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 تصویر روی جلد کتاب
 

 

 کننده کتاب:معرفی

 1331 بهار/  (توسعه فکری پویش پژوهشگر) ابراهیم غالمی
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 کتاب  ایده محوری .1-2

 ی سیاسی در ایراناین کتاب پژوهشی است که به موانع تاریخی و ساختاری توسعه
های اجتماعی و ها و چند پارگیساختار قدرت سیاسی، شکافپردازد. سه عامل می

ویژه فرهنگ سیاسی گروه حاکمه( مورد هد( و فرهنگ سیاسی )بفرهنگی )سنت و تجد
 یشود که این سه عامل در تعامل با هم از موانع توسعهبررسی قرار گرفته و استدالل می

علوم  یی پژوهشگران حوزهکتاب حاضر منبع مناسبی برا سیاسی در ایران بوده است.
 مندان به حوزه توسعه در ایران است.شناسی سیاسی و کلیه عالقهسیاسی، جامعه

 چکیده مطالب کتاب .1-3

 ی پهلوی است. فرضیه محوریی تمرکز بحث کتاب از حیث تاریخی دولت مطلقهنقطه
چند ا و هکتاب این است که تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن، به همراه گسترش شکاف

 یهای فرهنگی و تداوم و تقویت فرهنگ سیاسی پدرساالرانه از موانع عمدهپارگی

 گام نو نشر

 موانع توسعة سیاسی در ایران

 حسین بشیریه                                        :                           نویسنده

 1388 هفتم                               :                                   نوبت چاپ

 1200                                                  شمارگان:                        

 364-1318-03-2: شابک

 02111123301: تلفن انتشارات
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ی سیاسی در ایران بوده است. توسعه سیاسی، به معنای گسترش مشارکت و توسعه
های اجتماعی در زندگی سیاسی در نظر گرفته شده است. در بخش اول رقابت گروه

ه گرفته و روند تمرکز کنترل منابع قدرت ب کتاب ساختار قدرت سیاسی مورد بررسی قرار
ر شود تاریخ سیاسی معاصطوری که بیان میه گیرد. بطور تاریخی مورد بررسی قرار می

 توان درک کرد تاصورت تاریخ تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن بهتر میه ایران را ب
رت ضرود، وسازی و فقدان نیروهای قدرت متجدتکوین ساخت دولت مشروطه. ضرورت ن

وجود آورد که از اهداف انقالب مشروطه بود که با توجه به ه یک دولت متمرکز را ب
 ،انجامید. با تمرکز قدرت رضاشاهی پهلوی عوامل تاریخی و ساختاری به دولت مطلقه

باتی ثی سیاسی و باعث بیو این خود مانع توسعه همشارکت سیاسی مغفول واقع شد
 نبینی و تمدگرفت، دو طیف جهاناز باال انجام می و چون نوسازی ،شدسیاسی می

وجود آمد و یک شکاف فرهنگی در ایران ایجاد شد. این شکاف ه فرهنگی سنت و تجدد ب
و  ،ی اهداف زندگی سیاسی شده استناپذیر خود مانع وصول به اجماع کلی دربارهآشتی

و  رقابت سیاسینگرش و فرهنگ سیاسی پدرساالرانه گروه حاکم نیز مانع پذیرش 
شود. فرضیه نویسنده این است که نگرش سیاسی گروه حاکمه از گسترش شکاف می

عیین ت - مدتحداقل در کوتاه -ی سیاسی حیث تقویت و یا تضعیف شرایط توسعه
 تر از فرهنگ سیاسی عمومی است.کننده

 معرفی محتوای کتاب .2

 مقدمه
 «های اجتماعی در زندگی سیاسیگسترش مشارکت و رقابت گروه» به معنایی سیاسی توسعه
 است.

