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تاریخ دریافت1398/1/15 :
تاریخ پذیرش1398/4/23 :
چکیده
زمینه و هدف :قاچاق کاال از اقسام جرائم اقتصادی است که با توجه به آثار و عواقبی که در سطح اقتصاد ملی
دارد،مبارزه با آن به عنوان یکی از اولویتهای اصلی کشور محسوب میشود و دستگاههای متعددی به عنوان
متولی مبارزه با قاچاق به فعالیت میپردازند.اگرچه عواملی اصلی ایجاد پدیده قاچاق را باید در بخش تجاری و
بازرگانی جستجو کرد؛ولی همین عوامل ریشههای عمیق فرهنگی دارد که شناسایی این عوامل میتواند به
ریشهیابی قاچاق و حل بنیانی این پدیده کمک شایانی کند.از طرف دیگر اگرچه در مطالعات مختلف،بیشتر آثار
قاچاق بر حوزههای اقتصادی بررسی شده است؛ولی گسترش این پدیده،آثار و عواقب متعددی در حوزه فرهنگ نیز
دارد که شناخت این اثرات بیانگر نقش مخرب این پدیده بر فرهنگ جامعه و مبین لزوم برخورد قاطع با این پدیده
و اتخاذ سیاستهای مناسب برای رفع آن است.
روش تحقیق :هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه فرهنگی بر کاهش قاچاق کاال در جنوب کشور است .روش
پژوهش به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر متون موجود است.
نتایج و یافتههای تحقیق :بدون شک پدیده قاچاق کاال از جمله موضوعاتی است که می بایست آنرا در یک
فرایند چند وجهی مورد توجه و ارزیابی قرار داد  .عالوه بر دالیل اجتماعی  ،سیاسی  ،اقتصادی موضوع قاچاق کاال
در بستر رشد و شکل گیری تا مرحله عملیاتی دارای ریشه فرهنگی است  .بنابراین به نظر می رسد در قالب
 - 1عضو هیئت علمی گروه علوم جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج
naser.kamalzadeh1366@gmail.com

1

asafari75@gmail.com

فصلنامه دانش انتظامی بوشهر؛ سال دهم ،شماره  ،37تابستان 1398

ـــــــــــــــــــــــــــــ

توسعه فرهنگی موضوع قابل مالحظه و ارزیابی می باشد  .بطوریکه مغفول ماندن این موضوع و همچنین زمینه
های توسعه فکری و فرهنگی از جمله دالیل شکل گیری چنین پدیده ای بوده که علیرغم دارا بودن مکانیسم های
موثر فرهنگی در کشور ما همچنان به موضوعی الینحل تبدیل شده است .
واژههای کلیدی :توسعه  .توسعه فرهنگی  ،قاچاق کاال  ،جهانی شدن فرهنگ  ،ایران

مقدمه و بیان مساله
دیر زمانی است که موضوع قاچاق کال به عنوان پدیده ای دارای ابعاد بسیار متفاوت نگریسته میی شیود.
با توجه به تعریف قاچاق کاال در می یابیم که در این پدییده مفیاهیم فرهنگیی بسییاری نهفتیه اسیت .
بطوریکه کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن میباشد و از مجموع قوانین و مقیررات
مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است؛ از فراردادن مال ،خواه آن مال مربوط بیه درآمید
دولت بوده و یا ورود و خروج ،تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقیررات مربیوط،
ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد.در طبقه بندی احکام خمسه نیز قاچاق کاال در زمره مکاسب حرام تلقی
گردیده است .
موضوع قاچاق کاال از جمله موضوعاتیست که می توان آنرا در فرآیند توسعه مورد بررسی قرار داد  .هیر
چند مدتها توسعه مقوله ای صرفاً اقتصادی تلقی می شد و کشورهای مختلف تنها از ایین جنبیه بیه آن
توجه می کردند .به عبارتی ،پیشرفت اقتصادی یگانه مالک توسعۀ هر جامعه قلمیداد میی شید و تصیور
غالب این بود که می توان به مدد الگوهای مختلف توسعه اقتصادی ،رشید تکنولیو،ی ،انباشیت ثیروت و
مواردی از این قبیل به اهداف یک جامعه توسعه یافته نایل آمد.
اما به تدریج نگاه یک سویه به توسعه و تاکید بیش از حد بر مسایل اقتصادی ،باعث بیروز مشیکالتی
در عرصه های اجتماعی و زیست محیطی برای کشورهای پیشرفته شد .از سوی دیگیر ،اسیتفاده از ایین
الگوی توسعه توسط برخی کشورها به طور ناآگاهانه ،بر توسیعه هماهنیگ ایین کشیورها اثراتیی منفیی
گذارد .این مشکالت از آنجا نشأت می گرفت که نقش کلیدی فرهنگ در قوام جامعه مورد غفلیت قیرار
گرفته بود.
مفهوم توسعه فرهنگی توسط سازمان یونسکو در دهه  60میالدی در جهیان رواج یافیت .ایین سیازمان
طی جلسات گوناگونی شرایط توسعه م وزون وآگاهانیه را بیه صیورت برنامیه رییزی آموزشیی ،سیاسیت
فرهنگی و سیاست اطالعاتی در دستور کار خود قرار داد .عبارت فرهنگ در بُعد عمومی نشأت گرفتیه از
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همان اندیشه تایلر است که « فرهنگ را مجموعه ای از توانایی ها ،شناخت ،باورها ،اشیا ،فنون ،هنرهیاو
قوانین می دانند که هر انسانی از جامعه ای که در آن عضو است ،دریافت می کنید( ».فکیوهی:1379 ،
)245
اما پرسش اساسی این است که اوالً فرهنگ یک جامعه چگونه درمقوله توسعه میی توانید نقیش آفیرین
باشد؟ و در گام بعدی چگونه می تواند بر کیاهش قاچیاق کیاال کیه دارای تبعیات سیاسیی – امنیتیی و
اقتصادی در هر جامعه است موثر باشد  .در پاسخ به این پرسش می تیوان گفیت رفتارهیای اقتصیادی،
سیاسی و فرهنگی که در نهادهای یک جامعه تثبیت شیده انید ،نقیش عظیمیی در فرآینید توسیعه آن
جامعه ایفا می کنند .در مجموع توسعۀ فرهنگی را می توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه
در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز رشد و تعالی انسیانها خواهید شید .در اینجیا منظیور از
شئون گوناگون فرهنگ ،نگرشها ،ارزشها ،هنجارها ،قوانین ،آداب و رسوم می باشد.
بطور کلی ،نوع درک از مفهوم فرهنگ ،شیوه تعریف توسعه فرهنگی را مشخص میی کنید .از اینیرو در
یک تلقی  ،می توان برای فرهنگ معنایی عام در نظر گرفیت .بیدین صیورت کیه تمیامی ابعیاد میادی و
معنوی جامعه را در بر بگیرد .در این مفهوم ،تمامی دستاوردهای بشر ،از ابزار وفنون گرفته تا ارزشیها و
آداب و رسوم در زمرۀ عناصر فرهنگی قرار خواهند گرفت .بنابراین هر چند صاحبنظران مختلف موضوع
قاچاق کاال را بعنوان یک پدیده صرفا اقتصادی و یا سیاسی – اجتماعی قلمیداد میی نماینید امیا شیاید
صحیح تر آن باشد تا این موضوع از قالب فرهنگی در کنار سایر ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد
.در این صورت می توان بصورت تخصصی موضوع قاچاق کاال را در ذیل توسعه فرهنگی مورد توجه قرار
داد  (.شکل )1
قاچاق کاال

