرعایت ًقواعد ًرا ًبسیار ًسهل ًمی ًکند ًً.
طی ًتحقیقی ًدر ًمورد ًاسالمی ًبودن ًکشورها ًً ،زالند ًنو ًاسالمی ًترین ًکشور ًدر ًجهانً
شناخته ًشده ًاستً .رتبه ًبعضی ًاز ًکشورهای ًدیگر ًبدین ًترتیب ًاستً :فنالند(ً،)0
دانمارک(ً ،)0مالزی ًبه ًعنوان ًاولین ًکشور ًمسلمان ًدر ًاین ًرتبه ًبندی(ً ،)18کویت(ً،)48
امارات(،)00

ًترکیه(،)301

ًبورکینافاسو(،)312

ًاندونزی(،)340

ًپاکستان(ً، )347

مصر(ً،)301لبنان(ً)307وًسوریه(ًً38.)380
 -01ضعف های اساسی در انتقاد و خودانتقادی  .این ًاصل ًدر ًتداوم ًاصل ًقبلیً
است ًً .ایدهآلیسم ًدر ًفرهنگ ًشفاهی ًایرانیان ًبسیار ًفراگیر ًاست ًو ًافراد ًدر ًصحبتً
های ًعادی ًروزانه ًً ،اهمیًت ًخوب ًبودن ًً ،عالی ًبودن ًو ًالگو ًبودن ًرا ًبا ًتوجًه ًبه ًسخنانً
میکنند ًً.این ًجو ًایدهآلیستی ًطیً
بزرگان ًدینی ًً ،ادبی ًو ًاجتماعی ًبه ًیکدیگر ًگوشزد ً ً
قرنها ًباعث ًشده ًکه ًافراد ًخود ًرا ًمثبت ًو ًایدهآل ًجلوه ًدهند ًو ًخود ًرا ًبه ًظاهر ًکالمیً
ً
ضعفهای ًخود ًراً
ً
و ًفیزیکی ًکه ًمورد ًپسند ًجامعه ًاست ًبیارایند ًو ًبا ًذکاوت ًفراوان ً ً
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بپوشانندًً.مخفیًکردنًفکرًً،عقیدهًً،موقعیًتًً،باطنًً،مالًوًارتباطاتًً،هنریًاستً
جامعهپذیری ًمی ًآموزندً .پذیرفتن ًضعف ًو ًایرادً
ً
که ًحتًی ًنوجوانان ًاز ًطریق ًفرآیندهای ً
کمالگراییً
ً
برای ًایرانی ًامری ًبسیار ًمشکل ًاست ًو ًریشه ًهای ًروانی ًدارد ًً.فرهنگ ً
نمیدهدً.همه ًباید ًدر ًحدکمال ًو ًبا ًالگوهای ًدینی ًو ًاجتماعیً
ً
به ًاو ًچنین ًاجازهای ًرا ً
خودًراًبسنجندًوًسعیًکنندًخودًراً"کامل"ًمعرفیًکنندًً.درًحالیًکهًبهًعنوانًمثالً
درًفرهنگًکرهًوًژاپنًً،عذرخواهیًوًاذعانًبهًاشتباهًوًداشتنًنقصًوًضعفًً،عادیًوً
کاستیها ًً،
ً
ناتوانیها ًً ،
ً
ضعفها ًً ،
ً
انسانی ًمحسوب ًمی ًشودً .در ًفرهنگ ًایرانی ًً ،
پذیریهاًوًواقعیًت ًبایدًپوشاندهًشوندًتاًکسیًمتوجًهًآنها ًنشودًً.اینًوضعیتً
ً
آسیبً
موقعیتهای ًمختلفً
ً
مرامهای ًگوناگون ًو ًدر ً
روحی ًو ًفکری ًدر ًمیان ًعموم ًاقشار ًبا ً ً
شغلی ًو ًتحصیلی ًقابل ًمشاهده ًاست ًً.ایرانی ًها ًدر ًارزیابی ًفکر ًو ًوضعیًت ًخود ًبهً
اییهایًخودًتوجًهًوًاشارهًمیًکنندًً.احساسًوً
غفلتهاًوًنارس ً
ً
ندرتًبهًاشتباهاتًً،
فهاً"ً،موقعیت"ً"ً،ابهت"ًو ً"بزرگی"ًخودًراًیاً
ناخودآگاهًافرادًاینًاستًکهًباًبیانًضع ً
ایرانیهاًبهًطورًزیرکانهًوًظریفیًعموماًًدر ًپیً
ً
ازًدستًدادهًوًیاًمخدوشًمیًکنندًً.
