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 هاي متعددي در دستيابي به آن نقش دارند. نظريات مختلفي توسعه فرايندي پيچيده است که شاخص
د. اين ندار تأکيدهايي خاص از علل و عوامل توسعه  که در باب توسعه ارائه شده هر کدام بر جنبه

. در پژوهش اندمتمرکز شدهالمللي و ...  ، شرايط بينهايي از قبيل جغرافيا، سياست نظريات بر شاخص
 شود. هاي فرهنگي در توسعه پرداخته مي عوامل مذکور، به نقش فرهنگ و شاخص تأثير با فرضحاضر 

ي بر توسعه تأثيرهاي فرهنگي چه  عبارت ديگر سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که شاخصبه
پذير و  هاي توسعه تحليلي به بررسي شاخص-روش توصيفي دارند؟ براي پاسخ به اين سوال، ابتدا با

اي، شش  مقايسهضدتوسعه در فرهنگ ژاپني، بريتانيايي و ايراني پرداخته شده و در نهايت با روش 
، «گراييو جمع فردگرايي»، «گريزي يا احتياط ابهام»، «فاصله قدرت»شاخص عمده فرهنگي شامل 

پذيري يا ميزان جامعه»و « مدت ي بلندمدت يا کوتاهگير جهت»، «ساالري و مردساالريزن»
هاي  فرهنگ ايراني با وجود شاخص ق،يج تحقيبراساس نتااند.  در جوامع مذکور، مقايسه شده« انطباق
هاي  شاخص يدارا گرايي، پلوراليسم فرهنگي و احترام، خواهي، جمع پذير همچون عدالت توسعه

 هاي ژاپني و بريتانيايي است. فرهنگفرهنگي ضدتوسعه بيشتري در مقايسه با 
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ها در ابعاد  هاي زندگي انسان توسعه فرايندي است که در چارچوب آن بسياري از شاخص
اساس اين تعريف توسعه فرايندي کند. بر  سياسي، اقتصادي و اجتماعي بهبود پيدا مي

هاي متعدد سياسي،  دهد و لذا شاخص ها رخ مي چندوجهي است که در تمامي حوزه
اقتصادي، جغرافيايي و فرهنگي در سطوح مختلف شامل سطوح خرد و کالن، در دستيابي به 

ان، در اير ژهيوآن دخيل هستند. اين در حالي است که در بررسي ادبيات مربوط به توسعه به
توان همچون زنجيره هاي فرهنگي شده است. فرهنگ را ميتوجه کمتري به شاخص

ارتباطي بين ساختار و کارگزار در نظريه ساخت يابي دانست که هم بر توسعه اثرگذار است و 
هم از آن اثرپذير. البته در اين پژوهش بر وجه ساختاري فرهنگ تمرکز کرده و فرهنگ را 

ي گيريم تا اثرات آن بر توسعه را مورد بررسي قرار دهيم. در واقع متغير مستقل در نظر م
ثر ؤهاي فرهنگي مترين شاخصههدف از مقاله حاضر نيز استخراج و توصيف برخي از مهم

 بر توسعه در ايران و مقايسه آن با برخي ديگر از کشورها است.

صادي و هاي سياسي، اقت در اين چارچوب، ضمن مفروض گرفتن اثرگذاري شاخص
هاي خاص فرهنگي بر فرايند توسعه در  شاخص تأثيرجغرافيايي، تنها به بررسي و مقايسه 

پردازيم. بدين  عنوان مطالعه موردي ميبرخي کشورها همچون بريتانيا، ژاپن و ايران به
هاي فرهنگي هر کشور را بر مبناي اثرگذاري آنها بر توسعه، در دو دسته  منظور شاخص

هاي فرهنگي  کنيم. شاخص هاي ضدتوسعه تقسيم مي پذير و شاخص ههاي توسع شاخص
گذارند، در حالي که  مثبتي بر فرايند توسعه مي تأثيرهايي هستند که  پذير، شاخص توسعه

 سازند. هاي فرهنگي ضدتوسعه، روند توسعه را با کندي و مشکل مواجه مي شاخص

ها و دانشي تعريف  ها، ارزش فرهنگ را نظامي از نگرش 7رترونالد اينگلهامفهوم فرهنگ:
و از نسلي به نسل ديگر منتقل  بودهدر ميان مردم مشترك  ياگسترده نحوکند که به  مي

                                                           
1- Ronald Inglehart 



 
 
 

  

 

  

 

هاي  اي از نظام ، فرهنگ را مجموعه7( کلود لوي استروس73 :7986شود )اينگلهارت،  مي
شود.  بط اقتصادي، هنر، علم و مذهب مينمادي دانسته که شامل زبان، مقررات زناشويي، روا

هايي از واقعيت فيزيکي و واقعيت اجتماعي را هدف قرار  ها به اعتقاد او، بيان جنبه اين نظام
 .(62: 7982اند )بهار،  داده و حتي بيان روابطي که اين دو نوع واقعيت ميان خود ايجاد کرده

به برتري فرهنگ بر اقتصاد اذعان نيز از نظريه پردازان فرهنگي است که  6جورج لوکاچ
 .(771-771: 7982داشته است )صالحي اميري، 

داند. وي  فرهنگ را عامل وحدت اجتماعي يا همبستگي اجتماعي مي 9اميل دورکهايم
چنين تعامل اجتماعي نقش پررنگي را براي فرهنگ در جهت ايجاد ثبات اجتماعي و هم

زيادي يک پديده اخالقي است و احساس . از نظر دورکهايم جامعه تا حد استقائل 
در  1( ماکس وبر731، 73: 7981شود. )کوزر،  همبستگي، باعث تداوم و وحدت جامعه مي

: 7981کند. )آرون،  عنوان بعد محوري فرهنگ قلمداد ميپرداختن به فرهنگ، دين را به
الي ها و کردارهاي طبقات با ( کارل مارکس، فرهنگ را ساخته و پرداخته کنش622

داند. از ديدگاه مارکسيستي، فرهنگ محصول ايدئولوژي است و طبقه حاکم، در  اجتماعي مي
ها از ابزارهاي عمده  کند و همين انديشه هاي مسلط را توليد و عرضه مي هر عصري انديشه

نيز در نظريه  6رود. تالکوت پارسونز تسلط طبقه حاکم بر طبقات تحت سلطه به شمار مي
ه ساختار جامعه، نقش فرهنگ در حفظ اين ساختار و روابط بين سيستمي خود، ب

پردازد. پارسونز بر نقش حياتي فرهنگ در نظريه  هاي گوناگون نظام اجتماعي مي شاخص
دارد. نظريه فرهنگ پارسونز مرتبط با نظريه کنش اوست. بر اساس  تأکيدسيستم اجتماعي 

ک بعد اکات عام قرار داشته و همواره يها و ادر اين نظريه کنش انسان تحت هدايت آرمان
 .(666: 7981و استريناتي،  83-711: 7982)صالحي اميري،  هنجاري يا غيرعقالني دارد

                                                           
1- Clawde Levi Strauss 

2- George Lukacs 

3- Emile Durkheim 

4- Max Weber 

5- Talket Parsons 



 
 
 
 

 

 

اهداف طبق يک از  يبرخمفهوم توسعه ابتدا به معني رسيدن به مفهوم توسعه: 
وژيکي شناسي به مفهوم مراحل تکامل بيول . اين مفهوم در زيستشديم يتلقريزي،  برنامه

شد و بعدها نيز در نظريه يبه کار گرفته مموجوداتي از قبيل درخت )تبديل از دانه به درخت( 
 78( اين مفهوم در اواخر قرن Hass, 1992: 15تکامل داروين وجهه مثبت تري پيدا کرد. )

در  6و سپس هربرت اسپنسر 78در قرن  7وارد عرصه علوم اجتماعي شد. ابتدا ژوستوس موزر
اين مفهوم را بسط دادند. اسپنسر جامعه را با يک ارگانيسم بيولوژيک مقايسه کرده  73قرن 

دانست. انديشمندان ديگري از قبيل امانوئل کانت و آگوست کنت  و آنها را مشابه يکديگر مي
اند. مفاهيم مدرنيسم، رشد، ترقي و ديگر مفاهيم مشابه  نيز مفهوم توسعه را در ذهن داشته

ياري بر نظريات بعدي در مورد توسعه داشتند. بر همين اساس بود که بسياري از بس تأثيرنيز 
دانستند. به  انديشمندان بين انواع جوامع تفاوت قائل شده و توسعه را امري تدريجي مي

شافت و  بين اجتماع و جامعه )به تعبير خود وي، گمين 9عنوان مثال فرديناند تونيس
جوامع مبتني بر همبستگي مکانيکي و جوامع مبتني بر  بين 1گزلشافت(، اميل دورکهايم

هاي بيشتر احساسي و جوامع  بين جوامع مبتني بر کنش 6همبستگي ارگانيکي و ماکس وبر
هاي بيشتر عقالني تفاوت قائل شدند، و طبعاً برتري را به موارد اخير نسبت  مبتني بر کنش

