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 چکيده
ی در چارچوب مطالعه  0591 ی و اوايل دهه 0591 يتوسعه سياسي از اواخر دهه ی مقوله

مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار داشته. البته قبل از دوران  یامقايسه یهاسياست

محققين و فالسفه سياسي سعي نمودند اين  0591و  0591 یهابويژه دهه يجهان یهاجنگ

تحليل قرار دهند. ديدگاه ها و تغييرات اجتماعي مورد تجزيه و مقوله را بر اساس دگرگون

از و، ار كه آنان نهايت هر تمدني یامزبور بسيار بدبينانه بود به گونه یهاانديشمندان در دهه

زوال و نابودی دانسته و بر اين اعتقاد بودند كه تحوالتي حال در  نهايتا جمله تمدن غرب را

ز جمله ا هاسلسله بحرانباعث بروز يك وقوع پيوسته ه ب یكه در روند صنعتي شدن و نوساز

 گرديده است.  ياجتماع يو از هم گسيختگ ياز خود بيگانگ

از  و موانع آن يسياس ی نسبت به توسعه یگيراصلي در اينجا اين است كه جهت ی مسأله

وه ، ما برای فهم وج ين منظوربد ؟ است چگونه بودهتا كنون در ايران معاصر  روشنفکران نگاه

از روش  یگيربا بهره ين موضوع در بين روشنفکران و نويسندگان ايراني،افتراق و همگرايي ا

نفکران روش یديدگاهها ی،برداربا استفاده از ابزار فيش يقتطبي ی و در قالب مقايسه یاسناد

منابع در خصوص  يشود. مطالعه و بررسان مقايسه ميمعاصر اير يو نويسندگان برجسته

يك چارچوب  درهماهنگ  و و دريافتي تجربي فقدان رويه دهد كهمي موضوع مورد بحث نشان

ي سياس ی توسعه ی زمينهدر برای بهره گيری  ای كار سازمنجر به   نتيجه ،  نهايتاعلمي

 ايران نگرديده است.

 .توسعه سياسي، روشنفکر، مشاركت سياسي، عقب ماندگي سياسي : يديکل واژگان
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  4 مریم نظري،  3 اقتصاد عليرضا ، 2مسعودي  نصرت اهلل،  1 مالئکه حسن

 .استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا  0
 .دانشجوی دكتری جامعه شناسي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان  9
 .دانشجوی دكتری جامعه شناسي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان 9
 .دانشگاه آزاداسالمي واحد اصفهان)خوراسگان( دانشجوی كارشناسي ارشدفلسفه هنر، 4
 

 نام نويسنده مسئول:
 حسن مالئکه

روشنفکران  يهاو موانع آن در آثار و اندیشه یسياس ي توسعه

 و چند متفکر غير ایرانیو نویسندگان معاصر ایران 
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 مقدمه
. تاس يوع رنسانس و انقالب صنعتتحوالت غرب پس از وق يارد و حاصل تدريجادبيات توسعه، ريشه در فرهنگ و تمدن مغرب زمين د

  شت.به سادگي گذ،  اين معنا  یردپا    ازويژه در شرق ، ه جهان ب مختلف قاطتوان در ساير مکاتب فکری قديم و جديد  در  نمينگرچه 

يا در افکار  ،وشود س ميتدري آموزشي یهامختلف رشتهمقاطع  و دركشور ايران  منجمله درمختلف جهان  یمروزه در دانشگاههاا آنچه

 یهاو با استفاده از ارزش ياست كه در قالبي تجرب يمندان غربدانش يمسامانمند عل یهاتالش ی شود، نتيجهعمومي با نام توسعه از آن ياد مي

 صورت گرفته است.  ي،و كيف ي، اعم از كميشي جديد تجربپژوه

انتزاعي  نگاهتر بر  حالتي تجربي و عيني داشته و كم كال مختلف به كار گرفته شده در باب توسعه يعلم یهاچارچوب ،به بيان ديگر

 (.045: 0931ران، تکيه دارند )بنکدا

است. اين معضل  خود جای دادهگستره ی  از ديدگاه های مختلف در را در عناصر ضد و نقيض است كه  ياز مفاهيم يسياستوسعه 

ور در خصوص يك كش سياسي   و بدون پيشينه ی فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادی و ي رخ مي نمايد كه ما به صورتي منترعهنگام  تر بيش

 توسعه سياسي، بخشي از فرآيند توسعه ملي است و تعيّن آن مشاركت سياسي و رقابت سياسي سالم است.  .ممداقه مي كني

، با مشکالت يتوسعه سياس یهاطرح یاجرا يو تاريخ يمساعد فرهنگ یهابه علت وجود زمينه كشورهابرخي  منطقي است كه در

به  ياری در طول تاريخ اين فرايند خيلمسائل ارزشي و هنج یادن پارهحل نش ی به واسطه برخي ديگردرحاليکه در  ؛شودو ميروبر یكمتر

 (.45: 0933پور، گيرد )معينيصورت مي یكند

افزايش  آنی حکومت كه الزمه  یباال يدهد: كاراي را اينگونه ارائه ميي سياس ی تعريف خود از توسعه ،پرداز  توسعه، نظريه یلوسين پا

 (.00-04: 0931تر در سياست عمومي است )پای،  بيشو ظرفيت  ياجراي يكاراي

عقب ماندگي سياسي : عقب ماندگي سياسي برآيند ضعف جامعه مدني است. تا نهادهای مستقل مدني شکل نگيرند عقب ماندگي 

 سياسي و عدم توسعه امری اجتناب ناپذير است.

ود وضع موج طرفدار  یتواند گروه هامي باشد، جود در تعارض ميمواشکال و ابعادش با سياست حفظ وضع  ی كه توسعه در كليه از آنجا

  .آورندمي عمله پشتيباني ب موجود كه از تغيير و دگرگوني شرايط ي قرار دهدهايرا در مقابل گروه

 و تحرك  یاقتصاد ه یاز موارد توسع یبلکه در بسيار ؛شودحاصل نمي يسياس ی ورود به فرايند توسعه تحت تاثيرها لزوماً افزايش تنش

به ض در معر هم را های موجودجديد، گروه یگرديده و ضمن ظهور نيروها تفاوتها مدر ميان گروه اتيباعث بروز تضادها و اختالف ياجتماع

ت اجتماعي ارضاتع باعث بدين ترتيب و كنندي پيدا مبرای اصالح وضع خود  يفرصت يتر اجتماعپايين یها. در اين راستا گروهمخاطره مي اندازد

اين و ؛شود يديگر م یهاوه در برابر گروهجمعي برای حفظ منافع يك گر ياين خود منجر به اقدامات ، وگرديده بقات، مناطق و محالت بين ط

 (.099: 0931)بنکداران،  سوق داده شود. سياست یجامعه به سو مي گردد كهتحوالت باعث 

د بايد المللي پاسخگو باشرو به افزايش مردم در جامعه و همچنين در سطح بين یه تقاضاهاام سياسي بتواند نسبت بآنکه يك نظ یبرا

 ،یو اقتصاد ي، اجتماعي، ساختارهای فرهنگي، سياس يي ضروریهايوارد اين فراگرد شده و ضمن انجام اصالحات و دگرگون یطور جده ب

و نسبت به رفع موانع توسعه سياسي اقدام نمايد.  ادهمناسب افزايش د ع ورويکردهای متوس ی ارائه یخود را برا یهاتها و قابليظرفيت