توسعه فکری

توسعه فرهنگی

کاهش قاچاق کاال

رویکرد حقوقی

سیاسی – امنیتی

اجتماعی

شکل 1
3

اقتصادی
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توسعه فکری  :پیشنیاز توسعه فرهنگی
با نگرشی جدی به مبانی مختلف توسعه فرهنگی در می یابیم که نقطه عزیمت توسعه فرهنگیی را میی
بایست در توسعه فکری و چگونگی و توجه به نحوه تعامالت ذهنی و نوع نگرش مردم و حتی در روحیه
مل ی یک کشور مورد توجه قرار داد  .بطوریکه با مالحظه بسیاری از کشورهای پیشرفته در می یابیم که
موتور محرکه توسعه در بسیاری از این جوامع یک فرایند فکری و نظامندی در عقیل و تحیوالت فکیری
بوده است بی دلیل نیست که بسیاری از متفکرین گذر از سنت به مدرنیته را مرهون فکر هدفمند یا بیه
تعبیر وبر عقالنیت می دانند(.ماکس وبر )1385 ،
از سوی دیگر گی روشه ( )Guy Rocherدر کتاب تغییرات اجتماعی خود جمعیت ،تکنیک ،زیربنای
اقتصادی ،تضاد ،ارزشهای فرهنگی و ایدئولو،ی را عوامل مهم و تأثیرگذار در بیه وجیود آمیدن و نحیوه
تغییرات اجتماعی قلمداد می کند .تحلیل توسعه در قالب تغییر اجتماعی ما را از توجه نمودن بیه سیهم
ارزش های فرهنگی و ایدئولو،ی در توسعه که سهم مهمیی از آن تغیییرات فکیری اسیت در کشیورهای
اسالمی و به ویژه ایران ناگزیر میکند.
از سوی دیگر گی روشه کارگزاران تغییر اجتمیاعی را در سیه گیروه نخبگیان ،جنبشهیای اجتمیاعی و
گروههای فشار و انگیزه و نیاز به موفقیت دستهبندی میکند و در یک طبقهبندی شیشگانه نخبگیان را
در دسییتههایی چییون نخبگییان سیینتی و مییذهبی ،نخبگییان تکنوکراتیییک ،نخبگییان مالکیییت ،نخبگییان
کاریزمایی ،نخبگان سمبولیک و باالخره نخبگان ایدئولو،یک تقسییمبندی میکنید کیه نقطیه مشیترک
تمامی موضوعات باال را می توان در توسعه فکری مورد توجه قرار داد  ( .سریعالقلم ،محمود ).1375
توسعه فرهنگی در تحلیل نهایی بستگی دارد به غنی کردن و شکل دادن فرهنگ شخصی هیر فیرد بیه
نحوی که او قادر سازد فرهنگ خود را بیان کند و فرهنگ خیود را تولیید کنید ( ».پهلیوان)20 :1381،
توجه به نحوه تفکر و ایجاد زمینه پایدار در چگونگی روشمندی منطقی یکی دیگر از موضوعاتیست کیه
باید بدان توجه نمود .

توسعه فرهنگی در محاق جهانی شدن :
توجه به موضو ع توسعه فکری بعنوان پیش فرض و در ادامه آن توسعه فرهنگی بیدون در نظیر گیرفتن
موضوع کلی جهانی شدن فکر و اندیشه و دنیایی که در آن زندگی می کنیم امری ناقص و شیاید بیدون
فایده باشد  .بنابراین می بایست آنرا در این شبکه پیچیده مورد بررسی قرار داد ( .شکل )2
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شکل 2

