
  
   

  
  

  
  توسعه فرهنگی ضرورت توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی

  *محمدحسین پناهی
  31/6/1393: پذیرش  تاریخ             31/2/1393: تاریخ دریافت

  
  چکیده 

ه پدیده پسامدرنیته و ام با پدیده چرخش فرهنگی، به همرربع پایانی قرن بیست
پساساختارگرایی، هم در بعد تحلیل اجتماعی، عد واقعیت اجتماعی و هم در ب

 ازپیش بیشه اهمیت یافتن هندد  نشانتنها نهاین چرخش . مصادف بوده است
ها و در علوم انسانی و اجتماعی است، بلکه  نقش فرهنگ در زندگی انسان

 از نقش و قدرت فرهنگ در انواع تر عمیق و تر درست فهم دهنده ننشا
 الشعاع تحتها  هاي زندگی بشري و تحلیل اجتماعی است، که مدت ساحت

 با پرداختن به شود اوالً  در این مقاله سعی می. بودگرفته قرارعامل اقتصادي 
 موضوع توسعه فرهنگ و انواع و ابعاد آن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه

 مفاخرشود با استفاده از مطالعات  ثانیاً، سعی می.  قرار گیردحث موردفرهنگی 
در رابطه با نقش فرهنگ در توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی نشان داده شود 

تواند مداوم و  هاي گوناگون جامعه بدون توسعه فرهنگ نه می که توسعه عرصه
. ی و تکامل انسانی قرار گیردتواند در جهت خودشکوفای پایدار باشد، و نه می
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مبتنی بر فرهنگ اي  ههاي گوناگون جامعه باید توسعبدین معنی توسعه عرصه
هاي  باشد، تا تالش» توسعه فرهنگی«به معناي دقیق کلمه  اسالمی و یا –ایرانی 

  . ایرانی مقرون با موفقیت گردد کشور در جهت پیشرفت اسالمی 
عه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه  توسعه فرهنگ، توس: کلیديمفاهیم

  . اقتصادي، توسعه سیاسی
  
  مقدمه

 کشورهاي دنیا و اجتماعات که  طوري به ما است، زمان  هم از مفاهیم م1مفهوم توسعه
  حال در، یافته توسعه کشورها را به مثالً. کنند بندي می بشري را بر اساس آن طبقه

پس از جنگ جهانی دوم، پیش از مفهوم . کنند  میبندي طبقه نیافته توسعه، و توسعه
 در دهه هفتاد میالدي که اینشد، تا  توسعه، از مفهوم رشد اقتصادي بیشتر استفاده می

مفهوم رشد . معلوم شد که این مفهوم براي نشان دادن وضعیت جوامع نارسا است
ی شد و با تولید ناخالص مل  میبرده کار بهبیشتر درباره وضعیت اقتصادي جامعه 

پس از مدتی معلوم شد که میزان تولید ناخالص کشورها و حتی سرانه . شد سنجیده می
 نیست، زیرا ها آن معیار مناسبی براي نشان دادن وضعیت تنهایی  به، ها آنتولید ناخالص 

.  استشده  توزیعدهد که تولید ناخالص ملی چگونه در جامعه  این شاخص نشان نمی
به یک . سنجید جتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نمیهمچنین مفهوم رشد وضعیت ا

 بود که اقتصاد را بناشده مادي و مارکسیستی هاي فرض پیشمعنا این مفهوم بر مبناي 
کند که رشد   ضمنی فرض میطور بهداند، و  مبنایی براي همه ابعاد دیگر جامعه می

 که  حالی در. دگرد اقتصادي سبب رشد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نیز می
شود، بلکه   رشد اقتصادي سبب رشد سایر ابعاد جامعه نمیتنها نهمشخص شد، گاهی 

 رشد اقتصادي، سیاسی و ي حتی جلو، بین وجوه گوناگون جامعهشده ایجادناهماهنگی 

                                                
1. development 
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، 13-10: 1376، زاده رجب و 32-15: 1368مایه، . رك(کند  فرهنگی را هم سد می
  ). 1370هانتینگتون،  

 دهه تجربه کشورهاي جهان سوم نشان داد که رشد اقتصادي زیربناي رشد دو
ترِ سایر ابعاد جامعه نیست، و باید براي نشان دادن وضعیت جوامع از مفهوم جامع

مفهوم توسعه عالوه بر وضعیت اقتصادي جوامع، میزان نابرابري، . توسعه  استفاده کرد
. دهد  قرار میمدنظرسی جامعه را هم ضعیت اجتماعی و سیاووضعیت نیروي انسانی، 

با شود که همه ابعاد گوناگون جامعه   تلقی مییافته توسعه وقتی کشوري که  طوري  به
 هم عدالت اجتماعی و اقتصادي و حال درعین الزم باهم ارتقا پیدا کنند، و هماهنگی

  . سیاسی در جامعه تحقق بیابد
هاي گوناگون جامعه را وانایی از قوه به فعل رسیدن هماهنگ ت توسعهمفهوم

بنابراین بهترین وضعیت براي . دهد، و متکی بر رهیافتی نظاموار از جامعه است نشان می
 رشد یابند، که به آن باهمیک جامعه آن است که ابعاد گوناگون نظام اجتماعی هماهنگ 

ه یک بعد  از توسعراحتی  بهتوان   نمیدیگر عبارت به. شود  میاطالق جانبه همهتوسعه 
 که آنجا از). 1379هانتینگتون، (جامعه بدون در نظر گرفتن ابعاد دیگر آن صبحت کرد 

 دارد، جایگزینی  قابل و جایگزینی  غیرقابل توسعه نیاز به منابع گوناگون طبیعی فرآیند
تواند کُند شده و یا  تواند پایدار باشد، و می ، نمیها آنبدون در نظر گرفتن کم و کیف 

ها و موجودات دیگر   انسانزیست محیط شود، و یا سبب نابودي منابع کمیاب و متوقف
 نوع برتر توسعه دهنده نشانکه امروزه    مطرح شد، مفهومی1»توسعه پایدار«گردد، مفهوم 

عد فرهنگی ، بعالوه به. کنند لمللی این نوع توسعه را تجویز میا ینباست و نهادهاي 
 باید با منابع تنها نهجانبه و پایدار یک کشور همه توسعه . توسعه نیز نباید فراموش شود

 و منطقه نیز بومی کشورباید مبتنی بر فرهنگ  اهنگ باشد، بلکه میهم  آنگوناگون 
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 توسعه فرآینداگر بعد ارزشی و معنوي هم به . بتواند پایدار و موفق باشد باشد، تا
  .شود تر می افزوده گردد، بازهم این پدیده پیچیده

هدف این مقاله نشان دادن اهمیت توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی براي توسعه 
بنابراین ابتدا به پدیده چرخش فرهنگی که نقش و اهمیت .  و پایدار استجانبه همه