ابريل آلموند، لوسين پاي، لِوي، مور، وِربا، دادند. بعدها نويسندگان بسيار ديگري از قبيل گ مي
در  2ها به نظريه نوسازي اين انديشه تأثيربايندر، روستو، آيزنشتات، هانتينگتون و واينر تحت 

 (.662-663: 7989توسعه روي آوردند )موثقي، 

در علوم اجتماعي و خصوصاً در حوزه علوم سياسي نظريات مهم توسعه شامل نظريات 
باشند. نظريه نوسازي به الگويي از توسعه توجه دارد  مي 8و نظام جهاني 1ستگينوسازي، واب

دارند. بر  تبديل به جوامع مدرن گام برمي در جهتکه در آن جوامع پيشامدرن يا سنتي 

                                                           
1- Justus Möser 

2- Herbert Spencer 

3- Ferdinand Tönnies 

4- Émile Durkheim 

5- Max Weber 

6- Modernization 

7- Dependency Theory 

8- World Systems Theory 



 
 
 

  

 

  

 

هاي داخلي و با کمک ديگران  روي شاخص تأکيداساس اين نظريه، جوامع در حال توسعه با 
جوامع توسعه يافته طي کنند. نظريه وابستگي با الهام از  قادرند مسير توسعه را همانند

در تضاد با نظريه  هاي مارکس و بعدها نظريات رائول پربيش و پل باران، کامالً انديشه
نوسازي مطرح شد. اين نظريه برخالف نظريه نوسازي، الگو قرار دادن مسير کشورهاي 

اشتباه دانسته و پيگيري چنين  يامريافته از جانب کشورهاي در حال توسعه را  توسعه
پيرامون -مسيري را منتهي به اقتصاد وابسته در اين کشورها و الگوي نظام اقتصادي مرکز

کشورهاي در حال  داند، که کشورهاي صنعتي در مرکز اين اقتصاد قرار گرفته و مي
سته مرکز، ها در سه د گيرند. در نظريه نظام جهاني نيز دولت در پيرامون آن جاي مي توسعه

 . (Wallerstein, 2004) ندهست پيرامون قابل بررسي پيرامون و شبه

هاي فرهنگي و توسعه، نظريه گرت : در زمينه ارتباط بين شاخصفرهنگ و توسعه
پذيري بيشتري برخوردار است. از نظر هافستد که به تعريف ابعاد مهم از کاربست 7هافستِد

 ريزي جامع انديشه اشاره دارد که وجه تمايزبه برنامهخصايل و فرهنگ ملل پرداخته، فرهنگ 
هاست. هافستد ابتدا چهار بعد براي فرهنگ ملي قائل اعضاي يک گروه انساني از سايرگروه

، «گراييفردگرايي و جمع»، «گريزي يا احتياط ابهام»، «فاصله قدرت»شود که عبارتند از: مي
گيري بلندمدت يا  جهت»ديگر تحت عناوين بعدها دو شاخص «. ساالري و مردساالريزن»

 شود. بر اساس الگوي هافستد، به آنها افزوده مي« داري پروايي يا خويشتن بي»و « کوتاه مدت
مداري و صبوري نسبت به عدم يک مدير انگلوساکسون فردگرا با بعد قدرت ضعيف، وظيفه

گرايي، بعد فزايش جمعها بسيار متفاوت از يک مدير شرقي با خصوصيات ميل به اقطعيت
 .(78: 7931 مداري و اجتناب از عدم قطعيت است )حميدي و سرافراز،قدرت باال، انسان

هاي متعددي، کم و بيش در روند توسعه  در اين پژوهش نيز با اين مفروض که شاخص
هاي فرهنگي در توسعه ژاپن، بريتانيا و  يک کشور دخيل هستند، به نقش فرهنگ و شاخص

هاي فرهنگي  شود. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است که وجود شاخص رداخته ميايران پ
مستقيمي بر دستيابي کشورها به  تأثيرهاي فرهنگي ضدتوسعه،  پذير و يا شاخص توسعه

هاي فرهنگي باعث شده تا کشورها، مسير متفاوتي را در توسعه  توسعه دارد. تفاوت شاخص

                                                           
1- Geert Hofstede 



 
 
 
 

 

 

هاي فرهنگي  عنوان مطالعه موردي به شاخصز ابتدا بهطي کنند. بنابراين در اين مقاله ني
شود و سپس بر اساس الگوي  توسعه در ژاپن، بريتانيا و ايران پرداخته مي پذير و ضد توسعه

گانه در ايران،  هاي فرهنگي شش اي به مقايسه شاخص نظري هافستد و با روش مقايسه
 پردازيم. ژاپن و بريتانيا مي

آغاز شد. شکست اين کشور  7و در دوران امپراتوري ميجي 7828فرايند توسعه ژاپن از سال 
در جنگ جهاني دوم، بسياري از زيرساخت هاي آن را از بين برد. ژاپن با وجود شکست در 

ها به  ن کشور سالجنگ جهاني دوم، به سرعت مسير رشد و توسعه را پيمود تا جايي که اي
ترين کشورهاي جهان شناخته  يافته عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان و يکي از توسعه

شد. در ارتباط با توسعه ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم، سه فرضيه قدرتمند وجود دارد که  مي
هاي اقتصادي و سياسي آمريکا در  اولي بر جغرافياي مناسب اين کشور، دومي بر کمک

دارد. در  تأکيدپذير ژاپني  پس از جنگ و در نهايت فرضيه سوم نيز بر فرهنگ توسعهدوران 
هاي خارجي بر توسعه  هاي جغرافيايي و کمک شاخص تأثيراين مقاله ضمن مفروض گرفتن 

پردازيم. بر اساس اين فرضيه،  ژاپن، به فرضيه سوم يعني نقش فرهنگ در توسعه ژاپن مي
پذير قابل توجهي است که مسير توسعه اين کشور  توسعه هاي فرهنگ ژاپني حامل شاخص

را هموار کرده است. در واقع نقش برجسته فرهنگ در توسعه ژاپن باعث شد تا در اين 
هاي برجسته در زمينه اثرگذاري مثبت فرهنگ بر  عنوان يکي از نمونهپژوهش، ژاپن را به

گرايي،  ايي همچون جمعه توسعه، بررسي کنيم. فرهنگ ژاپني با دارا بودن شاخص
هاي قابل توجهي در  گرايي، آمائه، فرهنگ بوشيدو و کايزن موفقيت نگري، قانون آينده

پذير ژاپن، اين کشور از  هاي فرهنگي توسعه دستيابي به توسعه داشته است. در کنار شاخص
 نفوذپذيري فرهنگي قابل توجهي نيز برخوردار است که باعث شده تا در چند دهه اخير،

پذير فرهنگي در اين کشور تضعيف شوند. لذا در اين قسمت ابتدا به  هاي توسعه شاخص

                                                           
1- Meiji 



 
 
 

  

 

  

 

ها در سه دهه اخير اشاره  پذير و سپس به روند تضعيف اين شاخص هاي توسعه شاخص
 پردازيم. مي

هاي مهم فرهنگ ژاپني است که نقش بسياري در توسعه اين کشور  از شاخص 7جمع گرايي
شود.  گراي ژاپني، به جاي فرد، بر جامعه و گروه متمرکز مي ست. فرهنگ جمعداشته ا

گرايي ژاپني خواستار کسب هويت از جمع و رفتار طبق الگوهاي از پيش تعيين شده  جمع
آورد.  وجود ميهاي فردي اعضا را به هاي گروهي، خودانگاشت جمعي است و خودانگاشت

دهد.  اپني را براساس اولويت جمع بر فرد پرورش ميها، کودکان ژ حتي نظام آموزشي ژاپني
دهي  در اين چارچوب، اگر کسي قادر نباشد که رفتار خود را در چارچوب قواعد اجتماع شکل

گراي  شود. فرهنگ جمع و تنظيم کند، به مجازاتِ طرد شدن از گروه اجتماع محکوم مي
ده شده است که اين امر باعث شده تا ژاپني بيشتر از اجبار بر پايه رضايت دو طرفه بنياد نها

تر، در جامعه ژاپن  هاي مارکسيستي همچون اختالف طبقاتي و استثمار طبقات پايين تحليل
گرايي در فرهنگ ژاپني به قدري قوي است که حتي تعامل  قابليت تبييني نداشته باشد. جمع

تعارض و تقابل منافع. کارگر و کارفرما، بيشتر مبتني بر همکاري و اشتراك منافع است تا 
گرايي حتي بر سبک مديريت ژاپني نيز اثر گذاشته تا جايي که شيوه مديريتي در ژاپن  جمع

بيشتر مشارکتي بوده و وفاداري به شرکت از اهميت بسياري برخوردار است. در اين شيوه، 
تا  که مديريت مشارکتي است، مسئوليت و پاسخگويي نيز بيشتر گروهي استعالوه بر اين