 عبارت است از:ی سیاسی ابزار توسعه
 ها و نیروهای اجتماعییابی گروهسازمان -

 آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی -

 ی نهادمند در درون ساختار سیاسیهای حل منازعهوجود مکانیسم -
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 زدایی از زندگی سیاسیخشونت -

 زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسیکیش -

 های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آنمشروعیت چارچوب -

 ی توسعه سیاسی در ایران:موانع عمدهدر مورد  های کتابفرضیه
 تکوین ساخت دولت مطلقه مدرن )تمرکز منابع قدرت( .1

معتقد است که برای کشورهای جهان سوم در ابتدا نیاز به قدرت هست تا یک نظم  1هانتینگتون
سیاسی مشروع شکل بگیرد و بدون شکل گرفتن یک نهاد قدرتمند، تقاضای مشارکت منجر به 

توان از آزادی برخوردار شد. اما فرضیه شود و بدون نظم نمیمیبهم ریختن دستگاه سیاسی 
ین شود و از قدرت مانع مشارکت سیاسی نیروهای سیاسی میکتاب این است که خود تمرک

 ثباتی سیاسی را به همراه دارد.نظمی و بیممانعت، بی
 د (ناپذیر فرهنگی و اجتماعی )سنت و تجدهای آشتیچندپارگی و شکاف .2

ود و از شی اهداف زندگی سیاسی میناپذیر، مانع وصول به اجماع کلی دربارههای آشتیشکاف
 کند.های الزم برای همپذیری و مشارکت و رقابت جلوگیری میچارچوبتکوین 

 فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی .3

یاسی ی سق توسعهی الزم برای تحقتواند ارادهی ذهنی مناسب نزد نخبگان سیاسی میزمینه
نه مانع پذیرش رقابت و مشارکت و تشدید چندپارگی ارا فراهم کند و برعکس فرهنگ پدرساالر

 شود.فرهنگی می
 

 ساخت سیاسی قدرت :اول بخش
جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران، کوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در 

 ی مدنی ضعیف بوده است.درون جامعه
 
 
 

 

                                                           
1. Huntington 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Huntington%27s_disease
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 ساخت سیاسی در اواخر عصر قاجار

 تدا برای درک مبحث باید چندین تمایز مفهومی را شناخت:در اب

عمال قدرت ی اِساخت قدرت تفاوت وجود دارد. شیوه عمال قدرت وی اِبین شیوه -
و  های قاجارکه از این نظر ممکن است حکومت ،تواند خودکامه و استبدادی باشدمی

پهلوی مشابه باشند. اما ساخت دولت در عصر ماقبل مشروطه، دولت مطلقه نبوده 
 است.

 یو نحوه باید بین توصیف نظری و مبانی مشروعیت و دعاوی حاکم از یک طرف -
ای هل شد. به لحاظ نظری در دولتدر واقعیت از سوی دیگر تمایز قائ عملکرد آنها

مردم بوده است و به جز مذهب ترین منصب و حاکم جان و مال قاجار، پادشاه عالی
عمال قدرت خود نداشته است. اما در واقعیت قدرت سیاسی ت محدودیتی در اِو سن

است  شدهش توسط این نیروها محدود میاست و قدرتق بوده ر بسیار متفردر آن عص
 نمودند.ی میهای محلی به قدرت مرکز تعدو در زمان ضعف مرکز، حتی گروه

برای فهم ساخت قدرت در آن عصر، به چند عنصر ساختار قدرت، یعنی ارتش، 
 شود:های قدرت پرداخته میبوروکراسی و گروه

 ممان صفویه تا حدی( فاقد ارتش منظ)به جز زی ساسانیان ارتش: ایران بعد از دوره -
بوده است. نیروهای نظامی کشور فاقد انسجام بوده است و حکام و رؤسای عشایر و 

 ها هر کدام دارای نیروهای نظامی مخصوص خود بودند.خان

نظام اداری و مالی: در آن عصر بوروکراسی به معنای وبری وجود نداشت. بوروکراسی  -
گیری شکل گرفته بود که آن هم با پراکندگی مراکز اداری مالیات عمدتاً حول محور

 همراه بود.

های قدرت عمده مشتمل بر اشراف، رؤسای عشایر، روحانیت های قدرت: گروهگروه -
 و بازرگان بودند.

