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 بسمه تعالی

 

 ((توسعه سیاسی و موانع آن در ایران و کشورهای خاور میانه )) 

 

 

 مسعود جهانگیری دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی: نویسندگان 

 

 

 :چکیده  

. این عنوان که به مفهومی مستقل در فضای پسس از پایسان جنسگ هویست پیسدا کسرد      . پس از پایان جنگ جهانی دوم  دوچندان گردیده است  "اهمیت توسعه  عمدتا

در ایسن تفرسر توسسعه    . گرچه قبل از آن درقالب سوابق توسعه قابل تاُمل و بررسی است، اما در مفهومی عمومی آن به معنای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی است

بوده که به مرور زمان مرانیزاسیون ، صنعتی شدن و رشد اقتصادی و نو سازی در ابعاد سیاسی و اجتماعی نیسز بسه آن    "رشد اقتصادی  "در وهله ی اول به معنای 

 .افزوده شد

اندیشمندان را بر آن داشت تا بسرای سسایر کشسورهای دیگسر نیسز چساره ای       با رشد و توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی که در اوپا و آمریرا به سرعت روبه رشد بود 

از ایسن منرسر   . در مجموع متفرران نوسازی و توسعه بر این باورند که راه توسعه کشورهای توسعه نیافته پیگیری مسیر راه کشسورهای توسسعه یافتسه اسست    . بیندیشند

 .کشورهای توسعه نیافته نشئت می گیردکه همواره همچون سدی در برابر تغیرات مقاومت نشان می دهندموانع اساسی نوسازی از نهادها و ارزشهای فرهنگی ستی 

رها پیوسسته  جزم اندیشی ،موقعیت طلبی،سنت گرایی افراطی،منافع شخصی،متمرکز شدن اختیارات سیاسی و بطور کلی ساختار سیاسی،اجتماعی،اقتصادی این کشسو 

در ایسن گفتسار بسرآنیم ضسمن بررسسی سساختارهای فسو         . از سنت به مدرنیسم مثبت و حتی ضروری مینمود ،مقاومت نشان می دهند در برابر این تغیر که برای گذار

 .ت کنونی ارائه نمائیماالشاره ،موانع توسعه را به عنوان امری اجتناب ناپذیر درایران و کشورهای خاورمیانه بررسی و در نهایت نسخه ای جهت برون رفت از وضعی

 خاورمیانه  –ایران  -نوسازی –توسعه سیاسی  –توسعه  :واژگان کلیدی    
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 مقدمه

رداخته و ملزومات توسعه کشورها در بعد سیاسی را تبیین پیش از پرداختن به موانع توسعه سیاسی در کشورهای خاورمیانه الزم است به مفهوم توسعه سیاسی پ

 .حرکت در مسیر توسعه بدست آوریمنمائیم تا درک بهتری در خصوص 

« توسعه». ای جامعه شناختی است که از سوی مراتب غربی به عنوان راهراری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است واژه« توسعۀ سیاسی»

توسعه . باشد هبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه میهای مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرآیند ب به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه

تغییرات  سیاسی در اصطالح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یك نرام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و

 .اساسی در یك جامعه است

دانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی  توسعه را تنها یك تحول مربوط به دنیای غرب میای  عده: توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست  

ها  ای نیز اولویت را به ارزش دانند؛ عده ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقالل آن می دانند؛ عده مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشرالت نمی

توسعۀ سیاسی یری از .دانند کنند و آن را برای خدمت به استقالل جامعه ضروری می لوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح میو ایدئو

امعه و گذار از های ج های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحوالت ساختاری و اصطالحات در تمام بخش شاخه

توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، . حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر

ققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی روند، اما برخی از مح با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می. ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی

های کارکردی  توان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقش نوسازی سیاسی را می. کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی است سیاسی تلقی می

 .ورزند استراتژیك جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می

سازند؛ برخی نیز  های جامعه مرتبط می ها و حوزه تارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیۀ بخشبرخی نیز نوسازی را به ساخ  

نتی، انتقالی و پردازان نوسازی، از جوامع س  نرریه. کنند هایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاکید می نگرند و بر ارزش محافره کارانه به این دو مفهوم می

گویند اما، هر دو به فرایند حرکت از سنت به نوسازی یا از  نوسازی شده؛ و نرریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن می

 .توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند

 ..درابتدا تعریفی ازتوسعه و سیاست خواهیم داشت. یل شده استتشر << سیاست>> و« توسعه»واژه توسعه سیاسی از دوکلمه 

گسترش ظرفیت نرام اجتماعی »ازطرفی . را گویند« بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی»  development:توسعه

سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه ای برای برآوردن احتیاجات محسوس یك جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت 

 [ 1.]که ازتعاریف توسعه محسوب می شود« .ازاین احتیاجات است

. یری ازاین تعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حرومت به منرور اداره امورکشوراتخاذ می کند. درباب سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده است politics: سیاست

روابط بین مناسبات بین طبقات و بین ملت ها درداخل یك کشور، جزئی ازسیاست داخلی، و . سیاست داخلی و سیاست خارجی: این تدابیربه دوجزء تقسیم می شود

علم است؛ زیرا باید قوانین و قواعد و ساختار و تاریخ آن را . سیاست هم علم است و هم هنر.دولت ها درعرصه جهانی، جزئی ازسیاست خارجی شمرده می شود

رای سیاستمدارشدن، قریحه و هنر است، زیرا ب. چون هدف مطالعات سیاسی کشف قوانین مربوط به رابطه قدرت و معرفی آنها به صورت منرم است. فراگرفت

 .الزم است که اجزای مختلف این قریحه سیاسی می باشد( مثل شم، زیرکی، پویایی، نهان بینی، خویشتنداری، سرعت انتقال)موهبت ویژه ای 

قبل ازاینره تعریف . به دلیل چند بعدی جامع و شدیدا کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح یك جامعه است political development :توسعه سیاسی

 .دقیقی ازتوسعه سیاسی ارائه دهیم، به نررات برخی ازدانشمندان درباب توسعه سیاسی اشاره خواهیم نمود

 .معتقداست که نرریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت می توان تقسیم کرد: رونالدچیرلوت. 1

 .آن دسته که توسعه سیاسی رابادموکراسی مترادف می دانند( الف

 .آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند( ب

 [2.]آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند( ج 

 

بحران هویت، بحران مشارکت، : عبارتندازاین پنج بحران ».معتقداست که اگرکشوری بخواهد به رشد وتوسعه برسد، باید پنج بحران را پشت سر بگذارد: بایندر. 2

او معتقداست که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشته « بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع

 [3.]ه اندبه طریقی موفقیت آمیز بحران های فو  به ویژه بحران های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاد

اد مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریك وتجهیز اجتماعی، رشد اقتصادی ومشارکت سیاسی مورد  ارزیابی قرارداده و براین اعتق: هانتینگتون. 3

سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های  بنابراین نرام.است؛در فرآیند توسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدترظهورمی کنند

 [4.]روبروخواهد شد.. الزم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد، درغیر این صورت سیستم با بی ثباتی، هرج و مرج، و

ا و همچنین افزایش توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نرام درپاسخگویی به نیازها وخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختاره: لوسین پای. 4

وی .پای براین نرراست که، برای تحقق توسعه مطلوب یك نرام سیاسی باید از یك سلسله بحران ها به صورت موفقیت آمیز عبور کند[ 5.]مشارکت سیاسی می داند
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لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریك از این بحران ها تقدم و تأخری را برای مقابله با بحران در نرر نمی گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از 

 :وی سه ویژگی مهم رابرای مفهوم توسعه سیاسی مشخص می کند. متفاوت است

این مشارکت ممرن است به صورت تحرک .ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت های سیاسی مربوط است: برابری( الف

دراین مورد دست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضروری .رشرل تحرک توتالیتر باشد، اما نرته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال استدموکراتیك یا د

به توجه  و نیز قوانین باید دارای ماهیت همگانی باشد و در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوت های شخصی خارج شود و دستیابی به مقامات سیاسی باید با.است

 .دستاوردها، لیاقت ها و صالحیت ها باشد، نه نتیجه روال انتصابی در نرام های اجتماعی سنتی

اجرای  ظرفیت همچنین با.اشاره دارد ثیرآن برجامعه و اقتصادأبه میزان ت و«برون دادها»این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نرام سیاسی دردادن : ظرفیت( ب

 .دادن سمتگیری دنیایی به جامعه همراه است وتمایلی است به تخصصی کردن حرومت به عقالیی کردن مدیریت و این اجرا بر اروظایف حرومتی وشرایط اثرگذ

وظایف مشخص ومحدودی  تمایل می یابند مقامات وکارگزاریها .داللت می کند اختصاصی کردن ساختارها این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش و :تغییرتدریجی( ج

 .روندهاست و این ویژگی همچنین متضمن یرپارچه کردن مجموعه ساختارها.داشته باشد درون حرومت وجود متعادلی در وتقسیم کار باشندداشته 

 پیرامون توسعه سیاسی پرداخته بسط افرارخود به شرح و «سیاست های مقایسه ای»تحت عنوان  «بینگهام پاول» با وی درکتاب معروف خود :گابریل آلموند. 5

میان برگزیدگان  در یا جامعه داخلی و در یا محیط بین المللی و می توان هم در نیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی را اوریشه اصلی هدایتگری و به نرر.است

و رونق و پیشرفت صنعت طبقه مسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت  اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی از [ 6.]نمود سیاسی داخل درنرام بین المللی پیدا

 این رو از اجتماع بوده و سیاست و و درعرصه اقتصاد برآوردن نیازهای جدید و وضعیت خود متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصالحات عمومی وبهبود

دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در و اگرپویش توسعه به .توسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می شود تبدیل به نیروی محرکه ایجاد

 توسعه سیاسی ظرفیت نرام سیاسی وتوانایی آن را باالبرده، تا ایجاد با این رو از برای تداوم واستمرارحرومتشان بوده و دارایی خود جستجوی افزایش منابع قدرت و

جامعه هست وآن  امران تحقق توسعه سیاسی در حل نماید مشرل موجودرا 4نرام سیاسی  اگر موندنررآل از.نمایند مستحرم تر بدین طریق پایه های سلطه خودرا

 :مشرل عبارتنداز 4

 .یرپارچگی مشرل نفوذ قدرت سیاسی و( الف

 .میان توده ها نرام سیاسی در منافع ملی و نسبت به ملت و حس وفاداری وتعهد ایجاد( ب

 .های جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی می شود مشرل مشارکت که موجب پیدایش خواسته( ج

نرارت وکنترل داشته  حرف تازه وسایرموارد ایجاد و ایجاد روند توزیع منابع و امرانات مادی و فرصت های مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمد( د