پیشرفتهای بی سابقه علمی و تکنولو،یک در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه وسائل ارتباط جمعی
در دهه های اخیر ،بر نفوذ و تاثیرگذاری رسانهها بر افکیار و رفتیار میردم بییش از پییش افیزوده اسیت.
بطوریکه شاید نحوه تفکر و نگرش مر دم را نیز مورد هجوم خویش قرار دهد  .نقش رسانه ها بر تغییرات
فکری از جمله مهم ترین ابعاد گسترش تکنولو،یک در دوره کنونی می باشد همزمان با این پیشرفتها
و تا حدود زیادی شاید در سایه آنها ،پدیده جهانی شدن نیز شتاب بیشتری گرفته است .در نتیجه ایین
تحوالت نوعی فرهنگ عمومی که ناظر بر ارزشهای تجاری و اقتصادی است در همه جوامیع دنییا رواج
مییابد و زبان مشترکی که از آن میتوان به زبان تجاری تعبیر کرد پدیدار میشود .این پدیده اجتماعی
و فرهنگی همواره با افزایش دامنه و ،رفای روابط اجتماعی جهیانی و وابسیتگی متقابیل جهیانی همیراه
است .جهانی شدن حاکی از این واقعیت است که ،میا بیه نحیو فزاینیده ای درییک جهیان زنیدگی میی
کنیم.جایی که کنش های ما نتایج و پیامد هایی بیرای دیگیران و مسیایل جهیان پیامیدهایی بیرای میا
دارند.این پدیده نه فقط نظام های جهانی از یک سو و مبادالت فکری را از سوی دیگر تغیییر میی دهید
حتی زندگی روزمره را نیز تغییر تجت تاثیر قرارمی دهد ( .گیدنز)110 :1386،
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شاید بتوان مهمترین ویژگی های تاثیرگذار فرآیند جهانی شیدن را کیه بیا توسیعه فرهنگیی ارتبیاط
مستقیم دارد ،اینگونه بیان کرد که تعامیل ایین دو پدییده باعیث گسیترش عمومییت هیای فرهنگیی و
محصوالت ف رهنگی در جامعه گردیده واز سوی دیگر با گسیترش ارزش هیای دموکراتییک و توجیه بیه
حقوق بشر وجامعه مدنی جهانی شکل گرفته و جنبش های جهانی در قالب مسائل فرهنیگ و سیاسیت
عمومی را تحت تاثیر قرار خواهد داد .این پدیده همچنین دارای بار اقتصادی نیز می باشد بطوریکیه بیه
شکل گیری الگوهای مصرف جهانی  ،گسترش مبادالت کاالو توجه به حقوق مالکیت معنیوی  ،تجیارت
جهانی و شکل گیری ارتباطات و نظام رسانه ای جهانی توجه نموده و جریان آزاد اطالعات را در جامعیه
به همراه دارد.در قالب فرهنگی تاثیر جدی بر خرده فرهنگ ها ایفا می نماید  .این ویژگی ها در بخیش
جهانی شدن فرهنگی نشانگر این است که این پدیده یک فرایند کالن و گسترده است .و رسیو و نفیوذ
آن در تمامی حوزه های حیات اجتماعی قابل درک و شناسایی است.
بنابراین تمامی موضوعات جامعه بشری را میی تیوان در قالیب نظرییه وابسیتگی و داد و سیتد هیای
منطقه ای و جهانی م ورد توجه قرار داد .از نظر گیدنز بین جهیانی شیدن و توسیعه فرهنگیی الزامیاًمی
بایست به یکپارچگی جهانی نظر کرد،به نظر وی«یکپارچگی جهانی پدیده ای بیرونی و مربوط بیه نظیام
های بزرگ،میدانهای بازار جهانی یا صرفاًروندی تأثیر گذار برملتهیا نیسیت ،بلکیه پدییده ای ذاتیی هیم
هست .زندگی،شخصیت،هویت،هیجانها،و روابطمان با مردم دیگر هم با روند یکپارچگی تغییر شیکل میی
دهند و حالت مجدد می گیرند،چون یکپارچگی جهانی فرهنگ محلی و محتوای محلی را میورد تهیاجم
قرار می دهد و ما را مجبور می کند تا به صورتی بازتر ،انعطاف پذیرتر و فردی تیر زنیدگی کنییم .تیأثیر
فردی شدن به موازات جهان گرایی است ...و به معنای نیرویی است که زندگی را بیه طیرف آینیده بیاز
سوق می دهد ( ».غفاری -ابراهیمی)254 :1384،
در ارتباط با فرهنگ و جهانی شدن والرشیتاین بیر ایین عقییده اسیت کیه فرهنیگ را بایید رزمگیاه
ایدئولو،یک نظام جهانی دانست ،بر این اساس برخی از جامعه شناسان  ،انسان شناسیان و صیاحبنظران
علوم ارتباطات بر این عقیده اند که جهانی شدن به نوعی یکپارچگی فرهنگی ملت ها را بیه همیراه میی
آورد .این صاحبنظران عقیده به این دارند که« یکپارچگی فرهنگی ملیت هیا را کیه محصیول ارتباطیات
شبکه ای و ماهواره ای نوین است،یکی از جنبه های مثبت پدیده جهیانی شیدن و یکیی از مهیم تیرین
سازوکارهای تحول زندگی اجتماعی بشر و از پیش شرط های حرکت به سوی صلح و آرامش جهانی و
نیز از سازوکارهای بسیار موثر تسریع روند توسعه و نوسازی در کشیورهای توسیعه نیافتیه جهیان میی
دانند ( ».زاهدی)343 :1385،
از سوی دیگر اگر بپذیریم که همه فرهنگها کم و بیش دارای ارزشهای تجاری هستند ،نگرانی درباره
اضمحالل فرهنگهای بومی در برابر فرهنگ تجاری وارداتی (غربیی) بیمیورد خواهید بیود .میدرنترین
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روابط تجاری – اقتصادی در جوامعی مانند هنگکنگ ،سنگاپور و ،اپن اکنون حاکم است ،اما هیچ کس
نمیتواند ادعا کند که فرهنگهای بومی اینها از بین رفته یا در معرض خطر جدی است .ولییکن واضیح
است که در جریان پیشرفت اقتصادی و فراگیر شدن فرهنگ تجاری در همه زوایای زنیدگی اجتمیاعی،
برخی تحوالت فرهنگی در جامعه ،اعم از اینکه شرقی یا غربی باشد ،روی میدهد .و میی بایسیت بیدین
مهم توجه نماییم که کشورهایی که نتوانسته اند توسعه فکری و فرهنگی را سرلوحه کیار خیویش قیرار
دهند از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند  .بنابراین موضوع تجارت یا بهتر بگوییم جابجایی غیر قانونی
کاالها از مبادی مختلف را می توان در این قالب فرهنگی مورد عنایت قرار داد  .بطوریکه محیط کنیونی
دنیای تجارت بین الملل توانسته است بستر مناسب را برای کاالهایی که دارای مزیت نسیبی اقتصیادی
می باشد فراهم نماید از جانب دیگر موضوع قاچاق کاال را می تیوان بیا ارتقیای تجیارت بیومی در بسیتر
صنایع دارای ارزش افزوده در یک مخاطره روانی در جهات حقوقی  ،سیاسی و امنیتی مورد هجیوم و در
تنگنا قرار داد .