اشراف: در ایران اشرافیت مستقل و واجد مصونیت وجود نداشته است. در واقع  -1
شاً ثروت بوده است، نه اینکه کنترل منابع کنترل وسایل نظامی و اداری من

بودن دولت به اقتصادی منبع قدرت باشد. اما با وجود این به لحاظ متکی
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رعیتی از قدرت  - های ارضی و همچنین وجود نظام حقوقی اربابمالیات
 باالیی برخوردار بودند.

ی همبستگای بودند که از خودکفایی و های نظامیرؤسای عشایر: عشایر واحد -2
باالیی برخوردار بودند و در تاریخ ایران همیشه از نیروهای قدرت عمده بوده 

ه ها باند. به همین دلیل حکومتساز بودههای مرکزی مسئلهو برای حکومت
-شدند، مالک زمینداد؛ رؤسای عشایر که ایلخان نامیده میآنها امتیازات می

 بر عهده داشتند.بودند و گردآوری مالیات را نیز  های بزرگ

روحانیت: روحانیت گروهی منسجم، دارای وحدت و سازماندهی بوده است که  -3
از حقوق و مصونیت اجتماعی برخوردار بوده است. از منابع قدرت آنها، رواج 
رعایت شرع در بین مردم، مناصب قضایی و آموزشی و گسترش امالک وقفی 

 بود.

شد پیدا بازرگان نیز ر طبقه: با گسترش تجارت ایران با دنیای بیرون، انبازرگان -4
از نظر مالی و ایدئولوژیک روابط نزدیکی با روحانیت داشته  طبقهکرد. این 

 است.

انحصار کاربرد مشروع قدرت فیزیکی در »با توجه به تعریف ماکس وبر از دولت یعنی 
 لت نبوده است.دارای دو نوزدهم، ایران در قرن «درون سرزمین خاص

 

 انقالب مشروطه و تکوین دولت مطلقه

تی و آغاز تکوین ساخت دولت مدرن مطلقه ی پایان استبداد سنانقالب مشروطه نقطه
 ی نیرومندوجود یک طبقهماندگی با ارتباط با دنیای غرب و عدمبود. آگاهی از عقب

شورهای که همچون دیگر کزا برای توسعه باعث شد ی درونمستقل پیشتاز و نبود انگیزه
انقالب مشروطه با چهار وجود آید. ه جهان سوم، احساس نیاز به لزوم یک دولت مقتدر ب

هدف انقالب وحدت ملی، انقالب در ساخت قدرت، انقالب رفاه اقتصادی و انقالب 
دان گرفت. نبود یک وحدت ملی در بستر فق شکل مشارکت سیاسی، در پاسخ به این نیاز

اجتماعی در میان اتفاقاتی نظیر جنگ جهانی اول  - مدنی و شرایط تاریخیی جامعه
 منتهی شود. در واقع دولت رضاشاهباعث شد که انقالب در ساخت قدرت به دولت مطلقه 
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سه هدف دیگر به جز مشارکت سیاسی در  -انحرافی در انقالب مشروطه نبود  رضاشاه
ولت یک دد دولت مدرن بود. البته شاید بلکه خود انقالب معطوف به ایجا -خود داشت 

-کلی ایران فاقد بلوغ سیاسی الزم برای شبود، اما جامعه انقالبیان نظر بیشتر مدلیبرال 

گیری و پایداری چنین نظامی بود. مشارکت سیاسی یعنی تقویت همان چهار نیروی ذکر 
 شده بود که هیچ یک تمایلی به نوسازی نداشتند.

، ایجاد ارتش جدید مدرن بود. چگونگی تمرکز رضاشاهدولت مطلقه ابزار اصلی تمرکز 
 قدیمی را های عمده قدرتقدرت دولت به لحاظ نظامی و بوروکراسی در برابر گروه

 توان مشاهده کرد.می

ضی ف اراخلع سالح عشایر، اسکان آنها، تصراز طریق جنگ و  رضاشاهعشایر: دولت  -
ت آنها، قدرت سیاسی آنها را به شد در مناطقهای ژاندارمری رؤسا و ایجاد پست

 کاهش داد.