 [7.]باشد

به نرر . سیاسی تنوع یافته وتخصصی شده وتوزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازد ساختار به وی توسعه سیاسی را: ایزنشتات. 6

 درجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهد وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بر

به بهره گیری مناسب ازمنابع وامرانات جامعه نبوده وازظرفیت محدودی برای پاسخگویی به خواست های  مثال دریك نرام سنتی پدرساالری رهبران قادربرای .شد

 [8.]عامه برخوردارند

فزایش ظرفیت وکارایی یك نرام ا  political developmentتوسعه سیاسی : دریك جمع بندی کلی می توان توسعه سیاسی را این گونه تعریف کرد      

رشد دموکراسی مترادف  توسعه سیاسی با. جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریك جامعه است سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی و

وی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش است و هراندازه یك نرام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله ر

به برقراری تجمالت سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی  نوسازی سیاسی بیشتر. پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نرام افزایش می یابد

بنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی  ی با جنبه های روبه بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاس. بنیادی دارد بیشترجنبه رفتاری و

 .لوازم توسعه سیاسی دانسته اند سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی وهمبستگی ایدئولوژیك رهبران وپیروان را از..مربوط می شود

 شاخص های توسعه سیاسی

ناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال  طریق شاخص هایی چون تولید واز میت پذیرندبرخالف معیارهای توسعه اقتصادی که ک     

به انجام چنین کاری  در توسعه سیاسی قادر. ارزیابی وسنجش قرارداد محاسبات دقیق مورد درچارچوب های آماری با می توان میزان توسعه اقتصادی را……و

برای مثال تعیین سطح .دقیق اندازه گیری نمود به طور علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه  نیستیم؛ زیرا

غیرهای مسأله مهم وجود مت. فهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد نهادی شدن آنها در یك جامعه و جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی و

 به طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم باز زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود دارد نسبتاً

 به توسعه سیاسی و به خود به نو جامعه می شود، در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی باعث افزایش سطح مشارکت در مثالً مشروعیت سیاسی خود. شناخت

 .  [9]مشروعیت سیاسی کمك می کند 

 

 [11]«.باشدمشارکت سیاسی به مثابه یری از عناصر اصلی توسعه سیاسی ، مستلزم برابری حقوقی تمامی شهروندان و وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی می » 
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والً رقابت سیاسی و ایدئولوژیك و ثانیاً پاسخگویی حرومت و مسئولیت آن در برابر مطالبات اجتماعی اما چنین مشارکتی محتاج بسترهای اجتماعی است که در آن ا 

تنها جوامعی که به باز تولید قدرت در ساحات مختلف و نیز به امران توزیع مجدد قدرت سیاسی . به طور عام مورد قبول بوده و مجال قانونی و نهادینه داشته باشد

 .عه سیاسی و مشارکت سیاسی را مهیا می کنندقائلند، امران توس

ازجمله شرایط اصلی جامعه توسعه یافته سیاسی و ( یعنی به رسمیت شناختن تعدد ایدئولوژی های سیاسی و نهادهای برآمده از آنها)همچنین ترثرگرایی سیاسی، 

درفرآیند توسعه سیاسی شمار گروه هایی که ». یدئولوژی سیاسی در جامعه استمشارکت سیاسی به معنای رقابت آزاد و امران عرضه هرگونه تفرر و مرام سیاسی و ا

 [11]«.دعالئق شان بر زندگی سیاسی تاثیر می گذارد و یا احتماالً ممرن است در احراز قدرت سیاسی و اداره امورجامعه سهیم گردند افزایش می یاب

 

دارد، اما به محض آنره این  مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفا  نرروجود درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون     

توجه به پارامترهای  گیرند، به سادگی نمی توان با می بررسی قرار جوامع و فرهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مورد اعناصر در ارتباط ب

می  پذیرش بیشتری برخوردارند هرصورت شاخص هایی راکه از ولی در [12]عقب مانده تلقی کرد را نرام دیگر یا سیاسی توسعه یافته ونرر از مزبور جامعه ای را

 . توان چنین برشمرد

 .اهتمام مردم به دولتمردان میزان مشروعیت نرام و. 1

ب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حرومتی برخاسته از مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نریر انتخابات مجلس احزا. 2

 .مردم بر مردم و میزان آزادی آنان

 .حرومت قانون و نه حرومت فرد به شرل استبدادی و دیرتاتوری و غیرشخصی بودن نرام سیاسی. 3

آنچه به نررمی رسد، . کارآمد و فعال و حل قانونمند مشرالت و معضالت سیاسی جامعهم از طریق ایجاد شبره اداری دمیزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مر. 4

وجود شاخص های که برشمردیم همگی نشان دهند . این است که با توسعه سیاسی بسیاری از مشرالت جوامع سنتی حل می شود و گشایش هایی فراهم می آید

 .یك جامعه ای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد

 یسیاستوسعه ( شرایط)موجبات و مکانیسم های 

می گذرد، گروهی از مرانیسم های سیاسی توانسته اند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسی به ( دموکراسی)قرنی که از به وجود آمدن دولت های ملی  درتجربه دو

 :از مهم ترین این مرانیسم ها عبارتند. سیاسی دانسترا باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه  اثبات رسانند که همین مرانیسم ها
ثانیا این حق به رسمیت شناخته می .پایه جامعه به رسمیت شناخته می شود قاعده و منشأ قدرت در انتخابی بودن نهادهای سیاسی؛ این امربدان معناست که اوال. 1

این تفویض انتخاب باید  در.ی اعمال حاکمیت یك مرانیسم تفویض نمایندگی تعیین می شودبرا ثالثاً.دردست بگیرد شودکه این قدرت پایه ای حاکمیت برخویش را

ا حداقل شرایط تعیین شده بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند، از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه ب

برابری واقعی درانتخابات تابه حدی است که به تمام احزاب کوچك کمك های  نرام های دموکراتیك برای ایجاد در. باشند رخوردارحق انتخاب کردن ب در قانون از

 .یعنی احزاب بزرگ رقابت کنند خود حریفان قدرتمند درتبلیغات با بتوانند گسترده ای می شودتا

 بتوان همچون اشخاص به زیر به حدی برساندکه اوال؛ نهادهای این حوزه را نهادینه کردن، حوزه سیاسی را بتواند با نهادهای سیاسی، جامعه باید نرارت مردم بر. 2

ثانیاً؛ آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق مردم باشد که به تعقیب ومحازات این .مجازات قرارداد درصورت احرازشدن خطایشان مورد و سوال برد وبازخواست کرد

مشاهده «قابلیت تغییر»اماتوسعه سیاسی رانبایدتنهادر.بپردازد ازطرفی همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییرهستند نهادها ومسئوولین

که هیچ شخصیت  به این معنا. معروف است دیده می شود« چرخش نخبگان»مهم ترین تغییرات باید در آنچه به .کرد، بلره منطقا باید خود تغییر را نیز شاهد بود

محدود بودن قانونی دوره های نمایندگی . حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند

 .برای مثال برای رؤسای جمهوری از مرانیسم های بسیار مفیدی است که می تواند توسعه سیاسی را تضمین کند

آزادی احزاب افیت اطالعاتی وضمانت تداوم فعالیت آنها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی به طور کلی اهمیت بسیار بیشتری از شف     

ازآزادی واقعی در رسانه  تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یك شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری. و فعالیت سیاسی دارد

ا سرانجام تحت ها به دست می آید، فعالیت احزاب و گروه های سیاسی یا شرل کامل خودی به خود می گیرد و یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی است و ی

 .تأثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت

شرط این آزادی نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یك حق نیست؛ بلره توانایی واقتداردولت به . ندارد توسعه سیاسی بدون آزادی رسانه ها معنا    

وجودگروه های فشاربه هرشرل درهرسطح وباهرگونه ابزاری که به کاربگیرندعلیه آزادی عمل رسانه ها، نشان های بسیار نگران .حمایت وضمانت ازاین حق است

 .عف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می آیدکننده ای از ض

ه، منزلت تفریك حوزه سیاسی باحداکثرممرن چه درنهادهاوچه دربازیگران خودازحوزه قدرت سیاسی؛ درجامعه قبل صنعتی درقالب هایی چون قومیت، خانواد    

شرنندگی می شود، اما تجربه نشان می دهدکه عموما به ویژه درکشورهای درحال توسعه پس ازیك دوره درورودجامعه به مدرنیته دچار……اجتماعی ثروت و

به این معنا که ..تنش آشرار میان این دوحوزه قدرت سیاسی، نوعی تلفیق وتالیف بیمارگونه میان آن دوبرقرارمی شودکه درنهایت به حوزه قدرت مدرن می رسد

سعه سیاسی نریرمجلس قانون گذاری نهادهای انتخاباتی اجرایی وغیره درظاهرامربه وجودمی آیند، اما در پشت این ظاهر درعین آنره قالب های مدرن تو

ادامه این وضعیت وعدم مباروه قاطع باآن می .دموکراتیك در واقع همان مناسبات قبل صنعتی نریرنرام خویشاوندی، قومیت، قبیله وغیره حرومت رادردست دارند
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این حالت همچنین سبب . نرام سیاسی اجتماعی رافلج کرده وفرایندرشدوتوسعه رادرتمامی جنبه های آن متوقف ساخته و یا از سرعت آن براهدتواندکل 

یك ت که درفساددرونی ومزمن نهادهای سیاسی جدیدشده ونتیجه نهایی آن روی گردانی بیش ازبیش وبی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به کارایی آن نهادهاس

 .دورباطل به عدم تحقق توسعه سیاسی منجر می شود

 عالوه بر مرانیسم هایی که برشمردیم، برخی ازموجبات که باعث توسعه سیاسی درجامعه می شودعبارتنداز؛

 :باسوادشدن مردم. 1

 .گی آمادگی بهتر می یابندکه از این طریق مردم ازوضع دنیاباخبروبه حقو  خود آشنا می شوند و برای الگوی توسعه یافته تر از زند

 :پیشرفت دانش وفن آوری. 2

 .گروه های دانا و فن آور پشتوانه بیشتری برای حس استقالل درمقابل حرومت ودرنتیجه تعدیل اقتدارآن می شوند

به وجود می آورند، نوآوری می کنند و به آنها با نقد تفرر سنتی و پرسش های تازهای که می افرنند، چالش های تازه فرهنگی : به وجود آمدن نخبگان پیشرو. 3

 .دگرگونی ها دامن می زنند

 دردرون گروه های سنتی طیف هایی پیدامی شودکه باتفسیر و تأویل جدید سنت های تاریخی، قومی ودینی به تحول یاری می رسانند: خواهی درسنت تجدد -4