 سپس نگاهی ، وپردازیم  بارزي مطرح کرده است میطور بههاي اخیر  فرهنگ را در دهه
 توسعه مفاهیم آنگاهدهیم؛   را ارائه میبه فرهنگ انداخته و تعریف خود از فرهنگ

 به نقش ازآن پس. گیرند فرهنگ و توسعه فرهنگی مورد واکاوي و کنکاش قرار می
 نهایت در. پردازیم فرهنگ در توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعی و توسعه سیاسی می

ي  براي تحقق الگوهایی پیشنهاددهیم و   قرار میموردبحثالزامات توسعه فرهنگی را 
  .  دهیم  ایرانی پیشرفت ارائه می-اسالمی 
  

  ش فرهنگی و اهمیت آن براي توسعهچرخ
بسیاري از اندیشمندان غربی معتقدند که در اواخر قرن بیستم در کشورهاي پیشرفته 

، )Nash, 2007 ،Jameson, 1998( اتفاق افتاده است 1»چرخش فرهنگی«صنعتی یک 
بسیاري از  که  طوري  به قرار داده است، تأثیرت که ابعاد گوناگون زندگی انسان را تح

اکنون فقط هویت فردي، . توان ماهیتاً فرهنگی دانست هاي انسان امروز را می فعالیت
هاي  ها نیست که ماهیت فرهنگی دارد، بلکه انواع فعالیت گروهی و اجتماعی انسان

 کرده پیدا فرهنگی جنبه قويِنیز ها  اجتماعی، فراغتی، سیاسی و حتی اقتصادي انسان
هاي  ها و انواع فعالیت  سبک زندگی انسان،توان گفت  به جرات میکه  طوري  بهاست، 

  . فرهنگی هستندها آن
هاي  چرخش فرهنگی یا فرهنگی شدن ابعاد گوناگون زندگی انسان به دگرگونی

به توان   میها آن ازجمله.  که در قرن بیستم اتفاق افتاده استگردد برمیگوناگونی 

                                                
1. cultural turn 
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چرخش زبانی، ورود جوامع مدرن به دوره پسامدرن، پیچیدگی روزافزون جوامع و 
 سبب بسط حوزه فرهنگ به طرف  یک ازهمه این وقایع . پساساختارگرایی اشاره کرد

هاي زندگی انسان شده، و از طرف دیگر سبب فرهنگی شدن بیشتر  سایر عرصه
  . جتماعی و اقتصادي گشته استهاي سیاسی، ا هاي فعالیت انسانی چون عرصه عرصه

نتیجه این چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی نیز منعکس گردیده و نوع 
  به قرار داده است، تأثیرهاي گوناگون علوم اجتماعی را تحت  توصیف و تبیین حوزه

.  استشده  واقعتوان گفت در علوم اجتماعی نیز یک چرخش فرهنگی   میکه  طوري
 عنوان بهسان برجسته معاصر، این اثرگذاري را شنا جامعهز جفري الکساندر، یکی ا

همچنین ). Alexander, 1988(کند  در علوم اجتماعی تلقی می» جنبش نظري«
 جمله ازهاي گوناگون علوم اجتماعی،  اندیشمندان گوناگون متعلق به حوزه

، )James, et al, 2006(، جغرافی )Eyerman, 2004)  Jasper, 2007 andسی شنا جامعه
و غیره، ) Whitfield, 2005(، ترجمه )Brewer, 2011(، اقتصاد )Nash, 2007(سیاست 

همه این مطالعات نشان . گویند خود سخن می از چرخش فرهنگی در حوزه علمی 
 کرد، و اي ویژههاي فرهنگی توجه  هاي اخیر باید به فرهنگ و مقوله دهند که در دهه می

.  قرار دادتوجه مورد از ارکان اصلی تحلیل عنوان یکی بهدر هر تحلیل اجتماعی آن را 
شود که توسعه فرهنگ یک ضرورت اساسی براي جوامع امروزي   روشن میسان بدین

  . خواهد بود
  

  تعریف فرهنگ، توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی
 است، آیا همان تعاریف پیداکردههاي اخیر تا این حد برجستگی  اگر فرهنگ در دهه

کند؟ من در این مقاله مختصر قصد ندارم به   براي شناسایی آن کفایت مینیکلی پیش
 گوناگون این کار هاي با بپردازم که در کتها آن بندي دستهتعاریف گوناگون فرهنگ و 

قصد من ). Krober and Kluckhohn 1963 و 1357آشوري، . ك.ر( است شده  انجام
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.  براي بحث توسعه فرهنگی مفید باشدجا  در ایندر این مقاله ارائه تعریفی است که
شناخت، باورها، «اي شامل   مجموعه پیچیدهعنوان  بهشناسان از فرهنگ  تعریف مردم

 عنوان به یا عاداتی که انسان ها قابلیت و دیگر رسوم و  آدابهنرها، اخالق، حقوق، 
تعریفی . دارتباط راحتی با توسعه ندار) 48: 1378پهلوان، (» کند عضو جامعه کسب می

و نسبتاً منسجم   نظامی:  نگارنده از فرهنگ ارائه داده است عبارت است ازتر پیشکه 
 آدابها، هنجارها، نمادها، باورها و اعتقادات،  متشکل از اجزایی غیرمادي شامل ارزش

، دانش و اطالعات رایج و هنرها، و اجزایی مادي شامل کاالهاي مصرفی، رسوم و 
اي فرهنگی مشترك بین اعضاي یک گروه، اجتماع یا جامعه که از ه ابزارها و میراث

این تعریف ). 96: 1375پناهی، (» شود طریق یادگیري از نسلی به نسل دیگر منتقل می
 وافی به مقصود راحتی بهنیز بیشتر تعریفی عملیاتی از فرهنگ است، و در این مقاله 

ري از فرهنگ، که یک تعریف از بین تعاریف موجود، تعریف عالمه جعف. باشد نمی
 فرهنگ پیشرو پس وایشان در کتاب فرهنگ پیر.  اهمیت استدارايهنجاري است هم 

، ها آناز بررسی تعاریف متعدد فرهنگ در جوامع گوناگون و استخراج مشترکات 
فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوه بایسته و «: دهد تعریف زیر را از فرهنگ ارائه می

  ها که مستند به  هاي حیات مادي و معنوي انسان راي آن دسته از فعالیتیا شایسته ب
» طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده آنان در حیات معقول تکاملی باشد

توان اثبات کرد که تعاریف فرهنگ در  به نظر ایشان می). 77: 1373جعفري، (
شایستگی، کمال، ترقی داراي عنصر بایستگی و « جهان هاي المعارف دائرهمشهورترین 

مادي و معنوي، کرامت و حیثیت و شرف ذاتی انسان، حیات شایسته و آزادي مسئوالنه 
  ). 77: 1373جعفري، (» و عدالت در اجراي حقوق و قوانین است

، و با توجه به معناي لغوي واژه فرهنگ، یادشدهدر اینجا با استفاده از تعاریف 
فرهنگ یک نظام معنایی است حاوي اجزاي : دهیم تعریف زیر را از فرهنگ ارائه می