مشاركت سياسي : مشاركت سياسي، ركن ركين توسعه سياسي است. بدين معني كه آحاد يك ملت بتواند آزادانه در كليه ی امور به صورتي 

 مشاركت مانع ايجاد كند.برابر و به دور از اجبار شركت نمايند و كسي به هيچ شکلي نتواند برای اين 

ی اقضات زيادنبا ت كه ضمن بررسي همه جانبه، ، اين ضرورتي ناگزير استتوسعه يافته یدآور شد با توجه به تجربه كشورهابايد يا البته

 رساند.به حداقل در حد توان را  موانع ضد توسعه ،منطقي گامي هاييو با  قرار دارد بر خورد شود. يسياس  كه بر سر راه توسعه ی

 

 یتحقيقات داخل
جميع جهات مسائل فرهنگي،اقتصادی، اجتماعي و  كه  پژوهش هاييدر   نيست امااندك  ،توسعه سياسي ی در زمينه پژوهشيران در ا

مطالعات ز ا ياند. در اينجا به برخپرداخته يسياسبطور عام به بررسي مفهوم توسعه  و اغلب ؛اندك است لحاظ كرده باشد بسيارموانع  سياسي

 شود. ياشاره م

از  یجلوگير ایقدرت بر ارتأثير ساخت چگونگي در زمينه ی( 0931قدرت و توسعه سياسي )ساخت  ی بشريه در مقالهدكتر حسين 

 شکل ماهوی ی، اصالتا و بهيررسمي، شخصي و متکي بر باند بازغهای مبتني بر سياست  يِسياس ی كه توسعه استنظر اين برتوسعه سياسي 

 را بگيرد.  توسعه ی سياسي های ثابت و جهانشمولارزش برخاسته ازيافته و توسعه ینهادها یتواند جاينم
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شريه، )ب  .گرددمي   متمركز ام هاینظ يفروپاش به منجر و نهايتا سياسي  يثباتموجد بي درت، انباشت و تمركز منابع ق يبطور كل

0931 :01.) 

 ی توان به توسعه كه چگونه مي نگرشبا اين  يسياس ی تحول در توسعهشدن، فرانوگرايي و  جهاني ی ( در مقاله0935) يعبدالله

 و ،اتی ارتباطات و اطالعزندگي سياسي متأثر از روند فزاينده شدن یاشبکه ی شدن به واسطه يهانگيرد كه جپايدار دست يافت نتيجه مي

اصر عنو با گسترش و تعميق  ها شده موجب تمركززدايي از دولتراكنش اطالعات و پکديگر به ي و مکان به عبارت ديگر نزديك شدن زمان

ن حداكثری شهروندا رقم خواهد زد. چنين اقتدار و مديريتي  اساس اش مشاركت    ،نوين  یابه گونه راو تغيير رابطه قدرت و اقتدار  شهروندی

رسيدن به  یجديد در راستا ياجتماع یها، جنبشيند، نهادهای مدنروابط دولت، شهرو و در خالل همين شکل بندی تازه است كه. است

 (.09-04: 0935)عبداللهي،   شود. پايدار ای منجر به توسعه دتوانمي اين رهيافت   مي تواند پديد آيد.جديد برای توسعه  يهيافتر

 یبر رو 0919در دوم خرداد  یجمهور رياست ارشد خود با موضوع بررسي تأثير انتخابات يكارشناس ی نامه( در پايان0915) یجمشيد

شان از ن  چالش برانگيز یگيرگاه موضعكه  و كنش متقابل اين دو اشاراتي دارد و مي نويسد سياسي ی توسعه ی مينهز ، و اثر آن برمطبوعات

 . ستا داشته يدر اشاعه مفهوم توسعه سياس عدم توافق نهادها

حاكميت است )بستر  سویايران از ی در جامعه  تغيير اين شروع  ی شود كه نقطهديده ميچنانچه تغييری مطمح نظر باشد،همچنين 

ه در ريش چونبه آن پرداخته شود بايد  ياست كه در بحث از فرهنگ سياس مشکلي( و اين همان يستر اجتماع( و نه از طرف جامعه )بيسياس

ها و مکتوباتي چون های روشنفکران و تحليل كتابپس از بازخواني ديدگاه بروجردی (.091-090: 0915)جمشيدی،  .اعماق تاريخ ايران دارد

ها از غرب، كم و بيش نادرست است و بر همين د كه درك ايرانيرسمي نتيجه اين به …احمد، مجموعه آثار شريعتي و جالل آل« زدگيغرب»

شود كه روشنفکران ايراني وامدار انديشه و فکر ن استنباط ميهای بروجردی چنياند. همچنين از تحليلاساس هم هويت خود را شکل داده

)بروجردی، .غرب هستند كه همين مساله مبنای فرهنگي تالش مداوم اين طيف برای شکل دادن و اثبات هويت و موجوديت خود است

0931،014) 

رت صوه ب يتوسعه سياس یپايدار و پيامدها دولت یهاويژگي يبا هدف بررس "يتوسعه سياس ":  با عنوان یا( در مقاله0913اطاعت )

ياسي س ی ويژه توسعهه ب ،همه جانبه ی كه توسعه خواهد بودپايدار  يكند كه دولتمي یگيرنتيجه ،قبل از اصالحات یهابا دولت یامقايسه

ها بروز و ظهور خالقيتمدني و  ندمشاركت نهادم ،رقابت سياسي  ،تکثر  است كه توسعه سياسي در سايه یا مدنظر قرار دهد. چرا كه در ر

 يسياس یو انزوا يحسو از تمركز قدرت و بي يافته گسترش ي، سامان گرفته وپذيری، سياسانعطاف وعي توان و تحمل اجتما و پيدا مي كنند

: 0913ت، )اطاع مي آورد.راهم ايداری دولت قانوني ف، بستر مناسبي برای رشد عقالنيت و پيتداوم ثبات سياسآن و عالوه بر  ؛شودمي یجلوگير

5 .) 

 

 یرجتحقيقات خا
 ی و توسعه يفرهنگ سياس" ی ( در مقاله0931توان اشاره كرد. سيونگ )بطور خالصه به موارد زير مي يآثار خارجی در زمينه 

تيزه كراعادل بين دو سطح دموگيرد كه به دليل عدم تينتيجه م يبين ايران و كره شمال يفرهنگ سياس يتطبيق ی با هدف مطالعه "سيسيا

 يت بوروكراتيك، سلسله مراتبهايي چون نظم مبتني بر اقتدار، مركزبا ويژگي ي، يکنوع اقتدارگراييسياس یهاشدن، يعني نهادها و ارزش

 (.03-3: 0931شود )سيونگ يو، يسياسي قلمداد م ی بر سر راه توسعه يگيرد كه خود مانعشکل مي يدولت  يسياس

مل مؤثر بر ايجاد گفتمان عوا يبا هدف بررس "گفتمان روشنفکری ديني و توسعه سياسي در افغانستان" ی ( در مقاله0939) ینظر

انديشان های آغازين قرن مذكور روشنكند كه در سالمي یگيرنتيجه 91های آغازين قرن سالدر افغانستان در  يو توسعه سياس یروشنفکر

 بندی نمودند. مفصل نسبت به ديگر كشورهای اسالمي را يدين يانديشروشند و گفتمان مجال اندكي برای تنفس يافتن

وانستند ران عقالنيت نتگرايان به دليل بحکن اسالميفراهم نمود. ل يترويج اسالم گراي یزمينه را برا ،سابق یاشغال كشور توسط شورو

مشروعيت و مقبوليت  و به همين سبب، كار آورند یمذهبي را تأمين نمايند رو یهاا كه مشاركت همه اقوام و فرقهر یاعادالنه ينظام سياس

 خود را از دست دادند.

