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Different Era: Individualism and Political Development in Iran 

 
 طرح مسئله -۱

و تداوم  یريگ شکلدر  رشيفراگ ريبه تأثو حقوق مرتبط با آن با توجه » يي.ر.گرا«
بدل شده  یاسيس یها هينظرعتبر در و م یاساس یا مقولهبه  یبشر خيتاردر  ديجد یعصر

، ييگرا قانون، یبرابر، یآزادچون  ييها آرمانمفهوم با اصول و  نيا قيوثاست. ارتباط 
 یريگ بهرهبدون  یاسيساز قدرت  یديجد سميمکانهر  یزير هيپا کهموجب شده  یدمکراس

نبرد.  ييجاره به  تينهابوده و در  ناکارآمد یمفهوم نيچناز ملزومات و حضور پر رنگ 
» امکان«و » حدود«در قالب بحث را  یاسيسمبحث توسعه  کهپژوهش در صدد است  نيا

 یبرافراخ  یحدودها ميترس رغم یعلدر گذشته به گفتگو گرفته و نشان دهد  جامعه یروفرا 
 نيا یاصل پرسشوجود نداشته است. جامعه  یبرا» یامکان« نيچنحول، در واقع و ت رييتغ

 ینوسازبر گرفته از  یاجتماعو  یاسيس، تحوالت ابديدر کهاست  نيا لبه دنباپژوهش 
با توجه به ساختار  گريد انيبدارد؟ به  رانيا یاسيسبر توسعه  یريتأثچه  رانياجامعه 
 یبسترو  نهيگز به عنوانرا  یا عمدهشاخص  توان یم ايآ کشور یفعل یاسيسو  یاجتماع

 نمود؟مطرح  رانيادر  یاسيسمناسب جهت توسعه 
 ها ليپتانستوجه به  امکان به نظر رانيامباحث توسعه در  یها یبررسبر  یسلب تفکر طرهيس

امتناع روبرو  ینوعرا با  رانيامعاصر  خيتارحال تحوالت انجام شده در  نيعو در 
 نيمحقق یسوارائه شده از  کيتئور یها چارچوب که دهيگردفضا باعث  نيااست.  دهيگردان

 به عنوانحال  نيعاز ابهام و در  یا هاله، در کشور نيا ندهيآحال و  ،در خصوص گذشته
 که یا گونهگردد، به  ريتفس» نشدن«و » داشتنن« ،»نبودن«قابل اجتناب از  ريغ یامتناع

 عمالً مرز و بوم هستند  نياخواستار تحول در  که یستيآل دهياو  یانقالب یها شهيانددر  یحت
با  دينما یمنوشتار تالش  نياجهت  نيبد. شود یم ديولتباز  امکاناز عدم  یا چرخه

. دينما ینيبازبو  یريگيپجامعه را  یها اندوختهو  ميمفاهدر  رييتغ یشناختجامعه  یکرديرو
 یفهم یبرا» شدن«و » داشتن« ،»بودن«ه از آن دارد در جامع تيحکابه نظر  که ینيبازب
 کامالً ) یجابيا شهياند( رانيادر  یداقتصاو  یاجتماع، یاسيساز روند تحوالت  کيتئور

ساس  تيموضوع موجود  یها داده هيپاپژوهش بر  نيا، یشناس بيآس نيهمدارد. بر ا
تا  یاسيستوسعه » امکان«گاه  چيه کشورمانمعاصر  خيتارنشان دهد در  کهدرصدد است 

(انسان  یيفردگرا یريگ شکلزيرا  آن نبوده است. مردان دولتجامعه و  ارياختدرجه در  نيا
از قوام و دوام الزم  رانيادر  یاسيستوسعه  جاديااز عوامل مهم  یکبعنوان يمدرن) 

 برخوردار شده است.
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 ینظرچارچوب  -۱

از  یريگ بهرهو » رانيامطالعات  یدشوار«در خصوص  یاساس نکته چند به نظر
 است. یبررسمسائل آن قابل طرح و  بارهدر ینظرچارچوب 

 یراستادر  کهدانست  ييتمناو  یذهن یها دغدغهگرفته از بر  توان یماول را  نکته
 از عوامل یا دستهغ ما آمده است. در دوران معاصر به سرا شرفتيپو  یماندگ عقب کاهش

فضا موجب  نيا. دينمانقش  یفاياخود  یواقعو  طرفانه یبمحقق در نقش  دهند ینماجازه  که
باشد. » ۱یاسيساز همه  تر مهممطلق گرا و  ،زده شتابمان  خيتارنگاه ما به « که شود یم

از  متأثر تواند یم نهيزم نيامباحث در  یناتوان دهد یمنشان  یتر عاممنظر از  گريد نکته
با آن  یامطروحه الال گونه  یها یتئور یمامت« معموالً  کهباشد  یروشو  ینظر مشکالت
مدرن  یفضا یاسيسلب قا یها ميپارادا ريتحت تأث که یمشکالتهستند.  بانيگردست به 

 ريتحت تأث یخاص شکلبه  یبشرجوامع  نييتبموجود را در عرصه  یها یتئورو  ها روش
  ۲.»استقرار داده 

متفاوت  یها یژگيوو  طيشرااز  متأثر سوم نکته  و  یاقتصاد، یاجتماعخاص و 
 که یخيتارانقطاع  کهاست  نيا یاصلمفروض  قيتحق نيادر  .است کهن کشور نيا یاسيس

 یاجتماعو  یاسيسقابل پژوهش در عرصه تحوالت  یامررا با عنوان » توسعه«مفهوم 
ما به عنوان  کهاست  یديجد یبشر، حاصل دست آورد دهيبخش تيموضوع رانيا

 . ميکن یم ادياز آن » تهيمدرن«
در  ديجد یآوردمرتبط با آن به عنوان دست  راتيتأثو  یفردو حقوق  ييفردگرا

به عنوان  ديبادر جامعه  اجراقابل دفاع و  یستارهايابه ارزش و  ليدتبجهت  یبشر اتيح
ساس آن بتوان  کهمطرح گردد  ييالگوباور و  را در جامعه  نينومتفاوت و  یکنشبر ا
در گفتمان  یموضوع اي یفلسفمبحث صرف  کينه  ييفردگرامعنا  نيا. به کردمالحظه 
. به باشد یم جامعه کل یبرا» متفاوت یستنيز«تجربه  بلکهو نخبگان جامعه،  یروشنفکر

مفهوم توسعه  توان یم کهرهگذر است  نيااست و از » ۳تهيمدرنتجربه «مارشال برمن  انيب
 نمود. یريگيپرا 

 

 
             │      │ 

 
 

در واقع به انتقال و  یريپذ مجموعه جامعه ريزبه عنوان  یاسيس یريپذجامعه 
 یديجد یباورهاو  ستارهاير ااگ نيبنابرا. پردازد یم یفرد یاسيس یها ستارياشدن  نهينهاد
 نيا، ميگردمواجه » ها ارزش یدگرگون«با  گريد ريتعببه  اي رديگجامعه قرار  کي یروفرا 
افراد جامعه انتقال دهد. و باورها را به  ستارهايا نيا یستيبا یم کهاست  یريپذجامعه  نديفرا

 انسان مدرن

 توسعه سياسی

 فرد گرایی

 در نخبگان و حکمرانان در توده مردم
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در  معموالً به آن توجه نمود و  ديبا یاسيس یريپذجامعه  نديفرادر  که یاساس مشکلاما 
 نيابه  ازينو  ها ارزش یدگرگون نيب کهاست  نيا شود یمامعه از آن غفلت ج ینيع نييتب

. رديپذ ینمالزم صورت  یزمان، هم یدگرگون نيا یريپذدر اصل جامعه  اي، یدگرگون
 کند یماشاره » شدن یاجتماع هيفرض«در خصوص  یدرستبه  نگلهارتيا که .و.. همان

بر تطابق  یمبتنرابطه  کي، یارزش یها تيالوو  یاقتصاد، یاجتماع طيمح انيممناسبات «
سوس در  یزمان ريتاخ کي، ستينبالفاصله  با اشاره  نگلهارتيا» ٤جود داردو انيم نيامح

 یادآوري وندديپ یمجامعه به وقوع  کيدر  که ييها ارزش یوندگرگو  راتييتغ امکانبه 
 کي یها ارزشو نه  یفرد ها ارزشنه  کهاست  نيا نيمبشدن  یاجتماع هيفرض« کند یم

 نيببزرگ  نسبتاً  یزمان ريتاخ کي... دوم کند ینم رييتغشبه  کي یکلبه طور جامعه 
  ٥»رد.وجود دا ها آن یاسيس یامدهايپو  یاقتصاد یها یدگرگون

