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مقدمه
توسعهی سیاسی در رویکردهای مختلت ،به شیوههای گوناگونی تعریت شده است .هر یگک
از این تعاریت ،شاخصها یا نشانگان متفاوتی را در نظر میگیرند .از این مهم تگر ،تعگاریت ارائگه
شده گاه ،معرف فرآیندهایی هستند که سازوکار رسیدن به توسگعهی سیاسگی را مشگخص مگی-
سازند ،و گاه ،تعاریت موجود ،اهداف خودِ توسعهی سیاسی را توصیت میکنند .بنگابراین ،روشگن
است ،نویتوان تعریفی از پیش معین و ساده از این مفهوم به دست داد .بگا وجگود ایگن ،روشگن
ساختن ابعاد این مفهوم با توجه به حجم کارهای فراوانی که وجود دارد ،دور از دسترس نیست.
در این پژوهش می خواهیم به این امر مهم و اساسی بپردازیم که توسگعه سیاسگی ایگران در
،الب یکی از ابعاد فرهنگی هویت ملی ایران یعنی "ایرانیت" چگونه تعریت ،بازیابی ،پیجگویی و
نهایتاً به نتایجی خاص منتهی میشود .محورهایی که در این پژوهش با بررسی آنهگا بگه ایگن
رابطه (گسستگونه/پیوستگونه) دست مییازیم به این ترتیب میباشد:
توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران ،ظرفیگتسگنجی زیرسگاختهگای ملگی بگرای توسگعه
سیاسی ،نقش هویت فرهنگگی در توسگعه سیاسگی ،موانگه فرهنگگ ایرانگی و توسگعه سیاسگی،
گسستها و پیوستهای توسعه سیاسی و ثتات/بیثتاتی سیاسی ،فرهنگ سیاسیِ ایرانی و کُگنشِ
پس نگرانۀ پویایی سیاسی ،نستت ناسیونالیسم ایرانی و انتساط سیاسگی ،جنگتشهگای اصگالحات
ملی به مثابۀ ناخرسندی از توسعه سیاسی ،ناسیونالیزاسیونِ «سیستم سیاسی» و نوزایشِ «توسعه
سیاسی» ،نختگان و جنتشهای ناسیونالیستی و توسعه سیاسی ،سانترالیسم و فدرالیسم و الهیات
توسعه سیاسی ،تتیین رابطۀ باژگونۀ نظریه انحطاط ایران و توسعه سیاسی ،توسعۀ سیاسیِ بگوم-
ملیگرایانۀ ،سیاستگذاری ،گومی-مگذهتی ،امنیگت و توسگعۀ پایگدار سیاسگی ،نگاهوگونیهگای
ساختاری ،تخاصوات درونی و توسعهنیافتگی سیاسی ،توسعه سیاسی :میانۀ ،گومگرایگی و ملگی-
گرایی ،ناحیه ،هویت و توسعه سیاسی ،کورولوژی سیاسی :فراخوانی برای توسعه سیاسی ،پیوستارِ
«ادراک محیطی»« ،توسعه سیاسی» و «امنیت ملی» ،انسداد-انتساطِ توسگعه سیاسگی و مفهگومِ
امنیت ملی ،پیامدِ امنیتی ناسیونالیسم و ایرانگرایی در توسعه سیاسی.
اینکه ژئوپلیتیکِ ایران و انگارههای منتعثِ از آن چگونه در تکوین و نضگِِ توسگعه سیاسگیِ
ایرانی نقشآفرین بودهاند ،مهمترین سوالی است که این ،سوت از رساله به دنتال گرهگشگایی از
آن است.
توسعۀ سیاسی در تاریخ معاصر ایران
توسعۀ سیاسی ایران در شرایر پیشامشرو ه بگه واسگطه در کگانون ،گدرت و سگلطه بگودن
سلطان ،بردگی بروکراتیک مردم (رعیت) و وجود رژیمهای ا،تدارگرای متکی بگه ظگواهر دینگی
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موجتاتِ بی تحرکیِ سیاسی در مردم(فقدان مشارکت و فقدان یا بیتاثیری تقات اجتواعی شده
بود و آن را در وععیت توسعه نیافتگی سیاسی ،رار داده بود.
اما در دوران پسا-مشرو ه با تزلزل ارکان ،درت متورکز ،اجار که دالی مختلگت داخلگی و
خارجی داشت ،نهادهای غیررسوی غیردولتگی شگک گرفتنگد کگه هریگک در پیگروزی انقگال
مشرو ه ،سهوی ایفا کردند ،ولی سهم و گسگترش بیشگتر آنگان در سگالهگای پگس از انقگال
مشرو ه روی داد .حاص این شک گیری و ،وام یافتن نهادهای مدنی ،تورکززدایگی از سگاخت
،درت سیاسی و روی نوایاندن توسعه یافتگی سیاسی بود .ایگن تورکززدایگی نگه تنهگا در نظگام
سیاسی ،بلکه در نظام اداری هم شک گرفگت .حگوادب بسگیاری پگس از انقگال مشگرو ه در
تورکززدایی از ،درت سیاسی وجود داشت که از جوله آنها میتوان به ایگن مگوارد اشگاره کگرد:
تحدید ،انونی ،درت سلطان ،تأسیس مجلس و مسئله تفکیک ،وا و نهایتاً انجونهگای محلگی و
مردمی .از این رو از میان شاخصههای فراوان توسعه یافتگی سیاسی پگس از انقگال مشگرو ه،
می توان به موارد زیر اشاره کرد :زایش احزا و جوعیتها ،تعدد و تنوع مطتوعگات و بگه میگدان
آمدن زنان.