فرو  و نيتغيبت عقال و همين كند.اسالمي را نابود ميغني ميراث  ،يسياليت و ظرفيت خردگراي و فقدان داشتن انديشه نقدناپذير،

  ودخواهانه سرانجامي ناگوار را رقم زده و  نابودی هر نظامي را در پي خواهد داشت.خ يو انحصارگراي يخواه تماميت چاله یافتادن در دام

  فرهنگيود پدر تار و  ريشه دار عدم عقالنيتيکه تاز ميدان  شد به دليل  يتنهاي به يكه پس از سقوط نظام كمونيست يگفتمان اسالم

 د. گرايي رجعت نموه به منطق قبيلهو دوبار سپرد را به فراموشي ياهانه اسالمخوعدالتگرايي آرماندر عمل  یزودب
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براندازی را بر كشور تحميل كرد كه پيامد آن ظهور گفتمان خردستيز طالبان اجتماعي بنيان یهاحکومت مجاهدان بحران يگرايقبيله

 (.99-99: 0939است )نظری، 

گي علل توسعه يافت يان، ايتاليا و مکزيك با هدف بررستان، آلم( مطالعاتي را در مورد پنج كشور آمريکا، انگلس0593آلموند و وربابي )

اريخي و ت ای جهان سوم مربوط به مسائل در كشوره يسياس يسياسي انجام دادند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه علت عمده توسعه نيافتگ

 فرهنگي است. 

ه شود. آنان معتقدند كسياسي مي ی مانع از پيشرفت توسعه ها نوعي فرهنگ پديد آمده كهكه در طول تاريخ در اين نظام يبدين معن

ا از ميان رو فرهنگي چون باال بردن سطح سواد و توزيع محدود ثروت به تدريج آثار سوء رواني و تاريخي  يهايگيری از مکانيسموان با بهرهتمي

 گيری آماده ساخت. وارد شدن در فرآيند تصميم جديد و نيز يسياس یهانقش یها و ايفارا برای پذيرش مسئوليتبرد تا افراد 

و چگونگي توسعه و توسعه نايافتگي ارتدكس و نظريات مربوط به فرهنگ  هایاز انحاء نظام یدارند تا به نحو يبدين ترتيب آنها سع

 (.99-99: 0915ارتباط دهند. )قوام،  سياسي را به هم

 

 نقدي بر کارهاي پيشين
ر ذك . قابلتوسعه ی سياسي بوده استموانع   يبرخ نيز و يسياس ی درك توسعه یبرا ی تالش انديشمندانهمطالعات مذكور هر كدام 

رت صوه ب را آنبر سر راه موانع  نيزو  يسياس ی مختلف توسعه یهاجنبه ياز تمام جانبهكامل و همه ي ایاست كه مطالعات انجام شده بررس

 . ستاارائه نداده ارگانيك

تفاوت م یهایگيرجهت به ها وو مؤلفه ،اندتوسعه سياسي پرداخته مقوله ی يك جنبه از يتنها به بررس ،حدود كردن موضوعبا م یبسيار

 و همه جانبه آن دست پيدا نکرده اند.

    است. شدهدر آنها ارائه ن يتطبيق ای مقايسه ي اند و جای نگرش تحليلي بالطبع در آنها خالي وتوصيف العات صرفاً برخي از اين مط

 

 يمبانی نظر
رب( )غ )شرق( و سرمايه داری تيتقسيم جهان به دو بلوك سوسياليس تر متأثر از شرايط جنگ سرد و بيش يسياس ی توسعه یهانظريه

  .گرفتندقرار نمي دو بلوك  ی اين در حوزه یلحاظ ساختار بهكه  است جهان سوم یو ظهور كشورها

 ياجتماع یهاسته و ضمناً به زمينهدان يرا پيشتاز دموكراس يسياس ی توسعه ،0591 ی و اوايل دهه 0591ی پردازان در دهه اكثر نظريه

 (.999: 0915اند. )قوام، مبذول داشته يخاص توسعه توجه یو اقتصاد

 د:شواز آنها اشاره مي ييهااند كه در زير به نمونهاختهبه اين موضوع پرد يتوسعه سياس ی در حوزه یدازان متعددپرو نظريه ه هانظري

نند و بر ت كيابد كه اعضاء جامعه بياموزند به اندازه نيازشان امکانات دريافماركس و انگلس عقيده دارند توسعه سياسي زماني تحقق مي

 نقش نمايند.  یخود ايفا یهااساس توانايي

به دولت نخواهد بود. در نهايت آنچه كه  ینياز  نين رخدادیچزيرا تحت  ؛دولت از بين خواهد رفت ،ييتبه نظر آنها با تحقق چنين وضع

 است.  طبقاتي و مناقشات زاييده از مسائل ز بين رفتن تعارضاتست اسياسي موردنظر آنهای از توسعه 

 ؟وجود دارد  یه اقتصادو توسع يميان دموكراس چه رابطه ای :ليپيست. سؤالي كه برای وی مطرح بود -9

 یت اقتصادتر، امني بيش درآمد فراهم ساختن برایبا  یدر اين زمينه به اين نتيجه رسيد كه توسعه اقتصاد يتحقيق و ياو با تعريف عمل

  .از بين مي برد شود،محسوب مي يدموكراس مانع و رادع كه را مشکل خاص مبارزه طبقاتي  تر،  وسيع ی تحصيالت عاليه تدارك باالتر و

آن  و كاركردهای يعمدتاً بر نظام سياساست كه  يعلوم سياسی در عرصه  يپردازان كاركردگراينظريهاز  ييکبه عنوان  یآلموند. و -9

ه س یاز نظر وی دارا يرد. نظام سياسكار دا سر وُ یو سازگار يبا دو مفهوم يکپارچگ يتأكيد دارد. از نظر او نظام سياس يو فرهنگ سياس

 گيرد:يدر نظر م را كاركردها ، اينينظام سياس یودن است. آلموند براو جامع ب ،وابستگي متقابل، وجود مرزها يويژگ

 .يو ارتباطات سياس ي، بيان منافع، كاركرد انباشتگي، استخدام سياسيسياس یپذيرجامعه

جامعه  كهای يها و ستاندهخاص به تنظيم داده یهااست كه بر حسب توانايي يرويکرد سيستم يدر واقع رويکرد آلموند به نظام سياس

 پردازد. مي

هد بود. وی همچنين از لحاظ تر خواتر و عميق سريع يسياس ی توسعه یافزايش يابند، حركت جامعه به سو هايهر چقدر اين تواناي

 ینار مب، روابط سياسي بيو ميثاق با نظام سياس ي، ميزان همبستگيبر فردگراي يجمعدسته یها، مرجع بودن فعاليتيگرايـ مصلحت یرفتار
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 یالو سطح با یيو، فرهنگ دنیبر تنوع ساختار یكرده و از نظر ساختار يسياسي تلق ی برای توسعه يعتماد متقابل را بعنوان معيارهايا