جامعه  نديفرآ« معموالً جامعه  کي یاقتصادو  یاسيسو  یاجتماعفرهنگ  ييپا ريد
 یازهاين نيب یزمان ري؛ لذا تاخگرداند یمروبرو  یاديز اريبس یدشواررا با  ديجد یريپذ

گونه جوامع محسوب  نيامعضالت  نيتر یاصلاز  یکي ها آنو باور به  ديجد یارزش
  .»شوند یم

جامعه  یشناس بيآسرا در خصوص  یگريدبحث مهم  ،مورد گفتگو یزمان ريتاختوجه به 
عامالن « یاسيس یريپذخود از جامعه  ليتحلدر آلموند . کند یممطرح  رانيا یاسيس یريپذ

 ، ، گروه همسانان، حرفه، طبقیمذهب ینهادهارا خانواده، مدرسه، » ٦یاسيس یريپذجامعه 
مفهوم انسان  که یهااست در جامعه  یهيبد. ارندشم یبرم یجمع یها رسانه، یاسيساحزاب 
 ن نو یاسيس یريپذجامعه  نديفرآاست  اوردهينبه دست  یدرستو قوام خود را به  شکلمدرن 

، فاقد یدوگانگاز عامالن خود دچار  کيهر  رايز باشد ینم ريپذ امکان یدرستبه  زين
 که نيارغم  یعل ؛ لذا باشند یم ديدج یهاانتقال داده  یبراالزم  ليپتانسو  یستگيشا، ييتوانا

 اي یقيحقمدرن اعم از  یها نقشو  رديگ یمقرار  مدرن یها یگذار استيس ريتحت تأثجامعه 
چون،  یفرد یها نقش ايو ، س(م.... مجل .اند گرفته شکل ايو  یريگ شکلدر حال  یحقوق

الزم، نه  یها نقش مدرن تيذهنمدرن به دست آمده ما و  یها نقش نيب) اما سمجل یندگينما
 .خورد یمخاص به چشم  یتعارضتضاد و  بلکه کامل یزمان ريتاخ کيتنها 

 
 ن)انسان مدر یريگ (شکل ييفردگرا -۲

 
خارج  ييبازنماانسان را از جدول  ديجدنگرش  ینوعدر آغاز عصر مدرن، « 

نوان نگرش به ع رييتغ نيااز  فوکو. کرد یمعرفساخت و او را به عنوان تنها خالق معنا 
و بر  رفت یممعنا به شمار  کننده ديتولآنان  دهيدانسان به ... برد یمآغاز عصر مدرن نام 

از انسان، با فرا  یآرمانانگاره  نيا ... شد یم ديتاکو زبان  خيتارفارغ از  ها آننقش 
انسان به عنوان » ۷شد یم ليتکم یترقو  ييرها، شرفتيپ، تيعقالنهمچون  ييها تيروا

تحوالت ساخت  ونيرفرماسبا توجه به تحوالت دوران رنسانس و  يياشناسفاعل   یاقتصادو 
 یا گونهانسان به  گاهيجامفهوم و  .بود افتهي ینيع یايدنبا  ونديپدر  تر مستقل یگاهيجا

  .ه بوددخور ونديپ نيزممستقل با 
، ييگراخرد  یعني ۸یابيروشن عصر  یفلسفاصول  شتريبو قوام هر چه  یريگ شکل

 هيپادر  ميمستق شکل، به ها آن ديجد نييتببا توجه به  شرفتيپو  یترق دهياو  ييگرا عتيطب
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خود  حکومت، طرد یبرابر، یآزاداز جمله  نينوعصر  یاسيس ديجد یها افتيره یزير
 . کند یم فايارا  یبارزسرانه، مدارا و تساهل و ... نقش 

چون و  یب یکيزيمتاف اي ینيزممات الزا یرورا از  زيچ چيه توانست ینم گريدمدرن  عقل
 ديجد. فرد ستينگر یم ديترد دهيدبا  مانياو الجرم نسبت به اقتدار و سنت و  رديبپذچرا 

خود محور باشد. از  تواند یم که کشد یم ريتصورا به » شيخومتعقل و قائم به  یانسان«
و  یويدن یجودموانسان را  که یبورژواز شهياند نيابا  یفلسف افتيره نيا گريد یسو

  .شد یم تيتقو کامالً  زينجه بپردازد و نياو لذت از  ديتولبه  که امکان نيامند از  بهره
آمده در  به وجودنه تنها چالش » شيخونسان متعقل و قائم به ا« افتنيمطرح شدن و قوام 

 یاجتماعو  یذهنحوزه  بلکهنمود  تر قيعم شيپاز  شيبرا  ونيرفرماسپس از  نيدحوزه 
گالت از تبعات  توان یم بيترت نيبدو  ديکشالالالالال گذشته به چالش  زينرا  یاسيسرت قد

حوزه قدرت تخت و  دنيکشبه چالش  ييخردگرابا  توأم ييفردگرا یاسيس -یاجتماعمهم 
جامعه  یاسيس یسازوکارهانهادها و  حوزهدر  ديجد یازهاينفضا خود خالق  نيامنبر بود. 

تحوالت  یپاسخگوبتوانند  که یا شدهو محاط  گرا قانون یها حکومتظهور  یعنيبود، 
 حداکثرحداقل استبداد و بتواند  که یحکومتساختار . باشند رييتغدر حال  ايصورت گرفته و 

 تيهو یريگ شکل یمبناعقل بود و عقل  شرفتيپالزمه  یآزاد را به ارمغان آورد. یآزاد
  .شود یتلقارتباط معقول  نيازننده  هماستبداد بر است  یهيبد. شود یم یتلق ديجدانسان 

 یريگ شکلدر  کهبود  یابيغالب عصر روشن  یها ميپارادااز  گريد یکي ييگرا عتيطب
. گذاشت ييبسزا ريتأث» انسان مدرن«و قوام  تيتثبعصر و  نيا نيمتفکر اتينظرآراء و 

 گريد ييسو انسان و از ييفردگراو  یتساومقوم  یسوو انسان از  عتيطببه  ديجدنگاه 
فراهم  زينمورد نظر انسان را  یاجتماعنظم  ييبرپاو  عتيطببر  طرهيس یبراتالش  امکان

..م عتيطب. مفهوم نو نمود یم  یا نکته، شد یم زينبودن اجسام  یجزئ، استقالل و تيفرد، مست
 .داشت یبرمگام  مشخصاً  شيخوانسان متعقل قائم به  تيتقودر جهت  که
 

 تهيمدرنو  رانيا -۳
 

نون  یزدگ رتيحاز  )الف  ييگراتا قا
 

در جوامع گوناگون از  ييفردگراعدم وجود  ايوجود  قيمصاد یخيتارهر چند از منظر 
 یفردو حقوق  ييفردگرا که ييآنجامورد توجه قرار داد اما از  توان یمرا  رانياجمله در 

 ینظررت طرح ضرو رديگ یممورد گفتگو قرار  تهيمدرندستاورد  به عنوان قيتحق نيادر 
ان گذشته چندان  نيا  . ابدي ینم تيموضوعمفهوم در دور

و تحول در حوزه  رييتغمصادف با اوج  باً يتقر توان یمخاندان قاجار را  دنيرسبه قدرت 
 لياوادر  نکهيارغم  یعلدانست. اما  نينودر عصر  یاسيسو  یاقتصاد، یاجتماع یها

 کنيلقابل مشاهده است  رانيا یاسيسنخبگان  تحوالت در ذهن نيا مينسدوران قاجار ظهور 
ساس همان  در  کماکان» یاستبداددرت ق« ميپارادامنظر و نگاه نخبگان و مردم ما بر ا

سخت به  گفتند یمسخن  یآزاداز تمدن و  یخارج ندگانينما یوقتشاه  یفتحعل«بود.  انيجر
و  سوخت یمن را نداشتند دستا ريزقلع و قمع  یآزاد که یحکام یبراو دلش  افتاد یمتعجب 

 اکنونهم  کنماراده  که نيا یعني یآزاد: گفت یمو  داد یمخان قاجار را به آنان نشان  مانيسل
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خان  مانيسل کهآن است  یکرديرو نيچندر  تياهمحائز  نکته» ۹او را گردن بزنند دهم یم
 نيچناغلب  »تاسقبله عالم  ليم، ليم«کهباور بود  نيابر  ینگاه نيچندر برابر  زين ريوز

، اما بنا بر باور ندينما یم یتلق ريوز کي یچاپلوساز  یريتصو کننده انيبرا تنها  یگفتار
نگاه  نيچن. کندبازگو  تواند ینمموضوع را  نيا تيواقع یتمامبرداشت  نياپژوهش  نيا

به را  یباور تواند یمنگاه به انسان و جهان  که ماند یمباز  نکته نيااز  یا انهيگرا ليتقل
 نيچنانسان است.  گاهيجامعرفت خاص نسبت به  ینوعاز وجود  تيحکا کهآورد  وجود