 .(997: 7981فردي )حقيقي، 

نگري بسيار باالي جامعه ژاپني است تا  ترين خصوصيات فرهنگي ژاپن آيندهاز جمله مهم
نگرترين جوامع جهان دانست. نگاه به آينده در  توان از جمله آينده جايي که اين کشور را مي

طلبانه و يا سياسي پيوند خورده  ف منفعتبا اهدا گيرد که معموالً مقابل منافع زودگذر قرار مي
نگري باال  چنين شاخص مهمي در پذيرش تحوالت جهاني است. آيندهنگري هم است. آينده
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بدين معني است که جامعه مورد نظر، ضمن پذيرش تحوالت سريع، خود را به بهترين شکل 
نگاه ترديدآميزي  مدت، دهد، اين در حالي است که جوامع با ديد کوتاه با آنها تطبيق مي

، از 88هاي موجود، فرهنگ ژاپني با شاخص  نسبت به تحوالت آينده دارند. بر اساس داده
 71شود. اين در حالي است که ايران با شاخص  نگر محسوب مي جمله مهمترين جوامع آينده

ن اي تأثيرشود. تحت  بندي مي مدت دسته نگري از جمله جوامع با ديد کوتاه در زمينه آينده
هاي  شاخص، حتي نوع مديريت ژاپني در مقابل بوروکراسي آمريکايي قرار گرفته و ويژگي

ريزي بيشتر بلندمدت است،  را داراست. در اين شيوه مديريت، برنامه 7سازمان ادهوکراسي
-www.hofstede)شود  روند تصميم گيري کُند بوده، ولي اجراي آن به سرعت انجام مي

insights.com/country-comparison/). 

( در ژاپن 7219-7828توان به دوره تاريخي اِدو ) قانونگرايي در فرهنگ ژاپني را مي أمنش
اي از قوانين سيستم طبقاتي در ژاپن ايجاد شد که کليه  نسبت داد. در اين دوره مجموعه

اقتصادي و -ماعيجوانب زندگي انسان را در بر گرفته و جايگاه افراد را بر اساس سطح اجت
کردند  کرد. در نتيجه اين تحوالت، افراد مطيع و منفعل شده و عادت مي شغل تعريف مي

بندي  در تاريخ معاصر اين کشور، آثار منفي طبقه .زندگي خود را با قانون تعريف کنند
گرايي همچنان به قدرت خود باقي است.  اجتماعي در ژاپن کاهش يافته، ولي فرهنگ قانون

اين اطاعت صرف و انفعال که از آثار طبقه بندي اجتماعي دوره ادو بود، به شکل قابل بنابر
 ,Beasleyگرايي افزايش پيدا کرده است ) توجهي حذف شده و در کنار اين تحول، قانون

1972: 34). 

 دار و مختارانه به منبع اقتدار دارد. مفهوم آمائه داللت بر نوعي وابستگي احساسي، ريشه
انديشمند برجسته  9در فرهنگ ژاپني پي برد، تاکئو دوي 6«آمائه»اولين کسي که به شاخص 

                                                           
1- Adhocracy 

2- Amae 

3- Takeo Doi 



 
 
 

  

 

  

 

ها به دوست داشته شدن  ژاپني بود. دوي منبع رفتار و فرهنگ آمائه را در تمايل رواني انسان
دانسته است. در چارچوب آمائه، فرد هويت خود را در يک هويت جمعي وابسته به منبع 

کند. اين شاخص البته تمايز آشکاري با اقتدار  )همچون والدين( تعريف مياقتدار بيروني 
کاريزماتيک دارد که ماکس وبر به آن اشاره کرده است. آمائه بيانگر يک رابطه احساسي 

( دوي در اثر معروف خود تحت Doi, 1981: 49دوطرفه بين منبع اقتدار و فرد است. )
دهد که چگونه خصيصه منحصر به فرد سياست  مي( نشان 7319) 7آناتومي وابستگيعنوان 

مشتق شده است، اشتقاقي که حيات فرهنگي و سياسي ژاپن را از  6«آمائه»ژاپني از خصلت 
هاي ديگر، به طور کيفي متفاوت کرده و نقش بسزايي در  اشکال مشابه در فرهنگ

 ( 781: 7983دستاوردهاي اين کشور داشته است. )في، 

هاي مهم  خصلتجمله شود. از  ترين منابع فرهنگ ژاپني محسوب مياز جمله مهم 9شيدوبو
سه خصوصيت  توان بهيماند  فرهنگ ژاپني که در توسعه اين کشور نقشي اساسي داشته

نمود. بوشيدو ترکيبي از اين سه خصوصيت  اشارهداري  وفاداري، مطيع بودن و خويشتن
عنوان شخصيتي الهي(، سم )وفاداري به امپراطور بهئز شينتواست. فرهنگ ژاپني وفاداري را ا

کنفوسيانيسم )که در آن سلسله مراتب و اطاعت فرودست از باالدست  از مطيع بودن را
 ي، امرداري يا احترام را از بوديسم )که در آن تسلط بر خويش ضروري است( و خويشتن

اي رفتار يک انسان در آيين عنوان راهنمضروري است( گرفته است. ويژگي شرافت به
بوشيدو جايگاه خاصي دارد و عدم موفقيت در اين زمينه، شرمندگي دنيوي )به جاي گناه( را 

آورد. لذا در فرهنگ ژاپني براي جلوگيري از شرمندگي در مقابل  همراه ميبراي فرد به
طور رهنگ را بهاي برخوردار است. نمود بارز اين ف ديگران، احساس مسئوليت از جايگاه ويژه

توان شاهد بود. در اين دوره بخش  خاص در تحوالت پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن مي
چنين حس هاي فرهنگي بوشيدو و هم آموزه تأثيرقابل توجهي از جامعه ژاپني تحت 
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ها به صورت اختياري و بدون دريافت دستمزد، تنها با هدف  پذيري جمعي، ساعت مسئوليت
 (.7986کردند. )قرايي،  سعه کشور اقدام به اضافه کاري ميکمک به روند تو

شاخص ديگري در جامعه ژاپني بوده که منجر به توسعه اين کشور شده  7فرهنگ کايزن
باشد. اين مفهوم در تمامي  است. کايزن در لغت به معني تغيير در راستاي بهبودي مي

شود.  صاد، بهداشت و توليد به کار برده ميهاي اجتماعي از قبيل سياست، جامعه، اقت زمينه
پني در راستاي بهبود تدريجي شرايط است. کايزن اکايزن در واقع نوعي خصلت فرهنگي ژ

ها، به جاي تغييرات انفجاري يا  بر اين اصل استوار است که براي ايجاد بهبود در سازمان
د. تغييراتي که در مقياس خرد، به دنبال بهبود يا اصالحات پيوسته و مداوم بوناگهاني، بايد به

سمت بهبود رفته و دائما در حال اصالح امور هستند، در مقياس کالن نتايج گسترده و 
گاه يک انقالب کنند. فرهنگ کايزني در ژاپن باعث شده تا اين کشور هيچ مي جاديامثبتي 

کشور رخ داده،  اي که در ساختار سياسي اينمردمي را تجربه نکند و حتي تغييرات گسترده
 .(Imai, 1986ارتباطي با جامعه اين کشور نداشته است )

پذير در فرهنگ ژاپني، اين کشور در حال حاضر  هاي متمايز توسعه با وجود حضور شاخص
شود. جهاني شدن  وب ميفرهنگ غيربومي محس تأثيرترين جوامع تحت ( جزو مهم6178)

هاي قبل  بسزايي بر جامعه و فرهنگ ژاپني گذاشته و اين کشور را از دوره تأثيرفرهنگي 
ژاپن تناسب بسيار کمي با فرهنگ  7311متمايز کرده است. قانون اساسي مصوب سال 

 سال اخير جايگاه منابع اقتدار در 11در واقع در طول (. Lee, 2010) گراي ژاپني دارد جمع
فرهنگ ژاپني شامل نهاد امپراتوري، طبقات اجتماعي و حتي والدين بسيار تنزل يافته و در 

گرايي اين کشور نيز کاسته شده است. زوال فرهنگ وفاداري و  عين حال از شاخص جمع
کوشي ژاپن و گرايش به سمت فرهنگ غيربومي منجر به از بين رفتن مزيت نسبي  سخت

ها شده و اين زوال فرهنگي منجر به زوال و رکود  فرهنگفرهنگ ژاپني نسبت به ديگر 
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ميالدي اين کشور  7331اقتصاد ژاپن در چند دهه اخير شده است، تا جايي که از آغاز دهه 
 اي بوده است. سابقه رشد چنداني را در حوزه اقتصادي تجربه نکرده و شاهد رکود بي