 ورزد. تأكيد مي يفرع یهااستقالل نظام

ن بيند كه ميزامي يهاياسي را همراه با فراز و نشيبسي ی توسعه یحركت به سو یبا رويکرد كاركردی ـ تضاد ی. ویلوسين پا -4

 هاست. یبه ميزان هموار كردن اين ناهموارتوسعه هر جامعه، بسته 

 يهايا بحران، تمايز و ظرفيت است بیچون برابر يهايتوسعه سياسي كه دارای ويژگي برای رسيدن به یاهر جامعه یدر واقع به نظر پا

 معيار حركت به سمت توسعه است.  ،ن كاهش آنها و ميزامواجه خواهد شد كه نحوه برخورد با اين بحران

 عبارتند از: یموردنظر و یهابحران

 . بحران نفوذ و بحران هويتبحران مشروعيت، بحران يکپارچگي، بحران مشاركت، بحران توزيع، 

ظر سياسي در نی عه را برای توس يتأكيد نکرده و مفاهيم گوناگون يسياس ی مورد توسعهبر يك معيار و متغير خاص در تنها ،  یپا

، تخصصي شدن ساختارها و همچنين یهای مردم، تنوع ساختارو خواسته به نيازها يافزايش ظرفيت نظام را در پاسخگويگيرد. در مجموع مي

 (.3: 0931، ی)پا .پنداردافزايش مشاركت سياسي را الزمه توسعه سياسي مي

رفتار  آيند و بربه وجود مي يسياسو تشکيالت  موضوعهقوانين  ،بر اساس آن كه يو ضوابط يتدوين قانون اساس ی كاوانوف. شيوه -9

 يو چندان توجهي به عوامل اجتماعا .پندارديم يسياس ی توسعه يگذارد را عامل اصلميعميقا تاثير يا سازمان  چه در سطح فرد، گروه ي،سياس

 كند.ينم یصادو اقت

 از انعطاف به استقالل، يو از وابستگ يبه پيچيدگ ياز سادگ يه هر اندازه يك نظام سياسر است كبر اين نظ یساموئل هانتينگتن. و-9

 آن افزوده خواهد شد.  يه همان نسبت به ميزان توسعه سياسگرايش پيدا كند ب يو از پراكندگ به يگانگ یپذيربه انعطاف یناپذير

گرايي( ، يگانگي و پراگماتيسم )عملیپذير، استقالل، انعطافيچيدگعبارتنداز: پي يسياس ی توسعه یمعيارها ین ترتيب از نظر وبدي

 (.03-99: 0931)بشريه، 

 

 یروش شناس
ه تطبيقي با ب ی در قالب مقايسه يتاريخ ير اينجا با استفاده از روش تحليلوجود دارد. د يمختلفي برای تحقيق اجتماع یهاشيوه

د تدقيق وضوع مور، موانع آنو م يسياس ی نفکران و نويسندگان معاصر ايران نسبت به توسعهروش یهایگير، جهتیبردار ابزار فيش یكارگير

به منابع مربوطه مراجعه و مطالب موردنياز استخراج و  اطالعات یآورجمع یآن برا يبوده كه ط یاوش كار در اين بررسي، كتابخانهر گرفته و

 و بر تجزيه و ؛است یفکر يكه عمل ،، از روش تحليل متنيموضوع انتخاب یها بر مبنادهدا یآورپس از جمع .است مورد استفاده قرار گرفته

  .است ، استفاده شدهمي باشداستوار  نيتحليل عقال

 

 ها(متن اصلی )یافته
م از جمله ومفهاين  یرا برا يچند ويژگ يپرداز توسعه سياسظريهن یارائه شده است. لوسين پا يوناگونتعاريف گ يسياس ای از توسعه

استمرار  و ت فعاالنه مردم، بسيج و مشاركیـ ادار ی، توسعه اقتصاديتنس ی، غلبه دولت ملي بر رقبايسياس ی، نوسازیاقتصاد ی لزوم توسعه

 شمارد. ي رمب يدموكراس

اجرايي و  يافزايش كارايآن  ی حکومت كه الزمه یباال يدهد: كارايگونه ارائه مي را اين يسياس ای تعريف خود از توسعه ،انهايت یو

 است.  يمتر در سياست عمو ظرفيت بيش

جمله سياست و علم سياست دارد، از ی كه در عرصه  يسياسي به رغم جايگاه مهمی دارد كه مفهوم توسعه  اذعان مي یبا وجود اين و

 دارد. ندر مورد آن وجود  یصراحت زياد  است كه هنوز يمفاهيم

ر ت سه اگر جوامع جهان سوم، شش بحران هويت، مشروعيت، مشاركت، نفوذ، توزيع و يکپارچگي را پشكند كيبيان م ديگر ييدر جا

 (.00-91: 0931، یدست خواهند يافت )پا يسياس ی توسعه ی گذارند به مرحلهب

ي گستردن آگاهاز است عبارت  يسياس یكند. به نظر او نوسازيمتمايز م را از هم يسياس ی و توسعه يسياس یهانتينگتون نوساز

 . ها به درون سياستيج اين گروهاجتماعي جديد و بس یهابه درون گروه يسياس

 برای جذب و، استقالل و انسجام يپيچيدگ چون: يهايويژگي یدارا يآفرينش نهادهای سياس :از مي داند عبارت يسياس ی توسعه و

سياست، لنگ لنگان رفتن توسعه  يعقيده او مسأله اساسه در جامعه. ب یو اقتصاد يجديد و ترويج تغيير اجتماع یهاتنظيم مشاركت گروه

 (.001: 0930زاده، )سيف .است یو اقتصاد ياجتماعی به دنبال توسعه  يسياس یانهاده

http://www.psyj.ir/


 3 -02، ص  4931، تابستان  41فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 
 ياسمردم و فقدان اتحاد قدرت سي يسياس ي، حمايت و پشتيبانیتغييرپذير ي،سياسی هم توسعه م ی مشخصه نآيزنشتای به عقيده 

حفظ مقام و حق حکومت همواره  یمرانان برالحاظ سياسي متحول و توسعه يافته حکب  یاست. در يك جامعه  يسنت یهاي از وابستگ ناشي

 (.099: 0915بند، از مردم را نياز دارند )عالقه یابخش قابل مالحظه يحمايت و پشتيبان

بات دل و با ثنهادين از حركت پيشرونده ولي متعا یايندكه در آن فر ی استجديد یقالب فکر یگيرسياسي تبلور شکل ی توسعه

تا  ؛داردداوطلبانه، آگاهانه و عاقالنه گام برمي ي، به صورتيمشاركت فعاالنه سياس یبه سو يشود كه در آن يك جماعت انسانيمايجاد  يسياس

زاده، يف)س راهجويي كند.مدبرانه و پايا  ،آميز ونتو بطور غير خش يبا همدل سي خودو سيا ی، اقتصاديمشکالت مختلف اجتماع ی يهكل یبرا

0919 :19.) 

تغيير  یاازه برت یهاسياسي و طرح گفتمانی تاريخ جدال بر سر توسعه  ،تاريخ پرفراز و نشيب يکصد ساله اخير ايران، به يك تعبير

 شرايط سياسي، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي بوده است.