مفهوم سلطه  ینوعتنها  حاکمشخص  کنش یبرا که توجهند یب نکته نيابه  ييها برداشت
 یگريدشناسانه از مفهوم خود و  یهست یباور بلکهندارد  تيموضوع یطلبو قدرت  ييجو
  .حضور و تداوم دارداو و جامعه  ذهندر  یابر جسته  شکلبه 

 رانياآغاز شد. جنگ  تهيمدرنما با وجوه مختلف  یارويروبا  یميپارادا نيچن یاساسچالش 
مدرن به ما نشان داد.  یايدن یدستاوردها کهاست  یشستضرب  نيتر مهمو روس در واقع 

ود از خ رتيحدولت فرانسه  ندهينمابا ژوبر  دارشيدخورده در  شکستسردار  رزايمعباس 
تداوم  یدرباردر ذهن نخبگان  رتيح نيا .کند یم انيب به وضوحرا  رامونشيپ یايدن
چون  یروشنفکران، واداشت واکنشرا آزار داد و به  ريرکبيامچون  یاعظمصدر . ۱۰افتي
 یمنته یاسيساز قدرت  ديجد یقرائتبه  تينهارا به مسلخ برد و در  یکرمانآقاخان  رزايم

از  یريگ بهرهو » قانون« ييحايمسدم  هيپابر  که یديجدساختار » شروطهم حکومت«شد. 
، گريدمدرن  ینهادها ريساگرفته تا مجلس و  رانيوز اتيهقدرت از  ديجد ینهادهامعجزه 

توسعه در  یالگوهااز  شيپ. در واقع کندپا را درمان  ريدتمدن  کي یافتادگعقب  ستيبا یم
در  ميعظ یتحولو  رييتغ یبراالزم  ليپتانس ايآ. اما ميبوده ما به سراغ درمان رفت ستميبقرن 

به الرعال  توانست ینماالقالال  نيا کهاست  نياواقع امر مقاطع مورد نظر در دسترس بود؟ 
  .کنددر اجتماع متحول  گاهشيجا، از جامعه و از شيخوتصور فرد را از فطرت 

 
  و تمدن بزرگ ونيزاسيمدرن ) ب

 
، ها یناامن، ها آشوب که ديرس یمبه نظر  ینديخوشاجربه رضا شاه ت دنيرسبه قدرت 

در  یحتبار  نيابهبود ببخشد.  توانست یمرا  یاقتصادو  یاسيسو  یاجتماعاسفبار  تيوضع
 دينبا رانياآشفته  تيوضع کهبود  یا دغدغه یبرابرو  یآزادمرز و بوم  نياذهن نخبگان 
در  یاقتصادتوسعه  یهاجاذبه  که دهد یمنشان  یخيتارتجربه . ديشياند یمچندان به آن 

لب  رانيا مورد  نينو یاسيسفرهنگ  کهبوده است  ینکاتجهان سوم از جمله  یکشورهاو اغ
خان داور  اکبر یعل رزايماست.  دهيگردانروبرو  یاساس یها چالشجوامع را با  نيا ازين
 که دانست یم را آن رانياتنها راه نجات  یشاهبرجسته دوران رضا  یهااز چهره  یکي

از  کنم یم حکمرا با  و اختالفات امروزه رديگرا به دست  رانيااداره امور  یمحکماراده «
 نيا» ۱۱کرد ديبا ليتحم رانياسعادت را بر  ،آدم نخواهد شد ليمبه  یرانيا.. …بردارد نيب

 هيپابر  کهدارد  به دنبالرا  یاسيسو  یاجتماع تيموميق ینوعخود در عمل  طرز استنباط
 کهحاد ملت را بدان جا نرسانده است آ یفکررشد  که یزماناست تا  نيابر فرض  ،آن

را به دوش  فهيوظ نيا یفرد ايرا داشته باشند، دستگاه  یاسيس مشارکت کسباستحقاق 
 یتيذهن نيچنبا توجه به  .گردد یم زين یملبر امور عهده دار اراده  کاملبا تسلط  که رديگ یم

و هسته  شود یم دهيکش هيحاشمدرن به  تيذهن عمالً مدرن  یها نقشدن رغم پر رنگ ش یعل
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ساس  کهمدرن  یاسيسقدرت  یاصل سپرده  یفراموشاست به  دهيگردمدرن بنا  ييفردگرابر ا
به وضوح به چشم  رانيادر  یاسيسدر عرصه قدرت  کماکان متأسفانه که یامر .شود یم
دوران  یريوزعهده دار پست نخست مدت شش سال  که تيهدامخبرالسلطنه . خورد یم

 یفضادر خاطرات خود به بسته شدن  ۱۳۰۸پس از  یها سالدر مورد  ،اول بود یپهلو
 که ميبود دهيرس ييجا به«او معتقد است کند یماشاره رضا شاه  یطلبو گسترش جاه  یاسيس

 سبکاول پس از  یپهلو نکهيارغم  یعل نيبنابرا» ۱۲کنندشاه توقع داشت او را پرستش 
از  یبرخجامعه نمود و  یسازرا صرف مدرن  یوافرتالش  ۱۳۰۴قدرت در سال 

اما در  ديبخش) را تحقق و...  ،ديجد یساالر وانيد، آموزش( مشروطه ینيع یها خواسته
از خود نشان نداد  یاستبدادقدرت  یسنت ميپارادا شکستندر جهت  یاقدامرهگذر نه تنها  نيا

 ۱۳۱۰ یها سالپس از  به خصوص یو یاجتماعو  یاسيس یها کنش یتمام عکسبر  بلکه
 معطوف گشت.  کهنمناسبات قدرت  تيتثببه 
 کهاز آن داشت  تيحکا ۱۳۳۲ یکودتاقدرت محمد رضا شاه به خصوص پس از  تيتثب

وجود  رانيا یاسيسو  یاجتماعپدر و پسر در خصوص روند تحوالت  نيب یماهو یتفاوت
خاص  تيريمدو  یرکيزاز  متأسفانهمحمد رضا شاه  نيحققماز  یبرخبه گفته  یحتندارد. 

دوران  نيادر  کهبود، هر چند  نيامهم  نکته انيم نيانبرده بود. در  یا بهرهچندان  زينپدر 
از گسترش  ديجد یاجتماع یقشرهاشد و طبقات و  یط یشتريببا شتاب  ونيزاسيمدرنروند 

 نيبنابرا. امدين به وجود یچندان رييتغقدرت برخوردار شدند اما در مناسبات  یشتريبو قوام 
 رييتغعدم  زيندوران  نيادر . افتيگسترش  شيپاز  شيبو جامعه  حکومت نيب شکاف

خود نماد  »هنيمدا، شاه، خ«. شعار افتيتصور فرد نسبت به خود و جامعه و قدرت تداوم 
متفاوت به  یگاهن که یا نخبهوانست به عنوان تمحمد رضا شاه ناست.  رييتغعدم  نيهم

جدا از شاه و نخبگان  گريد یسو. از دينما یمعرفدارد خود را به جامعه  یاسيسقدرت 
 یاسيسو  یاقتصاد، یاجتماع یها ینابرابرنسبت به  که ييها مخالفترغم  یعل حاکم یاسيس

نشده  یاساس یتحول خوش دست کماکان هياول یريپذ، جامعه وستيپ یمدر جامعه به وقوع 
 تيتبع یسنت یها روشو  ها نرماز  یريپذعام عامالن جامعه  شکلدر واقع به  اريزبود 

از  تيحکا هيسوتعامل دو  کيدر  یاسيس. فرهنگ پدر ساالر در حوزه قدرت کردند یم
 . کرد یمجامعه  یالردو  یاجتماعالدالالال الرالالال الدر ساالر در مناسبات 

) ینيشهرنش زانيمسعه (آموزش، مختلف تو یها شاخصتحوالت انجام شده و  گريد یسواز 
 بنا برا.تال  بانيگردست به  یجد مشکالتبا  رانياجامعه  کماکان کهاز آن دارد  تيحکا

در سال  رانيا تيجمع کلبود. از  نييپا اريبسعامه مردم  نيبدر  ۱۳آمار موجود سطح سواد
 ۵۰از  کمتر یعنينفر با سواد بودند  ۰۰۰/۸۷۷/۱۲نفر تنها  ۰۰۰/۱۱۳/۲۷ یعني ۵۳۵۵

تنها  ۵۳۵۵زن در سال  تيجمعنفر  ۰۰۰/۱۸۷/۱۳آمار از مجموع  نيهمدرصد. بنا بر 
نفر از نعمت سواد خواندن و نوشتن برخوردار درصد)  ۲۸در حدود  یزيچ( ۰۰۰/۹۷۹/۴
ساس  .بودند  نيبنابرا .دادند یم ليتشک انييروستارا  کشور تيجمع تياکثرها  داده نيهمبر ا
 یريگ شکلو پدرساالر و عدم  یسنت تفکر عيوسگستره  توان یم کماکانمقطع  نيادر 

