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 مقدمه

هاي اجتماعي در گرو فراهم آمدن دو دسته از شرايط عيني و ذهني است كه در  پيدايش پديده    
به حكم عقل از تقدم برخوردارند.  -شود  كه از آنها به بعد ذهني تعبير مي -اين ميان مباحث نظري 

كند فرد قبل از پرداختن به  انسان دورانديش است كه اقتضا مي "گري محاسبه"تقدم نيز زاييده اين 
 .هر عملي زواياي مختلف آن را سنجيده و سپس دست به فعاليت زند

توسعه سياسي چونان يك پديده اجتماعي از اين حكم كلي مستثني نيست، بدين معني كه     
نسجم است. بايد گفت كه با پايان يافتن جنگ تحميلي، اين تحقق آن در گرو يك تالش تئوريك م

اي از آثار اعم از  اي كه انتشار مجموعه گونه بعد از توسعه مورد توجه محققان داخلي قرار گرفت، به
 كتاب و

 
به ارزيابي انتقادي تئوريهاي توسعه سياسي پرداخته و بدين وسيله  در اين مقاله مؤلف نخست

سازد. بر همين  دگاه جايگزين براي جمهوري اسالمي ايران را، عنوان ميضرورت طراحي يك دي
تركيبي به عرضه ديدگاه جامعي از توسعه سياسي  -اساس با كمك گرفتن از روش تحليلي 

باره به جايگاه  كنند. در همين پردازد كه در آن سه كانون مهم ملت، دولت و قدرت نقش ايفا مي مي
شود. از اين ديدگاه  محلي در فرآيند توسعه سياسي كشور پرداخته مي و نقش مؤثر قانون شوراهاي

شوند وليكن اين امر ما را نبايد از  اگر چه شوراها مظهر مشاركت مردمي در امور كشور تلقي مي
شوراها غافل سازد. بخش دوم از مقاله به بررسي اين آسيبها  آسيبهاي احتمالي اجراي قانون

وارد مهمي از قبيل بر هم زدن روند توازن توسعه سياسي در سطح اختصاص دارد و مؤلف به م
كند. در مجموع ديدگاههاي  كشور، وجود بنيانهاي ضعيف حمايتي براي اجراي قانون و اشاره مي

تواند مجريان را در آمادگي هر چه بيشتر براي دريافت نتايج مثبت و منفي قانون  شناسانه مي آسيب
 .شود مين خاطر توجه به اين ديدگاه توصيه ميشوراها آماده سازد و به ه

شاهديم. اگر چه باال رفتن غلظت  "ماندگي عقب"و يا  "يافتگي تئوريهاي توسعه"مقاله را در باب 
مباحث نظري نكته مهمي است كه اهميت آن انكارناشدني است ولي گره كور توسعه در ايران با 

 "از هم گسيختگي سياست عملي"و  "گمي تئوريكسردر"پردازيها باز نشده و هنوز هم  اين نظريه
گردد. در يك  نظر نگارنده به نوع تأمالت نظري انجام شده برمي گريم. علت اين معضل به را نظاره

 :توان تقسيم كرد بندي كالن، تالشهاي نظري در خصوص توسعه سياسي را به دو دسته مي تقسيم
 گييافت تئوريهاي ناظر بر نمودهاي عيني توسعه -1



 يافتگي تئوريهاي ناظر بر محتواي فكري توسعه -2
هاي ديگري از قبيل انتخابات،  يافتگي با پديده توسعه نظريات گروه نخست به بررسي ارتباط    

مشاركت، احزاب سياسي و  اختصاص دارد، در حالي كه دسته دوم از تئوريها به ظرايف عقلي 
. براي مثال بحث از ثبات سياسي و توسعه و يا نمايد پردازش چارچوبهاي توسعه عطف توجه مي

شوند. متون  عقالنيت و توسعه از جمله مباحث بنياديني هستند كه در ذيل مقوله دوم بررسي مي
نمايد وليكن متأسفانه  توسعه سياسي در جمهوري اسالمي ايران اگر چه از حيث نظري غني مي

بر محتواي فكري توسعه سياسي كمتر توجه  رويكرد نظري اتخاذ شده، بيشتر از نوع اول بوده و
عاري ساخته و منجر  "خودي"انديشه و فكر  شده است. اين غفلت تئوريك، توسعه سياسي را از

شود. مطابق اين روش اگر چه  براي نيل به توسعه سياسي مي "تقليد پنهاني"به حاكميت روش 
وههاي بيگانه توسعه موافق نبوده و پردازان كشورِ خواهان توسعه سياسي، در اصول با الگ نظريه

كنند. در  سازند ولي در مقام عمل، الگوهاي رايج را برگرفته و اجرا مي شدت بر آن انتقاد وارد مي به
شود كه آفات الگوهاي )غربي يا شرقي( به نحوي در جامعه موردنظر اجازه  اين روش مشاهده مي

اي كه در چارچوب  گونه ذيرد توجيه آنهاست، بهپ بروز يافته و در مقابل تنها كاري كه صورت مي
اصول داخلي بگنجد. مهمترين شاخصه اين روش آن است كه اصوال در زايش الگوي بومي از 

گذرد ميزان وابستگي كشور توسعه خواه به  روي هر چه از عمر آن مي توسعه ناتوان است؛ از اين
 .آيد تازه از توسعه به وجود نميديدگاههاي بيگانه بيشتر شده و در نهايت نيز الگويي 

رسد كه آرمان  نظر مي روند توسعه سياسي در ايران نيز تا حدودي دچار همين بليه بوده و به    
كم براي كشورهاي اسالمي، در طي تالشهاي اين  بر طرح الگويي تازه، دست انقالب اسالمي مبني

عمل آمده تا روند كلي سياست  به جاي آن تالشي چشمگير دو دهه عمال حاصل نيامده است و به
 در داخل كشور به شكلي در قالب الگوهاي رايج توسعه درآيد.

براي مثال پاي فشردن بر پيدايش احزاب سياسي در كشور و طرح تمامي گروهها و جمعيتها در 
اين قالب، گسترش بيش از حد قلمرو انتخابات و به تازگي تالش براي اجراي قانون شوراها، مبين 

كه درصدد طراحي الگوهاي تازه متناسب  جاي آن اجرايي ما به -ين حقيقت است كه جامعه علمي ا
دهد الگوهاي موجود را برگرفته و با  با شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران باشد، ترجيح مي

 .اصالحاتي استفاده نمايد
دقيق برنامه توسعه سياسي  كه خواسته باشد به بررسي انتقادي نگارنده اين سطور بدون آن    

جمهوري اسالمي ايران بپردازد، صرفا براي تبيين و تشريح ديدگاه فوق و باز كردن زواياي ديگري 
به شدت گره خورده است، به  "انتخابات شوراها"از بحث توسعه سياسي كه امروزه با موضوع 

پردازد  نظريات توسعه مي كالبدشكافي يكي از مهمترين موضوعات مربوط به بعد فكري و محتوايي



تا نشان دهد كه چگونه اين غفلت تئوريك، زمينه عدم تحقق توسعه سياسي در كشور را با اجراي 
آورد. به عبارت  هايي از اين دست كه صرفا ناظر بر مصاديق عيني توسعه هستند، فراهم مي برنامه
كه پاسخگوي تمامي نيازهاي اصيل جا  هاي توسعه غيربومي در بهترين حاالت، از آن تر برنامه ساده

خاطر  رو ملت و دولتمردان ما به آورند. از اين باشند، توسعه سياسي مطلوب را حاصل نمي مردم نمي
هايي دارند، بايد با حساسيت بيشتري با اين موضوع مهم  تجربه تلخي كه از اجراي چنين برنامه

تصميمهاي اخير در زمينه توسعه سياسي، برخورد نموده و با باز كردن مباحث انتقادي، نسبت به 
شناسانه  احتمال تكرار چنان وقايعي را به حداقل ممكن برسانند. در اين نوشتار اگرچه ديدگاه آسيب

مورد توجه نويسنده بوده است وليكن در آخر مقاله سعي شده تجويز مناسب براي ايران ارايه 
 .آيد عمل به جلوگيري بعدي هاي گرددتاازآسيب

  
 لف ) ناكارآمدي تئوريهاي موجود توسعه سياسيا 

رود. [  شمار مي بايد توجه داشت كه تعبير توسعه سياسي تعبيري نسبتا تازه در علم سياست به 
طوري كه ] بسياري ممكن است بر اين باور باشند كه سياست يك پديده كلي و جهاني است و  به