در دوران پهلوی ،بگه واسگطۀ شخصگی شگدن تصگویوات نختگگان بگهویگژه شگاه ،تشگدید
تورکزگرایی بوروکراسی اداری و تقویت سازمانهای امنیتی و شدت یافتن سرکو سیاسگی ،بگا
یک دوره توسعه نیافتگی سیاسی روبهرو هستیم که با شاخصههایی چون شگک گیگری احگزا
دولتی و فقدان فضایی برای مخالفت کردن و محدودیت انتشار آزادانه مطتوعات و ...میتوان آن
را شناخت.اما پس از انقال اسالمی ،تورکززدایی را در عرصههگای مختلگت ،از جولگه در ابعگاد
سیاسی گ ا،تصادی و در متییرهایی مانند تفکیکگرایی در ،وای سهگانه ،گسترش تورکزدایی در
عرصه ا،تصاد و شک دهی شوراهای محلی و مردمی دامن زد کگه مطگابب بگا اصگ ، 57گانون
اساسی این عدم تورکز به خوبی به نوایش گذاشته شده است:
در اص ، 57انون اساسی، ،وای حاکم در جوهوری اسالمی ایگران مسگتق از هگم هسگتند،
ولی این ،وا زیر نظر والیت فقیه اداره میشوند .آنچه در این اص آمده ،تفکیک سه ،وه مقننگه،
،ضاییه و مجریه است که زیر نظر رهتری اداره میشوند .التته نظارت رهتگری بگهمنزلگه از بگین
رفتن استقالل ،وا نیست؛ زیرا رهتری بر متنای بنگد  7اصگ ، 110گانون اساسگی ،وظیفگه حگ
اختالفات و تنظیم روابر ،وا را بر عهده دارد .به بیان دیگر، ،گانون اساسگی جوهگوری اسگالمی
ایران پس از پذیرش مهمترین اص خود ،یعنی والیت مطلقه فقیه عادل و جگامه الشگرایر کگه
عامه مردم آن را پذیرفتهاند ،نقطه اتصال ،وای حاکم را ولی فقیه و رهتگری و اعوگال حاکویگت
،وای مزبور را صرفاً بر اساس نظر و نظارت رهتر ،مشروع و ،انونی میداند .پس اص  57بگر دو
مسئله تأکید دارد :نخست اینکه در ایران سه ،وه وجود دارد و این سگه ،گوه از یکگدیگر مسگتق
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هستند ،بهگونهایکه هیچیک از ،وا نویتواند ،وه دیگری را منح سازد و او را از انجام وظایفش
بازدارد یا آن را به تأثیر از خود به انجام ا،دام یا ا،داماتی وا دارد .دوم ،این ،وا زیگر نظگر رهتگری
است که خود منتخب مردم است .در وا،ه ،نظارت ولی فقیه بر ،وای سهگانه به این مفهوم است
که وعهکنندگان ،انون اساسی و مردمی که این ،انون را تأییگد کگردهانگد ،نظگارت عگالیتگرین
منتخب خود را برای حفظ استقالل ،وا الزم دیدهاند .به بیان دیگر ،رهتگری در نظگام جوهگوری
اسالمی از ویژگیهایی چون عدالت و تقوا برخوردار است و هوین امر ستب ا وینانی برای مردم
است که هیچیک از ،وا توان سوء استفاده و تورکز ،گدرت را نخواهگد داشگت،( .گانون اساسگی،
 :1368اص )57
تجربه جوهوری اسالمی ایران در دوره چه ساله این نظام سیاسی ،مالکگی بگرای ارزیگابی
نتایِ انقال اسالمی از نظر دستیابی به توسعه سیاسی است .این تجربه که در راسگتای تحقگب
آرمانها و شعارهای مهم انقال اسالمی بوده است ،نحوه رسیدن به توسعه سیاسی را در ،الگب
افزایش ظرفیت نظام ،برابری و انفکاک ساختاری پوشش میدهد .در این راسگتا ،شگاخصهگایی
مانند توسعه انسانی ،تحقب عدالت اجتواعی ،استقالل ا،تصادی صنعتی و آزادی و مردم سگاالری
،اب ذکر است که در مجووع حاکی از ظرفیتهای نظام جوهوری اسالمی در راستای تفکیک و
تخصصی شدن امور و ایجاد برابری است( .شفیعی فر)109-108 :1394 ،
ظرفیتسنجی زیرساختهای ملی برای توسعه سیاسی
برای بررسی ظرفیت ها و پتانسی های زیرساختی ملی برای توسعه سیاسی مجتگور خگواهیم
بود که اندیشه سیاسی ایران و مواجهات آن با مدرنیسم غربی مراجعگه کنگیم .در تگاریخ اندیشگه
سیاسی در ایران، ،رن نوزدهم از اهویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چه این که این ،گرن
را سرآغاز دوره مدرن میدانند که در ساخت سیاسی ایران نیز تیییرات عوده ای به بگار آورد و از
آن به عنوان حاکویت شته مدرنیسم یاد میشگود .برآمگدن و چیرگگی شگته مدرنیسگم دولتگی و
غیردولتی در ایران بر دو پایه استوار بود:
نخست نفی هوه سنتهگا ،نهادهگا و ارزشهگای ایرانگی کگه «عقگب مانگده» و سرچشگوه
حقارتهای ملی محسو میشدند ،و دوم اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچگک امگا
رو به گسترش از جامعه شهری( .کاتوزیان)149 :1389 ،
حسین بشیریه ،حکومت رعاشاه را دوره ای میداند که در آن نوسازی ایران (به شیوه غربی)
از لحاظ فرهنگی و ا،تصادی بر سایر اهداف به ویژه تیییر رابطه و شیوه اعوال ،درت و افگزایش
مشارکت سیاسی ترجیح داده شد .ماهیت نظام سیاسی در ایران چنان تاثیری بگر سگطح زنگدگی
اجتواعی و ا،تصادی گذاشته بود که تقات با شئون مستقلی مانند اشراف ،اصگناف و روحگانیون
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امکان رشد و تأثیر گذاری بر حدود ،طعی ،درت خودکامه پیدا نکرده بودند و اغلب اراده شگاه در
حکم ،انون تلقی میشد( .بشیریه)67 :1380 ،
از دیدگاه تاریخ تفکر و جامعه شناسی عقاید ،در اواخر ،رن نگوزدهم ،متگارز پرنفگوذی چگون
سیدجوال الدین اسدآبادی بر این اعتقاد بود کگه عامگ عوگده عقگب مانگدگی عوگومی جوامگه
مسلوان از غر مدرن هوانا افول فلسفه در این جوامه است .از نظر سید جوال و پیگروانش هگر
گونه اصالح عویب و ماندگار در گرو احیای فلسفه بود،( .اعی مرادی.)23 :1384 ،
شکست سهوگین ایران از روسیه در ،رن هجدهم ،موجد اندیشه اصگالح در ذهگن نختگگان
سیاسی شد .در حالی که چند سال ،ت از این جنگها و در آخرین سالهای این ،رن ،نوایندگان
جوهوری فرانسه که به ایران آمده بودند ،در بازگشت در توصیفی د،یب از احوال ما نوشتند« :مگا
در ایران کسی را ندیدیم که از اتفا،ات بزرگ اروپا و انقال کتیر فرانسه ا العگی داشگته باشگد.