داران: از طریق بوروکراسی و قانون مالکیت، قدرت اقتصادی آنها تقویت شد. زمین -
 شاه یک رژیماما آنها فاقد قدرت سیاسی در بوروکراسی دولتی بودند. دولت رضا

 داران.بناپارتیستی بود نه یک رژیم مبتنی بر زمین

-ایجاد دادگستری و اصالحات آموزشی و تأسیس مدارس مدرن و پدیدار روحانیت: با -

 شدن ناسیونالیسم ایرانی )نه مذهبی( ، از قدرت اجتماعی این گروه کاسته شد.

، ایجاد انحصارات و تنظیم تجارت خارجی و عمال نظارت بر منابع مالی: با اِبازرگانان -
 گروه نیز کاسته شد. ، از قدرت اینایجاد مؤسسات مالی و بانکی جدید

 

 

 د دولت مطلقهند تکوین دولت مطلقه و تکوین مجدگسست در رو

گسستی در روند تکوین دولت مطلقه پدید آمد و شرایط برای توسعه  رضاشاهسقوط  با
زاب ها، احهای سیاسی پدید آمد. شمار زیادی از نیروها و سازمانسیاسی و مشارکت گروه

ی و ت مشترک قانون اساسهای متنوع ایدئولوژیک بر محوریو عقاید سیاسی با گرایش
خست نی )ی ملبه قدرت رسیدن جبههمنجر اصالت پارلمان شکل گرفت که در نهایت 

که ائتالفی فراگیر از طبقات و احزاب مختلف )به جز حزب توده  شدق( دکتر مصدوزیری 
ود. اما ی هند تبدیل شتوانست به چیزی شبیه حزب کنگرهو فدائیان اسالم( بود که می
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تا  1320ی در این بین دربار هم درکار تجدید و بازسازی نیروی خود بود و در فاصله
رقبای سیاسی خود را از صحنه خارج کرد. دربار ارتش را تقویت نمود؛ حق انحالل  1340

 ها را در هم شکست. با کودتا و در ادامه احزاب و اتحادیهو ؛ کردمجلس را کسب 
در ادامه برای تمرکز قدرت در برابر مجلس، در ابتدا یک نظام دو حزبی  رضاشاهمحمد

ر های زیادی دکرسی همچنانآمیز نبود و تخود ایجاد کرد. این اقدام موفقی وابسته به
نی( ی نیرومند )علی امیسپس یک کابینهشاه . نیروهای قدرت قرار داشتدیگر اختیار 

در این بین، نیروهای قدرت سیاسی  و مجلس را برای چند سال منحل کردو تشکیل داد، 
ی داران را از عرصهرا در هم شکست. از طریق اصالحات ارضی نیروی قدرتمند زمین

مجلس با  یل شد، اکثریتتشک بیست و یکمو وقتی انتخابات مجلس  کردسیاسی حذف 
 آمد.بر دربار به شمار نمیدر برا یی بود و مجلس دیگر نیروی مقاومکانون ترق

 ابزارهای قدرت دولت پهلوی دوم:

های دربار عمال سیاستابزار اِ و حزب درباری: حزب ایران نوین ابزار کنترل مجلس -
 نیز ایهای شغلی و حرفهها و انجمنها، اصناف، تعاونیبود که بر تمامی اتحادیه

 تسلط داشت.