توسعه فرهنگی و قاچاق کاال :
قدرتهای سیاسی حاکم همیشه رویکرد دوگانهای به تجارت و بازرگانان داشتهاند .از یک طرف خیود را
نیازمند برخی خدمات آنها دیده و به حمایت از آنها برخاستهاند و از سوی دیگر قدرت اقتصیادی آنهیا را
تهدیدی برای خود تلقی کرده از این رو به رقابت ،کنترل و حتی سرکوب آنها اقدام کردهاند .اما نیاز بیه
تجارت همیشه به قدری زیاد بوده که همه حکومتها ،به جز روسای قبایل بیابانگرد و غارتگر  ،به نیوعی
با آن کنار آمدهاند« .تجارت در واقع بر اساس نیازهای متقابل انسانها به یکدیگر شکل گرفته و توسیعه
مییابد از این رو بارزترین و مهمترین وجه زندگی اجتماعی انسانها را در ییک جامعیه بیزرگ تشیکیل
می دهد .همچنان که منتسکیو اندیشمند برجسته قرن هیجدم مییالدی فرانسیه بییان میکنید تجیارت
خشونتها را به مالیمت و روابط خصمانه را بیه صیلح و دوسیتی تبیدیل مینمایید ».تجیارت چارهسیاز
تعصبات و پیشداوریها است :این تقریبا یک قاعده کلی است که هر جا خلق و خوی مالیم وجیود دارد،
تجارت هم آنجا است و در هر جا تجارت است ،خلق و خوی انسانها مالیم است.
جای تعجب نیست که خلقوخوی ما نسبت به گذشته خشونت کمتری دارد .تجارت موجیب شیده کیه
شیوههای رفتاری همه ملتها همه جا نفوذ کند و در نتیجه انسانها آنها را بیا هیم مقایسیه کردهانید و
خیر بزرگی از این امر حاصل شده است».
(( Montesquieu 1979 p8
بدون شک پدیده قاچاق کاال عالوه بر تمامی علل و عوامل در برگیرنده از جمله ساختارها ی اقتصیادی
و سیاسی  ،عدم توسعه متوازن و پیشرفت تکنولو،یک در بعد ریشه های بروز یک پدیده فرهنگی اسیت
و با توجه به آنکه این مثلث دارای  3بازیگر عمده
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الف  :تولید کنندگانی یا عرضه کنندگان کاالها
ب  :واسطه ها یا وارد کنندگان غیر قانونی یا قاچاقچیان
ج  :مصرف کنندگان یا خریداران

تولید کنندگان

واسطه ها
( قاچاقچیان کاال)

مصرف کنندگان

شکل 3

می باشد و همانگونه که در شکل  3مالحظه می گردد دو بازیگر از سیه بیازیگر ایین پدییده میی توانید
بعنوان جامعه هدف توسعه فرهنگیی میورد توجیه قیرار گییرد .یعنیی میی تیوان بیا هیدف قیرار دادان
قاچاقچیان کاالاز یک طرف و همچنین مصرف کنندگان از سوی دیگر آنان را از لحاظ فکری و فرهنگی
تغییر داد تا در ادامه شاهد بازتاب های این فرآیند توسعه ای مبنی بر تغییر بنییادین در جیوهره تفکیر
افراد باشیم  .این در حالیست که سایر راهکارهای اقتصادی،سیاسیی  ،امنیتیی و حقیوقی صیرفاً بعنیوان
حائلی در ردیف الف و ب عمل نموده در صورتیکه تاثیر توسعه فرهنگیی بیر دو بیازیگر دوم وسیوم میی
تواند بر کاهش قاچاق کاال عمل نماید .بنابراین توسعه عبارت است" از فرایند پیچییده ای کیه طیی آن
جامعه از یک دوره تاریخی به دوران جدیدی منتقل می شیود ".ایین فرآینید در هیر مرحلیه از جرییان
انتقالی خویش ابعا د مختلف زندگی را متحول می سازد،این مجموعه ارتباطات متقابل و چنید سیویه در
نهایت جامعه ای نو به وجود می آورد که در تمامی ابعاد آن زندگی بشری و به صورت بنیادین نسبت به
وضعیت گذشته خویش متحول می شود .از سوی دیگر هم فرهنیگ "مجموعیه افکیار و اعمال،باییدها و
نبایییید ها،هنجارهیییا،ارزش هیییاو نظیییام اعتقیییادات ییییک جامعیییه مشیییتمل بیییر سییینت هیییا،آداب و
رسوم،مذهب،ایدئولو،ی،تشریفات مذهبی ،زبان و "...است که در جامعه انسانی مشترک هستند .بیر ایین
اساس توسعه فرهنگی باتوجه به این دو اصطالح عبارتسیت از دگرگیونی کیه از طرییق تیراکم برگشیت
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ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می پذیرد و بر اثر آن،جامعه کنترل همواره میثثرتر را
بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند «.در ایران امروز با توجه به اینکه تمام عناصر فرهنگی بایید
دگرگون شوند ،اما این تناسب به صورت یکسان انجام نشده و نوعی ناهمگنی و ناهماهنگی بیین عناصیر
ف رهنگ جامعه به وجود آمده است ،که به نوعی تأخر فرهنگیی را بیین ابعیاد میادی و معنیوی فرهنیگ
جامعه ایران عصر حاضر ایجاد کرده است .وجیود دوره اسیتعمار و اسیتثمارگری در ایران،پیول پرسیتی،
مصرف گرایی و عالقه به رفاه که در فرهنگ ایرانی رسو پیدا کرده استو از جمله آفتهای اسیت کیه در
پدیده قاچاقچ کاال کامال به چشم می خورد وجود بافت های فرهنگی متنیوع داخلیی در جامعیه ،نمونیه
برداری ،گزینش و تقلید از غرب .تعارض بر سر استقرار ارزش های جدید بیه جیای ارزش هیای سینتی
حاکم در جامعه ،شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی کشور ،وجود سه الیه تمیدنی در اییران(
فرهنگ و تمدن ایران باستان -فرهنگ و تمدن اسالمی -تمدن و فرهنگ غربی) و ...همگی نمونه هیای
از موانع توسعه فرهنگی در ایران به شمار می آیند ( ».توحید فام )2 :1386،برای رهیایی از ایین پیامید
های منفی در ایران که تماماً می تواند پدیده قاچاق کاال را باز تولید نماید تمام دستگاه هیای "محلیی،
منطقه ای و ملی" می بایست به مجموعه ای از راه کارها توجه کنند.
بنا براین قاچاق کاال مبتنی بر توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلیق ارزشیها ،روابیط اخالقیی و
هنجارهای مناسب می باشد که برای ارضای نیازهیای مصیرف کننیدگان وهمچنیین قاچاقچییان کیاال،
زمینههای الزم را در قالب اجتماع فراهم میکند .در خصوص برخیی صیاحبنظران بیا اهمییت دادن بیه
نقش فرهنگ در توسعه ،فرهنگ را مجموعهای از آرا و عقاید میداننید کیه ویژگیهیای ذییل را در خیود
دارد:
 .1مورد قبول و پذیرش اکثریت مردم است؛
 .2پذیرش آن جنبه اقناعی دارد ،لیکن نیازمند بحث و استدالل نیست؛
 .3ایجاد یا شکلگیری آن نیازمند زمان است (.آشوری داریوش.) 1357،15 ،
در واقع یکی از خصوصیات انقالب اسالمی ،بازاندیشی هویت فرهنگی اسیت .هیویتی بیا قابلییت واالی
ایدئولو،ی اسالمی و فرهنگی دینی .به قول "نیکی کدی " فرهنگ و ایدئولو،ی خاص دینی در اییران و
موقعیت خاص این کشور ،سبب بروز انقالب شده است ) Kedde Nikey, 1995(.با توجه بیه تحقیق
انقالب اسالمی با ویژگیهای فرهنگی پویا ،فرصتهای بیشماری در روند فرهنگپذیری فراهم شید تیا بیا
مأنوس بودن مردم با مثلفههای فرهنگ دینی و احیای آنها ،جامعه در راستای توسعه فرهنگیی کارآمید
(به مثابه زیر ساخت اجزای متنوع توسعهگرایی) در ایران گام بردارد.
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راهکارهای موثر توسعه فرهنگی در کاهش قاچاق کاال:
 -1توجه به روحیه و باور ملی :