حتی صحتت جنگ را هم نشنیدهاند .هوگی در بی ا العی کام از حوادب خارج از کشور خگود
به سر میبرند»(توکلیان)1390 ،
نخستین تالشها در ایران برای نوسازی سیاسی توسر عتاس میرزا شگک گرفگت .او ابتگدا
برنامه اصالحات را در حوزه محدود نیروی نظامی پیش گرفگت و سگپس آن را بگه حگوزه علگوم
توسعه داد .این دوره شروع اصالحات با اصالحات دیوانی و نیز فرهنگی  -آموزشی بسیار محدود
در دوره محودشاه تداوم یافت .دوره صدارت امیر کتیر و تالشهای اصالح لتانگه او -بگه رغگم
گسترده تر بودن نستت به تالشهای پشین  -آن ،در کوتاه بود که به عرصه اصالحات سیاسی
کشیده نشد،( .اعی مرادی)34 :1387 ،
نقش هویت فرهنگی در توسعه سیاسی
فرهنگ و هویت فرهنگی-چه به عنوان هدف و چه به عنوان وسیله-در اندیشههای توسگعه
اغلب نقش و اهویتی محوری نداشته است و معووالً عدهای از اندیشوندان با جزمگی نگگری بگه
سنت و تأکید مصرانه بر حفظ و دفاع از آن ،نوسازی و توسعهء سیاسی برخی جوامه را به تعویگب
انداختهاند .اما با مرور زمان دیدگاهی مخالت و در عین حال مشهور پدیگدار شگد کگه مگدافعان و
حامیان آن ،بر گذار خطی و رویههای این چنینی تأکید داشتند و معتقد بودند کگه رونگد تگاریخ از
حرکت باز نخواهد ماند .این گروه برای ایجاد دگرگگونی در جوامگه و بگرای رسگیدن بگه رشگد و
توسعهء سیاسی ،مانند کتا آشپزی رفتار کردند که التتگه نگه تنهگا نتیجگهای نگرفتنگد ،بلکگه از
کاروان رشد و توسعه نیز بازماندند( .الهی منش ،بیتا)
محودحسین الهی منش در مقاله "نقش هویت فرهنگی در توسعه سیاسی" عوام فرهنگی
تضعیت کنندهء توسعهء سیاسی را این گونه بیان میدارد:
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 .1جزمیت :این عام مانه فرهنگ خالق و پرورش ذهن متتکر است .هگر عقیگدهء جگازمی
موجب میشود که مردم آگاهیها و تواناییهای خود را نادیده بگیرند و آرام آرام از رفتار انسگانی
دوری گزینند؛ در حالی که مردم باید با ناً خود را در اندیشهها و اعتقاداتشان کامالً آزاد احسگاس
کنند و بر این باور باشند که هر گونه آموزش یا تأثیر خارجی دیگگر ،سگاز و برگگی اسگت بگرای
کوک به خود جهت بررسی اعتقاداتشان و تنها ابزاری که جامعه بگرای اصگالح افگراد در اختیگار
دارد ،آگاهی تکام یافتهء با نی آنهاست .این به منزلهء ،طب نوایی اسگت کگه جهگات نقشگه
(دنیای وا،عیات) را به روشنی و به گونهای د،یب مینوایاند و بدین ستب توانایی تأثیرگگذاری بگر
ریب توسعه را دارد.
جزمیت دستگاه حاکوه نیز امکان استفاده مطلو از نیروهای خالق و سازندهء اجتواع را بگه
هدر میدهد و تاریخ بیانگر این وا،عیت است که پیشرفت اجتوگاعی و توسگعهء سیاسگی ،محتگاج
هوکاری مردم در امور دولتی است.
ذکر این مطلب عروری است که اعطای امتیاز در وجوه متفگاوت بگه سگود تقگه و ،شگری
خاص از سوی دولت ،خواه ناخواه بر عدم توای مشارکت سیاسگی سگایر ا،شگار اثگر مگیگگذارد؛
بنابراین باید به نیروی مردم اهویت داد ،چرا کگه پیشگرفت هوگه جانتگهء نظگام سیاسگی ،بگدون
تشریک مساعی مردم معنا و مفهومی نخواهد داشت
 .2وجود تفکر افرا ی دربارهء هویتهای فرهنگی جوامه :در گذشته این عو برای سگتایش
نژاد و ملت صورت میگرفت که میتوان از آلوان هیتلری و ایتالیای زمان موسولینی نگام بگرد و
دانست که چگونه افراط بیش از حد و تأکید صرف بر نژاد و ملت و دولت ،عوا،ب وخیوی به بگار
آورد.
اگر هویت فرهنگی جامعهای چنین مشخصهای به خود گیرد ،تتیین و تعیین توسعهء سیاسی
در مفهوم وا،عی آن غیر موکن است.
 .3سیاست زده کردن فرهنگ و دستاویز نوگودن آن :چنگین رونگدی مگانه اساسگی توسگعهء
سیاسی به شوار میآید و در نهایت ،به نوعی ابتذال و عوام پسندی (از جوله نابودی ارزشهگای
نا و خال،یت و ابتکار) ،افزایش ناسازگاری ،تضاد ،خشونت و نابسامانی اجتواعی متدل میشود.
 .4اعتقاد به ریاعت فرهنگی :سخن از خود بسندگی فرهنگی نابجاست و نویتگوان خگود را
در دنیا منزوی انگاشت .در این صورت باید روزنهء امید به پیشرفت و تر،ی را بسته تلقی کرد.
 .5وابستگی غیر اصولی و محافظه کاری سنتی دربارهء نیاکان :وجود دیدگاه محدود و بسگته
در زمینهء تیعت ،انسان و محیر؛ روحیه بیاعتوادی و عدم تفکگر اسگتقرایی داشگتن ،از موانگه
فرهنگی توسعه به شوار میآید( .هوان)
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موانع فرهنگ ایرانی در توسعه سیاسی
عوام و مؤلفه های زیادی به عنوان موانه فرهنگگ ایرانگی در توسگعه سیاسگی ایگن کشگور
تاثیرگذار است که در این ،سوت به صورتی مجو و صرفاً به بخشی از آنها اشاره میشود:
ساختار جامعه قبیله ای یا مکانیکی :در هوتستگی ارگانیک ،روحیگه اشگتراک روحیگه
اشتراک مساعی جوعی ،زیاد و ،اب مالحظه است .اگر باید بگرای سگرنگونی حگاکویتی شگرکت
کند .دالی آن را میداند و نوع شرکت خود را نیز میشناسد .به منظگور اصگالح و بهتگود در آن
شرکت میکند و نه به امید تجارت و تصرف مواعه افراد ،دیم .هوتستگی ارگانیگک بگاور نگدارد
که بتواند حکومت را سا،ر کند برای اینکه خودش در منابه ملی و چپاول آن با دست بگاز عوگ
کند ،حکومت را سا،ر میکند به دلی این که وظایت تخصصی خود را خو انجام نوگیدهگد و
اینکه افراد الیب تر باید به جای آنها بنشینند در فرهنگ هوتستگی ارگانیک منابه جامعه نیز در
خور توجه است و فرد منافه خود را در منافه جامعه میبیند ،در هوتستگی مکانیکی منگافه افگراد
بر منافه جامعه اولویت دارد و هوین مورد برای متالشی کردن جامعه کفایگت مگیکنگد در نگوع
هوتستگی ارگانیک ،جامعه نیاز بگه فگداکاری دارد و بگرای رشگد خگود ،ربگانی مگی لتگد ،نگوع
هوتستگی مکانیکی ،افراد متو،ه هستند که جامعه فگدای آنهگا شگود کگه التتگه نشگدنی اسگت
تفکیکی این چنین از دو الگو ،نوونه ای عالی است که در بستر اجتواع به صگورت خگالص پیگدا
نویشود ،آمیزش از این دو وجود دارد .عناصر هر نوع که بیشتر باشد .جامعه را بگه سگوت خگود
متوای میکند( .رعا ،لی)196 :1373 ،
جامعه کوتاه مدت :فقدان استورار بلند مدت ،منجر به و،وع تیییر است ،چشوگیر از یگک
دوره کوتاه مدت به دوره کوتاه مدت بعدی میشد به نحوی که تگاریخ بگه صگورت رشگته ای از
دورههای کوتاه مدت پیوند خورده به هم درآمد .بنابراین از این جهت تیییرات فراوان ترو معووالً
اساسی تر و تحرک اجتواعی از تقه ای به تقهی دیگر به مراتب شدیدتر از جوامه سنتی اروپا
بود .اما باز و بنا به تعریت این شرایر ستب میشد تیییرات انتاشتی در بلند مدت از جوله انتاشت
دراز مدت دارایی ،ثروت ،سرمایه ،نهادهای اجتواعی و خصوصی ،حتی نهادهای آموزشگی بسگیار
دشوار شود .هوه اینها در هر دوره کوتاه مدت به شک عگادی پیشگرفت مگیکردنگد یگا وجگود
داشتند ولی در دوره کوتاه مدت بعدی باید از نو پی ریزی میشدند یا از اساس تیییر مگیکردنگد.