های تازه واحیانا مخاطره آمیزفرری و اجتماعی و سیاسی موجبات توسعه سیاسی رافراهم می روشنفرران وجدان حساس جامعه اندوبابازی  :جنبش روشنفرری -5

 .آورند

 :موانع توسعه سیاسی: پنجم

 :از ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نرند، عبارتند

 :خشونت سیاسی( الف

در یك طرف این خشونت دولت .زیرا خشونت سیاسی پدیده ای است چندبعدی. ل وتبیین باشدخشونتی است که درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلی      

درطرف سوم شهروندانی به چشم می آیندکه خود عامل دامن زدن به این خشونت ها .درطرف دیگر گروه های سیاسی به چشم می خورند. باقوه قهریه حضوردارند

ف چهارم نهادها و تشرل هایی به چشم می خورندکه می توانند پناه امن افرادرد برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه هستند یا در برابر آنها سروت می کنند و درطر

خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع توسعه سیاسی است؛ . درجوامعی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تامین به اعضای خود ناتوانند

 :عه دارای کارکردهای ذیل است که نتیجه آن عدم توسعه سیاسی می باشدزیراخشونت سیاسی درجام

 .خشونت سیاسی ناقض حاکمیت سیاسی دولت است( الف

 .ازنررکارکردی درفرایندعادی سیاسی اختالل ایجادمی کند( ب

 .خواست تحول وتغییررابه سطح تخریب ونابودی ارتقامی بخشد( ج

 .محصول نابهنجاری های اجتماعی است( د

 .هزینه های باالیی برای حاکمیت سیاسی دارد( ه

 .ازخواست انتقادی شهروندان که برای آنها یك خواست طبیعی است جلوگیری می کند( و

 .وجود دولت استبدادی( ب

تمایل دارد وظائف خویش را  از این جهت دولت. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. دولت در حرومت های استبدادی مهم ترین نهاد در ساختارسیاسی است

د، یعنی دولت گسترش دهد و دخالت همه جانبه ای در همه امور داشته باشد و اگر دولت بخواهد در همه عرصه ها دخالت کند قدرت پاسخگویی اش کاهش می یاب

 .ا نداردایجاد وهدایت تقاضای مؤثردر جامعه و توان پاسخگویی به این تقاضا و جهت دهی فعالیت های اجتماعی ر

را مشارکت از مهمترین مشخصه های دولت استبدادی فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم در این نوع حرومت رویررد مشارکت فعال ندارند، زی

ین منافع خویش پای به عرصه سیاسی براین فرض استوار است که فرد عقالنی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به منرور تحقق برخی خواسته ها و تام

خواسته های  نحوه تصمیم گیری آنان به منرورتامین منافع و بر انتخاب مجریان و بر ازمشارکت سیاسی عبارت است ازتاثیر غایت اصلی افراد .سیاسی می گذارد

 .ندارد حرومت های استبدادی وجود فرهنگ سیاسی مشارکتی در درحالی که این نوع از[ 13]فردی بیشتر 

 :تمرکز منابع قدرت( ج

مانع توسعه سیاسی می  این رو از و رقابت سیاسی راکاهش می دهد احتمال مشارکت و( اعم ازمنابع اجبارآمیزوغیرآن)افزایش کنترل حرومت برمنابع قدرت        

افول نرام سیاسی، انقالب سیاسی، ضعف  بحران ها را می توان دراین .منابع افزایش می یابد انواع معموالدرشرایط بحران های ساختاری، کنترل حرومت بر .شود

همچنین کنترل متمرکز بر منابع  .قدرت سیاسی یافت نزاع برسر و المللی عدم پیدایش نرام سیاسی همبسته ومنضبط جدید بینقبال نرام  اقتصادی در ملی و

حال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع  به هر. به دالیل ساختاری ضرورت می یابد( مطلقه دوران حرومتهای)مختلف در فرآیند اولیه تروین دولت های ملی مدرن 

میزان اقتدار و  زیرا کنترل حرومت برمنابع قدرت بر .می کند راه توسعه سیاسی به معنای مورد نرر ما ایجاد قالب سیاسی مانعی برسر پیش از گسترش مشارکت در

دست حرومت ممرن است کارایی حرومت را افزایش  منابع مختلف در تمرکز.مشارکت سیاسی می کاهد از امران رقابت وتمرکز قدرت در حرومت می افزاید و 

 .دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد
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 .وجودشکافهای آشتی ناپذیر. د

 ز شراف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تروین چارچوبهای الزم برای مشارکتوجود هر نوع ا      

فرهنگی محلی و منطقه ای، قومی و ( طبقاتی)اینگونه شراف ها ممرن است اقتصادی . جلوگیری می کندوبه استقرار نرام سیاسی غیررقابتی یاری می رساند…و

البته یك جامعه ممرن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شراف .قطعاً وجود چنین شراف هایی از تروین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل می آورد. باشد

ی آشتی ناپذیر فرری و ایدئولوژیك شراف ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی ها.هایی باشد ولیرن این شرافها فعال و سیاسی نشده باشند

 .در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می شوند

توسعه سیاسی  مانع از و در کشورهایی که شرافهای محلی، منطقه ای، قومی، فرهنگی، وطبقاتی باشد، از ظهور شرایط الزم برای توسعه سیاسی جلوگیری می کند

به سوی بدبینی، بی اعتمادی وترس و خشونت سو  می دهد و اینها همگی مانع از توسعه  تماعی وسیاسی رازندگی اج می شود؛زیراچنین شراف هایی معموال

 .سیاسی است

جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی، پراکندگی احزاب : از دیگر عواملی که مانع ازتوسعه سیاسی می شودعبارتنداز

، کزشدن اختیارات وسیاسی شدن نیروهای مسلح، اسطورگرایی، احساساتی بودن، وجود تفرر افراطی درباره هویت های فرهنگی جوامع، محافره کاریسیاسی، متمر

 [14. ]…سوء ظن در برابر ابترار و

 موانع توسعه سیاسی در ایران

سازمان یابی گروهها : مهمترین لوازم بالفاصل توسعه سیاسی شامل.باشد هدف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی می

زندگی سیاسی،  ونیروهای اجتماعی ، ازادی انها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مرانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی ،خشونت زدایی از

 .ن ، می باشدآجزء  چارچوبهای نهادی وقانونی برای رقابت و سازش سیاسی وکیش زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی ،مشروعیت 

برداشت در الگوههای دترمینیستی توسعه سیاسی به نقش عوامل سیاسی ، ساخت قدرت دولت و دیوانساالری اصالً توجهی نشده است و به همین دلیل این      

برخی برای توسعه سیاسی از الگوههای همبستگی استفاده کرده اند که این .سی را به دست نمی دهدعناصر یك نرریه دقیق و متقاعدکننده در مورد توسعه سیا

برخی از نرریه پردازان توسعه سیاسی استدالل کرده اند که توسعه سیاسی نه تنها به تحوالت محیط .توسعه سیاسی و اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد 

 .بلره به ویژه به خصوصیات ساخت قدرت و حوزه سیاسی بستگی مستقیم دارد( تماعی ، فرهنگی و غیرهیعنی حوزه اقتصادی ، اج)پیرامون 

انع اصلی توسعه دکتر بشیریه ساختار قدرت سیاسی ،شراف ها و چند پارگیهای اجتماعی وفرهنگی در ایران و تداوم  و تقویت فرهنگ سیاسی پدرساالرانه را مو

 .سیاسی می داند

در حالی که بشیریه معتقد است افزایش کنترل حرومت بر منابع .هانتینگتون وسیله توسعه سیاسی را افزایش تمرکز قدرت در حرومت می داند :قدرت تمرکز منابع 

 .قدرت احتمال مشارکت و رقابت سیاسی را کاهش می دهد و از این رو مانع توسعه سیاسی می شود 

 :چند پارگیهای جامعه 

، از شرافهای اشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف  زندگی سیاسی گردیده و از تروین چارچوب الزم برای هم پذیری وجود هر نوعی       

ای ،قومی  ، این گونه شرافها ممرن است اقتصادی، محلی ، منطقه . مشارکت و رقابت جلوگیری می کند و به استقرار نرام اقتصادی غیر رقابتی یاری می رساند

 .باشد( تمدن ایرانی،  تمدن اسالمی،  تمدن غربی )فرهنگی یا شرافهای تمدنی 

 :ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه

 استدالل کلی در مورد ایران این است که به دالیل مختلف و. عقیده ونگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست موثر است     

الگوی رابطه . ان داردپیچیده فرهنگ سیاسی الیت در ایران همواره فرهنگی پاتریمونالیستی بوده است که ریشه در تاریخ استبداد و سلطه طبقات حاکم قدیم در ایر

یخته و مشروعیت خود را از منابع مختلف قدرت سنتی در ایران رابطه مبتنی بر حرم واطاعت از باال به پایین بوده است  و با مفاهیم اسطوره ای ومذهبی سخت درام

در فر هنگ سیاسی ایران سیاست  مشغله ای خصمانه تلقی گردیده و بهترین راه حل برای تامین منافع هرطرف ادامه منازعه و عدم سازش به . کسب کرده است

 .شمار رفته است

موجب که خارجی که در مواردی بر پایه تئوری توطئه به حد هراس گسترده است  لیتهای سیاسی ایران در مورد امپریالیسم یا قدرت مطلقه نیروههایقتصور ا

خارجی  لیت سیاسی بر پرهیز از شیوه سیاسی مسالمت امیز داخلی در رقابت سیاسی و تحزب به دلیل یا بهانه حفظ  وحدت ملی  و  مبارزه با نیروهایقگردیده ا

ست کم از لحاظ نرری تحدید قدرت خود کامه بود اما در عمل کوشش در جهت افزایش کمیت و تمرکز منابع اگر چه هدف اصلی انقالب مشروطه د. تاکید گذارند

منرور از تمرکز وانباشت قدرت ، افزایش کنترل بر منابع  مختلف قدرت یعنی ابزارهای اجبار و سرکوب، منابع اقتصادی و . قدرت سیاسی مطلوب شناخته  شد

 .سازمانهای توزیع منابع مختلف است.ات اجتماعی ، اطالعات و ارتباط

قدرت علی رغم   در تعریف نرام سیاسی قدیم می توان گفت  ان نرام از حیث ساختار قدرت نوعی حرومت ملوک الطوایفی متمایل به تمرکز و از حیث شیوه اعمال

م سیاسی مطلقه که مبتنی بر تمرکز و انحصار منابع قدرت بوده باشد برخی محدودیتهای عرفی ، سنتی و مذهبی استبدادی و یا پاتریمونالیستی بود، نه یك نرا

ه بود و هنوز در میان نویسنده معتقد است ایران در قرن نوزدهم دارای دولت نبود بر طبق تحلیلهای وبر کنترل تمرکز بر منابع اداری و نرامی جامعه پدید نیامد.

