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خدمت کند ،دلیل ندارد که نقش و نام چنین مردمی از صفحه
روزگار برداشته شود .سرسخت های یک دنده و اصولی ها هستند
که در برابر مخالف و متجاوز می ایستند و به جنگش میروند ...ما
اهل نبرد و کوشش برای رقابت و مسابقه با دیگران و اهل جنگیدن
و جان کندن در کشمکش با ملیت های بیگانه و با فرهنگهای
بیگانه نیستیم .تقلید و سازگاری را ترجیح میدهیم .بنابراین قالب
روحی مستقل نداریم( ».بازرگان 379 :4931،و )371
عالوه بر این ،باید این مسئله را نیز مورد توجه قرار داد که مسئلهی
عقب ماندگی به تنهایی مطرح نیست و پیشرفت دیگران نیز مطرح
است .پیشرفتگی دیگران به راحتی میتواند برای ما که سرعتمان
قابل توجیه نیست ،عقب ماندگی به همراه بیاورد( .نراقی:4931 ،
)41
بنابراین سئوال اصلی این پژوهش آن است که ،علت اصلی به وجود
آمدن خلقیات منفی ایرانیان به عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت
و توسعه چیست؟ و فرضیهای که در پاسخ به این پرسش ارائه
میشود اینست که شکلگیری بسیاری از رفتارها و خلقیات منفی
ایرانیان ،معلول احساس عدم امنیت و فقدان اعتماد متقابل در بین
مردم این سرزمین بوده است .اما ،اگر چه میتوان خلقیات ایرانیان
را یک عامل مهم در عدم پیشرفت ایران دانست ،اما در این مسیر
باید سعی شود تا از ذاتگرایی و تقلیلگرایی پرهیز شود.
ذاتگرایی به آن معنا که ایرانی جماعت ،ذاتا چنین و چنان است و
اخالق و روحیات خاصی دارد ،و تقلیلگرایی به معنای اینکه علل
عدم پیشرفت ایرانیان را تنها به خلقیات ایرانیان نسبت داده و از
توجه به سایر علل خودداری نماییم ،هر دو می توانند به سوء
برداشت و تحلیلهای اشتباه منجر شوند.

چکیده
تحلیل رفتارها و خلقیات مردم در جامعه ایران ،موضوع بررسیها و
مطالعات مختلفی قرار گرفته است .با این وجود بنظر میرسد با
توجه به تداوم برخی از جنبههای منفی رفتاری در بین ایرانیان،
همچنان انجام مطالعاتی از این دست ضروری میباشد .این پژوهش
سعی دارد ضمن پرداختن به تئوری "جامعهی کوتاه مدت" محمد
علی همایون کاتوزیان ،و با توجه به هرم نیازهای مازلو ،نهادینه
شدن احساس عدم امنیت را عامل اصلی شکلگیری بخشی از
خلقیات منفی در میان ایرانیان ،بعنوان یکی از مهمترین دالیل
توسعهنیافتگی ایران ،معرفی نماید .سئوال اصلی این پژوهش این
است که ،علت اصلی به وجود آمدن خلقیات منفی ایرانیان به
عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت چیست؟ فرضیهای که در پاسخ
به این پرسش مورد آزمون قرار گرفته است ،این است که
شکلگیری بسیاری از رفتارها و خلقیات منفی ایرانیان ،معلول
احساس عدم امنیت و فقدان اعتماد متقابل در بین مردم این
سرزمین بوده است.
کلید واژهها :ناامنی ،بی اعتمادی ،جامعه ایران ،هرم مازلو ،توسعه
مقدمه
در بارهی علل توسعهنیافتگی ایران تا بحال کتابهای زیادی نوشته
شده و نظریات متعددی ارائه شده است .عده زیادی عقب ماندگی
ایران را به عواملی تاریخی نظیر حمله ی اعراب ،اسکندر ،مغول ها و
 ...نسبت میدهند .اما حجم بسیاری از آثار ،عقب ماندگی ایرانیان را
متوجه خلقیات ایرانیان و برخی رفتارها و نگرشهای منفی و ضد
توسعهای میدانند .ادعای کسانی که به این دسته نظریات معتقدند،
آن است که اگر چه ایران در طول تاریخ مورد تهاجم کشور های
بیگانه قرار گرفته ،اما این همهی ماجرا نیست .علل تاریخی تنها در
مقاطعی حضور داشته اند و ایرانیان خود در بوجود آمدن چنین
شرایطی نقش داشتهاند .در این باره «مهندس بازرگان» در مقالهای
تحت عنوان «سازگاری ایرانی» که به انتهای کتاب «روح ملتها»ی
آندره زیگفرید اضافه شده ،آورده است« :وقتی بنا شد ملتی بطور
جدی با دشمن روبرو نشود ،تا آخرین نفس نجنگد و بعد از مغلوب
شدن سرسختی و مخالفت نکند ...به هر کس و ناکس تعظیم و

 -1چهارچوب نظری
به اعتقاد مازلو هر فردی دارای تعدادی نیازهای ذاتی است که
رفتارهای او را هدایت و فعال میکنند .این نیازها ،نیازهایی غریزی
هستند ،اما رفتارهایی که ما برای ارضای این نیازها به کار میبریم،
ذاتی نیستند بلکه آموختنی بوده و بنابراین افراد مختلف در نحوهی
ارضای انگیزهها ممکن است تفاوتهای زیادی پیدا کنند .او رده
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بندی از نیازها را بیان میکند که در این ردهبندی ،ارضای نیازهای
رده باالتر ،بیشتر مستلزم شرایط بیرونی بهتر (اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی) است تا ارضای نیازهای رده پایینتر (کریمی459 :4933 ،
و .)454
در این نظریه ،نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شدهاند که بهه
ترتیب عبارتند از:
 نیازهای زیستی :نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب نیازها قراردارند و تا زمانیکه قدری ارضا گردند ،بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد
دارند .نیازهای زیستی ،نیازهای آدمی برای تهامین و بقهای حیهات
هستند؛ یعنی :خوراک ،پوشاک ،غریزه جنسی و مسهکن .تها زمهانی
که نیازهای اساسی برای فعالیتهای حیاتی بهه حهد کهافی ارضهاء
نشدهاند ،عمده فعالیتهای شخص احتمهاال در ایهن سهطح بهوده و
بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهندکرد.
 نیازهای امنیتی :نیاز به رهایی از وحشهت ،تهأمین جهانی و عهدممحرومیت ،از نیازهای اساسی است؛ نیاز به حفاظت از خهود ،زمهان
حال و آینده را شامل میشود.
 نیازهای اجتماعی :یا احساس تعله و محبهت؛ انسهان موجهودیاجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی او اوج مهیگیرنهد،
برای برقراری روابط محبهت آمیهز و معنهی دار بها دیگهران ،سهخت
میکوشد.
 احترام  :این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود اسهت و سه سقدر و منزلتی که توسط دیگران بهرای فهرد حاصهل مهیشهود .اگهر
آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طری رفتار سازنده برآورند،
در این حالت ممکن است برای ارضای نیهاز جلهب توجهه و مطهرح
شدن ،به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شوند.
 خود شکوفایی :یعنی شکوفا کهردن تمهامی اسهتعدادهای پنههانآدمی؛ حال این استعدادها هر چه میخواهند باشد .همان طور کهه
مازلو بیان مهیدارد« :آنچهه آنسهان مهیتوانهد باشهد ،بایهد بشهود»
(رضائیان.)444-411 : 4973،