(هوایون کاتوزیان)33 :1380 ،
ثبات جویی :فعالیتی که انسان را چنان در زمان حال ادغام میکند اصگالً آینگدهای بگرای
خویش متصور نتاشد .از این رو فعالیتهای معطوف به تالش معاش ،فعالیتهاییاند که با
نا امیدی دنتال میشوند این نا امیدی ما را به سر خم کردن در برابر وعه موجودمگان رانگد.
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در این سازگاری با نا امیدی بود که کوشیدیم خود را نستت به آنچه داریم یا به ما داده میشگود
راعی کنیم و آن را ،سوت تقدیری خویش بدانیم از جوله ،به این دلی ،ناعت لتی در فرهنگ
ایرانی اعتتار یافته که ،ناعت لتی در اص بروز سازگاری با نا امیدی اسگت .در ،ناعگت انسگان
رویارویی برای دست یافتن دارد ونه در صورت داشتن آن امیدی به تحققش .پس هوین میماند
که بکوشیم که خود را نستت به وعه موجودمان راعی نگه داریم تا متادا وعه از این که هست
بدتر شود .سازگاری با نا امیدی چنان ما را در بند کرده است که انگگار ،گدرت بگه تصگور آوردن
وعه بهتر را از دست دادهایم :پس اصالً نویدانیم کار و کوشش به چه کارمگان مگیآیگد درایگن
حال ،هوین میماند که وعه موجود نامطلو را با انتظار کشیدن آنچه می دانیم چیست تحوگ
کنیم،( .اعی مرادی)148 :1386 ،
پنهان کاری :ساختار اجتواعی و فرهنگی زندگی ایرانیان برنوعی سگاختار بنیگادی تقگابلی
میان درون و بیرون متتنی است .بیرون برای ایرانی عرعه تضادها ،نا امنیهگا ،فقگدان اعتوگاد و
ا وینان و به نوعی تنازع بقای غیر اخال،ی است .اما در عرصه درون ،عرصه اعتوگاد ،ا وینگان،
آرامش ،پیش بینی پذیری ،فهم متقاب و استیفای حقوق و فضای اخال،ی و عووماً سرشا از دگر
خواهی و فداکاری برای دیگران است .به هوین دلی  ،عرصگه خصوصگی و عرصگه حکگومتی در
عرصه متقاب در زندگی ایرانی بود و عرصه عوومی حیات چندانی نداشته است .زندگی در چنین
وععی ستب میشود که در ایران ،ظاهر آدمی حاکی از ته متتگاینی اسگت کگه در اوسگت او در
بیرون ناچار است که باالخص در روابر ،درت به هیچ وجه درگیری مستقیوی پیدا نکنگد از ایگن
رو به سوت حفظ ظاهر و اهر سازی گرایش فراوانی پیدا مگیکنگد .روحیگه تولگب و چاپلوسگی
هوراه با اد و احترامی که رفتار ایرانی هویشه با آن تگومم اسگت ایگن ظگاهر سگازی را تقویگت
میکند .نتیجه در ایران هوه چیز در صورت ظاهر خالصه میشود و آبرو اصلیترین ابزار اعتوگاد
به نفس است( .میرزایی و رحوانی)39 :1387 ،
خود مداری :بر خالف نظریه ای که فردیت یا اصالت فرد را به عنگوان یگک از پایگههگای
نیرومند توسعه و شکوفایی انسان ،لوداد میکند و آن را اساس اراده شهروند اجتواعی در فراینگد
شک گیری احزا و گروههای متشک سیاسی بوده است .التتگه علگت آن را بایگد در فرهنگگ
سنتی جامعه ایران جستجو کرد .بدین معنی که افراد در سطوح مختلگت اجتوگاعی عگون حفگظ
الگوی فرد گرایانه خود تنها در امور خاص دینی ،ائ به تشک های جوعگی بگودهانگد و در ایگن
اجتواعات نیز به دلی ترس سنتی از حکومت ،هرگز مسائ سیاسی و اجتواعی مطرح نوگیشگد.
در حالی که فردگرایی در سنت غر دستاورد دیگری داشت در جوامه غربی مشارکت سیاسی در
،الب احزا و گروههای ذی نفوذ صورت میگیرد کگه فگرد آن را محلگی مناسگب بگرای تگأمین
اهداف فردی خود تلقی میکند ،در حالی که در ایران چنین باوری به وجود نیامده و درونی نشده
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است .این روحیه ریشه در بی اعتوادی نستت به ساخت و سازهای پنهگانی تشگک هگای جوعگی
دارد و معلول یک هنجار و بینش سنتی در فرهنگ سیاسی  -اجتواعی در ایران است .فرهنگگی
که به فرد آموخته ،برای نامیدن منافعش باید به خود متکی باشد .با چنین رز تلقی فرد هوگواره
ترجیح میدهد منافه فردی خود را در دوری گزینی هر چه بیشگتر از مشگارکتهگای گروهگی و
بعضاً حزبی تأمین کند.
گسستها و پیوستهای توسعه سیاسی و ثبات/بیثباتی سیاسی
دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده ،دشوار ،زمان بر که از یک رف نیاز مند تگالش و
موارست فراوان ،ثتات ،دم ،عزم راسخ و بسیِ توام منابه در جهگت دسگتیابی بگه آن اسگت و از
رف دیگر نیاز مند بستر سیاسی اجتواعی آرام و با ثتات به عنوان شرط اولیه تحقب آن میباشد
و هر هدفی که برای توسعه در نظگر بگیگریم ،از جولگه ،توسگعه ا،تصگادی ،توسگعه سیاسگی یگا
اجتواعی ،یا توسعه هوه جانته ،وجود ثتات سیاسی برای تحقب این اهگداف عگروری مگیباشگد.