های فراز و نشيب یجمهوريت، طي يکصد سال گذشته دارادر قالب مشروطيت و چه در چارچوب در ايران، چه  يسياس ی توسعه

و  یاحوزه عمومي و رسانه برای اتر از آنو حتي فر يمحافل علمي و دانشگاه یانگيز براي از مقوالت مهم و بحثعنوان يکه گوناگون بوده و ب

 . است مطرح بودهاجتماعي  یهانيز عرصه

 مقوله هب نگاه سلبي و ايجابيتاكنون همواره  رسد با انقالب مشروطيت آغاز شده،ي، كه به نظر ميركت در مسير توسعه سياسح یاز ابتدا

 و چه به صورت راديکال وجود داشته است. چه به شکل اصالحي ،اقشار مختلف عه وجام نخبگان بينسياسي،  ی توسعه ی

در پيدايش انقالب مشروطيت،  بويژه یزياد یهادر اين سده تالش يرك تحوالت سياسبعنوان موتور مح يدر حاليکه نيروهای اجتماع

ين ا یاهتالش ی، تسهيل و پايداریبسترساز یظرفيت الزم را برا ياجتماع یساختارهااما اند، داشته يملي شدن صنعت نفت و انقالب اسالم

 را نداشته است.  نيروها

بوده است و آثار توسعه سياسي  رادعي سخت جان، سد سديدخير  همواره بعنوان در سده ا يو فرهنگ يساختاری ـ اجتماع يناهمخوان

 (.5-09: 0939)زماني،   مخرب آن چه فجايعي را كه دامنگير مردم نکرده است.

طور  هي و بـ اجتماع ييابي تحوالت سياسر در مورد ريشهت بيش ی تحقيق و مطالعه ،شرايط خاص تاريخي ـ اجتماعي و فرهنگي ايران

 ه ملت ايران راكه سرنوشت يکصد سالی نا مبارك است ها و موانع اين مقوله ی گيررا ضروری ساخته و شناخت جهت يتوسعه سياس ،خاص

  يي كه منتج به شرايط كمتر مطلوب كنوني است. دستخوش رويدادها

 یاز سوسياسي  ی بعضاً حتي متناقض در مورد توسعهو  ی ناهمخوانهاگيریجهت در خصوص توسعه ی سياسي،در طول يکصد سال 

 پردازيم. ترين آنها ميبرخي از عمده به اختصار به ، كه در ادامهخود بيانگر اهميت اين مقوله است ،در ايران معاصر يسياس اقشار مختلف 

 

 گيري روشنفکرانجهت
 در نظر گرفته شود.  ز فرايند عمومي توسعهتواند جدای اتوانسته و نميتوسعه سياسي در ايران نيز همچون كشورهای ديگر نمي

با وجود اين در ايران نيز اين دو فرايند يعني توسعه سياسي و فرايند عمومي توسعه به همراه يکديگر از حدود يك قرن پيش آغاز 

 اند. شده

ه ب يف تأسيس يك دولت ملبا هد يب اجتماعترين انقاليقديم وقوع پيوست،ه ب یميالد 0519ت در ايران كه در سال انقالب مشروطي

احساس هويت  يوجود آمدن نوعه ب ی، نظير جنبش تنباكو، گويايچندين جنبش اجتماع 91اوايل قرن  و 05. در اواخر قرن مي رودشمار 

 آيد.ملي در ايران بود كه امری كامالً جديد به حساب مي

، يپرست، عدالت، وطن، وطنیچون آزاد ييابيم كه مفاهيميندازيم، به سرعت در مايكه به ادبيات اين دوره نگاه م يبا اين وصف زمان

عمدتا به واسطه ی دريافت اند كه شدهيوان منگاران، روشنفکران عننويسندگان، روزنامه یاز سو یاصورت گستردهه ، قانون و ... بيدموكراس

  (.90-99: 0915)فکوهي،  .آمده استيدر م ياجتماع یهابه شکل شعارها و خواستهاكثرا و  همگوننا معنا،

روشنفکر : روشنفکر كسي است آگاه با امور و دارای دغدغه های انساني، اجتماعي، اقتصادی، ارزشي، و سياسي كه به نفع عامه مردم در 

 اموری برشمرده اقدام، به نفع جامعه موضع گيری مي نمايد.

 دخالت دين و روحانيت عليهبر احساسات و عدم نگاه همه جانبه برمبتني   ي استتدالالتايران مشحون از اس ی آثار روشنفکران اوليه

ر در بين روشنفکران د دانستند.سياسي مي ی برای توسعهرا عامل و مانعي  قشردخالت اين و  د مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي؛ابعادر 

ارد. داشته و دتوسعه سياسي از گذشته تاكنون اختالف نظرات اساسي وجود  احثمقوله ی مبدر  آنها و شيوه ارائه یئل نظرطرح مباحث و مسا

در اغراقات شاعرانه  آقاخان كرماني كهميرزاو يا  .ندموضعي در تخالف با دين داشتآخوندزاده  يتحعلهمچون ميرزا ف ياز جمله روشنفکران
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ادی و يا افر دانست.در عصر مشروطيت  يروشنفکران غيرمذهب ی هدر زمر شود يرا م بودتفکرات ضد دين و ضد عرب غرق  و يناسيوناليست

ي پايان یو يا روشنفکراني كه در سالها ؛ديدنديم «قانون» ياه نجات ايران را در يك كلمه يعنخان و مستشار الدوله كه رچون ميرزا ملکم

 در يرزا آقاخان كرماني، شيخ احمد روحطالبوف، مي ، عبدالرحيمیجمال اسدآبادهمچون سيد  یدين باور، متفکران حکومت ناصرالدين شاه

 نمودند. يفعاليت م ، در جهت اشاعه ی انديشه های خود جمله در استانبول، عتبات، هند و لندن ايران از ازخارخ و  داخل

 یدستگاه حکومت ناصر سر( همچنان درالدوله )پدر و پاز روشنفکران همچون مجدالملك سينکي و ميرزاعلي خان امين يرويجناح ميانه

 (.945: 0939)آجوداني،  .كوشيدندايران مي یادار یهايك به سهم خود در تجدد دستگاهنقش داشتند و هر 

نگاه موشکافانه به رويکردهای همه جانبه آنان،و نيز تضاد بين و  يسعه سياستوی  همه روشنفکران در عرصه یگيرپرداختن به جهت

  .ی درسي نمي گنجدمي طلبد كه در وسع اين مقاله آنان فرصت بسيار زيادی را 

بود كه اين بخت را داشت تا پس از گذشت سالها، انقالب مشروطيت و به ثمر رسيدن آنرا به چشم خود  يخان از معدود روشنفکرانملکم

 يد شيوهكنيم، باو ... را به عينه اخذ مي يماشين، تلگراف، عکاس ، مانندياز مظاهر مادی تمدن غرب یاو عقيده داشت همانگونه كه بسيارببيند. 