شکل  -4هرم نیازهای مازلو
به اعتقاد مازلو ،نیازهای اساسی خود را در یک سلسه مراتب تقریبا
معینی بر مبنای ا صل قدرت نسبی مرتب میکنند .به همین
مفهوم ،نیازهای فیزیولوژیک ،از نیازهای ایمنی قوی ترند ،و
نیازهای ایمنی از محبت ،و نیازهای اخیر به نوبة خود نیرومندتر از
نیازهای احترام هستند و این ها نیز از آن دسته از نیازهای ویژة
فردی ،که ما آنها را نیاز به خودشکوفایی نامیده ایم ،قویترند (مازلو،
 .)415 :4973هنگامی که ارضای نیازها آغاز میشود ،تغییری در
انگیزش فرد رخ میدهد؛ بدینگونه که به جای نیازهای قبلی ،سطح
دیگری از نیاز ،اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد .نیازها به
همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از
ارضاء فروکش کرده و نوبت به دیگری میرسد (شعیبی.)7 :4933،
بر این اساس ،نیازهایی که در پله پایین نردبان انگیزشی هستند
باید قبل از آنهایی که در پله های باالیی هستند ،ارضا شوند .در
واقع نیازهای مراتب باالتر تا زمانی که نیازهای رده پایین تر حداقل
تا حدودی ارضا شوند ،ظاهر نمیشوند .به عنوان مثال ،شخصی که
گرسنه است یا به خاطر ایمنی خود در وحشت است ،نیازی برای
تعل داشتن و عش احساس نمیکند .فرد در اینجا به فکر نان
است تا عش  .تنها وقتی که مردم غذای کافی داشته باشند و بقیه
نیازهای فیزیولوژیک آن ها براورده شده باشد و هنگامی که
احساس امنیت کنند ،به احساس نیاز برای تعل داشتن و عش
خواهند رسید .وقتی این نیاز ها بر آورده شدند ،به احترام اشتیاق
پیدا میکنند و وقتی به آن رسیدند ،مشتاق خودشکوفایی خواهند
شد( .شولتز)914 :4931 ،
مازلو نیاز به امنیت را پس از مرحلهی تامین نیازهای فیزیولوژیک،
در مرحله ی دوم قرار میدهد .مازلو معتقد است که نیاز به ایمنی و
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آنجا مطرح میشود که هیچ انسانی قهادر بهه تهامین امنیهت کامهل
نیست ،بنابراین در وضعیت اجتماعی زندگی میکنهد تها بتوانهد بها
همیاری دیگران امنیت را در حوزهی فردی و اجتماعی حاصل کند
(سههفیری .)951 :4939 ،بنههابراین تههامین امنیههت بهها بسههتر هههای
فرهنگی -اجتماعی جامعه ای که فرد در بستر آن به دنبهال تهامین
امنیت است ،پیوند دارد.
«محمدعلی همایون کاتوزیان» با ارائهی تئوری «جامعه ی کوتاه
مدت» و پیشینهی تاریخی این بسترها در ایران ،معتقهد اسهت کهه
یکی از مولفه های اساسهی جامعهه ایهران در طهول تهاریخ ،فقهدان
امنیت جانی و مالی افراد بوده است .از این منظر ،ایران بهر خهالف
جامعهی بلند مدت اروپایی ،جامعهای کوتاه مدت بوده است .در این
جامعه ،تغیرات -حتی تغییرات مهم و بنیادین -اغلب عمری کوتهاه
داشتهاند .از این منظر ،گویاترین بیان برای توصیف ماهیت جامعهی
کوتاه مدت ،اصطالح "خانهی کلنگی" است؛ بدین معنا کهه بجهای
نوسازی خانه یا هر بنای دیگری و افزودن بر سرمایه مادی موجود،
آن ساختمان به دست مالک یا خریدار ویران میشود و بنایی جدید
باال می رود .از این رو ،همایون کاتوزیهان تعبیهر"خانهه کلنگهی" را
برای این جامعه به کار می برد؛ یعنی جامعهای که بسیاری از جنبه
های آن -سیاسی ،اجتماعی ،آموزشی ،ادبی -پیوسته در معرض این
خطر است که هوی و هوس کوتاه مدت جامعه با کلنگ بهه جهانش
افتههد و آنچههه را کههه سههاخته شههده ،ویههران کنههد (همههایون
کاتوزیان 41 :4933،و .)3
جامعه کوتاه مدت یعنی جامعهای که در آن چشم انداز بلندمدتی
چه در سطح کالن و چه در مقیاس خرد و فردی وجود ندارد .ضرب
المثل هایی که در ادبیات ما وجود دارند ،مانند اینکه «تا شش ماه
دیگر کی مرده ،کی زنده؟» یا «از این ستون به آن ستون فرج
است» یا «یک سیب را که بیندازی باال ده تا چرخ میخورد تا بیاید
پایین» ،همه اینها نوعی فقدان امکان برنامه ریزی و باری به هر
جهت زندگی کردن را نشان میدهند و اینکه هیچ معلوم نیست چه
اتفاقی در آینده میافتد و ما به هر حال باید تسلیم شرایط و اوضاع
و احوالی باشیم که هیچ کنترلی بر آنها نداریم.
بی شک نوع نظام سیاسی در برهههایی طوالنی از تاریخ ایران از
میان انواع نظامهای شناخته شده ،نظام خودکامگی بوده است،
یعنی نظامی که به ظاهر یک نفر بدون ضابطه و قانون خواستههای
خود را تحمیل میکند .در هر نوع از انواع حکومت ،نوعی احساس،
رابطه شهروند را با حاکمیت مشخص میکند .در نظام خودکامگی،
ترس جانمایه رابطه بین پادشاه و مردم است و همه در این ترس
برابرند .این ترس بر خود حاکم نیز حکومت میکند .این ترس
دامنه خود را از زمینه سیاسی به حیطه کلیه روابط اجتماعی