ساسي در ساختار سياسي ژاپن، تغييرات ا تأثيردر دوران پس از جنگ جهاني دوم تحت 
اين کشور که فرهنگي بسيار بسته و اقتدارگرايانه داشت، به يکي از بازترين جوامع جهان 
تبديل شد. اثرات اين تغيير سياسي بر فرهنگ ژاپني، به حدي بوده که فرهنگ فعلي ژاپن را 

و امتيازات ها  دانند. پس از پايان جنگ سرد، کمک ترکيبي از فرهنگ غربي و شرقي مي
اقتصادي اياالت متحده که نقش مهمي در توسعه اين کشور داشتند، کاهش چشمگيري 

سال حضور فعال فرهنگ غيربومي در ژاپن، فرهنگ  16داشته و از طرف ديگر در طول 
مردم اين کشور نيز دچار تغييرات محسوسي گشته است. لذا ژاپن پس از فروپاشي بلوك 

قتصادي اياالت متحده را از دست داده، بلکه بسياري از هاي ا شرق، نه تنها حمايت
 اند. پذير اين کشور نيز تضعيف شده هاي فرهنگي توسعه شاخص

پذير فرهنگي در ژاپن به قدري عميق بوده که اين کشور، در  هاي توسعه تضعيف شاخص
درصد را تجربه کرده و عمدتا رشد  6سال اخير به ندرت رشد اقتصادي باالي  91طول 

اقتصادي آن زير يک درصد بوده و حتي در مقاطعي رشد اقتصادي ژاپن به منفي پنج درصد 
گرايانه اقتصادي شينزو آبه که  هاي ملي نيز کاهش يافته است. در چنين فضايي حتي سياست

آغاز شد، نيز نتوانست موفقيتي در دستيابي مجدد اين کشور به رشد اقتصادي  6176از سال 
(، توانست رشدي 6179هاي آبه در اوج موفقيت، تنها در يک سال ) تداشته باشد. سياس

هاي بعدي مجددا رشد  درصد براي اقتصاد اين کشور به ارمغان بياورد. در سال 6معادل 
معروف  7نوميکس ها که به آبه اقتصادي ژاپن به زير يک درصد کاهش پيدا کرد. اين سياست

پذير در فرهنگ ژاپني، به  هاي توسعه شاخصگونه توجهي به بازسازي  بودند، بدون هيچ
هاي تکنوکراتيک همچون افزايش محدود  اي تالش داشت با سياست انگارانه صورت ساده

ها و يا اصالحات کوچک اقتصادي، به دوران  نرخ ماليات بر مصرف، کاهش ماليات شرکت
است که با يک يا دو  تر از آن اوج بازگردد. تجربه نشان داد که روند افول اقتصاد ژاپن عميق
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درصد تغيير در نرخ ماليات بر مصرف و يا اصالحات کوچک در ساختار اقتصادي اين کشور 
 .(13-87: 7932بتوان بر رکود آن فائق آمد )ياري و بايزيدي، 

اعي متفاوت و متمايز از ديگران بوده است. از نظر تاريخي توسعه هر واحد سياسي يا اجتم
پشت سر حتي کشورهاي اروپايي با وجود اشتراکات تاريخي بسيار، تجارب نسبتاً متفاوتي را 

ترين مراحل تحوالت فرهنگي در اين  يکي از مهم اروپا تاريخ . قرون وسطي دراندگذاشته
شده، سلطه سياسي دين   رنگ تفکيک بين دين و سياست کم ،منطقه بوده است. در اين دوره

هاي سياست، اقتصاد، جامعه و  شود و اين نهادها حوزه و کليسا بر جامعه اروپايي بيشتر مي
دهند. با اين  هاي خصوصي افراد را تحت نظارت و کنترل خود قرار مي فرهنگ و حتي حوزه

ر اروپا و وجود تغييرات فرهنگي در دوران پساقرون وسطي باعث هموار شدن مسير توسعه د
هاي  شود. در اين بخش برخي از مهمترين تغييرات و شاخص به خصوص بريتانيا مي

 شود. فرهنگي که منجر به توسعه بريتانيا شد، ذکر مي

هاي اجتماعي و  در مراحل پاياني قرون وسطي تغييرات فرهنگي متعددي در نتيجه جنبش
 هايجريان ظهورهاي فکري و علمي و در نهايت  پيدايش نهضت  کند و زمينه سياسي بروز مي

: 7982شود )کاسمينسکي،  رنسانس، اصالحات ديني، روشنگري و انقالب صنعتي فراهم مي
(. رنسانس و اصالحات ديني در واقع واکنشي به سلطه سياسي دين و کليسا بر 673-677

بري مارتين لوتر و ژان کالون نقشي جامعه اروپايي در آن زمان بود. اصالحات مذهبي به ره
( رنسانس 171: 7918اساسي در تغيير فرهنگ اروپا برجاي گذاشت. )دورانت، 

پا وو توسعه در ارانقالب علمي، اصالحات  ديگري بود که آغازگر دوراني از فرهنگي جنبش
جايي شد. اين دوره براي اروپا تغيير و تحوالت اساسي و جنبش هاي بزرگي در پي داشت تا 

اند که جهان امروزي نتيجه همين تحوالت فرهنگي است، چرا که  که بسياري بر اين عقيده
 هاي توسعه اقتصادي، سياسي، علمي و هنري غرب را بنا نهاد. رنسانس پايه



 
 
 

  

 

  

 

ترين آثار بلندمدت تحوالت فرهنگي در اروپا، ظهور انقالب صنعتي بود که از جمله مهم
را به  انگلستان برجاي گذاشته و اين کشور عه اروپا و خصوصاًبسيار چشمگيري بر توس تأثير
ترين قدرت صنعتي دنيا مبدل ساخت. از جمله نمودهاي بارز اثر تحوالت فرهنگي و در مهم

، 7113نتيجه آن انقالب صنعتي در انگلستان مي توان به ساخت اولين پل آهني در سال 
هاي  چنين افزايش چشمگير فراوردهو هم  7866آهن در سال احداث اولين شبکه راه

: 7981)اشتن،  ي در روند توسعه بريتانيا داشتندکشاورزي و دامي اشاره کرد که نقش مهم
72-71). 

فرهنگ بوروکراتيک که منجر به ايجاد ساختارهاي قوي مديريتي و نظارتي شده، نقش 
. در طول چند قرن اخير بخش بزرگي از جهان، تحت مهمي در توسعه بريتانيا داشته است

فرهنگ و ساختار نهادي قوي در مديريت اين  دهنده کنترل و يا اداره بريتانيا بوده، که نشان
پس از چندين قرن تحوالت سياسي، توسعه  مناطق است. اين فرهنگ باعث شد تا بريتانيا

بود امور قانوني و اداري کشور، از استعمار، گسترش نيروي دريايي، رشد طبقه متوسط و به
نظر سرمايه، زمين، نيروي کار، مديريت و حکومت وضعيتي مطلوب و مناسب داشته باشد تا 

 .زمينه توسعه و پيشرفت صنعتي در اين کشور فراهم شود )همان(

رتمند استعماري اين کشور بود که ثر ديگر در توسعه بريتانيا، استعمارگري و نظام قدؤعامل م
از شرق در مقابل غرب و همچنين برتري جويي داشت. به « ديگرپنداري»ريشه در فرهنگ 

را عنوان بازيگري « شرق»عبارت ديگر، ادبيات و فرهنگ عامه غربي در عصر استعمار، 
غلبه کند. بايست با فتح آن، بر آن  تر از خود تعريف کرده بود که مي متمايز و عمدتا پست

(Mountz, 2009: 2) عنوان يک شاخص مثبت ارزيابي جويي را به توان برتري گرچه نمي
بندي کرد. عصر  پذير دسته هاي فرهنگي توسعه توان آن را در زمره شاخص کرد، اما مي

عميقي بر  تأثيرجويي و ديگرپنداري آغاز شد،  استعمار که به واسطه سلطه فرهنگ برتري
هاي  خصوص بريتانيا گذاشته و باعث سرازير شدن ثروتاستعمارگر به هاي توسعه قدرت



 
 
 
 

 

 

جنگ  ميزان ثروتي را که در فاصله عظيمي از کشورهاي مستعمره به بريتانيا شد. پل باران
ها به غارت  از هند به وسيله انگليسي 7876واترلو در سال  تا جنگ 7161در سال  پالسي

کند. جريان ثروت از مستعمرات  سترلينگ برآورد ميميليون پوند ا 7111الي  611رفت بين 
 تأثيربه انگلستان و انباشت سرمايه در اين کشور يکي از عوامل مهم انقالب صنعتي نيز بود. 