نظامی  یبتنی بر وفاداری با بودجهارتش و پلیس سیاسی: ساخت ارتش نیرومند م -
 .کناری افسران قدیمیسنگین و بر

 شدایه( پی نفتی کنترل اجتماعی و سیاسی )جامعهدرآمد نفتی: در آمد نفت وسیله -
های مطلقه نظیر خود در اروپای قرون گذشته که به دولت استقاللی فراتر از دولت

 داد.می

لبته عظیم و متمرکز شکل گرفته بود که ا بوروکراسی متمرکز: یک بوروکراسی دولتی -
مرکز . دولت برای ایجاد تقانونی نبود - این بوروکراسی به معنای وبری کامالً عقالنی

های متداخل ایجاد ها و مسئولیتهای موازی با صالحیتکنترل مرکزی، سازمان
 کرده بود.
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 ی سیاسیساخت قدرت و توسعه

مشروطه پاسخی به ضرورت نوسازی در ایران بود و این طور که گفته شد انقالب همان
وجود آورد. اما این اصالحات از هضرورت نوسازی مبانی دولت مطلقه رضا پهلوی را ب

 ، تبعاً دو نوع مخالفت را در پی داشت:تیی سنباال، در جامعه
 فت با ساخت قدرت مطلقهلمخا -1

 ی غربیشیوه مخالفت با خود محتوای اجتماعی و اقتصادی نوسازی به -2

آمد. هر چند در شمار میه ب 1311از مبانی اصلی انقالب سال  هااین مخالفت یهر دو
عمال این اولویت، ساخت قدرت جمهوری اسالمی ایران، مورد دوم اولویت یافت و برای اِ

 مطلقه جدیدی پدید آمد.
ت الرای مشارکت نظیر تحودولت پهلوی از یک سو از طریق نوسازی شرایط الزم ب

های جدید، تکوین افکار عمومی و نوسازی اقتصادی و تی، پیدایش گروهجامعه سن
گیری نهادهای مشارکت و پیدایش اجتماعی را فراهم آورد؛ ولی از سوی دیگر مانع شکل

اشت که ای را در پی دثباتی سیاسی، بیشد. این تضادهای سیاسی تشکیالت و سازمان
بار است. در واقع ساخت قدرت مطلقه هم عامل و هم انی اقتصادی نیز زیبرای توسعه

ی اقتصادی در ایران بوده است. ویژگی ساخت قدرت مطلقه باعث مانع در امر توسعه
در فرآیندهای سیاسی رسمی را شود و روابط شخصی و غیرنهادزدایی از سیاست می

حول مراکز طلب های قدرتگیری باندها و گروهدهد. همچنین باعث شکلشکل می
ط ای از روابگیری شبکهشود و به جای رقابت نهادمند، شاهد شکلگیری میتصمیم

واهیم خ - های ثابتی نیستثبات است و مبتنی بر ارزشکه بی - 1«دوره»شخصی به نام 
 بود. 

ی واسطهه ی پایین بشاه با طبقه نمادینویژه با ائتالف هبا افزایش خواست مشارکت و ب
وجود آمد و حزب هضی، نیازی برای یک نهاد صوری از درون ساخت قدرت باصالحات ار

ایران نوین تأسیس شد. این حزب سه ویژگی از چهار ویژگی یک نهاد سیاسی مناسب 
                                                           

طور  ه، خانوادگی، مذهبی، فکری و یا سیاسی بایی عالیق مشترک حرفهافراد که به واسطهگروهی از  .1
 .ی و ایران نونظیر کانون ترق ،آیندرسمی گرد هم میغیر
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دون پذیری، پیچیدگی و انسجام را دارا بود. اما بکند، یعنی انعطافکه هانتینگتون ذکر می
فقط کنترل حکومت بر  ،، سه شرط دیگرویژگی چهارم یعنی استقالل و خودمختاری

 کرد.نیروهای سیاسی را تسهیل می
 

 بخش دوم: چندپارگی اجتماعی و فرهنگی 
انع ترین شکافی که مهای مختلف طبقاتی و قومی و زبانی و مذهبی، مهممیان شکاف از

د است. تحوالت حاصل از ارتباط ، شکاف فرهنگی سنت و تجدتوسعه در ایران شده است
م زمانی داشت و این تحوالت قابل ازی در ایران بر تحوالت فکری تقدغرب و نوسبا 
ت نییپوشانی و استنتاج از درون نظام فکری قدیم ایران نبود و در نتیجه بین ذهن و عهم