امنیت معموال سای های مهمی بهرای کودکهان و بزرگسهاالن روان
رنجور هستند .بزرگسهاالنی کهه از لحهای هیجهانی سهالم هسهتند،
معموال نیازهای ایمنی خود را ارضا کردهاند؛ وضعیتی که به ثبهات،
امنیت ،و رها بهودن از تهرس و اضهطراب نیهاز دارد (د.شهولتز و
شولتز .)931 ،4933 ،مازلو امنیهت را شهامل امنیهت شخصهی در
برابر جرایم ،امنیت مالی و شغلی ،بهداشت و سهالم بهودن در برابهر
حوادث و  ...میداند .به اعتقاد مازلو ،مرحله نهایی تکامل فرد ،زمانی
رخ میدهد که او از لحای برآورده شدن نیازهای پایهاش ،احسهاس
امنیت و آرامش کند .در چنین وضعیتی او توان و انرژی خود را بهر
تبدیل شدن به یک انسان موثر ،خهالق ،و دارای بیهنش و بصهیرت
متمرکز خواهد نمود .بر این اساس ،بهرای دسهتیابی بهه جامعههای
سالم ،باید اعضای جامعهه از نظهر دسترسهی بهه امکانهات اولیهه ،و
نیازهای اساسی زندگی خود تامین باشند ،و البتهه چنانچهه پیشهتر
آمد ،نیاز به امنیت یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای انسهان
است (سام آرام.)34 :4933،
 -3جامعه کوتاه مدت و مسئله امنیت در ایران
امنیت نیاز بنیادین و هدف اولیه و اساسی تکتهک انسهانهها در
جهامعه و دولتهها در عرصه بین المللی اسهت .مهمتهرین وظیفهه و
مسئولیت دولت ملی کهه مبنهای تأسهیس آن محسهوب مهیشهود،
تامین امنیت است (یزدان فام .)441 :4933 ،معنای لغوی امنیهت،
رهایی از تشویش ،اضطراب ،نااطمینانی و مخاطرات اسهت .بها ایهن
تعریف ،بخش اعظم رفتارهای فردی ،گروهی و اجتمهاعی صهبغه ای
امنیتی پیهدا مهی کنند ،زیرا هیچ رفتاری فارغ از مهخاطره و قهدری
تشویش نیست و اطمینان مطل نه میسّر است (چون رفتهار و اراده
انسانها قابل کنترل کامل نیست) و نه مطلوب؛ چرا کهه اطمینهان و
امنیت مطل  ،پویایی را از جامعه گرفته و علم و پیشرفت را تعطیل
مینماید (نصری .)441 :4933،بنابراین واژه امنیت معطوف به دفاع
یا حفاظت از خود ،خانواده ،دوستان و امهوال اسهت .معنهای لغهوی
امنیت را می توان رهایی از خطر یا مخاطرات و یا لطههمات ،ایمنهی
روانی ،رهایی از هراس یا تردید ،مشهوش نبهودن ،نبهودن احتمهال
ناکامی و چیزی که اطمینان و ایمنی می دهد ،معنا کرد و احسهاس
امنیت را می توان در امان بودن یها در امهان حهس کهردن خهود از
تهدید تعریف نمود .درمقابل ،احساس ناامنی و تهرس بهر وضهعیتی
داللت دارد که در آن ،افراد با مهحیطی تههدیدکننده مواجه هستند
(طاهری.)4933:43،
امروزه ضرورت و اهمیت امنیت در حوزه های مختلف بهر کسهی
پوشیده نیست؛ چرا که تمامی امکانهات زنهدگی در صهورت فقهدان
امنیت ،می توانند تحت الشعاع ناامنی قرار گیرنهد .ایهن موضهوع از
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خفه کرده ،و دیگر مدعیان قدرت در ملک خود را با حبس و قتل از
سر راه برداشته و دارایی رقیبان را روانه ی خزانه دولت خود کرده
اند .حکومتهای مطلقهی سلطنتی در ایران ،با بهرهگیری از فره
ایزدی که خود به خویشتن نسبت داده و پشتیبانان قدرتخواهِ
چاپلوس هم آن را تایید کردهاند ،به بیدادگری خود مشروعیت
بخشیده و غارتگریها کرده اند .اما در این گیر و دار ،شاهان نیز
مصون نبودهاند و چه بسیار بودهاند سرگردان قبیلههایی در ایران
که با سرنگون کردن سلسلهی حاکم به قدرت رسیدهاند .آنها نیز
البته در سنت سیاسی و اجتماعی به جای مانده ،مستحیل شده و
خود را شاه خواندهاند .رابطههای برخاسته از نظام قبیلهای را پاس
داشته و بر این مبنا به افراد قبیله خود امتیازهایی بخشیدهاند
(شریف .)15 :4934،این احساس ناامنی تا بدانجا پیش میرود که
شاهان از ترسِ به زیر کشیده شدن تاج و تختشان ،پسران و
نزدیکان خود را کور می کرده اند.

میکشاند و همه چیز را ناامن میکند .ناامنی ،فعالیتهای اقتصادی ه
اجتماعی را به حداقل ممکن تقلیل میدهد و حکومت خودکامه از
این جهت در آستانه سقوط دائمی قرار دارد.
در این میان ،باید به مفهوم فرّهی ایزدی نیز اشاره نمود که به
عنوان یکی از ارکان اساسی اندیشهی سیاسی ایران باستان مطرح
بوده و در دورههای بعدی به عنوان ح الهی سلطنت و با تعبیر
"السلطان ظل اللّه" باز تولید شده و در آثار و منابع انهدیشهی
سیاسی به طور مستقیم و غیر مستقیم مبنای مشروعیّت سیاسی
تلقی گردیده و به تعبیری دیگر ،دانشی گردیده تا آنچه را عمال در
صحنهی سیاسی رخ داده است ،مشروعیّت ببخشد (همان.)14،
به اینترتیب ،استقالل حکومت از جامعه ،که به حکومت قدرتی
فوقالعاده میداد ،عامل اصلی ناتوانی و ضربهپذیری آن نیز بود.
حاصل این همه ،پیش بینی ناپذیری و ناامنی غیرعادی در سطح
فردی و اجتماعی بود .از یک سو ،حکومت خودکامه زندگی را برای
اتباع خود ناامن و غیرقابل پیش بینی میکرد و از سوی دیگر ،این
که جامعه ،دست کم در عمل ،حکومت را مشروع نمیدانست و
میکوشید در هرزمان و به هر شکل که بتواند به آن آسیب برساند،
خود حکومت را نیز ناایمن میساخت و او را در هراسی دائمی قرار
میداد که مبادا قدرت را از دست بدهد .از اینرو ،شاه دستور کشتن
یا کورکردن پسر یا عضوی دیگر از خانواده خود یا وزیر یا مقامی
دیگر را نه برای لذت شخصی ،بلکه هنگامی صادر میکرد که در
نتیجه کوچکترین سوءظنی ترسیده و خود را در خطر احساس
میکرد (همایون کاتوزیان4939 ،ب.)41 :
از آنجا که شاه نایب خداوند روی زمین تلقی میشد ،به هیچ روی
در برابر افراد و طبقات جامعه ،با هر مایه از فضل و اعتبار و ثروت
ناچار به پاسخگویی نبود و بر جان و مال اتباع یا همان رعیت
دستی گشاده داشت .در جامعهی کوتاه مدت هیچ قانون یا نظام
نامه ای وجود نداشت که قدرت دولت را محدود کند یا در صورت
تخطی و تجاوز مورد استناد قرارگیرد .بر همین اساس تاریخ ایران
آکنده است از نمونههای بیشماری از ناامنی جان و مال مردم در
برابر تعدیات حکومت .بسیاری از مقامات مهم مملکت بی هیچ
تشریفات قانونی و محروم از هر دادخواهی کشته میشدند و یا
اموالشان مصادره میگردید .غارت اموال اشراف و بزرگان مملکت
تنها به هنگام سقوط و بیاعتباری ایشان پیش نمیآمد؛ این بالیی
بود که هر زمان ممکن بود نازل شود( .همایون کاتوزیان:4933 ،
 )35اما این احساس ناامنی تنها مردم را در بر نمیگرفت و بلکه
حکومتگر ان را نیز در یک حصار تاریک و دائمی ناامنی گرفتار کرده
بود .در سراسر تاریخ ایران ،شاهان خودکامه صاحب اختیار مال و
جان مردم بوده اند ،صدای دادخواهی و اعتراض مردم را در زندانها