يافته و  بندي كشورها تحت عنوان توسعه دليل مقوله پذيرد و به همين ذاتا از زمان و مكان تأثير نمي
 )1(يافته [ اصال ] شايسته نيست.  يا كمتر توسعه

توسعه "ادعاي پاي گذشته از صحت و سقمش بيانگر يك حقيقت است، حقيقتي كه اصطالح     
فراهم  داند تا طرح ديدگاههاي مختلف در ذيل اين عنوان آلود مي را به اندازه كافي ابهام "سياسي

آيد. كيفي بودن توسعه سياسي و حضور شديد ارزشها در مقام تبيين و تحديد اين مفهوم علت 
و مورد توجه اكثر محققان آشنا با مسايل توسعه سياسي نيز بوده است.  )2(باشد  اصلي اين امر مي

 مانده از حيث سياسي را بر وجود چنين ويژگي است كه اطالق وصف توسعه يافته و يا عقب
بنابراين بايد اين سخن  )3(سازد.  كم با مشكل مواجه مي دست -اگر نگوييم ناممكن  -كشورها 

از   ،)4(را درست دانست كه توسعه سياسي مفهومي است سيال و در حال تحول  "ايرنه گن زير"
رو قبل از طرح هرگونه ادعايي بايسته است كه غرض خود را از كاربرد اين مفهوم روشن  اين

م. در اين جا جهت تأييد اوليه اين مدعا كافي است نگاهي اجمالي به تاريخچه بحث توسعه سازي
 .سياسي بيندازيم

و اوايل  1950منزله يك مقوله تئوريك از اواخر دهه  طور جدي و منسجم به توسعه سياسي به    
گرفته  در چارچوب مطالعه سياستهاي تطبيقي مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار 1960
اساسا معناي معيني نداشت  1960گويد: اين واژه تا قبل از دهه  باره مي در همين "ريگز )5( "است.

است كه شاهد عرضه تئوريهايي در  "كميته تحقيق درباره سياستهاي تطبيقي"گيري  و پس از شكل
غه سياسي داشت براي مثال تا قبل از جنگ جهاني دوم اين مفهوم كمتر صب )6(باشيم.  اين زمينه مي



گرفتن يك شيوه حكومتي به سبك غربي  شد، غرض در پيش و اگر چنين معنايي هم از آن اراده مي
وليكن بديهي بود  )8(اگرچه چنين برداشتي از توسعه سياسي در آن زمان رواج يافته بود  )7(بود. 

نواقص آن آشكار  زودي تواند سيادت خود را حفظ كند و به كه اين ديدگاه براي مدت مديدي نمي
خطي و تقليدي و  خواهد شد. حاكميت بعد اقتصادي بر تئوريهاي توسعه، تأكيد بر توسعه تك

توجهي به عوامل انساني توسعه، از جمله مهمترين كاستيهاي اين ديدگاه بود كه  مهمتر از همه بي
به طيف متنوعي از  دامن زد. از اين زمان است كه 1960اي از كوششهاي نظري را در دهه  موج تازه

لوسين پاي  "ابعاد توسعه سياسي"رسيم كه در اين ميان كتاب  تعاريف مختلف از توسعه سياسي مي
 .نمايد )، قابل توجه مي1966(

گيري ديدگاه مبتني بر بومي بودن صد درصد الگوي توسعه و طرح اين مدعا كه هر  شكل    
ين روند است كه در آثار افرادي از قبيل جيمز كشور مدل توسعه خاص خود را دارد، نتيجه نظري ا

نمود  6و ديويد اپتر  5مارين واينر  4هربرت فيث،  3لئونارد بايندر،  2هاروارد ريگنز،  1كلمن، 
يابد. البته اين واكنش در آغاز صبغه تئوريك الزم را نداشت، بدين معني كه آثار اين محققان يا  مي

نيويورك يا ميشيگان، بيشتر جنبه توصيفي  "المللي لعات بينمركز مطا"مؤسسات پژوهشي از قبيل 
بسترِ نمود  7 "دانيل لرنر"گرفت. اما با همت محققاني همچون  داشته و مطالعات موردي را در برمي

كه به  "عبور از جوامع سنتي: مدرنيزاسيون خاورميانه"شود. كتاب  اي از تئوريها فراهم مي نوع تازه
ر يونان و شش كشور در خاورميانه ( مصر، ايران، اردن، لبنان، سوريه و بررسي شرايط توسعه د

آيد. مدعاي اصلي مؤلفان در اين اثر آن  اي موفق به حساب مي باره نمونه پردازد، در اين تركيه ) مي
كه هر  يك منطق تاريخي مستقل و ويژه خود است، يعني آن است كه الگوي مدرنيزاسيون تابع

 )9(آورد.  گيري مرحله خاصي از توسعه را در پي مي رهاي مخصوصي، شكلمرحله تحت سازوكا
آيد. در اين سال  در بررسي مسايل توسعه سياسي، نقطه عطف مهمي به شمار مي 1963سال     

آوري  شود كه وظيفه آن در گام نخست جمع تشكيل مي 8 "گابريل آلموند"اي به رياست  مجموعه
باشد. در مرحله بعدي اين جمع با ياري محققاني از  سياسي مي هاي مختلف در باب توسعه داده

اي مثبت  نحوي با آميختن آراي مختلف به نتيجه وارما و پالومبارا برآن شد تا به 9قبيل روستو، وارد، 
ماحصل اين تالش عرضه تصويري متأثر از دموكراسي غربي  )10(در سطح تئوريك دست يابد. 

بر اين اساس تفكيك  )11(در كانون آن قرار داشت.  "ميت مليتما"بود كه تشكيل و تقويت 
ساختاري در نظام سياسي، تأكيد بر مالك كاميابي در جذب نيروهاي موردنياز، گسترش دامنه 

محوري نمودهاي بارز توسعه سياسي به حساب  فعاليت سياسي و توجه به فردگرايي و انسان
 ا شرايط كشورهاي بيرون از فرهنگ غربي آشكار است.آمدند كه ناكارآمدي آنها براي انطباق ب مي



دارد: اين مجموعه  جا كه اظهار مي اند، آن شكست اين رويكرد را حتي افرادي مثل وارما نيز پذيرفته
منسجم نتوانست در زمينه به دست دادن يك تئوري از توسعه سياسي موفق باشد. تنها چيزي كه در 

ار داشت آن است كه، در طي اين پژوهش نويسندگان و توان اظه باب اين تالش چشمگير مي
محققان بزرگي آراي خود را در زواياي مختلف توسعه اظهار داشتند و اين امر به زايش تئوريهاي 

سخن وارما با تمام تلخي خود قرين صحت و  )12(مختلفي از توسعه سياسي در آينده كمك كرد. 
هر يك از اين پژوهشگران به بسط ديدگاهي تازه و شود  مطابق واقعيت است، چرا كه مشاهده مي

البته طرح سؤاالت ماندگار از سوي وارد، روستو، پاي  )13(اند.  يا تكميل تئوري خاصي كمك كرده
را به هيچ وجه نبايد منكر شد. وارد و روستو توانستند موضوع مهم بحرانها و جايگاه  1و ارگانسكي

ي در قالب شش بحران ماهيت، مشروعيت، نفوذ، مشاركت، آنها را در توسعه طرح نمايند كه پا
همگرايي و توزيع به بيان آن پرداخته كه تا به امروز نيز توجه محققان مختلف را به خود معطوف 

 .داشته است
رسد كه با توجه به فرآيند توسعه اقتصادي و  اي از تئوريها فرامي پس از اين، موج تازه    

رد به طراحي مراحل مشخصي براي توسعه سياسي دست يابد. تالش الگوبرداري از آن سعي دا
 3، ژان كائوتسكي "توسعه سياسي در كشورهاي تازه تأسيس شده"در  2نويسندگاني از قبيل شيلز 

سياست "و ديويد ابتر در  "تغيير سياسي در كشورهاي توسعه نيافته: ناسيوناليسم و كمونيسم"در 
 .نمايد سته توجه ميباره شاي در اين "مدرنيزاسيون

آورد.اين دهه را  نيز نتيجه مشابهي به ارمغان مي1970تأمل در تئوريهاي توسعه سياسي در دهه      
( ارتدكسي ) توسعه سياسي  4توان سرآغاز ظهور ديدگاه انتقادي نسبت به تئوريهاي فربودي  مي