مدیریت مهمترین وظیفه خود را در اهداف توسعه تعریف می نماید که به رغیم ابعیاد گسیترده توسیعه،
غایت آن کرامت انسانی است .بنابراین برخی از تحوالت فرهنگی منبعث از انقالب اسالمی که فرصتهای
توسعه در ایران را فراهم نموده است ،عبارتند از:
الف) احیای الگوها و اسوههای دینی و انقالبی :تا مردم با تبعیت از این الگوها با آرامش و بینش الزم و
نگرش معنادار به هستی ،به وظیفه خود عمل کنند و اصول تحریف شیده دینیی را میورد بیازبینی قیرار
دهند .در این مهم توجه به خرید و فروش و داد و ستد کاالها و تحصیل مشروع میال و امیوال از جملیه
مهم ترین فرامین الهی در فرهنگ اسالمی میی باشید .ایین امیر در کنیار گسیترش زییر سیاخت هیای
اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و نظام هماهنگ شناسایی کاال هاو خدمات از اهمییت قابیل تیوجهی
برخوردار است.
ب) کنترل اجتماعی و مسئولیتپذیری :از این منظر توسعه فرهنگی ،به معنای پویایی و رشد فرهنگیی
است .توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزشها و رابط اخالقی و هنجارهیای مناسیبی اسیت
که برای ارضای نیازهای آدمی ،زمینههای الزم را در قالب اجتماع فراهم میکند .فرهنگ توسیعه یافتیه
دارای برخی ویژگیهاست که روند توسعه را تسریع میبخشد و از این حییث ،توجیه صیاحبنظران را بیه
خود جلب کرده است.
عدم توجه به توسعه فرهنگی میتواند یکی از مشکالت اساسی در امر قاچاق کاال فیراهم را آورد .تجربیه
تاریخی جامعه ایران نشان میدهد که جامعه قبل از هر چیز نیازمند آمادگیهای فکیری ،پیی بیردن بیه
ضرورت توسعه و خالصه تصمیمگیری قاطع پیرامیون آن اسیت .ایین امیر مسیتلزم توسیعه فرهنگیی و
همراهی آن با ابعاد دیگر توسعه است .توسعه فرآینیدی اسیت کیه در اشیکال مختلفیی قابیل تعرییف و
طبقه بندی است ،از جمله صور آن توسعه سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی می باشید کیه در حیوزه
کالنتری تحت عنوان توسعه اجتماعی تعریف میگردد .این مقوله از این جهت دارای اهمیت است کیه
می تواند فرهنگ خود باوری را افزایش و نقش حایز اهمیتی را در تقویت و توسعه آن داشته باشد..
پایوا " "Pivaدر تعریف توسعه اجتماعی روی دو بُعد ظرفیت و توانیایی میردم بیرای توسیعه و تحیول
نهادهای اجتماعی تأکید می کند (کالنتری.)1377 ،
در مجموع توسعه اجتماعی با مثلفه هایی چون نیل به یکپیارچگی ،مشیارکت مردمیی ،انسیجام ملیی و
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ارتقای توانمندی های انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی ارتباط داشته و می توانید سیهم مهمیی در دو
بازیگر واسطه گران کاالها و خریداران در کشور ما ایجاد نماید  .عدم توجه به سرمایه اجتماعی بیه فهیم

