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  چكيده

  طرح مساله:

باتوجه به تاريخچه و مبدا پيدايش رشته مطالعات فرهنگي از مكاتب بيرمنگهام و فرانكفورت، و صبغه انتقادي كه در   

گذشته بر اين رشته ميان رشته اي (يا فرارشته اي) ريشه اوليه اين رشته وجود داشته است، تغييراتي كه در عرض بيست سال 

حادث شده است، كه همزمان و منبعث از تغييرات اجتماعي و پيدايش مفاهيم جديدي از دنياي واقعي كنوني بوده است، و نيز 

شگاه هاي گسترش مفاهيم جديد و گويش ها و تعاريف جديدي از اين رشته كه در منطقه ها و كشورهاي مختلف و همينطور دان

مختلف با توجه به زمينه هاي فرهنگي متفاوتي كه داشته اند، پرسش مهمي كه مطرح مي شود اين است كه ارتباط رشته مطالعات 

فرهنگي با مفهوم توسعه، و نحوه نگاه آن به آزادي چيست؟ در اين مقاله كوشش مي شود كه به اين پرسش اساسي پاسخ داده 

  شود.

  اهميت موضوع:

وع از اين جهت داراي اهميت است كه با توجه به زمينه انتقادي هنگام پيدايش مطالعات فرهنگي، آيا مي توان اين موض  

با نگاه مطالعات فرهنگي به مفاهيم توسعه و آزادي پرداخت، يا خير. مطالعات فرهنگي كه تخصصي است مربوط به يافتن ارتباط 

صوص توسعه و مفاهيم نزديك به آن در دنياي امروز و مسايل مستحدثه مربوط بين قدرت و فرهنگ، اصوال نگاه و ديدگاه آن درخ

  به جهاني شدن و ارتباط بين كشورهاي شمال و جنوب بسيار حائز اهميت است.

  پرسش اصلي:

  آزادي، از ديدگاه مطالعات فرهنگي چگونه است؟ و ارتباط بين مفاهيم توسعه

  

  روش و مسير مطالعه: 

هاي قاله، بررسي كتابخانه اي بوده و با استفاده از تعاريف و نظرات صاحب نظران اصلي در حوزه كليدواژه روش مطالعه در اين م

آزادي، و مطالعات فرهنگي، در ابتدا بطور منفك و مجزا بررسي شده، و سپس به ، اصلي مطرح شده در پرسش اصلي، يعني توسعه

اره نموده اند پرداخته مي شود. در انتها برداشت نويسنده بصورت جمع نظرات صاحب نظراني كه به ارتباط بين اين مفاهيم اش

  بندي مرقوم مي گردد.

  كليدواژه

  توسعه، آزادي، مطالعات فرهنگي



  مقدمه

لب غا و پندار اوليه از آنجايي كه مبدا پيدايش رشته مطالعات فرهنگي در مكتب انتقادي و مدرسه بيرمنگهام بوده است،

د ي باشد وجوميبرال بر اين است كه ممكن است اين رشته ارتباط مستقيمي با مفاهيمي نظير توسعه و آزادي، كه خود واژه اي ل

و  ي چپ داشتهرايش هاالعات فرهنگي و بسياري از نظريه پردازان متاخر آن نيز عمدتا گنظريه پردازان اوليه مطنداشته باشد. 

جايگاه  وه و آزادي تباط توسعاين مقاله بر آن است تا ارهال، گرامشي و ميل به روشني اشاره نمود. به دارند. از اين ميان مي توان 

  يابد. را در ي و ارتباط رويكردهاي مختلف آن با اين دواين دو مفهوم كليدي را در ميان مفاهيم رشته مطالعات فرهنگ

يليام ودي چون سر ات افرادر ابتدا به تعاريف رايج و معتبر از توسعه پرداخته مي شود. در اين بخش از نظردر اين مقاله، 

اهيم فهمچنين به م ه مي شود.، ميردال، ازكيا، عظيمي، و بويژه آمارتياسن استفاددادلي سيرز، ميسرابرنشتاين، مايكل تودارو، پتي، 

  توسعه انساني پرداخته مي شود.نوين توسعه همچون توسعه پايدار، توسعه منطقه اي، و شاخص هاي 

جان  و وسورمان، فرانتس نويآمارتياسن، آيزيا برلين،  در ادامه، به تعاريف آزادي كه توسط صاحبنظران مختلفي چون

ادي مثبت، في و آزپرداخته مي شود. همچنين مفاهيم مرتبطي چون ناآزادي، انواع آزادي و ابعاد آن، آزادي مناستوارت ميل 

  مي گيرد.   زادي مدني و آزادي بيان مورد بررسي قرار شرايط آ

، روش ها ،رزش هاو اات فرهنگي در پايان نيز با اشاره به بسترهاي فكري و نوع رويكردهاي پساساختارگرايانه مطالع

ترها و پيش بسرتبط با نحوه نگرش آن به فرهنگ، و حوزه هاي  م علوم انساني،نوين مطرح در اين رشته و كليدواژه هاي  تاكيدها

  نيازهاي توسعه و آزادي كه در فوق بيان شد بررسي مي گردد. 

طالعات مادي با بررسي مستقيم و روشن بين توسعه و آزتا جايي كه نگارنده جستجو نموده است، سابقه اي در زمينه 

ين اواژه اصلي ه كليدسفرهنگي وجود ندارد. منابعي نيز يافت شد كه به مفاهيم مرتبط اشاره كرده اند يا مباحث نزديك به اين 

  مقاله را بررسي نموده اند، و تالش شده تا از نظرات منابع مذكور استفاده گردد.