 .کز منابع قدرت نزاع و رقابت وجود داشت نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی بر سر تصاحب و تمر
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مبارزه برای کنترل و تصرف . نرام سنتی ایران به عنوان نرامی پاتریمونالیستی بود که در ان  وسایل نرامی واداری عمالً تحت سلطه حاکم واحدی قرار نداشت       

این مبارزه سرانجام با پیدایش ساخت دولت مدرن مطلقه در دوران پهلوی پایان  وسایل حرومت و اداره از ویزگیهای عمده تاریخ سیاسی ایران محسوب شده است

وظیفه چنین ساختی ایجاد نرام بوروکراتیك مدرن ، اصالحات نرامی . انقالب مشروطه شرایط الزم برای پیدایش ساخت دولت مدرن مطلقه را فراهم کرد  .یافت

ی منابع پراکنده قدرت و کوشش به منرور نیل به مرحله توسعه غرب بود  و انجام چنین وظایفی با برخی ارمانهای ومالی ، تامین منابع درامد برای حرومت و گرداور

مشروطیت در واقع از یك سو در پی وضع حدود و قیود قانونی بر شیوه اعمال قدرت بود، ولی از سوی . اصلی انقالب مشروطه در زمینه توسعه سیاسی مغایرت داشت

 .د ساختار سیاسی دولت ملی مدرن و متمرکز از طریق افزایش کمیت قدرت ملی نرر داشتدیگر به ایجا

ی و خلع سالح حرومت رضا شاه با متمرکز ساختن منابع وابزارهای قدرت ،ایجاد وحدت ملی ، تاسیس ارتش مدرن ، تضعیف مراکز قدرت پراکنده ، اسران اجبار

مشرل اصلی حرومت رضا شاه این بود که از . ات مالی و تمرکز منابع اداری مبانی دولت مطلقه مدرن را به وجود اوردعشایر ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و اصالح

 .داشتیك سو ایجاد ساخت دولت مطلقه الزمه دگرگونی اجتماعی و اقتصادی بود ولی از سوی دیگر چنین ساخت قدرت با  مقتضیات توسعه سیاسی تعارض 

ت در دوران رضا شاه تمرکز منابع قدرت چون ارتش و بوروکراسی در دست حرومت هیچ گونه مجالی برای رقابت و مشارکت سیای باقی نمی بشیریه معتقد اس     

 .تندگذاشت با توجه به انحصار منابع قدرت در دست حرومت طبقات وگروههای قدرت قدیم  و جدید امران  و توان سازماندهی به عالیق خود را نداش

به طول انجامید طبعاً عامل اصلی تجدید مبانی دولت مطلقه دربار سلطنتی  1341تا  1321اشی نرام مطلقه رضا شاه کار تجدید و بازسازی دولت مطلقه از با فروپ

قدرت پهلوی دوم عبات  در این میان مهمترین ابزارهای ساخت. ساله به تدریج رقبای سیاسی را یری پس از دیگری از صحنه خارج کرد 21بود که در طی دوران  

 حزب ، ارتش ، منابع نفتی ، بوروکراسی: بودند از 

 .بود حزب ایران نوین سازمان سیاسی بوذد که دربار برای اعمال کنترل بر مجلس و حرومت و نیز برای اعمال سیاستهای و اصالحات خود ایجاد کرده: حزب دربار 

در کنار ارتش دستگاههای اطالعاتی که . می امد  ، خدمت نیمی از پرسنل خارجی مربوط به نیروهای مسلح بود شاه به عنوان فرمان ده کل قوا  به شمار : ارتش 

 .کل نهادها نفوذ داشتند واینها باعث نوعی تمرکز حرومت شده بود 

جب گسترش دستگاه بوروکراسی پیچیده و گسترده درامدهای نفتی در این دوران مو. درامدهای نفتی وسیله عمده کنترل سیاسی و اجتماعی بود: درامدهای نفتی 

 .ای شد که به عنوان یری از مهمترین ابزارهای قدرت مطلقه در انجام اصالحات حرومتی نقش عمده ای داشت 

ن به ان به شمار می سازمان بازرسی شاهنشاهی ، کمیسیون شاهنشاهیدو رکن اساسی دربار در هدایت بوروکراسی  ونرارت و خط داد: بوروکراسی متمرکز     

با اترا به ارتش . روی هم رفته دربار موفق شد در روند انباشت منابع قدرت گروههای سیاسی اجتماعی معارض را از سر راه بردارد1321-1341در طی دوران  .امدند

روی هم رفته کنترل تمرکز حرومت بر ابزار و منابع . ندنهادهای سیاسی را منقاد کند و با تریه بر منابع اقتصادی و مالی ساخت قدرت مطلقه متمرکزی ایجاد ک

حرومت و صف  قدرت در این دوران به دالیل چندی از جمله منازعات سیاسی داخلی ،ضرورت انجام اصالحات در نرام اقتصادی و اجتماعی افزایش توانایی های

 .بندیهای سیاسی در سطح بین المللی شدت گرفت

ار نیروها و روابط تولید در ایران قدیم بی شك باید ناشی از مجموعه ای از عوامل بویژه شیوه تولید اسیایی، استبداد شرقی ، عدم عدم پیدایش تحول در ساخت   

یوه اخال  به ش)لوژیك استقالل طبقات اجتماعی، عدم پیدایش نیروهای نوساز و اختالل اساسی و متناوب در فرایند انباشت سرمایه و نهایتاً عدم وقوع تحول ایدئو

 .باشد (پروتستانی درغرب

و نتیجه سیاسی این را  ایران در عصر پهلوی با توجه به عقب ماندگی اقتصادی در عصر قاجار و عدم پیدایش گروههای نوساز نیرومند به راه اصالحات از باال افتاد     

کسب حمایت اجتماعی برای دربار ، سرکوب  گروهای قدرت قدیم بویژه در :یبه طور مثال از جمله اهداف اصالحات ارض.  پیدایش ساخت قدرت اقتدار طلب بود

تاخیر توسعه اقتصادی در ایران و احساس ضرورت تحول و نوسازی از .میان زمین داران که در نهادهای سیاسی کشور بویژه ددر مجلس شورای ملی نفوذ داشتند 

 .ایش قدرت حرومت در پیدایش ساخت دولت مطلقه در قرن بیستم را تشریل می داداواخر قرن نوزدهم به بعد یری از انگیزه های اساسی افز

تحریم ساخت قدرت مطلقه مانع تروین احزاب به عنوان مجاری . تاریخ سیاسی ایران رابه سوی ساخت قدرت مطلقه سو  میداد را ه توسعه ایران را تغییر دادند      

مطلقه نه تنها مبتنی بر روابط قدرت شخصی است بلره موجب نهاد زدایی از سیاست و گسترش روابط شخصی وغیر ساخت قدرت .مشارکت و رقابت سیاسی گردید

انباشت قدرت  .رسمی شدن فرایند های سیاسی نیز می گردد  سیاست حرومت بیشتر معطوف به جذب و حل نیروهای سیاسی بود و نه پذیرش وپرورش انها 

و گروههای پنهان وغیر پنهان به وجود « دوره ها»اجبار در دست حرومت زمینه مناسبی بری اعاده سیاست غیر رسمی مبتنی بر  سیاسی در ایران و تمرکز منابع 

سیله مردم به گفته شاه  اصالحات ارضی ، ازادی زنان ، و سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها تنها مقدمه بودند هدف ما برقراری حرومت مردم به و. اورد

 .تیابی به دموکراسی قانونی واقعی بودودس

ایدئولوژی مهمترین ضربه ای که ساخت قدرت مطلقه  نهادها و سازمانهای سیاسی  وارد می کند ممانعت از استقالل عمل انهاستحزب ایران نوین علی رغم     

همچنان که نرام تك حزبی و شرل گیری  حزب رستاخیز بیشتر . ن بودرسمی ان مبتنی بر ائتالف با طبقات پایین جامعه در واقع حزب هیات حاکمه و وابسته به ا

دست کم یری از عوامل عمده بی ثباتی سیاسی و فروپاشی نرام پهلوی و پیروزی  .نماینده دسته بندیهای درونی حرومت بود تا نیروهای سیاسی جامعه مدنی

به طور کلی ساخت دولت مطلقه در درون نرام . سی در طی سالیان متمادی شده بود دانستانقالب را باید در ساخت قدرت مطلقه که مانع مشارکت و رقابت سیا

 .اجتماعی واقتصادی در حال دگرگونی و نوسازی هر چه بیشتر گسترش یابد زمینه ضعف  و زوال خود را فراهم می کند

ر دراز مدت با ایجاد بی ثباتی سیاسی به طور ذاتی برای توسعه اقتصادی نیز انباشت و تمرکز منابع قدرت نهایتاً موجد بی ثباتی سیاسی است ساخت قدرت مطلقه د

با توجه به ساخت عقب مانده اقتصاد سنتی ایران دوره های تروین ساخت دولت مطلقه مدرن مصادف با دوره های افزایش دخالت در اقتصاد   و . زیانبار خواهد بود
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توسعه اقتصادی تروین ساخت دولت مطلقه برخی زمینه ها ی اولیه  رشد اقتصادی را فراهم ساخت،  لیرن با  گرچه از لحاظ مقتضیات .رشد اقتصادی بوده است

رشته توسعه  توجه به اینره چنین ساخت دولتی در شرایط  جامعه در حال گذار ایران اساساً دولت ضعیفی بوده است بی ثباتی سیاسی  جامعه  در هر زمان 

 .شی از ان را محتمل ساخته است اقتصادی و دستاوردهای نا

رن  سرمایه گذاری ساخت قدرت مطلقه هم به عنوان مانع  و هم به عنوان عامل توسعه اقتصادی عمل کرده است  این ساخت از طریق  ایجاد برخی مبانی اقتصاد مد

ه اقتصادی به شیوه سرمایه دارانه را فراهم اورده است  لیرن از صنعتی واصالحات اقتصادی ، ارضی ، مالی ، بوروکراتیك و حقوقی زمینه  های مساعد برای توسع

از منابع مالی کشور به سوی دیگر با انجام اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار در مورد برخی منابع اقتصادی  و خارج کردن انها از دایره رقابت، صرف بخش عمده ای 

ت  سیاسی بر مالحرات اقتصادی و تصمیم گیریهای اقتصادی از نقطه نرر مصالح سیاسی ، خالصه عنوان  هزینه حفظ دستگاه نرامی گسترده ،تسلط مالحرا