خوب ًجلوه ًدادن ًخود ًو ًیا ًتعریف ًشدن ًو ًمورد ًستایش ًقرار ًگرفتن ًاز ًجانب ًدیگرانً
هستند ًً .چنین ًفرهنگ ًمعاشرتی ًً ،فضای ًبسیار ًمحدودی ًبرای ًنقد ًً ،انتقادً،
ضعفهاًً،ارزیابیًعملکردًگذشتهًوًاصالحًامورًبهًجایًمیًگذاردًً.
ً
خودانتقادیًً،فهمً
نتیجۀًاجتماعیًوًتوسعهًایًاینًخصلتًبسیارًعمیقًاستًً.اینًگونهًخصایصًباعثً
میًشود ًتاًافرادًازًگسترةًزمانیًغافلًشوندًً ،گذشتهًراًفراموشًکنندًً،بهًفرآیندهاً
مهمتر ًنتوانند ًکار ًاساسی ًوً
بیتوجه ًشوند ًً ،طیف ًها ًرا ًمتوجًه ًنشوند ًو ًاز ًهمه ً ً
ً
استراتژیکًانجامًدهندًً.تاًزمانیًکهًایرانیًخودًراًدرًبرابرًآینهًنگذاشتهًوًواقعیتًهایً
خودًراًدرًهمۀًزمینهًهاًدرکًنکردهًً،ریشهًیابیًنکندًوًدرًپیًاصالحًآنهاًبرنیایدً،طبعاًً
توسعهای ًدر ًکار ًنخواهد ًبودً .زیرا ًهرچند ًعوامل ًبیرونی ًمستعد ًباشند ًولی ًمبنایً
ً
توسعه ًیافتگی ًداخلی ًاست ًً .برتری ًجویی ًو ًضعف ًدر ًفهم ًحدود ًو ًثغور ًامکانات ًوً
مقدورات ًمیتواند ًبه ًایرانی ًکمک ًکند ًتا ًنسبت ًبه ًگذشته ًو ًحال ًخود ًو ًآنچه ًدر ًآیندهً
واقعبین ًباشد ًً .نقد ًو ًانتقاد ًاز ًالزامات ًپیشرفت ًهستند ًامًا ًدر ًایرانً
ممکن ًاست ًً ً ،
عمدتاًًحالتًتعارفًً،تشریفاتیًوًتزئینیًدارندًً.
نتیجه گیری
پیشرفت ًو ًتوسعهًیافتگی ًیک ًامر ًدرونی ًاست ًً.شرایط ًمستعد ًخارجی ًً ،تنها ًعواملً
تسهیل ًکننده ًاند ًً.اگر ًبرای ًبحث ًو ًجدل ًبپذیریم ًکه ًمشکالت ًعمدۀ ًتوسعه ًنیافتگیً
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ایران ًداخلی ًهستند ًً ،سؤالی ًمهمی ًپیش ًروی ًما ًقرار ًمی ًگیرد ًً :تا ًچه ًمیزان ًً،
مشکالتًتوسعهًنیافتگیًایرانًفکریًهستندًوًتاًچهًمیزانًخًلقیًوًناشیًازًروحیاتً
فنآوری ًاهمیت ًدارند ًو ًیاً
نمیدانیم ًکه ًعلم ًمهم ًاست ًً ،صنعت ًو ً ً
ً
و ًرفتارها ً؟ ًآیا ًما ً
برنامهریزی ًها ًو ًراهبردها ًانسجام ًداشت ًو ًیا ًزمان ًو ًنظم ًو ًانضباط ًاز ًجایگاهً
ً
باید ًدر ً
نمیدانیمًکهًدرًهرکاریًً،متخصًصًًآنًبایدًمدیریتًکندًوًیاً
ً
ویژهایًبرخوردارندً؟ًآیاًماً
ً