اصوالً «دولت توسعه خواه» که به دنتال دست یابی به توسعه است نخستین مقگدماتی کگه بایگد
جهت تحقب توسعه فگراهم کنگد ایجگاد ثتگات در عرصگههگای مختلگت دولگت ،از جولگه ثتگات
سیاستها ،ثتات در مدیریت ،ثتات ،وانین و  ...میباشگد .تیییگرات پگی در پگی در سیاسگتهگای
،وانین ،استراتژیها ،و سر در گوی در پی گیری اهداف مختلت توسعه ستب از بین رفتن منابه و
امکانات الزم جامعه و از دست رفتن فرصت توسعه میشود .عگالوه بگر آن ،وجگود هرگونگه بگی
ثتاتی سیاسی مث جنگ ،کودتا ،شورشهای گسترده و وجود تهدیدات نسگتت بگه بقگای نظگام،
توسعه را از اولویت میاندازد و منابه و امکانات جامعه را به سوی اهگدافی غیگر از توسگعه سگوق
میدهد .اهویت محیر با ثتات در جهت دست یابی به توسعه از منظر اندیشوندان مختلت مگورد
تأیید ،رار گرفته است .مثالً از نظر هانتینگتون «تفاوت بین دولتها در رسیدن به رشد و برابگری
یا عدم دستیابی به هیچ کدام از آنها ،به محیطی که در آن رشد تحقب مییابد ،وابسگته اسگت و
« اهویت وجود ثتات و بی ثتاتی سیاسگی در کشگورهای مختلگت از تفگاوت میگان دموکراسگی و
خودکامگی مهمتر است»(هانتینگتون)5 :1375 ،
دکتر سریه القلم در این باره و لزوم وجود ثتات سیاسی در دسگتیابی بگه توسگعه مگینویسگد:
توسعه به آرامش سیاسی نیازمند است تا افراد و مجووعههای انسانی به فکگر ابگداع و خال،یگت
باشند .فراز و نشیبهای سیاسی و بالتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی ،تحقگب توسگعه را بگه
تأخیر میاندازد و در نهایت ،آن را غیر موکن میسازد .نا آرامی سیاسی ،ا وینان و امید به آینگده
را که زمینه ساز توسعه است ،مخت میسازد و فضای تصویم گیگری و سیاسگتگذاری جامعگه را
آلوده میکند و در مجووع به کاهش کارایی و مطلوبیت میانجامد (سریه القلم.)93 :1375 ،
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بی ثتاتی در مدیریت ،سیاستها و ،وانین در اثر منازعات سیاسی و عگدم توافگب نختگگان و
گروههای اصلی جامعه ،نداشتن استراتژی و برنامه مشخص و  ...با غیر ،اب پیش بینگی نوگودن
آینده ،و افزایش ریسک باعث از بین رفتن فضای مناسب سرمایه گذاری ا،تصادی میشود و بگه
جای آن فعالیتهای زود بازده و عودتاً مخر ا،تصادی رواج پیدا میکند .عالوه بر آن بگا تیییگر
مکرر مجریان در اثر مسائ سیاسی و جناحی و عدم توجه به اهداف ملی و به جای آن توجه بگه
اهداف گروهی و حزبی و تیییر مداوم سیاستها ،اولویتها و اهگداف توسگعه عگالوه بگر تحقگب
نیافتن هیچکدام از آن اهداف و اولویتها ،امکانات و منابه کشور از ریب نوسانات و تیییر مکرر
در پیگیری هدفهای متفاوت و بعضاً متضاد و در دعواهای سیاسی هدر مگیرود .هوگین مسگاله
دستیابی و تحقب اهداف توسعه را غیر موکن میسازد( .موثقی و کرمزادی)339-338 :1390 ،
فرهنگ سیاسی ایرانی و کُنشِ پسنگرانۀ پویایی سیاسی
فرهنگ سیاسی ایرانی که به تعتیر دکتر بشیریه میتوان آن را در ،الگبهگای نگگرشهگای
پاتریوونیالیستی و پدرساالرانه مورد کنکاش ،رار داد وععیت و شرایطی را به وجود مگیآورد کگه
مصطفی مطهری ،پژوهشگرِ مقاله «فرهنگ سیاسی و ماهیت فرهنگ سیاسی ایران» ،به خگوبی
کنش پس نگرانه پویایی سیاسی و ارتتاط آن با فرهنگ سیاسی را وصت میکند:
فرهنگ سیاسی از مفاهیم کالن در علوم سیاسی و علوم اجتوگاعی محسگو مگیشگود کگه
شناخت ،تحلی و تتیین و به ویژه نقش و تأثیر آن بر مناستات و تحگوالت سیاسگی – اجتوگاعی
هر جامعه ای مستلزم اسگتخراج رویکردهگا ،تحلیگ رهیافگتهگای مطالعگاتی ،ترسگیم الگوهگا و
،البهای متناسب آن است .بر هوین اساس هر دسته از صاحبنظران بگا توجگه بگه مطالعگات و
تامالتی که در این زمینه داشتهاند با به دست دادن و ارائه ریشههگای ایگن مفهگوم ،سگطوحی را
برای تحلی فرهنگ سیاسی ترسیم کردهاند.
واژه فرهنگ سیاسی که معادل " political" cultureاست ،پس از جنگ جهگانی دوم
در ادبیات توسعه سیاسی به مفهوم امروزی آن مطگرح شگده اسگت .واژه فرهنگگ سیاسگی را در
جامعهشناسی سیاسی و علم سیاست برای اولین بار "گابری آلووند" به کار گرفت .به نظگر وی،
هر نظام سیاسی در درون الگوها و ارزشهای خاص از سوتگیری برای کنش سیاسگی فعالیگت
دارد که خو است آن را فرهنگ سیاسی بنامیم.
در نظام سیاسی دست کم دو فرهنگ سیاسی وجود دارد -1 :فرهنگ سیاسی نختگان که بگا
امتیازات ،احساسات و الگوهای رفتاری کسانی سروکار دارد کگه در درون نظگام سیاسگی بگوده و
نقش فعالی داشته و بر بروندادهای نظام تاثیری مسگتقیم دارنگد -2 .فرهنگگ سیاسگی تگوده ،از
ایستارها و سوتگیریهای مردم (به عنوان یک ک ) در ،تگال سیاسگت تشگکی مگیشگود کگه
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بروندادهای نظام را به شک مهوی در کنترل خود ندارند .الزم به ذکر است در برخگی کشگورها
موکن است در سطح تودهها به جای یک فرهنگ سیاسی شگفاف و مشگترک چنگدین فرهنگگ
سیاسی وجود داشته باشد و هر یک از گروهبندیهای اجتواعی (مانند تقگه ،منطقگه، ،ومیگت)...
فرهنگ سیاسی خاص خود را داشته باشند و از هم متوایز گردند که اینها نیز الجرم هوه تحت
لوای یک فرهنگ سیاسی کالن ملی ،رار میگیرند.
در زمینه درک و شناخت بسترهای و زمینههای فرهنگ سیاسی ایران باید مولفههگای آن را
مورد توجه ،رار داد که عتارتاند از -1 :ععت و یا نتود اعتواد سیاسی (عگدم اعتوگاد بگه ،واعگد
بازی ،عدم اعتواد به ر،تای سیاسی ،باال بودن هزینه سیاسی)  -2فرهنگ عشیرهای – ،تیلگهای
 -3رفتارهای دوگانه  -4تورکزگرایی و نظام سلسله مراتتگی  -5حگاکم بگودن فرهنگگ مطلگب
اندیشی و کلیشهنگری  -6تقدیرگرایی  -7افراط و تفریر (از ویژگیهای عجین شده شخصگیتی
و رفتاری در فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی است)  -9اسطورهها ، -10انونگریزی  -11مقاومگت
و متارزه (که در ،الب متارزات فرهنگگی و تگالشهگای سگازمانیافتگه و اجتوگاعی اسگت) -12
اصالح لتی و آرمانخواهی (از باال به پایین و از پایین به باال)  -13کاریزما و منجیگرایی (توجه
به نیروهای ،دوسی و ماورایی اهویت مییابد)  -14شهادت لتی و بیگانهسگتیزی (از شگواره 11
تا  14از شاخصهای مثتت فرهنگ سیاسی ماست).