از طريق توليد انبوه و حذف صنايع و رقباي  ،ديگري که استعمار بر مناطق مستعمره گذاشت
هاي نخ ريسي النکشاير در  دستگاه ،7121عنوان مثال  قبل از سال محلي آنها بود. به
هاي مشابه در هند، ايران و چين تفاوتي نداشت، اما با استعمار هند و  انگلستان با دستگاه

ط توليدکنندگان چين و تصرف بازارهاي ايران، منسوجات و پوشاك محلي اين مناطق توس
 .(623-617: 7963)باران،  انگليسي کنترل شد

اکس وبر رابطه باورهاي ديني افراد با رشد حيات اقتصادي و عقالني بورژوازي را مکمل م
آن  داري داري جديد تلقي کرده است. وي معتقد است که سرمايه تببين کافي عيني سرمايه

ها،  گويد صرفاً نظامي ماترياليستي نيست، بلکه ترجيحاً از ايده مي کارل مارکس طور که
توان با مناسبات مالکيت  گيرد که صرفاً نمي اي سرچشمه مي اي مذهبيه ها و آرمان ارزش

صورت ويژه آن را تحليل و تبيين کرد. فرهنگ و به  توليدي، فناوري و يا نظام آموزشي
اند. بر  هاي پيشرفت را تعيين کرده مذهب و دين عواملي هستند که بدون استثنا شيوه و راه

ساالري و دولت  ديوان داري، نيسم باعث توسعه سرمايهپروتستا هاي ويژه اين پايه خصيصه
بر اينها تا حدود زيادي در فرهنگ قانونمند در بريتانيا شده است. عالوه-گرا عقالنيت

کوشي وجود دارد که نقشي بسيار مهم در  هاي تالش و کوشش و سخت پروتستاني خصلت
 (.7919کنند )وبر،  توسعه جامعه ايفا مي

 

هماهنگ با  پذير در بريتانيا بوده که کامالً کاري شاخصه ديگري از فرهنگ توسعه افظهمح
اي اين کشور عمل کرده است. بسياري از انديشمندان، حتي ثبات و عدم  ژئوپليتيک جزيره

کاري  وجود تحوالت اساسي سياسي از قبيل انقالب مردمي در بريتانيا را به فرهنگ محافظه



 
 
 

  

 

  

 

بسزايي نيز در توسعه اين کشور داشته است. محافظه  تأثيردهند که  جامعه نسبت ميآن 
بسياري بر تداوم ثبات  تأثيراي اين کشور،  نگي با ژئوپليتيک جزيرههکاري بريتانيايي در هما

 و امنيت داشته است.

عنصر فرهنگي ديگري که در توسعه انگلستان نقشي اساسي داشته، زبان اين کشور و 
ترش آن در طول دوره استعمار است، تا جايي که حدود يک قرن است زبان انگليسي به گس

شود. اين امر مزيت  المللي در سطح جهان گسترش پيدا کرده و تکلم مي عنوان زبان بين
نسبي قابل توجهي براي اين کشور است، چرا که منبع اطالعاتي عظيمي از تمامي نقاط 

ياز به ترجمه را در اختيار تمامي شهروندان اين کشور قرار جهان به زبان انگليسي بدون ن
 دهد که هيچ کشور غير انگليسي زباني از آن برخوردار نيست. مي

شود که با اولويت دادن  گي ضدتوسعه محسوب ميـهاي فرهن مله شاخصـرايي از جـفردگ
طور کلي جوامع غربي به د.يماـتر نتواند روند توسعه را کند يـفردي به منافع جمعي م منافع

ها با شاخص  ينه، بريتانياييـرايي فرهنگي بيشتري برخوردارند. در اين زمـفردگ از شاخص
-www.hofstede) شوند راترين جوامع جهان محسوب مياز جمله فردگ 83
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هاي فرهنگي ممتاز  ه عنوان يکي از شاخصگرچه محافظه کاري در طول تاريخ بريتانيا ب
در  ،مثبتي نيز بر توسعه اين کشور گذاشته، با اين وجود تأثيرشود که  اين کشور شناخته مي

که به عصر حاضر عدم هماهنگي با تحوالت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تکنولوژيک 
عنوان تواند بهيو در عين حال اتخاذ سياست انزواطلبي، م سرعت در حال رخ دادن هستند

کاري يکي از عوامل ثبات و  يک عامل ضدتوسعه قلمداد شود. گرچه در طول تاريخ محافظه
کاري افراطي و حرکت به سمت  محافظه ،توسعه در بريتانيا بوده است، با اين وجود

عنوان يک شاخص در خالف جهت تحوالت پرسرعت جهاني بوده و به انزواطلبي، کامالً



 
 
 
 

 

 

کند که در صورت تداوم اين روند، فرايند توسعه بريتانيا را کند خواهد  يضدتوسعه عمل م
 کرد.

در تاريخ معاصر ايران، هيچ يک از اهداف ملي به اندازه توسعه، تداوم نداشته است. گرچه 
هاي توسعه  گردد، اما ايران در شاخص ازميب 7991هاي توسعه به سال  سابقه تدوين برنامه

يافتگي در ايران، فاصله بسياري با کشورهاي توسعه يافته دارد. براي تبيين علل عدم توسعه
المللي و ...  ، نظريه دولت رانتير، شرايط بينياسيس هاي مختلفي همچون عدم ثبات فرضيه

از عدم توسعه يافتگي کشور را  توان بخشي ارائه شده است. در کنار اهميت عوامل فوق، مي
هاي فرهنگي جامعه مورد بررسي قرار داد. بر همين اساس در اين  در چارچوب شاخص

  پذير و ضدتوسعه را در فرهنگ ايراني تبيين کنيم. هاي توسعه کنيم تا شاخص قسمت تالش مي

هاي متمايز و برجسته جامعه ايراني است که ممکن است در  ژگيخواهي يکي از ويعدالت
پذير مورد توجه قرار گيرد. گرچه  هاي توسعه رسيدن به توسعه به عنوان يکي از شاخص

توان در اساطير نيز يافت، با اين وجود در  خواهي در جامعه ايراني را مي هاي عدالت ريشه
در معادالت جامعه دارد. در اين زمينه  تاريخ معاصر نيز اين شاخص فرهنگي نقش مهمي

خواهي در  هاي قوي عدالت خوبي گوياي ريشهانجام شد به 7919نظرسنجي که در سال 
درصد پاسخگويان عدالت را بسيار مهم تلقي  13جامعه ايراني است. در اين نظرسنجي، 

خواهي  عدالت اند. در صورتي که شاخص ترين مسئله جامعه ايراني دانستهکرده و آن را مهم
در فرهنگ ايراني در عرصه سياسي نيز انعکاس يابد، نقش موثري بر توسعه خواهد گذاشت. 

 تأثيردر حوزه اقتصادي، عدالت توزيعي و يا برخورداري از حداقل استانداردهاي زندگي، 
مستقيمي بر شکوفايي استعدادهاي اعضاي جامعه و در نتيجه، افزايش سرمايه انساني و 

 .(7919اجتماعي خواهد داشت )نظرسنجي صدا و سيما، سرمايه 



 
 
 

  

 

  

 

توان وجودِ يک سري تعهدات گروهي و متقابل ميان اعضاي جامعه بدانيم  گرايي را مي جمع
اي است که بر اساس آن  که افراد موظف به اجراي آنها هستند، در مقابل فردگرايي ايده

منافع جمعي و ملي در نزد اکثريت جامعه غلبه دارد. با وجود ادعاهاي غالبا منافع فردي بر 
، 7نويساني همچون دالواله قديمي که در آثار مستشرقان و سفرنامه غيرعلمي و يا عمدتاً

: 7981شود )وثوقي،  و ... در مورد فردگرايي ايرانيان يافت مي 6، فريزر1، فولر9، شاردن6موريه
گرايي در فرهنگ ايراني است.  باالي جمع درجهدهنده  شان(، مطالعات تجربي ن976-911
تواند منجر به کاهش گسست اجتماعي، افزايش مشارکت  يـگرايي جامعه ايراني م جمع

تماعي، سياسي و اقتصادي و در نهايت کاهش شکاف بين مردم و دولت شود که هر ـاج
-www.hofstede)عه دارند. ـسزايي بر توسهب رـتأثيوق، ـوارد فـکدام از م
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گرايي فرهنگي نقش  با توجه به تکثر و تنوع قومي و مذهبي در ايران، پلوراليسم يا کثرت
مهمي در وحدت و ثبات جامعه ايراني داشته است. پلوراليسم فرهنگي با پذيرش تفاوت بين 

شود. لذا شاخص يمالت فرهنگي منجر به توسعه اديان و اقوام مختلف و افزايش تعام
ساز افزايش قدرت نرم باشد. البته اين شاخص فرهنگي  تواند زمينه گرايي فرهنگي مي کثرت
کند.  در تضاد با روندي است که دولت در زمينه انحصار فرهنگي پيگيري مي کامالً
تواند زمينه استفاده  يگرايي فرهنگي جامعه ايراني، در تقابل با تبعيض فرهنگي، م کثرت

هاي رفتاري همچون برخورد سرد،  هاي انساني را فراهم کند. شاخص حداکثري از سرمايه
صورت محدودي در جامعه ايران وجود دارد، در حالي که رفتار خشک و زندگي ماشيني به

