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  گفتگو و توسعه

  

∗∗∗∗    دكتر سيد احمد موثقي
  

  دانشگاه تهران گروه علوم سياسي دانشيار

  

   :چكيده
ها و كمبودهايي اسـت كـه آنهـا             ها و ملل اساساً براي رفع نيازها، نارسايي       روابط بين افراد و گروه    

ثروت، رفاه،  ها،  اي و تحقق و افزايش ظرفيت     به طور طبيعي دارند و جهت نيل به اين هدف توسعه          
ها و جوامع مدرن به كمك عقل و علم و با تقسيم كار تخصصي و مبادلة                صلح و همزيستي ، انسان    

المللـي بـا    آزادانة كلمه و كاال و رقابت سازنده و گفتگو  و مذاكره و سازش در سطوح ملي و بين                  
، فضاي صـلح و     طور كه اين مقاله درصدد تبيين آن است       در واقع همان  . يكديگر همكاري مي كنند   

ساز توسعه و ترقي و تمدن است ولي فضاي جنگ و خشونت و تنش    تفاهم و گفتگو و آشتي، زمينه     
  .ساز عقب ماندگي  و زوال مي باشدو درگيري ، زمينه

  
  

  : واژگان كليدي
   آزادي- عقالنيت – مدرن – مدرنيته – خشونت – جنگ – صلح – توسعه –گفتگو 

                                                           
∗
                ۶۶۴۰۹۵۹۵: فاکس  

  :اسي منتشر شده استشكده حقوق و علوم سي زير در مجله دانتاز اين نويسنده تاكنون مقاال
اش با روشنفكر و رابطه«؛ 26، شماره 70، سال »الدين اسدآبادينوسازي و اصالح ديني از ديدگاه سيدجمال«

بررسي «؛ 50، شماره 79، سال »پدرساالري و مدرنيته« ؛ 48، شماره 79، سال »حقيقت و نظم در پروژه مدرنيته
اقتصاد « ؛ 52، شماره 80، سال »1920-1950هاي صله سالتجربه نوسازي فرهنگي و سياسي در تركيه در فا

يك (رابطة دين و سياست در ايران « ؛ 54، شماره 80، سال »1920-1950هاي سياسي تركيه در فاصله سال
؛ 63، شماره 83، سال »توسعه ، سير تحول مفهومي و نظري« ؛ 59، شماره 82، سال »)بررسي تئوريك و تاريخي

، »اقتصاد سياسي ايران در دورة جمهوري اسالمي« ؛ 69، شماره 84، سال » در ايران معاصرنوسازي و اصالحات«
  .71، شماره 85سال 

 .براي دانشگاه تهران استخراج شده است» صلح و توسعه«اين مقاله از طرح پژوهشي 
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  مقدمه

 توسعه دهد مي نشان يافته توسعه و متمدن جوامع تاريخي هاي تجربه كه طور همان

 در كه باشد مي جوامع و ها انسان بين مولد و سازنده تعامل نوع يك محصول تمدن و

 را يكديگر كمبودهاي و نيازها خدمات و كاالها و ها ايده و آراء ةمبادل با مختلف ابعاد

 افراد واقع در. سازند مي محقق را ودخ بالقوه استعدادهاي و ها ظرفيت و نموده برطرف

 شوند مي جمع هم دور دارند كه كمبودهايي و نيازها همين دليل به انساني هاي گروه و

 پذيرش ضمن جمعي زندگي اين در و كنند مي زندگي اجتماعي صورت به و

 با رابطه برقراري بدون آنها. كنند مي كسب نيز مزايايي متقابال خود براي هايي محدوديت

 نتيجه در و سازند مرتفع را خود كمبودهاي و نيازها تنهايي به توانند نمي يكديگر

 تنها و است اجتماعي موجودي طبيعتĤ انسان. بپردازند خود تكامل و رشد به توانند نمي

 نوع هر حال عين در اما. شود مي شكوفا او انسانيت كه هاست انسان ساير با رابطه در

 موارد بسياري در. انجامد نمي جوامع و ها انسان شكوفايي و شدر به لزومĤ هم اي رابطه

 نحوي به يكديگر مقدورات و امكانات از بتوانند كه نيستند شرايطي در رابطه طرفين

 نابودي و تخريب به شكوفائي و رشد جاي به نتيجه در و ببرند بهره مولد و سازنده

 اينكه بدون برد مي بهره لمقاب طرف از طرف يك كم دست يا كنند مي كمك همديگر

 به موكول سازنده و مولد ارتباط برقراري حالت دو هر در. برساند بهره متقابال خود

  .است هايي زمينه و شرايط وجود

 آميز صلح فضايي در ها تمدن و ها فرهنگ ديگر عبارتي به و جوامع و ها انسان اجماال

 خودجوش مبادله و هستند كه طور آن يكديگر تحمل و پذيرش با و جويانه مسالمت و

 و پيشرفت و ترقي ساز زمينه توانند مي خود هاي سرمايه و امكانات و منابع آزادانه و

 به مستقيمĤ ها زمينه اين از استفاده كيفيت و ميزان البته. باشند يكديگر تكامل و توسعه

 نطرفي از يك هر انجذاب و هاضمه قوه و خالقيت و پويائي و عقالنيت و ظرفيت

 اساسي كمكي تواند نمي باال از و بيرون از تحميل و تزريق صرف و دارد بستگي مبادله
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 بر حاكم فضاي چنانچه برعكس،. بنمايد ها زمينه اين از برداري بهره كيفيت و ميزان به

 باشد، درگيري و تشنج و جنگ و خشونت با توأم و خصمانه ملل و ها انسان روابط

 از هريك زوال و ضعف و رود مي بين از طرفين بين طبيعي و دآزا مبادله امكان و زمينه

 و شود مي مربوط مقابل طرف با مفيد و سازنده تعامل امكان عدم به مستقيمĤ طرفين

  .بيند مي آسيب شدت به طرف يك كم دست

 و تئوريك منظري از توسعه تبيين و توصيف از پس شود مي تالش مقاله اين در

 مفيد، و سازنده تعامل نوع يك عنوان به امر، اين در گفتگو تأثير و نقش به تاريخي

 روابط سطح در يكي شود، دنبال سطح دو در تواند مي بحث اين البته. شود پرداخته

 هرجامعه درون در و ملي و داخلي سطحي در ديگر و ها تمدن و ملل و ها فرهنگ ميان

 مطرح اينجا در كه سؤالي. مكني مي رجوع ملي سطح به المللي بين سطح از تدريج به كه

 در توسعه تحقق در گفتگو صورت به آميز مسالمت رابطه آيا كه ستا آن باشد مي

 گفتگو چون كه اينست ماهم فرضي پاسخ خير؟ يا است مؤثر ملي و المللي بين سطوح

 و تفاهم و درك از پس و كند مي فراهم را متقابل شناخت و تفاهم و درك امكان

 و مولد نحوي به سياسي و اقتصادي فرهنگي، مبادله براي ايطشر متقابل شناخت

 درون در را توسعه منطق كه ميزاني به هرطرف شود، مي آماده طرفين بين سازنده

 توسعه فرآيند تسريع و تقويت براي شرايط اين از تواند مي باشد كرده پياده خودش

  .ازدس محقق را خود توليدي هاي ظرفيت و نمايد برداري بهره خود

 سياسي و اقتصادي فرهنگي، ابعاد در و ملي و المللي بين سطح دو در بحث بنابراين

 به نيز و دارد اختصاص توسعه با گفتگو رابطه به مقاله عنوان چون ولي شود مي دنبال

 و ملي محور حول بحث ثقل كه شود مي تالش نوشته اين صفحات محدوديت دليل

 سطح در و اقتصادي بعد در مبادله مقوله به آن بسط و باشد سياسي ـ فرهنگي ابعاد

 صورتي به ديگري مقاله در و ادامه در گرچه است، مقاله عنوان از خارج المللي بين

  .باشد مي بررسي قابل سياسي اقتصاد نگرش با مجزا
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  المللي بين و ملي سطوح در توسعه

 و شده تخراجاس طبيعي علوم از كه است اجتماعي علوم در كليدي مفهومي توسعه

 زميني در گياه تخم و دانه يك. است رفته كار به بشري جوامع در تغيير فرآيند مورد در

 يا و شود مي تبديل گياه و گل يك به اش بالقوه استعداد تحقق با و نموده تغيير مناسب

 و نوع به تر ساده حالتي و نوع از خود تكامل و رشد روند در ارگانيسم يك كلي طور به

 (Riggs, F.W., 1984:126) .رسد مي كمال و بلوغ حد در تر پيچيده و باالتر تر، كامل حالتي

» تكامل «،»رشد «هاي واژه با داروينيسم فكري قالب تأثير تحت بيولوژيك تغييرات اين

 آن طي كه شد فرآيندي توسعه طريق بدين و شد توصيف» توسعه «سپس و

 تا گردد مي شكوفا و محقق ارگانيسم يا شيء يك بالقوه هاي توانايي و نهفته استعدادهاي

 نيز توسعه واژه لغوي معناي در. برسد اش نهايي بلوغ و كامل طبيعي، شكل به آنكه

 دارد، وجود چيزي در بالقوه طور به هرآنچه ظهور و لفاف و پوشش از شدن خارج

  .است مطرح

 گرايان تكامل سطتو بيولوژيكي استعاره اين بعد به ميالدي هجدهم قرن اواخر از

 و رفت كار به اجتماعي حوزه در ،)1820ـ1903  (1اسپنسر هربرت جمله از اجتماعي،

 و طبيعت تئوري تركيب با (Barnett, 1989:19). شد تلقي ارگانيسم يك نيز جامعه

 توسعه تاريخ، هگلي مفهوم و تكامل دارويني مفهوم ديگر عبارتي به و تاريخ فلسفه

 اشكالي به تر ساده اشكالي از بشري اجتماعي هاي نظام كاملت بر دال شد مفهومي

) 1743ـ1794  (2كندورسه تر، پيش(Riggs, p. 126) .كمال و بلوغ حد در باالتر تر، پچيده

  3كنت آگوست و كرده مطرح را» ترقي ايده «فرانسوي دان رياضي و فيلسوف

 علم، به نسبت بينيخوش با بشر، درك تكامل گانه سه مراحل طرح با) 1798ـ1857(

 تنظيم اروپا تجربه اساس بر كه را علمي تفكر و اثباتي علوم دوره به مدرن انسان ورود

                                                           
1- Herbert Spencer. 
2- Condorcet 
3- August Comte 
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 واقع عالم در البته. بودند نموده تشريح بشريت، كل براي كلي قانوني عنوان به بود شده

 جوامع دگرگوني و بود جريان در نيز عميقي اجتماعي تحوالت غربي جوامع بستر در و

 و داري سرمايه صنعتي، جوامع صورت به رنسانس ماقبل سنتي و فئودالي اورزي،كش

 طبيعي محيط بر مدرن انسان كنترل سياسي و اقتصادي فرهنگي، توسعه طريق از مدرن

 و خوشي و مادي بهبود و اجتماعي رفاه و كرده فراهم را پيرامونش اجتماعي و

 به و مبنا بر پروتستانتيسم گذر از تحول ناي. بود آورده ارمغان به او براي را شادكامي