 . کردمردم مشاهده  نيبرا در  یفردو حقوق  ييفردگرا
 
 ديجدور و شعور ش انقالب )ج
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از  ینمادخود  یاقتصادو  یاجتماع، یاسيسمتفاوت  یها خواستهبا  رانيا یاسالمانقالب 
و استقالل  یبرابر، یآزادچون  ييها آرماناست.  نيشيپو تحول در جامعه  رييتغخواست 

 نيااز  کي چيه. اما رديگ یمملت قرار  کي یروفرا  کهدارد  یخواستنشان از اراده و 
 یروفرا  یها ليپتانسو  یاجتماع یها تيواقعرا با  یانقالب یها آرمان شود ینمباعث  نکات

 یها چارچوبدر بحث  یاسيس یريپذدر جامعه  که ینقصان. ميبپندارجامعه همسان و همانند 
از  یاسيس یريپذعامالن جامعه  یآمد ناکارو  یزمان تأخر یعني، ميکرد ادياز آن  ینظر

 نيشيپ یاسيسو  یاجتماعاز مناسبات  یبرخ کند یمرا فراهم  امکان نيا کهاست  ینکاتجمله 
 یعل نيا. بنا بر ابنديتداوم  یگريدگذشته پس از انقالب، در قالب  ینيع نيقوان نيهمچنو 

 یفکرپنداشت منظر  دينبا، شود یمبرجسته انقالب محسوب  ميمفاهاز  یکي یآزاد نکهيا... 
. وجه دارند یمآن گام بر  یسوبه  الزاماً توده مردم  نيهمچنپس از انقالب و  یاسيسنخبگان 

 یفضا گريد یسوو از  کند یمرا برجسته  یمذهباز رجال  یرويپخود  کهانقالب  ینيد
 کهاست  یمهم، از جمله عوامل بخشد یمرهبر فرهمند را شدت  کي تيموضوع که یانقالب

روبرو  یجدرا در دهه اول انقالب با چالش  یفردو توجه به حقوق  ييفردگرامبحث 
 کند یم ميترسخود  یبرارهبر فرهمند اغلب  کهو اقتدار فرهمندانه  یرهبر. قدرت گرداند یم

 یارتباطحلقه  رشيپذ نياعامه است.  یسوت او از و رسال فهيوظو قبول  رشيپذبر  یمبتن
خود  فيوظاو  ها برداشتها،  تا خواسته دهد یمرا به فرد فرهمند  امکان نيا کهاست  یمهم
فارغ از  زين روانيپخود انتقال داده و  روانيپو گاه مقدس به  یضرور یامر به عنوانرا 

عشق . «دهندخود به آن تن در  یدفرمنافع  هيعلبر  یحت یفردو  یشخص التيتماهر گونه 
توده و رهبر را فراهم  نيبو ارتباط  جيبس امکان که یسميمکان نيتر مهم» ۱٤و نفرت

 یاسيس یها تشکلاب، چون احز یاسيس یريپذعامالن مدرن جامعه  طيشرا نيا. در دينما یم
 یاه سميمکان. دهند یماز دست  عمالً خود را  تيموضوعو  روند یم هيحاش. به ... و

 یفراموشبه  یفرد تيهورهگذر  نياو در  رنديگ یم یشيپ یعقالن یها سميمکانبر  یاحساس
در خصوص اقتدار  که یاساس نکتهوبر اشاره دارد  ماکس که گونه همان. شود یمسپرده 
ثبات است. اقتدار  یب تاً يماهاقتدار فرهمندانه  کهاست  نيا گردد یممطرح  فرهمندرهبر 

اقتدار  نيا نسانيبدباشد.  رپايد تواند ینمگذار است،  هلق به دورمتع که یرهبر نيچن
 . گردد یممنتقل  گريد ینهادهافرهمندانه پس از رهبر فرهمند به نخبگان، ساختارها و 

 الملل نيبدر نظام  رييتغو  ييسواز  ینيخم ا ... تيآو عراق و در گذشت  رانياجنگ  انيپا
انقالب  اتيحدر  یديجدشروع فصل  توان یم گريد یسوشدن را از  یجهان هديپدو گسترش 

 یمشکالت به خاطر کهانقالب  یاصل یها آرماناز  یبرخ. در واقع دانست رانيا یاسالم
 موقتاً  یالملل نيب یفضا، جنگ و یاسيس، تعارضات حاکم کيدئولوژياو  یاسيس یفضاچون 

ضمن به چالش  ۱۳۶۸از پس  یها سال شدند.مطرح  مجدداً سپرده شده بودند  یفراموشبه 
شد.  توأم یاسيساقتدار  حوزهو تحول در  رييتغشده، با  ادينمودن موانع  کمرنگو  دنيکش
و جامعه را از نو آغاز  حکومتدر حوزه  یاسيسضرورت طرح مباحث  ييفضا نيچن

 حکومتذهن  یا گسترده شکلبه بعد به  ۱۳۶۸دگر بار از سال  کهنبود  ليدل ی؛ لذا بنمود
، حقوق یاسيسقدرت  یها سميمکان یسوو عموم مردم به  روشنفکراننخبگان، گران، 

 یاجتماعو  یاسيس، یاقتصاد. تحوالت ديگردمعطوف  یاجتماعو  یشهروند، حقوق یفرد
شدن  یجهان یفضاحال  نيعو در  ديگرد توأم یخارج استيسدر  ييزدادر داخل با تنش 



www.homopersicus.ir                                       رانیدر ا یو توسعه سياس ییمتفاوت؛ فردگرا یزمان      

سعید مقیمیدکتر  8  

 

تحوالت  یتماعاجو  یاقتصاد، یاسيسمختلف  یها حوزهدر  زين به  یداخلتبعات خود را بر 
 .گذاشت یم یجابر  یا گسترده شکل
 حوزهگوناگون در  یها بينشرغم فراز و  یعل یاسالماز آن دالرد الالالالال  تيحکاها  داده

باعث شده با  بلکه، دهيگرداننه تنها ساختارها را با چالش روبرو  یاسيسو  یاجتماعمسائل 
 یريتصو» ازهاين شيپظهور «و » ها متحول شدن خواسته«و » باورها دنيکشچالش «به 
 نيبد. کند ليتحمخود را بر جامعه  ینيعظهور  بلکه یذهننه تنها ظهور » انسان مدرن«از 

 ليپتانس نيشتريب کهقرار گرفته » متفاوت یزمان«جامعه ما در  که رسد یم به نظرصورت 
 . باشد یمتوسعه دارا  یبرارا 

 

 یاسيستوسعه  یبرامتفاوت  یالالالال -٤

 ت)متفاو یا تجربه( نسل جوان )الف
 

 یاصلاز عناصر  یکياش  تصور فرد از خود و جامعه رييتغ کهدر مباحث گذشته اشاره شد 
 یها یژگيوبه جهت  که ييها گروه. از جمله شود یممحسوب  تهيمدرنعصر  یها یدگرگون
 ليپتانس یريادگي یبراو توان الزم  تيظرف، شرفتيپو  رييتغبه  ليم، جسارت، ييايپوچون 
 .، نسل جوان استدهند یمجامعه را به خود اختصاص  کيدر  یاجتماعتحول  یاساس

 تيجمع درصد ۶۰ به کينزد کهاز آن دارد  تيحکابوده و آمار  یجوانجامعه  رانياجامعه 
 تواند یم نسل نيا یرفتارو  یفکر یها یژگيو .دهند یم ليتشک سال ۳۰ ريز افراد را رانيا

بنا بر  که یجوانجامعه  .ديآبه الالاب  رانيا یاسيسو  یاجتماعتالوالت  یبرا یمهمشناسه 
با  یفيکبه جهت  بلکه یکمنه تنها به جهت رشد  ه)و دو و س کي هدول شمار(جآمار موجود 

روبرو  زين رياخدر دهه  -یعالآموزش  یباالتا سطوح  نييپااز سطح -سواد  ريگرشد چشم 
 ت. بوده اس
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وجود و  یبراآن  یتفکرجدا از منظر  یاجتماع یها دادهو  افکار، یشناساز منظر جامعه 
. کنند یم تيتبع یگوناگون ليدالاز  یاجتماع کنشبه هنجار و  ليتبدتداوم خود در جامعه و 

ساس  شيافزاموجب  یاجتماع یها سميمکان که ييجادر  شهروندان شود،  نيبدر  تيامناح
 ييفضا نيچندر  یمنطقبه جهت  شود یمتر  رنگ کممطلق  یهنجارهااز  یرويپ معموالً 
. دهد یمرفتار فرد را سامان  یمبان یعقل یکردهايرو یمذهبو  یسنت یها کنش رييتغضمن 
به  یبنديپا« کهسوال  نياجوانان در خصوص  یملسازمان  یها شيمايپاز  یکيبنا بر 