هاي شناخته شده و بارز فرهنگي، تثبيت  صميميت و مهمان نوازي به عنوان يکي از شاخصه

                                                           
1- Pietro Della Valle 

2- James Justinian Morier 

3- Jean Chardin 

4- Graham E. Fuller 

5- James Baillie Fraser 



 
 
 
 

 

 

نري کربن  به بررسي آن اچون هشناسان هم ده است که بسياري از مستشرقان و ايرانش
عنوان تر، بهتوان در يک چارچوب تحليلي بزرگ هاي رفتاري را مي اند. اين شاخص پرداخته

بخشي از فرهنگ پذيراي جامعه ايراني ارزيابي کرد، که پلوراليسم فرهنگي را مفروض گرفته 
اي  توان در آثار شاعران برجسته گرايي فرهنگي جامعه ايراني را مي هاي کثرت است. ريشه

 .(89-81: 7937همچون موالنا و حافظ نيز يافت )مشيدي و فرزانه، 

رنگ  عوامل متعدد، فرهنگ احترام در جامعه ايراني کم تأثيرگرچه در چند دهه اخير تحت 
اني، همانند جامعه ژاپني از جايگاه مهمي شده است، اما شاخص فرهنگي احترام در جامعه اير

 نمودهاي مشخصي« تعارف»و « تراحترام به بزرگ»هاي رفتاري  برخوردار بوده است. شاخص
به آن  7از فرهنگ احترام در جامعه ايراني هستند که محققان بسياري از جمله ويليام بيمن

حترام همانند منبع کارکرد شاخص فرهنگي ا (Beeman, 1986: 94-102) پرداخته اند.
هاي ماکس وبر است. ميزان کارايي اين شاخص در  مشروعيت کاريزماتيک در انديشه

فرهنگ ايراني، به ميزان کاريزما و درجه اعتبار منبع احترام بستگي دارد. شاخص فرهنگي 
احترام در صورت اعتبار منبع احترام، در موارد متعددي همچون شرايط بحراني، بروز اختالف 

يي قابل توجهي در رفع اختالفات و ايجاد ثبات دارد. اين شاخص، هنوز آحتي جنگ کارو 
هم در سطوح خرد جامعه کارکرد قابل توجهي در رفع اختالفات خانوادگي و حتي قضايي 

توان در سازوکار مصلحتي حل اختالفات در برخي از مناطق دارد که نمود مشخص آن را مي
 ايران شاهد بود.

هاي مناسب جغرافيايي براي توسعه برخوردار است،  با وجود اينکه ايران از شرايط و زمينه
هاي فرهنگي  برخي علل همچون ضعف مديريت سياسي، دولت رانتير و وجود شاخص

ضدتوسعه منجر به وارد آمدن خلل به فرايند توسعه شده است. در اين بخش تنها به برخي 

                                                           
1- William O. Beeman 



 
 
 

  

 

  

 

توانند روند توسعه را با مشکل  شود، که مي هاي فرهنگي جامعه ايراني پرداخته مي شاخصاز 
 مواجه سازند:

گرايي،  ثر از جريان هاي مختلف و متعددي از جمله اسالمأفرهنگ معاصر ايراني مت
م، مارکسيسم و ... بوده است. جريانات مذکور بعضاً، اهداف، مفروضات، گرايي، مدرنيس ملي

هاي متفاوتي را به انسان ايراني چه به عنوان يک فرد و چه به عنوان  ها و توصيه گزاره
هاي متضادِ دوگانه همچون  دهند. پارادوکس بين ايده عضوي از جامعه ارائه مي

، «مدرنيسم و مارکسيسم»، «و مارکسيسمگرايي  اسالم» ، «گرايي و مدرنيسم اسالم»
دهنده يک ساختار ديالکتيکي پيچيده و سنتزناپذير از  تشکيل« گرايي و مارکسيسم ملي»

ترين حالت، با وجود عدم تضاد اساسي بين  هاي مخالف هستند. حتي در خوشبينانه ايده
ها، رقيب  جريان ، اين«گرايي و مدرنيسم ملي»، يا «گرايي گرايي و اسالم ملي»هاي  جريان

سازد. هر  شوند که ايجاد سنتزي حداقلي از آنها را با مشکل مواجه مي همديگر شمرده مي
اند، با اين وجود در  اي از تاريخ کشور فرصت بروز داشته هاي چهارگانه در دوره کدام از جريان

 اند. ايجاد شرايط هژمونيک و يا حداقل پارادايميک ناموفق بوده

گرايانه و مدرنيسم بر  هاي ملي ي تالش بسياري براي مسلط کردن ايدهدر دوران پهلو
گرايي و همراهي جنبش  جامعه شکل گرفت که در نهايت با خيزش جنبش اسالم

با شکست مواجه شد. پس از پيروزي انقالب نيز دولت جمهوري  7961مارکسيستي در سال 
هاي فرهنگ  ا بر ساير جريانگر اسالمي تالش بسياري براي تقويت هژموني جريان اسالم

گرايانه مواجه بوده است.  هاي مدرنيستي و ملي ايراني داشته، که با مقاومت نسبي جريان
هاي چپ اسالمي و يا ملي مذهبيون در ايران نيز در  ( جريان671-661: 7936نيا، )شهرام

البته تنها تغيير اند.  ها ناموفق بوده ايجاد سنتزي متناسب و فراگير از ديالکتيک اين ايده
محسوسي که در چهار دهه اخير رخ داده، حذف و يا تضعيف جريان مارکسيستي از معادالت 

از وقوع انقالب و همچنين تحوالت جهاني از  تأثيرمهم است که البته اين تغيير نيز بي 
 جمله فروپاشي شوروي نبوده است. 



 
 
 
 

 

 

حداقل موقعيت پارادايميک  هاي فکري و فرهنگي در جوامع و يا انسجام دروني جريان
تواند مسير ثبات و توسعه را هموار سازد. اين در حالي است که موازنه  ها، مي يکي از جريان

گانه در جامعه فعلي ايران نسبتا رقابتي و حتي بعضا تقابلي بوده و هر کدام  هاي سه بين ايده
کنند. نمود بارز تقابل  بازتوليد ميها  هويت خود را در تقابل با ساير ايده از اين جريانات، بعضاً

توان در جريان ملي شدن نفت مشاهده کرد، که در نهايت با پيروزي کودتا،  ها را مي اين ايده
گانه فرهنگي و فکري  هاي سه به زيان توسعه کشور تمام شد. لذا تا زماني که يکي از جريان

جماعي در مورد نقش هر کدام از در ايران به موقعيت هژمونيک و يا پارادايميک نرسد و يا ا
ها در عرصه جامعه، فرهنگ و سياست ايراني شکل نگيرد، نبايد اميد آنچناني به  ايده

 گرايي و مدرنيسم بر توسعه کشور داشت. گرايي، ملي هاي اسالم اثرگذاري مثبت ديالکتيک ايده

، با اين وجود فرهنگ رانتي به عنوان شود در حوزه اقتصاد سياسي به کار برده مي رانت غالباً
پردازان نظريه  يکي از آثار مهم اقتصاد رانتي در جوامع است. حسين مهدوي از اولين نظريه

داند. مهدوي  دولت رانتير است که اقتصاد و فرهنگ رانتي را از عوامل مهم عدم توسعه مي
 .(Mahdavy, 1970: 45)دانست  به بعد يک دولت رانتير مي 7991دولت ايران را از دهه 

شود که از منابع خارجي از قبيل فروش موادخام،  در تعريف، رانت به درآمدهايي گفته مي
دست آيد و از يک فعاليت مولد اقتصاد داخلي به منابع زيرزميني و ... به تملک دولت درمي

نوعي مانع توان به آيد. رانت به اشکال مختلف وجود دارد و تمامي انواع رانت را مي نمي
شمار آورد. رانت سياسي نيز بيشتر به انحصار قدرت در يک گروه خاص و عدم توسعه به

ديگر انواع رانت به  ازشود. رانت اجتماعي و رانت اطالعاتي  مشارکت ديگران اطالق مي
روند که امتيازي ناعادالنه را براي گروهي خاص درپي داشته و هم مانع روند  شمار مي
 .(76-16: 7981ها )ميرترابي،  د و هم باعث افزايش نابرابريشون توسعه مي

اقتصاد رانتي ايران، جامعه را به دولت وابسته کرده و فرهنگ آن را در بلندمدت به سمت 
فرهنگ وابسته و رانتي سوق داده است. تداوم و تقويت دولت رانتير در ايران، باعث شده تا 

د کند. در اين چارچوب، ميزان دسترسي اعضاي فرهنگ رانتي ريشه عميقي در جامعه ايجا
هاي سياسي  هاي قدرت و شخصيت ها بر اساس نزديکي به حلقه جامعه به منابع و رانت



 
 
 

  

 

  

 