عتي تمدن و صن یيم، چرا كه در ديد او پيشرفت ماداخذ نماي ،را هم به عينه و بدون تصرف یگذارقانون ی حکومت و نظم دولت و شيوه ی

 دولت و دستگاه ديوان بود.  يغرب حاصل همين نظم اصول

ين نيست كه تمام مظاهر مدنيت كه اخذ قانون و آيين حکمراني ا شدعدها معتقد ب خود، يزندگ ی يهاول دوره یبر خالف  یالبته و

 . كرداخذ  جتماعي و طرز زندگي مردم آنهاها و رسوم ابا همان شيوه ي راغرب

گار مدالمنتقدان و مفسران از جمله حا طرفدر ميان روشنفکران ايراني از  ين مدافع بدون قيد و شرط تمدن غربعنواه به هر حال ملکم ب

 گردد. ي م يبا اهميت معرف ، فردیو فريدون آدميت

اگر خود قرار داده  یهاانديشهی اقتباس از فرهنگ غرب را سرلوحه  یبينيم كه وخان ميملکم یهامالحظه و دقت در ديدگاه يبا كم

الل ج نفوذ بين عامه مردم دانست. تاكتيکي جهتاما اين نزديکي را بايد  نستهدااز مواقع خود را به دين و روحانيت نزديك مي يدر برخ چه

 خواهيم با استبداد حکومتيدارد كه اگر مياظهار م،ده به قدرت روحانيت اقرار نمودهخان بوآل احمد روشنفکر معاصر كه اتفاقاً از منتقدان ملکم

كه آنها هميشه مدعي و مخالف حکومت عرف و شاه و استعمار مبارزه كنيم، يك راه بيشتر نيست، آن هم همدست شدن با روحانيون، چرا 

 (. 995اند )همان، استبداد و مخالف استعمار بوده

 ه درك يافتود. وی برای مدتي مأموريت ب یتشارالدوله پسر ميرزا كاظم تبريزروشنفکر ديگر عصر مشروطيت ميرزا يوسف خان مس

 ژ فراماسونری شده است. ظاهراً در همين دوره وارد ل خدمت كند؛وسفارت ايران در پاريس 

 ارزه با استبداد وجز مب يشناختند كه هدفيخواه م یو آزاد ي، انقالبيرا يك سازمان مترق یاز روشنفکران سازمان فراماسونر یبسيار

 ها ندارد. ملت یو بيدار يايجاد دموكراس

آن سازمان در  یبود كه اعضا يشد نقشيآن م یفرانسو یو لژها یروشنفکران اين دوره به فراماسونركه باعث جذب  ييکي از عوامل

 آن را به دست گرفته بودند.  یبير فرانسه ايفا كرده و حتي رهبرانقالب ك

مؤثر  نقش ومدنيت غرب  طريق تماس نزديك با منابع وها، كتابها و يا از كه از طريق نوشته ياز روشنفکران ايران یابه همين جهت عده

ن اولي یبه عضويت اين لژ درآمده بود. و یو عشق به آزاد يپرستمين مستشارالدوله از سر وطناند از جمله هشدهآشنا  یسازمان فراماسونر

 ،بودهمان قانون از يك كلمه  و منظورش  نوشتكه در پاريس  "يك كلمه" ی با انتشار رساله یودبود كه در دوره استبداد  تا حد يكس

بسيار  با آيات و احاديث ترجمه كرد وكه در مقدمه قانون اساسي فرانسه پذيرفته شده بود به زبان فارسي ترين مواد اعالميه حقوق بشر را اصلي

 تطبيق داد. 

مطبوعات، اجتماعات، احزاب،  یمنع شکنجه، آزادداند و در آن رساله از شکل بزرگ ايران را در نبود قانون ميمدر همين زمان  یو

ه ن مواجك يز سوی مجتهدين عصر از جمله مالعلهايي اكند كه البته با مخالفتينين از تفکيك قوا ياد مو همچ آزادی بيان و قلم مي نويسد

 (.931: 0939شود. )آجوداني،  مي

 کراناز جمله روشنفمي توان  نيز را گرديد یعصر پهلو يدر جامعه ايران ي فکریكه منشأ تحوالت يروشنفکر دين يدكتر علي شريعت

 دانست. رمعاص روزگار ديني

های سياسي بوده نظام ی برایران او غرب محوراصلي دو ي. ويژگروزگار گذرانيدتاريخ ايران  ی پرحادثه یهادر يکي از دوران يشريعت

 یاءگررا احي یوظيفه اصلي روشنفکر یو اقتصاد ي، سياسی، فکريهنگفر یدر مقابل غرب محور یهای جارالعملاز عکس يبا آشناي یاست. و

  مي دانست. "؟چه بايد كرد": رح دقيق بازگشت به خويش در مقابل اين سؤال كه و يا ط

 یافراد. شريعتي بدون آگاهي مردم راه به جايي نمي برد ،آگاهي روشنفکران كه عقيده داشتو  مي دانستهدف اصلي را آگاهي مردم  او

 كنند. نمي يقربان يو سياس ي، دينيام و منصب علمايده را به پای مق نداشته و يدانست كه تعلق خاص طبقاتي را روشنفکر م
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 بوده است.  یو فرد يجمع یرفتارها ی  ه عامل اصلي و جهت دهندهاست و دين هميش يدين یانظر شريعتي جامعه ايران جامعه از

صور ت شريعتي ته است.مردم صورت نگرف يبدون ارتباط با دين و عالئق دين ياقدر تاريخ ايران هيچ اتف او همچنين عقيده داشت كه

 (.415-419: 0951)ارمکي،  .ند را جدی نمي انگاشتنداشت ياجتماعي و سياسعمل ی به نقش دين در صحنه  كه اعتقادي روشنفکران

 

 نویسندگان يگيرجهت
   است. پديد آورده يو سياس یتون علوم اقتصاداست كه بيشترين بحث و جدل را در م ياز مفاهيم ييک يسياسی مفهوم توسعه 

ت در ، فريدون آدمي"روشنفکران ايران در قرن بيستم"دركتاب  ی، علي قيصر"ايرانيان یبيدارتاريخ "در كتاب  ياالسالم كرمانناظم

 جامعه"، حسين بشريه دركتاب "ايراني همشروط "در كتاب  ي، ماشااله آجودان"در ايران یمجلس اول و بحران آزاد"و  "انديشه ترقي"كتاب 

 در زمينه قلم زده اند. ،نويسندگان ديگر یبسيار و "تاريخ مشروطه"در كتاب  ی، احمد كسرو"در ايران يتوسعه سياس و يمدن

 ی طهباشد، نقمي یوی تر خاطرات روزانه  ايرانيان در مورد تاريخ نهضت مشروطه كه بيش یدر كتاب تاريخ بيدار يناظم االسالم كرمان

ت و وضعي مشروطيت را با دوران ناصرالدين شاهی در اين كتاب ريشه  یداند. ويدوران صدارت اميركبير می ابتداايرانيان را از  يشروع ترق

جر كه منبود انيات دخ یانحصار یواقعه اعطادوره ی ناصرالدين شاه   مسائل جمله از  بي ارتباط نمي دانست. روزگار اين پادشاهی همه جانبه 

 كند.مي يبيداری مردم ايران ارزياب ی نخستين نشانه كرماني اين موضوع را. مبارز شد روحانيون و در راس آنان مردم به واكنش منفي

، ميرزا آقاخان كرماني، يكرمان يخان، شيخ احمد روحه، ميرزا ملکمخان امين الدولنقش رجال سياسي و روشنفکراني همچون ميرزا علي 

 داند. يداری مياز ديگر عوامل بهم ميرزا حسن خان جنيد الملك را 

تا اساس مقدس مشروطيت فراهم نيايد نور علم »داند: خود را در استقرار مشروطيت محقق مي يآل سياسي و اجتماعايده ،االسالمناظم

 ...«.پس از اينکه مردم آزاد شدند ديگر مستبد و ظالم را در كار نخواهند گذارد »و « ساحت ايران نخواهد شد. پرتوافکنِ

ا برای هبا آنکه خون»ترين شعار خود جامه عمل بپوشاند يعد از چهار سال نتوانسته به اساسب هدارد كه مشروطادامه نيز اعالم ميالبته در 

 «.بر اهل ايران وارد شد، هنوز عدالت بوجود نيامده يهايعدالت ريخته و خسارت

مشروطيت و  ی عدم توسعه یاست برا يو اين عامل ؛اندادم شدهخ ،خائن و عده ای از خائنين ،از خادمين یدارد بسيارايشان اظهار مي

 تحقق اهداف آن.