 را اروپائي جوامع ساختاري و جانبه همه نوسازي فرآيند در كه بوده، نيز مدرنيته معناي

  .بود رسانده» توسعه «به

 هاي مؤلفه داراي غربي تمدن و غرب در توسعه و نوسازي نظري مبناي مدرنيته

 جمله از. انجاميد جديد تمدني يريگ شكل به دليل همين به و بود نيز عام و كليدي

 فردگرايي، گرايي، علم گرايي، عقل اومانيسم، يا باوري انسان مدرنيته عام هاي مؤلفه

 بيني جهان. بودند قانونمداري و برابري سكوالريسم، يا دنياگرايي فردي، حقوق و آزادي

 و يتموجود و دهد مي قرار دنيا و اجتماعي حيات گوهر و محور را انسان مدرن

 ملموس و عيني و طبيعي صورت همين به انسان. شناسد مي رسميت به را او حاكميت

 در كه طور آن نه دارد بشر عنوان به طبيعي حقوقي و دارد اعتبار و احترام و اصالت

 رد قصد به را ذهني و مفروض و آرماني انساني آن طي و است مطرح سنتي هاي نگرش

  .دهند مي اصالت و نموده رزشگذاريا هست كه طور آن انسان انكار و

 قول به (جهان از  1»زدايي طلسم «به علمي و عقالني رويكردي با مدرن انسان اين

 از نيز و  6هگل و  5كانتتا  4دكارت از و پرداخت  3امور سازي دنيوي و  2)وبر ماكس

                                                           
1- Disenchantment. 
2- Max Weber. 
3- Secularization 
4- Decartes. 
5- Kant. 
6- Hegel. 
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 و عقل كمح به  6انيشتن و  5نيوتون تا  4براهه تيكو و  3كوپرنيك و  2گاليله و  1كپلر

 گرايي، خرفه با .گماشت همت خود فراروي عيني و ذهني موانع رفع به علم

 مرموز و آشكار و پنهان نيروهاي اقسام و انواع غلبه و جادو و طلسم تقديرگرايي،

 فكري و علمي و عقالني تكامل زنجيري و غل همچون كه الطبيعي، ماوراء و طبيعي

 دچار را او سياسي و اقتصادي فرهنگي، تماعي،اج توسعه نتيجه در و  اروپائي انسان

 به اروپائي انسان راه» زمان «گذر از» مشاهده «و» عقل«. شد مبارزه بودند، كرده اختالل

 و نوآوري انتقادي، تفكر راستا همين در. گشود را» تمدن «و» توسعه «و» ترقي «سوي

 تفاوت، و تنوع و ثرتك پذيري، هم و تسامح و تساهل علمي، و عقالني داوري ابداع،

 قانون، حاكميت و ها انسان برابري فردي، حقوق و  آزادي بيان، و انديشه آزادي

 كاالها آزادانه مبادله آزاد، گفتگوي و بحث افراد، خصوصي حوزه و حريم از پاسداري

 به تدريج به ديگر، ملل و اقوام و ها انسان با فرهنگي دادوستد و اطالعات و خدمات و

  .آمد در غالب فرهنگي انجري صورت

 رخ اقتصادي و سياسي اجتماعي، توسعه كه بود حاكم فرهنگي فضاي چنين در

 خدا، طبيعت، خود، به نسبت اش رابطه تغيير و اروپايي انسان نگرش تغيير پي در. نمود

 سرمايه، انباشت انداز، پس توليد، و كار به اجتماعي طبقات و ها گروه زندگي، و دنيا

 وبر،: به نك( دادند اهميت تجارت، و بازار در مبادله تكنولوژي، و صنعت اري،گذ سرمايه

 دموكراسي برقراري در را خود» تاريخي مأموريت  «7ماركس قول به بورژوازي و )1373

 معروفش كتاب در  8مور بارينگتون كه طور همان البته. رساند انجام به دو، هر توسعه و

 را نوسازي در متفاوت راه سه كم دست يافته توسعه و پيشرفته جوامع كند مي تحليل

                                                           
1- Kepler. 
2- Galilei. 
3- Copernicus. 
4- Tycho Brahe. 
5- Newton. 
6- Einstein. 
7- Marx 
8- Barrington Moore. 
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 مور،(. دارد نيز را خود خاص هاي ويژگي هريك كه اند كرده طي توسعه به رسيدن براي

 بسترهاي در توسعه و نوسازي فرآيند مدرنيته، اگرچه كه گفت توان مي اما )1369

 خود به يا ويژه هاي خصيصه جوامع از هريك خاص اجتماعي و فرهنگي تاريخي،

 همه كه دارند وجود فراگيري و عام هاي مؤلفه و ها ارزش حال عين در ولي گيرد مي

 ـ اقتصادي ساختارهاي و ايستارها در را ها آن بايد توسعه به رسيدن براي جوامع

  .نمايند اعمال و داده قرار مدنظر خود سياسي و اجتماعي

 آن اي، جامعه در توسعه منطق و عام هاي مؤلفه آن غلبه و يافتن جريان صورت در

 .ديگر جوامع با رابطه در هم و شود مي تقويت توسعه مدار در خود داخل در هم جامعه

 به نسبت پذيرا و باز و انتقادي علمي، عقالني، رويكردي با فرد اگر خرد بعد در

 و نظم و كند ايجاد انجذاب و هاضمه باالي قوه و توانايي و ظرفيت خود در تغييرات

 اش بالقوه استعدادهاي شكوفايي و تحقق به تواند مي نمايد، برقرار خود درون در امانيس

 را استعدادها آن محيط با و ديگران با مولد و سازنده تعاملي در بعد و باشد اميدوار

 با نتيجه در و رويكرد همان با تواند مي جامعه هم كالن بعد در. سازد باورتر هرچه

 و نموده برقرار عقالني و نهادينه و قانونمند ساماني و نظم ،كارايي و ظرفيت ايجاد

 در ادامه در و گيرد كار به توسعه و توليد مدار در را كشور امكانات و منابع و ها سرمايه

  .سازد بارورتر هرچه را اش داخلي توسعه و توليد جوامع ساير با مولد و سازنده تعاملي

 فرهنگي هويت. است آن محصول و دارد طارتبا فرهنگ با عميقĤ توسعه واقع در

راث مي حفظ دوگانه خواست معناي به و دارد حياتي اهميت درونزا توسعه در داشتن

 احترام و فرهنگي چندگانگي پذيرش با بنابراين و باشد مي ها دروازه گشودن و گذشته

 ديگران، ور ريف(. دارد ارتباط متقابل گفتگوي و آنان حيات حق و ملل هاي ارزش به متقابل

 به و شده عملي مردم مشاركت با درونزا توسعه كه است شرايطي چنين در )27 ص ،1372

 يك پذيرش متضمن درونزا توسعه «لذا. آيد درمي انساني واقعĤ تمدن پروژه يك صورت

 وارداتي عناصر غيرانتخابي پذيرش با كه فرآيندي است، آفرينندگي ـ خود فرآيند

  ) 28 ص ،همان (.»است ناسازگار
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 خوبي به ها تمدن و ها فرهنگ زوال و صعود عوامل و علل به تاريخي نگاهي

 با خود شكوفائي و گيري شكل روند در يوناني تمدن. كند مي تأييد را فوق استدالل

 و آزاد علمي، عقالني، فضايي داخل در اسپارت، سرنوشت با مقايسه در آتن، مركزيت

 با فرهنگي دادوستد به ادامه در و كرد برقرار نوآوري و نقد و مدارا و گفتگو با توأم

 و پرداخت النهرين بين حوزه و ايران ،مصر در جمله از ديگر هاي تمدن و ملل و اقوام

 اساس بر براهين و شواهد و مدارك و اسناد و علم و عقل حكم به كه را آنچه هر

 غير و نمود جذب تياف منطقي و مفيد و درست خود شده پذيرفته موازين و ها مالك

 دوره در ايراني شكوه با تمدن و فرهنگ. شد ساز تمدن طريق بدين و  نپذيرفت را آنها

 و عقالني سازماندهي و نظم. شد شكوفا ترتيب همين به نيز ساسانيان و هخامنشيان

 و ها فرهنگ از اقتباس و اخذ و داخل در تسامح و تساهل كارآمدي، و كارآيي علمي،

 روابط حوزه در آنان با گفتگو و فرهنگي مبادله و روم و يونان در رديگ هاي تمدن

 اسالمي تمدن گيري شكل )1349 يرشمن،گ: به نك(. ساخت محقق را ايراني تمدن خارجي،

 فلسفي، گرا، عقل غايت به كه معتزله روشنفكرانه و فكري جريان غلبه با داخل در نيز

 آزاد گفتگوي و بحث و تسامح و تساهل با توأم و ورنوآ و آزادانديش انتقادي، علمي،

 دوران در ويژه به ،انجاميد» ترجمه نهضت «برقراري و» الحكمه بيت «ايجاد به و بود

 و يونان علمي و فلسفي متون و منابع از اقتباس و اخذ با خارج در و مأمون، و هارون

 به اسالمي تمدن و فرهنگ  شكوفائي ساز زمينه گرديد، همراه بالد ساير و ايران و روم

 / هجري چهارم قرن از متز آدام كه حدي به شد ق5/ م11 تا ق 3/م9 قرون در ويژه

 در مستقلي اثر و كند مي ياد اسالمي رنسانس دوره عنوان به اسالم عالم در ميالدي دهم

 دنياي بين اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي مبادله و گفتگو )1362 متز،(. دارد رابطه اين

 طلبد مي را تحقيق از مستقلي حوزه هريك ايران و اسالم عالم بين نيز و يونان و اسالم

 در نيانااير كه اي عمده سهم و اسالم و ايران متقابل تأثير و نقش خصوص به و

 بوده كننده تعيين و پايدار و چشمگير بسيار ،اند داشته اسالمي تمدن و فرهنگ شكوفائي

  ).1374  حمدي،م نيز و. 1362 طهري،م مرتضي شهيد استاد: به نك(. است
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 و نقش در ما استدالل مؤيد نيز سو بدين رنسانس از غربي جديد تمدن شكوفائي

 ها قرن غرب دنياي. باشد مي توسعه و سازي تمدن در فرهنگي دادوستد و گفتگو تأثير

 زا تدريج به و داشت مبادله اسالمي پيشرفته تمدن و فرهنگ با سيسيل و اندلس طريق از

 هاي زمينه نيزق  5ـ7/م11ـ13 قرون در صليبي هاي جنگ جريان در و شد مي تغذيه آن

 حتي و شود مي ياد» اسالميزه مسيحيت «عنوان به آن از كه پروتستانتيسم گيري شكل

 ها جنگ اين در كه ونيز و سيسيل تجار كمك به اروپا در سرمايه انباشت روند تقويت

 را مالي و اقتصادي نظر از پررونق  شرق به  جارتت راه طريق بدين و بودند فعال

 فراوان گيري بهره بر عالوه اروپا )اول فصل ،1378 موثقي،: به نك(. گرديد فراهم بودند، گشوده

 به ربيغ منصف نويسندگان كه مسلمانان اجتماعي تجربيات و علمي و فلسفي منابع از

 و كشف ،))ب (1359 اسالمي، اسپانياي وات،: نيز و ، )الف(1361 وات،: به نك( دارند اذعان آن

 هاي ترجمه مديون نيز را خود يوناني فلسفي متون و ها سنت و ها ريشه مجدد شناسائي

 و شارح رشدنبا چون دانشمنداني و فيلسوفان از و هستند مسلمانان علمي آثار و دقيق

 ،1367 ،3 ج شريف، :به نك(. شود مي ياد غربي جديد تفكر پدر عنوان به حتي ارسطو مفسر

 ابوريحان خلدون، ابن غزالي، سينا، ابن آراء تأثيرات نيز و) 528-320 و 497-8 صص

 گوته چون كساني بر مولوي و حافظ اخير هاي دوره در حتي و بيكن و كنت بردكارت،

 هفتم / ميالدي سيزدهم قرن در آكويناس توماس سينائي ابن رهيافت مشخصĤ و نيچه و

  )همان (.بود اروپا و ايتاليا در ادبي رنسانس ساز زمينه كه قمري

 آزاد و نوآورانه انتقادي، علمي، عقالني، روندي در مبادله و گفتگو فرهنگ بنابراين 

 ابعاد در توسعه در ديگر عبارتي به و سازي تمدن در قاطع و مستقيم تأثيري و نقش

 بايد و باشند تأثيرگذار وانندت نمي خود خودي به ايستارهايي چنين البته. دارد آن مختلف