 -3نظام قومی قبیله ای و بازتولید ناامنی در جامعه
کوتاه مدت
فرهنگ هر ملتی ریهشه در مناسبات اجتماعی ،سیاسی ،اعتقادی
و ...آن ملت در فرایند تاریخ دارد و اگر چنین باشد ،باید گفت که
تاریخ ایران مملو از تجربه حکومتهای ایلی و قبیله ای و ملوک
الطوایفی اسهت .به عهبارت دیهگر ،تاریخ ایران چرخهای است از
هرج و مرج ،جنگها و نبردهای بین ایالت ،قدرت یافتن یک ایهل و
ایهجاد امنیتی سست و بیپایه و فروپاشی قدرت آن ایل و س س
دوباره آغاز هرج و مرج و روی کار آمدن ایلی دیگر .یعنی اگر سیر
تاریخ کهشور را از ورود آریهاییها پی بهگیریم ،مشاهده خواهیم
کرد که تاریخ ایران چیزی نیست جز گورستان حکومتهای ایلی
که از مهادها و ههخامنشیان آغهاز شده و به قاجارها ختم میشود.
بنابراین باید گهفت که شیوه زیست اجتماعی و سیاسی در ایران،
همواره عشیرهای و سنتی بوده است (بصیری و شادی وند:4931 ،
 .)394سرزمین تاریخى ایران به سبب موقعیت ممتاز خود ،به
عنوان چهارراهى جههانى ،ههمواره کانون تالقى فرهنگها و
تمدنهاى گهوناگون و عهرصة رفتوآمدها و ههجومهاى مهختلف
بهوده است .این موقعیت ویژه ،زمینه ساز تکثر ههویتى در ایران
شده (تاجیک )4931:491،و برهمین اساس ،همواره ساختارهایی
عشیره ای بر این سرزمین حاکم بوده است.
بدون شک هنوز هم عناصر زیادی از این فرهنگ در ساختار جامعه
امروز ایران به حیات خود ادامه میدهند .جامعهی ایران امروز ،بر
مبنای الزامات عصر جدید و با تاثیر پذیری از مولفههای بیرونی،
بافت شکلی قبیله ای خود را از دست داده است ولی چون این
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 )97-13 :4977و در رفتار فردی و سازمانی امروز ما نیز نمودهایی
بر جای گذاشته است .بر این اساس ،مهمترین ویژگی فرهنگ
سیاسی جامعهای که در آن ،قبیله گرایی ،غارتگری ،جنگاوری و...
حکمفرما باشد ،فقدان امنیت است.

تغییرات را خود انجام نداده و از طرف دیگر فاصله زیادی با فرهنگ
قبیله ای و ایلی پیدا نکرده ،هنوز هم بخش قابل مالحظهای از این
جامعه آمیختگی شدیدی به این فرهنگ دارد .جامعهی ایران
جامعهی اروپا نیست که دچار تحوالت عمی و درونی در ساختار
گذشته فرهنگی خود شده باشد .از این رو همچنان میتواند با
گذشته ارتباط برقرار کند (رضاقلی .)31 :4931،در این چارچوب،
به قدرت رسیدن یک ایل به معنای حذف دیگری بود که دورهی
رشد ،پختگی و انحطاط خود را پشت سر گذاشته بود .هر ایلی که
به قدرت میرسید ،ایالت دیگر را با ارعاب و زور تحت سیطره خود
درمی آورد و اتحاد سرزمین ایران را بر اساس مبانی فکری و
رفتاری ایل خود بنا مینهاد (سریع القلم )55 :4937 ،و بر این مبنا
با استقرار نظامی نو ،بنیانی جدید بنا شکل میگرفت که به بازتولید
جامعهی کوتاه مدت منجر میشد.
منط ورای این رفتارها و نهگرشها ،مسئله امنیت بوده اسهت .به
عهبارت دیگر ،رفتار عشیرهای در حوزههای اجتماعی و سیاسی،
مبانی امنیتی دارد .ایل اجبار دارد تها بهرای تأمین امنیت خود،
سازماندهی مبتنی بر نسب انجام دهد و نه سازماندهی براساس
حرفه ،تخصص و کهارکرد کهه در واقع فرآوردههای عصر تجدد
مهیباشند .در چهنین بافت خهویشاوندی ،تعصب و داوری بر اساس
کهارآمدی نیست بلکه بر مبنای وابستگیهای خاندانی و عشیرهای
و نسبت است .دامنه تعل بهه ملت نیست و بلکه در محدوده تنگ
و کوچک خانواده و عشیره محصور میشود .قرنهای طوالنی،
سرزمینی به نام ایران متشکل از عشایری بوده کهه بهرای حفظ
امنیت و حریم حیات طبیعی خهود ،مجبور بودهاند تا تعصب درون
عشیرهای را بشدت حهفظ کهنند و تا میتوانند ایالت دیگر را
ضهعیف نهگه دارند .این وضع به گونهای شبیه وضع و حال
قدرتهای هر عصری در صحنه بینالمللی اسهت کهه هر قدرتی
ضمن افزایش سهطح قهدرت و تهقلیل سطح آسیبپذیری خهود،
بهه تضعیف سطح قدرت رقهبای خهویش نیز میپردازد.
در چنین ساختی ،مجموعه رشد نمیکند اما واحد قدرت ،بالقوه
میتواند رشد نماید .فرهنگ غالب امنیتی در نظام عشیرهای
فرهنگ جنگاوری است .همچنین غارت در فرهنگ عشایری بر این
پایهه تهوجیه مهیشده است که اگهر ههم اکنون حمله پیشگیرانه
بهه گهروه رقیب نکنیم ،دچار تهاجم طرف مقابل خواهیم شد.
بنابراین ،بهتر است برای جلوگیری از ناامنی و ارتهقاء سهطح قدرت
عشیره و گروه خودی ،از قبل بهه غهارت و تهاجم و از بهین بهردن
رقهیب روی آوریم .این ویژگی فرهنگ عهشیرهای در دورههای
مختلف سیاسی تاریخ ایران به صورت یک اصل تفکیکناپذیر در
تأمین امنیت دولتهای مرکزی قهابل مهشاهده است (سریع القلم،