ثبات ًسیاستگزاریها ًو ًاعتماد ًدیگران ًدر ًکار ًو ًتجارت ًو ًصنعت ًو ًهمکاری ًامریً
نمیدانیمًکهًبخشًخصوصیًدرًتولیدًوًخدماتًبرًبخشًدولتیً
ً
کلیدیًهستندً؟ًآیاًماً
نمیدانیم ًوفای ًبه ًعهد ًو ًراستگویی ًدر ًکار ًاقتصادی ًو ًتجاری ًوً
ً
اولویت ًدارد ً؟ ًآیا ًما ً
نمیدانیمًرقابتًقاعدهمندًوًسالمًبرایً
ً
تعیینکنندهًاستً؟ًآیاًماً
ً
خدماتیًتاًچهًمیزانً
نمیدانیم ًثبات ًقیمتًها ًو ًپایینً
ً
رشد ًو ًپیشرفت ًیک ًجامعه ًبا ًاهمیت ًاست ً؟ ًآیا ًما ً
بنگاههای ًاقتصادی ًً ،نظامً
ً
نگه ًداشتن ًنرخ ًتورم ًً ،نظارت ًمنطقی ًدولت ًبر ًعملکرد ً
نمیدانیم ًکه ًعقالنیً
ً
بهروز ًو ًدقیق ًمهم ًهستند ً؟ ًآیا ًما ً
مالیاتی ًکارآمد ًو ًقانونگزاری ً ً
نیستًیکًنفرًطیًدهًسالًپنجًشغلًدولتیًکامالًًمتفاوتًباًهمًداشتهًباشدً؟ًآیاًماً
نمیدانیمًکهًحضورًطوالنیًیکًمدیرًدولتیًدرًکارخانهًً،بانکًً،صنعتًوًنظامًاداریًً،
ً
نمیدانیمًکهًیکًنفرًنبایدًهفدهًحکمًدولتیًداشته ًباشدً؟ًآیاً
ً
فسادآورًاستً؟ًآیاًماً
ما ًنمیًدانیم ًکه ًمهندسین ًً ،سیاستمداران ًخوبی ًنیستند ً؟ ًآیا ًما ًنمیًدانیم ًکهً
سیاستمداریًیکًتخصًصًاستًوًدههًهاًکارًوًفعالیتًوًکوششًوًتجربهًمیًخواهدً؟ً
نمیدانیم ًکه ًگماردن ًیک ًفرد ًً 20ساله ًبر ًیک ًسمت ًمهم ًبا ًیک ًفرد ًمجرًب ًوً
ً
آیا ًما ً
نمیدانیم ًسخنان ًبدیهی ًمساوی ًباً
ً
متخصًص ًً 00ساله ًمتفاوت ًاست ً؟ ًآیا ًما ً
ستگذاریهاًً،منطقیًنبودهًوً
ً
نمیدانیمًتغییرًروزانۀًسیا
ً
سیاستگزاریًنیستندً؟ًآیاًماً
نمیدانیمًکهًدانشگاهًعمدتاًًبرایًتولیدًعلمً
ً
میکندً؟ًآیاًماً
بیًثباتیًاجتماعیًایجادً ً
مملکتداری ًبه ًیک ًسیستم ًنیاز ًدارد ًکهً
ً
نمیدانیم ًکه ً
ً
و ًفکر ًبنا ًشده ًاست ً؟ ًآیا ًما ً
دهها ًکارً
روی ًکاغذ ًباشد ًو ًنه ًدر ًذهن ًافراد ً؟ ًآیا ًما ًنمی ًدانیم ًکسی ًکه ًدر ًالبالی ً ً
اجراییًوًهیاهوهایًسیاسیًً،دکتریًگرفتهًً،چندانًارزشًعلمیًوًتخصًصیًنداردً؟ً
نمیدانیم ًآیندۀ ًجوانان ًوً
ً
نمیدانیم ًتبلیغات ًمساوی ًبا ًمدیریت ًنیست ً؟ ًآیا ًما ً
ً
آیا ًما ً
نمیدانیم ًکه ًبر ًاساس ًهیچ ًمرام ًوً
ً