  

  تعريف توسعه

    كرين بسياري تعاريفي از توسعه داده اند كه برخي از رايج ترين آنها از اين قرار است:متف

 گستره وسيعي از  ، بلكهنمي كرد توجهارقام و درآمدها  رشد آمار و هصرفاً ب از بنيانگذاران اقتصاد توسعه، ،سر ويليام پتي

ايمني "دم در محدوده اي وسيع تر، از جمله مطالعه وضعيت زندگي مر ،به سطح زندگيتوجه مفهومي  مانندمسايل، 

   1.ا لحاظ مي كردر "سانان خوشبختي ويژه هر"و  "عمومي
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 تعريف گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري مي بروكفليد

  كنيم.

 مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه : مايكل تودارو

  تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است.  ،مردم و نهادهاي ملي

 تالش براي ايجاد توسعه بار ارزشي دارد كه كمتركسي با آن مخالف است. اشتياق براي غلبه بر سوء مي گويد  برنشتاين

  . هستندماري از اهداف توسعه تغذيه، فقر و بي

 بهبود رئيس موسسه اطالعات توسعه اي دانشگاه ساسكس، توسعه را جرياني چندبعدي مي داند كه عالوه بر  دادلي سيرز 

. اداري و ايستارها و وجه نظرهاي مردم است ،ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساختهاي نهادي، اجتماعي

  در بسياري ازموارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربر مي گيرد.  توسعه

 در محتوا و نمود داراي  چندبعدي كهتوسعه از دستاوردهاي بشر و پديده اي است  مي گويدمحقق هندي نيز  ميسرا

يابي توسعه دستايجاد زندگي پر ثمري است كه توسط فرهنگ تعريف ميشود.   شمختصات فرهنگي است. هدف

  فزاينده انسان به ارزشهاي فرهنگي خود است. 

 داندتوسعه را عبارت از حركت يك سيستم يكدست اجتماعي به سمت جلو مي ميردال.   

 افزايش توانمندي ها و بهبود استحقاق  يعنيتوسعه  مي گويد با تأكيد و توجه خاصي كه بر عامل انساني دارد آرماتياسن

هاي انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پيش برنده توسعه و  انمنديها. بنابراين اقداماتي كه تو

  اقداماتي كه منجر به كاهش توانمندي هاي انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب مي گردند.

 ام اجتماعي مبتني بر شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظتوسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي ازكيا

  كند. مردم تعريف ميسياسي عدالت و افزايش مشاركت 

 كه مبتني بردوران مدرن هاي تازه يرتها و بصبازسازي جامعه بر اساس انديشه يعني“ توسعه” مي گويد حسين عظيمي 

    .است “باوريآينده”و “ باوريانسان“, ”باوريعلم”

شامل ، مي توان گفت كه امروز مفهوم توسعه، تنها به ابعاد اقتصادي و تكنولوژيكي محدود نمي شود، و بنابر اين تعاريف

رشد علمي، فرهنگي و سياسي از راه ريشه كني جهل و بيسوادي،  حاويو تمام ابعاد انساني، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، امنيتي 

، زدودن نابرابريها و برقراري عدالت اجتماعي ، توزيع عادالنه ، كار و كوشش فقرزدايي و توليد ثروت ، پيشرفت صنعتي و ابزار توليد

 مي شود.مولّد و مفيد، همكاري و تعاون و مشاركت عمومي 

 

  



  شاخص هاي توسعه اقتصادي: 

 درآمد سرانه -1

 برابري قدرت خريد -2

 درآمد پايدار -3

 شاخص هاي تركيبي توسعه -4

 مي شوند. و دسترسي به آموزش درآمد سرانه واقعي, اميد به زندگي شامل شاخصاين  :شاخص توسعه انساني -5

  توسعه پايدار:

امروزه بسياري از  برنامه ريزان اقتصادي و اجتماعي، بجاي توسعه، از واژه توسعه پايدار استفاده مي كنند. اين مفهوم،  

دربرمي را  سه بعد اقتصاد، اجتماع،  و محيط زيستار توسعه پايدعميق تر و پاياتر و جامع تر از تعاريف كالسيك توسعه مي باشد. 

  :كه اجراي عبارتند ازگيرد كه 

 برابري اجتماعي: -1

 شرايط زندگي -

 فرصت هاي برابر -

 همبستگي اجتماعي -

 انسجام بين المللي -

 نگهداري سرمايه هاي انساني -

 كارايي اقتصادي -2

 رشد اقتصادي -

 كارايي و رقابت پذيري -

 انعطاف پذيري و ثبات -

 توليد/مصرفموازنه  -

 استخدام -

  تجرات بين المللي -

 مسئوليت پذيري محيط زيستي -3

 مصرف منابع -

 مواد اوليه و ضايعات -

 ريسك ها -

 نرخ تغيير -



 چشم انداز طبيعي و فرهنگي -

ديدگاهي است كه توسعه را با مفاهيمي چون رشد توليد  يكيي توسعه دو ديدگاه قطبي بيان كرد. بطور كلي مي توان برا

كه توسعه را به صورت فرايند  ديگري بيان مي كند. غيرهملي، افزايش درآمد، صنعتي شدن، پيشرفت فناوري، مدرنيزه شدن، و 

   2و معيارش تنها رضايت مردم است. كند ميگسترش آزادي هاي واقعي بيان 

عي مد خود نودرآ است. "دستاورد"و  "درآمد"تر مي كند، ارتباط  ديدگاه را روشنمفهوم ديگري كه تفاوت اين دو 

 ه توسعهدر ديدگاارزشمند است.  رضاي بخش ودستاورد است ولي تمامي آن نيست. دستاورد چيزي است كه به خودي خود 

انسان  اد.وجه قرار دتد مورد ستاوردي ارزشمنرا به عنوان د "توانمندي"مبتني بر آزادي، از اين مرحله نيز بايد فراتر رفت و مفهوم 

اه توسعه ين دو ديدگاوت اتف هنگامي از زندگي احساس اقناع مي كند كه مجموعه اي از حداقل توانمنديها را در اختيار داشته باشد.