 -4فقدان امنیت و خلقیات ایرانی
در طول تاریخ ایران ،تقریبا نا امنی در حوزه های مختلف،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،در اکثر مردم نوعی روحیه دوگانه
ایجاد کرده است .فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ معرف این
نکته است که دایرهی اعتماد میان افراد و به تبع آن ،نهادها،
سازمان ها و موسسه ها بسیار اندک و محدود است (سریع القلم،
 .)59 :4937مصادی این احساس عدم امنیت را میتوان در
رفتارهایی چون کتمان ،پوشیده گویی ،رشد زبان کنایه و استعاره،
رواج ضرب المثل هایی مثل «زبان سرخ ،سر سبز را می دهد بر
باد»« ،دیوار موش دارد ،موش هم گوش دارد» و  ...مشاهده کرد.
مازلو در بررسی شاخصهای نا امنی تالش میکند ،ابعاد و عوارض
ناشی از ناامنی را در رفتار گروههای اجتماعی مورد بررسی قرار
دهد .اولین نشانهی احساس ناامنی را باید در کمبود محبت
مالحظه کرد .فردی که نبست به محیط افراد خود احساس ناامنی
میکند ،نمی تواند با آن رابطهی ارگانیک برقرار کند و به همین
دلیل است که اینگونه افراد احساس میکنند که دیگران نسبت به
آنان محبتی ندارند .آنان نیز در رفتار خود با دیگران ،نشانههایی از
فقدان محبت به نمایش میگذارند .شاخص دیگری که مازلو بر آن
تاکید میکند« ،احساس طرد شدگی» است .بنابراین چنین افرادی
به این نتیجه میرسند ،که دیگران همواره در حال توطئه علیه آنان
هستند و به این ترتیب ،شاخص درونگرایی از بطن ناامنی ظهور
میکند .این افراد احساس میکنند که تحقیر گردیده و مورد تنفر
دیگران واقع شدهاند و از اینرو ،چنین افراد و گروههایی در زندگی
اجتماعی دارای برخوردهای سرد و غیر عاطفی میباشند (مصلی
نژاد.)119 :4931،
الف) دروغگویی و ریاکاری
بنا بر آنچه تا کنون درباره ناامنی اجتماعی در ایران ذکر شد ،فقدان
امنیت در ایران به بسیاری از رفتارها و خلقیات ایرانیان شکل داده
است .در این شرایط شخص برای تامین امنیت خودش مجبور است
دروغ بگوید .دروغ زاده ی ترس است که این ترس میتواند منطقی
یا غیر منطقی ،معقول و یا غیر معقول باشد؛ اما به هر صورت ریشه
در ترس دارد .دروغ هنگامی پدیدار میشود که انسان نخواهد آن
چه را در دل دارد ،بیان نماید .این کار غیر از رازپوشی است .در
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کارمندانی از زیر کار در رو ،دانشآموزانی متقلب ،معلمانی
بیمسؤولیت ،سربازانی خائن ،پدرانی بیفکر ،سرایدارانی سارق،
نانواهایی رفی نواز ،کهارمندانی رشوه گیر و رابهطهباز ،رؤسایی
تبعیض کار تبدیل میشوند و دهها برچسب از این قبیل در کنار
مشاغل پرزحمت و آبرومند و ضروری جامعه نقش میبندد و
دوگانگی بیان و رفتار در جامعه نهادینه میشود (کتبی:4977،
 .)415در اکثر کشورهای پیشرفته ی دنیا تنها دی لمات ها-آن هم
اکثرا در سطح وزات امور خارجه یا سازمان های امنیتی و پلیسی-
هستند که در رفتار و گفتارشان حرکاتی میکنند و حرفهایی
میزنند که از واقعیت دور است؛ ولی در ایران همه کس دی لماسی
را از کودکی در اجتماع یاد گرفته است (ایزدی .)491 :4935،لذا
شخص در این جامعه برای حفظ امنیت خود مجبور است ریا کار
باشد ،دروغ و تظاهر کند و منافع خود را بر هر چیز دیگری ترجیح
دهد.

رازپوشی و کتمان ،هدف اصلی فهقط حهفظ حریم خود است ،لذا از
این طری فهرد بهه نامحرمان اجازه نمیدهد تا به خلوت فکری او
وارد شوند؛ اما به هنگام دروغگویی ،فرد -به هر دلیلی -سعی
میکند با اظهار چیزی که خود به آن بهاور نهدارد ،مخاطب را
گمراه نماید؛ چهه این گهمراهگری از سر خیرخواهی و چه از سر
بدخواهی باشد .به هر حال عدم شجاعت در ابراز اندیشه موجب
میشود فرد از مواجهه با حریف هراس داشته باشد که در نتیجه به
دروغ متوسل میشود( .اسالمی .)13-13 :4933،از ابتدای کودکی
با تفکیک فضای بیرون و درون منزل ،با به کار بردن عباراتی نظیر
«راز خانوادگی» به ما آموخته میشود که جهت حفظ امنیت باید از
بیان بسیاری از مسائل (اعتقادی یا رفتاری) در خارج از منزل
خودداری نماییم .بر همین اساس فرد میآموزد از این پس برای در
امان ماندن از بسیاری خطرات ،باید سعی کند یا دروغ گفته و یا
بخشی از حقای را پنهان نماید .بدین ترتیب ،دروغگویی در چنین
فرهنگی به گونهای نهادینه میشود.
معموال دروغ مانند هر چیز بدی ،قبحی دارد که اگر عادی شد
قباحتی برایش نیست و حتی ممکن است جزء محاسن هم به
حساب بیاید .کما اینکه در مورد سایر رذایل اخالقی نیز ممکن
است چنین وضعیتی ایجاد شود که بعنوان مثال ،قساوت ،بیرحمی
و خونریزی ،شجاعت تلقی شوند ،و حقه بازی و نیرنگ و فریب ،و از
زیر کار در رفتن زرنگی و فطانت به حساب آیند ایزدی:4935،
 .)437-433دروغگویی در جامعه ایران متعل به امروز نیست و از
گذشته رواج داشته است .در حقیقت ،دروغگویی بیشتر محصول
نظامهای حکومتی تمامیت خواه و شبه استبدادی گذشته بوده و
اساسا در چنین وضعیتی ،شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر
جامعه به شکلی بوده که اقتضای آن رواج دروغگویی بوده است.
مردم در آن دورانها بیشتر سعی بر پنهان کاری داشتند و به اجبار
بسیاری از داشتهها و امکاناتشان را از دید حاکم دور نگه می
داشتند ،چرا که ممکن بود ثروت و رفاه مخل امنیت آنها باشد
(امینی فرد .)45 :4939،در جّو اجتماعی مملو از بیاعتمادی،
روابط افراد از دوستیهای کوتاه و نافرجام گرفته تا روی دربهایستیها
و مهالحظهکاریها و مهصلحتجوییها و پنهانکاریها و در نهایت تا
انواع دشمنیها پیش مهیرود و بهه صهورتهای بهسیار مهتنوعی از
روابهط روانی -اجتماعی از قبیل فتنه ،توطئه ،تمل و تلّون و مبالغه
گویی ،عیبپوشی و نیرنگ و فرصتطلبی و افترا و تحریک و دهها
خصیصه منفی دیگر ،که جملگی بر پایه دروغ شکل گرفته اند،
تجلی میکند .بدین ترتیب ،شخصیت پایه انسانی دستکاری
میشود :آدمیانی ذاتا درستکار ،در چنین وضعیتی ،به مالکانی
طّماع ،اطبایی بیوجدان ،کسبهای حقهباز ،کارگرانی تنبل،