 در توسعه. كنند سرايت نيز سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي ابعاد در و ساختار ةحوز به

  :از عبارتست پاول و آلموند تعبير به بنا سياسي بعد

 به آن، المللي بينو  اجتماعي هاي محيط در تغييرات به  سياسي نظام پاسخ

 مشاركت، سازي، ملت سازي، دولت به وطمرب هاي چالش به نظام آن پاسخ ويژه
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 نظام استقالل ساختاري، انفكاك: از عبارتند سياسي توسعه معيار سه ... توزيع و


.Huntington). فرهنگي سازي دنيوي و فرعي، S.P.,
 in
Cyril
 E.
 Black,


1976:
41)


 براي عمده معيار سه كلي طور به پاي، لوسين جمله از سياسي، توسعه نويسندگان

 با رابطه در افراد ميان در فزاينده برابري: از نداعبارت كه اند نموده مطرح سياسي توسعه

 و پيرامونش هاي محيط با رابطه در سياسي نظام روزافزون ظرفيت و سياسي نظام

 بر همچنين (Ibid) .سياسي نظام درون در ساختارها و نهادها افزايش به رو انفكاك

 در مشاركت يا تحرك سازي، دموكراتيزه ملي، پارچگييك سازي، عقالني هاي مؤلفه

 كارآيي «عنوان به را سياسي توسعه ارگانسكي  (Ibid) .شود مي تأكيد سياسي توسعه

 تعريف» ملي اهداف براي ملت انساني و مادي منابع از برداري بهره در حكومتي ةفزايند

  (Organski, 1965: 65).كند مي

 توسعه سياسي نظام يك ويژگي ترين مهم ساختاري كاركردگرايي تئوري اساس بر

 پاسخگويي جهت خويش هاي توانايي از بهتر گيري بهره براي آن ظرفيت گسترش هيافت

 و مادي منابع تجهيز (استخراجي توانايي شامل ها توانايي اين كه است، مردم نيازهاي به

 تنظيم در الزم اقتدار از برخورداري (تنظيمي توانايي ،)المللي بين و داخلي محيط معنوي

 ها، ارزش اقتدارآميز توزيع (توزيعي توانايي ،)دولت با اجتماعي هاي گروه و افراد روابط

 ،)جامعه مختلف هاي اليه و سطوح در خدمات و كاالها ها، قدرت ها، فرصت ها، منزلت

 و) جامعه قبول مورد هاي ارزش با ها سياستگذاري ساختن مرتبط (نمادين توانايي

 المللي بين و داخلي فشارهاي و ها خواسته و تقاضاها پاسخگوي (پاسخگويي توانايي

 چهارگانه كاركردهاي از تئوري اين در همچنين )سوم فصل ،1376 بديع،(. باشد مي ،)بودن

 استخدام ـ2 سياسي، پذيريجامعه ـ1 :از عبارتند كه شود مي ياد سياسي نظام هر

 اهميت اينجا در آنچه )همان(. سياسي ارتباطات ـ4 ها، خواسته تجمع و بيان ـ3 سياسي،

 و احزاب فعاليت طريق از سياسي، نظام چهارم و سوم كاركردهاي در كه است آن دارد

 كه شود مي داده اجازه قانون، چهارچوب در مردم آزادانه گفتگوي و بحث و ها رسانه
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 و شده منتقل دولت به ماعياجت هاي گروه و افراد نظريات و آراء و ها خواسته نيازها،

 شفاف و صحيح و آزاد جريان با و نمايد دريافت را مناسب هاي پاسخ نيز متقابالً

 به و يابد مي پاسخ و شده مطرح وجهي بهترين به مسائل آراء، و ها ارزش و اطالعات

  .انجامد مي دو هر دولت و جامعه تقويت

 آزاد مبادله و ها رسانه نقش به اشاره با يونسكو اسبق رؤساي از امبو مختار احمد

   :نويسد مي توسعه در اطالعات

 ويژه به كشور، هر هاي رسانه توسعه طريق از ها فاصله و ها اختالف از كاستن

 ها پيام تر اساسي و تر آزادانه جريان موجب شك بدون توسعه، حال در كشورهاي

 خواهد كمك المللي بين تفاهم گسترش و كشورها اين پيشرفت به و شود مي

 و فراگيري و ها دانسته كلي ذخيره افزايش در فني و علمي اطالعات... كرد

 و خدمات و دارند عهده بر اساس نقشي فنون، و ها دانش در مهارت كسب

 براي اساسي وسايل جمله از آنها، پخش و سازي آماده مسئول هاي دستگاه

  )51-2صص ،1366 امبو، (.است جوامع توسعه

 را توسعه هم اجتماعي يروانشناس دانشمندان و شناسانانسان حال، عين در

 :Schlegel, 1977)اند كرده تعريف» خود فرهنگي هاي ارزشبه  انسان ةفزايند دستيابي«

 معيشت نيز و تعريف همين نظير اجتماعي ترقي براي اهدافي ذكر ضمن و  (19-21

 به دارد مناسبت ما بحث وضوعم با كه را اهداف از يكي آزادي، و اعتبار و قدر زندگي،

  :كنند مي مطرح زير صورت

 متقابال روزافزون طور به اجتماعي ـ فرهنگي واحدهاي فزاينده استقالل
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 قومي، و نژادي مذهبي، هاي گروه اجتماعي، طبقات ها، ملت نظير هم، به وابسته

 و خودكفائي دربرگيرنده استقالل. افراد يا مدارس اي، حرفه هاي سازمان

 هويت يك داشتن معني به ويژه به و است خاص ييها جنبه از دمختاريخو

 هم متقابل وابستگي. باشد مي گرفته شكل خوبي به و روشن قاطع، فرهنگي

 و عشق تحسين، پرستيژ، حتي و ها مهارت خدمات، كاال، (مبادله دربرگيرنده

 شراكت لكهب رساند، مي را معناست با هرآنچه در شراكت تنها نه و بوده) معاني

 يا استقالل، اما. رساند مي نيز را غيره و واقعيات تفسير زندگي، هدف و معني در


(Ibid).»دارد ضرورت متقابل وابستگي از قبل آن، از ميزاني حداقل


 و ثبات و نظم و شود مي شكوفا علم و عقل آن طي كه سياسي و فرهنگي توسعه

 و بحث و تسامح و تساهل و وآورين و نقد و انديشه و بيان آزادي و قانونمندي

 و مفاهمه و آشتي و صلح و ها پيام و اطالعات صحيح و آزاد جريان و آزاد گفتگوي

 اقتصادي توسعه ساز زمينه هم  شود مي حاكم جامعه در ماليمت و مسالمت و اجماع

 اقتصاددانان. باشد مي كشور هر در توسعه پروژه كل اساسي هاي بخش از هم و است

 به و دارند تأكيد توسعه مختلف ابعاد بر  3هتنه و  2تودارو و  1ديوب جمله از توسعه

 اقتصادي، توسعه از اقتصادي، و صوري و كمي صرفĤ بعدي در اقتصادي رشد جاي

: نيز و ،1377 ديوب،: به نك(. گويند مي سخن» انساني توسعه «اخيرآ و» اجتماعي توسعه«

 بردن باال سپس و بشر» اساسي نيازهاي «تأمين از آنها) 1381 هتنه،: نيز و ،1368 سال تودارو،

 در ترتيب به را اساسي معيار سه تودارو )4 فصل ديوب، (.كنند مي دفاع» زندگي كيفيت«

 از عبارتند كه كند مي مطرح توسعه براي اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي فرهنگي، ابعاد

 دامنه گسترش و آزادي و زندگي معيشت تأمين ها، انسان نفس به اعتماد يا نفس عزت

 كه داند مي چندبعدي جرياني را توسعه مجموع در او )137-88 صص تودارو،(. انتخاب

                                                           
1- Dube. 
2- Todaro. 
3- Hettne. 
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 اقتصادي، نظام مجموعه  در گيري جهت و سازمان تجديد و اساسي تغييرات مستلزم

 اجتماعي، نهادي، هاي ساخت در و المللي بين و ملي سطوح در سياسي، و اجتماعي

 نحوي به است مردم باورهاي و رسوم و آداب حتي و تلقي طرز در و سياسي و اداري

 و اجتماعي هاي گروه و افراد هاي خواسته و اساسي متنوع نيازهاي با هماهنگ كه

 سوي به و نموده خارج گذشته زندگي نامطلوب حالت از را جهان و جامعه ها، ملت

 صص تودارو،(. دهد سوق است» بهتر «معنوي و مادي نظر از كه زندگي از حالتي يا وضع

 ،»آزادي مثابه به توسعه«در كتابي با عنوان  توسعه معروف اقتصاددان ،1اسنيآمارت )6-135

 كند مي تلقي مردم واقعي هاي آزادي گسترش و بسط فرآيند يك عنوان به را توسعه

 و كارآئي نظر از اتنه نه آزادي نويسد مي و )13 ص 1381، آزادي، مثابه به توسعه اسن،يآمارت(

 آن دهنده تشكيل و اساسي جزء بلكه دارد محوريت فرآيند اين در كارآمدي

 فرصت شهروندان به كه است آن در سياسي هاي آزادي اهميت )14 صهمان، (.باشد مي

 را ها اولويت انتخاب و تعيين در و ها ارزش انتخاب، در مشاركت درباره مذاكره و بحث

  :نويسد مي باره اين در آماريتاسن )40-41 صصهمان، (. دهد مي

 كه آنچه شامل (شود مي گرفته نظر در وسيعي طور به كه سياسي، هاي آزادي

 تعيين بايد افراد كه دارد ارجاع هايي فرصت به ،)شود مي خوانده مدني حقوق

 شامل نيز و اصولي، چه مبناي بر و كنند حكومت بايد كساني چه كنند

 بيان آزادي داشتن مقامات، از انتقاد و كردن موشكافي و بررسي پذيري امكان

 احزاب ميان انتخاب آزادي از برخورداري سانسور، بدون مطبوعاتي و سياسي

 مالزم سياسي هاي استحقاق شامل ها آزادي اين. گردد مي غيره و ،مختلف سياسي

 گفتگوي هاي فرصت برگيرنده در (كلمه معناي وسيعترين در ها دموكراسي با

 و قانونگذاران آميز مشاركت انتخاب و رأي حق نيز و انتقاد و مخالفت ياسي،س

   )48-9 صصهمان، ( .شود مي) مجريان

                                                           
1- Amartia Sen. 
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 سازنده و ابزاري ذاتي، اهميت مورد در هايش استدالل از ديگر بخشي در اسنيآمارت

 و بحث اجازه قالب در مدني و سياسي حقوق وجود به مشخصĤ توسعه در دموكراسي

 يعني يافته سازمان مخالف هاي گروه وجود و آميز مشاركت سياست زاد،آ گفتگوي

  :افزايد مي و )173همان، ص ( كند مي اشاره يقانون اپوزيسيون

 حقوق و سياسي هاي آزادي وسيله به كه هم، عمومي هاي مناظره و بحث

 واقع، در. دارند ها ارزش گيري شكل در مهم نقشي شود، مي داشته روا مدني

 عمومي گفتگوي و مشاركت ماهيت تأثير تحت مگر نيازها اساييشن حتي

 هاي همبسته از يكي عمومي بحث نيروي تنها نه .گيرد صورت تواند نمي

 خود كاركرد تواند مي هم آن ترويج بلكه است، گسترده بردي با دموكراسي،

   )173 ص همان،( .سازد بهتر را دموكراسي

  