اي الزم ز دستاوردهنسان اادر آن است كه در يكي به درآمد و ثروت تكيه مي شود و در ديگري رهايي از ناآزادي هايي كه بازدارنده 

  . و لذت بخش است

  

  تعريف آزادي

آزادي در لغت به معناي حريت و اختيار خالف بندگي، رقيت، عبوديت، اسارت و اجبار و همچنين به معناي قدرت عمل 

سنگيني قدرت آزادي، وضع، و رفتاري است كه در آن، شرايط و روابط جبري و  3.و ترك عمل و قدرت انتخاب بيان شده است

   .4محسوس نباشد و بازدارنده حركت ذاتي و طبيعي آدمي نشود

آزادي در خدمت هيچ چيز نيست، همه چيز در خدمت آزادي است. آزادي نبايد تحت الشعاع هيچ چيز قرار گيرد، وگرنه 

را تحت الشعاع آزادي آزادي را قرباني ايدئولوژي كرد. سارتر و لنين آن مي ميرد. ماركس آزادي را تحت الشعاع رهايي قرار داد

فلسفي قرار داد و آن را فداي اسطوره كرد. لوكاچ آزادي را در خدمت پرولتاريا قرار داد. پرولتاريا ندانست چگونه از آن بهره گيرد و 

وند تنگاتنگ با جهان فرود. يعني كه تنها در زادي كه در سايه پرورده نمي شود بر خاك ريخت. آزادي بر فراز است ولي در پيآگل 

  5. "كسي كه آزادي شما را گرفت نان شما را هم گرفته است "رتو آزادي مي توان نان را با افتخار خورد. به گفته كامو: پ

انتخاب در ، نبود موانع همگيبراي آزادي ذكر كرده اند و وجه اشتراك  برلين، تاكنون دو صد معناا يبه گفته آيز

آزادي شخصي عبارت از . مي دانمقق آرزو هاي انسان من آزادي را عبارت از فقدان موانع در راه تح« وي مي گويد: انسانهاست. 

يك  آزادي» كنند. ديگراني كه هدفهاي خاص خود را دنبال مي بهره كشي و اسارت اوست به وسيله سعي در جلوگيري از مداخله و

آزادي  -فاعليت انسان نسبت به كار هاي خود( »ايجابي«و يك مفهوم آزادي منفي)  -ي از غيرنبود مانع و رهاي(» سلبي«مفهوم 
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داند. اما آزادي مثبت از نگاه او، هم مفهومي مبهم است و هم مربوط مي ليبراليسم مكتبي منفي را به برلين آزادآيزيا . مثبت) دارد

  دستخوش تحريف شده است. 

توان آن مي و رباره آزادي استآزادي منفي يعني: فقدان مانع و اين برداشت پايه نظريه ليبرال دگويد: رانتس نويمان ميف 

يعني: ناكافي. توضيح آنكه به صرف داشتن چنين عنصري (فقدان مانع)، » منفي«تعريف كرد و مراد از » آزادي حقوقي«را به عنوان 

خواهيم از اين آزادي به چه گويد كه مياست، ولي كافي نيست؛ زيرا نميآزادي منفي الزم  .توان آزادي سياسي را تبيين كردنمي

  .6منظوري استفاده كنيم و جوهر و محتواي آزادي ما بناست چه باشد

توان از آزادي طبيعي داند و معتقد است با قرارداد اجتماعي ميروسو راه رسيدن به آزادي مدني را قرارداد اجتماعي مي 

  7.به آزادي مدني رسيد

، آميزهاي صلحآزادي تجمع، آزادي اقتصادي، آزادي پوشش، آزادي مذهب برخي آزادي هاي شناخته شده عبارتند از :

آزادي )، جنساز جمله آزادي در عشق به همي (آزادي جنس، هاي اجتماعيآزادي، دادن و انتخابات آزاد و دمكراتيكآزادي راي

، و مطبوعات آزادي رسانه، ازبياني پسآزاد، آزادي بيان، هاي مدنيآزادي، و مليتيهاي قومي آزادي، آزادي آكادميك، سياسي

آزادي )، و امپرياليسم ماراز جمله در برابر اشغال نظامي، استع ( آزادي مقاومت، ي اعتراض كردنآزاد، آزادي انتقاد كردن از قدرت

 .آزادي وصيت، در توليد هنر

اگر قبول داريم كه جوامع " :گويدهاي آزادي خواهي و آزادانديشي غرب ميهترين چهرجان استوارت ميل يكي از برجسته 

سايلي است كه به جهت ترقي الزم و م صحيح است كه ترقي بشر منوط به حفظ و دفاع آن اصولبشري بايد رو به ترقي برود و اگر 

رسد بگويند و اي اعضاي خود را آزاد بگذارد كه هر نوع عقيده و فكري را كه بخاطرشان ميپس بايد هر جامعه و مفيد است،

ي واحدي تمامي نوع بشر به استثناي يك نفر معتقد به عقيده اگر .بنويسند و افكار ديگران را بشنوند و بخوانند و در آن بحث كنند

مبادرت كردن تمامي بشر به اينكه آن يك نفر را ملزم به سكوت نمايند همان قدر بر  باشند و آن يك نفر برخالف آن عقيده باشد،

 "8 .ع بشر را ملزم به سكوت كندخطا و ناحق است كه آن يك نفر در صورتي كه اختيار و قدرت داشته باشد، بخواهد كه تمامي نو

برد و تنوع براي ترقي جامعه بشري كمال اگر اكثريت بنا شود كه در آزادي شخصي دخالت كنند، تنوع را از بين مي

اي جامعه .بدهندفات فطري خود را نشو و نما اهميت و لزوم را دارد. مردم بالفطره مختلفند و بايد حق اين را داشته باشند كه اختال

اي است كه در آن اذهان و افكار و صفات كه در آن بتوان به خوشي زندگي كرد و از عضويت در آن راضي و خوشحال بود، جامعه

 9.دشخصي مردم تنوع داشته باش
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داند هاي مدني ميگاه حقوق و آزاديليبراليسم، جامعه مدني را تجلي ي پردازان برجستهنظريهبنجامين كنستان از ديگر  