در  ددگرا و متجروشنفکر غرب ،جه برای پر کردن این خألیتانطباقی وجود نداشت. در ن
ت. وسازی شکل گرفگرایی و رد محتوای نت، سنمخالفجامعه گسترش یافت و در قطب 

ده خر عمال قدرت بود.ی اِش با دولت پهلوی در شیوه، تنها اختالفدخرده فرهنگ متجد
شدن اسالم( هم به یک شکل نبود، از برخوردهای مختلفی از فرهنگ اسالمی )سیاسی

در قالبی جدید، های دینی کردن اندیشهنوسازی مذهب، توجیه مذهبی تحوالت، مطرح
شد. در واقع آنچه باعث تا تدافع و در نهایت حالت تهاجمی اسالم رادیکال را شامل می

مذهبی  های ناسیونالیستیی دین و دولت، بلکه واکنششدن اسالم شد نه رابطهسیاسی
مشروعیت  ثبات وتوان عدمی سیاسی، میبه نوسازی بود. از نتایج این شکاف برای توسعه

ی تفاوتی و یأس سیاسهای حکومتی، زور و اجبار به جای اجماع، گسترش بیو رویهنهاها 
عالقه به امور عمومی در بین مردم را برشمرد. همچنین شکاف فرهنگی فضا را و عدم

برای تمرکز کنترل بر منابع قدرت مساعد و از سوی دیگر تمرکز قدرت، چندپارگی را 
را آمیز خواهد بود، زیمنابع از لحاظ توسعه مخاطرهکند و در این فضا، تمرکز تشدید می

 کند.احتمال کاربرد منابع در خدمت منافع و عالیق خاص افزایش پیدا می
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 مشروعیت سیاسی چند پارگی و

د. دانبخشی میی مشروعیتی شیوهی سیاست را مطالعه، اساس مطالعه1لئونارد بایندر
ه نظام سیاسی عبارت است از مجموع»کند: تعریف میطوری که نظام سیاسی را چنین هب

های اجتماعی هایی که هر جامعه به وسیله آنها به نحوه توزیع ارزشها و رویهشیوه
: ندکبندی میبایندر الگوی مشروعیت را در سه دسته، طبقه«. بخشدمشروعیت می

بتنی بر نی )الگوی مقراردادی )نظام دموکراسی مبتنی بر قانون( و عقال - تی، قانونیسن
ی بایندر، اگر مشروعیت یک نظام سیاسی، حول یک دسته قرار عدالت مطلق(. به عقیده

گیرد، نظام سیاسی دارای ثبات نسبی خواهد بود. اما اگر مشروعیت یک نظام سیاسی 
ثباتی سیاسی رخ خواهد داد. بایندر مشروعیت نظام ترکیبی از این محورها باشد، بی

د که انواع دانتی و قانونی میرا ترکیبی از مشروعیت سن بیستمدر قرن  سیاسی ایران
ظیر های قانونی نتی شاهنشاهی، اشرافی و مذهبی را به همراه انواع سمبلهای سنسمبل

کل گیرد. در این شکار میه عقالنیت و ناسیونالیست و بوروکراسی و مجلس و ... را ب
تند؛ قراردادی هس -سمبل مشروعیت قانونی  حکومت احزاب و مجلس و انتخابات بیشتر

وع های سیاسی باشند. در این نی ائتالف واقعی نیروها و گروهنه اینکه حقیقتاً نتیجه
درت گیرد و روابط قبوروکراسی به عنوان یک گروه مستقل و همگن شکل نمی ،حکومت

ان مبنای بر هم بتنیدر بوروکراسی نه کامالً مبتنی بر قانون و قرارداد بلکه بیشتر م
 تی است که این بوروکراسی خود مانعی در امر توسعه کشور است.ساخت قدرت سن

 

 بخش سوم: فرهنگ سیاسی
ظر از نفرهنگ سیاسی گروه حاکم به علت اینکه منشأ عمل و رفتار سیاسی است، صرف