ب) تظاهر و خودنمایی
یکی از انواع دروغگویی در ایران ،نقش بازی کردن و تظاهر کردن
است .ما ایرانیان اکثریت قریب به اتفاقمان اهل تظاهر هستیم.
تظاهر به درستی ،تظاهر به ادب ،تظاهر به نزاکت ،تظاهر به مکنت،
ثروت ،قدرت و ده ها صفت دیگری که دوست داریم به داشتن آن
صفت یا امکان شهره شویم( .نراقی .)15 :4931،چرا ایرانی نیاز به
نمایش دارد؟ تظاهر ،فیگور و نمایش در فرهنگهای خاورمیانهای
که ریشه های عمی استبدادی دارند ،به وضوح مشاهده میشود.
هنگامی که فرد در خانواده ،مدرسه ،تلویزیون ،جامعه ،فضای
عمومی تحقیر میشود ،سرکوب میگردد ،در معرض تبعیض قرار
میگیرد و توسط افراد ناالی مدیریت میشود و با استعداد
سرشاری که دارد ،نمیتواند دریک چارچوب قاعدهمند شاهد
شکوفایی خود باشد ،به تدریج عقدههای روانی ،و رفتارهای واکنشی
و رفتارهای حقارت آمیز در مناسبات اجتماعی شکل گرفته و
روحیه پرخاشگری مییابد .وقتی انسان نیازهای طبیعی اش در هر
دوره از زندگی مورد توجه و اشباع قرار نگرفته باشد ،دست به
نمایش و خودنمایی میزند (سریع القلم .)479 :4937 ،دانشمندی
به نام استلین میشو از اساتید دانشگاه ژنو ،حدود هشتاد سال پیش
نوشته است" :ایرانیان نمیتوانند هیچ نوع فرهنگی را که با فرهنگ
خودشان بیگانه باشد ب ذیرند .ایرانی همیشه شخصیت مخصوص به
خودش را حهفظ میکند و این شخصیت عبارت است از یک نوع
نرمی و انعطافپذیری که به هر شکلی درمیآید و برای یک مغرب
زمینی که معتاد به صراحت و تشخیص صریح بین خوبی و بدی
است ،باعث انهزجار خهاطر میگردد .آنچه ما را درباره ایرانیان به
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ناپذیر این فرهنگ است ،سوء ظن به حکومت و مقابله با آن نیز
ادامه خواهد داشت .ترس از حکومت و گروههای رقیب و گروههای
هم کیش در نهاد درونی شدهی انسانها گسترش مییابد .بازی
سیاسی در چنین شرایطی کاری دشوار است .بدین صورت نا امنی
سیاسی زمینهی تعارض و رویارویی گروههای سیاسی را اجتناب
ناپذیر میسازد .چنین رفتاری را میتوان در احساسات عمومی
گروههای اجتماعی نسبت به یکدیگر مالحظه نمود (مصلی
نژاد.)111 :4931،
مطاب هرم مازلو در شرایطی که امنیت فرد تامین نشود ،او در
عالقه به دیگران ،احساس پذیرش توسط اجتماع و  ...دچار ضعف
شده و در این شرایط فرد نسبت به دیگران دچار بی اعتمادی
میشود .به همین جهت است که بی اعتمادی شکلی دیگر از
ناامنی است.

وحشت میاندازد ،این است که ما هرگز وقتی با یک ایرانی سروکار
پیدا میکنیم نمیتوانیم بفهمیم که عقیده واقعی او از چه قرار است
و درباره امور چهگونه فهکر میکند .در پس این تعارفات و
لبخندیهای شیرین سدی وجود دارد که هرگز کسی نمیتواند از
آن عبور نماید" (جمال زاده443 :4915،و  .)44مطاب هرم مازلو
چنانچه فرد در تامین امنیت خود ناکام بماند ،در روابط اجتماعی و
کسب احترام متقابل نیز عاجز خواهد بود .در این شرایط فرد برای
کسب احترام متقابل ،جبران ناکامی ها ،پذیرش توسط اجتماع و...
دست به تظاهر میزند.
ج) بی اعتمادی
عنصر دیگری که میتوان در سیر تحوالت تهاریخی فهرهنگ
سیاسی بدان اشاره نمود ،بیاعتمادی سیاسی است .این اعتقاد که
"من هیچ تاثیری نمی توانم بر سیاست داشته باشم»" و "هیچ
نقشی در ایجاد تحوالت ندارم" ،نشانگر نوعی بدبینی و بی
اعهتمادی سهیاسی نسبت به همنوعان و هموطنان و یا نظام
سیاسی و سیستم اجتماعی میباشد .یکی از مهم ترین جنبههای
بیاعتمادی نسبت به حکومت ،پیدا شدن عناصر اجنبی و
استعمارگر در صحنه سیاسی ایران است و البهته دیهدگاه توطئه و
سر س ردگی برخی رجال ایرانی به قدرت های خارجی نیز این
مسإله را بغرنجتر میکند (زهیری .)417 :4973 ،در شرایط عدم
امنیت ،بی اعتمادی ویژگی بارز جامعهی کوتاه مدت ایران است
چراکه شکست های سیاسی و اجتماعی یکی از عوامل ایجاد
کنندهی بیاعتمادی است .بیاعتمادی به عنوان یکی از واکنشهای
دفاعی شهروندان محسوب میشود .روانشناسان اجتماعی بر این
عقیدهاند که ریشههای بیاعتمادی جوامع را میتوان در تاریخ
سیاسی آنها جستجو کرد .شکل گیری حوادث پیش بینی نشده
(که از ویژگیهای جامعهی کوتاه مدت است) از عوامل ایجاد فضای
ابهام ،بی اعتمادی ،ناتوانی در تحرک و بدبینی محسوب میشوند
(مصلی نژاد .)451 :4931
ماروین زونیس فرهنگ سیاسی الیت ایران را در چهار ویژگی
خالصه کرده است که عبارتند از  :بدبینی سیاسی ،بیاعتمادی
شخصی ،احساس عدم امنیت آشکار و سوء استفاده بین افراد .او
نتیجه میگیرد که به طور کلی بدبینی و بی اعتمادی با احساس
بی قدرتی و ناتوانی سیاسی همراهند و بویژه قدرت و نحوه عملکرد
نظام سیاسی ،تعیین کننده نگرش بدبینانه نسبت به زندگی
سیاسی بطور کلی است (بشیریه 455 :4931 ،و .)413
در چنین فرهنگ سیاسی ،نا امنی باعث افزایش بد گمانی افراد به
یکدیگر میشود و چون قدرتطلبی هم یکی از ویژگیهای اجتناب