پیروزی انقال اسالمی به عنوان یک نقطه عطت ،بستری را برای گسسگتن ایگن تورکگز و
نظام سلسله مراتب پیگرو آن ایجگاد کگرد ،امگا حگوادثی چگون جنگگ ایگن بسگتر را دسگتخوش
دگرگونیهایی کرد .عالوه بر مطالب عنوان شده از دیگر شاخصهای موجود در فرهنک سیاسی
ایران به مشخصه ویژهای چون اسطورهها و تابوهای تاریخی – مذهتی میتگوان اشگاره کگرد .از
آنجا که اسطورهها در ایجاد پایه محکم و بست استحکام برای تداوم فرهنگی یک ،وم یگا ملگت
در جامعه بشوار میروند باید خا ر نشان ساخت که در ارتتاط با ایران اسطورهها بخش عظیوگی
از فرهنگ ،باورها و بینش مردمان این مرزوبوم را تشکی دادهاند.
یکی از راههای ترسیم نقشه فرهنگ سیاسی یک ملت ،توجه به تشگریح سگاختارهایی اسگت
که شهروندان در ،تال سه سطح نظام سیاسی (سیستم یا نظام ،فرآیند ،سیاستگذاری) دارند که با
توجه به هودلی مسئوالن و مردم در ایگران و نیگز مشگروعیت متعا،گب بگا آن اسگتراتژی تولیگد
ارزشهای سیاسی – فرهنگی باید نوود وا،عیتهای کنونی جامعه ایرانی را دارا باشد ،از ایگن رو
عالوه بر استفاده از گفتگوی دو جانته میان دولت و مردم کگه از عناصگر اصگلی تشگکی دهنگده
فرهنگ سیاسی است .با بازشناسی عوام عدم شک گیری سگنت و فرهنگگ سیاسگی سگالم در
ایران در ول تاریخ سیاسی این سرزمین زمینه را برای تحگوالت مثتگت در عرصگه فرهنگگ –
سیاسی را فراهم آورده و ،انونوندیهای فرهنگی – سیاسی را در توام عرصههای موجگود را بگا
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توجه به فلسفه بنیادین اجتواعی و سیاسی نظام جوهوری اسالمی از ریب جامعهپذیری سیاسی
(خواه به شک مستقیم و خواه غیر مستقیم) بگسترانیم ،به وری که شرایر مناسب شک گیری
فرهنگ سیاسی سالم فراهم آید( .مطهری)1393 ،
ناسیونالیزاسیونِ «سیستم سیاسی» و نوزایشِ «توسعه سیاسی»
اساساً گفتوان ناسیونالیسم ایرانی با مؤلفههایی چون عظوت و شگکوه تگاریخی ،اسگتقالل و
تنفر و بیزاری از بیگانگان و گفتوان انتساط سیاسی با مؤلفههگایی چگون توجگه بگه مؤلفگههگای
تودنی غر  ،تجدد و انقال فکری و اصالح ساختار ،درت شناخته میشوند.
براساس این دیدگاه ،کشوری که عال،وند به توسعه است ،موظت است در حوزۀ اندیشه خود
به نوعی انسجام درونی دست یابد؛ زیرا این انشجام نتیجۀ انسگجام فکگری اسگت و مرکگز ثقگ
انجام فکری نختگام هستند که باید میان خود به اشتراک استنتا ی برسگند( .توحیگدفام:1382 ،
)154
بحران انسجام درونی-یا به تعتیری ناسیونالیزاسیونِ سیستم سیاسی -در ول تگاریخ ایگران
هوواره یکی از موانه عوده توسعه سیاسی بوده است .اگر یکی از شاخصهای توسعه سیاسگی را
مشارکت سیاسی بدانیم ،مهم ترین دلی عدم مشارکت سیاسی به مسائ درونگی جامعگه ایرانگی
مرتتر می شود .این مسئله نه تنها به عدم هواهنگی صاحتان ثروت ،علم و ،درت جامعۀ ایرانگی
بر میگردد ،بلکه مهم تر از آن به نتود انسجام فکری و تصورات تخی گونه و غالب و حگاکم بگر
این جامعه ،مربوط می شود .ح این بحران و زمینه سازی بگرای تحقگب یکگی از شگاخصهگای
توسعه سیاسی-نظیر تیییر مشارکت سیاسی ،که خود عامن امنیت -مستلزم اصگالحات پایگه ای
است( .توحیدفام)155-154 :1382 ،
امواج اصالحات ملی به مثابۀ ناخرسندی از توسعۀ سیاسی
گرچه باید مد نظر داشت که فرایند دستیابی جامعه ایرانی به توسعه سیاسی و شگاخصهگای
متعالی آن ،به یک چرخه زمانتر و والنی تتدی شگده اسگت .ایگن فراینگد گوالنی نامتعگارف،
نهادینگی توسعه سیاسی را با وجود پرهزینه بودن متارزات و جنتشهای شک گرفتگه در گول
تاریخ معاصر ،هوواره با خطر تضعیت و عقب نشینی توسعه سیاسی هوراه کگرده اسگت .مطالعگه
روند این چرخه نشان میدهد که در پس هر جنتش توسعه خواهی ،نوعی واکنش تر میدوری در
عرصه سیاست در ایران نیز شک گرفته است .هوچنین مطالعگه رونگد توسگعه خگواهی سیاسگی
ایرانیان نشان می دهد که امواج شک گرفته در تاریخ معاصر ایران تگاکنون« ،امگواجی نگا،ص»
بودهاند .اگرچه هر کدام از این امواج به نوبه خود در پیشترد توسعه سیاسی سهیم بودهاند ،امگا تگا
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رسیدن به نقطه مطلو توسعه یافتگی سیاسگی در جامعگه ایرانگی هنگوز فاصگله وجگود دارد .بگا
روندپژوهی صورت گرفته و هوچنین تتیین شرایر و وعگعیت توسگعه سیاسگی در ایگران ،وجگود
پیشرانهای بالقوه از یک سو ،و استورار بازدارندههای ساختاری و فرهنگی بالفع موجود بگر سگر
راه توسعه یافتگی سیاسی از سوی دیگر نوایانگر آن است که برای تکوی دسگتیابی بگه چرخگه
توسعه سیاسی ،شک گیری موج جدیدی در جامعه ایران در این حوزه در آینگده بسگیار محتوگ
خواهد بود؛ و پیشرانهای موجود نوید شک گیری آن را مگیدهنگد( .اخگوان کگاظوی و دیگگران،
)243-242 :1397
نخبگان ملی و توسعه سیاسی در ایران متأخر
به نظر میرسد که علت اصلی تعارعگات و هوچنگین عگعت زمینگههگای اجوگاع در میگان
نیروهای سیاسی عودتاً در راستای ادامه ساختار ،درت پاتریوونیالیستی (پدر سگاالرانه) در تگاریخ
معاصر ایران به رغم دگرگونیهایی که در آن رخ نووده است ،به شکنندگی اختالفهگا و یگا بگه
سخن کلی تر ععت زمینه اجواع و وفاق میان نیروهای سیاسی عوده در جامعه ایران بوده است.