زمینه نامساعدی برای توسعه اقتصادی .. خرجیهای سیاسی ، ایجاد توقعات ی اساسی اقتصادی  به عنوان بخشی از بازیهای سیاسی ،انجام هزینه های غیر مولد و 

 .سرمایه داری ملی فراهم کرده است

 

 :ایران  چند پارگی و بیگانگی فرهنگی در

عی بویژه تحوالت حاصل از نوسازی در ایران نسبت به تحوالت فرری  قدمت تاریخی داشتند برخالف تجربه نوسازی در غرب که مقدمات فرری تحوالت اجتما

 .نگرش پروتستانی  به زندگی مادی از پیش در ان فراهم گردیده بود

تقابل فرهنگ سنتی با فرهنگ جدید و انطبا  با ان به سه  شیوه انجام گرفت  اول تجدید نوسازی اندیشه سنتی جهت هماهنگ کردن ان با : بشیریه معتقد است

و سعی  دوم عرضه اندیشه ها و توجیهات مذهبی جدید. تحوالت جدید به نحوی که در اندیشه برخی از علمای مذهبی مانند نائینی در اوایل قرن بیستم مشاهده شد

و روش سوم تالش برای تلفیق اندیشه نو و قدیم به سبری که توجیهات .  در غلبه بر اندیشه سنتی که کار اصلی روشنفرران مدرن ایران از اواخر قرن نوزدهم است 

نع عمده بر سر راه پیدایش مشروعیت این چند پارگیها متضمن دیدگاههای مختلف درباره نرام سیاسی بوده است و خود ما.فرری تحوالت جدید را فراهم سازد

 .سیاسی مستمر و یرپارچه به شمار رفته است  و زمینه وفا  و وحدت ملی را محدود ساخته است

شتری داشته روی هم رفته چند پارگیهای اجتماعی کار تشریح ساخت قدرت را دشوار ساخته و اغلب موجب می شود که رژیم یری از بخشهای جامعه وابستگی بی

باید گفت احزاب سیاسی ، مجلس و انتخابات تحت حرومت . د و حداکثر به منرور تضعیف واقعیت چند پارچگی به ائتالف در سطح سمبلها  دست بزند باش

 .پاتریمونالیستی بیشتر به عنوان سمبلهای مشروعیت به کار گرفته می شوند تا به عنوان مجاری اعمال قدرت و نفوذ گروههای اجتماعی

 : رده فرهنگ مدرنگرا و خرده فرهنگ اسالمی خ      

تحوالت جدید  با قرار گرفتن ایران تحت تاثیرات مختلف تمدن غربی از اواخر قرن نوزدهم به بعد و ناتوانی نرام فرری سنت در تامین توجیهات نرری برای      

مدرنیسم به عنوان خرده فرهنگ جدید بر . شاخه های گوانگون اندیشه مدرن پرشد  خالئی فرری در محیط معنوی ایران پدید امد که بتدریج تا اندازه ای به وسیله

همچنین با ورود به . اندیشه هایی چون ناسیونالیسم ، همبستگی ملی ، اصالح ، انقالب ، حاکمیت مردم، مشروطیت، دموکراسی، وسروالریسم تاکید گذاشته است 

یدا میرند و از انجایی که اسالم خواهان اجرای کامل وجامع شریعت است مسائلی را ایجاد می کند از جمله قرن بیستم مذهب شیعه رنگ بوی سیاسی بیشتری پ

فاتی بر دخالت اسالم بر مسئله ازادی در مقابل جبر،  تمایز میان ایمان وعمل، منازعه میان عقل و وحی و صفات خداوند  تبعاً بر حسب تفاسیر از این مسائل  اختال

 .ان نرریه پردازان ایجاد می کند جامعه در می

در واقع واکنش   ناسیونالیسم شیعی ترکیبی از حمایت از اقتصاد و فرهنگ محلی و استقالل ملی در واکنش به گسترش  نفوذ اقتصادی و فرهنگی وسیاسی غرب بود

اسیونالیستی شدن  ان بود و در نتیجه فرهنگ محلی و خود اگاهی اقتصاد  محلی در قالب واکنش مذهبی ابراز شد و در این دوران سیاسی شدن اسالم به معنای ن

 .در قالب اسالم تقویت شد 

ت کوششهای مختلفی برای تجدید سنت و تقریب اسالم با گرایشهای فرری مدرن انجام گرفت و در عمل هم علمای عمده مذهبی از نهضت مشروطه حمای     

شی صورت گرفت ولی این کوششها شرست خورد گرایش حرومت پهلوی به سوی ساخت قدرت مطلقه نوساز کردند و میان حرومت مشروطه و اصول مذهب ساز

 .که در ان زمینه تقریب هر چه بیشتر تضعیف گردید و دیگری گسترش فرایند نوسازی به شیوه غربی که موجب تضعیف مواضع روحانیون شد

فها  و چند پارگیهای فرهنگی تشدید شد خواستها و اعتراضات عمده در پاره فرهنگ اسالمی  بر با گسترش ساخت دولت مطلقه  و رشد سروالریسم شرا       

ساخت دولت  حسب پایگاههای اجتماعی تفسیرهای مختلف کم و بیش متفاوت بود  باید گفت تشدید شرافها وچند پارگیهای اجتماعی فرهنگی تنها نتیجه تحریم

دو الیه اصلی تمدنی یا فرهنگی  یعنی فرهنگ سیاسی مدرنیست و .اقتصادی و فرهنگی به طور کلی به ان دامن می زدند مطلقه نبود و عوامل نوسازی اجتماعی ،

ه انقالب مشروطیت، نوسازی در عصر  مهمترین تحوالت سیاسی قرن بیستم در ایران بویژ. اسالمی منشا منازعات عمده فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران بودند 

 .الب اسالمی موجب تشدید این شرافها شدپهلوی و انق

 .چند پارگیهای طبقاتی و چند پارگیهای قومی  زبانی و  مذهبی از دیگ موانع توسعه سیاسی ومشارکت سیاسی هستند

معنی گسترش مشارکت  به طور کلی در وضعیت چند پارگی فرهنگی نهادها  و رویه های حرومتی ارزش وثبات الزم پیدا نمی کند و در نتیجه توسعه سیاسی به

ا  نرر در میان ورقابت مواجه با دشواریهایی می گردد و قتی درخصوص ماهیت پرسنل سیاسی شیوه اعمال حرومت ، اهداف قدرت سیاسی و سیاستها ، اجماع و اتف
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ند ماند در نتیجه ممرن است اعمال زور و اجبار و پاره فرهنگها وجود نداشته باشد نرام سیاسی و نهادهای ان منزوی ، غیر مشروع ، بی ثبات و ناکارامد خواه

 .متمرکز ساختن منابع قدرت سیاسی جانشین اجماع گردد

ی، و اجتماعی و ایدئولوژی و نگرش سیاسی طبقه حاکم بر روند توسعه سیاسی موثر است  در ایران فرهنگ و نگرش سیاسی گروههای حاکمه  به دالیل عمیق تاریخ

منابع این .  یمونیالیستی بوده که در ان ساخت قدرت به عنوان رابطه عمودی و امرانه از باال به پایین میان حرام و مردم تصور می شده استروانشناختی  نگرش پاتر

در این نوع . است  ند نوع نگرش متنوعند و این ایدئولوژی با ساختار خانواده یا سنن مذهبی گذشته این سرزمین و ساختار اجتماعی و شیوه استبداد شرقی د ر پیو

ست تا به معنای نگرش پاتریمونالیستی همواره تصور از مخالفان سیاسی به عنوان دشمنان بوده است و سیاست به فن خارج کردن رقبا از میدان بیشتر نزدیك ا

 .همراری وسازش، ریشه این گونه برداشت هم در فرهنگ سیاسی و هم در مقتضیات تاریخ ایران نهفته است 

ن بیستم فرهنگ سیاسی ایران  فرهنگ تابعیت و امریت بوده است  و فرهنگ تابعیت و ساخت و رابطه قدرت عمودی پشتوانه یردیگر بوده اند و در طی قر        

نیمه مقدس تصور می در فرهنگ سیاسی تابعیت حاکم فردی .  تمرکز منابع قدرت در دست حرومت مطلقه مدرن و نوساز نیاز به تداوم فرهنگ تابعیت داشته است

فضای چاپلوسی تقویت می شود،  ترس از اعمال مختلف حرومت با توجه به این که حرومت مدعی مالریت . شود مردم انترار دارند حرومت همه کارها را انجام دهد

د  و رفتار افراد ترکیبی است از فرصت طلبی  جان ومال مردم است وجود دارد، اعتراض یا در قالب گوشه نشینی و یا در قالب اعتراضات موقتی صورت می گیر

 .انفعال و کناره گیری، اعتراض سرپوشیده و ترس از چنین فرهنگی  توانایی افراد را در همراری واعتماد به یردیگر تضعیف می کند

نی سیاسی، بی اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت بدبی: ژگی خالصه کرده است که عبارتند از فرهنگ سیاسی الیت ایران را در چهار وی ماروین زونیس        

را ( تابعیت )فرهنگ سیاسی( مطلقه یا عمودی)ساخت و رابطه قدرت سیاسی. ژگیهای فرهنگ سیاسی ایران را تشریل می دهند اشرار و سوء استفاده بین افراد  وی

به طور . د به حال توسعه سیاسی به معنی گسترش مشارکت و رقابت است  طبعاً چنین فرهنگی نامساع. اگر چه وجود نمی آورد دست کم تقویت و حفظ می کند

اه بوده است مثال در مورد تاثیر ساخت سیاسی بر فرهنگ سیاسی زونیس معتقد  است درجه پایینی از احساس توانایی سیاسی با درجه باالیی از بدبینی همر

ی مالزمت دارد و بویژه قدرت و نحوه عملررد نرام سیاسی تعیین کننده نگرش بدبینانه نسبت همچنین  احساس عدم تحرک اجتماعی با احساس بدبینی و بدگمان

روی هم رفته میان ساختار قدرت مطلقه ، چند پارگیهای اجتماعی وفرهنگی و ایدئولوژی  و نگرش الیت سیاسی روابط متقابل . به زندگی سیاسی به طور کلی است 

وجود داشته است و این مجموعه روابط که مبین وضعیت ایستایی نرام سیاسی در ایران بوده اند از تروین زمینه های رقابت  و تشدید کننده و باز تولید کننده

 (15).وسازش و مشارکت سیاسی به شیوه ای دموکراتیك جلوگیری کرده اند 

 موانع توسعه سیاسی در کشورهای خاورمیانه

البتسه تمام کشورهای خاورمیانه در شرایط مشابهی قرار ندارند و بر این اساس . رشد اندکی ازدموکراسی بسوده اسست  ناحیه خاورمیانه یری از مناطقی است که شاهد