نوجوانان ًو ًقضاوت ًآیندگان ًمهم ًاست ً؟ ًآیا ًما ً
مکتب ًو ًجهان ًبینی ًو ًدینی ًً ،این ًمنطقی ًنیست ًیک ًنفر ًً 27ً ،سال ًدر ًیک ًسمتً
دولتیًباقیًبماندً؟ً
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اینًمواردًوًحدودًپنجًهزارًموردًدیگرًبعیدًاستًازًتوجًهًملتًباهوشیًچونًایرانیًبهً
دور ًباشد ًً .ایرانیان ًاین ًموارد ًفکری ًرا ًعموماً ًمی ًدانند ًو ًهمه ًحتی ًدر ًبرنامه ًهایً
همایشها ًدر ًکشور ًنیز ًحاکی ًاز ًآگاهیً
ً
میکنند ًً.کمیًت ً
بدیهی ًرادیو ًو ًتلویزیون ًبیان ً ً
نسبی ًبه ًاین ًموارد ًفکری ًمفهومی ًو ًنظری ًاست ًً.آیا ًمی ًتوان ًمطرح ًکرد ًکه ًاگر ًماً
نمی ًتوانیم ًاین ًطیف ًاز ًاندیشه ًها ًرا ًکه ًبدان ًمعتقدیم ًعمل ًکنیم ًً ،مشکالت ًوً
نارساییًهایًخًلقیًً،روحیًوًرفتاریًداریمً؟ًآیاًخودخواهیًیکًمسئلۀًفکریًاستً
یا ًخًلقی ً؟ ًآیا ًناهماهنگی ًً ،مشکلی ًمفهومی ًاست ًیا ًخًلقی ً؟ ًآیا ًاینکه ًنمی ًتوانیمً
سیستم ًدرست ًکنیم ًً ،نقیصۀ ًفکری ًداریم ًیا ًبا ًروحیات ًما ًکه ًکمتر ًبه ًقاعدًهمندیً
عالقه ًدارد ًً ،مربوط ًمی ًشود ً؟ ًاگر ًنمی ًتوانیم ًدرازمدت ًفکر ًکرده ًً ،در ًکسب ًاعتمادً
دیگران ًکوشا ًباشیم ًو ًاستراتژیک ًبیاندیشیم ًً ،کمبود ًنظریه ًداریم ًیا ًاینکه ًتلقًیً
بزنبروییًازًزندگیًمانعًازًکارًاساسیًمیًشودً؟ً
ً
شاید ًاین ًمباحث ًدلیلی ًبر ًرادیکالیسم ًتاریخ ًمعاصر ًما ًباشد ًً .زیرا ًرادیکالیسم ًریشهً
در ًضعف ًو ًناتوانی ًدارد ًتا ًتوانایی ًً .در ًمقابل ًً ،اعتدال ًً ،نتیجۀ ًاعتماد ًبه ًنفس ًاست ًً.
اینکهًماًنمیًتوانیمًباًهمًمعاشرتًدوًطرفهًوًمعقولًداشتهًباشیمًوًهرًطرفًدرًپیً
حداکثرگرایی ًاست ًً ،آیاریشه ًدر ًفکر ًو ًنظریه ًدارد ًیا ًنوعی ًناهنجاری ًروانی ًو ًخلقیً
است ً؟ ًوقتی ًتحصیل ًکردههای ًیک ًجامعه ًنتوانند ًبا ًیکدیگر ًبه ًاجماع ًبرسند ًوً
حسادتها ًرا ًکنار ًبگذارند ًو ًمبنا ًرا ًقواعد ًپیشرفت ًوً
ً
محوریها ًو ً
ً
خودخواهیها ًً ،خود ً
ً
روشهایًخاصًخودشانًامورًراً
ً
کردههاًباً
ً
مصالحًکالنًکشورًبدانندًً،طبعاًًغیرتحصیلً
بدستًخواهندًگرفتًً.