ی سیاسی دارد. نگرش و فرهنگ سیاسی کننده در توسعههای آن، نقش تعیینسرچشمه
 مدتوتاهحداقل در ک - ی سیاسیه حاکمه از حیث تقویت و یا تضعیف شرایط توسعهگرو

موم که اگر فرهنگ سیاسی ع طوریهتر از فرهنگ سیاسی عمومی است. بکنندهتعیین -
تغییر نگرش گروه حاکمه مواجه شود، از هم گسیختگی مردم رشد کند، ولی با عدم

                                                           
1. Leonard Binder 
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های حاکمه، نگرش پاتریمونیالیستی گروه طور تاریخی، نگرشه دهد. بسیاسی رخ می
ف سیاسی به عنوان دشمن است و فن ر مخالوده است. از تبعات این نگرش، تصوب

 از میدان به در کردن رقبا خواهد بود. سیاست، به جای فن سازش و همکاری، فن
 

 تتابعی - فرهنگ سیاسی آمریت

یدا تابعیت غلبه پ - آمریتی ایران به جای فرهنگ مشارکت، فرهنگ سیاسی در جامعه
توان موارد زیر را برشمرد: انتظار همه چیز از های این فرهنگ میکرده است. از ویژگی

-فرصت ؛بودناعتمادشان بیهایحکومت داشتن و در عین حال نسبت به حکام و وعده

 ؛یانههای به شکل صوفاعتراض سرپوشیده و ترس؛ اعتراض ؛گیریکناره ؛انفعال ؛طلبی
 قتی. های هیجانی و عصبی و مواعتراض و

بعاً ها طایرانیان معتقدند که انسان»دارد که: طی پژوهشی در ایران بیان می 1گاستیل
بت آدم باید نس قابل اعتماد است؛چیز در حال دگرگونی و غیرند؛ همهاشرور و قدرت طلب

فرهنگ  نیز 2زونیس«. به اطرافیانش بدبین باشد؛ حکومت دشمن مردم است و غیره
یاسی، بدبینی س»را در چهار ویژگی خالصه کرده است:  سیاسی نخبگان سیاسی ایران

 «.استفاده بین افرادو سوء امنیت آشکاراعتمادی، عدمبی
 

 ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی تابعیت

، اما عکس آن اندآثار بر تأثیر فرهنگ سیاسی جامعه بر ساخت قدرت تأکید داشته بیشتر
ع شده پذیری ثانویه، مغفول واقتأثیر ساخت قدرت بر فرهنگ سیاسی، یعنی جامعهیعنی 

 ریطوهی دوطرفه است، باست. رابطه بین فرهنگ سیاسی و ساخت قدرت یک رابطه
 فرهنگ سیاسی همان نظام»کنند: فرهنگ سیاسی را چنین تعریف می 3که آلموند و وربا

ن بدی .«های مردم استاحساسات و ارزیابیسیاسی به صورت درونی شده در ادراکات، 
عتمادی به ای نگرش بدبینانه و بیکنندهی عملکرد نظام سیاسی، تعییننحوه ترتیب

ی، قدرتی و ناتوانی سیاستواند با ایجاد احساس بیو همچنین می استزندگی سیاسی 

                                                           
1. Gastil 

2  . Zonis 

3. Almond & Verba 
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رکت اهر چه در ساخت قدرت مطلقه، مشبیگانگی و بدبینی سیاسی را گسترش دهد. 
ر مبنای شود. در واقع حتی اگر باعتمادی بیشتر میامنیت و بدبینی و بیبیشتر شود، عدم

آموزش و مذهب( فرهنگ مشارکتی شکل گیرد، اما ساخت  ،پذیری اولیه )خانوادهجامعه
ت و امنیای شکل گرفته و احساس عدمپذیری ثانویهقدرت مطلقه باقی بماند، جامعه

های میز سمبلآدهد. ترکیب اغتشاشی و بدبینی سیاسی را شکل میاعتمادی و بیگانگبی
نیتجه  کند و درآمیز را برای کنشگران سیاسی دشوار میبینی اعتمادمشروعیت، پیش