عدم امل وع همگرايي را يکي ازو همين نا  منعکس نموده شتهوجود دا يرهبران روحان و خواهانكه بين مشروطه را يختالفاتااو بخوبي 

سالم با االناظم ،نشين كردن طباطباييو خانه يبهانون همچون بهروحاني يوجه به اختالفات از جمله قتل برخ. با تي دانستتوسعه سياسي م

 دارد كه مقصود مشروطيت حاصل نشد و نتيجه عکس داد.ياذعان م ینااميد

ات دست اول از مذاكرات و بيني و بدبيني نويسنده را مشاهده كرد. در اين كتاب اخبار و اطالعتوان تقابل خوشيدر سراسر كتاب م

 خواه و ديگران ارائه شده است. ي رهبران مشروطهسياس یگفتگوها

روشنفکران به ديدگاه  هم ،آگاهي از حقوق ملي خود جهتيي در خصوص باسواد كردن مردم آيت اله طباطبا یهانمونه انديشه یبرا

 د:طباطبايي مي گوي ول آيت اهللشباهت دارد؛تا جايي كه ناظم االسالم از ق زمان مشروطه به ديدگاه روشنفکران هممشروطه و  انقالبپيش از

بايد سعي كرد ملت عالم تحصيل كرده شوند چه پس از آنکه عموم ملت عالم )تحصيل كرده( شدند آن وقت حقوق ملي خود را »...  

 مکاتب و احداث دانند و ... ديگر هرگز زير بار ظلم و جور و استبداد نخواهند رفت ... پس بر شما باد به اصالح معارف و تأسيس و تکثيرمي

اظم كند و نيمدرسه اسالم را تأسيس م ،برخي روحانيون یهابا وجود مخالفت يطباطبايكه بينيم مي و...« علميه و غيره مدارس ابتدائيه و 

 (.090-049: 0999)كرماني،  نمايد. آن انتخاب مي یاالسالم را به مدير

ر گيری خود را دمدرن ايران معاصر را بررسي كرده و جهت یه سير روشنفکرجامعه شناسان یديگر از نويسندگان كه با رويکرد يکي

پيش  ائلمس به در اين كتابقيصری . است یرده علي قيصرعنوان ك "روشنفکران ايران در قرن بيستم"سياسي در كتاب  ی خصوص توسعه

  .دارد اتيز اشارشنفکری پس از انقالب نيگفتار به تحوالت رويدر بخش پ ه.پرداخت  91انقالب  از 

گر از يي دياند. در جاهنکرد يكه تأكيد بر حقوق فردی است توجه مدرنيتهعمده كند كه روشنفکران ايران به يکي از عوامل اذعان مي او

ني وق مدگسترش حق قصد تنها،هر جا صحبت از حقوق زنان به ميان آمده ين روشنفکران ايران و جامعه ايرانكه در بي نمايد اشاره مي كتاب

  خبری نيست. حقوق سياسي آنان بوده است و از زنان

داشتند و به همين جهت به جای تالش در مطمح نظر فرد از جمع را  اطاعتاكثر روشنفکران رويکرد  0991در انقالب  یاز نظر قيصر

را  الت محض انقالب و اطاعتيروی از تحوتر پ بيش ،رسيدن به آن اهداف یكار براه راهئو توجه به اهداف انقالب وارا ياسجهت توسعه سي

 كار خود قرار داده بودند. ی سرلوحه
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 داند. مدرن ايران مي یروشنفکر یگيردر شکل یكليد یاهضت ملي شدن صنعت نفت را مرحلهقيصری ن

 يشمندانو ديگران را اندي يريعتچون ش يداند و كسانمي یروشنفکر ی را نشانه ردّ متافيزيك ،از افکار مدرن متاثر ، وديگر ييشان در جايا

. ) درنيتهم یهاباشد تا پرداختن به انديشهميو ايمان مردم  ييت احکام الهي و تشريح بينش مذهبتر در جهت تثب داند كه نظراتشان بيشمي

  ( 0939: 99-99قيصری،

 ی وسعه. ايشان برخي از موانع تاست ياسفرهنگ سيی ايران در عرصه  محمود سريع القلم از جمله يکي ديگر از نويسندگان معاصر

ي پ يايشان را در مورد توسعه سياس یگيرتوان به نظر و جهتموارد مي با توجه به اين  .ندكمطرح مي ولفهرا در قالب چهار م ايران يسياس

 برد: 

 (فرهنگ روستایی و عشایري1

 یاالعادهيفه از اهميت فوقو احساس تعلق به ايل و طا ياوندگراياين واقعيت است كه خويش حاكي از یو عشاير يبررسي فرهنگ روستاي

 ردد. درگآن برمي وجوه مرتبط بارد چگونگي حفظ امنيت و ايل و طايفه در مو یهاموضوع به تجربه بن مايه های اينبرخوردار است. ريشه 

 ،یرايو عش ي. در فرهنگ روستاياست فرد لور واكنش هایتب همهمان ايل و ايل  ،بلکه فرد ؛قابل تصور نيست ياين مجموعه فرد به تنهاي

مل واده را نيز شاگيرد بلکه كل خانتعلق نمي یشود منحصراً به ويكه واگذار م يهاياوست. نقش يمنوط به موقعيت خانوادگ ،فرد يارزياب

 ياعاء اجتمكند. از طرفي فرد در زمان ارتقتقاء پيدا مييابد، در حقيقت خانواده او اراز يك خانواده ارتقاء اجتماعي مي یعضو يشود لذا وقتمي

 در حوزه یابرخوردار شوند. اين خصلت عشيرهاجتماعي  یش را بگيرد تا آنها نيز از مزاياكوشد تا دست ساير اعضاء خانواده و قوم و خويمي

  سياست و اقتصاد ايران همچنان ادامه پيدا كرده است.