حرکتهایً
ً
نخبهگرایی ًو ًتخصص ًً ،
ً
یکی ًاز ًکشورهایی ًکه ًطی ًدهة ًگذشته ًبراساس ً
حوزههای ًسیاسی ًً ،نمایندهً
ً
قابل ًتوجهی ًانجام ًداده ًاست ًً ،افغانستان ًاست ًً .در ً
مجلس ًً ،امنیتی ًً ،اقتصادی ًو ًفرهنگی ًً ،طیفی ًاز ًافراد ًمتخصًص ًً ،آشنا ًبه ًموضوع ًً،
زبانهای ًخارجی ًً ،ذهن ًسیستماتیک ًو ًعالقمند ًبه ًمصالح ًکشور ًً ،ظهور ًوً
مجهز ًبه ً ً
داشتهاند ًً .هرچند ًافغانستان ًراهی ًطوالنی ًبرای ًانسجام ًداخلی ًو ًپیشرفتً
ً
بروز ً
گروههایً
اقتصادی ًدر ًپیش ًدارد ًً ،اما ًتجمًع ًاین ًسطح ًاز ًکیفیًت ًفکری ًو ًتخصًصی ًو ً ً
نخبهًدرًکشورداریًآنًتحسینًآمیزًاستًً.ثباتًترکیهًنیزًدرًهمینًقالبًوًدرًسطحیً
به ًمراتب ًباالتر ًبسیار ًقابل ًتأمل ًاست ًً .اکثریت ًمردم ًترکیه ًزندگی ًساده ًای ًدارند ًً،
ولی ًبه ًواسطۀ ًثبات ًکشورشان ًو ًامید ًبه ًآینده ًً ،خوشحال ًهستند ًً.به ًهمین ًدلیلً
مهمترین ًوظیفۀ ًیکً
برجستهای ًدارد ً؛ ًزیرا ً ً
ً
می ًتوان ًگفت ًترکیه ًسیاستمداران ً
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انسانها ًبه ًآن ًعالقمندً
ً
سیاستمدار ًً ،ایجاد ًثبات ًاست ًً -خصیصه ًای ًکه ًاکثریت ً
هستند ًً .دومین ًوظیفۀ ًمهم ًسیاستمداران ًً ،عبوردادن ًمسائل ًیک ًکشور ًاز ًمرحلۀً
امنیتیًبهًمرحلۀًاقتصادیًوًفرهنگیًوًاجتماعیًاستًکهًاینًوظیفهًراًهیأتًحاکمۀً
ترکیه ًبا ًدرایت ًو ًدوراندیشی ًبه ًانجام ًرسانیده ًاست ًً .سومین ًوظیفۀ ًمهمً
سیاستمداران ًً ،واردکردن ًطیف ًوسیعی ًاز ًاندیشمندان ًً ،تولیدکنندگان ًً ،نویسندگان ًً،
خبرنگاران ًً ،هنرمندان ًو ًنخبگان ًفکری ًیک ًجامعه ًدر ًمسیرهای ًپیشرفت ًو ًتوسعهً
بیدلیل ًنیست ًکه ًترکیه ًً ،مالزی ًو ًکره ًجنوبی ًً ،نرخ ًمهاجرت ًنزدیک ًبه ًصفرً
است ًً ً.
دارندًً.
به ًنظر ًاین ًنویسنده ًً ،عمدتاً ًمسائل ًتوسعه ًنیافتگی ًایران ًً ،فکری ًو ًتئوریک ًنیستند ًً،
میرسدً
برمیگردد ًً .به ًنظر ً ً
ً
بخشهای ًغریزی معاشرت میان ایرانیان ً
ً
بلکه ًبه ً
چندثانیهای ًً،
ً
بخش ًقابل ًتوجًهی ًاز ًشخصیت ًبه ًهیاهو ًً ،هیجان ًً ،عصبانیت ًهای ً
بهمزدنًقواعدًبهًعنوانًیکً
لجبازیًً ً،
بینیهایًً32ساعتهًً ً،
ً
واکنشهایًغریزیًً،جهانً
ً
لذًت ًً ،کوچک ًشمردن ًدیگران ًً ،برتریًطلبی ًً ،جلوگیری ًاز ًموفقیت ًدیگران ًً ،به ًحاشیهً
راندنًرقباًً،ناچیزًدانستنًفکرًدیگرانًً،محقًدانستنًخودًوًصدهاًمشتقًدیگرًبرًمیً
توسعهنیافتگی ًایران ًً ،فکری ًو ًاختالفات ًصرفاً ًفکری ًبود ًً ،راهً
ً
گردد ًً.اگر ًعلت ًمسائل ً