هاي  شود و دموکراسي به معناي آزادي شهروندان در استفاده از فرصت تعريف و تعيين مي
ري روبرو بوده است. در هاي آنان، با موانع ساختا ها و توانمندي برابر به تناسب شايستگي

هاي رفتاري ضدتوسعه همچون چاپلوسي،  ساالري، شاخص چنين ساختاري به جاي شايسته
يابد. تقويت و بازتوليد هر چه  براي نزديک شدن به منبع قدرت و استفاده از رانت رواج مي

 هاي فرهنگ رانتي، توسعه را با مشکل جدي مواجه خواهد ساخت.  بيشتر شاخص

نگر ژاپني، فرهنگ ايراني در اين زمينه بسيار ضعيف  درست در نقطه مقابل فرهنگ آينده
مدت در فرهنگ ايراني، به معني اولويت و اهميت منافع زودگذر و  است. ديد کوتاه

ريزي براي آينده است. در حالي که در جوامع با فرهنگ  طلبانه در مقابل برنامه منفعت
شود، در جوامع با ديد  روندها و پذيرش تغييرات، بسيار با سرعت انجام مينگر، تحليل  آينده
مدت، پذيرش و يا تحليل روندهاي آينده براي جامعه بسيار دشوار است. بر اساس  کوتاه
تر از  درصد، بسيار پايين 71نگري در جامعه ايران با  هاي موجود، شاخص آينده داده

-www.hofstede-insights.com/product/compareيافته است ) کشورهاي توسعه

countries). 

شود که در آن مردم آگاهي نسبي از نظام سياسي ملي  فرهنگ تبعي به وضعيتي گفته مي
، ضعف ساختارهاي نهادي و مطالبات بيان يبراي ينهادها فقداندارند، با اين وجود به دليل 

ي دارند. در اين فرهنگ، احترام افراد به نظام ها، نسبت به آن حالتي انفعال تجمع خواست
بر اين باورند که قادر به مشارکت در  م با ترس بوده و اعضاي جامعه عمدتاًأسياسي، تو

( فرهنگ تبعي به خصوص با توجه به سابقه 66-69: 7912عملکرد آن نيستند. )بديع، 
ايراني در طول تاريخ  طوالني نظام سلطنتي، ريشه عميقي در جامعه ايراني دارد. شاهان

اند نه بخشي از آن. حتي در سطح فروملي نيز  همواره خود را برتر و در مقابل رعيت دانسته
رد. آويهمراه مرا با خود بههاي فرهنگ تبعي  روابط ارباب و رعيتي، ميزان بااليي از شاخص

فرايند  اهميت فرهنگ تبعي به اين لحاظ است که اين شاخص فرهنگي در تضاد کامل با



 
 
 
 

 

 

گيرد که شاخصي مثبت در فرايند  توسعه بوده و در مقابل فرهنگ سياسي مشارکتي قرار مي
ها،  يافتگي است. در چارچوب فرهنگ مشارکتي، مردم با مشارکت در نهادها و داده توسعه

گذاري خود بر تصميمات سياسي تأثيرنسبت به رفتار نظام سياسي حساسند و شهروندان به 
 د.نباشيم آگاه

هاي فرهنگي عدم توسعه يافتگي در قالب استبداد پرداخته  در نظريه استبداد ايراني به ريشه
ترين موانع توسعه به شده است. بر اساس اين نظريه در دوران پيش از مشروطه از جمله مهم

د برچيده شدن نظام سلطنتي در شد. با وجو استبداد شاهان و نبود قانون نسبت داده مي
ايران، ضعف در اجراي قانون و فرهنگ استبدادي همچنان در بخش بزرگي از جامعه رواج 

از  .(69-21: 7911دارد که منجر به رشد اقتدارگرايي و انتقادناپذيري شده است )کاتوزيان، 
ليسم سنتي است. هاي مهم استبداد و اقتدارگرايي در فرهنگ ايراني، پاتريمونيا جمله ريشه

اين گفتمان مرکب از عناصر مختلف و متعددي بوده است که از آن جمله بايد نظريه شاهي 
ايراني، نظريه سياسي شيعه به تعبير دوران صفويه، شيوه خاص استبداد دوران قاجار و 

طاعت، طور کلي بر اقتدار و ااي را نام برد. پاتريمونياليسم سنتي در ايران به پدرساالري قبيله
 تأکيدپدرساالري سياسي، قداست منبع اقتدار، ساختار قدرت عمودي يکجانبه و غيررقابتي 

عنوان يک گفتمان طبعاً امکانات بسيار محدودي کرد. بنابراين پاتريمونياليسم سنتي به مي
کرد و در عوض فضاي  گيري آزادي عمل و انديشه فراهم ميبراي انتقادپذيري، شکل

طلبي، اقتدارگرايي، انفعال سياسي، اعتراض  پذيري، فرصت ا براي اطاعتساختاري الزم ر
. سلطه اين شاخصه نموديفراهم ماعتمادي سياسي  خاموش، ترس گسترده و بدبيني و بي

ساالري  فرهنگي در تاريخ ايران باعث تضعيف نهادهاي مشارکت قانوني، ناکارآمدي ديوان
تيک شده و آنها را تا سطح ابزار مشروعيت بخش هاي رسمي بوروکرا اداري و تمام سازمان

 .(91: 7982براي منبع اقتدار تنزل داده است )ازغندي، 



 
 
 

  

 

  

 

گرايانه که به آن اشاره کرديم، زمينه مناسبي را براي رشد پوپوليسم ايراني فراهم  تفکر آرمان
ي و گروهي به جلب هاي فردي، سياسي، حزب کند که براي دستيابي به اهداف و خواسته مي

پردازد. در چارچوب اين  فريبانه مي رضايت عمومي و جلب حمايت مردم با رويکردي عوام
هاي دموکراسي براي  شاخص فرهنگي با توجه به ضعف فرهنگ دموکراتيک، از ضعف

توان  هاي فرهنگ پوپوليستي در ايران را مي ها و زمينه شود. ريشه قدرت گرفتن استفاده مي
هاي اخير رشد آگاهي  تصادي، فقر آگاهي و نابرابري توزيعي يافت. گرچه در سالدر فقر اق

که منجر به  يو تا حد هاي اجتماعي افزايش يافته هاي ارتباطي و شبکه واسطه تکنولوژيبه
خصوص بسزايي به تأثيرتضعيف فرهنگ پوپوليستي شده، اما هنوز هم اين شاخص فرهنگي 

 در عرصه سياسي کشور دارد.

هاي فرهنگي بين ايران، ژاپن و  توان به مقايسه شاخص با توجه به مطالبي که گفته شد، مي
هاي انجام شده  ها و پيمايش بريتانيا پرداخت. براي مقايسه فرهنگي بين اين کشورها از داده

همانطور که در چارچوب مفهومي و نظري کنيم.  توسط سازمان اطالعات هافستد استفاده مي
گريزي يا  ابهام»، «فاصله قدرت»نيز به آن پرداختيم، گرت هافستد چندين شاخص شامل 

گيري بلندمدت يا  جهت»، «زن ساالري و مردساالري»، «گراييفردگرايي و جمع»، «احتياط
جامعه از هم را براي ارزيابي فرهنگ يک « داري پروايي يا خويشتن بي»و « کوتاه مدت

هاي  نگي کاملي با مطالعه موردي شاخصهها هما تفکيک کرده است. گرچه اين شاخص
هاي فرهنگي جامعه را  پذير و ضدتوسعه ندارند، با اين وجود، بخشي از ويژگي فرهنگي توسعه

هاي مختلف فرهنگي در جامعه ايراني،  دهنده شاخص نشان 7 شماره دهند. نمودار پوشش مي
 يتانيايي است.ژاپني و بر
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Source:https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran,japan,the-uk/, 30 

January 2018. 

هاي  ا استناد به دادهشود، فاصله قدرت است. ب اولين شاخص فرهنگي که مقايسه مي
سازمان اطالعات هافستد، شاخص فرهنگي فاصله قدرت در ايران بيش از بريتانيا و ژاپن 

تري از جامعه، افراد و است. باال بودن اين شاخص در ايران بدين معني است که بخش بزرگ
ر حالي که هاي اجتماعي در ايران به نابرابري در توزيع قدرت اعتقاد دارند. بنابراين د گروه

 ها درصد بريتانيايي96ها و  درصد ژاپني 61رابر است، درصد ايرانيان معتقدند توزيع قدرت ناب 68
 توان گفت که توزيع قدرت در جامعه چنين اعتقادي در مورد جامعه خود دارند. بر اين اساس مي

ستقيمي بر کاهش ايران، نابرابرتر از جوامع ژاپن و بريتانيا است. توزيع نابرابر قدرت، اثر م
 گذارند مخربي بر توسعه مي تأثير مشارکت و گسترش شکاف بين دولت و مردم دارد که

(www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran,japan,the-uk)/. 