  نيافتگيفرهنگ سنتي، فقدان گفتگو و توسعه 

 همه در ساختاري و اساسي تغييرات به مدرنيته مبناي بر نوسازي فرآيند اگر

 در. بود خواهد توسعه حاصله نتيجه بيانجامد، سياسي و اقتصادي فرهنگي، هاي حوزه

 و اصالح تغيير، روند غايي هدف و نهايي مقصد يافته توسعه و مدرن جامعه حقيقت

 توسط مطلوب جامعه تبيين و هدف اين رسيمت دليل همين به و باشد مي نوسازي

 ارتباط توسعه و فرهنگ و دارد ارزشي بار توسعه مفهوم و گيرد مي صورت فرهنگ

 و ايستاري نظر از نيافته توسعه يا مدرن ماقبل و سنتي جوامع اما. دارند هم با تنگاتنگي

. شود مي آنان هتوسع و ترقي از مانع كه دارند مشكالتي و ها نارسائي دو، هر ساختاري

 و جزمي و غيرعقالني و راكد و ايستا فرهنگي داراي جوامع اين ايستاري بعد در

 كار، محافظه هايي شخصيت با افرادي ظهور به منجر كه هستند خرافي و تقديرگرا

       در. شود مي انديش مطلق و اقتدارگرا و خشن تابع، تسليم، منفعل، احساسي،

 نگرشي ،خدا و طبيعت دنيا، جامعه، خود، به نسبت فرد نگرش سنتي هاي بينيجهان

 در و نيست آگاه خود انساني و فردي هويت به او. نيست ومولد زاينده و خالق و پويا
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 تنها نه رويكردي چنين با و گيرد نمي قرار ديگران با مولد و سازنده اي رابطه در نتيجه

 نيز عمومي حوزه در و اجتماعي روابط در بلكه شود مي متوقف وي فردي كمال و ترقي

  . كند كمكي تواند نمي جامعه توسعه و ترقي به

 و نقش و توسعه خرد سطح و افراد روانشناسي و شخصيت و فرد و فرهنگ اهميت

 انسان از بسياري تأكيد مورد،  مختلفش ابعاد در توسعه كالن سطح و برجامعه آن تأثير

 سياسي علوم دانشمندان و توسعه اناند اقتصاد شناسان، جامعه اجتماعي، شناسان

  :نويسد مي اسپيندلر. اس لوئيس كه طور همان. باشد مي

 جمله از (باشد مي رفتاري مرسوم و مشترك الگوهاي از مركب فرهنگ

 طور آن ،)دارد وجود مشتركات حداقل كه زماني در رفتار تنظيم براي الگوهايي

 و ،اقتصادي و سياسي هاي زمانسا ازدواج، و خويشاوندي چون نهادهايي در كه

 باشد، مي افراد ميان تعامالت شامل اجتماعي هاي جنبه. شود مي نمايانگر مذهب،

 از آنها از بسياري و ،شود مي آنها از كه هايي درخواست به آنها كه طور آن

 و آراء شامل فرهنگي سطح. دهند مي نشان واكنش گيرد، مي نشئت فرهنگشان

 با و ها، انسان ساير با آن، با انسان روابط و عالم درباره شده الگوبرداري هاي ايده

 (Spindler , 1977: 5) .گردد مي ماوراءالطبيعت،

 هاي مدل است، زندگي براي مشتركي هاي طرح داراي اسپيندلر نظر از فرهنگ

 در جهان تفسير و كردن برقرار ارتباط درك، براي خود اذهان در مردم كه مشتركي

 هاي جنبه و افراد اجتماعي تعامل بر ناظر فرهنگ» اجتماعي «جنبه و دارند نان،آ با رابطه

 عبارت اجتماعي ـ فرهنگي تغيير و شود مي آنان رفتار فرهنگي و اقتصادي و سياسي

 آنان رفتاري مشترك الگوهاي و افراد بين تعامالت در كه رفتاري تغييرات از شود مي

 الگوهاي شامل اجتماعي ـ فرهنگي نظام يك جهنتي در (Ibid, p.4). گيرد مي صورت

 (Ibid, p. 5).شود مي فردي سازگاري و انطباق و اجتماعي تعامل رفتار، فرهنگي
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 داراي افراد از گروهي معني به  1دويچ كارل قول به بنا جامعه ديگر، طرف از

 گروهي باشد، مي خدمات و كاالها توزيع و توليد كار، تقسيم طريق از متقابل وابستگي

 اجتماعي بسيج تئوري در كه دويچ (Ibid, p. 61) .كنند كار هم با اند گرفته ياد كه مردم از

 را ارتباطي فرآيندهاي است معروف سياسي توسعه ادبيات در اجتماعي ارتباطات و

 با او  (Ibid, p. 61).داند مي افراد هاي شخصيت حتي و ها فرهنگ جوامع، انسجام مبناي

 طريق از اجتماع هم و جامعه هم كه است باور اين بر شناسان انانس نظر پذيرش

 اند آموخته كه است افراد از مركب اجتماع يك و يابند مي توسعه اجتماع يادگيري

 و كاالها مبادله صرف از فراتر بسي را همديگر و كنند برقرار ارتباط يكديگر با چگونه

 از نوعي به كه است افراد از گروهي شامل نيز جامعه (Ibid, p.65). كنند درك خدمات

 گزينش توليد، را خدمات و كاالها جوامع (Ibid, p. 66). اند شده آگاه يكديگر به» تعلق«

 ,Ibid). نمايند مي منتقل و انتخاب توليد، را اطالعات ها فرهنگ و كنند مي منتقل و

p.66) كاراتر و ترمؤثر هرچه ارتباط برقراري وسيله به و» درون از «ملت و جامعه 

) »ارتباطي كارآيي« (موضوعات و مسائل از وسيعتري طيف در و يكديگر با آن اعضاي

 و پيوند در اعضاء توسط آمده دست به ارتباطي تسهيالت كنندگي تكميل قابليت با و

 راهشان سر از را متقابل درك و ارتباط موانع و گرفته قرار يكديگر با همبستگي

  (Ibid, pp. 71-4).دارند برمي

 كه است اي گونه به افراد شخصيت و تلقي طرز و فرهنگ مدرن ماقبل جوامع در اما

 به آنان توسعه و ترقي نتيجه در و شود مي آنان ميان متقابل درك و ارتباط و گفتگو مانع

 كتاب در توسعه و نوسازي ادبيات معروف نويسندگان از  2لرنر دانيل. افتد مي تأخير

 نوشته بيستم قرن از 50 دهه در كه (Lerner, D. 1958) »سنتي امعهج از گذار «معروفش

 و محلي اجتماعي، امور در عالقه و انديشه فاقد كه داند مي انساني را سنتي انسان ،شده

 همدلي و فكر انتقال قدرت فاقد و جمعي ارتباط وسايل با ناآشنا و محدودنگر

                                                           
1- Karl Deutsch 
2- Daniel Lerner. 
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)Empathy (ديوب. سي.اس قول به نيز سنتي نظم در. باشد مي آنجهاني بينشي داراي و:  

 از نقش و آن تحقق ابزارهاي اجتماعي، اهداف هميشه براي است مجبور فرد

 سؤال معرض در اجتماعي اهداف. بپذيرد را آنها با رابطه در اي شده تعيين پيش

 هركسي و داد تغيير سادگي به توان نمي را ابزارها نيستند، چرا و چون و

. يابد غلبه سنت، از ناشي عادات و رسوم بر طبيعي و اديع طور به تواند نمي

 باقي منفعل آنها به نيل طرق و اجتماعي اهداف به نسبت فرد طريق، بدين

 ديوب،( .كند مي تغيير اساسي طور به شده نوسازي جامعه در وضع اين. ماند مي

   )41 ص
 را عرب ايدني غيرمدرن جوامع» جديد پدرساالري «خود كتاب در  1شرابي هشام 

 در كه را جوامع گونه اين هاي ويژگي و نموده شكافي كالبد و نقد عنوان همين تحت

 دانش مقوله در اند، شده نوسازي ظواهر در فقط و شده تحريف اجتماعي تغييرات آنها

 نوع در و سخنورانه زبان در تمثيلي، و ديني حقيقت در اعتقاد، يا اسطوره بر مبتني

 قشربندي نظر از و عمودي اجتماعي روابط در و جديد رپدرساال سلطنت حكومت

 در او نظر به )47ص  ،1381 شرابي، هشام(. داند مي فرقه يا طايفه يا خانواده بر مبتني اجتماعي

 به و نداشته گيري جهت مدرن جامعه تشكيل و مدرنيته سمت به نوسازي جوامع اين

 نوبه به كه بوده اجتماعي آنتروپي و ينيافتگ توسعه افزايش براي مكانيزمي تنها آن جاي

 جديد پدرساالر جامعه خاص عقالني شبه و سنتي، نامتجانس، آگاهي و ساختارها «خود

 نوع اين اجتماعي ـ رواني اساسي ويژگي) 31 صمان، ه(. »كند مي بازتوليد و توليد را

   مترقي، چه و كار محافظه چه جوامع،

 طور همين و ملي خانواده كه ست،ا) پدرساالر يا پاتريارك (پدر سلطه

 حكمران بين طريق، بدين. است يافته سازمان او محور حول طبيعي خانواده

 زمينه، دو هر در: دارد وجود يدعمو روابط تنها فرزند، و پدر بين ،توده و

                                                           
1- Hisham Sharabi. 
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 طريق از خانواده در هم و جامعه در هم كه است، مطلق اراده پدري اراده

مان، ه( ».شود مي عمل وارد اجبار، و تشريفات و مراسم بر مبتني اجماع يك

  )31ص
 در جديد پدرساالر دولت جنبه كارآمدترين و ترين پيشرفته شرابي هشام نظر به

   و است ]مخابرات[ آن داخلي امنيت دستگاه دو، هر مترقي و كار محافظه هاي رژيم

 يعني است؛ حاكم دولتي دو سيستم يك جديد پدرساالر هاي رژيم همه در

 اين و دارد وجود مخفي پليس ساختار يك كنار در ديواني ـ نظامي ساختار يك

 زندگي بر مدني، و سياسي حيات نهايي كننده تنظيم عنوان به خدمت با دومي

 اجتماعي، هاي فعاليت در طريق، بدين. است مسلط و حاكم مردم روزمره

 حقوق يبرخ از دلخواهانه و استبدادي طور به تنها نه عادي شهروندان

 معرض در و دولت واقعي زندانيان آنها بلكه شوند، مي محروم شان اساسي

  )32مان، ص ه( .»باشند مي آن بوالهوسانه و پايدار خشونت

 عدم و خشونت و اقتدارگرايي ساختارهايي، و مناسبات و روابط چنين در واقع در

 به حاكم، هاي روهگ موقعيت و منافع راستاي در گفتگو، فقدان و گفتاري تك و تساهل

 حاكم  1خدايگاني نظام جوامعي چنين در. شود مي حاكم جامعه بر گفتماني صورت

 جامعه تحويل و يافته پرورش منقاد و مطيع پدرساالر خانواده در فرد و شود مي

 رسمي اقتدار صاحب تفوق پذيرش جهت در فرد ديگر عبارتي به و شود مي پدرساالر

 عرصه در )84-5مان، ص ه(. شود مي تربيت آن با برخورد نحوه لحاظ از و شده پذير جامعه

   شرابي، قول به است، تسليم و ناتواني بر مبتني كه خدايگاني نظام

 در جامعه. باشد مي تصور غيرقابل اجتماعي قرارداد مفهوم كه است روشن

 كه اي اراده دارد؛ قرار ثروتمند و غني خواست و اراده معرض در تنها واقعيت

 اخالقي هاينهي و امر و مادي توانايي و ظرفيت طريق از تنها آن حدود و زهامر

 نظام به بلكه نيست جامعه خدمت در قانون. گردد مي تعيين شده نهادينه

                                                           
1- The Patronage System. 
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 شورش يا شكني حرمت از جنايت  كند، مي خدمت مستقر سياسي ـ اجتماعي