  .10شوندهاي مدني مكمل يكديگرند و با هم تركيب ميهاي سياسي و آزاديتقد است كه آزاديو مع

كه به آن  داند به شرطي كه زير حاكميت هيچ قدرت ديگريدي انسان در جامعه مياآزادي مدني را آز "جان الك 

 11.رضايت داده است، نباشد

 زادي هااين آ م دارند.فراگير و بسيار مه توسعه، نقشي محوري ومعتقد است آزادي هاي گوناگون بعنوان ابزار آمارتياسن 

زادي هاي آ - 2رصت هاي اقتصادي ف -1عنوان كلي مشخص كرد:  5بيشمارند، اما مهم ترين و برجسته ترين آنها را مي توان با 

دگاه توسعه را مشخص مي ه و ديآزادي هم عرص .امنيت حمايتي - 5ضمين شفافيت ت - 4ترتيبات و تسهيالت اجتماعي  - 3سياسي 

يز نفيق توسعه رجه تودكند ، هم راهبرد و هدف توسعه است. همچنين، انواع آزادي ابزارهاي توسعه هستند. آزادي معيار سنجش و 

  هست. 

گونه كه مبادله كالم (آزادي سخن) حق مسلم انسان است آزادي تبادل كاال  و خدمات نيز حق مسلم اوست. در يك همان 

 زي به تعبيهنيايچ هبازار رقابتي كه هركس بدنبال بدست آوردن حداكثر سود است، منافع مشترك همگان نيز تامين خواهد شد و 

ود سشينه كردن راي بيبرفاه و منافع عام جامعه را تامين نمايد. تالش هر كس  ابزارها و نهادهايي جز آزادي و رقابت نيست تا

  خويش دستي نامرئي است براي تحصيل حداكثر رفاه همه مردم.

، مثال هاي فراواني از مانند كره جنوبي، اندونزي و مالزي نگاهي به پيشرفت هاي چشمگير كشورهاي جنوب شرقي آسيا 

مده براي پديد آ نگاهي عميق به موفقيت اين كشورها و به مشكالتدم رانت جويي بدست مي دهد. منافع آزادي كسب و كار و ع

قدرت  صل از نفوذصار حار آزادي و رقابت بوجود آمده است و شكست نيز جز ناآزادي و انحآنها نشان مي دهد كه توفيق آنها در اث

يح ات صحه اطالعبكامل موجب شد زماني كه مردم ود دموكراسي در مقاطعي، فقدان آزادي و نب هاي سياسي دليلي نداشته است.

وجب شد كه مشورها نياز داشتند از آن محروم شدند و در نتيجه كل اقتصاد به خطر افتاد. استبداد اقتصادي موجود در اين ك

ه است ر ثابت كردارب بشو تج بررسي هاي علمي فراواندموكراسي در زمان نياز، رمق الزم براي رهايي از مشكالت را نداشته باشد. 

ي اي سياسر و حيات آزاد و مسئوالنه مرفه جز در جوامع مردم ساالر برخوردار از آزادي هتوسعه اقتصادي پايداكه 

   .اجتماعي و اقتصادي امكان پذير نيست

ترتيبات  -1مي توان به دو گروه عمده تقسيم كرد: در فرايند توسعه از نظر آمارتياسن بطور كلي ترتيبات اجتماعي را  

مبنا. در طرز تفكر نخستين، پرداختن جدي به امور اجتماعي را قبل از اينكه كشور به درجه -ترتيبات حميات - 2مبتني بر رشد 

مي ماند و با تصادي نتوسعه اقمبنا منتظر -د غيرممكن يا غير ضروري مي دانند. اما فرايند حمياتمعيني از رشد اقتصادي دست ياب

و افزايش طول عمر آنان  بويژه آموزش و بهداشت و درمان به بهبود كيفيت زندگي مردماولويت قائل شدن براي خدمات اجتماعي 

شرايط نابرابري هاي اجتماعي و  عليرغم دستيابي به درآمد سرانه باالطرز فكر نخستين،  بادر كشوري مانند برزيل،  اقدام مي نمايد.

  اري بسياري را تجربه نمود.بيك
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به دستاوردهاي چشمگيري نائل شده است كه ناديده گرفتن آن در حكم صدور حكم اعدام اخالق سرمايه داري ليبرال   

ياورد. ه ارمغان بطلوب بمو رفاهي  براي آن است و ضررش براي ما محروم ماندن از ترتيباتي است كه احتماال مي تواند توسعهغيابي 

گرو  در شبلكه موفقيت جاز اعالم شده به توفيق دست يابد،تواند تنها با پرداختن به مجموعه اي از فعاليت ها كه م بازار نمي

اري در درمايه سدرست است كه اين نهادها ممكن است قانوني باشند يا اخالقي.  برخورداري از نهادهاي خاص و مستحكم است.

ظام بازار نقي جز از طريظت از محيط زيست و فقدان همكاري هايي كه مي توانند مواردي چون نابرابري هاي اقتصادي، عدم حفا

 اي استفادهزم برال، اما در محدوده خويش از طريق ايجاد يك نظام اخالقي، اعتماد اعمال شوند، دچار محدوديت هاي جدي است

حاوي د پرده مي شوسراموشي فرا فراهم مي سازد و از كاركردي موثر برخوردار است، اين مقوله كه معموال به موفق از سازوكار بازار 

   بررسي كرد. "اخالق كسب و كار"نكاتي مهم و ظريف است كه مي توان آن را تحت عنوان 

و  در موارد سودآور برشمرده،آمارتياسن همچنين عوامل موثر در ايجاد فساد را امكان تصميم گيري هاي فردي و اداري   

ر حد حفظ الاقل د آن را نظامي مي داند كه در آن هر فرد مدافع منافع خويش باشد و بر درستكاري ديگرانراه حل موثرترين 

 ه رفتار ميردم چگونماينكه  اين پيشنيازها را تا حد زيادي فراهم مي سازد. آزادي و رقابتمنافع خويش نظارت كند. دو ويژگي 