 نيچندرصد جوانان با  ۹/۳۳در مجموع » ۱٥کند یمن ازين یب نيدانسان را از  اتياخالق
 یشهر یبرادرصد و  ۳۰چون قم  یمذهبشهر  یبراآمار  نيااند.  موافق نبوده یبرداشت

 .دهد یمدرصد را نشان  ۴/۴۴چون تهران 
، دهد یمنشان  یخوبرا به  ینيدبه مباحث  ینيدنوع رابطه نسل  گريد یپرسش پاسخدر 

در » ۱٦ديدان یم یمذهب یفردشما خودتان را تا چه حد « پاسخ دهندگان در خصوص سوال
 یفردخود را  اديز یليخدرصد در حد  ۶/۷درصد در حد متوسط و تنها  ۸/۵۸مجموع 
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 یشهرهادر  یحتآمار  نيا دهد یمجدول شماره چهار نشان  که گونه همان .دانند یم یمذهب
 کمتا  کم یليخ پاسخ. تنها در دهد ینمرا نشان  یريگچندان تفاوت چشم  یمذهب ريغو  یمذهب

 است. رتريگ چشم) تفاوت ۳/۱۸) و تناره (۴/۶مق رهش ( نيب

 جدو) ؟ل شماره چهار)ديدان یم یمذهب یفردسواش :لما خودتان را تا چه حد 

 اديز یليخ اديز متوسط کمتا  کم اليخ 
  ۶/۷  ۳/۲۹  ۸/۱۱ ۳/۱۱ مجموع

 ۵/۹ ۱/۳۵ ۱/۴۹ ۴/۶ قم
 ۵/۵ ۱/۲۷ ۸/۵۳ ۶/۱۳ مشهد
  ۶ ۱/۲۵ ۷/۵۰ ۳/۱۸ تهران

 فيتعر گريد یا گونهدر جوانان به  یفرد یمذهب یها کنش، دهد یمآمار نشان  نيهمچن
خود را به  کشور کلجوانان پاسخ دهنده در  ۴/۳۱مثال تنها در مجموع  به عنوان. شود یم

چون  یمذهبشهر  یبراآمار  نيانمازشان را به موقع بخوانند.  که دانند یم ديمق اديز شکل
. رسد یمدرصد  ۲/۱۳ کرمانشاهو  ۶/۲۴چون تهران  یشهر یبرادرصد و  ۷/۵۰قم به 
 تيفعالاز  ینماد که، حضور در مسجد دهد یمجدول شماره پنج نشان  که گونه همان

 یها دادهحفظ  یاصلسنگر و مقر  به عنوان زينو پس از انقالب  شود یممحسوب  یدار نيد
چون مشهد  یمذهب یشهرهادر  یحت ،شد ديتاک شيپاز  شيبآن  تيفعال بر یانقالبو  یمذهب
 .باشد ینممورد اقبال نسل جوان  زينو قم 

ب.. مراس :لم   جدول شماره پنج)؟ (۱۷ديرو یمبار به مسجد  کيهر چند وقت  ميترحسوا

 شهيهم اوقات اکثر اوقات  یگاه وقت تا بندرت چيه 
 ۶/۳ ۴۴ ۴/۳۶ ۴۶ مجموع

 ۶/۵ ۱۹ ۳۸ ۱/۳۷ قم
 ۶/۲ ۹/۱۲ ۴/۳۵ ۱/۴۹ مشهد
 ۹/۳ ۱۱ ۸/۳۲ ۳/۵۲ تهران
  ۶/۱ ۷/۱۰ ۸/۲۸ ۹/۵۸ رشت

به آن اشاره داشت تصور نسل  توان یمشده  اديدر خصوص مباحث  که یگريدآمار مهم 
 ش)دول شماره شت. (جاس یمذهبنسل نسبت به امور  نيا شيگراجوان در خصوص 

در نسل  یمذهب شيگرا ندهيآدر پنج سال  کهرند باو نيادرصد پاسخ دهندگان بر  ۷/۷۲
تصور  نيچن) ۷/۶۸) و قم (۶/۸۱چون مشهد ( یمذهب. در شهر افتيخواهد  کاهشجوان 

 وجه غالب را به خود اختصاص داده است.

 )۶۶ جدول شماره( ۱۸چگونه خواهد بود یمذهبنسبت به امور  ندهيآجوانان ما در پنج سال  شيگرا ديکن یم فکرسوال: 

 شود یم شتريب شود یم کمتر کند ینم یفرق 
 ۱/۹ ۷/۷۲ ۲/۱۸ مجموع

 ۳/۱۳ ۷/۶۸ ۱۸ قم
 ۱/۸ ۶/۸۱ ۱۲ مشهد
  ۸/۸ ۷/۷۰ ۵/۲۰ تهران
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 ها آن یکارکرد یها نهيزمتوجه به  یمذهبو  یاجتماع یهنجارهادوم در خصوص  نکته
 کاربردو  تيقاطع یاسيسو  یاقتصاد، یاجتماع یساختارها رييتغ. با توجه به باشد یم

 یاقتصادواحد  یزمانانواده خ«نمونه  به عنواناز گذشته است.  کمتر ييهنجارها نيچن
خارج از خانه است اله  کامالً  یصنعت شرفتهيپمردم جوامع  یکار یزندگ اکنونبوده  یاصل
دو  نسانيبد.» ۱۹رديپذ یمآموزش هم در خارج از خانواده صورت  نيشتريب بيترت نيهم

 ريدرگخانواده و  طيمح. خارج شدن همسر و فرزندان از دهد یمجامعه رخ  اتفاق عمده در
پدر خانواده و  یماداقتدار  کاهشموجب  ييسو، از یزندگ یاقتصاددر امور  ها آنشدن 

 ريتحت تأثاعضا خانواده  تيذهن گريد ييسوو از  شود یممسائل  یتماماو در  طرهيس
گذشته  یسنت یها ميپارادا هيپابر  تواند ینم ديجدو آموزش  ازهاين، اطالعات، اتيتجرب

ذهن زن و فرزندان را به خود  کهاست  یمباحث نيتر مهماز  ديجد یفرد. حقوق ابديتداوم 
مجزا از خانواده، انتخاب شغل  یزندگچون حق انتخاب همسر،  یمباحث(کند یممشغول 

 یزير هيپادر  یافراد نيچن. ) ... ش وخاص، پوش یشخصمورد نظر، ارتباطات 
جامعه  یاجتماعو  یفرد، رفتار ديجداز مناسبات  یريگ بهرهبا  ديجد یخانوادگ یها کانون

 یمطلب یا یزندگتجربه  نيچندر خصوص  گريدمهم  نکته. کنند یم ديتولرا  یديجد یريپذ
. از کنند یم ادي ۲۰» شناخت یهمسان«از آن به عنوان مسئله  یشناسدر جامعه  کهاست 

در  گردد یمهمسان  ها آنشان با تجربه روزانه  از خود و جامعه ها انسان فهم که ييآنجا
در آن  که یزندگاز تجربه  ینوع اساساً باروزانه مردم،  یزندگتجربه  یکنون یايدن

 یزمان تأخر کاهشنو تفاوت در  نيابود متفاوت است.  یجارخاص  ینيدو  یسنتمناسبات 
از  یريگ بهرهموجب  کهر استال عصر الالالالات گذا ريتأث کامالً  یريپذو مبحث جامعه 

، شود یم، سبب رساند یماغلب افراد جامعه  تيرورا به  گرانيد یعملو  یفکر یها داده
و  یدگرگون خوش دستجامعه  یرفتار کنشدر  یعملو  یفکر یها دادهو تصلب  تيقطع

از  که ۲۱انيرانيا یها نگرشو  ها ارزشدر خصوص  یسنجنظر  کيتحول شود. بنا بر 
 یدوستدرصد پاسخ دهندگان با معاشرت و  ۸/۴۴آمده است  به عملساله  ۹ تا ۵۵جوانان 

 یسنجنظر  نيادر  کهاند. جالب توجه است  دختران و پسران قبل از ازدواج موافق بوده
موافق تا مردد  ینظردختر از پس  یخواستگاردرصد پاسخ دهندگان در خصوص  ۷/۳۴

 کي به عنوان یامر نيچنتنها در دو دهه گذشته  کهاست  یحالدر  نيااند.  را ابراز داشته
درصد پاسخ دهندگان مخالفت خود را  ۸/۹۱ یسنجنظر  نيهم. در شد یم یتلقامر مذموم 

و  شد یمشده جامعه در گذشته محسوب  رفتهيپذ یسنت یرفتارهااز  یکي کهبا تعدد زوجات 
عنوان  یآمارهاها و  اند. داده اعالم داشته هم برخوردار بود، ینيد یها آموزه یبانيپشتاز 