مادي و غیرماديِ نسبتاً مشترك بین اعضاي یک گروه که از طریق یادگیري و تجربه 
ها سبب ارتقاي کیفیت زندگی آنان   نیازهاي مادي و معنوي انسانتأمین و با شده  کسب
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دي و معنوي توان گفت فرهنگ سبب پیشرفت ما با این تعریف از فرهنگ می. گرددمی
ها، و عدالت محور بودن ابعاد  ها، آزادي متعهدانه انسان ها، کرامت و شرافت انسان انسان

توان گفت  با این تعریف از فرهنگ است که می. گردد ها می گوناگون زندگی انسان
بدون داشتن ایمان و اعتقاد مذهبی امکان پیشرفت هماهنگ مادي و معنوي انسان میسر 

. گرددمادي صرف سبب رشد و خودشکوفایی و کمال انسانی نمینیست، و رفاه 
سازد درباره خودش غور و  فرهنگ انسان را قادر می«: نویسد دوپویه میکه چنانهم

 اخالقی متعهد ازنظراین فرهنگ است که ما را موجوداتی انسانی، عقالیی و . تعمق کند
کنیم و دیگر تفکیک میها را از یک  فرهنگ است که ما ارزشوسیله به. سازدمی
کند  هاي خود را از طریق فرهنگ بیان میانسان افکار و اندیشه. زنیم  دست میگزینش به

دهد و   قرار میتردید موردیابد، اعمال خود را  و نسبت به خویشتن خویش آگاهی می
 به تالش براي یافتن ناپذیري خستگی صورت بهکند و  دستاوردهاي خود را ارزیابی می

» کند هاي جدید و آفرینش آثاري که تعالی او را در پی دارد، اقدام می یژگیوها نماد
  ). 79: 1374دوپویه، (

» توسعه فرهنگ«توان به مفاهیم   از فرهنگ، اکنون مییادشدهبا توجه به تعریف 
 حالی درشوند،  این دو مفهوم غالباً مترادف بکار گرفته می. پرداخت» توسعه فرهنگی«و 

منظور از توسعه . کنیم اول از توسعه فرهنگ شروع می. دیگر متفاوت هستند از یککه 
یکی : شود، دو نوع سیاستگذاري است فرهنگ، به معنایی که امروزه از آن استفاده می

هایی اتخاذ شود که محصوالت فرهنگی از انواع گوناگون در دسترس   سیاستکه این
وانند حد مناسبی از مصرف کاالهاي همه افراد یک جامعه قرار گیرد، تا همگان بت

 در حوزه گرایی نخبه، این به معناي جلوگیري از درواقع. فرهنگی را تجربه کنند
فرهنگی و گرایش به توزیع کاالهاي فرهنگی در بین همه اقشار و طبقات اجتماعی 

از این سیاستگذاري با . جامعه قرار گیرندشهروندان یک  در دسترس همه ها آناست، تا 
). 138-129: 1378پهلوان، (شود   میبرده نامنیز » دموکراتیزه کردن فرهنگ« فهومی م

ها،  هایی از قبیل تیراژ روزنامه براي سنجش این نوع توسعه فرهنگی معموالً شاخص
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، سینماها، ها  رادیو و تلویزیونها، ها، میزان مطالعه، تعداد کتابخانه مطبوعات، کتاب
ها، و سایر کاالهاي فرهنگی  ها، مساجد، مدارس، ورزشگاه ها، تعداد آموزشگاه گالري
شود   از فرهنگ، چنین تلقی میشده ارائهبا توجه به تعریف . گیرد  قرار میبررسی مورد

سبب ارتقاي کیفیت زندگی » مناسب« مردم به کاالهاي فرهنگی تر وسیعکه دسترسی 
  . نامند فرهنگ می  یاین نوع توسعه فرهنگ را توسعه کم. آنان خواهد گردید

 ن توسعه فرهنگ، که ارتباط نزدیکی با نوع پیشیزمینه درنوع دیگر سیاستگذاري 
کاالهاي فرهنگی براي . در تولید فرهنگی است  تر کردن مشارکت مردمی دارد، گسترده

 بتوانند در حد الزم توزیع شوند، نیاز به تولید شدن دارند، و تولید این کاال هم که این
 این است که تولید کاالهاي شده  توصیهدر اینجا سیاست . پذیرد دم صورت میتوسط مر

 و به بخش خصوصی شده  خارجاالمکان از کنترل دولت و بخش دولتی  فرهنگی حتی
 اینجافرضی که در . در تولید فرهنگی افزایش یابد  واگذار شود، تا مشارکت مردمی

ها صرفاً از طریق مصرف کاالهاي  سانوجود دارد این است که ارتقاي کیفیت زندگی ان
پذیرد، بلکه تولید کاالهاي فرهنگی نیز سبب ارتقاي کیفیت زندگی  فرهنگی تحقق نمی

چنین نیست که فقط تماشاي فیلم سینمایی، شنیدن موسیقی، تماشاي . گرددها می انسان
 تولید نقاشی، خواندن کتاب و غیره سبب ارتقاي زندگی انسان گردد، بلکه مشارکت در

فیلم، نواختن موسیقی، نقاشی کردن، نوشتن کتاب و تولید سایر کاالهاي فرهنگی نیز 
در این امور   گردد، و باید مشارکت مردمی ها می سبب ارتقاي کیفیت زندگی انسان

 که ارتقاي کیفیت زندگی انسانی با مشارکت در تولید کاالهاي بسا چه. افزایش یابد
   . فرهنگی بیشتر حاصل شود

 اهمیت حائزنوع دیگري از توسعه فرهنگ توسعه کیفی فرهنگ است، که 
 مدنظر افزایش تولید و توزیع صِرف کاالهاي فرهنگی ،در این نوع توسعه. فراوانی است

نیست، بلکه مباحثی از قبیل کیفیت تولیدات فرهنگی، انسجام درونی نظام فرهنگی، 
ا قوت و ضعف هویت انسان، چگونگی رابطه میزان تولید و مصرف کاالهاي فرهنگی ب

 و درونی شدن فرهنگی، میزان انطباق تولید و توزیع کاالهاي فرهنگی با پذیري جامعه
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 رابطه میزان کلی طور  بهاي، و  ها و تولیدات رسانه ، محتواي پیامزیست محیطحفظ 
نوي تولید و مصرف کاالهاي فرهنگی با رشد و تعالی انسان و کیفیت زندگی مادي و مع

 تولید و توزیع هر نوعتوان گفت  از این دیدگاه است که می. باشد  میتوجه مورداو 
تواند سبب رشد و   نمیکاالهاي فرهنگی، و دسترسی به هر نوع کاالهاي فرهنگی، لزوماً

 بلکه باید هماهنگی آن با نیازهاي واقعی مادي و ،تعالی و خودشکوفایی انسانی گردد
  .  قرار گیردتوجه موردمعنوي انسان 