ناقص توسعه بویژه توسعه فرهنگی منجر می شود سرمایه اجتماعی ) (Social Captalاز مثلفه های
توسعه اجتماعی است .امروزه این نوع سرمایه را در جریان توسعه در کنار انواع سیرمایه هیای طبیعیی،
انسانی و مادی ،به طور جدی مطرح می نمایند .سرمایه اجتماعی متعلیق بیه گیروه هیا وجوامیع اسیت،
سرمایه اجتماعی از مشارکت دو نفر ،گروه و یا ییک ملیت بیه وجیود میی آیید( .فوکویامیا)13 ،1379 ،
سرمایه اجتماعی با بسیاری از شاخص های توسیعه انسیانی رابطیه دارد .اقتصیادهای شیکوفا و پررونیق
مربوط به جوامعی میباشند که سرمایه اجتماعی غنی دارند (پورموسوی.)177 ،1381 ،
سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزش هایی کیه بهیر
وری فردی را افزایش می دهند) به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکهها ،هنجارها اشاره دارند
که مشارکت ،هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل میکنند .سرمایه اجتمیاعی سیود
سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش میدهد.
 -2نقش آموزش و رسانه های ارتباط جمعی در کاهش قاچاق کاال :
شاید یکی از مهتمرین موضوعات میورد بحیث در خصیوص مباحیث توسیعه فرهنگیی در کشیور اییران
گسیختگی در مدیریت فرهنگی ،مدیریت موازی فرهنگی و از سوی دیگر دخالیت غییر تخصیص برخیی
نهاد در مبادی شکل دهنیده فرهنگیی باشید .بطوریکیه بیالفرض نییروی انتظیامی بیا مشیاهده برخیی
ناهنجاری اجتماعی از سوی صدق وخدمت در پی طراحی ومدیریت فرهنگی در تمامی حوزه هیا بیویژه
مسائل بیادین اعتقادی بر می آید این در حالیست که موضوع مدیریت فرهنگی و مقابلیه بیا کیج سیوی
های اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی از وظایف سازمانها ونهادهای فرهنگی است .نقیش رسیانههای
همگانی در انتقال آموزههای زندگی جمعی به مخاطبان ،مورد تصدیق نظریهپردازان علوم اجتماعی قرار
دارد .صاحبنظران و پژوهشگران جرمشناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری ییا بررسیی میوردی رابطیه
جرم و رسانه ،از دو منظر جرمخیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداختهاند .بیا ایین همیه
ورود به بحث ارتباط قاچاق کاالو رسانه به ویژه در ایران ،امر خطییری اسیت کیه ظرافیت و پیچییدگی
خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد.
در این مطالعات علوم ارتباطات جایگاه ویژهای داشته اسیت ،جایگیاهی کیه بایید هرچیه بیشیتر و بهتیر
توسعه بیابد .کشورهایی همچون آلمان و انگلیس پیشتاز این مطالعاتاند .زیرا مارکس و فرویید آغیازگر
تئوری انتقادی در علوم اجتماعی و تئودور آدورنو و هورکمایمر ادامهدهنده آن در آلمان بودند ،در حالی
که تئوریهیای مربیوط بیه مطالعیات فرهنگیی در انگلییس توسیط ویلییامز و تامسیون در خیط مشیی
جداگانهای سیر میکردند ،خطوط اصلی تئوریهای مربوط به مطالعیات فرهنگیی در آلمیان بیشیتر در
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مورد تنزل فرهنگ مردم و افزایش برنامههای مبتذل و عامیانۀ رادیو و تلویزیون بود .در نظرییه انتقیادی
سه موضوع مهم« ،قدرت»« ،فرهنگ» و «رسانهها» بیش از سایر موضوعات مورد تأکید قیرار داشیت.دو
نظریه فوقالذکر هر کدام بر چارچوبهای خاص خود قرار داشته و اساس و پایه آنهیا بیر اسیاس نظرییه
علوم اجتماعی بنا نهاده شده بودند و مفاهیم صریح و اصلی آنها بر انسان تأکید داشیته و دارد .هنگیامی
که فرهنگ بهمثابه یک سیستم منظم از الگوها دیده شود ،ارتباطات به کمک الگوهای فرهنگیی میآیید
و در این حال است که فرهنگ و ارتباطات زنجیروار با یکدیگر مرتبط میشیوند .یعنیی الگوهیای میورد
مطالعه از کنش و واکنشهای اجتماعی به وجود میآیند و ناشی از فرآیندهای اجتماعیانید .بیه نحیوی
که در ادامه می تواند در بسیاری از رفتارهای شهروندان موثر واقع شود.
بنابراین رسانهها ،تولیدکنندۀ پیامهای رمزدار با موضوعات فرهنگیاند و نقش بهسزایی در حمیل و ارائیه
این پیامها دارند ،زیرا باعث میشوند افراد نگرش ویژهای نسبت بیه جامعیه داشیته باشیند نگرشیی کیه
موجب نمایاندن واقعیات و مفاهیم شده و این واقعیات و مفاهیم را در دسترس عموم قرار میدهند .زیرا
مفاهیم ناشی از کنش و واکنشهای ساختاری رسانهها و پیامهای اجتماعی و فرهنگی مستدل هسیتند.
رسانهها نه تنها حامل پیام هستند بلکه بهمثابه مثسسات اقناعی و لوازم ارتباطی که در چارچوب تسلط
بر افکار عمومیاند فعالیت می کنند و این را با تفسیر جانبدارانیه پییام و بیه پیذیرش عامیه درآوردن آن
انجام میدهند( .کروتز فریدریش.)114 .1385،
از سوی دیگر بحث پیشگیری از جرم در دسته مباحث بسیاری از حقوقدانان نیز می باشید ایین دسیته
ازحقوقدانان نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم در جامعه کیافی نمیی دانسیتند ،یکیی از نخسیتین
پیشگامان این مباحث ،جرمی بنتیام ( )1748-1832حقوقیدان و فیلسیوف انگلیسیی بیود .وی کیه در
جستجوی راه حلی برای محو یا حتی االمکان کم کردن تعداد جرایم بود ،به «ابزارهیای مکمیل» بیرای
نظام کیفری اندیشید و بر نقش آموزش و پرورش به ویژه شناخت قوانین ،میذهب ،دولیت و همچنیین
رسانه ها تأکید می نمود
در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالتیهای فرهنگیی ،رسیانه هیای گروهیی اسیت کیه اتفاقیاً نقیش آن در
پیشگیری از جرم و کاهش قاچاق کاال مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته اسیت .قیانون
اساسی جمهوری اسالمی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن بیه اهیداف واالی انسیانی و اسیالمی از
رسانه های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند ،در بند 2اصل 3قانون اساسی نیز بر «باال بردن سطح
آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر»
تأکید شده است.
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ماده « 44قانون خط مشی ،اصول و برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسیالمی اییران مصیوب
 17شهریور »1361هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را «آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقیوق
فردی و اجتماعی ،قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور» اعالم کرده است.
بنابراین قوه قضائیه که مطابق بند 5اصل  156قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشیگیری از وقیوع
جرم و اصالح مجرمین» موظف شده است ،همسو بیا سیاسیتهای ایجیابی سیازمان صیدا و سییما و نییز
مطبوعات و سایر رسانه ها ،باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده بهینه کند؛ بویژه با عنایت به اصل175
قانون اساسی که مقرر می دارد« :شورایی مرکب از نماینیدگان رئییس جمهیور و رئییس قیوه قضیائیه و
مجلس شورای اسالمی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت».