 یرفتار یها سنتهنجارها و  یگستردگ کاهشو  رييتغ انيبضمن  ینوعبه  کيشده هر 
نسل را  نيامورد پسند و مورد نظر  یها ارزشاز هنجارها و  تيتبعگذشته در نسل جوان، 

و  یريگ شکل یمعنخود به  یکرديرو نيچنبه  ليتما. کند یمروشن  گريد یا گونهبه  زين
 یخوبو هشت به  ۲۲هفت هدر جامعه است. جدول شمار یخصوصو  یفرد حوزهگسترش 

مورد مطالعه (تهران)  یآماردر جامعه  یفرهنگو  یاجتماع یرفتارها که دهد یمنشان 
   یاز وجه ج که یرفتاربه  ليتما ینيدو  یمذهبدر انجام اعمال  یحت کهاز آن دارد  تيحکا

به  اديز ليتمانمونه  به عنوان. برخوردار است یکمترز استقبال ، اکند یم یرويپ یشتريب
نسبت به پرداخت  یجمع یمذهب حرکت کي به عنوان)  ۸/۶( ليکم یدعادر  شرکت

 . باشد یم کمتر اريبساست،  یفرد شتريب یحرکت که) ۸/۹۰( هيفطر
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شماره هفت) ۱۳۷۴در سال  یمذهب یها ارزش یبرخ سهيمقا  (جدول 

عدم  بندرت هرگز 
 شيگرا

 ريغ اديز یگاه
 مسلمانان

 نامشخص

 یخوانتا چه حد به مجالس روضه 
 ديرو یم

۸/۱۸ ۱/۷۷ ۹/۴۵ ۲/۳۵  ۱۸  ۴% ۶% 

انجام نماز جماعت  یبراتا چه حد 
 ديرو یمبه مسجد 

۶/۳۴ ۸/۲۴ ۴/۵۹ ۶/۲۳  ۱۶  ۴ % ۶ % 

 ليکم یدعاتا چه حد در مراسم 
 ديکن یم شرکت

۴۷ ۷۷ ۷۴ ۸/۱۷  ۸/۶  ۴ % ۹ % 

 % ۴ % ۴  ۳/۴۲  ۵/۳۳ ۴/۲۳ ۹/۱۵ ۵/۷ ديکن یم ازينتا چه حد نذر و 

 % ۳ %۴  ۸/۰۰ %۴ ۶/۳ %۸ ۸/۲ ديکن یمپرداخت  هيفطرتا چه حد 
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 ليتمانه تنها  که دهد یمنشان  یروشنبه  رياخنه)  ه(جدول شمار یها یسنجنظر  نيهمچن
 بلکه، استنسبت به گذشته برخوردار شده  یشتريبو تنوع  تکثرمرجع از  یها گروهبه 
، نسبت به کنند یم یرويپ نينو یالگوهاو  تيذهناز  که ديجدمرجع  یگروه هابه  ليتما

و  یانقالب یفضابا توجه به  کهاست. جالب توجه است  شتريب اريبس یسنتمرجع  یها گروه
 زين ها گروه نياد به اعتما زانيم یحت، ميکرداشاره  قبالً بدانخصوص  نيادر  که یمباحث
از دوازده قشر اعالم شده  که یا گونهشده است به  یبزرگو تحول  رييتغ خوش دست

و عامه مردم قرار  یدولت رانيمددر مرتبه دهم قبل از  تيروحانده)  هدول شمار(ج
 ۱۳۷۱تا سال  ۱۳۶۵از سال  که ۲۳دهد یمخصوص نشان  نيادر  یگريدا.د. آمار  گرفته

پوشش چادر  تيروحانبه نه تنها عالقه   بلکه افتهي یريگچشم  کاهشو احترام به زن با 
جدول . (دهد یمرا نشان  یريگ چشم کاهش زين یاسالمحجاب  تيرعابودن عدم  بيع

از جمله  کشور کالن یها تيريمدچهره  رييتغدر  یخوببه  کرديرو نيا) ازدهي هشمار
در دهه  که یحالاست. در  یابيارزقابل  یخوببه  زين یجمهور استيرمجلس و  استير

اما در حال  شد یم یمعرف یمناصب نيچن کسبشاخص  به عنوان تيروحاناول و دوم تنها 
 ۱۱جدول شماره  متضاد روبرو شده است. یبرداشتبا  یحت یتصور نيچنحاضر 

 ۱۳۶۵ ۱۳۷۱ 
  ۲/۴۳  ۳/۸۹ نيداعتقاد مردم به 

  ۵/۱۱  ۲/۸۶ حجاب تيرعابودن عدم  بيع
  ۸/۳۶  ۸/۸۱ یچادرم به احترا

  ۳/۳۲  ۷/۸۶ تيروحانعالقه به 

 یا گسترده تيفعالمرجع مدرن  یها گروه که زين یاسيس یها کنشدر  کهجالب توجه است 
در  یسنجنظر  کي« د.ان رد توجه قرار گرفتهمو یسنت یها گروهاز  شيباند،  داشته

برابر  ۴/۲ روشنفکران و انيدانشگاه که دهد یمنشان  ۱۳۷۶انتخابات دوم خرداد 
 یرا یخاتم یآقابه  که یکساننسبت در  نيااند و  دهندگان بوده یراگروه مرجع  ونيروحان

نسل جوان در  که دهد یمنشان  زين ینيع اتيتجرب »۲٤برابر بوده است ۴از  شيباند  داده
نسبت به نسل گذشته  یمتفاوت اريبس تيوضعاز  یپرورشو  یرفتارمختلف  یها حوزه
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 تيموضوعخواست فرزندان  رشيپذدر صورت عدم  معموالً وردار است. در خانواده برخ
 ريتحت تأثدر گذشته  که شود یم یا عمده یخانوادگ یها چالشخواست موجب بروز  نيا

نسل جوان به  یها درخواستو  تيذهناز آن نبوده است.  یاثرفرهنگ پدر ساالر چندان 
 استمدارانيسنخبگان و  یسواز  یاعالم یها برنامهدر  که افتهيدر جامعه گسترش  یا گونه

 یجمهور استيرنهم  هشده است. در انتخابات دور ليتبد یضرور یاصلبه  بدان هاتوجه 
 تيرعابر خواست نسل جوان، مسئله زنان، و  ديتاک داهايکاند یاساس یمحورهااز  کي

 بوده است. یفرد ميحرحقوق و 

 نشانگان توسعه )ب

 ینيشهرنش زانيمچون آموزش،  ييها شاخصدر توجه به  ینوساز یها هيظرن یتمام باً يتقر
 نيچنبودن  نييپااغلب  ها هينظر نيانشانگان توسعه اتفاق نظر دارند. در  به عنوان

توسعه  یبراالزم  ليپتانسداشتن  امکانعدم  ايتوسعه و  امکانعدم  یمعنبه  ييها شاخص
 ييارويروشده از زمان  ادي یها شاخصموجود در خصوص  یآمارهاشده است.  یمعرف
 بلکه رييتغجامعه نه تنها از خواست  یفعل طيشرادر  کهاز آن دارد  تيحکا تهيمدرنما با 

 یسوبرخوردار گشته است. بنا بر آمار منتشر شده از  رييتغ نيا یبراالزم  ليپتانساز 
نفر  ۶۴۶/۷۷۱/۴۴ ۱۳۸۳در سال  کشور تيجمعنفر  ۵۰۰/۴۷۷/۶۷از  رانياآمار  مرکز

ساس دهد یم ليتشک ييروستا تيجمعنفر را  ۵۴۴/۷۰۵/۲۲و  یشهر تيجمعرا  . بر ا
 تيفعالدر بخش خدمات و صنعت مشغول  یانسانفعال  تيجمعدرصد  ۱/۷۷آمار  نيهم
و  یاقتصاددر ساختار  رييتغدو بخش صنعت و خدمات نشان از  کهاست  یعيطب. باشند یم

و  یکاردو حوزه با توجه به تجربه متفاوت  نيااالن در جامعه داشته است. فع یاجتماع
به  ييآشنااز سطح سواد و اطالعات مختلف،  یريگ بهره، یاجتماع، ارتباطات یزندگ

نسبت به  یمتفاوت کامالً  یاسيسو  یاجتماع کنشاز و...  یفردو  یکارحداقل حقوق 
 هويش رييتغت با توجه به گف توان یم یحتبرخوردارند.  یسنت یها تيفعال حوزهشاغالن در 

 نيافعاالن در و... چون ارتباطات  ديجد یزندگ امکانات، سواد، یکشاورزبخش  ديتول
 جهينتآن و در  یديتولو مناسبات  ديتول یسنتمحدود به روش  زيندرصد)  ۹/۲۲حوزه (
 .باشند ینمخاص آن در حال حاضر همچون گذشته  یاقتصادو  یاجتماعتبعات 