صنعتیشدهً
ً
حلهایًروشنیًداشتًً.مگرًنهًاینکهًدرًتمامیًکشورهایًصنعتیًوً ً
تازه
ً
رسانهها ًً ،رادیو ًوً
ً
روشهای ًحل ًو ًفصل ًاختالفات ًفکری ًاز ًطریق ًبحث ًً ،تحزب ًً ،
ً
ً،
راهحل ًدارند ًً :یا ًمنطقی ًوجودً
تلویزیون ًً ،آموزش ًو ًرقابت ًوجود ًدارد ً؟ ًمسائل ًفکری ً ً
تجربهای ًمالک ًاندیشه ًاست ًً .در ًطول ًزمان ًً ،ارجحیت ًیک ًفکر ًبر ًدیگریً
ً
دارد ًو ًیا ً
سریعً
ً
مشخص ًمی ًشود ًو ًیا ًاگر ًاصل ًبر ًکارآمدی ًباشد ًً ،برتری ًیک ًفکر ًبر ًفکر ًدیگر ً
اندیشههای ًبرتر ًحاکم ًباشد ًً ،ازً
ً
خود ًرا ًنشان ًمی ًدهد ًً .اگر ًدر ًفضای ًیک ًجامعه ً ً
ارزشها ًوً
ً
مالکها ًو ً
ً
طریق ًرقابت ًفکری ًو ًرقابت ًکاربردهایًفکری ًو ًمحصوالت ًفکری ًً ،
مهمتر ًً ،در ًشرایطی ًدر ًیک ًجامعهً
میشوند ًً.از ًیک ًمنظرً ًبه ًمراتب ً ً
مدلها ًمشخًص ً ً
ً
ویژگیهای ًغریزی ًً ،عصبی ًً ،احساسی ًً ،هیاهوگری ًً،
ً
فکر ًاولویت ًپیدا ًمی ًکند ًکه ً
خًلقی ًً ،و ًلذًاتی ًمانند ًتخریب ًو ًتضعیف ًدیگران ًجای ًخود ًرا ًبه ًمعنویت ًً ،اخالق ًً،
اندیشهًً،آرامشًدرونیًوًمتانتًرفتاریًبدهندًً.اینًاتفاقًبزرگًلزومیًنداردًدرًکلیًتً
نهادینهشدن ًآن ًدر ًقشر ًوسیع ًنخبگان ًفکری ًو ًابزاری ًکافی ًاستً
ً
جامعه ًتحقًق ًیابد ً؛ ً
ً.تجربۀًغربًً،چینًً،کرۀًجنوبیًً،برزیلًوًترکیهًازًدوًحالتًمجزاًوًیاًاحیاناًًترکیبیًدرً
تحقًق ًعقالنیًت ًو ًمعنویًت ًفوق ًً ،خارج ًنبوده ًاست ًً:یا ًعقالنیًت ًرشد ًاقتصادی ًآنها ًراً
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بدینجاًرساندهًاستًوًیاًناسیونالیسمًً،وًیاًهردوًً.حداقلًدرًتاریخًپانصدسالةًتوسعهً
تجربهای ًجدید ًحادث ًگردد ًً.طبعاً ًایران ًو ًایرانیانً
ً
راه ًدیگری ًقابل ًثبت ًنیست ً ًمگرآنکه ً
میًتوانندًراهًدیگریًراًبپیمایندًً.درهرصورتًً،خروجًازًغریزهًبرایًهرًرهیافتیًضروریً
درسهایی ًآموخت ًً.البتًه ًمی ًتوانیم ًهنری ًً،
ً
است ًو ًحداقل ًمی ًتوان ًاز ًتجربۀ ًدیگران ً
ًًچهًکسیًگفتهًاستً
تخیًلیًوًپستًمدرنًباًتوسعهًوًپیشرفتًبرخوردًکنیمًً:اصالً ً
میتوانیم ًصورت ًمسئله ًرا ًپاک ًکنیم ًو ًاهدافیً
باید ًپیشرفت ًکرد ًو ًتوسعه ًیافت ً؟ ً ً
جدید ًبرای ًحیات ًبشری ًتعریف ًکنیم ًً .اما ًاگر ًاحیاناً ًبه ًفرمودة ًرئیس ًسابق ًمجلسً
لهای ًگوناگونیً
راههایًمتعدًدًوًبدی ً
شورایًاسالمیًبخواهیمًژاپنًخاورمیانهًشویمًً ً،
روشها ًبسیار ًمحدود ًاست ًً:خروج ًاز ًهیجان ًو ًهیاهو ًً ،لذًتً
ً
انتخابها ًو ً
ً
وجود ًندارد ًً.