 )15(دانست.  "استقالل" و "وابستگي"اي همچون  و تحليل توسعه سياسي از منظرهاي تازه )14(
به تحليل  5رو تئوريهاي فربودي در خصوص توسعه سياسي از صورت مطالعات زيرساختي  از اين

ترتيب نسل  دهند و بدين خواستها و شايستگيهاي بازيگران و سازمانهاي سياسي تغيير شكل مي
شناختي، اقتصادي و  انشوند. در گرايش جديد اگر چه نقش نيروهاي رو اي از تئوريها زاده مي تازه

شود ولي سرانجام اين خواست و شايستگي رهبران  اجتماعي در توسعه سياسي همچنان لحاظ مي
 آورد. سياسي است كه به اين نيروها شكل بخشيده و توسعه سياسي را حاصل مي

ي و ساكن همچون قبل نبوده، بالعكس فرآيند 1يافته  به عبارت ديگر، توسعه سياسي يك امر خاتمه
ياد كرده كه  2 "اراده و قابليت"مثابه  شود. وارما از اين رهيافت به درگذر تغيير و تحول ارزيابي مي

مدرنيزاسيون و موقعيت "در  3توان رد آن را ديد. براي مثال آيزنشتات  در آثار محققان متعددي مي
ره ملتهاي سوي آينده مدرنيزاسيون: مطالعه دربا به"در  4)، هالپرن 1964( "رشد مستمر

توسعه "دايامانت در   )،1965( "توسعه و زوال سياسي")، هانتينگتون در 1964( "يافته استقالل تازه



بنيانهاي ") و سرانجام هولت استرنر در 1966( "سياسي: رهيافتهايي به سوي تئوري و راهبرد
 )16(). 1966( "سياسي توسعه اقتصادي

ك نكته ارزنده در حد موضوع نوشتار حاضر براي ما با نگاه به اين سنت جديد تحقيقاتي ي    
كه، كشورهاي خواهان توسعه بايد بدانند كه الگوهاي غربي از توسعه  هم اين شود؛ آن مشخص مي

منتقد  "آندره فرانك"حلهاي بومي ضروري است.  جوابگوي نياز آنها نيست و انديشيدن درباره راه
نيافته  اشته است كه كليه مشكالت كشورهاي توسعهمشهور تئوريهاي فربودي به صراحت اظهار د

در دست كشورهاي توسعه يافته نبوده و اين كشورها نبايد چشم اميد به اين كشورها داشته باشند. 
توسعه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي توسعه نيافته،  نيز به نقد ايده تسري "بودنهايمر"

 توسعه از كه كرد اشاره "گالت"توان به  باره مي در همين )17(كند.  پرداخته و صريحا آن را رد مي
 صنعتي فرآيند – را آن رايج معناي و كرده ياد خوب زندگاني يك به نيل براي ابزاري مثابه به

 و سوسياليستي مدلهاي نيز "برگر". كند مي قلمداد غيرانساني اي پديده – و شهرگرايي شدن،
اي خوانده، براي ديگر كشورها مردود  هاي موهوم و افسانه انديشه بر مبتني مدلهايي را كاپيتاليستي

سنت جديد، گذشته از درستي و نادرستي آن، به ميزان زيادي تأييدگر آرمان اصلي  )18(شمارد.  مي
طور قطع كشورهاي  اين نوشتار است چرا كه اساسا كارآمدي اين تئوريها محل سؤال بوده و به

د بايد طرحي بومي و نو درافكنند كه البته اين طرح به ميزان قابل ديگر براي نيل به توسعه خو
 .توجهي از تجارب جهاني بهره برده است

تالش براي تعريف توسعه سياسي و عرضه معيارهايي جهت تميز بين نظامهاي سياسي     
از قبيل: شيوه  هايي يابد و در نتيجه سنجه نيافته در بستر تاريخ همچنان ادامه مي يافته و توسعه توسعه

آيند  وجود مي تدوين قانون اساسي، ضوابطي كه براساس آن قانون وضع شده و تشكيالت سياسي به
گونه كه كاوانوف طرح كرده ) يا تنوع ساختار سياسي همراه با توزيع اقتدار سياسي در كليه  ( آن

نظر به تنوع بيش از  )19(شوند.  گونه كه آيزنشتات بيان داشته)، مطرح مي هاي جامعه ( آن حوزه
نمايد. نكته مهم آن است كه اين تنوع،  جا غيرضروري مي حد ديدگاهها، طرح تمامي آنها در اين

اي كه  نگري و دقت بيش از حد در مباحث توسعه سياسي گرديده است؛ به گونه ساز ژرف زمينه
كه حامل يك پيام هاي گوناگوني روبروييم  امروزه در حوزه توسعه سياسي با واژگان و نظريه

سازي  آشكار هستند: كشورهاي طالب توسعه سياسي بايد خود اقدام به تعريف، تحديد و شاخص
برند ولي به هيچ وجه نبايد  توسعه سياسي بكنند و در اين مسير اگر چه از تجارب جهاني بهره مي

ها حتي  اين نظريهدربرگرفتن و اجراي آن، خود را محدود سازند. علت اين امر آن است كه كارآيي 
در قلمرو زادگاهشان محل شك و ترديد است و چنان نيست كه از اعتبار فرامرزي برخوردار 

 .باشند

  



 اي تازه درخصوص توسعه سياسي ب ) طراحي نظريه

گرانه در  نگرش انتقادي به تئوريهاي موجود از توسعه سياسي و پرداختن به تأمالت سنجش    
اه مؤلف، زمينه مناسب براي طراحي يك نظريه تازه را نيز فراهم اين حوزه ضمن تأييد ديدگ

دارد  منظور جدول زير از آن حيث كه كليات بحث را به شكل مختصري بيان مي آورد. بدين مي
 شود: پيشنهاد مي

دهنده كاستيهاي تئوريهاي مختلف توسعه و ناكارآمدي آن براي  طور موردي نشان جدول فوق به
باشد. با اين حال با  رهايي از قبيل ايران و يا دادن تجويزي خاص براي آنها ميتبيين تحوالت كشو

پردازان بين دو حوزه توسعه سياسي و اقتصادي قايل  اي كه اين نظريه تأمل بيشتر درخصوص رابطه
 )20(برد.  توان به نقصان نگرش موجود پي اند مي شده
شناسي و  شناسي، روان در حوزه مردمعمل آمده  در مجموع با عنايت به پروهشهاي به    

خاطر متفاوت بودن نظام ارزشي  توان به اين نتيجه رسيد كه به شناسي و نقصهاي فوق، مي جمعيت
در اين خصوص ادعاي كارل دويچ،  )21(يابد.  هر كشوري، توسعه سياسي تعاريف مختلفي مي

ر فرآيند توسعه سياسي دارد دارد: هر نظامي تجارب خاصي د جا كه اظهار مي قرين صحت است آن
زيرا اين فرآيند با نظام اقتصادي، فرهنگي، سياسي و عوامل طبيعي هر جامعه در پيوند است و 

با پذيرفتن اين بينش تاكنون تالشهايي صورت پذيرفته تا  )22(گيرد.  تحت تأثير آن عوامل شكل مي
توان به  جمله مهمترين اينها مي اي الگويي بومي از توسعه در ايران طراحي شود كه از به گونه

بر قبول وجود ارزشهاي  ديدگاه قائالن به اصول ثابت توسعه اشاره كرد كه ريشه در گرايش مبتني
 )23(مشترك دارد. 