 اعاده قصد به كه اصالح، قصد به نه مجازات و تنبيه و شود نمي داده تميز

. گيرد مي صورت موجود اجتماعي روابط از حفاظت و قانون تقدس و حرمت

 هاي راه تنها شورش و توطئه ندارد، امكان قانوني مخالفت چون ترتيب بدين

 نيست، مجاز آزاد گفتگوي و بحث كه وقتي مشابه، طور به. شوند مي اقدام ممكن

  )87همان، ص (. »است خشونت و توطئه اقناع، و ترغيب مانده باقي شكل

 درك روشنگري، و گري پرسش هرگونه مانع جوامعي چنين در حاكم گفتمان و زبان

 معمول شيوه كردن حفظ و عادت روي از يادگيري و شود مي نوآوري و نقد و فهم و

 آن در صدايي تك و )141مان، ص ه( گردد مي ها ارزش كردن دروني و عقايد و آراء كسب

  شرابي، قول به )144مان، ص ه (.يابد مي محوريت

 مصرانه تمايل در را خودش نمونه، عنوان به گفتمان، صدايي تك شيوه

. دهد مي نشان ديگر، سخنرانان گرفتن ناديده يا نگهداشتن محروم در سخنرانان

 تنها نه: شود مي نمايان گفتمان خود ساختاري اصل در همچنين شيوه اين اما

 خطا و گفتار به كه هم زبان خود بلكه كند، مي توليد صدايي تك گفتمان قدرت

 چنين كند، نمي تشويق را ديالوگ يا شنود و گفت و بخشد مي ارجحيت به

  )144مان، ص ه(.است

 اصل واسطه به و وضوح به صدايي تك گفتمان و است مطلق و واحد حقيقت

ان، ص مه(. است استوار آنها بر ديالوگ كه است فرضياتي و ديالوگ منكر ساختارش،

 و است آمدن غالب و يافتن سلطه بلكه نيست روشنگري هدف صدايي تك نطق در )145

 و خاموشي به) رعيت دانشجو، پسر، (صدايي تك رابطه در ديگري گيرنده، ـ شنونده«

 تك فرهنگ در جامعه اقشار و افراد اكثريت و )146مان، ص ه(» شود مي كشانده سكوت

 يعني كنند گوش كالم به فقط بايد كه يابند مي تنزل نشنوندگا جايگاه به دائمĤ صدايي

 كه دارند سكونت متعددي منفرد صداهاي اكثريت اين دنياي در «و نمايند اطاعت

  )146مان، ص ه(. »كنند مي وضع قانون برايش و فرماندهي و اداره باال از را زندگي
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 كه هستند ياسيس توسعه و دموكراسي برابر در جدي مانعي اقتدارگرا هاي گفتمان

 و گفتگو سكوالر، يا مذهبي متجدد، و سنتي از اعم گوناگون هاي ايدئولوژي پوشش در

  . دنتاب برنمي را اجماع و مفاهمه و مدارا و مسالمت و صلح و سازش و مذاكره

 كه بود باور اين بر عرب جهان و الجزاير برجسته ديني متفكر نبي بن مالك

 در و مردم به قدرت انتقال در كه باشد سياسي خالصĤ يروند آنكه از فراتر دموكراسي

 مردم حاكميت اعمال و قدرت گرفتن دست به براي احزاب رقابت در و اساسي قانون

 ساخت و تركيب در و مردم اجتماعي رفتارهاي و ايستارها در بيشتر باشد، يافته تجلي

 صص ،1380 صفي،(. يابد مي تجلي عيني و ذهني هنجارهاي در و فرد عاطفي و احساسي

  :افزايد مي او )55-184

 هاي ارزش به كه جديدي فرد ،»آزاد «شخص ظهور مستلزم دموكراسي

 مثبت ميانه در راحتي به كه آزادي شخص. است دارد، اعتقاد دموكراسي اي پايه

 دموكراسي ديگر، عبارت به. بردگي و استبداد: ايستد مي منفي افراطي سمت دو

 از نه و كند مي پوشي چشم اقتدارگرا شخصيت از نه كه فرهنگي در تنها

  )185 صهمان، ( .»گردد شكوفا تواند مي تابع، و دون شخصيت

 اساسي قانون يك اتخاذ يا حكومت يك تغيير صرف دموكراسي بنابراين

 استقرار و استبداد شكست براي و نيست اسالمي متني به توسل حتي يا دموكراتيك،

 كه حال عين در بشود، اجتماعي ارزش يك بايد دموكراسي اصل «دموكراتيك، حكومتي

 دو، هر تابع، و تسليم و اقتدارگرا شخصيت پرورش در كه اي فرهنگي هاي مؤلفه

 در )185همان، ص (. »شوند انكار و رد هميشه براي و يكبار بايست مي دارند دخالت

 اورت كه حدي به دارد حياتي اهميتي و نقش شخصيت نوع نيز اقتصادي توسعه

 غيرخالق را دومي اقتدارگرا، يا و سنتي شخصيت از خالق شخصيت تفكيك با 1هيگن

 درك قابل نظم هرگونه فاقد را اجتماعي محيط اقتدارگرا شخصيت نويسد مي و خوانده

                                                           
1- Everett E. Hagen. 
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 جايگاه كاركرد را قدرت او نيز و نيست قائل ارزشي محيط آن در خود براي و دانسته

 نگرش اين(Lauer, 1973: 81-2) . فرد آن هاي اكتساب اصلح و كاركرد نه داند مي فرد

 كه كند مي ايجاد خشم از توجهي قابل ميزان اقتدارگرا شخصيت در جهان از ادراكي

 نياز و سلطه ـ  تسليم به زيادي نياز نتيجه در. شود  جلوگيري آن از نوعي به بايد

 وجود دو، هر اكتساب و لاستقال به كمي نياز و ، 2پرستاري ـ  1فريادرسي به اندكي

 اعتباري و وزن همان اقتدارگرا شخصيت خالق، شخصيت برخالف  (Ibid, p. 82).دارد

 شخصيت وقتي(Ibid, p. 82) . دهد نمي ديگران رفاه به دهد مي خودش بهزيستي به كه

 و تحليل تابع كه داند مي اساس و پايه بي مكاني مثابه به را جهان سنتي و اقتدارگرا

 به هم اقتدارگرا هايي شخصيت نفوذ تحت جامعه طبيعتĤ نيست، او ابتكار ويپاسخگ

 مراتب سلسله داراي آن كل كه بود خواهد راكد اي جامعه اقتصادي نظر از هيگن نظر

 از داري مسئله وضعيت هر و گيرد مي شكل آن با مطابق روابط و بوده اقتدار متصلب

 و سنتي جامعه هرحال به (Ibid, p. 83). ودش مي فصل و حل اقتدار به شدن تسليم طريق

 مك يويد د(Ibid, p. 83). شوند مي بندي ساخت غيرمولد رفتار براي اقتدارگرا فرد

 و پرانرژي آفرينان كار موجد اكتساب انگيزه كه اينست اش اصلي استدالل نيز  3لند كله

 و (Ibid, p. 86) زنند مي رقم را اقتصادي توسعه خود نوبه به آنها كه شود مي مولد

 توسعه نتيجه در و كارآفرينانه روح شكوفائي از مانع خانواده در پدر اقتدارگرايي

 ستا اين دو هر كند كله مك و هيگن گيري نتيجه  (Ibid, pp. 86-90).گردد مي اقتصادي

  (Lower, R.H., 1973: 91)».شود مي نوآورانه و ابتكاري فعاليت مانع اقتدارگرايي «كه

 بوده اجتماعي ساختارهاي افتادگي شكل از نتيجه اجتماعي نابساماني تاريخي نظر از

 صور مدرن ماقبل غربي جوامع در» مدرنيته چالش «كتاب مؤلف نوشته به بنا كه

  :گرفت خود به گوناگوني

                                                           
1- Succorance. 
2- nurturance. 
3- David C. MacClelland. 
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 سوءاستفاده و دادن اختصاص بد ديگري، گروه توسط اجتماعي گروه يك استثمار«

 منابع از استفاده در توفيق عدم قدرت،) مراكز يا (مركز كي توسط اجتماعي منابع از

 مشكالت و مسائل به پرداختن براي كارا نحوي به) طبيعي هم و انساني هم (اجتماعي

 هاي گروه و افراد ميان در هماهنگي و همكاري فقدان جامعه، به مبتال گوناگون

 دائمي،» همه عليه همه جنگ «يك حتي يا دهند، مي تشكيل را جامعه كه گوناگوني

 به را آن درستي به و نمود شناسائي لوياتان اش عمده كتاب در هابز توماس كه وضعيتي

    (Ibid, pp. 112-113).شناخت تمدن و ترقي براي كه اساسي مانعي عنوان

 آن، قالب و شكل از صرفنظر بايد، را اجتماعي افتادگي شكل از اين اي ريشهعلل  اما

 آگاهي كه روشي و شيوه در ديگر عبارت به و نمود تجوجس آگاهي ساختار در

 نتيجه «كه حقيقت تحريف در و  (Ibid,p. 113)»كند مي استنباط و درك را دنيا اجتماعي

 ,Ibid)» است تاريخي نهادهاي و) گفتمان (تفسيرها كردن آليزه ايده مستقيم پيامد و

p.113) كمال به «كه كند مي ادعا اشتباه به كه معيوبي و ناقص شناسي معرفت يك با 

 در هميشه، براي و يكبار توان، مي دارد را آنها تحقق آرزوي جامعه كه هايي مطلوب

 نهادها، و ها گفتمان اين اينكه و يافت دست معيني، تاريخي جامعه نهادهاي و ها گفتمان

 مطلق شمولي جهان يك به آن، رسانندگان و حامالن زودگذر طبيعت رغم علي

 (Ibid, p. 113). »دان رسيده

 به است گرفتارش مدرن ماقبل جامعه يك كه اي نابساماني و نظمي بي صفي نظر به

   :دهد مي نشان را خودش هم با مرتبط روش دو

 شود، مي ظاهر فرهنگي تحريف صورت به نابساماني اين آگاهي، سطح در

 هاي ارزش و ها ايده دادن ربط از ناتوان اي فزاينده طور به فرد آن موجب به كه

 تضاد در فرهنگي هاي ارزش و ها آرمان. شود مي اش زندگي موقعيت با اجتماعي

 سطح در. گيرد مي قرار جامعه اعضاي از تزايدي به رو بخش چشمداشتهاي با

 كه. شوند مي زنجير و ُغل به تبديل اجتماعي نهادهاي و ساختارها واقعيت،

 ديگر سياسي نهادهاي. كنند مي بسل او از را فرد پتانسيل تحقق و رشد فرصت
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 اعضاي از اي فزاينده تعداد براي فردي ارزشي تعهدات اجتماعي تجسم نمايانگر