عواملی که باعث، عدم توسسعه دموکراسی در این ناحیه می گردند متعدد . نمی توان حرم مشابهی برای همه آنها جهت اندازه گیری و توسعه دموکراسی صادر نمود 

 .وتند که ما در اینجا سعی می کنیم به برخی ازآنها اشاره نمایمو متفا

 ساختار سنت( الف

البته علت بیشتر مشرالت سیاسی بوجود آمده در این جوامع ناشی از . ساختار سنتی در جوامع در حال توسعه ایجاد موانع سنگینی در راه رشد سیاسسی مسی کنسد 

حرکت شتابنده تجدد خسواهی بسرا ی مسدرن کسردن جوامسع باعث گسیختگی هایی در جامعه و . های رشد می باشد بهم خوردن وضسع سسنتی به توسط فرایند 

بهمراه ارزش های جدید که بواسطه ترنولوژی مدرن حاصل گردیده باعث گسشته تسا ارزش هسای  توسسعه سسریع اقتسصادی(. 1363: 74داد،)سیاست می گردد 

رشسد نهادهسای جدیسد مسدنی در جوامسع در حسال توسعه ارزش های متفاوت از هنجارها و باورهای سنتی را در بین . دید قرار گیرد سنتی در مقابل ارزش های ج

شد جوامع ر. سازگاری و هماهنگی با جوامع سنتی نداشته و در تعسارض بسا اینگونسه جوامع می باشد        نسل جدید بوجود آورده اسست و بسیاری از این ارزش ها 

این خواسته ها، . همراه بسا ارزش هسای جدیسد باعسث رشسد سیاسسی در میسان طبقسه متوسط مردم شده و خواسته های دمرراتیك آنها را افزایش داده است 

شان یا بقای حرومت خود نه تنها از  اکثر نرسام هسای خاورمیانسه بسرای ادامسه حاکمیت سنتی. مقبولیست ساختارهای سنتی خاورمیانهای را زیر سوال برده است 

یرنند و یك نگاه سساختارها و ارزش هسای سسنتی سرسسختانه دفاع کرده بلره با خدمت گرفتن ابزارهسای ایسدئولوژیری و حتسی مسدرن سسعی در تحرسیم آنهسا م

از ابزار های مدرن، ایسدئولوژی سیاسسی و یسا سسنتی خود را که مبتنی بر  آنها سعی می کنند با استفاده. تقابل گرایانه را بین جامعه مدرن و سنتی شرل می دهنسد 

 .قدرت است مقدس جلوه داده و اطاعت محض از آنها را واجب بر شمارند

. رشد سیاسی بوجود نمی آورندالبته بایستی به این نرته اشاره نمود که تمام ارزش های سنتی لزوما در تقابل با ارزش هسای مدرن نبوده و مانعی بر سر راه          

او . کمك کنند  حتی برخی از اندیسشمندان ماننسد بنو عزیزی معتقدند که سنت نه تنها مانع توسعه و رشد سیاسی نیست بلره می تواند به توسسعه جوامع نیز

پس تلفیقی برخی از ارزش های مدرن و (. 1378: 25و، س.ی)همچنین اظهار می دارد که برای رشد سیاسی و توسسعه مسی تسوان بسربرخی از سنت ها تریه کرد 

 .باشند( کسه بسر پایه برخی از ساختارهای سنتی شرل گرفتهاند)سسنتی میتواند کمك موثری در راه توسعه سیاسی و تضعیف حرومتهای اقتسدارگرای ناحیسه 

به دولت رها می باشد و نقش تعیین  ت اجتماعی است که از هرگونسه وابسستگیضعف جامعه مدنی و فرهنگی جامعه مدنی مجموعه نهادها و انجمن ها و تشریال( ب

در جامعه مدنی بازیگرانی غیر دولتی مانند احزاب سیاسی، سسندیراهای تجساری، انجمن (. 1382: 324بسشیریه،)کننده ای در صورت بندی قسدرت سیاسسی دارد 

این کانون های مستقل می تواند این امران را بسرای . یر دولتی و برخی گسروه هسای ذینفع وجود دارند های توسعه اجتماعی، انجمن های تخصصی، سازمان های غ

همچنین این کانونها بسصورت وسسایل مقابلسه کننده در مقابل دست اندازیهای حرومت . مسردم بوجسود آورد تسا از طریق آنها بسیاری از مشرالت خود را حل کنند 
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ی از عوامل مهمی که مانع اسقرار دموکراسی در خاورمیانسه مسی گسردد فقسدان یسا ضسعف جامعه مدنی و فرهنگی در اکثر کشورهای ناح یه یر. محسوب میگردند

دگی برای آمابرخی بر این عقیدهاند که به علست وجسود استعمار در گذشته و نبود نرام های دمرراتیسك در حسال حاضسر هنسوز اکثسر جوامسع خاورمیانسه . است

بایستی به این واقعیت اذعان نمود که به رغسم ما هیست نرسام هسای  امسا می. تروین جامعه مدنی که متعاقب آن توفیق فرایند دموکراسسی اسست، را ندارنسد 

امروزه ده ها هزار سازمان غیر . فسزوده میشوداقتسدارگرا در خاورمیانسه، حرکت هایی بطرف جامعه مسدنی شسروع گسشته و روز بسه روز بسر سسرعت و تعسداد آنهسا ا

این سازمانها بر اثسر رشسد اقتصادی، افزایش جمعیت و باال . دولتی در خاورمیانه بوجسود آمسده انسد کسه برخسی از آنهسا ساختارهای دولتی را نیز به چالش کشیده اند

یادی از این سازمانها در ناحیه خاورمیانه رشد کرده اند ولسی هنسوز آن پویسایی و توانسایی ز متاسسفانه گرچسه تعسداد. رفتن نرخ با سوادی تشریل شسده انسد 

 .تساثیرگذاری موثر را ندارند

ت که قوانین آن بصور 1948در اعالمیه جهانی حقو  بشر . بشر بود  برای مثال یری از دستاوردهای مهم بشری بعد از جنگ جهانی دوم ایجساد سسازمان حقسو      

آزاد، تساوی زن و مرد، نبود شرنجه،  رسیده آمده که حقو  سیاسی و مدنی که شامل حق حیات، آزادی بیسان و اندیسشه، مطبوعسات تسصویب دولست هسا همدون بس

مهمترین  زمانهای غیر دولتسی ازرعایت حقو  بشر از سوی دولتها و سا. ملتهای کشورهای جهان است  بسرای همسه.... تبعسیض، حقسو  کودکسان، تسسامح دینسی و 

مانند آمریرا، هند و ژاپن توانستند با بلوغ فرری و مدنی در ترویج وگسترش  بسیاری از کشورهای اروپسایی و کسشورهای دیگسر. وظایف جهانی آنها محسوب گردید 

یك پل ارتباطی بین شر  و غرب عمل کرده،  د اینرسه خاورمیانسه بعنسوانولی متاسفانه با وجسو. حقو  بشر اقدامات مهم و اساسی انجام دهند  ویا تحرسیم قسوانین

تماس ها بوجود  اگر تساثیراتی و یسا تحسوالتی از ایسن.بشری در راه ایجاد جامعه مدنی و تحریم نهاد حقوقی گردد  نتوانسته عمیقا متاثر از افرسار متعسدد و متفساوت

این راستا سازمانهای حقسو  بسشری در ناحیسه نتوانسسته در جایگساه واقعسی خسود  نتوانسته عمقسی شسرل گیسرد و در آمده بسیار سطحی و گذرا بوده و هیچ وقت

این زمینه صورت پذیرفته با چالش ها و تهدیدات حاکمان سیاسی مواجسه  در برخی مواقع که تالش های فرری از سوی نخبگسان خاورمیانسه در .قسرار گیرنسد 

 . ست گردیسده اس

آنها بوجود آورد، حقو  بشر را یك وسیله غربی و ضد  نرامهای سیاسی خاورمیانه به منرور دوری از تهدیداتی که مسائل حقو  بشر مسی توانسد بسرای اغلسب      

مثالً اسرائیل عدم . هستند دیگسری بجسای آنتوصیف کرده و به آن با یك دید امنیتی نگریسته و درصسدد ایجساد سسازمان  ارزش های سنتی و دینی ناحیه خاورمیانه

اعراب اسرائیلی به بهانه مسائل امنیتی توجیه مسی نمایسد و یسا اکثسر کسشورهای مسسلمان  آزادی های مدنی و تجمعسات و ترساهرات مسسالمت آمیسز را از سسوی

در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو  1991 حقسو  بسشر را در سسالحقو  بشر را ضد دی نی توصیف نموده و در مقابل آن اعالمیسه اسسالمی  ناحیسه

این کنفرانس تاکید می گردد که براساس اعالمیه حقو  بشر اسالمی، شسریعت بسرای مسسلمانان منشا و منبع حقو   در. تسصویب مسی رسسانند  هبکنفرانس اسالمی 

معتقدند که فرایند جهان شمولی حقو  بشر نه در معرض آسیب زدن به شریعت اسالمی و یا ارزش هسای بسیاری ا ز روشنفرران و طرفداران حقو  بشر . بشر است 

مسائل مربوط به حقو  بشر یك حالت . جوامع خاورمیانه بلره گسترش حقو  بشر در منطقه موجبات گسترش آگاهی و دمو کراسسی را فراهم می آورد فرهنگسی

مسروزه بسا پیشرفت ترنولوژی و گسترش ارتباطات، دولتها همانند خانه شیشه ایی می مانند که هسر کسس می تواند به درون آن ا. بین المللسی پیسدا کسرده اسست 

سشر پس دولت ها دیگر نمی تواند نسبت به تعهدات بس ینالمللسی حقسو  ب. آگاهی یابد  بنگرد و از اوضاع و احوال حقو  بشر و مطابقت آن با معیارهای بین المللی

 .بدینسبب است که از نرر اقتدارگرایان گسترش دموکراسی و فرهنسگ مسدنی بسه معنسی پایان زندگی سیاسی آنهاست. بسی تفساوت باشند

آنها را داشته از  عدم توسعه یافتگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نهادهای دمرراتیك بیشتر در میان ملت هایی پایدا ر می ماند که آمادگی پذیرش و بهره گیری( ج

برای مثال بر اساس گزارش سازمان توسعه انسانی در جهان عرب . سیاسسی واجتماعی است  -این آمادگی نیازمنسد درجسه ای از توسسعه یسافتگی اقتسصادی . باشند 

ارد که درآمد یك سوم ملت های کشورهای غیر همین گزارش اظهار مید. کشور عربی روی هم به نصف تولید داخلی اسپانیا هم نمی رسد 22تولید ناخالص داخلی 