و فهم  یذهن یها دادهبسط  تواند یم کهاست  یمهم یها شاخصز جمله ا زينسطح سواد 
 یآگاهمهم انسان مدرن  یها یژگيواز  یکياز خود و جامعه را به دنبال داشته بادش.  شتريب

تس.  کشور کيآموزش و پرورش  ريتحت تأث یا گسترده شکلبه  کهاست  یفردو شعور  ا
ما با  ييارويروداشته و دارد. در زمان  یساسافرد نقش  تيفرد یده شکلدر  یتوان نيچن

مردم بر  یعمومگسترده به آموزش  شکلبتواند به  که یمدرن یآموزش ستميس چيه تهيمدرن
ساس  با اعتراض  کهراستا  نيااقدام در  نياولعصر اهتمام ورزد وجود نداشت.  یازهاينا
در  که افتيق ، در دوران مشروطه تحقديگرداز علما مواجه  یبرخو  یسنت یقشرها

و  رييتغخواست  که رانيا جامعهشد.  یمنتهآموزش و پرورش  وزارت سيتاسبه  تينها
و  ييابتداهزار دانش آموز در مدارس  ۵۵۰تنها  ۱۳۰۹را داشت در سال  یا گستردهتحول 

. در اوج تالش ۲٥داد یم ليتشکهزار نفر را زنان  ۳۵تعداد تنها  نيااز  کهمتوسطه داشت. 
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 کشور تيجمع ۰۰۰/۱۱۳/۲۷از مجموع  ۵۳۵۵در سال » تمدن بزرگ« یزبازسا یبرا
  .دادند یم ليتشکرا باسوادان  تيجمعاز  یميناز  کمتر یعنينفر  ۰۰۰/۸۷۷/۱۲تنها 

 و تعداد باسوادان بر حسب ججدو) سنل شماره دوازده) تيجمع

 دزنان باسوا کل زنان کل مردان باسواد کل مردان کل باسوادان کل تيجمع کل 
۱۳۴۵  ۱۹۳۷۲۰۰۰ ۵۵۵۶۰۰۰ ۱۰۰۲۳۰۰۰ ۳۹۲۸۰۰۰ ۹۳۴۸۰۰۰ ۱۶۲۸۰۰۰ 
۱۳۵۵ ۲۷۱۱۳۰۰۰ ۱۲۸۷۷۰۰۰ ۱۳۹۲۶۰۰۰ ۸۱۹۸۰۰۰ ۱۳۱۸۷۰۰۰ ۴۶۷۹۰۰۰ 
۱۳۶۵ ۳۸۷۰۹۰۰۰ ۲۳۹۱۳۰۰۰ ۱۹۸۲۲۰۰۰ ۱۴۰۷۸۰۰۰ ۱۸۸۸۷۰۰۰ ۹۸۳۵۰۰۰ 
۱۳۷۵ ۵۲۲۹۵۰۰۰ ۴۱۵۸۲۰۰۰ ۲۶۵۳۴۰۰۰ ۲۲۴۶۵۰۰۰ ۲۵۷۶۱۰۰۰ ۱۹۱۱۸۰۰۰  

 یمين به عنوانمردان و زنان  نيبباسوادان در  بيترکدر خصوص  دنيناخوشارابطه  نيا
 نيامشهود است.  کامالً در جامعه  یفرهنگو  یاجتماعو تحول  رييتغ یاصل ليپتانساز 

به ، خانواده و زنان یريپذبا توجه به مباحث جامعه  که شود یمدو چندان  یزمانضعف 
نفر  ۰۰۰/۶۲۶/۱۳آمار از  نيابر  . بناشوند یم یمعرفروند  نيا یاصلعنصر  عنوان

از  که یحالنفر از نعمت سواد برخوردار بودند. در  ۰۰۰/۱۹۸/۸ کشورمرد  تيجمع
 ۴۰از  کمتر یعنينفر ( ۰۰۰/۹۷۹/۴تنها  ۵۳۵۵زن در سال  تيجمع ۰۰۰/۱۸۷/۱۳

پس از  یها سالروند در  نيا دهد یمآمار نشان  که گونه هماناند.  درصد) باسواد بوده
..ال  انقالب از  ۱۳۷٥سرشماری عمومی سال  جينتا بر اساسروبه گسترش و بهبود بوده ا

و  اند بودهنفر باسواد  ٤۱٥۸۲۳۱ساله و باالتر کشور  ٦ تيجمعنفر  ٥۲۲۹٤۹۷۹ انيم
. از مجموعه باسوادان باشد یمدرصد  ٥/۷٥باسوادی در کشور معادل  زانيم بيترت نيبد

در  یحت یآموزش. آمار دهند یم ليتشکا زنان درصد ر  ٤٦و درصد را مردان  ٥٤کشور 
 یحال. در دهد یمرا نشان  یريگبا دهه سوم تفاوت چشم  سهيمقادو دهه پس از انقالب در 

نفر  ۸۸٦/۱۱۸( ۹۷۱/۱٦۷ یدولت یها دانشگاه انيدانشجو ۱۳٦٥-٦٦ یليتحصدر سال  که
 ،۱۳۸۲-۸۳ یليتحصسال  یآمارها. دهد یمنفر زن) را نشان  ٤۹۰۸٥مرد و تنها 

دانشجو در دانشگاه آزاد را نشان  ۲۰٦/۹٦۸و  یدولت یها دانشگاهدانشجو در  ۹۱۳/۹۲۳
نفر در مراکز آموزش عالی و دانشگاه  ۱۸۹۲۱۱۹. در سال مورد بررسی تعداد دهد یم

 ۹۱۷۱۰۹نفر را زنان و  ۹۷٥۰۱۰تعداد  نياکه از  اند بوده ليتحصآزاد اسالمی در حال 
نفر در مقطع کاردانی،  ٤۸۷۳۲۲. در سال مورد بررسی اند داده ليتشکنفر را مردان 

 ٥۸٦۸۳نفر در مقطع کارشناسی ارشد و  ۷۰۲۰٥نفر در مقطع کارشناسی،  ۱۲۷٥۹۰۹
 یحالآمار در  نيااند.  بوده ليتحصای و تخصصی مشغول به  نفر در مقطع دکترای حرفه

نفر در  ۷۹۸نها ت یليتکم التيتحصدر مقطع  ۱۳٦٥-٦٦ یليتحصدر سال  کهاست 
اند. در سال  بوده ليتحصمشغول  یا حرفه یدکترانفر در  ۷۷٤/۱۸و  یتخصص یدکترا
 نفر دانش آموز در کشور وجود داشته اتس.  ۱٦٦۱۱٤٤۹، ۱۳۸۲ - ۸۳ یليتحص

قابل توجه  زينجامعه  یاجتماعو  یفرهنگ یها شاخص گريددر  یحت عيوس راتييتغ نيا
به  رانيادر  کتابعنوان  ۳۸۱۲تنها  ۱۳٦٥در سال  که یالحمثال در  به عنوان. باشد یم

 تماماً است. آمارها  افتهي شيافزاعنوان  ۳٦٤۲٦به  ۱۳۸۲آمار در سال  نيا دهيرسچاپ 
 اي(خواسته  یريگ چشمنسبت به گذشته تحول  رانياجامعه  کههستند  یاساس نکته نيا ديمو
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 یا گونهبه  که دهد یمبه شهروندان  ندهيآرا در  امکان نيا که یتحولناخواستد (هاشته اتس. 
 شان بنگرند. به خود و جامعه گريد

 یريگ جهينت
 
��ل  ييها هدفگاه جامعه  که ستين یبيغرامر چندان  نيا خ�ارج از دس�ترس  ک�ه کن�د یم�را دنب

از مباحا�ث  یري��گ بهرهب��ا  ک��الن یمنظ��راز  ک��ه دي��گردپ��ژوهش ت��الش  ني��اآن ق��رار داردر .د 
 یاص��ل شي��زا یها هس��تهض��من مش��خص نم��ودن  یاساايس یشناس��امع��ه و ج یاساايس ش��هياند

 یشناس� بيآس� یاص�لاز عناص�ر  یک�ي به عنوانرا  یفرد، فقدان مفهوم فرد و حقوق تهيمدرن
 س��هيمقا کي��در  نيهمچن��. ميده��ق��رار  یمق��دماتم��ورد گفتگ��و  راني��ادر  یاس��يسع��دم توس��عه 

 تفک�ر ريي�تغس�و و  کي�شدن از  ینجهابا توجه به مبحث  کهامر پرداخته شود  نيابه  یخيتار
�ز  یاسيسو  یاجتماعو بافت   ش�کلو  ی�س�يستوس�عه  یب�راالزم  ليپتانس� گ�ريد یس�وجامعه 