 (Ibid, p. 9) .نيستند جامعه

 و نقد و آراء مبادله و گفتگو مدار در سياسي فرهنگ مدرن ماقبل جوامع در

 ،1وربا ولموندآ قول به. ندارد قرار آگاهي و عقل و انتخاب و مشاركت و روشنگري

 تبعي يا محدود نوع از جوامع اين سياسي فرهنگ ،»مدني فرهنگ «كتاب نويسندگان

 مدرن ماقبل جوامع در (Almond, G.A.2  Verba, 1965: 1-45).مشاركتي نه است

 برقراري جاي به و دهند نمي انجام را شان اوليه و اصلي كاركرد هم دولت و سياست

 جلب سپس و گفتگو و مفاهمه و تسامح و تساهل طريق از اجماع به رسيدن و سازش

 به تبديل خود دولت ملي، اهداف تحقق جهت در اجتماعي همبستگي ايجاد و همكاري

 و بحران گسترش و ايجاد و اجتماعي هاي گروه و جامعه سركوب و كنترل براي ابزاري

 اين در سياسي و اجتماعي هاي زمينه ترتيب بدين. شود مي سياسي و اجتماعي منازعات

 وجود البته. است كشمكش و منازعه خشونت، خصومت، تشديد مستعد جوامع نوع

 سياست اگر اما است گريزناپذير المللي، بين و ملي انساني، تعامل سطوح همه در منازعه

 عنوان به را داخلي هاي گروه ميان مصالحه و سازش برقراري يعني خود اصلي كاركرد

 ارتقاء مختلف سطوح در را ها همكاري و آميز صلح تعامل و دهدن انجام طرف بي ناظري

 و شود مي ثباتي بي و گسيختگي هم از و ساماني بي و نظمي بي دچار جامعه ندهد،

 اجماع به رسيدن و سازش برقراري هنر. گردد مي ناممكن اجتماعي ـ اقتصادي توسعه

 هاي مكانيزم انواع اتخاذ با و ملي دولتي طريق از سياست در گفتگو و مفاهمه طريق از

 ذينفع و ذينفوذ هاي گروه منافع از مستقل كه نحوي به است پذير امكان منازعه حل

  .نمايد دنبال را كالن و ملي اهداف بتواند خاص

 رفع جامعه، اساسي نيازهاي تأمين شد عرضه مقاله اين در توسعه از كه تعاريفي در

 و قدرت توزيع نيز و امكانات و منابع النهعاد توزيع و بيكاري و نابرابري و فقر

                                                           
1- Verba. 
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 براي شهروندي حقوق و ها آزادي و مدني حقوق و مردم سياسي مشاركت و دموكراسي

 اجتماعي، تعامالت اما. گرديد مطرح نهادينه و قانونمند چارچوبي در ملت آحاد همه

 به و شود مي آن از مانع كه است نحوي به مدرن ماقبل جوامع در سياسي و اقتصادي

 و اجتماعي منازعات و ها تنش داراي كشورهاي در ها دولت اكثر مختلف عناوين

 گروه انحصار در جوامع اين در سياسي قدرت. هستند طرف بي سختي هب حاد سياسي

 براي ابزاري عنوان به دولت از آنها و است فائقه هاي گروه از ائتالفي يا حاكم هويتي

 اي قبيله و قومي ماهيتي با و كنند مي استفاده ديگران نههزي به خود منافع  كردن حداكثر

 را ديگر هاي گروه كتاشر جلوي و گرفته خود انحصار در را حكومتي دستگاه

 تأمين و موفق حكمراني يك براي دولت كارآمدي و توانايي ترتيب بدين و گيرند مي

 اين در  (Azar, 1990: 10-11).كنند مي تحريف و مخدوش را جامعه اساسي نيازهاي

 زمان هم و يكجا است مطرح ها بحران تئوري در كه اي گانه شش هاي بحران جوامع

 كه هبستگي، و نفوذ توزيع، مشاركت، مشروعيت، هويت، هاي بحران دارند، وجود

 مفاهمه و گفتگو و دموكراتيك و قانوني و عقالني ثبات و نظم يك برقراري مانع همگي

 و ملي مدرن، سياسي فرهنگ يك غياب در. شوند مي وسعهت مانع نتيجه در و اجماع و

 حول هايي فرهنگ خرده هم خشونت و منازعه ،دموكراتيك و ملي دولت يك و همگون

 خود به سازماني و ساختاري جنبه هم و كند مي ايجاد منطقه و فرقه قبيله، قوم، محور

 قرار يكديگر با يتخريب تعاملي فرآيند يك در دولت و اجتماعي هاي گروه. گيرد مي

 و جنسيتي مذهبي، زباني، نژادي، و قومي ارضي، سياسي، هاي شكاف و گيرند مي

 در ديده آسيب و سرخورده و محروم هاي گروه. يابد مي گسترش جامعه در طبقاتي

 و قانون چارچوب در سازش و تفاهم و گفتگو مذاكره، از دولت با و يكديگر با رابطه

 سلطه  1وارن.بي.ك قول به. آورند مي رو خشونت به و رفته رهطف ملي منافع راستاي در

 سلطه تحت هاي گروه ملموس نيازهاي و موجوديت انكار جمله از مختلف، اشكال به

                                                           
1- Kay B. Warren. 
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 و كليدي اجزاء از ،اعتماد و اطمينان عدم و ثباتي بي گسيختگي، هم از محروم، و

 اين در هانتينگتون لساموئ  (Warren, 1993:3). هستند سياسي خشونت دهنده تشكيل

  :نويسد مي باره

 مهاركردن توانايي باشد، داشته ضعيفي سياسي نهادهاي كه اي جامعه

 قلمرو سياست، اي، جامعه چنين در .ندارد را نظرانه تنگ و شخصي آرزوهاي

 انسان، با انسان رقابت ـ اجتماعي نيروهاي ميان ناپذير فروكش رقابت هابزي

 رقابتي است، ـ طبقه با طبقه و منطقه با منطقه كالن، با نكال خانواده، با خانواده

... كنند نمي بازي را ميانجي نقش آن در فراگيرتر سياسي هاي سازمان كه

 رفتار پذيري بيني پيش مستلزم اعتماد دارد، نياز اعتماد به جامعه اخالقيات

 نياز دنهادمن و شده تنظيم رفتاري الگوهاي به پذيري بيني پيش و است ديگران

 تشخيص و تصريح براي اي وسيله جامعه نيرومند، سياسي نهادهاي بدون. دارد

 ظرفيت همان واقع در سياسي نهادهاي ايجاد ظرفيت. ندارد اش همگاني مصالح

  )40-41 صص ،1370 هانتينگتون، (.است همگاني مصالح ايجاد

 هر كه دياب مي گسترش خشونت و فساد سياسي، نهادهاي سستي و ضعف نتيجه در

 قول به اما هستند،) مدني جوامع برابر در (نظامي يا ورينتپراي جوامع هاي ويژگي از دو

  :هانتينگتون

. است خطرناك نظام يك كاركرد براي فساد، رواج از بيشتر خشونت رواج

 هاي هدف سر بر توافق فساد، همگاني، مقاصد سر بر توافق عدم صورت در

 هاي هدف سر بر ستيز خشونت، آنكه حال .سازد مي آن جايگزين را خصوصي

 خشونت، هم و فساد هم. كند مي همگاني توافق جانشين را خصوصي يا عمومي

 وسيله خود فساد، اما. آيند مي شمار به نظام از درخواست غيرمشروع وسايل

  )97ص مان،ه(. است نيز ها درخواست اين ساختن برآورده براي نامشروع
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  وسعهفرهنگ مدرن، گفتگو و ت

 همين به و باشد مي سكوالر و عقالني اومانيستي، بيني جهان يك نرمد بيني جهان

 امكان كه است نحوي به خدا و طبيعت ا،يدن خود، به مدرن انسان نگاه آن طي دليل

 توليد و خالقيت متقابل، درك و گفتگو نوآوري، و نقد تسامح، و تساهل مدارا، و تحمل

 باوري، انسان چون هايي مؤلفه با مدرنيته اصل در. كند مي فراهم را توسعه و ترقي و

 عدالت يا برابري و دنياگرايي فردي، حقوق و آزادي فردگرايي، گرايي، علم گرايي، عقل

 غرب در را اجتماعي تغييرات و نوسازي نظري مبناي قانون، حاكميت و همگاني

 مدرنيته پروژه در. گرفتند شكل يافته توسعه و مدرن جوامع آن پي در و ديد تدارك

 و طبيعي محيط چه پيرامونش، محيط تغيير امكان به سنتي انسان برخالف مدرن انسان

 استخدامبه  را آن زمان طول در علم و عقل كمك به و دارد باور اجتماعي، محيط چه

 فرآيند در كليدي عنصر دو نهادي ساختارهاي و ذهني ايستارهاي. آورد درمي خود

 و است سازي عقالني فرآيند يك اساسĤ نوسازي )12ص  ديوب،(. هستند نوسازي

 لذا و فرهنگ، از غيرعقاليي و خرافي عناصر محو هدف با «بخش رهايي اي پروژه

 توصيف در  1اكونل جيمز )9ص  صفي،(» .جامعه اعضاي خالق هاي انرژي آزادكننده

  )12ص  ديوب،(. نامد مي» خّلاق عقالنيت «را آن نوسازي روند ماهيت

 فرد اهميت بر ديگرش آثار و» داري سرمايه روح و پروتستاني اخالق «در وبر ماكس

 را اروپا در  داري سرمايه گيري شكل و داشته تأكيد اخالقياتش و روحيه و تفكر طرز و

 و طبيعت و دنيا به اروپايي و مدرن انسان آن طي كه داند مي پروتستاني اخالق حاصل

 ،تدبير و محاسبه و علم و عقل با و آورد رو سرمايه اشتانب و ثروت و توليد و كار

 حال عين در وبر )مختلف صفحات وبر، ماكس(. زد رقم داري سرمايه چارچوب در را توسعه

 عالم از» زدائي طلسم «امور، سازي عقالني و داشته تأكيد مدرن از سنتي جامعه تفكيك بر

 در بوروكراتيك سامان و نظم و دهد مي قرار توجه مورد را فرهنگ سازي دنيوي و

                                                           
1- James O'Connell. 
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 تخصصي و كار تقسيم با همراه گويد مي و دانسته هشد نهادينه عقالنيت را مدرن جامعه

 بوروكراتيك و قانوني ـ عقالني اقتدار ،هم از مختلف هاي حوزه تفكيك و امور شدن

: نيز و ،1374 وبر، (.هستند يافته توسعه و نرمد جوامع هاي ويژگي از همه اينها و شود مي

  )1378 منوچهري،

 در عقل، و انديشه بر مبتني دانش مقوله در را بودن مدرن و مدرنيته شرابي هشام

 در سوسياليست، يا دموكراتيك حكومت در تحليلي، زبان در آميز، كنايه و علمي حقيقت

 و )47ص  شرابي، (كند مي معرفي طبقه اجتماعي قشربندي در و افقي اجتماعي روابط

. داند مي انقالب و عقل دربرگيرنده زمان هم را مدرنيته وبر و ماركس از هامال با سپس

 وو تغيير دائمي  دائمي نقد انقالب و عقل اقتضاي واقع در )49-5252 صص شرابي،(

  .آيد نمي دست به پذيري هم و تساهل گفتگو، با جز كه است مداوم نوآوري

 و دانش بين كه است استوار پايه اين بر نويسد، مي بايندر كه طور همان ليبرال، تفكر

 بدين و دارد تأكيد هريك كاربردي هاي حوزه جدايي بر و شود مي قائل تميز عقيده

 (Binder, L., 1988:2). بخشد مي مشروعيت را عقيده ةدربار عقايد تنوع طريق

 حقيقت و قدرت سياست، فرهنگ، عقيده نوع يك است ممكن مقطعي هر در البته

 آن ليبرال اندازي چشم در اما شود غالب و دهد قرار خود الشعاع تحت را اجتماعي

 سياست از دين جدايي به اينجا از بايندر (Ibid) .باشد تغيير معرض در بايد غالب عقيده

 و دين شناختي معرفت تجانس عدم و ناهمگوني به آنها درباره و رسد مي تساهل و

 و متقابل درك به چنانچه را گفتگو در شدن درگير و(Ibid, p. 3)   كند مي اشاره سياست

 موضوع سه كم دست او  (Ibid, p. 6).داند مي بيهوده نيانجامد» خودشناسي «ارتقاء

 هاي آگاهي شود مي تصور كه كساني ميان در مكالمه يا گفتگو فضيلت در را متمايز

 (Binder, L., 1988: 6): داند مي دخيل دارند متفاوتي

  است؟ تاريخي يا نويسانه زندگينامه جمعي، يا فردي عيني، يا ذهني آگاهي آيا ـ1

  كنند؟ درك را يكديگر توانند مي است متفاوت هايشان آگاهي كه كساني آن آيا ـ2

  نه؟ يا شود مي منتهي متقابل نفع به اي مكالمه چنين آيا ـ3
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 پيوند هم با منطقي انتقال قابليت از واحد سيستمي در بايندر نظر به موضوع سه هر