تواند جوابگو  زعم راقم اين سطور روشي كه در حوزه تعريف و طراحي مدل توسعه مي به    
توان به  ا رجوع به گستره مباحث توسعه سياسي مياست. بدين معني كه ب "يابي قطب"باشد، روش 

ها به نحوي در پيوند با آنها بوده است دست يافت و  چند كانون اصلي كه تمامي مباحث و نظريه
سپس با به دست دادن تركيب مناسبي از اصول عقلي توسعه و ارزشهاي فردي، الگويي بومي از 

متون توسعه سياسي بنگريد، سه قطب اصلي را  توسعه سياسي طراحي كرد. اگر با اين رويكرد به
 :توان از هم تمييز داد مي

 :بر اين اساس توسعه سياسي فرآيندي است مشتمل بر سه جريان عمده

 .رود نظام سياسي به سوي نهادمندي مي -1

 .شود بنيان مشروع قدرت حاكمه تقويت مي -2

 .يابد فرهنگ مدني در ميان شهروندان قوت و رواج مي -3

 :مدل فوق در مقايسه با ديگر الگوهاي پيشنهادي در كشور ما از دو ويژگي مهم برخوردار است 



باشد.  ويژگي اول: جامع محورهاي عمده مبحث توسعه سياسي مطابق گفتمان رايج مي    
معني كه اگر عامل حاكميت زبان و گفتمان، تحقق مدنيت و فرهنگ مدني و يا خصائص  بدين

اهميتي هستند، در الگوي حاضر نيز فراموش نشده و جايگاهشان محفوظ دولت مدرن داراي 
 .است

ويژگي دوم : از طرف ديگر مجال الزم جهت ظهور ارزشهاي بومي نيز فراهم آمده و الگوي     
كه، جداسازي ميان  خاصي در هر يك از سه قطب فوق تحميل و يا تجويز نشده است. توضيح آن

مباني "در اين مقام بسيار ضروري و حياتي است. مطابق منطق  "عمليالگوههاي "و  "مباني عقلي"
هاي كالن و مشتركي  توانيم به حوزه شود كه ما در توسعه سياسي مي چنين استدالل مي ، اين"عقلي

كند و توجه به آنها ضروري است. اما منطق دوم  دست يابيم كه در فراسوي زمان و مكان عمل مي
الگوي عملي مشخص براي توسعه است كه توسعه سياسي ضرورتا در  قائل به وجود يك يا چند

گمان نويسنده اين سطور اگرچه منطق الگوي عملي توسعه، از حيث  يابد. به داخل آنها تحقق مي
توجهي به استقالل ارزشي واحدهاي سياسي، نامقبول  خاطر بي تجويز اعتبار زيادي دارد ولي به

تواند چارچوب كلي را با رعايت استقالل ارزشي  ي عقلي توسعه مياست. اما در مقابل، الگوي مبان
توان اين چنين  از جمع اين دو مقدمه مي )24(نمايد.  خاطر مقبول و موجه مي به دست دهد و بدين

 »گانه مثلث توسعه سياسي توسعه سياسي عبارتست از عقالني شدن قطبهاي سه« نتيجه گرفت كه: 
جا، نه عقالنيت  ص ديدگاه فوق آن است كه عقالنيت مدنظر در ايننكته حائز اهميت درخصو    

 باشد. وبر، بلكه عقالنيت اصيل مي ابزاري ماكس
عقالنيت ابزاري ريشه در نگرش اصحاب اصالت فايده دارد و براين اساس توسعه عبارت خواهد 

د. با توجه به طرق بود از تحقق يافتن نظامي كه بتواند بيشينه سودمندي را براي جامعه حاصل آور
مختلفي كه براي نيل به اين هدف قابل تصور است، از اعمال زور و اجبار گرفته تا التزام به اصول 

توانست جوابگوي نيازهاي اصيل انساني باشد.  انساني و اخالقي، بديهي است كه اين عقالنيت نمي
باشد كه نقد  ي در جامعه غربي ميهرحال ليبراليسم و اتكا به قرارداد اجتماعي ثمره چنين رويكرد به

 )25(آن موضوع نوشتار حاضر نيست. 
دنبال دستيابي به ابزاري مناسب جهت نيل به  عقالنيت اصيل برخالف عقالنيت ابزاري صرفا به    

انگاري صرف، در آن حقاني بودن اهداف  بر محاسبه باشد؛ بلكه عالوه اهدافي از قبل تعيين شده نمي
يابد و ناظر بر  ظر است. از اين زاويه توسعه سياسي معناي خاص خود را ميو ابزار نيز درن

 .مشروعيت قدرت و كارآمدي نظام سياسي خواهد بود

 
 ج ) شاخصهاي عمده توسعه سياسي



براي ارزيابي فرآيند توسعه سياسي در ايران مطابق تعريف فوق، الزم است تا تعريفي عملياتي     
ه همين خاطر در ادامه نوشتار به شاخصهاي سه قطب اصلي توسعه از آن به دست داده شود. ب

 .سياسي نگاهي خواهيم انداخت

  
 قطب اول : ملت و تحقق جامعه مدني    

امروزه نقش فرهنگ و حضور ارزشهاي فرهنگي در بطن تحوالت جامعه تقريبا براي تمامي     
با تغيير نگرش به توسعه، نظرات  شود كه رو مشاهده مي پژوهشگران واضح و روشن است. از اين

 :گردد كه حكايت از اولويت فرهنگ دارد اي طرح مي فرهنگي تازه

توسعه ديگر در افزايش سرمايه، [ ارتقا ] سطح تكنولوژي، درآمد، صادرات و صنعت خالصه « 
 )26(». شود بلكه مهمترين ركن توسعه، وجود مردمي با فرهنگ است نمي
معني كه  ين نوشتار نيز ناظر بر مطلب فوق و ضرورت طرح آنست؛ بدينبحث از مدنيت در ا    

شناسان، جامعه را ادامه مناسبات اجتماعي گروهي از افراد انساني كه در محل  اگر ما همچون جامعه
در آن صورت با سير تاريخ بشري به وجود جوامع  )27(كنند بدانيم،  معيني با يكديگر زندگي مي

كه ساختار اعمال قدرت در آنها به يك شكل نبوده است. در اين ميان  )28(خوريم  مختلفي برمي
بر حل منازعات و اختالفات بدون  گيري رابطه خاصي از تعامالت قدرت در جامعه، كه مبتني شكل

 نمايد. استفاده از ابزار خشونت است، براي ما مهم و چشمگير مي
قابل بيان است: مدنيت يك جامعه در متصف شناختي اين چنين  اين مطلب در قالب الفاظ جامعه

 .است 1شدن هر چه بيشتر آن جامعه به اوصاف اجتماع 

تري است كه ]البته[  تر و غيرشخصي تر، حقوقي معني متضمن رابطه رسمي اجتماع [ در ] اين 
 )29(باشد.  ماهيتا فردگرايانه و قراردادي است  اجتماع متضمن دانش و هوش عقالني و نقادانه مي

اي از آن به  كه مدنيت يك فرآيند رو به رشد بوده و در طي زمان اشكال و نمودهاي تازه نتيجه آن 
ترين شاخصهاي آن  رسد. اين فرآيند تاكنون تجليات متعددي داشته كه عمده منصه ظهور مي

 :عبارتند از

در درون جامعه گرايي در اين نوشتار متضمن رشد دو جريان  گرايي : علم علم -شاخص اول     
 :باشد مي

اقبال عمومي جامعه به علم : بدين معني كه حل مشكالت آموزشي، تأمين امكانات الزم براي  -1
اي كه كسب علم  اين بخش و در سرلوحه سياستگزاريهاي جامعه و توجه مردم قرار گيرد. در جامعه

شود، البته  موش نميرغم تمامي مشكالت اين مهم فرا شود و علي امري مهم و مقدس تلقي مي
 .گرايي تحقق يافته است روشن است بعدي از علم



علمي شدن جامعه : توجه به علم بايد همراه با تحقق روحيه علمي در جامعه و به دور از  -2
گرايي و ضعف خردورزي در نزد افراد باشد. براين اساس اقبال عمومي جامعه به  هاي مدرك شائبه

شود. نتيجه  ل، انسجام افكار، دوري از خرافات و  در افراد جامعه ميعلم منجر به منظم شدن افعا
زدايي كند: درسطح حاكمان و  جامعه بايد در دو سطح، اقدام به افسون گرايي در كه علم آن

كه براي آنها  باشيم و اين در سطح حاكمان شاهد تصفيه نگرش حاكمان به مردم مي )30(شهروندان 
ه مستحق رعايت حالند، بلكه به مثابه شهرونداني كه داراي حق مشاركت اي ك مردم نه در حكم رمه

آفريني در  در سطح شهروندان نيز باتحول )31(باشند، مطرح هستند.  در سرنوشت سياسي خود مي
استداللي  -آن را از خرافات و امور سست بنياد، تهي ساخته مبناي محكم عقلي  "پندار اجتماعي"

 )32(بخشد.  مي
 محوري قانون -ص دوم شاخ    

خواهي با عمل خود قوانين و تمامي شهر را به سهم خود  خواهي بكني؟ آيا مي سقراط بگو چه مي
پنداري شهري كه در آن حكم قانون نافذ نباشد و مردم از اطاعت قانون سر بتابند،  برافكني؟ آيا مي

 )33(تواند پايدار بماند و سقوط نكند؟  مي
راط در نوشيدن جام شوكران به احترام حفظ قانون، نماد عالي آن چيزي حكايت ماندگار سق    

كه جامعه بدون قانون به وجود نيامده و  است كه در ذيل اين عنوان قصد بيان آن را داريم. اين
جا به طرح آن حاجتي نيست. مهم نحوه  يابد، اصلي است بديهي كه در اين حياتش استمرار نمي

شمار  هاي توسعه سياسي در كشور به باشد كه از مهمترين شاخصه يوضع و كيفيت اجراي آن م
 .رود مي

در نظر اقوام پيشين، قانون چيزي نبود كه افراد قادر به ايجاد آن باشند بلكه همچون زميني بود     
اما در  )34(كه براي معيشت به آنها اعطا شده بود و آنان مكلف بودند تا صرفا از آن اطاعت نمايند. 