 کنند.حفظ می را وضع موجودکنشگران در نظام سیاسی، فقط 
  

 ی ساخت قدرت، چندپارگی فرهنگی و فرهنگ سیاسی تابعیترابطه

، تبخشد و از سوی دیگر فرهنگ تابعیت را تداوم میفرهنگی، فرهنگ تابعیپارگی چند
-د. چندبخششود و شکاف فرهنگی را تداوم میگیری گفتگو و همپذیری میمانع شکل

پارگی فرهنگی و فرهنگ تابعیت فضای مساعدی را برای تمرکز کنترل منابع قدرت 
ر قدرت، فرهنگ سیاسی تابعیت را کند. از طرفی همانطور که ذکر شد، ساختافراهم می

کند. همچنین ساخت دولت مطلقه در ایران با برتری بخشیدن به یکی از بازتولید می
و عدم پایبندی به قانون اساسی )که   - به جای وفاق و اجماع ملی -ها خرده فرهنگ

، اشد(بهای مختلف توانست مبنایی برای سازش و ارتباط هر دو خرده فرهنگ و گروهمی
تر شدن شکاف فرهنگی شده است. این سه عامل در تعامل با هم، باعث تشدید و عمیق

 ی سیاسی در ایران شده است.مانع توسعه

نکات تکمیلی .3

فت توان گگر بخواهیم سیر تمرکز قدرت در درون دولت را تا به امروز پیش ببریم میا
پهلوی و  رضاشاهشاه، محمدکه از دولت مشروطه تا به امروز، سه حکومت پهلوی رضا

جمهوری اسالمی ایران، هر کدام قدرت سه نیروی اصلی بزرگ در ایران را که هر سه 
ها اند، کاهش داده است و در عوض قدرت در دولتاز نیروهای مخالف نوسازی بوده

شاه، قدرت عشایر و رؤسای عشایر را بسیار متمرکزتر شده است. بدین صورت که رضا
ی داران را از عرصهطریق اصالحات ارضی، زمین پهلوی، از رضامحدود کرد. دولت محمد



 
 

 

 موانع توسعة سیاسی در ایران/  11

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

جمهوری اسالمی ایران خواسته یا ناخواسته، قدرت اجتماعی ؛ و سیاسی حذف کرد
ه که دیگر ن طوریهتر از گذشته کرده است، بروحانیت را در بین مردم جامعه کمرنگ

ته، ن گذشی خویش را در قبال دولت دارد و نه روحانیت همچوروحانیت مصونیت گذشته
شروطه ها از نظام مبه بسیج سیاسی بپردازد. در واقع دولت تواندخارج از نظام سیاسی می

جمهوری اسالمی  اند و در نظامت را محدود کردهدام، بخشی از نیروهای طرفدار سنکهر
ت یعنی ساخت روستایی، زنان در خانواده و روحانیت از هم گسسته آخرین سنگرهای سن

نشینی، مشارکت زنان در جامعه، و عدم قدرت سابق که با شهر طوریهشده است. ب
د پیشتازتر از گروه دادن سنت و تجدم، افراد جامعه در آشتیروحانیت در زندگی مرد

ال و در ح اند و این عدم توازن به از هم گسیختگی سیاسی انجامیده استحاکمه بوده
در گروه نخبگان سیاسی حفظ کرده فقط ت قدرت اصلی خود را رسد سنحاظر به نظر می

 .تر شدن استاست، و در بین افراد جامعه در حال کمرنگ

به خوانندگان هاییپیشنهاد .4

 بوطمر مباحث دیگر و اسالمی جمهوری یدوره درمندان مباحث توسعه سیاسی به عالقه
 ویژه منابعهب بشیریه، حسین دکتر دیگر هایکتاب شودمی پیشنهادایران  در سیاست به

  : کنند مطالعهرا  زیر
 دموکراسی به گذار -
 ساالریمردم به گذار -
 ایران در سیاسی توسعه و مدنی جامعه -
 ایران اسالمی جمهوری یدوره :ایران سیاسی شناسیجامعه بر ایدیباچه -
 