پردازیم تا تفاوت آن با توسعه فرهنگ   می1»توسعه فرهنگی«اکنون به مفهوم 
در یک : شود  میبا دو معناي کامالً متفاوت بکار برده» توسعه فرهنگی«. مشخص شود
 براي الیه مضاف» فرهنگی«اژه وترکیبی اضافی است، »  فرهنگیتوسعه«معنا ترکیب 

و کیفی فرهنگ و   ی منظور همان توسعه کمدر این صورت. باشد توسعه می
پهلوان به این معنی اشاره دارد .  شدده توضیح داتر پیشهاي مربوط است که  سیاست

کنیم که با  گوییم و قصد می که از توسعه فرهنگی سخن می هنگامی«: نویسد وقتی می
مل از فراهم بیاوریم، در عرا  معینی امکانات دسترسی مردم به فرهنگ هاي گزینش

 و ها قابلیتخواهیم،  جوییم و می نوعی فرهنگ که ویژه نخبگان است، دوري می
تر از فرهنگ باشد؛ یعنی  هایی را بپرورانیم و بگسترانیم که متکی به مفهوم گسترده شیوه

توسعه فرهنگی ... فرهنگ را براي مردم عادي هر جامعه سازمان بدهیم و تدارك ببینیم
هدف توسعه فرهنگی فراهم آوردن .  نخبگان رافقط  نهگیرد،  یمردمان را هدف م  تمام

. هاي مردم به فرهنگ و مشارکت آنان در زندگی فرهنگی است اسباب دسترسی توده
: 1378پهلوان، (» دسترسی و مشارکت: یابد  اهمیت میاینجابدین ترتیب دو عامل در 

 توسعه درواقع، با توجه به دو جنبه دسترسی و مشارکت در حوزه فرهنگ). 130
ي خواهد بود که در آن رشد و توسعه فرهنگی و رشد و تعالی فرآیندفرهنگی یک 

                                                
1. cultural development 
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 انسان در تالش براي سان بدین.  هم قابل تحقق استدست به دستانسانی همزمان و 
  .  گرددتوسعه فرهنگی سبب رشد و تعالی و خودشکوفایی خودش می

صفت براي توسعه » فرهنگی«مفهوم »  فرهنگیتوسعه«اما در ترکیب دیگرِ 
باید » توسعه«به این معنی است که » توسعه فرهنگی «نتیجه در. الیه مضافباشد، و نه  می

  به. باشد، و ماهیت فرهنگی داشته باشد، یا توسعه باید مبتنی بر فرهنگ باشد» فرهنگی«
هنگ ، همه انواع توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی باید مبتنی بر فردیگر  عبارت

با این رویکرد، در ابتداي امر در دهه هفتاد توجه . باشد، و ماهیت فرهنگی داشته باشد
هاي فرهنگی  معطوف گردید، به این معنی که استفاده از داده» بعد فرهنگی توسعه«به 

هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی متوازن  یکی از شرایط و عوامل اصلی موفقیت برنامه
هاي توسعه  با این نگرش پیشنهاد شد در برنامه). 154-1151: 1378پهلوان، (است 

 توجه داشته باشیم؛ یعنی باید به پیامدهاي فرهنگی ها آناقتصادي به بعد فرهنگی 
هاي توسعه اقتصادي توجه داشته باشیم، که از الگوهاي توسعه اقتصادي نامناسب،  برنامه

 نشود؛ و هم به این معنی که  فرهنگ و هویت مردم استفادهکننده تخریبوارداتی و 
هاي   بدون هماهنگی برنامهکه  طوري  بهفرهنگ سهم بسزایی در رشد اقتصادي دارد، 

تواند  توسعه اقتصادي با وضعیت و شرایط فرهنگی موجود جامعه، توسعه اقتصادي نمی
توسعه اقتصادي پایدار مستلزم در نظر گرفتن فرهنگ جامعه .  موفق باشدبلندمدتدر 

  ). 18-12: 1374دوپویه، (هاي آن است  یژگیو نظرمورد
عوامل، متغیرها و آثار «موضوع بعد فرهنگی توسعه در دهه هشتاد میالدي به 

 یا دهنده یاري بعد کمک و عنوان بهفرهنگ را دیگر . پرداخت فرهنگی توسعه می
ر ارتباط با  بافت جامعه دمثابه  بهگرفتند، بلکه به فرهنگ   توسعه در نظر نمیبخش زینت

در این ). 152: 1378پهلوان، (» کردند نیروي درونی جامعه توجه میعنوان بهتوسعه و 
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی  زء الینفک برنامهج عنوان بهصورت باید عوامل فرهنگی 
 مورد به بسترهاي تاریخی و اجتماعی و فرهنگی جامعه  وو سیاسی در نظر گرفته شوند

با این رویکرد بود .  گرددپذیر امکان بشود، تا توسعه متوازن و پایداري  توجه کاملنظر
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 دهه توسعه فرهنگی جهانی عنوان  به توسط سازمان یونسکو 1997 تا 1988که دهه 
 قرار گیرد، و توجه مورد در سراسر جهان ،پیشنهاد شد، تا این نگاه فرهنگی به توسعه

اي به فرهنگ، هر  در نگاه حاشیه. ه شوداي به حوزه فرهنگ کنار گذاشت نگاه حاشیه
شد از بودجه بخش فرهنگ   براي توسعه اقتصادي دچار مضیقه میموردنیاززمان منابع 

هاي توسعه اجتماعی  شد، چون این بخش اهمیت کمتري نسبت به سایر بخش کاسته می
  . داشت

د رویکرد دیگر از بع. نیست» توسعه فرهنگی«اما این تنها رویکرد به بحث 
. داند اي ماهیتاً فرهنگی می  رفته و اساساً توسعه مناسب را توسعهفراترفرهنگی توسعه 

اي   توسعه واقعی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در جامعهکه این، براي دیگر  عبارت  به
 توسعه اقتصادي با بعد مثالً که اینتحقق بپذیرد باید اساس آن فرهنگی باشد، نه 

 چرخش فرهنگی و هاي فرض پیشکرد با پذیرش این روی .فرهنگی باشد
در این رویکرد همه ابعاد جامعه فرهنگی دیده .  استپذیر امکانپساساختارگرایی 

اي از جامعه اعم از اقتصادي و اجتماعی خارج از مقوله فرهنگ  شود، و هیچ نقطه می
د فرهنگ شود که حاوي ابعا اي فرهنگی دیده می جامعه انسانی جامعه. گیرد قرار نمی

 جامعه داراي اقتصاد که ایناقتصادي، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ سیاسی است؛ یا 
با این نگاه، همه ابعاد جامعه ماهیتی معنایی و نمادین . فرهنگی و سیاست فرهنگی است

در این . خواهد بودهاي او حاوي ماهیتی معنایی و نمادین  داشته و انسان و همه فعالیت
است، و بخش   ه که بخش فرهنگ حاوي ابعاد اقتصادي مهمیرویکرد، همان انداز