موارد مزبور به دالی ععت و شکنندگی ائتالفات را میتوان به دو دسته کوتاه مدت و دراز مدت
با ساختاری تقسیم کرد .دلی های کوتاه مدت معوگوالً بگه اختالفگات شخصگی ،ر،ابگت بگر سگر
منصبها ،کوشش برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و نظیر آن مربوط مگیشگوند .در مقابگ ،
عام های درازمدت هوان شکافهایی هستند که میان مشرو ه خواهی و مطلقه خواهی ،اسالم
گرایی و سکوالریسم ،سنت گرایی و تجددگرایی و غیره پیدا شدهاند .با عنایت بگه مگوارد مزبگور
فرعیه تحقیب مورد تأیید ،رار نویگیرد به این معنا که عدم اجواع نظر نختگگان سیاسگی درون
حاکویت در خصوص توسعه سیاسی کشور در وا،ه اساساً موجب اختالل توسعه یافتگی در ایگران
در بعد توسعه سیاسی که دغدغه اصلی این پژوهش است ،میباشد( .رحوانی و هوکاران:1395 ،
)77-76
سانترالیسم ،فدرالیسم و الهیاتِ توسعه سیاسی ایران
در تاریخ معاصر ایران ،تورکزگرایی و تورکززدایی ،هوپای توسعه نیافتگی و توسگعه یگافتگی
سیاسی ،با فراز و نشیبهای کوتاه و بلندی هوراه بگوده اسگت .در هوگین دوره ،گگاه بگه توسگعه
یافتگی سیاسی نزدیک و گاه از آن دور شدهایگم .در دوره معاصگر تگاریخ ایگران ،تورکزگرایگی را
بیشتر و تورکززدایی را کوتر تجربه کردهایم ،ولی به رابطه میان تورکزگرایی و توسگعه نیگافتگی
سیاسی و تورکززدایی و توسعه یافتگی سیاسی ،توجگه جگدیتگری شگده اسگت .ازایگنرو ،تگأثیر
تورکزگرایی و تورکززدایی در تحقب توسعه و توسعه نیافتگی سیاسی کشت نشده است .بنابراین،
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این پرسش مطرح میشود :چه رابطگه معنگاداری میگان تورکزگرایگی و تورکززدایگی بگا توسگعه
نیافتگی سیاسی و توسعه یافتگی سیاسی وجود دارد؟ ،اگر چه متنای اصلی اتخاذ سیستم متورکز
در جوامه دموکراتیک عالوه بر حفظ توامیت ارعی ،عدالت ا،تصگادی و وفگاق اجتوگاعی اسگت،
لیکن در ایران در سالهای اولیه شاید انتخا چنین سیستوی جهت مدیریت کشگور برخواسگته از
چنین نیاتی بوده باشد اما در دورانهای پهلوی و ...با ،ا عیت باید اشاره نوود که حفگظ توامیگت
ارعی  -مدنظر مدیران سیاسی بوده است .این نظام در عور کوتاه خود پیامدهای راهتردی زیگر
را در ایران بر جای گذاشته است -1 :نظام متورکز سیاسی  -اداری به ایران نگاهوگن ،شگک و
،واره امروزین را داد .در وا،ه نقطه تکوین مفهومی به نام دولت  -ملت ،از مشرو ه آغاز شد؛ -2
تقسیوات کشوری با خصیصه تورکزی آن از ریب ایجگاد ترکیگبهگای جوعیتگی ، -گومی بگه
متعادل سازی گروههای ،ومی در استانها کوک کرده است .بدین ترتیب کگه در بیشگتر مگوارد،
مرز استانها با مرزهای سکونت ،وم منطتب نیست سؤال این جاست ،با توجه به تنگوع ،گومی و
مذهتی موجود در فضای جیرافیایی ایران و تفاوتهگای خگاص اکولگوژیکی در پهنگه سگرزمین؛
اگرچه سیستم متورکز حکومتی را الگوی مناسب برای کشورهای دچار تجزیه لتی یا یا جنگگ
و منا،شه دانستهاند ،اما آیا بهترین الگوی حکگومتی بگرای هوتسگتگی ملگی بگه شگوار مگیرود.
(اختاری و دیگران)44-43 :1394 ،
سیاستگذاری قومی-مذهبی ،امنیت و توسعه پایدار سیاسی ایران
ایران کشوری چند ،ومیتی است و در این میان آن چگه اهویگت دارد میگزان سگهم بگری از
،درت و بهره گیری متفاوت ا،وام گوناگون از منابه مختلگت ا،تصگادی ،سیاسگی و  ...اسگت کگه
باعث میشود احساس هویت و تعلب خا ر آنها به هویتهای جوعی ماننگد احسگاس تعلگب بگه
ایران و ملیت ایرانی متفاوت شود؛ التته عوام مذهتی و فرهنگی مختلت به تقویت یگا تضگعیت
هوتستگی منجر میشود .بر حسب دو عنصر شاخص مذهب و زبان بین ا،وام ایرانی توایز وجود
دارد و آنها را به چند دسته تقسیم میکند .بخش زیادی از جوعیت کرد زبانها در غر ایران و
بلوچها پیرو مذهب تسنن هستند که از مگذهب رسگوی کشگور متفگاوت هسگتند .در عگین حگال
ترکها ،لرها و بخش زیادی از عر ها از نظر زبانی بگه حگوزه زبگانی متفگاوت بگا زبگان رسگوی
کشور -که فارسی است  -تعلب دارند؛ اما از لحاظ مذهتی با توجه به اینکه پیگرو مگذهب تشگیه
هستند با مذهب رسوی کشور اختالفی ندارند.