د) توهم توطئه
مطاب هرم مازلو ،عدم امنیت با ایجاد حس طرد شدگی این حس
را به فرد القا میکند که دیگران مدام در تدارک توطئه علیه او
هستند .بر همین اساس فرهنگ سیاسی ایران همواره توام با توطئه
و توهم توطئه بوده است .این تئوری عالوه بر مصادی و مولفههای
داخلی و شخصی ،مصادی و مولفههای خارجی را نیز در بر
میگیرد .در بعد شخصی بسیاری افراد ،در توجیه نا کامیهایشان
دیگرانی را مقصر میدانند که در طول زندگیشان علیه آنها دسیسه
کردهاند و آنها را از آنچه که حقشان بوده ،باز داشتهاند .بعنوان
مثال ،برخی افراد برای حل مشکالتشان ،به فالگیر مراجعه
میکنند و اولین حرفی که او به آنها می زند اینست که مشخصات
یک آدمی را می دهد مثال” با چشمان درشت ،قد متوسط و فالن
نشانی که توی کارت اخالل میکند و نمی گذارد کارت شکل
بگیرد .از آنجا که پیدا کردن یک قیافه عمومی فرضی که طرف
داده که کار مشکلی نیست ،فرد چنین میپندارد که تاکنون او مانع
پیشرفتش بوده و حاال این مانع را شناخته است (نراقی:4931،
.)31
اساسا رواج فرضیههای توطئه در بین ما ایرانیان یک مسئلهی
عمی روانشناسی اجتماعی است و ربط چندانی به شواهد و ادله
ندارد .اینگونه نیست که طرفداران این فرضیهی توطئه یا آن یکی
در نتیجهی یک سری مطالعات و جمع کردن انبوهی از شواهد و
دالیل به فرضیه خود رسیده باشند (زیباکالم.)11 :4937،
فرضیههای توطئه ،بخشی جداییناپذیر از جریان اصلی فرهنگ
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کشور ،هند با جمعیت یک میلیارد و دویست میلیون نفر و اما رتبه
سوم متعل است به کشورمان ایران است که حتی گوی سبقت را
در واردات طالی زینتی از کشورهای ثروتمندی مانند آلمان،
فرانسه ،ژاپن و حتی کشورها عربی ربوده است .ایران همچنین
هفتمین مصرف کننده لوازم آرایش در جهان است .و البته رتبه
ایران در توریسم غیر علمی و تاریخی ،هم زبانزد است .ایرانیها به
نسبت بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان بیشتر به سفرهای
توریستی میروند و جالب است که بدانید کشورهایی مانند امارات
متحده عربی ،تایلند ،ترکیه و بلغارستان هدف توریسم ایرانی است!
و این آمار به معنای خروج هنگفت ارز بدون آوردن دستاوردی
ارزشمند است .کارشناسان میگویند هیچ کشوری مانند ایران
کلکسیون خودروهای رنگارنگ و متنوع نیست؛ خودروهایی وارداتی
از روس ،چین و مالزی تا اتومبیلهایی ساخت کشورهای اروپایی،
غربی و آمریکای شمالی (خبر ایرانی.)4939 ،
محمد علی همایون کاتوزیان نیز ،معضل امنیت را عامل اصلی عدم
انباشت سرمایه در طول تاریخ ایران میداند .در شرایط عدم امنیت،
پس انداز دراز مدت کار عاقالنه ای نبوده است ،و در موارد معدودی
هم که کوششی به عمل میآمد یا به دالیلی دیگر ثروت تجاری
انبوهی گرد میآمد ،غارت و مصادره این فرایند را قطع میکرد
(همایون کاتوزین .)91 :4933 ،فقدان امنیت در بازار سرمایه ،به
نبود برنامهریزی در این حوزه و عدم ورود سرمایهها به عرصه تولید
و صنعت توسعهای منجر شده و در بهترین حالت به کاربرد
سرمایهها در حوزه خدمات انجامیده و یا سرمایهها در زینت آالت
زنان خالصه شده و در پستوی خانه ها پنهان گردیده شده است.
بدین ترتیب ،دم غنیمت شمردن و لذتجویی و در حال زندگی
کردن را میتوان به ناامنی و بیاعتمادی نسبت به آیندهای نامعلوم
مرتبط دانست؛ بدین معنی که چون فرد امیدی به آینده و تامین
آن ندارد ،اولویت را به لذتطلبی در زمان حال میدهد و از لذتهای
بالفعل و خوشگذرانی در زمان حال حداکثر بهره را میبرد؛ چرا که
نمیداند در آینده آیا همچنان بتواند از همین حداقل لحظات
خوشی نیز بهره مند شود.

سیاسی ماست که بر عرصه سیاسی جامعه غلبه دارد .بر طب این
فرضیه ،کمتر پدیده سیاسی و اجتماعی را میتوان پیدا نمود که بر
اساس تبانی و توطئهچینی قدرتهای خارجی و دستهای پنهان آنان
مستقیم یا توسط ایادی و عواملشان به وجود نیامده باشد (زیبا
کالم .)33 :4939،به عبارتی دیگر ،تئوری تهوطئه چهارچوب و
پارادایهمی از تجزیه و تحلیل وقایع ،حوادث و پدیدههای حیات
بشری است کهه طهب آن تنها عامل مؤثّر و رقم زننده سرنوشت
وقایع و حوادث در عرصههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و غیره ،دستهای پنهان ،اقدامات و نقشههای پلید و غالبا
مخفیانه و غهیر واقهعی تهوطئهگران (اعم از قدرتها و کشورهای
بزرگ ،برخی افراد و گروهها ،انجمنهای پنهانی و کانونهای
توطئهگر) است که بهرای رسیدن به اهداف شوم خود همواره در
تالش و تکاپو هستند (غفاری.)49 :4931،
ه) خوشگذرانی و رفاه طلبی
در سلسله مراتب نیازهایی که مازلو مطرح میکند ،باالترین نیاز،
خودشکوفایی و تحق خویشتن است .اگر قرار است یک جامعه
دچار مصرفگرایی نشود ،باید در آن جامعه هم راه برای تحق
خویشتن وجود داشته باشد و هم این مساله آموزش داده شود که
آدمها ارزش خودشان را در امور ارزشمند دیگر ،برای مثال در خل
و خوی خوب ،در مهارتهای اجتماعی ،در علم بدانند و نه در
مصرف کردن و زندگی روزمره و تکراری مصرفی .بنابراین برآورده
نشدن یکی از نیازهای ذکر شده در کف هرم مازلو ،ضمن آنکه مانع
خودشکوفایی فرد میگردد ،او را به سمت مصرفگرایی سوق
میدهد .در همین باب یکی از ویژگیهای فرهنگی ایرانیان
مصرفگرایی و خوشگذرانی دانسته میشود« .محمود سریع القلم»
در گفتگویی با خبرگزاری مهر با عنوان «سبک زندگی ایرانیان»،
بیان میدارد که ما ایرانیها فرق سعادت و خوشگذرانی نمی دانیم
و آن دو را باهم یکی گرفتهایم .افراد حتی اگر به پول و امکانات هم
میرسند از آن برای بهرهبرداری بهینه از زندگی استفاده نمیکنند
و به جای ارتقاء کیفیت زندگی ،مصرفگراتر میشوند .به نظر
میرسد بسیاری از ما ،خوشبختی را با راحتی اشتباه گرفتهایم و
فکر میکنیم تجمالت یعنی ایدهآلهای زندگی .بسیاری از ما ،هدفی
باالتر از تأمین غرایز اولیه نداریم .اینکه بخواهیم خل کنیم؛ تولید
کنیم؛ کار به جا ماندنی انجام دهیم؛ چنین افرادی در اقلیت محض
هستند (سریع القلم .)4934 ،به این ترتیب است که آمارهای
مصرف در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها ،خیره کننده و تعجب
برانگیز است .کشور چین با جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون
نفر جمعیت ،نخستین مصرف کننده طالی زینتی است .دومین

نتیجهگیری
مطاب تئوری جامعهی کوتاه مدت محمدعلی همایون کاتوزیهان،
جامعهی ایران واجد ویژگیهای یک جامعه کوتاه مدت است کهه در
آن ،تغییرات مهم و بنیادین همواره عمری کوتهاه داشهته و یکهی از
مهمترین ویژگی های این جامعه ناامنی جانی و مالی بوده است .بنا
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براین با توجه فرهنگ عشیرهای ایران و بازتولیهد نها امنهی در ایهن
فرهنگ ،میتوان مطاب هرم مازلو ،شکلگیری بخشهی از خلقیهات
منفی ایرانیان را ،که به توسعه نیافتگی کمک کرده اسهت ،ناشهی از
عدم احساس امنیت دانست .احسهاس عهدم امنیهت بها ممانعهت از
پرداختن به سایر نیاز ها بجز نیازهای زیستی ،ضمن ممانعت از بهه
وجود آمدن نیاز به خودشکوفایی و پیشرفت جامعه ،شکل دهندهی
بسیاری از رفتارها در میان ایرانیان است که در نهایت میتوان آنهها
را عاملی مهم در توسعه نیافتگی جامعه ایران تلقی نمود.