از  -توان در چارچوب اصولي مشخص  ش امروزي قانون ابزار رفع نيازهاي روزمره است و ميبين
به وضع، تغيير و يا اصالح آن دست يازيد. پديد آمدن نهادهايي همچون مجلس  -قبيل اصول ديني 

ا گيري، در همين بستر سياسي تازه، روييده و معن شورا و يا قبول نظامهايي از قبيل انتخابات و رأي
باشد كه  اند. تجلي ديگر توسعه سياسي از اين حيث ايجاد نظم و انضباط در سطح جامعه مي شده

اي حاكمان و يا بخشي از مردم به واسطه  اگر در جامعه )35(جانبه است.  مقدمه الزم توسعه همه
 توجيهي از قبيل ثروت، قدرت و يا روابط شخصي از حيطه نفوذ و اجراي قانون خارج باشند،آن

 .جامعه و نظام به هيچ وجه استعداد و توانايي آن را نخواهد داشت كه به توسعه سياسي دست يابد

پافشاري بر حكومت قانون كه در يك قانون اساسي مدون و پايدار تعريف شده باشد، بخش  
 )36(دهد.  مهمي از سنت دموكراسي مردمي را تشكيل مي



اي عقالنيت ابزاري و ورود به  ايت به نقد ريشهگسترش حوزه عمومي : با عن -شاخص سوم     
خوريم كه حاكي از جايگزيني زبان  به صورتي تازه از تعقل برمي "عقالنيت فرهنگي"مباحث حوزه 

منزله زبان  براين اساس نمادهاي مشترك به )37(خشونت ) است.  جاي به جاي بازو ( استدالل به
يمي چون: دنيا، آخرت، پول، سياست، قدرت و  ارتباطي پديد آمده و به هنگام بحث از مفاه

دور از  باشند. همچنين تساهل و مدارا با عنايت به رعايت اصول قانوني و به شفافيت الزم را دارا مي
 )38(شود.  زدگي محترم داشته مي سياست

باشد كه هر چه التزام به اين حقوق بيشتر  طوركلي حوزه عمومي، حوزه رعايت حقوق مردم مي به
 .اشد، به معناي تحقق سطح باالتري از مدنيت در جامعه استب

  
 قطب دوم : قدرت و استوار ساختن بنيانهاي مشروعيت آن    

مشروعيت عبارتست از توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقاد در ميان مردم كه     
كه يك نظام  اين )39(باشند.  ترين نهادها براي حكومت بر جامعه مي نهادهاي سياسي موجود مناسب

به قدرت مشروع  )40(سياسي بتواند به چنين توجيهي دست يابد و قدرت خود را از شكل عريان 
آيد، الگو و كيفيت  شمار مي چه توسعه سياسي به باشد ولي آن اي مهم مي بدل سازد، اگر چه مسأله

مشروعيت بايد با دو قطب  نيل به اين مشروعيت است تا صرف وجود آن. نكته مهم آن است كه
ديگر نيز همخواني داشته باشد. براين اساس استفاده از زور جهت كسب رضايت به هيچ وجه 

سازي قدرت تلقي شود چرا كه با اصول سابق در تضاد است. به منظور  تواند گامي در مشروع نمي
 :آيد نيل به اين هدف، در ادامه، مهمترين شاخصهاي مشروعيت مي

هاي مختلف قدرت : در يك نظام سياسي مشروع مرز ميان قلمرو  تفكيك حوزه -شاخص اول     
نفوذ،  صورت كه گروههاي ذي فعاليت بازيگران مختلف در عرصه قدرت، مشخص است؛ بدين

 )41(احزاب، دولت و  هر يك از حيطه عملكرد خود آگاهي دارند. 
ي : اين ويژگي از تبعات شاخص اول آمرانه به قدرت اجماع تحول قدرت -شاخص دوم     

رود. بدين معني كه در صورت وجود بازيگران گوناگون در عرصه قدرت، هيچ يك از  شمار مي به
اي در پي نيل به اهداف  تواند درحكم تنها سياستگزار مطرح شده و سپس به شكل آمرانه آنها نمي

 )42(شود.  ن نظرات مختلف ميمند سعي در جمع بي خود باشد، بلكه در داخل يك نظام قانون
قدرت مسؤول : نظامهاي سياسي توسعه يافته از سيستم نظارتي كارآمدي  -شاخص سوم     

 )43(كند.  برخوردارند كه از پيدا شدن قدرتهاي آزاد و فارغ از قيد و بند جلوگيري مي
 گي بيشتر قطب سوم : دولت و تالش در جهت نهادينه    

كه تاكنون درخصوص آن تئوريهاي  )44(جانبه دانست  ركان مهم توسعه همهدولت را بايد از ا    
چه با توجه به دو قطب ديگر توسعه از دولت مدنظر  متعددي ساخته و پرداخته شده است. اما آن



باشد نه يك قدرت چيره صرف و يا تجلي يك روح مافوق انساني، بلكه نهادي است كه در  مي
باشد. دولت در اين معنا با دارا بودن شاخصهاي زير  بلند جامعه ميخدمت مردم و تحقق آرمانهاي 

 :ساز است به تحقق توسعه سياسي كمك

دولت به مثابه سازمان جمعي مستقل : با رجوع به تجارب كشورهايي از قبيل  -شاخص اول     
ت: دولت، شود كه توسعه سياسي داراي سه ركن عمده بوده اس مالزي، تايلند و اندونزي مشاهده مي

الملل. معضل اساسي در فرآيند توسعه در كشورهاي فوق  دار داخلي و اقتصاد بين طبقه سرمايه
ايجاد توازن بين انگيزه جمع سرمايه با ميل به حفظ مشروعيت اجتماعي بود كه بايد گفت، ميزان 

نكته  )45(ست. يافتگي نيز ارتباطي مستقيم با ميزان توفيق كشورها در حل اين معضل داشته ا توسعه
باشد: آيا دولت داراي نقش برتر و مطلق بوده يا  جا بررسي نحوه عملكرد دولت مي مهم در اين

گيري مبادرت ورزيده است؟ اگر چه مطالب قبلي  كه از طريق تعامل با ديگر گروهها به تصميم اين
يندي جمعي و گيري، فرآ ترتيب كه فرآيند تصميم باشد، بدين پاسخگوي بخشي از اين سؤال مي

 :نمايد جا يادآوري يك نكته، مهم مي وليكن در اين )46(مشاركتي است 

بديهي است كه با طرح اهميت طبقات و گروهها در جامعه، دولت ديگر تنها بازيگر و نيروي  
 )47(باشد.  مدخل و مهم مي محركه در جامعه نيست و نحوه تضارب اين گروهها و طبقات نيز ذي

معني نيست كه در بازار سياست، دولت در خدمت گروه و يا سازمان خاص و يا در اما اين بدان  
گونه  ميان تعامل گروهها و طبقات مختلف قرار گيرد؛ بلكه بالعكس، دولت ضمن ميدان دادن به اين

 )48(تعامالت بايد سعي كند با حفظ استقالل خود، در افقي فراتر از بازيهاي روزمره عمل نمايد. 
انفكاك ساختاري : براين اساس ساختار نظام حاكم بايد به تناسب نيازهاي  -دوم  شاخص    

اي را كه جوابگوي آنها باشد پديد آورد. ايجاد چنين  موجود در جامعه تحول يافته، بخشهاي تازه
هاي مهم توسعه سياسي  اي از اجزاي دولت، از جمله شاخصه قسمتهايي و عرضه تعريف تازه