وجود این تفاوتها در کنار توسگعه نیگافتگی نسگتی اسگتانهگای ایگن ا،گوام در مقایسگه بگا
استانهای فارسی زبان که شیعه هستند ،احساس تتعیض ،نابرابری و ستم ایجاد میکنگد و ایگن
فرعیه را شک میدهد که حس تعلب آنها به هویت جوعی ایرانی ،حدا ،از لحاظ سیاسی کگم
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رنگ تر است .بر اساس مطالعاتی که درباره ا،وام کرد و عر انجام شده است ،از زمان رعا شاه
به بعد در رابطه با ا،وام در تاریخ ایران اتفاق جدیدی روی داد (هوچنین در ترکیه بعد از مصطفی
کوال آتاتورک و عراق بعد از پیدایش رژیم بعث که در تاریخ پیش از آن با وجود کشگاکشهگا و
جنگهای خونین ،ناشناخته و بی سابقه است و آن پیاده سگازی نگوعی ناسیونالیسگم اسگت کگه
پیدایش شک های جدید سلطه و استیال را منجر میشود و بر هژمونی و ایدئولوژی متتنی اسگت
که هویت دیگری و فرهنگ و زبان آنها را نشانه میگیرد و تضگادها ،تتعگیضهگا و سگتمهگای
بعدی را به دنتال دارد و به جنگ و حذف فیزیکی نیز مشروعیت میبخشگد( .حقوگرادی:1392 ،
)232
فرآیند درگیر شدن هوه گروههای مردمی و یا ،ومیتهای یک جامعه در هوه مراح توسعه
در این بهتود ،ظهور تواناییها و ،ابلیتها و در نتیجه رشد و تعالی مگادی و معنگوی مگؤثر وا،گه
خواهد بود .به هوان اندازه که مشروعیت سیاسی و مشارکت ،ومیتها کورنگگ تگر باشگد ثتگات
سیاسی یک نظام خدشه میبیند .ما هوواره در تاریخ سیاسی معاصر خود تتعیض سیاسی از سوی
دولت مرکزی به عنوان مؤثرترین نوع تتعیض که موجب حذف این گگروههگای ،گومی در هگرم
،درت سیاسی شده است ،به نظاره نشستهایم .که در وا،ه دولتها با برنامه از پیش تعیگین شگده
خویش و با ا،تدار سیاسی خود منجر به حاشیه رانی ،ومیتها شدهاند؛ به عنوان مثال ما در عصر
پهلوی دوم شاهد عدم مشارکت ا،وام در نام سطوح هستیم .بایگد تگا حگدودی ایگن عگدم توجگه
متقاب در عدم اعتواد ساختار و جوامه ،ومیتی به هودیگر را از یک سگو و آن را تگابعی از عگدم
تعام حکومت با جامعه ایران از سوی دیگر جستجو نوود کگه ناشگی از نگگرشهگای سگلتی دو
سویه بوده است .چرا که با تثتیت پهلوی دوم و تحت تأثیر سیاستهگای اسگتتدادی و فرهنگگی
پهلوی دوم حدود سه دهه انفعال سیاسی و سیاست انزواگرایانه بر ا،وام و ا،لیتهای درون کشور
حاکم گردید .در آستانه انقال اسالمی با فروپاشی استتداد ،هر یک از ا،وام ،گروههگا ،تقگات و
ا،شار جامعه ایران منزلت سیاسی ،اجتواعی ،ا،تصادی و فرهنگگی خگود را در سگاخت اجتوگاعی
ایران دوران پهلوی به وجهی نابرابر و تحت ستم میدیدند در کنار سگایر گگروههگای سیاسگی –
اجتواعی و صنفی در متارزات خود برای برچیدن رژیگم پهلگوی هوکگاری مگیکردنگد( .برزگگر و
دیگران)435-434 :1398 ،
نتیجه گیری
مطالعات توسعه در ابتدا با هدف ادغام ایده های سیاسی و ا،تصادی پیشگرفت در یکگدیگر از
سوی اندیشوندان مطرح شد .اما با تحوالت اجتوگاعی متعگدد از آن زمگان تگاکنون ایگن دسگته
مطالعات ماهیت چند رشته ای یافته اند و در حوزه های مختلت علوم اجتواعی از جولگه سیاسگت،
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علم ا،تصاد و فرهنگ نیز مورد بحث ،رار گرفتهاند .هرچند ایران نیز در ی تاریخ دچار تحوالت
سیاسی متعددی شده اما ،عوام و مؤلفههای زیادی به عنوان موانه فرهنگگ ایرانگی در توسگعه
سیاسی تاثیرگذار بوده است از جوله :ساختار جامعه ،تیله ای یا مکانیکی ،جامعه کوتگاه مگدت یگا
بعتارتی فقدان استورار بلند مدت سیاسی ،ثتات جویی ،پنهان کاری ،خودمداری .تیییرات مداوم و
پی در پی در سیاستهای ،انون گذاری ،استراتژیها و سر در گوی در پی گیری اهداف مختلگت
توسعه ستب از بین رفتن منابه و امکانات الزم جامعه و از دست رفتن فرصت توسعه برای ایگران
شده است .از این رو ،ایجاد ثتات در عرصههای مختلت دولت ،از جوله ثتات سیاستها ،ثتات در
مدیریت ،ثتات ،وانین و ...عروری به نظر میرسد.
در تتیین و تحلی و تشریح فرهنگ سیاسی حاکم در ایران ،ت از هگر چیگز بایگد بگه منگابه
سازنده آن که متنوع میباشد اشاره کرد .منابه متعگدد شگک گیگری فرهنگگ ایرانگی اسگت کگه
بسیاری از فرآیندههای ر،ابتی و کنشهای سیاسی در ایران خصلتی غیر مسالوتآمیگز بگه خگود
داشته که موجتات آسیبپذیری وفاق اجتواعی را فراهم آورده و مانه هوتستگی ارگانیک جامعگه
ایران بوده است .به وری که در بررسی الیههای مختلت تگاریخ ایگران بگه عنگوان رویکگردی
اساسی در شناخت و تحلی فرهنگ سیاسی ایران و هوچنین با توجه به رهیافتهای بگه دسگت
آمده از این فرهنگ از نگاه پژوهشگران ،دیده میشود که در ایران فرهنگ و نگرش سیاسی بگه
دالی تاریخی ،اجتواعی و روانشناختی ،پاتریوونیالیستی بوده که در آن مناستات ،درت به عنوان
رابطه یک سویه میان رمس و ،اعده هرم ،درت بر،رار بوده است.
توسعه خواهی سیاسی ایرانیان نشان میدهد که امواج شک گرفته در تگاریخ معاصگر ایگران
تاکنون« ،امواجی نا،ص» بودهاند .از رفی اختالفات شخصی ،ر،ابت بر سر منصبهگا ،کوشگش
برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و نظیر آن نیز در این مورد دخالت داشگته اسگت .در مقابگ
این عوام کوتاه مدت ،عام های درازمدتی چون نقش و جایگاه گروههگای اجتوگاعی مختلگت،
نزاعهای والنی مدت بر مشرو ه خواهی و مطلقه خواهی ،اسالم گرایی و سکوالریسم ،سگنت
گرایی و تجددگرایی و غیره نیز تاثیرات خود را برجای گذاشتهاند .ورای هوه این رویکردهگا نیگز
رویکردهای فرهنگی و جامه نگر متتنی بر جامعه نگری نیز هنوز نتوانسته اسگت بگه ،گوت پگای
بگیرد و این چنین راهکارهای ایجاد جامعه ای با افراد متکگی بگر اصگول اخال،گی و ارزشهگای
مشترک به صورت کام محقب نشده است .بر این اساس ارائگه تعریگت مشگترک و مسگتق از
پیشرفت ملی با زمینههای فرهنگی و اجتواعی میتواند خاسگتگاه توسگعهی پایگدار و متتنگی بگر
ارزشهای مشترک و با مشارکت اکثر نیروهای اجتواعی را با خود هوراه سازد.
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