در اکثر این کشورها فقر اکثریت و غنای اقلیت وجود دارد که این امر ناشسی از اعمسال حاکمیت یك طبقه . نفتی عسرب خاو رمیانسه کمتسر از دو دالر در روز است 

درصد از کل کرسیهای پارلمان در کشورهای 3/5ر پائین بوده بطوری که تنها درصد مشارکت زنسان در مسسائل سیاسسی خاورمیانسه بسیا. خاص از جامعه است 

طبق گزارش سازمان توسعه انسانی . درجه سواد و آگاهی مردم خاورمیانه نسبت به بسیاری از مناطق جهان در سسطح پائینی قرار دارد . خاورمیانه بسه زنان می رسد

درصد اعراب خاورمیانه بی سوادند که از این مقسدار دو سسوم را زنان تشریل می  41تم آمده است که نزدیك به در جهان عرب در اواخر دهسه پایسانی قسرن بیس

 141میلیون تنها  311در تمامی کشورهای عربی با جمعیتی بیش از  1996بسرای مثسال در سال . آمار های دیگر نیز این درصد بی سوادی را تائید می کنسد . دهند

میلیون 111روزنامه با تیراژ  2939میلیون نفر  271میلیون نسخه وجود داشت، در حالی که در همان سال در آمریرا بسا جمعیتسی حسدود 9/2تیراژ روزنامه بسا 

جمعیت در حالی که درصسد  55میزان کاربران اینترنتی در آمریرا  2111در سال . میلیون نسخه منتشر می شد   112روزنامه با تیسراژ  411نسخه و در شر  آسیا 

چراکه مردمی که بسه حق و حقو  خود جهت . فقر فر هنگی از موانع اصلی استقرار حاکمیت مردم یا دموکراسی است . درصد بوده است 6در کشورهای عربی فقط 

بر اثر این ناآگاهی است کسه فسرد یسا . فاع نماید نرسارت و دخالست در مسسائل سیاسسی و اجتمساعی خسود آگساه نباشسد، نمیتواند از حقو  خود استفاده و از آن د

 .طبقسه اقتدارگر امران مییابد تا با زور و تزویر بر کشور مسلط گردد

 

 سازگاری یا ناسازگاری دین با دموکراسی( د

در کشورهایی که دموکراسی در آن جاری است آنهسا اظهار می دارند که . برخی از نویسندگان معتقدند که سازگاری بسین دیسن و دموکراسسی امرانپسذیر نیسست 

چراکسه بسین ارزش هسای دینسی و ارزش هسای دموکراسسی تفاوتهای زیادی وجود دارد و این . قوانین دینسی در آن جوامسع نمی تواند برای ه مه برار گرفته شسود 

برخسی از اندیسشمندان . ینی و دمرراتیك در یك ظرف نمی تواند جسای گیرنسد به عبارتی احرام د.تفاوت ها ناسازگاری بین دین و دموکراسی را بوجود می آورد
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آنها معتقدند که ایجاد . دینی تندرو در خاورمیانه تاکید بر ناسازگاری اسالم و دموکراسی و ضدیت فرهنسگ اسسالمی بسا مفاهیم و فرایندهای دموکراتیك دارند 

آنها پایه و اساس زندگی مردم ناحیه را اسالم دانسته و براساس دین . رهنگ دینی و سنتی ناحیه خاورمیانه است اصالحات دموکراتیك ب همعنی زیر پا گذاشتن ف

پسس . رانسد اسالم در سرزمین هایی که مسسلمانان در آن زنسدگی مسی کننسد می بایستی حرومت از نوع حرومت های اسالمی باشد تا شریعت در آنجسا حرسم 

 .ن دسته از گروههای تندرو در سرزمین هایی که قسوانین الهسی در آن حاکمیست دارند حرومت دموکراسسی نمسی توانسد در آن شسرل گیسردبسراساس تفررات ای

ذار شده واگچراکه در حرومت دموکراسی قدرت به مردم واگسذار مسی شسود در حسالی کسه در سسرزمین هسای اسالمی قدرت در اختیار مردم نبوده و به خدا       

. ری وجود ندارد برای نمونه در نرامهسای دینسی برابری زن و مرد و امران کاندید شدن برای زن ها در پستهس ایی از قبیسل قسضاوت و یسا بدسست گرفتن رهب. است 

ن کاندیسد شسدن زن هسا بسرای بساالترین زن جزء رجال محسوب نمی گردد و بنابراین امرا طبق تفسیرهایی که برخی از علمای اسالمی از شسریعت مسی کننسد،

قسوانین ادیسان دیگسر ماننسد مسیحیت و یهودیت نیز به نوبه خود دارای احرامی هستند . پسست اجرایی مملرتی و یا بدست گسرفتن رهبریست کسشور وجسود نسدارد 

یهودیان است و یهودیان می باید  دس که همسان نیسل تسا فسرات اسست متعلسق بسهبرای مثال در تورات آمده است که سرزمین مق.که با قوانین دموکراسی ناسازگارند 

اگر به تاریخ قرون وسطی اروپا مراجعه شسود . در آن سرزمین یك حرومست دینسی تسشریل داده و قسوانین و احرام شریعت دین یهود را در آنجا جاری گردانند 

لیسا بود، قوانین غیر دمرراتیك و غیسر علمسی در اروپا حرمفرما بودند، ناسازگاری دین و دموکراسی را نشان می خواهیم دید که تا زمانی که قدرت در اختیار ک

کراسی با روحانیون مسسیحی اظهسار میداشتند که بین ارزش های دینی و اصول دمرراتیك ناسسازگاری وجسود دارد و از آنجسائی کسه قوانین دینی و دمو. دادند

 .ت بوده امران جمع کردن این دو در یك ظرف وجسود ندارد و فقط قوانین الهی می بایست حرمفرما گرددیردیگر متفاو

این گروه معتقدند که . دین با دموکراسی را رد نموده و از زاویه دیگری به این موضوع می پردازند ناسازگاریاما گروه دیگری از اندیشمندان هستند که نرریه       

توکویل اظهار مسی دارد کسه زمانیره دموکراسی به مرحله . الهسی بسه اصسل برابری انسانها توجه شده و این اصل مهمترین اصل دموکراسی است  در تمامی ادیان

از انجسام اعمسال غیسر  سداستبداد اکثریت برسد و یا آزادیهای بی حد و حصر را بخواهد بسه رسمیت بشناسد، دین می تواند با حد ی که بسرای انسسانها قسرار مسی ده

این گروه همچنین اظهار می دارند که کسانی که فهم دیگری از دین دارند و دین را بسه روز تفسیر می نمایند، دین را به کمك .اخالقی و نادرست جلوگیری نماید

بسیاری از افراد در نرسام هسای . یك به اثبات رسیده است دمرراسی آورده و سازگاری بین این دو را نسشان مسی دهنسد و این سازگاری در جوامع صنعتی دمررات

به باور بسیاری از اندیش مندان دینی میانه رو در آموزهها . دمرراسی اعتقاد و پایبندی به دین را دارند و کلیساها و مساجد نیز مشغول فعالیست هسای خسود هستند

با این رویرسرد است که این گروه در انتخابات . و هماهنگی آن با نرام های فساد و استبدادی باشد و باورهای دینی چیسزی وجسود ندارد که نشان دهنده انسجام

ناسازگاری دین و دمرراسی در خاورمیانه ناشسی از ایسن اسست کسه هنسوز برخسی . دموکراتیك شرکت کرده و یسا از تاسسیس نهادهسای دموکراتیسك استقبال میرنند

 .نتی هستند و دمرراسی برای این ملست هس ا پدیسده ای نسو و برآمسده از بیسرون اسست از جوامسع خاورمیانه س

در ایسن به عبارتی افزایش ثروت، شهر نشینی، صنعتی شدن، تخصصی شدن کارها، ارتباطات، رسانه ها وتشرلهای موجود به حدی نرسیده که جامعه مسدنی       

اما تالش های نو اندیشان بهمراه برخسی از فراینسدهای آغساز شسده به تدریج باعث می گردد تا . سی را پی ریزی نماید جوامسع شسرل گیسرد و پایسه هسای دموکرا

میتوان گفت آنچه باعث می گردد که دین با دموکراسی سازگار باشد این است که نهادهسای دینی که جزء نهادهای . سنتهای بومی و دینی با دمرراسی خو بگیرد

این جدایی باعث حفظ دین و دموکراسی است و بسیاری از متفرسرین . اند بایستی از نهادهای سیاسی فاصله گیرند و به عبارتی دیسن از دولت جدا بماند فرهنگی 

ر دو یعنی دین و عموم متفرران معتقدند که ترکیسب دیسن و سیاسست ترکیبی خطرناک بوده که برای ه. دینسی و غیر دینی به این جدایی معتقد می باشند 

. اگر سازگاری بین دین و دموکراسی را در جوامع دمرراتیك مشاهده می کنیم بدلیل پایبندی به اصل جدایی دیسن از دولت است . دموکراسی زیانبار می باشد

و ابزاری از دین سعی در تحریم موقعیت سیاسی  متاسفانه در اکثر کشورهای خاورمیانه ادغام دین در سیاست صورت گرفته و اکثر حرام ناحیه با استفاده نا صحیح

 .خود دارند

 

 ساختار نرامهای غیر دمرراتیك خاورمیانه( هس

در آمار خانسه آزادی کسه در سسال . در ناحیه خاورمیانه هنوز نرام های سلطنتی و مذهبی مانند عربستان سعودی، کویت، عمان، یمن و غیره وجود دارند       

آزادیهای نسبی هستند  کسشور دیگسر تنهسا دارای 7کشور در زمره کشورهای استبدادی و  15کشور عربی در خاورمیانه  22یافست از مجمسوع انتسشار  2119

(Freedomhouse.Org, 2009 .)نرامها برای سالیان طوالنی زیر س یطره نرام های پادشاهی بسا گرایسشات قبیلسه ای، بسیاری از ساختارهای سیاسی این 

این گونه . برای بقای حرومت خود بهره گرفته اند خاورمیانه از این گرایش ها بعنوان منطق سیاست و کشورداری مذهبی بوده و رهبران کشورهای عسشیره ای و

ساختار سیاسی  سای جامعسه را درخاص را برتر از منافع جامعه یا کشور ب ر شمرده و اجازه مشارکت دیگسر الیسه ه نرامهای سیاسی منسافع فسرد و یسا یسگ گسروه

اما این نرام ها همواره در حال . بزرگ برای بقای نرام های خود تلقی می کنند  بدین سبب است که این گونه نرام ها دموکراسسی را یسك خطسر. خود نمی دهند

در این نرام ها آزادی های سیاسی و . د از آن بنفسع خسود بهره گیرندمبارزه با مدرن سازی کشور هستند و تا آنجا با مدرن سازی موافقت مسی نماینسد کسه بتواننس