اطالع رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی از جمله قاچاق کاال باید توأم با شناسایی زمینیه
های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد.
 -3کارکرد مذهب در ممانعت از قاچاق کاال :
بد ون شک در جامعه اسالمی ایران نقش مذهب در کاهش و یا پیشیگیری از جیرائم نقیش بیی بیدیلی
خواهد بود .شاید فارغ از بسیاری از کشورهای مدرن که بیر اسیاس سیود گیرای بسییاری از اقیدامات از
جمله احتکار کاال،قانون راپنیگ وانحصار را به عنوان نسخه تجویزی تولیید اقتصیادی خیود میی داننید
ولیکن سود و منافع حاصل از تجارت همگی در کشیورما تحیت تیاثیر انگیاره هیای میذهبی میی باشید
.شایدبتوان مهم ترین نمونه اقدام عملی و سیره متعالی را در خصوص نقش بنیادین میذهب در کنتیرل
تجارت را در موضوع تحریم تنباکو مورد باز شناسی تاریخی قرار داد .فتوای میرزای شییرازی در قضییه
تنباکو از جمله مهم ترین این موضوعات است  .در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سیال 1269
ه  .ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران ،سرهنری درومند ولف انجام گرفته بود ،دولت انگلیس
فرصت مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینهسازی آن را بیه میا،ور
جرالد تالبوت از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری (نخستوزیر و وزیر خارجهی انگلیس) محول کیرد.
تالبوت نخستین مذاکره دربارهی انحصار تجارت توتون و تنباکو را در شهر برایتون با اعتمادالسلطنه آغاز
کرد و پس از کسب اطالعات کافی در این زمینه ،امینالسلطان را با دادن وعدههای فراوان متقاعد کیرد
که او نیز موافقت شاه را در ازای دریافت ساالنه  25هزار لیره جلب نماید (.حسیین بین علیی اصیفهانی
کربالیی ،1377 ،صص 62ی ).65
ناصرالدین شاه که برای تأمین هزینه سفرهای خود به اروپا با مشکالت مالی مواجه بود ،با اعطای امتییاز
موافقت کرد و پس از مراجعت به ایران در رجب  1307ه .ق (میارس  1890مییالدی) قیراردادی را بیا
تالبوت ی که با کمک دولت و عدهای از سرمایهداران انگلیسی ،کمپانی ر،ی را بیا سیرمایهای  650هیزار
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لیره تأسیس کرده بود ی منعقد نمود .بدین ترتیب در  28رجب  20( 1307مارس  )1890امتیاز تجارت
توتون و تنباکو به مدت پنجاه سال به تالبوت اعطا گردید.
در سال ،1890روزنامه فارسی زبان اخترکه در عثمانی منتشر میشد ،طی مصاحبهای با تالبوت ،تفیاوت
فاحش امتیاز دخانیات ایران را با امتیازی که کمپانی ر،ی از عثمانی گرفتیه بیود ،ییادآور شید و ضیمن
انتقادهای گسترده از دولت ،تبعات و پیامدهای قرارداد را برای مردم ایران روشن سیاخت( .حسیین بین
علی اصفهانی کربالیی ،صص 68ی )71بنابراین و با توجه به جایگاه فقه شیعه و همچنیین نقیش علمیای
شیعی بود که در متن حکم چنین از طرف میرزای شیرازی چنین آورده شیده بیود« :بسیماهلل الیرحمن
الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان علیهالسالم است .حرره
االقل محمدحسن الحسینی( ».همان ،صص  125ی  )132بنیابراین بیه روشینی میی تیوان ریشیه هیا
ومکانیسم ها کنترل واجرای تجارت غیره مناشیب جهیت مسیلمین را در همیین ییک سیطر مییرزای
شیرازی مورد مالحضه قرار داد.
بطوریکه امروزه نیز می توان از پتانسیل و جایگیاه سیترگ علمیا در راه برخیورد بیا پدییده فرهنگیی –
اقتصادی کاال در ابعاد فکری و فرهنگی استفاده وبهره های وافی را بیرد .تیا جامعیه ایرانیی بالفصیل از
مسیر مصرف گرایی و پیامد های مذموم آن به صراط مستقیم تولید و توجه به کاالهیای ایرانیی در آیید
این مهم می تواند از تریبون های مختلف در اختیار اعلما ودر آمیوزه هیای دینیی میورد بیازخوانی قیرار
گیرد .شاید یکی از مهلک ترین مسائلی کیه در روزگیار کنیونی بیا آن مواجیه هسیتیم کیاهش کیارکرد
بنیادین مذهب در درون جوامع ایرانی باشد که با توجه بیش از پیش بیدان میی تیوان جلیوی برخیی از
ناهنجاریها از جمله قاچاق کاال را گرفت .
از شوی دیگر توجه اسالم به امر تولید نیز جایگاه مناسبی در معارف اسالمی دارد .تا جاییکه مقوله کیار
به عنوان نوعی عبادت نگریسته میشود .در آیات فراوانی از قرآن کریم به اهمیت کار در ابعیاد مختلیف
پرداخته شده است.به طور مثال میتوان به آیات  39-41سوره مبارکه نجم اشاره نمود که بیرای انسیان
جز کوشش او نیست و اینکه کوشش وی در آینده دیده میشود .همچنین نمونه واقعی آییات برشیمرده
شده ،در واقع رفتار و سیره پیامبرا ن الهی است.حضرت محمد(ص) ،پیامبر گرامی اسالم در تمامی عمیر
شریفشان انجام کار را یک موهبت الهی میدانستند و حضرت علی(ع) ،خود به کشاورزی میپرداختنید.
حضرت عیسی(ع) نیز به کار نجاری و حضرت موسی(ع) به کار شبانی مشیغول بودهاند.شیاید بتیوان در
راستای توسعه فرهنگی نقش علما را به عنوان موتور محرکه سایر ابعاد توسعه مورد توجه قرار داد امری
که در طول تاریخ ایران همواره توانسته بسیاری از تحوالت جامعه را رقم زند.
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نتیجه گیری
بدون شک موضوع قاچاق کاال از جمله پدیده هایست که دارای ابعاد و آثار متعددی است بطوریکه نمی
توان آنرا صرفا مقوله ای اقتصادی و یا امنیتی قلمداد نمود  .با بررسی های بعمل آمده در این مقاله نییز
دریافتیم که پدیده قاچاق کاال را می توان در قالیب ییک موضیوع فرهنگیی و در درون مباحیث توسیعه
فرهنگی و فکری مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم  .بررسی زمینه های مختلف این پدیده در کشور اییران
موید آن بود که دو بازیگراز مجموع سه بازیگر عمده این پدیده که شامل واسطه ها ییا همیان قاچیاق
کننده کاال و مصرف کننده لزوما می بایست در ذیل مباحث فرهنگی مورد توجه قیرار گیرنید  .در ایین
راستا تقویت روحیه ملی  ،خودباوری و شکوفایی خالقیت و توجه به ابعاد مختلف آن می توانید بعنیوان
یک رکن اساسی از آبشخور تغییرات اجتماعی مبتنی بر تغییرات فکیری و فرهنگیی میورد توجیه قیرار
گرفته و از سوی دیگر با استفاده از نهادهای آموزشی و همچنین نقش رسیانه هیای ارتبیاط جمعیی در
دنیایی که امروزه پدیده غالب بر آن موضوع دهکده جهانیست به تقویت صنایع ملی دارای مزیت نسیبی
بپردازیم از سوی دیگر با توجه به یک استناد تاریخی سعی نمودیم تا بار دیگر نقیش میذهب و تریبیون
فراگیری چون منبر را در نهادینه ساختن باورهای مذهبی بویژه در عرصه تولید و بروز دگرباره فرهنیگ
کار و تالش در مقابل مصرف گرایی مو رد تاکید قرار دهیم  .نگارنده بر این باور است که یک اقیدام زییر
بنایی در امر فرهنگی می تواند قطار توسعه در امور مختلف از جمله اقتصادی وسیاسی را بیر روی رییل
پیشرفت خود قرار دهد چه با مطالعه بسیاری از کشورهای پیشرفته در می یابیم که موتور محرکه آنیان
در توسعه با ف رآیند فکری آغازیدن یافته است  .بنابراین در موضوع قاچاق کاال موضوع توسیعه فرهنگیی
بستری مغفول در کشورمان می باشد .