ري رفتاري جا جارهايد معموال بسته به آن است كه رفتار ديگران را چگونه مي بينند و تصور مي كنند. بنابراين قرائت هنكنن

 اشته باشد.دفتارها و نيز مقايسه هاي گروهي مي تواند تاثيري مهم بر چگونگي ر "عدالت نسبي"موضوعيتي بسيار دارد. احساس 

همه براي  اليلي كه بيش ازيكي از دارتباط بين فساد و مافيا در ايتاليا را مطالعه كرده،  1993در يك بررسي پارلماني كه در سال 

ه است: نين گفت. آدام اسميت چ"همه همين كار را مي كنند"توجيه رفتارهاي فسادآميز بيان شده است، اين جمله است كه: 

ز ما شايد هرگاويند. شان از لغزش هاي چشمگير كناره مي جدرست دارند و در تمام طول حياتبسياري از مردم رفتارهايي كامال "

رائت در ق "نند.ل مي كتحسين ما را بخاطر رفتارشان درنيابند، زيرا آنان بر اساس آنچه به نظرشان قواعد رايج رفتاري است عم

  رفتارهاي رايج رفتاري ممكن است مخصوصا رفتارهاي صاحبان قدرت و مقام مهم تلقي شود.

    

    

  جايگاه توسعه و آزادي در مطالعات فرهنگي

هاي مردم براي هاي فرهنگي شامل روشرويّه .رودكار ميهاي زندگي روزمره بهمطالعات فرهنگي در مطالعه معاني و رويّه

از ديدگاه مطالعات فرهنگي يك  فرهنگ .انجام كارهاي خاص (مثل تلويزيون تماشاكردن يا غذاخوردن) در فرهنگي معيّن است

  12.است» واجد تاكيدهاي چندگانه«كليّت يكپارچه نيست بلكه 

يا آرايش مو هم  مد، هاعكس، فيلمهابودگي، نه تنها شامل زبان نوشتاري، بلكه در زمينه مطالعات فرهنگي، انديشه متن

اند. به همين ترتيب، مطالعات فرهنگي مفهوم فرهنگ را مصنوعات معنادار فرهنگهاي مطالعات فرهنگي شامل همه متن .شودمي

نيست؛ بلكه  پسندفرهنگ همهفرهنگ، براي پژوهشگر مطالعات فرهنگي، فقط شامل فرهنگ متعالي سنّتي و  .دهدگسترش مي
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نقطه تمركزهاي اصلي  –پسند و زندگي روزمره يعني فرهنگ همه –شود. دو تاي آخر هاي روزمره هم ميشامل معناها و رويّه

  .مطالعات فرهنگي هستند

تعهد به سياست تفاوت، مهيا كردن فضايي براي گفتگو و مجال دادن به كساني كه كمتر صدايشان شنيده مي شود، اين 

افراد كنار گذاشته شده، در حاشيه انتظار را از مطالعات فرهنگي بر مي انگيزاند كه تجارب فرهنگي گروه هاي خاصي همچون 

باالترين سرمايه هاي فرهنگي و به موازات صاحبان ه هاي مختلف قدرت و امتياز مانده، بيگانه، ناتوان و فاقد دسترسي به گون

عموما عبارتند از اعتماد  مولفه هاي سرمايه هاي اجتماعي 1٣دين، مورد توجه قرار دهد.و يا ذائقه هاي سبك زندگي و نما اقتصادي

سرمايه  14همبستگي اجتماعي. و اهي و شناختاجتماعي، ارزش هاي اجتماعي فرهنگي، امنيت اجتماعي، مشاركت اجتماعي، آگ

  هاي اجتماعي كه پايه هاي توسعه پايدار مي باشند.

با سنت هاي رايج در نوشتار جامعه شناسي كالسيك متفاوت حتي زبان و سبك نگارش در رشته مطالعات فرهنگي نيز 

هاست. حتي صداهاي اقليت ها كه معموال شنيده نمي حاكي از روح بها دادن به آزادي تنوع و مهم انگاشتن اقليت است. اين تفاوت 

ارزش هايي همچون خردورزي، كارآيي، اخالق در خدمت مردم، توزيع قدرت، خوداتكايي و استقالل،  شود و سبك نگارش آنان.

خطرپذيري، مسئوليت پذيري، عدم تقديرگرايي، جديت و تالش، تكثرگرايي فرهنگي، مشاركت پذيري، آموزش شهروندي، مردم 

عالوه بر اينكه مي توانند حاصل و پيامد آموزش باشند، و باالخره هويت ملي و جهاني ساالري با توجه به هويت هاي متكثر و فردي 

  15ر مي روند.شماشرط هاي توسعه پايدار نيز به پيش 

زدايي و از ميان رفتن پيوند ميان فرهنگ و تضعيف پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن، به ويژه منطقهاز ديگر سو، 

ها، تحت تأثير ترافيك فزاينده تعامالت فرهنگي و گرايي به موازات تكثر و اختالط فرهنگگرايي فرهنگي، ظهور نوعي عامخاص

هاي معنايي چند اليه، تحت تأثير تكثر گيري نظامو استحفاظي يكديگر، تكثرگرايي معنايي يا شكلها به قلمرتسهيل اشاعه فرهنگ

هاي محلي جهاني، هاي متكثر، چند اليه و مختلط و هويتگيري هويتبخش و شكلمنابع و مراجع، تضعيف منابع سّنتي هويت

لگوهاي جديد زيست اجتماعي، شيوع ارتباطات متقابل مركز هاي زندگي و ظهور مستمر اها، تنوع سبكاستحاله تدريجي قوميت

شمول، فرامكان و فاقد اتكا به گيري يك فرهنگ جهانسويه پيشين و به طور كلي، شكلپيرامون، به جاي ارتباطات بيشتر يك