  و دارند

 فردي، آگاهي اگر. بود خواهد معني بي مكالمه باشد محورانه خود گاهي اگر

 در مداخله جهت بيروني تالش هرگونه نتيجه در باشد، بيولوژيك و ذهني

 تحميل اصالت جاي به را پذيري اصالح و تغيير آگاهي گيري شكل فرآيند

 گفتگو و بحث طريق زا باشد، تاريخي و جمعي عيني، آگاهي اگر. كند مي

 گرفتار و محبوس خودش خاص تجربه در است ممكن اما است، يافتني دست

  (Ibid).شود

 جريان همواره انتقادي و عقالني گفتگوي دموكراتيك و آزاد امعهاج يك در بنابراين

 را ثباتي با سياسي ترتيبات اجازه كه حاصله اجماع و حكومت بايندر قول به و دارد

 درك «عقالني گفتگوي و بحث و هستند عقالني گفتگوي بر مبتني خود ،دهد مي

 شرايط و كند مي ايجاد خاص موارد پيرامون توافق حتي و» فرهنگي اجماع «،»متقابل

  (Ibid,p. 1).بخشد مي بهبود جمعي كنش طريق از را بشر زندگي

 و دخالت به عالقمند و فكر صاحب داند مي فردي را مدرن انسان لرنر دانيل

 در و جمعي ارتباط وسايل به آشنا شهرنشين، سواد، با اجتماعي، امور در مشاركت

 و درك معناي به آخر مورد اين كه) Empathy (فكر انتقال قدرت داراي و آنها معرض

 نيز آنان شخصيت و آراء و حيثيت و آبرو به گذاشتن احترام و ديگران پذيرش و تحمل

 ,.Lauer, R.H).هست هم  2اسميت و  1اينكلز تأكيد مورد و (Lerner, op.cit) باشد مي

p. 221)  و بين واقع و جو حقيقت و علمي روح و علمي اخالق و علمي وجدان داشتن 

 بر تكيه جاي به مكتوب و مستند صورت به شواهد و داليل و مدارك و اسناد پذيرش

 را او كه باشد مي مدرن انسان يك هاي ويژگي ديگر از خطابي و شفاهي فرهنگ يك

 نوعي به حصول براي انتقادي و علمي و منطقي و عقالني گفتگوي و بحث آماده

                                                           
1- Inkeles. 
2- Smith. 
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 خالف 1پوپر قول به كه زماني تا البته سازد، مي ،موقت ولو ،اجماع و سازش و مفاهمه

 هم  2ابرماس ه  (Popper, 1959).است نيامده پيش اي كننده ابطال مورد و نشده ثابت آن

 و (Habermas, J, 1991) دارد تأكيد متقابل درك براي ارتباطي شكن و گفتگو اخالق بر

  :نويسد مي

 ساختارهاي در و ارتباطي كنش بسترهاي در ماهيتش اصل واسطه به لعق

 عامالن اقدامات و ها برنامه كه ميزاني به. يابد مي عينيت و تجسم جهان زيست

 و گفتار اربردك طريق از اجتماعي فضاي ميان در و تاريخي زمان در مختلف

 با و باشد، مي مرتبط و پيوسته هم به متقابل توافق سوي به گيري سمت با سخن

 همراه بودن معتبر بر مبني نقد قابل ادعاهاي پيرامون خير / بله مواضع اتخاذ

 .يابد مي روزمره رفتار و عمل در كليدي كاركردي ضمني، طور به هرچند است،
(Ibid, p. 322)  

» مولد و خالق شخصيت «قالب در هيگن اورت اجتماعي، و اقتصادي نظر از

 توسعه و گيرد كار به اقتصادي توسعه تئوري يك دررا  روانشناختي اصول كوشد مي

 چرا كه پردازد مي موضوع اين به و كند معنا شخصيت نوع اين برحسب را اقتصادي

 استدالل او. ندشو مي اقتصادي و تكنولوژيك تغييرات پيشتاز ها گروه و افراد برخي

 زمان از طوالني اي دوره طول در اقتصادي توسعه و رشد براي كه ها نوآوري كه كند مي

 با نهايتĤ و هستند اجتماعي بلكه ندارند اقتصادي ـ تكنيكي جنبه صرفĤ دارند ضرورت

 برحسب شخصيت توصيف با او  (Lauer, p. 81).دارند پيوند مولد و خالق افراد

  (Ibid)،»انرژي و هوشمندي سطح با همراه بيني، جهان ادراكي عناصر و ها ارزش نيازها،«

 قابل و منطقي نظمي داراي را اش اجتماعي محيط كه داند مي كسي را نوآور شخصيت

 قائل ارزش برايش اكتسابش واسطه به محيط اين كه است باور اين بر و دانسته درك

 ديگران با تا سازد مي قادرش كه شناسيخود «نظم، و استقالل به فراواني نياز و شود مي

                                                           
1- Popper. 
2- Habermas. 
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 رفاه به توجه و پرورش يا پرستاري به فراوان نياز ،»باشد داشته پذيري هم و فكر انتقال

  (Ibid, p. 82).كند مي احساس خويش در را خود، بهزيستي به كه طور همان ديگران،

 اينكه براي ثالم كند، مي تسهيل را مولد رفتار كه است خصوصياتي داراي او بنابراين

 درك قابل را جهان بايد دهد شكل را آن و گرفته دست در را تغييرات جهت بتواند بشر

 شد، اشاره قبال كه طور همان نيز، اكتساب برانگيزه لند كله مك تأكيد(Ibid, p. 82)  .بداند

 توسعه براي كه باشد مي خالق و پرانرژي كارآفريني روح تقويت و ايجاد خاطر به

 (Ibid, pp. 86-7).است ضروري دياقتصا

 و نظم اهل و كند مي استقبال تغيير از و است نوآور و مولد خالق، پويا، مدرن انسان

 و دقت و قانونمندي و تدبير و گري محاسبه و نگري آينده و ريزي برنامه و سازمان

 اصلي بعمن شناسان انسان از بسياري نظر از نوآوري. باشد مي آگاهي و علم و بيني باريك

 ,Spindler).دارد پذيري فرهنگ و تراوش با نزديكي ارتباط و پيوند و است فرهنگ تغيير

p. 13)  هم به و گيرند مي قرار يكديگر با تعامل در افراد كه زماني ها نوآوري برخي 

 فرد تعامل هاي شيوه به بستگي كه دهد مي رخ رفتاري الگوهاي در حتي دهند مي پاسخ

 از متفاوت تراوش، فرآيند  (Ibid) .باشد نوآور هم و انحرافي هم ندتوا مي كه رداد

 عمل به هاي نوآوري كنار در كه است فرهنگي گيري وام مقوله از و است نوآوري فرآيند

 است چيزهايي و آراء گيري وام معناي به ،اجتماعي ـ فرهنگي سيستم يك درون از آمده

 از فرهنگي گيري وام اين هم و داخلي آورينو هم و اند شده ابداع ديگر جاهاي در كه

 با گيري وام (Ibid, p. 17) .است طرفه دو جريان و انجامد مي فرهنگي رشد به بيرون

  2آميختن درهم و  1مجدد تفسير طريق از كه است همراه گري گزينش از بااليي درجه

 تعالي و شدر براي را روند اين خوبي به مدرن انسان (Ibid, p. 19). گيرد مي صورت

 پذيري فرهنگ. شود مي ناشي امر همين از نيز تحركش و پويايي و كند مي دنبال خود

 با تماس در بيشتر يا اجتماعي ـ فرهنگي سيستم دو از افرادي كه دهد مي رخ زماني هم

                                                           
1- Reinterpretation. 
2- Syncretization. 
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 مولد و سازنده پيامدهاي باشد اجبار نه و انتخاب روي از اگر كه گيرند مي قرار يكديگر

 تماس طريق از و شهرها در افراد سازي شهري ـ نوسازي روند در  (Ibid, p. 31). دارد

 مبادله هاي سيستم وارد غيرشخصي روابطي با و ارتباطي هاي سيستم وسيله به يا مستقيم

 كاال و بورس منفعت، پول، به مربوط تواند مي مبادله سيستم  (Ibid, pp. 53-55).شوند مي

 و رشد به قانونمند و شفاف فضايي در اطالعات و كلمات آزاد مبادله. باشد كلمه نيز و

 و كند مي كمك جامعه سياسي و اقتصادي اجتماعي، علمي، عقالني، قواي توسعه

 خرد سطح در چه است، توسعه عين مختلف ابعاد در استعدادها و ها قوه اين شكوفايي

  .اجتماعي بعد در و كالن سطح در چه و فردي بعد در و

 قول به مدرن انسان و است همراه اجتماعي فعاليت و روابط فزايشا با نوسازي

 آگاهانه و(.Almond and verba, op.cit)  باشد مي يمشاركت فرهنگي داراي ورباو  آلموند

 در و ملي منافع راستاي در را خود منافع و آراء ،دنيوي و كاركردي و عقالني و

 از پيش افراد ،هانتينگتون قول به ،مدني جامعه يك در. كند مي دنبال قانون چارچوب

 و كنند مي مشاركت نهادينه صورت به وقتي و اند شده اجتماعي بشوند سياسي آنكه

 دارند نمي بر گام ملي منافع و جامعه ضد كنند مي دنبال را خود هاي خواسته و منافع

 يبترت بدين و نمايند مي تعقيب را خود هاي درخواست و تقاضاها آن با همسو بلكه

  )18-52 صص پيشين، هانتينگتون، (.شود مي تأمين نيز همگاني مصلحت و ملي منافع

Ĥو اجتماعي روابط تنظيم و تسهيل مدرن جامعه يك در دولت و سياست نقش اساس 

 و شود داده صيتخص بهينه ،امكانات و منابع كه است نحوي به جامعه سازماندهي

 و آشتي و سالمت و مسالمت و صلح و اربرقر را منازعه حل هاي مكانيزم طرفانه بي

 و ايجاد جامعه مختلف اقشار و افراد بين سازنده و  مولد صورتي به را مبادله و گفتگو

 از توسعه مطالعات در و ليبرال اقتصادي ادبيات در. نمايد پاسداري و محافظت آن از

 به را امور كه  (Deutsch, p. 52)شود مي ياد  1»شب پاسدار دولت «عنوان به دولتي چنين

                                                           
1- "Night-Watchman", states 
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 عمومي، اراده و حوزه گسترش و مدني جامعه تقويت با و كند مي واگذار مردم خود

 خصوصي حريم در و است آن برابر در پاسخگو و منتخب و جامعه خدمت در دولت

 بلكه كند نمي عمل دلبخواهانه و خودسرانه هم عمومي حوزه در و كند نمي دخالت افراد

 دويچ كارل. نمايد مي حاكميت اعمال است جمعي عقل از استهبرخ كه قانون طريق از

 هاي شاخه و ها حوزه در قدرت و رضايت كاربرد و بسيج مثابهبه  سياست به هم

 لبته ا  (Deutsch, p. 53).كند مي نگاه انساني تعامل هم بر منطبق حدودي تا و گوناگون

 هم حكوت براي عاتاجتما توزيع ةنحو كه داند مي جامعه محصول را حكومت او

 توزيع و كند مي ايجاد قدرتش بسط يا تثبيت جهت هايي محدوديت هم و ها فرصت

 نظر از را آن كارآمدي و كارآيي و شده حكومت كنترل ناموزوني سبب آنها ناموزون

 ناعادالنه توزيع و اجبار و زور كاربرد به منجر و داده كاهش اقتصادي و سياسي قدرت

 (Ibid, p. 52-3).گردد مي اطالعات و نشدا خدمات، كاالها،

 در همگونگي، و مبارزه يعني ژانوس، چهرهدو  به اشاره با  1دوورژه موريس

 و بازي قواعد تعيين با حال عين در افزايد مي و دانسته ناپذير جدايي را آنها سياست،

 اتضاده تخفيف سمت به توان مي سيستم داخل در مبارزه سازماندهي و بندي چارچوب

 )357 ص ،1367 دوورژه،(. كرد حركت همگونگي از شكلي و توافق نوعي به رسيدن و

 تالش و خشونت نفي يعني سياست و است خشونت حذف راه اين در گام نخستين

 براي ديگري بيان وسائل ايجاد و داخلي جنگ و خشونت برداشتن ميان از براي

 يكي كه است سازش برقراري ومد گام )359-61 صص ،همان (.اجتماعي و فردي تضادهاي

 تكنيك دو هم مذاكره و حكميت )363 ص ،همان(. باشد مي سياست اساسي وظايف از

  :نويسد مي باره اين در ورژه دو )364ص  ،همان( هستند سازش برقراري بزرگ

 و مباحثه راه از را نظرياتشان تا كنند كوشش توانند مي متخاصم طرف دو

. است دموكراتيك روابط مرسوم آيين همان اين .سازند نزديك هم با گفتگو

                                                           
1- Mourice Duverger. 