15

فصلنامه دانش انتظامی بوشهر؛ سال دهم ،شماره  ،37تابستان 1398

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منابع فارسی:

 -1آشوری داريوش ،تعريفها و مفهوم فرهنگ ،انتشارات مرکز اسناد فرهنگي آسیا ،تهران .1357،
 -2پورموسوی ،سیدفتح اهلل؛ جامعه مددني و سدرمايه اجتمداعي ،فادلنامه راه درد ،شدماره  ،26مرکدز تقيیيدات
استراتژيك ،تهران.1381 ،
 -3پهلوان ،چنگیز « ،مجموعه مياالت توسعه فرهنگي» ترجمه احمد ص وری -ب.ص .شهر آشوب امیدر شداهي،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمي،تهران،1381
 -4توحید فام،مقمد« ،موانع توسعه فرهنگي»  ،www.aftab.ir/Articelتهران.1386 ،
 -5حسین بن علي اصفهاني کرباليي ،تاريخ دخانیه ،تاقیح رسول جعفريان ،قم :الهادی،1377 ،
 -6زاهدی ،مقمد جواد« توسعه و نابرابری» ،انتشارات مازيار ،تهران.1385،
 -7سريعاليلم ،مقمود .توسعه جهان سوم و نظام بینالملل ،تهران ،سفیر.1375 ،
 -8غفاری -ابراهیمي لويه،غالمرضا -عادل «1381،جامعه شناسي تغییرات اجتماعي» انتشارات اگدرا-نشدر لويده،
تهران.
 -9فکوهي ،ناصر« ،از فرهنگ تا توسعه» ،انتشارات فردوسي ،تهران.1379 ،
 -10فوکوياما ،فرانیس ،پايان نظم سرمايه اجتماعي و حفظ آن ،ترجمه غالمع اس توسلي ،تهران ،جامعه ايرانیدان،
.1379
 -11کالنتری ،خلیل؛ مفهوم و معیارهای توسعه اجتماعي ،اطالعات سیاسي – اقتاادی.1377 ،
 -12کروتز،فريدريش .شخایت اجتماعي وهويت ارت اطاتي،تهران،دفتر مطالعات وتوسعه رسانه ها.1385،
 -13گیدنز ،آنتوني« ،جامعه شناسي» ترجمه حسن چاوشیان ،نشرني ،تهران ،1386
 -14وبر ،ماکس .اخالق پروتستاني و روح سرمايه داری ،ع دالکريم رشیديان (مترجم) ،پريسا منوچهری کاشاني
(مترجم)ناشر :علمي و فرهنگي  15 -مرداد.1385 ،
منابع انگلیسی :

1- Montesquieu, Charles- Louis (1748), De L, esprit des Lois, Paris,
Garnier- Flamarion, 1979.
2-Kedde Nikey, Iran and the Muslim World: Resistarnce and Revolution,
America: New York Press, 1995

16