 )49(پردازان توسعه سياسي قرار گرفته است.  توجه نظريه باشد كه مورد مي
پذيري نظام سياسي : درصورت تحقق دو شاخصه فوق، دولت از  انعطاف -شاخص سوم     

هاي مختلف و عرضه راهكارهاي مناسب هر دوره  حالت متصلّب خارج شده، قادر به جذب داده
 )50(شود.  پذيري ياد مي گردد كه از آن به انعطاف مي

 د ) روند توسعه سياسي در جمهوري اسالمي ايران

چندين سال است در دستور كار دولت جمهوري اسالمي ايران قرار  قانون شوراهاي محلي كه    
شود. در اين خصوص، با توجه به مطالبي كه  دارد، در اسفندماه جاري، در عمل به اجرا گذارده مي

وقوع يك خطر عمده درخصوص روند توسعه سياسي در  توان از احتمال جا بيان گرديد، مي تا اين
ايران سخن گفت: قانون شوراها ممكن است روند توسعه سياسي در ايران را دچار شوك ساخته و 



گيري يك تعادل باالتر تالش  تعادل آن را از بين ببرد. به عبارت ديگر اگر در راستاي شكل
محتوايي سطح توسعه سياسي در كشور  معناداري صورت نگيرد برنامه اخير به معناي سقوط

ادامه نوشتار، به تجربه تاريخي و واقعيتهاي موجود  خواهد بود. جهت تبيين اين آسيب جدي، در
ترتيب راهكارهايي براي برنامه  جامعه در طي بيست سال گذشته نگاهي خواهيم انداخت و بدين

 دهيم. آتي دولت ارايه مي

 ا پايان جنگ تحميلياز پيروزي انقالب ت -دوره اول 

ترين نوع مشاركت مردم در تعيين سرنوشت كشور به شمار  انقالب اسالمي ايران اگرچه عالي    
اي به وجود آمد كه توسعه سياسي در  حال به واسطه بروز جنگ تحميلي شرايط ويژه رود، با اين مي

 :شود كه مي خاطر مالحظه  همين  شد. به  نمي محسوب   آن، اولويت اول

 :شود در مورد مدنيت در مجموع برنامه خاصي در كشور به اجرا گذارده نمي -1

 .ميزان رشد مراكز علمي و ارتقاي فرهنگ علمي در سطح پاييني است     

 .شود شرايط ويژه جنگ از تحقق كامل اصول قانوني در داخل مانع مي     

 )51(يابد.  رش نميو حوزه عمومي نيز به خاطر وجود شرايط جنگي مجال گست     
شود كه وجود خطر خارجي ميزان همبستگي مردم و  در باب مشروعيت، بالعكس مشاهده مي -2

شود. اين قدرت  رساند و در نتيجه قدرتي كامال مشروع ظاهر مي دولت را به سطح بسيار بااليي مي
وليت تمام به ضمن پذيرش اصل تفكيك قوا مبتني بر اجماع گسترده اقشار مردمي بوده و با مسؤ

 .انجام دادن وظايف انقالبي خود مشغول است

شود يا به عبارت ديگر دولت  در باب دولت نيز برنامه توسعه سياسي به شكل جدي دنبال نمي -3
فرصت توجه به گروههاي مختلف را نيافته و به خاطر مطرح بودن خطر دشمن خارجي ( عراق ) 

شود كه به نحوي خواهان طرح ديدگاههاي مخالف  ياي م مجبور به مقابله با هرگروه و دسته
پذيري الزمه حفظ وحدت و ويژه دوران جنگ بود و البته تغيير و تحوالتي در  هستند. نبود انعطاف

گذارد.  گيرد كه تأثيرات مؤثري بر روي وضعيت توسعه سياسي نمي سطح ساختار دولتي صورت مي
)52( 

ان اسالمي از شرّ دشمن خارجي است كه نسبت به در مجموع دستاورد اين دوره حفظ كي    
 )2باشد. ( نگاه كنيد به نمودار شماره  در اولويت مي اي هرگونه توسعه

 
 

 



لت نسبت به توضيحات: مطابق نمودار فوق قدرت سياسي از مشروعيت تمام برخوردار است و م
آورد  اي را به وجود مي قدرت حاكمه نظر مساعد كامل دارد. البته وقوع جنگ تحميلي شرايط ويژه

بينيم كه درباره مدنيت و نهادمند كردن دولت  كه در آن حفظ كشور در اولويت است. بنابراين مي
 .يابد برنامه خاصي فرصت اجرا نمي

 دوره سازندگي -دوره دوم 

شود. به  فتن جنگ تحميلي ضرورت توجه به توسعه در كشور بيش از پيش نمايان ميبا پايان يا    
آيد. در مجموع با نگاه به  ساله توسعه تدوين، تصويب و به اجرا درمي هاي پنج همين خاطر برنامه

 :شود كه اين دو برنامه توسعه مشاهده مي

 :ي هستيمتوجه ولي غيركاف در پرداختن به مدنيت، شاهد پيشرفتي قابل -1

گرايي در قالب كمي آن يعني رشد مراكز آموزشي در سطح عمومي وعالي نمود خاصي دارد  علم
 .بهره است وليكن متأسفانه از كيفيت الزم بي

البته اين امر مهم  آيدكه تر قوانين پديد مي با برطرف شدن شرايط جنگي، زمينه اجراي دقيق
شود. اول در اولويت قرار گرفتن  از تأثير آن كاسته مي گيرد و تأثير دو جريان مخالف قرار مي تحت

دهد، با اين  اي همچون دوران جنگ قرار مي توسعه اقتصادي كه به ناگاه كشور را در شرايط ويژه
باشد. دوم گروههاي فشار مختلفي در  تفاوت كه شرايط ويژه اين دوره، نه جنگي بلكه اقتصادي مي

 .ر مقابله قانوني با آنها عاجز استشوند كه دولت د جامعه پديدار مي

فرهنگي اجازه فعاليت يافته و در طي اين  -در فضاي باز پديد آمده،، مطبوعات و مراكز علمي 
يابند تا به فعاليت مؤثر بپردازند. البته  دوران ارباب فكر و صاحبان ديدگاههاي انتقادي رخصت مي

پذيري روند توسعه  سو با اصل عدم آسيبگستره اين آزاديها با توجه به شرايط، محدود و هم
 )53(باشد.  اقتصادي در كشور مي

نمايد، كاهش سطح مشروعيت دولتي به  در حوزه قدرت مهمترين نمودي كه قابل توجه مي -2
خاطر بروز مشكالت عديده اقتصادي و فرهنگي در جامعه است. البته در مجموع مشروعيت دولت 

 )54(گردد.  آفرين نمي و كاستيهاي موجود مشكل همچنان در سطحي عالي قرار دارد
پذيرد و اقتدار بيشتر دولت و يا تجلي ميزان  در مورد دولت اگرچه فعاليتهاي خوبي صورت مي -3

توان ديد ولي در مجموع اولويت اقتصادي در برنامه  پذيري را مي بيشتري از تحمل و انعطاف
البته استقالل مورد نظر اين نهاد را تا حدودي  شود كه توسعه منجر به حاكميت گسترده دولت مي

نمايد، توسعه سياسي كمترِ  چه در اين دوره در سطح دولتي رخ مي سازد. به هرحال آن منتفي مي
 )3( نمودار شماره  )55(دولت به نسبت توسعه سياسي ملت است. 