  1٦سرزمين، مردم و تاريخ مشخص و... از جمله محورهاي مورد توجه مطالعات فرهنگي است

: سنت، دولت، گروه هاي فشار، و منافع هاي ناآزادي عبارتند ازعمده ترين سرچشمه آمارتياسن بيان مي دارد كه 

در مطالعات فرهنگي، سه جنبه اول به تفصيل مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد. مفاهيمي همچون بازتوليد  اقتصادي غير رقابتي.
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اي اساسي مطالعات فرهنگي مي باشد، نشان مي دهد كه ارتباط ويژه اي بين آزادي قدرت و ارتباط قدرت با فرهنگ، كه از محوره

  مطالعات فرهنگي برقرار است.ه و تالش براي رفع ناآزادي ها و اصالح آنها از سرچشمه هاي مذكور، با مقاصد اصلي رشت

و  مسئوليت، نقش آفرينيند بر ديدگاهي از توسعه و عدالت كه ازادي هاي اساسي را داراي نقشي تعيين كننده مي دا 

). در اين منظر patient) نه منفعل و نقش پذير (agentن ديدگاه انسان فردي است نقش آفرين(آاستوار است. در  داوري افراد

انسان براي خويشتن خويش بر كرسي داوري و تصميم سازي مي نشيند. آينده اي را كه به هر دليل برايش مطلوب و ارزشمند 

است تعيين مي كند و براي رسيدن به آن تصميمات مناسب مي گيرد. چون براي اين كار به همرايي و همراهي ديگران نياز دارد 

داشته باشد كه وي را به طريقي كارآمد ياري دهد. انسان ها افرادي منفعل نيستند كه در بهترين وجه،  بايد سازوكارهايي وجود

 -برخوردار شوندگان از دستاوردهاي برنامه هاي توسعه اي باشند كه به وسيله ديوان ساالران، فن ساالران و مقامات سياسي

د. صرف نظر از اينكه اين گونه برنامه ها در نيل به هدف خود چقدر موفق اقتصادي به روش باال به پايين براي آنها تهيه شده باش

خواهند شد (كه معموًال چندان قابل توجه نيست)، چنين روش هايي با تفكر توسعه به مفهوم آزادي سازگار نيست. در اين نگرش 

ي مراحل فرايند توسعه، سرنوشت خويش مردم افرادي آزاد و مسئول هستند كه با مشاركت جمعي خويش و با حضور فعال در تمام

را چنان كه مي خواهند رقم مي زنند. به همين دليل است كه ارتقاي كلي آزادي هاي سياسي و مدني در فرايند توسعه نقشي 

محوري دارد: آزادي هاي موثر عبارت است از آزادي عمل شهرونداني كه وجودشان اهميت دارد و صدايشان بحساب مي آيد ، نه 

يايي كه خوب مي خورند، خوب مي پوشند و خوب پذيرايي مي شوند. افراد بالغ و مسئول بايد كارگزار رفاه خويش باشند و رعا

  17اينكه چگونه بايد از توانمندي هايشان استفاده كنند را خود بايد تعيين كنند. 

ويش، بخش نظر خ گزينش هاي مورد در ديدگاه توسعه به معناي آزادي، گسترش دامنه انتخاب و توانمند ساختن فرد در

 ريشه هايش است كه دولت و آزادي افراد را دربرمي گيرد. اين برداشت، كشفي جديد نيست بلكه اوال موضوعيعظيمي از تعهدات 

فالسفه  ان واقتصاددان ر آثاررا مي توان د غم اين قدمت، گزينه هاي متفاوت آنرا حتي در افكار ارسطو نيز مي توان يافت ثانيا علير

ن گسترش م "گويد:  اور ميپيتر ب مثالجديد مانند آدام اسميت، ماركس، هيك، ويليام پتي، پيتر باور، و آرتور لوئيس مشاهده كرد. 

 و لوئيس نيز "دانم. دامنه انتخاب يعني گسترش گزينه هاي موثر گشوده به روي مردم را هدف و معيار اساسي توسعه اقتصادي مي

   "توسعه افزايش گستره انتخاب بشر است.هدف "گفته است: 

آزادي آمارتياسن با عنايت به اهميت و جايگاه سنتها و فرهنگ در توسعه و آزادي، معتقد است در ديدگاه آزادي گرا، 

 همه افراد در تصميم گيري براي تعيين سنت هايي كه بايد رعايت شوند را هيچكس نمي تواند نفي كند: نه نگهبانان ملي و محلي

توجه به تضاد بين   هاي ديكتاتور، نه متخصصين فرهنگ. سنتها ، نه روحانيون و مقامات مذهبي، نه فرمانروايان سياسي و دولت

حفظ سنت و فوايد مدرنيته نيازمند تفاهم مبني بر مشاركت است نه رد يكطرفه مدرنيته به نفع سنت از طرف حكمرانان سياسي يا 

اين سوال نه تنها بسته و مختومه نيست بلكه براي بحث و تصميم ان ستايشگر ميراث گذشته. مقامات مذهبي و يا مردم شناس

آزادي مشاركت مردم به بهانه حفظ ارزش هاي سنتي (مانند سازي مردمي كامال باز و گشوده است. هر تالشي براي مسدود كردن 
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مي شود) هم اصل مشروعيت را ناديده مي گيرد و هم مردم بنيادگرايي ديني، يا عادات سياسي يا آنچه ارزش هاي آسيايي ناميده 

  ر مورد آنچه مي خواهند يا نمي خواهند، محروم مي سازد.درا از حق مشاركت در تصميم گيري 

از منظري بسيار گسترده و عميق به مسئله مي نگرد. در اين منظر هدف وسيله را  "توسعه به معناي آزادي"مفهوم 

توسل جست و در و براي رسيدن به هدف نهايي، هرچند هم كه ارزشمند باشد نمي توان به راههاي غيرمردمي  توجيه نمي كند

م حتي تصميم هاي بسيار مفيد گرفت و آنان را افرادي منفعل و تنها برخوردارشوندگان از برنامه هاي توسعه تهيه شده غياب مرد

حترام تنها يك رفتار مودبانه و ظاهري نيست، بلكه بدان دليل مطرح است كه اين اهميت و ا در چرخه ديوانساالران بحساب آورد.