رضا قلی ،علی ( ،)4931جامعه شناسی نخبه کشی ،تهران ،نشر
نی ،چا چهاردهم
زیبا کالم ،صادق ( ،)4973ماچگونه ما شدیم؟ ،تهران :روزنه
زیبا کالم،صادق( ،)4937مقدمهای بر انقالب اسالمی ،تهران:
روزنه ،چا هفتم
سام آرام ،عهزت ا" ،)4933(،،بررسهی رابطهه سهالمت و امنیهت
اجتماعی با تأکید بر رهیافت پلهیس محهور" ،فصللنامه انتظلام
اجتماعی ،سال اول ،شماره 3-33 ،4
سریعالقلم ،محمود (" ،)4977مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی
ایران" ،مجله اطالعات سیاسی – اقتصادی ،شماره  495و 491

منابع
اسالمی ،سیدحسن (" ،)4933عادیسازی دروغ ،برآیند دو

سریعالقلم ،محمود ( ،)4937فرهنگ سیاسی ایران ،تهران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،چا دوم.
سههریعالقلههم ،محمههود (" ،)4934سههبک زنههدگی ایرانههی" ،از:
www.mehrnews.com
سفیری ،خدیجه (" ،)4939امنیت اجتماعی به مثابه پایه پیشهرفت

انحراف" (قسمت اول) ،مجله مطالعات راهبردی زنان  -شماره
 13 ،43تا .13
ایزدی ،علی محمد ( ،)4935چرا عقب ماندهایم؟ ،تهران :نشر
علم ،چا سوم
امینیفرد ،حمید (" ،)4939دروغگویی عارضهای اندوهبار در

اجتماعی بر طبه آیهات قرآنهی" ،مجموعله مقلاالت سلومین
کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ج 955 ، 4تا 975

ایران" ،روزنامه ایران ،سال بیستم ،شماره 5133

شریف ،محمد رضا ( ،)4934انقالب آرام ،تهران :انتشارات روزنه،

بازرگان ،مهدی ( ،)4931روح ملتها ،تهران :شرکت سهامی انتشار،
چا سوم

چا اول
شفیعی ،فاطمه ( ،)4933نیازهای انسان از دیدگاه مازلو ،نشر
الکترونیکی :کتاب سبز

بشیریه ،حسین ( ،) 4931موانع توسعه سیاسی در ایران،
تهران :گام نو
بصیری ،محمد علی و شادی وند ،داریوش(" ،)4931رفتار انتخاباتی

شولتز ،دوان ( ،)4931نظریه های شخصیت ،ترجمه ی یوسف
کریمی ،فرهاد جمهری ،سیامک نقشبندی ،بهزاد گودرزی ،هادی
بحیرایی ،محمدرضا نیکخو ،تهران :نشر ارسباران ،چا ششم

در مناط عشیره ای" ،مجله راهبرد  ،شماره  31،391تا 313
جام جم آنالین (" ،)4931نیاز به شیوهههای اصهیل بهرای اثبهات
خهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود" ،از:
www.jamejamonline.ir/newspreview/19141358
96396626738
جمالزاده ،سید محمدعلی (،)4915خلقیات ما ایرانیان ،تهران:
انتشارات مجله مسائل ایران

شههولتز ،دوان پههی و شههولتز ،سههیدنی الههن( ،)4933نظریلله هللای
شخصیت ،ترجمه ی یحیی سید محمدی ،تههران :نشهر ویهرایش،
چا بیست و ششم
فراستخواه ،مقصود ("، ،)4931تأملی در خلقیات ایرانهی"  ،مجلله
آیین ،شماره  44و  419 ، 43تا 417
غفهاری هشهجین ،زاههد ( ،)4931تئلوری توطئله در فرهنللگ

خبر ایرانی(" ،)4939ایرانی ها مردمی مصرفگرا ،چه باید کرد؟"،

سیاسی معاصر ایران .تهران :سروش.
طاوسی ،محمود (" ،)4939فره ی ایزدی و بازتولید آن در اندیشهه

ازnewsirani.com/vdcgnx9q.ak9nt4prra.html:
ذاکر اصفهانی ،علیرضا (" ،)4939رابطهی خلقیات ایرانی و عدم
پیشرفت کشور در نظریه اندیشمندان ایرانی" ،مجموعه مقاالت

ی سیاسی ایران پس از اسالم" ،مجله مطالعات ایرانی ،شماره ،5

سومین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ج313 ، 4

 14تا 11
طاهری ،زهرا (" ،)4933بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بهر احسهاس

تا 379

امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی" ،رساله کارشناسلی

رضائیان ،علی( ،)4973مدیریت رفتار سازمانی ،تهران :سمت،

ارشد عللوم اجتماعی ،به راهنمایی دکتر رسول ربهانی ،دانشهگاه

اول

اصفهان.
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کتبی ،مرتضی( ،)4977جایگهاه ''دروغ'' و الگوههای رفتهاری آن در

مصلی نژاد ،عباس( ،)4931فرهنگ سیاسلی در ایلران ،تههران:

روابط اجتماعی مها  ،مجله مطالعات جامعه شلناختی  ،شهماره
 497 ،43تا 451

فرهنگ صبا ،چا اول
همایون کاتوزیان ،محمد علهی(4939الهف) ،ایرانیلان ،ترجمهه ی
حسین شهیدی ،تهران :نشر مرکز ،چا پنجم
همایون کاتوزیان ،محمد علهی (4939ب) ،کتهاب «ایهران ،جامعهه
کوتهههاهمهههدت»؛ روایتهههی تهههازه از توسهههعهنیهههافتگی در ایهههران از
http://jameeirani.ir
همایون کاتوزیان ،محمد علهی( ،)4933ایران ،جامعه کوتاهمدت،
تهران :نشر نی ،چا پنجم

کریمی ،یوسف ( ،)4933روانشناسی شخصیت ،تهران :نشر
ویرایش ،چا هشتم
مازلو ،آبراهام .اچ ( ،)4973انگیزش و شخصیت ،ترجمهة احمهد
رضوانی ،مشهد  :آستان قدس رضوی
نصری ،قدیر (" ،)4933امنیت نرم و چرایهی اهمیهت آن" ،مجلله
مطالعات راهبردی ،شماره 413-15،491

یزدان فام ،محمود ( ،)4933امنیت نرم و چرایی اهمیت آن ،مجله

نراقی ،حسهن ( ،)4931جامعه شناسی خودملانی ،تههران :نشهر

مطالعللللللات راهبللللللردی ،شههههههماره 413-491 ،15

اختران :چا اول
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