های ًً 24ساعته ًو ًهدردادن ًدرآمد ًنفت ًو ًگاز ًبرای ًنیازهای ًروزمره ًو ًورود ًدر ًفرآیندهایً
عقالنی ًچهل ًساله ًً ،پنجاه ًساله ًو ًصد ًساله ًبا ًاتکاء ًبه ًقواعد ًپایدار ًً ،اولویت ًهایً
اجماعسازی ًً ،یادگیری ًو ًاحترام ًبه ًحقوقً
ً
غیرفردی ًً ،معاشرت ًمعقول ًً ،نقدپذیری ًً ،
یکدیگر ًً .از ًعقالنیت ًاقتصادی ًو ًوطن ًدوستی ًهم ًشاید ًبتوانیم ًبهره ًگیریم ًً .لزومیً
ندارد ًموضوع ًپیشرفت ًو ًتوسعه ًرا ًاینقدر ًپیچیده ًکنیم ً.فرمول ًها ًو ًقواعد ًبسیار ًسادهً
میخواهیم ًدرً
نمیدهند ًبه ًآنها ًعمل ًکنیم ًً ً .
ً
گرههای ًخًلقی ًما ًاجازه ً
هستند ً؛ ً ً
آیندهگراییًخیلیًبرایًماًاهمیتیًنداردًً.
ً
کوتاهمدتًازًزندگیًلذتًببریمًً.ساختارهاًوً
ً
توسعهیافتگی ًقبل ًاز ًآن ًکه ًاعداد ًو ًارقام ًباشد ًً ،یک ًتصمیم ًً ،یک ًفرهنگ ًً ،یک ًنگاهً
ً
خاصًبهًزندگیًً،یکًنگاهًانسانیًبهًدیگرانًوًیکًجهانًبینیًاستًً.نگاهیًفرآیندیً
میکند ًکه ًبه ًواسطة ًحاکمیت ًروش ًپروژه ًایًً
طی ًسه ًدهۀ ًگذشته ًً ،ما ًرا ًاقناع ً ً
توسعهنیافتگی ًایران ًمورد ًشناخت ًوً
ً
مهندسین ًدر ًمدیریت ًکشور ًً ،عوامل ًنامحسوس ً
کوتاهمدًت ًدر ًسطح ًمدیریت ًو ًخًلقیاتً
ً
قرارنگرفتهاند ًً .روش ًمهندسی ً
ً
بررسی ً
توسعهیافتگی ًنخواهند ًرساند ًً.
ً
نامحسوس ًو ًمضر ًانباشته ًشدۀ ًتاریخی ًً ،ما ًرا ًبه ً
نزاعهای ًسیاسی ًً ،پدیده ًای ًبه ًنام ًکشور ًوجود ًداردً .باید ًبدان ًتوجه ًشود ًوً
فراتر ًاز ً ً
اولویت ًیابد ًً.عقالنیت ًباید ًدر ًحدی ًرشد ًکند ًکه ًنزاع ًسیاسی ًجهت ًتحقًق ًمنافع ًیکً
کشورًباشدًًً.
نزاعهای ًسیاسی ًبر ًثروت ًوً
توسعهیافتگی ًاز ًمنظر ًاقتصاد ًسیاسی ًً ،نوعی ًمدیریت ً ً
ً
نزاعهایًسیاسیًبعضاًًدرًکشورهاییًهمانندًآلمانً ً،
منابعًاقتصادیًکشورهاًاستًً ً.
سوئدً ،سنگاپور ًو ًکره ًجنوبی ًمی ًتواند ًبه ًنفع ًعامۀ ًمردم ًنیز ًتمام ًشود ًً .نزاعً
سیاسی ًمذموم ًنیست ًً ،بلکه ًبه ًمنطق ًنزاع ًبر ًمی ًگردد ًً.در ًامریکا ًً ،نزاع ًسیاسیً
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برسر ًً 34000میلیارد ًدالر ًاست ًً ،در ًچین ًبرسرً ً 0000میلیارد ًدالر ًً ،در ًعربستان ًبرسرً
ً400میلیاردًدالرًوًدرًایرانًبرسرًً70میلیاردًدالرًًً.
ً
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