انسان هايي منجر مي شود كه بر اهميت خويش واقفند و ارزش و بها و هم بر هدف غايي تاثير دارد و هم به تربيت و پرورش 

رت ساده، نخبه گرايي و پدرساالري و بعبا مسئوليت خود را بهم بعنوان يك فرد و هم بعنوان يك عضو جامعه خوب مي شناسند.

در اين ديدگاه بحث هاي  جايگاهي درخور توجه ندارد. "توسعه به معناي آزادي"چهره هاي صدرنگش در استبداد با هيچيك از 

  آزاد، باز و اگاهانه حتي مهم ترين منبع و مرجع فهم و درك تفاهم در مورد عدالت و بي عدالتي نيز هست.

جهاني شدن و اهميت حفظ فرهنگها و سنتها معتقد است تفاوت بين مبادالت فرهنگي و سلطه  آمارتياسن در بحث

و ارتباطات بين فرهنگي و ارزشمند دانستن ساير فرهنگها نه تنها نكوهيده نيست بلكه مي تواند منشَا غنا و  فرهنگي وجود دارد

هنگي و تعصب فرهنگي مي تواند منشاَ ايستايي و ركود گردد: شكوفايي فرهنگ هاي طرف مبادله باشد. در حالي كه مليت گرايي فر

ديدگاهي شكننده دارند و توان بشر را در درس گرفتن از سايرين بدون غرق پرواپيشگان فرهنگي معموال نسبت به ساير فرهنگها "

دله كنيم، بلكه مراد آن . مقصود آن نيست كه عليه اهميت بي چون و چراي فرهنگها مجاشدن در فرهنگشان دست كم مي گيرند.

توان درك يكديگر و توان لذت بردن از توليدات فرهنگي كشورهاي گوناگون را بخاطر دفاع شورانگيز از خلوص فرهنگ ست كه ا

    خويش از دست بدهيم.

يكي از مسايل مورد توجه مطالعات فرهنگي، پرداختن به خرده فرهنگ ها و تنوع و تكثر فرهنگي و اهميت دادن به 

صداهاي كمتر شنيده شده، و فرهنگهايي كه از هژموني برخوردار نبوده و داراي رسانه رسمي و فراگير نيستند مي باشد. همانطور 

نيز بيان كرديم، توسعه اقتصادي بدون پرداختن به توسعه فرهنگي با در نظر گرفتن تنوع كه در تعاريف توسعه و بويژه توسعه پايدار 

و تكثر فرهنگي و اهميت دادن به فرهنگ هاي غير غالب و محلي غير ممكن است. اين موضوع بخوبي در ادبيات توسعه منطقه اي 

توسعه منطقه  و منظور از ماري سابق بسيار متفاوت گشتهاستععيان و مورد تاكيد است. مفهوم توسعه منطقه اي امروز با الگوهاي 

  اي، پيشرفت اقتصادي مبتني بر حفظ ارزشهاي حاكم بومي و فرهنگ و موسيقي و هنر و هنجارهاي خاص هر منطقه مي باشد.

ا، كه در نهايت از ديگر نكته هاي مورد تاكيد مطالعات فرهنگي، بررسي و حفظ تك بودگي و خاص بودگي تجربيات افراد و گروه ه

تاريخ را مي سازند مي باشد. اين خاص بودگي در مظاهري همچون موسيقي، تئاتر، لباس، و هنرهاي بومي خود را نشان مي دهد. 

اين همان تاكيدي است كه آزادي هاي شخصي بر آن صحه مي گذارد. اصوال تنوع ، ارتباط معنايي عميقي با اصل آزادي داشته و 

  پذير نمي شوند.  بدون يكديگر امكان

زمينه ديگري كه در مطالعات فرهنگي به آن بها داده مي شود، بررسي رفتار مردم در اوقات فراغت و نحوه استفاده از آن 

و نوع فعاليت هايي است كه بعنوان فراغت براي رهايي از يكنواختي حاصل از كار اجباري و يا بعضا خسته كننده انجام مي شود. 



ژ و خيابان، خريد، ورزش، پيك نيك، فراغت هاي جدي و هدفمند، و غيره اغت هاي تفريحي، پرسه زني در پاسامطالعه انواع فر

اين جنبه هاي پرداختن به نشانگر اهميتي است كه در مطالعات فرهنگي به اين بخش از زندگي خصوصي افراد داده مي شود. 

آزادي نسبي براي انتخاب و ابراز زندگي مورد عالقه هر فرد وجود داشته زماني مصداق و معنا پيدا مي كند كه اوال خصوصي معموال 

باشد، ثانيا جامعه از حداقل هاي توسعه يافتگي به نوعي برخوردار باشد كه اصوال امكان فيزيكي انجام چنين فعاليت هايي با تنوع 

  كافي وجود داشته باشد. 

ايانه قرابت بيشتري دارد، و فرهنگ را امري سيال و پويا و غير الگوي پساساختارگر ايي كه بامطالعات فرهنگي از آنج

متن بودگي امر اجتماعي و در سبك زندگي فرد تاكيد مي كند.  "آزادي تغيير"ايستا مي داند، بطور طبيعي به آزادي انتخاب و 

و ايجاد رابطه تعاملي دوطرفه با متن،  در ايجاد معنا و برداشت، متن فرهنگي در اين رشته علوم انساني، و در پي آن آزادي خواننده

كمتر شدن جامعيت رويكردها نسبت به مكاتب رويكردهاي ضد بنيانگرايي، توليد حتي معناهاي اضافه بر مقصود آفريننده متن، 

به وجود تفاوتها و عدم ثبات ساختارها، تاكيد بسيار بر گفتمان و قواعد سيال و متغير حاكم بر آن، عدم باور تاكيد بر قبلي، 