دهد، بخش  هاي اقتصادي و تولید و توزیع را به خود اختصاص می  فعالیتمهمی از
اقتصادي هم حاوي ابعاد مهم فرهنگی است، و در ساختن هویت، سبک زندگی، طرز 

  . ها اثرگذار است تفکر و نگرش انسان
ن رویکرد، سیاست اساساً ماهیت فرهنگی با ای. همچنین است حوزه سیاست

 نهادها و رفتارها و با همهفرهنگ . دارد، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی
 اقتصادي، عنوان به تر سنتی طور به که ها آن ازجمله« است درآمیختههاي اجتماعی  هویت



  
  
  
  
 1394، بهار 22 شماره ، اجتماعیریزي رفاه و توسعه فصلنامه برنامه     12 

چیزي  ، هردیگر  عبارت  به). 50: 1380نش، (» اند شده شناختهاجتماعی یا سیاسی 
: نویسد نش می. فرهنگی است؛ واقعیت اجتماعی از هر نوع آن از سنخ فرهنگ است

 از جامعه را اي ویژه هنر عالی، حوزه مثابه به در عصر مدرنیته فرهنگ که  حالی در«
در .  استیافته راههاي جامعه نیز  اشغال نموده بود، در عصر پسامدرنیته به دیگر عرصه

ایم و در سطح سیاسی، سیاستمداران  الیی شدن فرهنگ بودهسطح اقتصادي ما شاهد کا
 ،کنند و در حوزه اجتماعی هایشان ارتباط برقرار می ها با مخاطب از طریق رسانه

هاي فرهنگی وابسته هستند تا به قدرت اقتصادي  تمایزات بیشتر از گذشته به صالحیت
یکی : شود ه تفسیر میین معنی کلمه به دو شیوتر وسیعپس فرهنگ در .... یا سیاسی

 خودِ واقعیتِ اجتماعی هستند و دیگري دهنده تشکیل کردارها و آدابی که عنوان به
هاي   حوزه مجزایی از جامعه بوده و اکنون وارد همه جنبهگذشته در چیزي که عنوان به

بدین ترتیب بنا به گفته نش امروزه ). 50: 1380نش، (» زندگی اجتماعی گردیده است
سی شنا جامعهسی سیاسی مطالعه سیاست فرهنگی است، که با مطالعات شنا عهجامحوزه 

  . سیاسی کالسیک بسیار متفاوت است
  

   توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسینقش فرهنگ در
. شود ریزي توسعه اقتصادي متحول می با این رویکرد به توسعه فرهنگی، نظام برنامه

امعه مستلزم توجه محوري به موضوع ریزي توسعه در هر بخش ج زیرا که برنامه
باشد،  هاي توسعه می  از داشتن یک ضمیمه فرهنگی براي برنامهفراترفرهنگ است، که 

اي براي توسعه اقتصادي زمانی که برنامه. شود  تلقی نمیاهمیت با که همین هم هرچند
عناهایی که ها، هنجارها، نمادها و م شود، باید به باورها، ارزش  طراحی میاي ویژهبخش 

این نوع که  ارتباط دارد توجه شود، و مشخص شود ها آن با موردنظرفعالیت اقتصادي 
اهنگی با باورها و هم  نا هدف چه معنایی دارد، چه میزفعالیت اقتصادي در جامعه

هاي احتمالی ممکن است به  ها و هنجارهاي اجتماعی مردم دارد، چه آسیب ارزش
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ها و  توان از باورها و ارزش یا کشور بزند، و یا چگونه میفرهنگ موجود محل یا منطقه 
  . اي بهره گرفتي چنان توسعهساز زمینههنجارهاي موجود جامعه براي 

با این رویکرد، باید پذیرفت که دیگر هیچ فعالیت اقتصادي و تکنولوژي وارداتی 
به . باشد  و خنثی نمیتفاوت بیعاري از بار فرهنگی نیست، و نسبت به فرهنگ خودي 

هاي گوناگون فرهنگ یک جامعه  گفته پیسی ایدئولوژي، سازمان، فن و ابزار همه جنبه
 دارد، که  دهند، و تکنولوژي جنبه فرهنگی مهم و آثار فرهنگی مهمی را تشکیل می

پیسی در مطالعات خود نشان ). 20-7: 1374پیسی، ( ما از آن غفلت کرده بودیم تاکنون
شود که یک تکنولوژي،   سبب میدرجایینه فرهنگی موجود دهد که چگونه زمی می

 قرار گیرد، و در شرایط استفاده مورد مؤثر موفق و طور بهمانند تلمبه آب، در شرایطی 
 جامعه لطمه وارد موردقبول و فرهنگ زیست محیطدیگري بالاستفاده باقی بماند و یا به 

توان نتیجه گرفت که امروزه  یبدین ترتیب م). 242-231 و 20-12: 1374پیسی، (کند 
نقش فرهنگ در همه ابعاد توسعه اقتصادي به حدي بارز است که باید توسعه اقتصادي 

  .را بر پایه فرهنگی گذاشت
وقتی نقش فرهنگ در توسعه اقتصادي روشن شود، در توسعه اجتماعی و 

 اجتماعی اي به سابقه توسعه اما ابتدا الزم است اشاره. تر خواهد بود سیاسی روشن
 سازمان ملل در شهر کپنهاگ نقطه عطفی در 1995نشست توسعه اجتماعی . بشود

، خود را به کننده شرکتکاربرد رویکرد توسعه اجتماعی  بود که در آن سران کشورهاي 
هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی  اجراي یک برنامه عملی که طیف وسیعی از سنجه

این . )United Nations, 1995(، متعهد نمودند فتگر برمیکنی فقر را در  براي ریشه
 12بیانه کپنهاگ، سران کشورهاي عضو را به  عنوان اي با اجالس با تصویب بیانیه

، و ایران نیز آن را برداردکند، که ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی را در  موضوع متعهد می
 درباره فقر و توسعه لدرحادر این بیانیه وضعیت اسفناك کشورهاي . امضا کرده است

بیکاري، انزواي اجتماعی و مسائل گوناگون اجتماعی گوشزد شده و سران کشورها را 
ها و اجتماعات   و رفع نیازهاي مادي و معنوي افراد، خانوادهها آنکند که براي  متعهد می
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  باتوأم تأکید بر ضرورت توسعه اجتماعی متوازن ها آنبراي این کار .  کنندسازي چاره
کنند، تا توسعه پایدار   حقوق و کرامت انسانی میتأمینعدالت اجتماعی و امنیت و 

 فرآیند بر مشارکت فعال مردان و زنان در ها آناي  براي تحقق چنین توسعه. محقق شود
، نشان یادشدهنگاه دقیق به تعهدات ). United Nations, 1995(کنند  توسعه تأکید می