هانتینگتون . موضسوعات فرعسی و سسطحی گفتگسو شسود و ایسن موضسوعات باعسث سسرگرمی تسوده هسا گسردد  اجتمساعی تسا بسدان حسد آزاد اسست کسه در بساره

چراکسه آنهسا نساگزیر بسه مدرنسازی کشورهایشان هستند و با این امر مرجعیتشان همواره زیر سوال قرار .  معتقد است کسه آینسده ایسن نسوع رژیسم هسا تاریسك اسست

. بنابراین نرامهای اقتدارگرا همواره سسعی مسی کننسد تسا از تحقق دموکراسی در خاورمیانه جلوگیری نمایند . دارد و پایه های قدرتشان بدین سبب سست می گردد

 وگیری از سسرایت دموکراسسی بسه قلمرو حرومتی شان سعی می کنند با در اختیار گرفتن رسانه های گروهی و اسستفاده از ارعساب و شبره هایآنها برای جل

که بر اثر مدرنسازی  اما مقابله با توسعه دموکراسی. گسترده پلیس مخفی و حتی گاهی با بهسره بسردن از ارتسش بسه مقابلسه نفسوذ و یسا توسعه دموکراسی بپردازند 
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رتش ب هنوعی متحد گردند بوجود مسی آیسد کار ساده و آسانی برای آنها نبوده و گهگاهی مجبورند روند مدرن سازی را کند و یا بسرای مقابلسه از آسیب های آن با ا

از جامعه، باال بردن هزینه هسای اصسالح طلبسی، مهسار احساسات ملی از دیگر اقدامات ایسن نرامها تهدید و منزوی کردن دگراندیشان . و امتیازاتی را به آنها بدهند

در صسورت انجسام  گرایان و دموکراسی خواهان با قرار دادن و جلوه دادن آنها بسه عنسوان غسرب زده و ضد دین و همچنین با القاء خطر و بحران وهرج و مسرج

 .اصسالحات سسعی در حفظ وضع موجود مینمایند

 

 ی رانتیردولتها( و

در مفهوم گسترده رانت اشاره به درآمدهایی دارد که باالتر . اصطالح رانت برای توصیف درآ مدهایی که بسسیار بساالتر از بساز دهسی معمسولی اسست برسار میرود      

دون تالش به دست می آید و در مقابل مفساهیمی برخسی معتقدنسد کسه رانست درآمدی است که ب. از درآمدی مسی باشسد کسه در غیر این صورت تحصیل مسی شسد

آدام اسمیت رانست را نسوع خاصی از منبع درآمد می داند که با دیگر منابع درآمد . چسون مسزد و سسود بسه کسار می رود که نتیجه تالش و فعالیت اقتصادی است

اما در اقتصاد . یا فعالیت مولد و ارزش افزا ، نصیب فرد و یسا گسروه خاصسی میگرددایسن نوع درآمد بدون نیاز به صرف تالش . همچون سود و دستمزد تفاوت دارد 

اضافه بر آنچه که برای برسار گیسری آن الزم اسست مسی ( زمین)ریرساردو رانت را بازدهی منبع . سالم سود و دستمزد در نتیجه تالش مولسد حاصسل مسی گسردد 

و اظهار مسی دارد که منابع معدنی رانت را بوجود می آورند و رانت ها از طریق مالیات بر صادرات، مالیات  ستهدانبع طبیعی حضام ببالوی رانت را مختص منا. دانسد

 اسستخراج منسابع معسدنی نیروی کار کمی را به استخدام در می آورد و بنسابراین. شرکت ها و شرکت های دولتی مربوط به منابع طبیعی به جیب دولت می رونسد 

بر این اساس هر دولتسی کسه قسسمت عمسده درآمسد خود را از منابع معدنی . ثسروت بوجسود آمسده از رانست بسین مسردم تقسیم نمی گردد و در دست دولت می ماند

. وجود دولست های رانتیر در ناحیه است یری از موانع اساسی دمرراتیزه شدن خاورمیانه . و یا خارجی و به شرل رانت دریافت دارد، دولت رانتیر نامیسده مسی شسود

اقتصادی بصورت دولتهای خاورمیانه در اکثر حوزه های اقتسصادی حسضور داشسته و تسسلط اقتصادی را نه تنها بر منابع طبیعی کشور بلره بر دیگر بخش های 

دولتهای مبتنی بر رانت با کسب . بسدین سسبب رانست پدیدار می گردددر کشورهای خاورمیانه چون رقابت به انحصار تبدیل شده، . گسسترده ای بوجود آورده اند

نیروی کار باشند،  ادرآمدهای سرشار بی آنره مجبور بسه توزیسع بخش قابل مالحره ای از این درآمد به صورت بهسره بسه مسالرین سسرمایه و مسالرین معسادن یس

ادی در عرصه کسشور برخوردار گرد ند و طبقات اجتماعی را به خود وابسته نمایند و سیر تحوالت اجتماعی اقتص -موجب می گردد تا این دولتها از استقالل سیاسی 

ایسن گونسه دولست . مردمی که از وجود و کسارکرد دولست بهسره منسد میگردند، تالش زیادی در کوچك کردن آن صورت نمی دهند . را بسه نفسع خود تغییر دهند

برخی از دولت های غیسر . می تواند بر اقتصاد شرکت های عمومی و خصوصی اعمسال نرسارت و دخالست در جهست کسب منافع خود کنند هسای رانتیسر براحتی 

ز بسرای نمونسه کسشور مصر از بعد ا. به شرل منرم استفاده مسی کننسد ( رانت های خارجی )نفتسی خاورمیانسه از میسزان قابسل توجسه ای از کمك های خارجی 

در کشورهای نفتی خاورمیانه بدلیل منابع مسالی کسه دولست هسا از نفست . میلیون دالر از امریرا کمك دریافت نمسوده است 28قرارداد کمپ دیوید ساالنه بیش از 

های این گونه دولت ها از طریق مالیات  از آنجسائی کسه هزینه. کسسب مسی کننسد بسیاری از شرکت های موجود در جامعه را به خزانه های خود وابسته مسی کننسد 

مایرل راس با ارائه آماری اثبات می کند که باال بودن مالیات . تامین نمی گس ردد، خسود را در برابسر مسردم مسسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نیز نمی باشند

بدلیل درآمدهای باالی نفتی این گونه دولت های رانتیر برای راضسی نگسه داشتن  .های شخصی و شرکت ها بسا دموکراتیسك بسودن کسشورها همبسستگی مثبست دارد

خدماتی را انجام می دهند که تهدیدی را برای آنها بوجود نیاورد و یا برای  اما آن دسته از. مردم خود دست به ارائه برخی از خدمات رفاهی و اقتصادی نیز می زنند

بالوی عقیده دارد که در جهان عرب منافع خاص اجتماعی و اقتصادی به گونه ای سازمان یافته که بتواند بر بخش بزرگی از ب. حفسظ موقعیست آنهسا مناسب باشد

ه در این گونه دولت های رانتیر، الیه های جدیسدی از افسراد و گروههسای ذینفسع در رانت حرومتی شرل گرفته که آنها نیز به نوب. داشته باشد  رانت حرومتی تسلط

بدین صورت کل اقتصاد بصورت سلسله مراتبی از الیه های رانتیرها سسازمان دهی شده که . خود، الیه های جدیدی از افراد و گروههای ذینفسع را بوجود می آورند 

 .در راس آن حرومت به عنوان حامی نهایی همه دیگر رانتیرها در اقتصاد عمل مسیرند

 

 نتیجه گیری

ام منطقه را گسترش تقاضای دموکراسی و تو سعه اقتسصادی و اجتمساعی در ناحیسه خاورمیانسه در پرتسو تحوالت جهانی در حال افزایش است و بدین سبب حر      

هر چند . ده عمومی شده است عدم تمایل در پاسخ به ایسن تقاضساها و مطالبسات باعسث نارضسایتی گستر به علت حرومتهای ناکارآمد .تحت فسشار قسرار داده اسست 

اما واقعیت این است که مانع . مینمایند که نشان دهند با برخی از معیار های دموکراسی سازگاری دارند  گهگساهی برخسی از دولتهسای منطقسه بطسور سسوری سسعی

 . حفظ وضع موجود هستنداصلی و اساسی اشاعه دموکراسسی در خاورمیانسه دولست هسای اقتسدارگرایی هسستند کسه خواهان 

تری از تصمیمات رهبران نرام هسای خاورمیانسه ای قرار گرفته و امران کنترل کردن این نرام ها از طریسق نهساد  در اغلب اوقات خرد بشری در مرتبه پائین       

ابزارهای تبلیغاتی و مخالفت  روهای دموکرات بسه علست نداشستننی. هسای مسدنی، رسسانه هسای گروهسی،احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی و غیره وجود ندارد

به عبارتی نبود امرانسات و ابزارهسای تبلیغساتی و تهدیسدات . کردن با نرام ها ی اقتدارگرا همواره از سسوی نرسام هسای مسستبد مورد تهدید و سرکوب قرار می گیرند

بسه عسالوه اجماعی در تحول فرری بین اندیشمندان اسالمی در خصوص . ناحیه به کندی صورت گیرد  این درپیاپی باعث گردیده تا حرکت های دموکرات خواهانه 

جهت کمك به ریشه گرفتن دموکراسی در خاورمیانه می بایسستی اندیشمندان اسالمی با نوسازی . مفید بودن دموکراسی در جوامسع اسالمی حاصل نگردیده است 

 .د منطقسی بسین شسناخت جهسانی و آموزههای دینی بوجود آورندتفسیرها ی دینی یسك پیونس
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برخی از این جوامسع . هر جامعه ای متفاوت با جوامع دیگر رشد نموده و مشارکت سیاسی آن بسر اسساس معیارهسا و هنجارها و شرایط تاریخی آن می باشد        

اما بنرر مسی رسسد ناحیسه خاورمیانسه بسا موانسع سسخت و متعددی در این مسیر مواجه . ك می شوندکنسدتر و برخسی دیگسر سسریعتر بسه معیارهای دموکراسی نزدی

شهسای الزمسه جهت رفع برخسی از موانسع در مسسیر دموکراسسی در ناحیسه خاورمیانه الزم است که برای ارتقاء سطح آگاهی های جوامع منطقه از طریق آموز. است 

ترغیسب حرومست هسای خاورمیانه به دموکراسی و تشریل حرومت های شایسته از طریسق . تا راه رسیدن به جامعه مسدنی همسوار گسردد  تالش فراوانی صورت گیرد

 .اشنددموکراسی در خاورمیانه ب انتخابسات آزاد و سسالم بهمسراه توسعه اقتصادی و وجود رسانه های مستقل مسی توانسد کمسك مسوثری در برطسرف کسردن موانسع
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