 توضيحات



مت دولت با مشكل سابق درقس يابد وليكن توسعه سياسي اگرچه در حوزه مدنيت بهبود مي -1
 .همچنان مواجه است

 .به علت مشكالت اقتصادي قدري در حوزه مشروعيت قدرت با كاهش روبرو هستيم -2

 .تري است يافتن شكل معتدل فرآيند توسعه درحال -3

 دولت آقاي خاتمي -دوره سوم 

ي آنان، آغاز و برگزيدن آقاي خاتمي با رأي باال 1376حضور گسترده مردم در دوم خرداد     
جمهور نويد  تحولي تازه در فرآيند توسعه سياسي در كشور است. شعارها و عملكرد سياسي رييس
 :شود كه از در اولويت قرار گرفتن توسعه سياسي در كشور داشت و به همين خاطر مشاهده مي

 :دهد به ملت، سطح شاخصهاي مدني رشد قابل توجهي را نشان مي در امور راجع -1

براي ارتقاي كيفيت كار مراكز علمي تهيه شده و از روند گسترش كمي اين مراكز  هاي تازهسياست
 .شود جلوگيري مي

شود و به يكباره توجه به قانون اساسي در ميان  اصول قانوني به شكل چشمگيري درنظر آورده مي
 .يابد گروههاي مختلف در كشور افزايش مي

باره است كه دولت صراحتا به آن تأكيد كرده و افراد  همين يابد و در حوزه عمومي مجال عرضه مي 
 )56(شوند.  و گروهها خواهان تحقق جدي آن مي

حضور گسترده مردم، حداقل به صورت موقت، كاهش ميزان مشروعيت دوره قبل را جبران  -2
جامعه بار  گروهها و اقشار توان ديد، كه در آن همه اي كه تحولي انقالبي در كشور مي گونه كرد، به

شوند. اين پديده ضمن تقويت بعد اجتماعي قدرت در داخل كشور،  ديگر در صحنه حاضر مي
 دهد. پذيري آن را افزايش مي مسؤوليت

شود كه چنين قلمداد گردد دولت ضمن  به دولت نيز تالشهاي قابل توجهي مي در امور راجع -3
ناحي عمل كرده و استقالل الزم را دارا گيري از نيروهاي متخصص و كارآمد سعي دارد فراج بهره

پذيري دولت در حد خود شايسته توجه است ولي مطالب طرح شده در  باشد. اگرچه انعطاف
جريان استيضاح وزير كشور به وسيله مجلس و نقد معيار انتصابهاي دولت به وسيله گروههاي 

يشروي است تا بتوان به حد منتقد نشان داده كه در مورد توسعه سياسي دولت، راه بسياري در پ
 )4مندي رسيد. ( نمودار شماره  قابل قبولي از رضايت

 توضيحات    

 .باشد نقص جدي توسعه سياسي در حوزه دولت بيش از حوزه قدرت و ملت مي -1

 .ترين صورت خود رسيده است شكل فرآيند توسعه به معتدل -2

 گيري ه ) نتيجه



جه به مطالبي كه تاكنون ذكر گرديد از چند جهت نقدپذير برگزاري انتخابات شوراها با تو    
 نمايد: مي

 
 عدم توجه به شكاف تعادلي در فرآيند توسعه سياسي كشور -1

شود كه توسعه سياسي در اين  يافته مشخص مي با رجوع به فرآيند توسعه در كشورهاي توسعه    
ت كه سه قطب توسعه سياسي تقريبا در كشورها در حالت متعادلي قرار دارد. منظور از تعادل آن اس

توان به شكاف موجود  يك خط باشند. براي دانستن از بود يا نبود اين تعادل در فرآيند توسعه، مي
بين نقطه اوج و حضيض سه قطب مراجعه كرد كه از آن به شكاف تعادلي در اين نوشتار ياد 

حيث استمرار و تحقق عملي آن  تر باشد، فرآيند توسعه از شود. هرچه اين شكاف گسترده مي
 .تر است شكننده

يافتگي در سه قطب مشخص شده، نكته مهمي است كه  كه؛ رعايت نسبت توسعه توضيح آن    
شود تا توسعه سياسي آسيب ببيند. بنابراين اگر برنامه توسعه سياسي در كشور  غفلت از آن منجر مي

هاي  لت و روابط قدرت موجود، بيشتر شاخصاي طراحي شود كه مثال مدنيت نسبت به دو به گونه
يافتگي را به دست آورد، در آن صورت نظام سياسي تحمل تقاضاهاي مدني موجود در  توسعه

آيد. تصور عكس اين مطلب نيز درست  تواند بكند و در نتيجه نارضايتي به وجود مي جامعه را نمي
يافته گردد درحالي كه  رسد و كامال توسعهاست، يعني اگر نظام سياسي به سطح بااليي از نهادينگي ب

ملت به فرهنگ مدني الزم دست نيافته باشد، مقبوليت و مشروعيت نظام زيرسؤال خواهد رفت. 
از حيث دارا بودن  B نسبت به الگوي A شود كه الگوي براي مثال با نگاه به نمودار ذيل معلوم مي

 .تعادل در وضعيت بهتري قرار دارد

 توضيحات

 .وهاي مختلف توسعه سطح تعادل متفاوتي دارندالگ -1

يافتگي با ميزان تعادل نيست، بدين معني كه  يافتگي يا كمتر توسعه رابطه مستقيمي ميان توسعه -2
 .يافتگي كمتري است از تعادل بيشتري برخوردار باشد چه بسا كشوري كه داراي توسعه

ي با توجه به سطح تعادل است بنابراين هر يافتگ روند توسعه مبتني بر بهبود شاخصهاي توسعه -3
 .اقدامي براي تحقق توسعه سياسي بايد با توجه به عامل تعادل صورت بپذيرد

ريزي براي توسعه سياسي بايد در وهله اول  توان نتيجه گرفت كه هرگونه برنامه براين اساس مي    
صورت بپذيرد. به عبارت  با توجه به درصد شكنندگي وضعيت موجود از توسعه سياسي در كشور

ديگر هدف اوليه از توسعه سياسي بايد به حداقل رسانيدن اين شكاف باشد. براي اين منظور الزم 
شرايط مناسبي قرار ندارند، طي يك برنامه مشخص به سطح قابل قبولي از  است تا قطبهايي كه در

د چه بسا فرآيند توسعه توسعه سياسي برسند. بايد توجه داشت كه اگر شكاف فوق مدنظر نباش



سياسي در كشور منجر به افزايش درصد شكنندگي فرآيند توسعه سياسي شود. براي مثال كشور 
را درنظر بگيريد كه وضعيت توسعه سياسي آن در مرحله اول به شكل زير ( نمودار  X فرضي
 .باشد ) مي6شماره 

در وهله اول  A و به تناسب C عيتطلبد تا به نحوي با ارتقاء موق براين اساس شكاف تعادلي مي
اين شكاف به حداقل ممكن برسد و سپس طي يك برنامه توسعه سياسي جامع سه شاخصه تا حد 

اين مطلب مدتوجه قرار نگيرد و توجه متوليان  X يافتگي باال رود. حال اگر در كشور فرضي توسعه
سي فقط اين كانون را تقويت كه در قالب برنامه توسعه سيا باشد و اين A توسعه صرفا به قطب

شود كه  يافته باشد، نتيجه آن مي اي كه شاخصهاي عملي آن در حد كشورهاي توسعه كنند، به گونه
ها، نارضايتي از توسعه حاصله در  ثباتي در برنامه درصد شكنندگي توسعه، باال رفته و در پي آن بي

 نمايد. كشور و آشوب و ناآرامي ظهور مي
گونه يك  اي كه براي تحقق توسعه سياسي طراحي شده بود به رشد سرطان رنامهبه عبارت ديگر ب

 )7شود. ( نمودار شماره  يافتگي سياسي منجر مي قطب و در نهايت عدم تحقق توسعه
تحقق قانون شوراهاي محلي منجر به رشد بيش از حد يكي از قطبهاي توسعه يعني مدنيت     
دو قطب ديگر، ما شاهد بروز افزايش در شكاف تعادلي كشور  شود، درنتيجه به علت ثابت بودن مي

خواهيم بود. الزم به ذكر است كه كشور ما در طي بيست سال گذشته به صورت خودآگاه يا 
ناخودآگاه در مسير كاهش شكاف تعادلي و دست يافتن به موقعيت مطلوب بوده است ( نمودار 

شود  اين تعادل را به هم خواهد زد. بنابراين توصيه ميرسد كه اقدام اخير  )، اما به نظر مي8شماره 
كه براي جلوگيري از آسيبهاي ناشي از افزايش درصد شكنندگي فرآيند توسعه سياسي در كشور، 
اختيارات شوراها به حداقل ممكن برسد. اين پيشنهاد با توجه به تصميم اتخاذ شده دولت مطرح 

سازي اين تصميم بود؛ در غير اين  ت و بايد به فكر بهينهشود چرا كه اجراي اين قانون قطعي اس مي
صورت پيشنهاد مشخص آن بود كه اساسا شوراهاي محلي در فرآيند فعلي توسعه سياسي كشور 

 شد. چندان ضرورتي نداشته و بهتر بود به بهبود وضعيت قطب دولت پرداخته مي
آقاي خاتمي اين شكاف به ميزان  دهد كه در دوران اول از حكومت ) نشان مي8( نمودار شماره 

باشد وليكن با اجراي  نفسه زياد مي في C قابل توجهي كاهش يافته است. بنابراين اگرچه شكاف
 .شد آن را به حداقل مطلوب رسانيد اصالحاتي در قطب دولت مي

 توضيحات

 فرآينددرصد شكنندگي فرآيند توسعه در طول سه دوره رو به كاهش گذاشته است. به عبارتي  -1

 .تر شده است توسعه به مدل آرماني خطي نزديك        



اگرچه درصد شكنندگي توسعه به كمترين ميزان خود در بيست C) در شرايط فعلي ( مثلث -2
 سال

شكاف موجود همچنان چشمگير بوده و بايد سعي در رفع آن  حال بااين ولي گذشته رسيده        
 بشود.