هاي انسانی و اجتماعی  اي فرهنگی شامل توجه به ارزشه دهد که فرهنگ و مقوله می
 توسعه واقع در.  استقرارگرفته عدالت و کرامت انسانی، در آن مورد تأکید ازجمله

شود   تلقی میمشارکت محور، شهروندمحور و مردم محوراي   توسعهعنوان بهاجتماعی 
  . هاي فرهنگ محلی باشد که باید مبتنی بر ویژگی
 با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوند تنگاتنگی توسعه اجتماعی

 سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در باال بردندارد و ناظر بر 
هاي فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، اشتغال، آموزش و چگونگی گذران  زمینه

هبود در وضعیت همچنین توسعه اجتماعی شامل ایجاد ب. باشد اوقات فراغت می
تر شامل تقویت جامعه مدنی، دموکراسی  اجتماعی افراد یک جامعه، و در بعدي وسیع

: 1384ازکیا، (باشد  اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می
یکی توسعه انسانی یا توسعه ظرفیت : توسعه اجتماعی دو بعد مرتبط به هم دارد). 47

 و جامعه؛ و دوم، تغییر یا توسعه ظرفیت نهادهاي ها آناوم جهت رفاه مردم براي کار مد
  در طبقات پایینویژه به که نیازهاي بشري را در تمام سطوح، اي گونه بهاجتماعی، 

  . بهبود روابط بین مردم و نهادهاي سیاسی ـ اجتماعی رفع نمایدفرآیندجامعه، از طریق  
ها مربوط است، و در این رابطه  ی انساناز طرفی توسعه اجتماعی به کیفیت زندگ

 تأمینهدف اول، توزیع مجدد امکانات و منابع است، براي : دو هدف بنیادي دارد
 ثروت، درآمد، خدمات اجتماعی و سایر امکانات مانندها  نیازهاي مادي و معنوي انسان

ه فرهنگی هدف دوم، بیشتر جنب. جامعه براي باال بردن سطح زندگی اکثریت افراد جامعه
ها و افراد متنوع جامعه و برابري حقوق اجتماعی  دارد و شامل به رسمیت شناختن گروه

هاي گوناگون اجتماعی و   بتوانند مشارکت آزاد در فعالیتکه طوري به است، ها آن
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عنبري، (هاي خود را به منصه ظهور برسانند  اقتصادي و سیاسی جامعه داشته و خالقیت
توان گفت که توسعه اجتماعی در پی افزایش ظرفیت نظام   میجهنتی در). 361: 1390

اي  تحقق چنین توسعه. اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، و خدمات اجتماعی است
 بسط حضور و مشارکت مردان و زنان در عرصه عمومی و  و توانمندسازيدرگرو

  . هاي فردي و گروهی در جامعه است میدان دادن به عاملیت
شود که   توسعه اجتماعی، مشخص میدرباره شده مطرح به مباحث با توجه

هاي اجتماعی  توسعه اجتماعی نیز جنبه فرهنگی غلیظی دارد، و باید متکی بر ارزش
هاي انسانی، نهادهاي اجتماعی و  اگر به سه بعد افزایش ظرفیت.  جامعه باشدقبول مورد

شود که افزایش  یم دیده میتوزیع عادالنه منابع و امکانات اجتماعی متمرکز شو
هاي انسانی کامالً ماهیت فرهنگی دارد، زیرا این کار با افزایش دانش، آگاهی،  ظرفیت

 است که همه ماهیت پذیر امکانهاي اجتماعی   و سایر ارزشپذیري مسئولیتتعهد و 
هاي  توان گفت بدون توسعه فرهنگ امکان افزایش ظرفیت به جرات می. فرهنگی دارند

اساساً . افزایش ظرفیت نهادهاي اجتماعی نیز ماهیت فرهنگی دارد. ی وجود نداردانسان
آیند، و در قلمرو فرهنگی قرار   میحساب بهنهادهاي اجتماعی خود جزء فرهنگ جامعه 

 و غیرمستقیم نتیجه مستقیماً افزایش ظرفیت نهادهاي اجتماعی هم که طوري بهگیرند،  می
توزیع عادالنه منابع و امکانات . وسعه فرهنگی استتوسعه فرهنگی است و هم خود ت

 :هاي فرهنگی مانند اجتماعی بعد فرهنگی دارد، و مستلزم پذیرش اجتماعی ارزش
عدالت اجتماعی، رفاه جمعی، مسئولیت جمعی، برادري و اخوت انسانی، قانونمندي، و 

 غیر این در. هاي اجتماعی هم از جانب نخبگان و همه مردم عادي است سایر ارزش
صورت چنین اقداماتی نیاز به کاربرد خشونت دارد، که خود نافی توسعه اجتماعی 

بنابراین، توسعه اجتماعی ماهیتی فرهنگی داشته و مستلزم توسعه فرهنگی است، . است
  .  بتوان شاهد توسعه اجتماعی بودسختی به بدون توسعه فرهنگی شاید که طوري به

. در توسعه سیاسی نیز بسیار برجسته است، نقش توسعه فرهنگی درنهایت
اقتصادي   ی با توسعه کمزمان  هم میالدي به بعد، 50هاي توسعه سیاسی از دهه  نظریه
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هاي توسعه اقتصادي خطی بوده و به دنبال تجویز مسیر  اند، و همانند نظریه شده مطرح
 ماهیت ، سیاستازپیش بیش اشاره شد که اکنون تر پیش. طی شده در غرب بودند

هاي کمیت گراي غربی توسعه سیاسی، به  بدیع پس از مرور نظریه. فرهنگی یافته است
هاي توسعه  ها که به دنبال تجویز نظریه رسد که همه آن نظریه گیري می این نتیجه

 خطی تک توسعه ها آن، همه اند خورده  شکستسیاسی غربی به سایر کشورها هستند 
ها به  این نظریه. روند هایی غیر تاریخی به شمار می یهکنند و نظر غربی را تجویز می

  :1376بدیع، (شرایط ویژه تاریخی و فرهنگی کشورهاي جهان سوم توجه ندارند 
1-80 .(  

، غیر تاریخی و غیرفرهنگیگراي  هاي توسعه سیاسیِ کمیت با شکست نظریه
 با تدریج بهاین کار .  به بعد فرهنگی توسعه سیاسی توجه نمودندپردازان نظریه رفته رفته

ی پردازان نظریههاي محلی در توسعه سیاسی از جانب  پذیرش اهمیت فرهنگ و سنت
 دربدیع ). 122-81: 1376بدیع، ( هانتینگتون، اپتر و آیزنشتاد نمود یافته است  مانند

. اند متفاوت باهم ها گاه نظرجوامع جهان سوم از بسیاري «کند که  گیري می  نتیجهنهایت
شوند که امکان تقلیل   ویژه متمایز میمحیطی زیست، تاریخ و فرهنگ با ها آن یک از هر

بدیع در کتاب دیگر خود با ). 163: 1376بدیع، (» یتی همگانی وجود نداردکل  بهآن 
هاي جهانشمول و حتی در حوزه  کند با رد نظریه عنوان فرهنگ و سیاست سعی می