 فراهم شده است. رانيادر  یمدنجامعه  یريگ
و  یاس��يس لي��تحلدر  دي��نبا راني��ادر  یاس��يسب��ه تحق��ق توس��عه  اقياش��تض��رورت، خواس��ت و 

اما�ه، (عجامع��ه  آن در یذهن��و  ین��يع امک��انز ا ک��هم��ا را با�ه دان س��و س��وق ده��د  یاجتم��اع
بگان) باز مانده، به  را تنهاا در  یاسايس – یاجتم�اعتح�ول  امک�انع�دم  اي�فقدان  که یا گونهنخ

 ب�ه نظ�ر ک�ه یريتفس�. ميينم�ا ريتفس» نشدن«و » نداشتن«، »نبودن«در غالب  یمنف یدگاهيد
��ليراد یبرداشتالزم جهت  یفضا کنوناز مشروطه تا  را س�امان داده و  یخ�واهل از تح�و ک

آوردن و  دي�پد ک�هاس�ت  نياامر  تيواقع. دهد یمرا آزار  رانياجامعه  کماکانآن  یمنفتبعات 
جامع�ه  یب�را یدي�جد یخيت�ارالال�ور روال  ن�هيزم ک�هخ�الق  یتفک�رنم�ودن مج��ل ب�روز  ايمه

 هبلک� شيخ�واض�محالل  یب�ران�ه  راني�اساخت ق�درت در  کهاست  یمباحث نيتر یجدباشد از 
الزم را  طيش�را ک�هاس�ت  تي�واقع ني�ااست�. توج�ه ب�ه  ازمن�دينتداوم و قوام خ�ود ب�ه آن  یبرا

 هي�تکقانونمن�د و ب�ا  یبس�ترجامع�ه در  یواقع یازهاينآگاهانه و همگام با  یاستيسجهت اتخاذ 
از نظ�ر دور  دي�نبا. آورد یم� دي�پدها را  عرص�ه یتم�امو حضور خالق ماردم در  مشارکتبر 

از  ت�ر فراخ یدرک�مس�تلزم  ،یداخل� یاجتم�اع یادهايبنبر  یمبتنعه خودجوش و توس کهداشت 
و ض�رورت  یس�نت یها قامت یکوتاهجامعه است.  یاسيسو  یاقتصاد ،یاجتماع یها تيواقع

 یاساس�� یه��ا چالشب��ه  ييپاس��خگو ک��همطل��ب اس��ت  ني��ا دي��مودر جامع��ه،  هيس��وهم��ه  زشي��خ
 رکسي�د ک�ه گون�ه همان رايزاست.  نينو ینسانا ديداز منظر  ديجد یها نگرشجامعه در گرو 

 یاسيس تيواقع کياز انسان،  قيتصدقابل قبول و قابل  یريتصوفقدان  جهينت« کند یماشاره 
 ۲٦»قابل قبول است ريغ
 
 

( در لندن ارائه شده 6002این مقاله قبال در ششمين کنفرانس بين المللی ایران شناسی ) **
 است.
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  ۴۴ص  – کتابهمان  –پهلوان  زيچنگ - ۱
 مشاهده نمود. یروشنتوسعه به  یالگوها یريگ شکلدوم را بر  یجهانپس از جنگ  الملل نيبنظام  ريتأث توان یمبه عنوان مثال  - ۲
 کيبوروکرات یها سازمانشدن در چنگ  رياس یعنيسرشار از معما و تناقض. مدرن بودن  یزندگ کي ستنيز یعنيمدرن بودن «به گفته برمن  - ۳

عزم راسخ  یريگيپهمه دست بسته نبودن در  نياهستند، و با  ها جانو  ها ارزشاجتماعات،  همه بيتخرقادر به  غالباً و  کنترلقادر به  که یميعظ
و هم  یانقالبهم  ديبامدرن بودن  یبرامان. خود یبراو تصاحب آن  روهاين نياجهان  رييتغبه قصد  دنيجنگ، روهاين نيامقابله با  یبرا شيخو

  ۱۲) ص ۱۳۷۹مراد فرهادپور (تهران، طرح نو  – تهيمدرنتجربه  –به نقل از: مارشال برمن » بود. کار محافظه
  ۷۵) ص  ۱۳۷۳ ريکوهران، نشر (توتر  ميمر – یصنعت شرفتهيپدر جامعه  یفرهنگتحول  – نگلهارتيارونالد  - ٤
  ۷٦ ص – کتابهمان  - ٥
  ۲٤-۲٦صص  -همان مقاله  –آلموند  ليگابر - ٦
  ۲۵۷) ص  ۱۳۸۳ یالملل نيبو  یاسيسهران، دفتر مطالعات (ت – شدن و جهان سوم یجهان –قوام  یعبدالعل ديس - ۷
 گ�ر�نيدو  کان�تد در نز Aufklärungواژه  یبررسبا » ؟ ستيچ یابيروشن  گريدبار  کي« کتابمبسوط بر  یا مقدمهپور در  انيآر روسيس - ۸

��  ک�ه باش�د یم� »یابي�وش�ن ر«واژه  »یوش�نگرر« کلم�ه یج��به  یفارسواژه در زبان  نيا کارآمدترو  تر قيدقترجمه  کهمعتقد است   نيهم�ب�ر  زي�نم
 .ميا کردهاستفاده  یابياساس از واژه روشن 

  ۵۲۵) ص  ۲۵۳۷نشر آگاه  ،هران(ت – بر ماست کهاز ماست  –هما ناطق  - ۹
نامه:  رتيح«به اثر جالب  توان یممثال  به عنواناست.  یزدگ رتيح نيادوران به نگارش در آمده مملو از  نيادر  که یمتعدد یها رنامهسف - ۱۰

ن خان  ششبه » به لندن یلچياسفرنامه ابوالحس  . کرد) اشاره ۱۳٦٤رسا  یفرهنگحسن مرسل وند (تهران، موسسه خدمات  کو
 )  ۱۳۷۲ماه  ی(د –گفتگو  یاجتماعو  یفرهنگفصلنامه  - »رانيادولت مدرن در  سيتاسداور و  یسايس شهياند« - اتيب کاوه - ۱۱
  ۴۸) ص  ۱۳۸۳ یجامهران، نشر (تثاقب فر  یمرتض – نينو رانيا یريگ شکلرضا شاه و  – نيکرون یاستفان - ۱۲
 استخراج شده است. www.sci.org.ir ینبه نشا رانياآمار  مرکز تيسااز  یتمامپژوهش  نياارائه شده در  یآمارها - ۱۳ 

خلعت  روزهيف – نيراست رويپ –هافر  کياربه نقل از: » عامل وحدت است. نيرتريفراگو  نيترفرت قابل دسترس ن«هافر معتقد است  کيار - ۱٤
  ۱۶۷) ص  ۱۳۷۲ زيشباوهران، نشر (ت یبر
 جامعهاست،  ذکرالزم به  ۲۰) ص  ۱۳۸۳جوانان  یمل(تهران، سازمان  – رانياجوانان  یها ارزش یمل شيمايپ - جوانان یملسازمان  - ۱٥

 کي انتخاب با و یا هيسهم نوع از تصادفی یريگ نمونهروش  با که باشد یم کشور یها استان مراکز ساله ۲۹ تا ۵۵ جوانان پژوهش نيا در آماری
 .است شده انجام ۱۳۸۳سال  زييپا و تابستان در ینفر ۵۵۶۵۰ نمونه

 
  ۲۴ص  – کتابهمان  - ۱٦
  ۴۴ص  – کتابهمان  - ۱۷
  ۲۶ص  – کتابهمان  -  ۱۸
  ۲۰۲ص  – کتابهمان  – نگلهارتيارونالد  - ۱۹
  ۲۰٤ص  – کتابهمان  - ۲۰
 ) ۱۳۸۲، یاسالمزارت فرهنگ و ارشاد (و» ، موج دومانيرانيا یها نگرشو  ها ارزش« - ۲۱
  ۶۵۶) ص  ۱۳۷۹(تهران، نشر زهد  -در تهران یفرهنگو  یاجتماعها و رفتار  ، نگرشها یآگاه یبررس – یسنمحمنوچهر  - ۲۲
  ۳۱۸) ص  ۱۳۷۶، یبهشت ديشههران، دانشگاه (ت – توسعه و تضاد –پور  عيرففرامرز  - ۲۳
  ۱۵۸) ص  ۱۳۸۱هران، نشر روزنه (ت – انقالب آرام – فيشرمحمد رضا  - ۲٤
  ۱۹۳ص  – کتابهمان  – نيکروناستفان  - ۲٥
  ۱۰) ص  ۱۳۸۰(تهران، نشر هرمس  یبهشتمحمد رضا  – یفلسف یشناسانسان  – رکسيدهانس  - ۲٦
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