 :هاي توسعه بايد با سه مالحظه زير همراه باشد رنامهبراي رفع شكاف موجود، ب -3

 .سطح مشروعيت قدرت همچنان حفظ شود -اوال     

 .حوزه دولت مورد توجه جدي قرار گيرد -ثانيا     

 .هاي مناسب براي ارتقاي وضعيت توسعه در حوزه ملت فراهم آيد زمينه -ثالثا     

 ياسيغفلت از جايگاه دولت در فرآيند توسعه س -2

شود كه قطب  با مراجعه به مبحث سيرتحول فرآيند توسعه در بيست سال گذشته، مشخص مي   
دولت معموال مورد غفلت واقع شده است. توسعه سياسي در نزد ملت و دولت ما بيشتر ناظر بر 

اين مطلب  )57(تحوالتي بوده كه در حوزه ملت و براي تحقق جامعه مدني صورت پذيرفته است. 
كه دولت خود موضوع  هاي توسعه ايران قابل مشاهده است؛ حال آن ترين وجهي در برنامه شنبه رو

باشد. بدين معني كه دولت براي تحقق واقعي توسعه سياسي در كشور بايد به  توسعه سياسي مي
اصالح ساختار خود بپردازد، در صورتي كه تصوير موجود از توسعه سياسي از دولت بيشتر نقش 

دهد تا موضوع توسعه. برگزاري قانون انتخابات شوراها با توجه به اعمال  ا نشان مييك فاعل ر
دهنده آن است كه دولت بار ديگر در حكم يك  محدوديتهاي بسياري كه در آن لحاظ شده، نشان

بازيگر در صحنه توسعه سياسي مايل به ايفاي نقش شده، درحالي كه نياز اصلي فرآيند توسعه 
باره طراحي و اجراي  آن است كه دولت، خود توسعه سياسي را بيازمايد. در اينسياسي در كشور 

هايي كه اهداف زير را برآورده سازد، در بهبود وضعيت سياسي كشور بسيار مؤثر خواهد  برنامه
 :بود

سعي بيشتر در فراجناحي كردن دولت؛ بدين معني كه ما بايد به ديدگاه و اصولي كلي  -1
ي اسالمي برسيم كه ديگر اصول و چارچوب كلي با آمدن دولتهاي مختلف، دار درخصوص مملكت

دگرگوني نپذيرد؛ بلكه در قالب اصول و چارچوب واحد فقط سياستهاي اجرايي و مقطعي تغيير 
 كند. ( تحقق عملي شعار خوب آقاي خاتمي)

اختاري ساختار دولت با توجه به نيازهاي روز جامعه دستخوش تحول شود و در نهايت س -2
 .شكل بگيرد كه پاسخگو به نيازهاي جامعه باشد

پذيري الزم از طريق تعديل ساختاري دست يابد و چنان نباشد كه  دولت بتواند به انعطاف -3
اش بازدارد. متأسفانه عرضه يك  ساختار متصلّب، دولت را از پرداختن به وظايف مدرن و تازه



ظايف آن، مهمترين مانع توسعه سياسي در كشور تعريف و تصوير سنتي از دولت و جايگاه و و
 .است كه همچنان وجود دارد و براي رفع آن اقدامي جدي صورت نپذيرفته است

پردازد كه با ساختار ملت و دولت  كه، در اقدام اخير، دولت به ايفاي نقشي مي خالصه آن    
اها به معناي واقعي مجال همخواني ندارد. نتيجه اين امر در دو حالت قابل تصور است: يا شور

يابند كه در آن صورت، ساخت قدرت سياسي حاكم توان تحمل آن را نداشته و تضارب  ظهور مي
سازد كه در قالب همين ساخت  كه دولت شكلي از شوراها را محقق مي آيد. يا اين به وجود مي

آرمانهاي  تحقق   يثمورد نظر را از ح قدرت معنا بدهد كه در آن صورت ديگر شوراها كاركردهاي 
 .ندارند سياسي  توسعه  

به نظر راقم اين سطور اولويت در برنامه توسعه سياسي كشور ما توجه به ساختار دولت و     
 )58() 9سپس توجه به وضعيت جامعه مدني در كشور است. نگاه كنيد به ( نمودار شماره 

  
 ضعف فرهنگي بستر اجراي شوراها -3

دهد، با اجراي دو برنامه  گانه توسعه در حوزه ملت نشان مي اخصهاي سهگونه كه ش همان    
حال انجام دادن هرگونه فعاليت  توسعه در ايران ميزان توسعه تا حد زيادي رشد داشته است. با اين

باشد. ايجاد شوراها در داخل  ديگري در اين حوزه منوط به مهيا كردن بنيان فرهنگي مناسب مي
شور از اين حكم كلي مستثني نيست.شوراها محل مناسبي براي ظهور ساخت قدرت فعلي ك

 :كه مشاركت مردمي هستند به شرط آن

 .اوال: مردم از حيطه عملكرد و ضوابط قانوني شوراها مطلع باشند    

 .اي از مشاركت احساس نياز كرده باشند ثانيا: نسبت به وجود چنين سطح گسترده    

 .نسبت به انجام دادن اين نوع از مشاركت آشنا باشند ثالثا: از حيث فرهنگي    

 :شود اما درخصوص شوراها و تحقق آنها در جامعه ايران مشاهده مي 

اوال: قشر عظيمي از  توده مردم و حتي تحصيلكردگان نسبت به قانون شوراها اطالع الزم را     
 .ندارند

هاي  اي از مشاركت بلكه فعال سازي شيوه زهثانيا: مسأله فعلي مردم نه به وجود آمدن عرصه تا    
واعطاي حقوق شهروندي، ازجمله مسايلي است  رايج است. مقابله با مشكالت اقتصادي در جامعه

 .كه رفع آنها بيشتر در ميان توده مردم هوادار دارد

ملت ثالثا: فعاليت شورايي در بستر فرهنگ بومي، سابقه مشخص و قابل استنادي ندارد. اساسا     
اند و از  كرده ما براي مشاركت در امور مملكتي از طرقي غير از فعاليت درقالب شوراها استفاده مي

آيد. ( البته در صورت تحقق كامل  اي نو در تاريخ كشور ما به شمار مي اين حيث اقدام اخير تجربه
 شوراها )



الوده فرهنگي مناسب است. بدين ترتيب انتخابات شوراها ضعفي بنيادين دارد و آن نداشتن ش    
شوراها براي مدت مديدي در بوته فراموشي سپرده شده بودند و حال كه موسم اجراي آن رسيده، 

تواند  رسد كه كار فرهنگي الزم درخصوص آن صورت نپذيرفته است؛ چنين اقدامي مي به نظر مي
اصلي اين طرح بايد  اكنون دولت در مقام مجري ضريب خطا را در مقام عمل باال ببرد و از هم

آمادگي الزم را در حل مسايل آتي كسب كند. شايد يكي از اين تمهيدات فراهم آوردن بستر قانوني 
تواند تعادل فرآيند توسعه سياسي را در افقي  الزم جهت تحقق توسعه ساختاري دولت باشد كه مي

 .باالتر براي كشور ما به ارمغان آورد

شود كه اگرچه ما  فرآيند نهادينگي، مدنيت و مشروعيت مالحظه ميتوضيحات: با نگاه به سه     
هاي توسعه سياسي بپردازيم وليكن اين مهم نبايد ما  در حوزه مدني بايد همچنان به طراحي برنامه

 را از دو ضرورت ديگر غافل سازد.

 .روند توسعه سياسي در حوزه دولت محتاج توجه بيشتري است -اوال     

 .ريزي براي حفظ سطح مشروعيت قدرت نيز بسيار مهم است رنامهب -ثانيا     
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