تاكيد بر زبان و قواعد زباني و بازيهاي زباني، و تنوع و آزادي متون در بطن جامعه،  ييكپارچگي معناها، خارج از كنترل بودن معنا

همگي مويد تاكيد مطالعات فرهنگي بر مفاهيم بنيادين و  ، )rule followingطبيعي چرخش زباني و عدم پيروي از قواعد (

  باشند.زيربنايي آزادي مي 

. و ما در وضعيت پست مدرن قرار داريم از نظر ليوتار ديگر اعتقاد به باورها و نظريات جهانشمول، از بين رفته است

بعنوان يك امر يكسان جهاني و يك الگوي ثابت كه  همانگونه كه در مفاهيم و تعريف توسعه نيز مالحظه شد، امروزه به توسعه 

تبعيت كنند نگريسته نمي شود. بلكه هر جامعه و كشوري الگوي توسعه خود را دارد. كما اينكه در همه كشورها و جوامع بايد از آن 

(يعني برزيل، روسيه، هندوستان، چين و افريقاي جنوبي) كه دور جديد كشورهاي توسعه يافته مي باشند،  BRICSكشورهاي 

  طور كلي هيچ الگوي جهانشمولي براي توسعه نيز وجود ندارد. و بهريك الگوي كامال داخلي و منطقه اي خود را براي توسعه داشته 

پيدايش نظرياتي همچون گفتگوي تمدنها، بجاي جنگ تمدنها و اقبال و پذيرش جهاني آن، تغيير و بسط آن در همه 

امع مدني در توسعه بر مبناي مردم ساالري، توسعه پايدار، اهميت دادن به محيط زيست و كره سبز، توسعه و گسترش جوملتها، 

بسياري كشورها، فعاليت هايي كه سازمان ملل در حوزه هاي مزبور و برنامه هاي توسعه هزاره با حفظ فرهنگ قوميت ها و ملتها 

)، گسترش انجمن هاي دفاع از حقوق حيوانات، و بسياري ديگر مانند LGBTدارد، پذيرش قانوني و رسمي تنوع هاي دگرباش ها (

    ود اشتراكات قوي بين مفاهيم توسعه، آزادي، و مطالعات فرهنگي مي باشند. آن، همگي حاكي از وج

  

  

  

  

  



  نتيجه گيري

عليرغم زمينه هاي پيدايش رشته مطالعات فرهنگي، كه در مكتب بيرمنگهام و مكتب انتقادي بوده است، و انتظار آن مي   

رود كه ارتباط مستقيمي با توسعه كه واژه اي بسط يافته در بستر مدرنيسم مي باشد نداشته باشد، اما با بررسي هايي كه بعمل 

است كه عالوه بر اينكه خير از توسعه و آزادي گسترش يافته اند، نگارنده به اين نتيجه رسيده آمد، و تعاريفي كه بويژه در دو دهه ا

ن پلي ارتباط ميان توسعه و مطالعات فرهنگي را تسهيل مي كند، مفاهيم بنيادين توسعه پايدار و توسعه منطقه اي نيز اوآزادي بعن

  . جايگاه حائز اهميتي در رويكردهاي مطالعات فرهنگي دارد

با بررسي مفاهيم پايه توسعه  به آزادي و توسعه معتقد و مرتبط است. ي بيش از جامعه شناسي ساختارگرامطالعات فرهنگ

مانند توسعه همه جانبه و چند بعدي، توسعه پايدار، توسعه منطقه اي و بومي، اهميت دادن به سطح زندگي همه افراد بجاي بخش 

بيماري و سوء تغذيه و بيكاري و بجاي آن اهميت دادن به فرصت هاي برابر، همبستگي  و نابرابري كوچك مرفه، كاهش فقر و

چشم انداز و  مسايل مربوط به محيط زيست و مصرف بهينه و صيانت از منابعني و اجتماعي، اساناجتماعي، حفظ سرمايه هاي 

يد، دسترسي به آموزش و بهداشت، اميد به شاخص هاي توسعه انساني سازمان ملل، برابري قدرت خر ،زندگي طبيعي و فرهنگي

در مي يابيم كه نزديكي زيادي ميان توسعه و رويكردهاي زندگي، برابري هاي جنسيتي و نژادي، و حفظ حقوق و آزادي هاي فردي 

  بروايت ميسرا توسعه دستيابي فزاينده انسان به ارزشهاي فرهنگي خود است. .مطالعات فرهنگي وجود دارد

و و بگفته آيزا برلين فقدان موانع در راه تحقق آرزو هاي انسان، ، و انواع آنتعاريف آزادي  اي گر، مفاهيم پايهياز طرف د

جملگي مرتبط با رويكردهاي اصلي مطالعات  يا بگفته استوارت ميل، پذيرش آزادي هاي يك نفر استثنا درمقابل تمامي نوع بشر

  وسعه بدون آزادي هيچگاه ميسر نيست، و آزادي هم ابزار توسعه و هم نتيجه آن است.فرهنگي هستند. آمارتياسن نيز معتقد است ت

رويكردهاي پساساختارگرايانه مطالعات فرهنگي و ويژگي هاي تنوع گرايانه و متكثر آن، تاكيد بر بازنمايي در نهايت 

رابري، آراي فوكو درباره ارتباط قدرت و و خرده فرهنگ ها، كاهش فقرو نابصداهاي كمتر شنيده شده كه رسانه رسمي ندارند، 

با در نظر داشتن الگوهاي منحصر به فرد ليوتار درخصوص عصر پست مدرن و عدم وجود يك قاعده جهان شمول، نظر فرهنگ، 

بها دادن به سياست تفاوت و به رسميت شناخت استثنائات و خاص بودگي ها، سياليت امر فرهنگي،  ،BRICSتوسعه در كشورهاي 

   گي تاييدي بر ارتباط مستقيم بين توسعه، آزادي، و رويكردهاي مطالعات فرهنگي مي باشد.هم
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