  یاي سياس( پایين بودن سطح آگاهی ه2
نياز مختلف موجود پيش یهاحاكم و ديدگاه يند آگاهي است. اطالع از وضع سياسنيازم يو توسعه سياس يبدون شك مشاركت سياس

 باشد.مشاركت آگاهانه مي

 ( عدم وجود احزاب سياسی کارآمد3
دين به فرد هستند نه به اصول و اركان حزبي. بتوان گفت كه اكثريت قريب به اتفاق احزاب كنوني كشور متکي و وابسته مي يبطور كل

 . يشود، نه با منافع حزبدگرگون مي ها و مواضع حزبي با تغيير موضع فرد با نفوذ حزبكه ديدگاه ينمع

 قابل مالحظه برخوردار باشد.  یانتظار داشت كه احزاب از كارآمد تواندر اين صورت نمي

 ( پایين بودن سن رأي دهندگان4

 مخالفند. استدالل اين عده آن است كه افراد یاني كه با سن پايين رأانتخابات است.كم نيستند محقق ين نمود مشاركت سياسمهمتري

قدرت تجزيه  وهستند. از آنجا كه افراد با سنين پايين از درك  يعقالن یاسات و كمتر تابع مالك و معيارهاتر تابع احس تر بيشدر سنين پايين

توان چنين نتيجه گرفت كه رأی آنان بيشتر از روی احساسات و و فرهنگي عاجزند بنابراين مي يو اجتماع ی، اقتصاديياسو تحليل مواضع س

 (.99: 0915عواطف باشد نه آگاهي )ايوبي، 

طرح م يي راهاگيریتعدد نظرات و جهتم یدر مقاالت و كتابها يمسايل سياس ی حسين بشريه هم از نويسندگاني است كه در زمينه

ه در داند كمي يسياس ياجتماعي در زندگ یهاای گسترش مشاركت در قالب گروهرا به معن ي. ايشان فرجام يا هدف توسعه سياسنموده است

 تواند در خالء تحقق يابد. گيرد و طبعاً نميو فرهنگي صورت مي ی، اقتصادي، اجتماعيمتن عوامل تاريخ

و معتقد  كنديسياسي ذكر می ترل حکومت بر مبنای قدرت را به عنوان يکي از موانع توسعه بيشريه تمركز منابع قدرت و افزايش كن

بر اين باور است كه در دوران بعد از  یدهد. در مورد ايران و يرا كاهش م يقدرت احتمال مشاركت و رقابت سياساست كه ساخت متمركز 

از ايجاد  اعم های مختلفاقتدار طلب پديد آمد و به داليل يا بهانه يساخت دولت مقيد شدن قدرت به قانون، رغميبطور كلي عل هانقالب مشروط

 انحصاری در دست حکومت متمركز گرديد.  يصورته ديگر منابع قدرت ب یو موارد یاقتصادی واحد، تسريع توسعه  ي، هويت مليوحدت مل

 اند.ومند شدهنير ي،نهادهای مدن در ايران روی هم رفته نهادهای اجبارآميز در غياب

ت بر سر راه رقابت و مشارك و همين تواناييدهد مي آنرا افزايش  و توانايي يكارآي ابع مختلف در دست حکومت،كه تمركز من باور داردوی 

 .مي كند سياسي مانع ايجادی در سياست و توسعه 

داند كه ميان تمدن و فرهنگ مي ييا فرهنگ يهای تمدنشکاف ،سياسي ی جامعه ايران را از نظر توسعه یهابشريه مهمترين شکاف

وجود داشته و باعث گرديده كه تمدن و فرهنگ فعلي ايران از روی هم سوار  يو تمدن و فرهنگ غرب يايران قديم و تمدن و فرهنگ اسالم

مانع  ن سومين و آخرينرا بعنواگروه حاكم  يو فرهنگ سياس یشکل گيرد. نويسنده ايدئولوژ يتمدن یهاو نه تركيب و امتزاج اين اليه ،شدن

 كند. مي يايران معرف يتوسعه سياس
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را  يم عمل سياسداند كه ظروف انجامي يمجموعه عقايد، نمادها و ارزشهاي به نقل از لوسين پای فرهنگ سياسي يك جامعه را یو

 (.09: 0931)بشريه،  .كنندتعيين مي

هر كدام از منظر خود و با توجه به مشاهده  .را   مشاهده كرد انهای آندار بودن ديدگاههتوان زاويو آثار نويسندگان مي داربا نظريه جهت

 گردد. ميای يکسان از توسعه سياسي ی رويهگيراند كه سبب عدم شکلرا ابراز نموده شانهايتحليل ،وقايع عصر خود
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 گيريبحث و نتيجه
بدانيم هنوز هم ماهيت قدرت سياسي و نقش و عملکرد آن در ايران ناشناخته  ست گيری ذكر اين نکته الزم اجهقبل از پرداختن به نتي

های سياسي موجب ناديده گرفتن تأثير قدرت های ساده، بسيط و سطحي برای رفتارهای شخصيتتوسل به تحليل .ای از ابهام استهو در پرد

 گردد. سياسي مي

ن با ايدر رفتارها و عملکردها  آنان ت ظاهری افراد و نه توجه به قانونمند بودنگمان به وجود كنترل دروني، توجه به قيافه و شخصي

ته بودن انگارانه و ناشناخهايي از تحليل سادهآيند نمونهگردد يا اصالً بوجود نميبرطرف مي يمنفي قدرت سياس یتصور كه مشکالت و پيامدها

 (.51: 0939ماهيت قدرت در ايران است.  )بشريه، 

ر سطح ا دهنوز نتوانسته سودمندی خود ر يان دريافت كه سياست و توسعه سياستوكه ذكر آنها رفت مي یاقشار یگيرلعه جهتبا مطا

 های مختلف به روشني نشان دهد.ها در زمينهاقشار و توده یاجتماعي برا یهاجامعه و در بين اليه

 

 نتيجه گيري
بلحاظ ارزشي و از منظر آزادی انديشه و بيان، هيچ مشکلي بر آن ها مترتب نيست، به با تو جه به ديدگاههای مختلف و گاه متضاد كه  

نظر مي رسد ضمن بررسي و كنکاش در مسائل و مشکالت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و سياسي،ضرورت دارد همه ی ابعاد جامعه از نگاهي 

انديشه، شناسايي و به نگاه علم باور) البته مقصود ديدگاه پوريتويستي شکاف های عمده اجتماعي توسط صاحبان  علمي مورد تدقيق قرار گيرد.

  تمکين شود. "قانون"همان يك كلمه ی متشارالدوله به ميدان داده شود؛ و نيست(

گرايي  وه، و اجتناب از باند بازی و گرتبصره های نانوشته گريز ازو ،قانون مداری بي ارفاق و توسعه علميضروری است در برنامه ها كالن 

   .لحاظ شود. انسجام اجتماعي هرگز حاصل نمي شوددر دستور كار نيازهای اساسي انسان عصر كنوني فهم  های آسيب زا، و

 يمگاه متناقض دارد را بايد در عل اساسي و یاقشار مختلف تفاوتها یسياسي از سوی ها نسبت به توسعه یگيرشود جهتياينکه ديده م

  و سياست ورزی جست و جو كردسياست ر علمي ديدگاه های غينبودن 

ه ك مي كنندديگر معطوف  یهاخود را به حوزه یگيرجامعه ايران جهت ی در بدنه يکران با غفلت از وجود واقعيت دينبرخي از روشنف

ع برخي از روحانيون با نيازهای و گاه مواض.مردم مي شودروحانيون و توده مردم گرديده  خود موجب فاصله گرفتن و ايجاد خالء در بين آنها و

  امروزی فاصله ای چندان منطقي ندارد.

 اكنون.سياسي قبول كنيم ی توسعه ی عنوان يك واقعيت بپذيريم و همچنين جايگاه خود رادر زمينهه سياسي را ب ی توسعه الزم است

 ،ايران ایبر بيش از هر چيز  ،به مصالح  همه اقشار نونمندقاپاينبدی  در در كليه ی امور جامعه خود هستيم؛ وسعه ی ص و نياز به توسع علمي

، موجدانسجامي كارساز باشد  و در تمام جهات بر فرهنگ پويای كشور قادر است ي هدفمند و متنبيسياس ی توسعه .حياتي استضرورتي 

  كاری بکند كارستان. 
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