 223                                                                                                 گفتگو و توسعه

 و خود منافع به توجه با تا كوشند مي و شوند مي جمع گردميزي به مبارزه طرفين

 متخاصمان ولي. كنند تعيين را مصالحه حدود متقابل، امتيازهاي دادن بهاي به

 فصل و حل به را او و كنند مراجعه هم غيرمتعهدي ثالث شخص به توانند مي

  )همان(. سازند مأمور ا،دعو

 و بوده طرفي بي ناظر بايد كه است دموكراتيك دولت يك حَكم بهترين واقع در كه

. باشد اجماع و تفاهم به رسيدن و آشتي برقراري راستاي در و عادالنه آن ميانجيگري

 )همان(. دارد مطابقت مذاكره طريق از سازش برقراري فن با دموكراسي دوورژه قول به

 وجود به اجتماعي همگونگي آن طي كه هاست همبستگي گسترش راه اين در ومس گام

 وسائل ولي است سياست غايي هدف اگرچه همگونگي اين و )368همان، ص( آيد مي

 دارند وجود قدرت از مستقل زيادي عوامل و نيستند سياسي كامال آن به بخشيدن تحقق

  )373ان، ص هم(. كنند كمك اجتماعي همگونگي به توانند مي كه

 سياسي نظر از يافته توسعه و مدرن جامعه يك اينكه فوق مطالب ادامه در آخر نكته

 تمايز سياسي ساختار معقول، سياسي اقتدار: دارد بارز ويژگي سه هانتينگتون قول به

 از سخن دوم ويژگي در )56-7 صص پيشين، هانتينگتون،( مردم سياسي مشاركت و يافته

 از بايد ـ علمي اداري، نظامي، حقوقي، خاص هاي صالحيت هاي حوزه «كه آنست

 بايد خاص مراتب سلسله با تخصصي و مستقل هاي ارگان و گردند جدا سياسي قلمرو

 فرهنگي، هاي حوزه ديگر عبارت به )57 ص مان،ه(» .شوند سياسي وظايف دار عهده

 تعاملي در لحا عين در ولي يكديگر از مستقل بايد جامعه حيات سياسي و اقتصادي

 نهادهاي طريق از را خودشان اصلي كاركردهاي يكديگر مكمل و هماهنگ و سازنده

 تأثير تحت خدمات و كاالها و اطالعات آراء، مبادله و گفتگو و دهند انجام مربوطه

 در يك هر فرهنگ و اقتصاد سياست، و نگيرد قرار حاكم ايدئولوژيك و سياسي فضاي

 هم با هماهنگ قانون طريق از حال عين در ولي تقلمس و آزاد خود تخصصي حوزه

  .يابد جريان موزون و ابعاد همه در توسعه تا كنند عمل

  



 

   1386  تابستان، 2رة شما، 37سال  ، فصلنامه سياست                                                          224  

  گيري  نتيجه

 رابطه خصوص در مقاله اين در ما شناختي جامعه و تاريخي و تئوريك تحليل

 ديگر مربوطه مفاهيم و آن ابعاد و اجزاء و توسعه مفهوم تبيين از پس ،توسعه با گفتگو

 براي فكري اي منظومه و نظري چارچوب يك كه گرفت صورت مفروضات اين با

 جوامع و غرب در مدرنيته. دارد ضرورت توسعه سمت به اجتماعي تغييرات هدايت

 بالد آن در اصالحات و نوسازي جريان براي را نظري چارچوب اين اروپايي مدرن

 آن هسته  حال عين در فتيمگ كه دكر ريزي پايه را غربي جديد تمدن و نمود فراهم

 كه تاريخي گذشته در ديگري ملل هاي فرهنگ در بيش و كم آن هاي مؤلفه و مدرنيته

 مصر، رم، يونان، ايران، النهرين، بين حوزه هاي تمدن و داشته وجود نيز شدند ساز تمدن

 قومم و مدرن هاي مايه تر نازل كيفياتي و سطوح در ولو نيز آنها نظاير و اسالمي تمدن

 خالق و مدرن هاي انسان فرهنگ حوزه در كه مدرن بيني جهان. داشتند تمدن و توسعه

 جامعه، خود، به نسبت را بشر نگاه سنتي هاي بيني جهان برخالف دكر فعال را مولد و

 و عقل كمك به باوري خود نوعي بهطي آن  انسان و كرد دگرگون طبيعت و خدا دنيا،

 اجتماعي روابط تنظيم و قانون چارچوب در را خود ديفر حقوق و آزادي و رسيد علم

 معاش تأمين براي تالش و توليد و كار به طبيعت با رابطه در و نمود تأمين آن اساس بر

 جهت اين در نيز را تكنولوژي و علم و پرداخت سرمايه انباشت و ثروت افزايش و

  . داد سامان خوبي به را خود سياسي و اجتماعي زندگي و گرفت كار به

 محيط مدرن انسان سياسي و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، مختلف ابعاد در بنابراين

 اراده و قانونمندي و نظم تابع و داد تغيير آگاهانه را خود پيرامون طبيعي و اجتماعي

 و جزئيات ذكر با رويكرد اين. زد رقم را جانبه همه توسعه طريق بدين و نمود خود

 قرار موشكافي و بررسي مورد مقاله اين در مدرن و سنتي هاي انسان و جوامع مقايسه

 ها انسان فكرهاي طرز و ها بيني جهان اگر كه آنست بحث اين از حاصله نتيجه و گرفت

 و فردي هاي آزادي و تفرد علم، عقالنيت، باوري، انسان مدار در جامعه عضو افراد و

 آزاد مبادله و گفتگو و نوآوري و نقد و تساهل و مدارا و قانون حاكميت و سازي دنيوي
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 در و المللي بين سطح در هم و ملي سطح در هم توانند مي آنها بگيرد، شكل كاال و كلمه

 و صلح و متقابل تفاهم و درك به سياسي و اقتصادي  اجتماعي، فرهنگي، مختلف ابعاد

 ها ديشهان و آراء و يافته دست اجماع و تفاهم و سازگاري و آشتي و سازش و مسالمت

 طريق بدين و نمايند مبادله يكديگر با آگاهانه و آزادانه را خود اطالعات و امكانات و

 و سازند محقق را جهان و وجامعه خود بالقوه هاي ظرفيت و استعدادها ها، پتانسيل

  .بياورند ارمغان به بشريت كل براي را انساني تكامل و تمدن ترقي، توسعه،

  

  :منابع و مĤخذ

  رسي فا-الف 

 وزارت: تهران ،2 چ پور، صالح محمدرضا ترجمه ،آينده دورنماي و جهان مسائل ،)1366 (مختار، احمد امبو، ـ1

  .بودجه و برنامه

  .قومس نشر: تهران زاده، نقيب احمد دكتر ترجمه ،سياسي توسعه ،)1367 (برتران، پروفسور بديع، ـ2

: تهران ،4 چ فرجادي، غالمعلي دكتر ترجمه ،1 جلد ،سوم جهان در اقتصادي توسعه ،)1368 (مايكل، تودارو، ـ3

  .بودجه و برنامه سازمان

 دانشگاه انتشارات: تهران قاضي، ابوالفضل دكتر ترجمه ،سياسي شناسي جامعه ،)1367 (موريس، دوورژه، ـ4

  .تهران

 سيداحمد تردك ترجمه بديل، فكري هاي قالب جستجوي در ،توسعه و نوسازي ،)1377 (،.سي.اس ديوب، ـ5

  .قومس نشر: تهران موثقي،

 و فراهاني فاطمه مترجمان ،درونزا توسعه و فرامليتي هاي شركت ،)1372 (ديگران، و لوئي ژان ريفر، ـ6

  .ايران در يونسكو ملي كميسيون انتشارات مركز: تهران قلم، زرين عبدالحميد

 علوم و حقوق دانشكده انتشارات: تهران حمدموثقي،ا سيد ترجمه ،آزادي مثابه به توسعه ،)1381 (آمارتيا، سن، ـ7

  .تهران دانشگاه سياسي

  .كوير: تهران موثقي، سيداحمد ترجمه ،جديد پدرساالري ،)1381 (هشام، شرابي، ـ8

  .دانشگاهي نشر مركز: تهران ،3 ج اسالم، در فلسفه تاريخ ،)1367 (محمد، ميان شريف، ـ9

 موثقي، سيداحمد دكتر ترجمه اصالت، جستجوي در عرب جهان رنيته،مد چالش ،)1380 (ام،.آي.لو صفي، ـ10

  .دادگستر نشر: تهران

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،3 چ معين، محمد ترجمه اسالم، تا آغاز از ايران ،)1349 (رمان، گيرشمن، ـ11

 3، چ عربي، ادبيات و ياسالم تمدن در آن آثار و اسالم از پيش ايراني فرهنگ ،)1374 (محمد، محمدي، ـ12
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  .توس: تهران

: تهران قراگزلو، ذكاوتي عليرضا ترجمه ، ج2 هجري، چهارم قرن در اسالمي تمدن ،)1362 (آدام، متز، ـ13

  .اميركبير انتشارات

  .اسالمي انتشارات دفتر: قم ايران، و اسالم متقابل خدمات ،)1362 (مرتضي، شهيد استاد مطهري، ـ14

  .اسالمي فرهنگ نشر دفتر: تهران مدرنيته، پرسش و وبر ماكس ،)1378 (عباس، دكتر منوچهري، ـ15

  .سمت: تهران ،6 چ معاصر، اسالمي هاي جنبش ،)1383 (سيداحمد، موثقي، ـ16

 نشر مركز: تهران بشيريه، حسين ترجمه دموكراسي، و ديكتاتوري اجتماعي هاي ريشه ،)1369 (برينگتن، مور، ـ17

  .دانشگاهي

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران طالقاني، محمدعلي ترجمه اسالمي، اسپانياي ،)1359 (مونتگمري، وات، ـ18

  .مولي انتشارات: تهران آژند، يعقوب ترجمه اروپا، در اسالم تأثير ،)1361 (مونتگمري، وات، ـ19

 منوچهري پريسا و شيديانر عبدالكريم مترجمان داري، سرمايه روح و پروتستاني اخالق ،)1373 (ماكس، وبر، ـ20

  .فرهنگي و علمي انتشارات: تهران كاشاني،

  .مولي انتشارات: تهران ديگران، و منوچهري عباس دكتر ترجمه جامعه، و اقتصاد ،)1374 (ماركس، وبر، ـ21

: تهران ثالثي، محسن ترجمه دگرگوني، دستخوش جوامع در سياسي سامان ،)1370 (ساموئل، هانتينگتون، ـ22

  .علم نشر

  .قومس نشر موثقي، سيداحمد دكتر ترجمه جهان، سه و توسعه تئوري ،)1381 (بژورن، هتنه، ـ23
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