هاي توسعه را  اریخ و فرهنگ جوامع در نظریهفرهنگ سیاسی، ضرورت توجه ویژه به ت
 توسعه نهزمی در  تعمیمی  قابلکند که هیچ نظریه  مورد تأکید قرار دهد، و اظهار می

 و فرهنگی خود یاي با توجه به شرایط ویژه تاریخ سیاسی وجود ندارد، و هر جامعه
 و گرایی یلتقلباید راه توسعه سیاسی و نظریه توسعه سیاسی خود را بیابد، و از 

  ). ب1376بدیع، (تقلیدگرایی بپرهیزد 
، مشخص فرهنگ با رابطه سیاست درباره شده  دادهبا توجه به توضیحات 

 عجین شده فرهنگ با و کرده پیدا جنبه فرهنگی شدت  بهشود که امروزه سیاست  می
 حساب  به و هم ضرورت توسعه سیاسی ساز زمینه توسعه فرهنگی هم نتیجه در. است
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نش، معتقدند که  ، مانندمدرن پستهاي   هم ذکر شد، دیدگاهتر پیش که طور همان. آید می
سی سیاسی باید سیاست فرهنگی را شنا جامعه فرهنگی شده است، ،اساساً سیاست

بدین ترتیب نقش توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی در توسعه سیاسی بسیار . مطالعه کند
 موضوع فرهنگ سیاسی نیز در مطالعات به همین علت امروزه. برجسته شده است

  .  استقرارگرفته ویژه توجه موردحوزه سیاست 
 در توسعه  شود که توسعه فرهنگی نقش مهمی بدین ترتیب مشخص می

 مستقیم و غیرمستقیم باید یک طور به ها آناقتصادي، اجتماعی و سیاسی دارد، و تحقق 
ها توسعه   کشوري در این زمینهاشدضرورت اساسی براي کشور تلقی شود؛ اگر بنا ب

هاي فرهنگی خود انجام دهد، و در پی تحقق  مبتنی بر فرهنگ خود و با حفظ اصالت
  . باشد» توسعه فرهنگی«توسعه پایدار باشد، باید مسیر توسعه آن 

  
   ایرانی پیشرفت-مفهوم و نظریه اسالمی : گیري نتیجه

 در مقاله درباره تعاریف فرهنگ، شده  حمطرگیري از مقاله، با توجه به مباحث  نتیجه در
 ایرانیِ -توسعه فرهنگ، توسعه فرهنگی و ضرورت آن براي توسعه یا پیشرفت اسالمی 

 نظري و ها پیشنهادایران  ، یکپارچه، متوازن و پایدار در جمهوري اسالمی جانبه همه
  : شود عملیاتی زیر مطرح می

  
  :  تعریف توسعه-1

 از فرهنگ و توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی، شده هارائبا توجه به تعاریف 
در یک : کنم  مبناي توسعه کشور پیشنهاد میعنوان بهتعریف مقدماتی زیر را از توسعه 

بهبود مداوم  «: ایرانی عبارت است از-و یا پیشرفت اسالمی » توسعه«نگاه کلی 
یران، و رابطه هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و انسانی موجود در ا ظرفیت

 که دیده طور همان. »ها ، در جهت ارتقاي عدالت، کیفیت زندگی و کمال انسانها آنبین 
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هاي نهادي جامعه در ابعاد  ظرفیت: شود، این تعریف سه محور اساسی دارد می
توان  را میمحور هریک از این سه . هاي انسانی و رابطه بین آن دو چهارگانه، ظرفیت
  :نستشامل موارد زیر دا

شامل بهبود مداوم کارآمدي نهادهاي : هاي نهادي جامعه بهبود مداوم ظرفیت -
ها و خدمات  اجتماعی چهارگانه، انسجام درونی نهادها، توزیع عادالنه منابع، فرصت

، شرایط مناسب نهادي براي اشتغال، ازدواج، و گذران اوقات فراغت بر اساس شده ارائه
 .مبانی اسالمی

شامل بهبود مداوم توانمندي و عاملیت انسان، : هاي انسانی یتبهبود مداوم ظرف -
بهداشت، امید به زندگی، هویت فردي و  حقوق و تکالیف شهروندي، سالمت و

ها و   نیازهاي اساسی رفاهی، و مشارکت اجتماعی بر مبناي باورها، نگرشتأمینجمعی، 
 . هاي اسالمی ارزش

شامل بهبود مداوم : ی و انسانیهاي اجتماع بهبود مداوم رابطه بین ظرفیت -
، سرمایه اجتماعی )رابطه بین نهادهاي اجتماعی(عدالت اجتماعی، انسجام اجتماعی 

 حمایتی، جامعه مدنی، هاي سازمان، همبستگی اجتماعی، )ها رابطه بین انسان(
ها و مسئوالن جامعه، احساس مسئولیت  سازوکارهاي نظارت مردم بر نهادها و نقش

 .جامعه و افراد بر اساس مبانی اسالمیمتقابل بین 

هاي  ارتقاي عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي در همه زمینه: ارتقاي عدالت -
مربوط که سبب شود هر نهادي، هر سازمانی، و هر فردي در جایگاه شایسته و مناسب 

 .خود قرار گیرد، یک ارزش و هدف اساسی براي چنین پیشرفت یا توسعه است
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با توجه به این که زندگی انسان حاوي :  مادي و معنوي زندگیارتقاي کیفیت -
دو بعد مادي و معنوي است که ارتباط متقابلی بین آنها وجود دارد، یک هدف اساسی 

 .اي باید ارتقاي متوازن هر دو بعد باشد براي هرنوع پیشرفت و توسعه

ارزش و هدف غایی زندگی انسان شکوفا شدن : ارتقاي کمال انسانی -
عدادهاي درونی او براي سیر تکاملی او به سوي خداگونگی و خلیفه اللهی است، که است

 ایرانی است، تا او را در جهت -گیري و حرکت درست پیشرفت اسالمی میزان جهت
 .   رستگاري دنیوي و اخروي قرار دهد

 این تعریف از پیشرفت و محورهاي آن مقدماتی است، و در مواردي هرچند
 باره این درتواند مبنایی براي بحث و گفتگو  ابعاد آن وجود دارد، ولی میهمپوشانی بین 

  . گردد
  
  :  ایرانی پیشرفت- نظریه اسالمی -2

اي به اهمیت نظریه داشتن براي پیشرفت بشود، زیرا که  ابتدا الزم است اشاره
 - ریزي براي پیشرفت اسالمی بدون نظریه راهنماي مناسبی براي سیاستگذاري و برنامه

با ساخت و پرداخت یک نظریه «بقول جاکبز و کلولند . ایرانی وجود نخواهد داشت
ها توسعه داد، به اکتشافات  هاي بشر را در تمام زمینه توان توانایی معتبر و درست می