گرايي دومين شاخصي است که به مقايسه آن پرداخته شده است.  فردگرايي و جمع
معني است که هر يک از جوامع مذکور تا چه حد هويت خود فردگرايي در اين زمينه به اين 

، درصد کمترين ميزان 17کنند. جامعه ايراني با  تعريف مي« ما»يا « من»را بر اساس 
گرايي را بين سه کشور داراست، در حالي که جامعه ژاپني با  فردگرايي و بيشترين ميزان جمع

درصد از بيشترين ميزان  83بريتانيايي نيز با  درصد فاصله چنداني با ايران ندارد، و جامعه 12

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran,japan,the-uk/


 
 
 

  

 

  

 

گرا توجه بيشتري به منافع  هاي جمع فردگرايي برخوردار است. با توجه به اينکه در فرهنگ
بندي  پذير دسته تواند به عنوان يک شاخص توسعه شود، اين شاخص فرهنگي مي جمعي مي

گراي ژاپني نيز  معگراي ايراني حتي از فرهنگ ج شود. بر اين اساس، فرهنگ جمع
شاخص باالي  ،کند. در مقابل قدرتمندتر است که پتانسيل بسياري براي توسعه ايجاد مي

 شود حسوب ميهاي ضدتوسعه در اين کشور م فردگرايي در فرهنگ بريتانيايي از شاخص
 .)همان(

شود اما معيارهاي  طور عام يک جامعه مردساالر محسوب ميگرچه جامعه ايران به
هاي عاميانه در مورد مردساالري  ري در چارچوب نظري هافستد متفاوت از کليشهمردساال

هاي ممتاز به  هايي همچون رقابت، دستاورد و کسب موفقيت است. در اين چارچوب ويژگي
شود. در مقابل، در جوامع زنانه نيز کيفيت  هاي يک جامعه مردانه شناخته مي عنوان ويژگي

الش براي بهترين بودن؛ بدين معني که کيفيت زندگي به زندگي بيشتر مطرح است تا ت
درصد،  19شود. بر اساس اين شاخص جامعه ايراني با نمره  عنوان نوعي موفقيت شناخته مي

شود که تالش کمتري براي بهترين بودن در زمينه کاري خود  يک جامعه زنانه محسوب مي
پذيري و تالش براي  در حالي که رقابت پذيري بين آنها نيز پايين است، دارند و ميزان رقابت

بهترين بودن در جوامع بريتانيايي و ژاپني بسيار بيشتر است. در اين زمينه جامعه ژاپني با 
ترين جوامع با شاخص فرهنگي مردانه و يا رقابتي است. از جمله مهم 36شاخص 

توان به  کرديم را مي که در مورد بريتانيا نيز به آن اشارهرا جويي  هاي رفتاري برتري شاخص
 .عنوان بخشي از ويژگي مردانه اين جوامع برشماريم )همان(

ها و ميزان تمايلشان  ها، ناشناخته گريزي يا احتياط به ميزان نگراني جامعه از ابهام ابهام
شود. باال بودن اين شاخص به معني  بيني بودن رويدادها گفته مي به ثبات و قابل پيش

پذيري باالي يک جامعه است. همان  و کم بودن آن به معني ريسکپذيري پايين  ريسک
ناپذيرترين  از جمله ريسک 36طور که در نمودار نيز مشخص است، فرهنگ ژاپني با شاخص 

پذير  در شمار جوامع بسيار ريسک 96جوامع است، در حالي که جامعه بريتانيا با شاخص 
دهنده تعادل در  نشان 63ايراني با نمره شود. در اين زمينه فرهنگ جامعه  بندي مي دسته



 
 
 
 

 

 

پذيري است، بدين معني که جامعه ايراني از تعادل مناسبي در زمينه ابهام  زمينه ريسک
 .گريزي و احتياط برخوردار است )همان(

هاي  مدت است. فرهنگ گيري بلندمدت يا کوتاه پنجمين شاخص مورد بررسي جهت
جويي، سرسختي و ايستادگي شتري دارند و به صرفهپذير، در مورد آينده نگراني بي توسعه

گذاري عملکرد فعلي خود بر تأثيرچگونگي  وستهيپدهند. اين جوامع  بهاي بيشتري مي
گيري بلندمدت حدي است  عبارت ديگر جهتدهند. به قرار مي مداقههاي آينده را مورد  نسل

رضايت از نيازهاي مادي، کند تا  يزي مي که در آن يک فرهنگ، براي اعضاي خود برنامه
، از جمله 88خير بپذيرند. در اين زمينه جامعه ژاپني با شاخص أاجتماعي و احساسي را با ت

در جايگاه  71باشد، در حالي که جامعه ايراني با شاخص  نگرترين جوامع جهان مي آينده
اني بيشتر از نگري قرار دارد. اين بدين معني است که فرهنگ اير بسيار ضعيفي از نظر آينده

گيري بلندمدت،  دهد. در شاخص جهت آينده، بر سبک و نحوه زندگي فعلي خود اهميت مي
 .مدت برخوردار است )همان( فرهنگ بريتانيايي از تعادل بيشتري بين ديد بلندمدت و کوتاه

گيرد، شاخص ششم در مقايسه خصايص  داري قرار مي پروايي که در مقابل خويشتن بي
پروايي در  هاي موجود، ميزان بي يران، ژاپن و بريتانيا است. بر اساس دادهفرهنگي بين ا

بسيار بيشتر از فرهنگ ژاپني و ايراني است. فرهنگ ژاپني  23فرهنگ بريتانيايي با شاخص 
شوند.  دار محسوب مي از جوامع خويشتن 11و فرهنگ ايراني با شاخص  16با شاخص 

ها، رفتار و اميال  ها و ژاپني دين معني است که ايرانيداري در اين مفهوم ب )همان( خويشتن
کنند در حالي که در جوامع بي پروا، افراد، کنترل کمتري بر رفتار و  خود را بيشتر کنترل مي

توان اميال خود در برخورد با ديگر اعضاي جامعه دارند. در واقع خويشتن داري را نيز مي
در آن منافع جمعي بر منافع فردي اولويت داده  گرايي ارزيابي کرد کهچون شاخص جمعهم

هاي فردي اعضاي جامعه را افزايش دهد، مي شود. چنين خصلتي گرچه ممکن است هزينه
 اما در نهايت، مي تواند به فرايند توسعه کمک کند. 



 
 
 

  

 

  

 

 

توسعه فرايندي چندبعدي و چندوجهي است که عوامل متعددي در دستيابي به آن نقش 
المللي و ... همگي بر فرايند توسعه  هاي جغرافيايي، شرايط سياسي، شرايط بين د. ويژگيدارن

)مثبت يا منفي( دارند. فرهنگ نيز در کنار ساير عوامل نقش مهمي در  تأثيريک کشور 
هاي فرهنگي را در دو دسته تقسيم  توسعه دارد. بر اين اساس در پژوهش حاضر شاخص

پذير به آن  هاي توسعه هاي ضدتوسعه. شاخص ير و شاخصپذ هاي توسعه کرديم؛ شاخص
شود که از پتانسيل قابل توجهي در هموار ساختن  بخش از فرهنگ يک جامعه گفته مي

هاي ضدتوسعه به آن بخشي از  مسير توسعه يک کشور برخوردار است. در مقابل شاخص
به توسعه دارند. در منفي بر دستيابي يک کشور  تأثيرشود که  فرهنگ يک جامعه گفته مي

هاي فرهنگي  اين مقاله براي پاسخ به سوال اصلي، ابتدا با بررسي برخي از شاخص
پذير و ضدتوسعه در جوامع ژاپني، بريتانيايي و ايراني پرداختيم. در نهايت نيز بر اساس  توسعه

ي ظريات وي به مقايسه کمّـنگي سازمان اطالعات هافستد و بر اساس نـهاي فره داده
فردگرايي و »، «گريزي يا احتياط ابهام»، «فاصله قدرت»ش شاخص مهم فرهنگي شامل ش

و « مدت گيري بلندمدت يا کوتاه جهت»، «ساالري و مردساالري زن»، «گراييجمع
در جوامع ايراني، ژاپني و بريتانيايي پرداختيم. مطالعه و مقايسه « داري پروايي يا خويشتن بي»

هاي فرهنگي  د که جامعه ايراني گرچه داراي برخي شاخصده ها نشان مي اين شاخص
گرايي، پلوراليسم فرهنگي و احترام است، اما در  خواهي، جمع پذير همچون عدالت توسعه

هاي  چون بريتانيا و ژاپن از شاخصيافته هم مقايسه با فرهنگ برخي کشورهاي توسعه
هاي فرهنگي  عه ايراني شاخصعبارت ديگر در جامپذير کمتري برخوردار است. به توسعه

پذير غلبه دارند، در حالي که در جوامع ژاپني و بريتانيايي  هاي توسعه ضدتوسعه بر شاخص
 هاي ضدتوسعه دارند. پذير غلبه بيشتري بر شاخص هاي توسعه شاخص
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