ها و  ، و همچنین براي رسیدن به نتایج بهتر و باالتر، توانمنديیافت  دستجدید 
 ها آنهمچنین ). 129: 1387توسعه اجتماعی، (» ادهاي موجود را گسترش د فعالیت

 تنها به معتبریک نظریه .  از یک نظریه خوب نیستتر کاربردي چیز هیچ«: کنند اضافه می
توان انجام داد و  ي میکار چه باید بکنیم، بلکه به ما خواهد گفت کار چهگوید که  ما نمی

در نبود نظریه معتبر، توسعه ... توان استفاده کرد ي نیز در این راه میفرآینداز چه 
 آزمایشیِ نادرست خواهد بود که احتمال مردودیت فرآینداجتماعی تا حد بسیاري یک 

  ). 130همان، (» آن بسیار باال و پیشرفت آن نیز متغیر است
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 از توسعه، و ادعاي این مقاله درباره ضرورت توسعه شده ارائهبا توجه به تعریف 
، جانبه همهبراي توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی فرهنگ و توسعه فرهنگی 

 بر محور توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی باید که آنجا ازیکپارچه، متوازن و پایدار، 
پردازي توسعه  توان مبنا و چارچوبی براي نظریه  ایرانی قرار داده شود، می-اسالمی 
 شده  شناختهمه ابعاد تواند ه اي می چنین نظریه.  ایرانی پیشرفت گذاشت-اسالمی 
ها در نظام   همه اینکه چرا، یکپارچه، متوازن و پایدار را پوشش دهد، جانبه همهتوسعه 

 بر این. فرهنگی اسالمی، که باید مبناي این نظریه باشد به معناي دقیق کلمه وجود دارند
 نتیجه درگیرند و   و نظام فرهنگی ریشه میمنشأاساس همه ابعاد توسعه از یک 

اند،  کپارچگی الزم را خواهند داشت، همه ابعاد و نهادهاي اجتماعی در آن لحاظ شدهی
 اسالمی منشأ به دور خواهد بود؛ با توجه به بخشی نگري بوده و از جانبه  همهبنابراین 

 نتیجه در. اهنگی الزم را بین انسان و محیط طبیعی و اجتماعی برقرار خواهد کردهم  آن 
فرا تواند به توسعه پایدار منجر شود، و نیز از تقلید الگوهاي غربی  اي می چنین نظریه

 ایران -البته این مقاله ظرفیت ارائه نظریه اسالمی .  و بخشی نگر جلوگیري کندتاریخی
امید است نگارنده . ایم پیشرفت را ندارد، بنابراین فقط به ارائه چارچوب آن بسنده کرده

  .را در سطوح کالن، میانه و خرد تدوین و ارائه نمایداي  در آینده بتواند چنین نظریه
  
  : ایرانی پیشرفت- الزامات توسعه اسالمی -3

، یکپارچه، متوازن و پایدار موضوعی است که در جانبه همه توسعه ازآنجاکه
 درحوزه علوم انسانی قرار دارد، نیاز به کارگزاران متخصص در این حوزه هست تا هم 

کالن، میانی و خرد توانایی الزم را داشته باشند، و هم شناخت الزم  پردازي نظریه نهزمی
ي را فرآیند ایرانی داشته باشند، و هم بتوانند مدیریت چنین – از نظام فرهنگی اسالمی 

بنابراین باید زمینه الزم را براي تربیت و استفاده از چنین  .به عهده داشته باشند
 در کشور و بومی الزم تقویت علوم انسانی این کار مستلزم. متخصصانی فراهم کرد

متخصصان مربوط است، تا بتوانند اقدامات الزم نظري و اجرایی را در جهت طراحی و 
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 ایرانی -، یکپارچه، متوازن و پایدار اسالمی جانبه همهاجراي توسعه و پیشرفت 
در   میرسد بدون توسعه علوم انسانی بو بنابراین، به نظر می. پیشرفت فراهم آورند

  .  ایرانی بسیار ضعیف خواهد بود- امکان تحقق توسعه اسالمی ،کشور
  

  منابع 
 نشر مرکز اسناد : ، تهرانها و مفهوم فرهنگ تعریف، )1357 (.آشوري، داریوش

  .فرهنگی آسیا
 انتشارات : ، تهرانسی توسعهشنا جامعه، )1384 (.ازکیا، مصطفی و غالمرضا غفاري

  .کیهان
 نشر :  احمد نقیب زاده، تهران:، ترجمهتوسعه سیاسی، )1376 (.بدیع، برتران

  .قومس
 نشر :  احمد نقیب زاده، تهران:، ترجمهفرهنگ و سیاست، )ب1376 (.بدیع، برتران

  .دادگستر
  ،نامه  در ،»نظام فرهنگی، کارکردها و دگرگونی آن«، )1375 (.محمدحسینپناهی

  . 3 و 2، شماره پژوهش
 فرهنگ و تمدنٔٔٔدرزمینه ،گفتارهایی: هنگ شناسی، فر)1378 (.پهلوان، چنگیز  ،

  . انتشارات پیام امروز: تهران
 نشر :  بهرام شالگونی، تهران:، ترجمهتکنولوژي و فرهنگ، )1374 (.پیسی، آرنولد

  . ، چاپ دوممرکز
 پژوهشکده مطالعات :  جمعی از مترجمان، تهران:، ترجمه)1387 (.توسعه اجتماعی

  .فرهنگی و اجتماعی
 شرکت انتشارات : ، تهرانفرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، )1373 (.فري، محمدتقیجع

  .و فرهنگی علمی 
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 فراهانی و زرین قلم، تهران:، ترجمهفرهنگ و توسعه، )1374 (.دوپویه، گزاویه  :
  .مرکز انتشارات کمسیون ملی یونسکو در ایران

 اریخی ایران و بررسی تطبیقی ت: سی توسعهشنا معهجا، )1376 (.، احمدزاده رجب
 بنیادي، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت هاي پژوهشمرکز : ، تهرانژاپن

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 سمت: ، تهراناز اقتصاد تا فرهنگ: سی توسعهشنا جامعه، )1390 (.عنبري، موسی.  
 سیاست، قدرتشدن جهانی: سی سیاسی معاصرشنا جامعه، )1380 (.نش، کیت ، ،

  .انتشارات کویر: لفروز، تهران محمدتقی د:ترجمه
 قمی، تهران   فاطمیمحمد علی :، ترجمهرشد اقتصادي، )1368 (.مایه، پی یر :

  . اسالمی انقالبسازمان انتشارات و آموزش 
 سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، )1370 (.هانتینگتون، ساموئل ،

  .نشر علم:  محسن ثالثی، تهران:ترجمه
   تـألیف ، ، در درك توسعه سیاسـی »اهداف توسعه «،  )1379 (.هانتینگتون، سـاموئل 

:  پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران:، ترجمهساموئل هانتینگتونمایرون واینر و  
  .پژوهشکده مطالعات راهبردي
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