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چکیده

برای درک و تحلیل ماهیت توسهعه سیاسهی ،بههویهژه بها رویکهرد مقایسهه و
طبقه بندی نظام های سیاسی ،تمرکز بر پدیدة فرهنگ سیاسهی نخبگهان بسهیار
مهم است .بهعبار دیگر توسعهیهافتگی یها توسهعهنیهافتگی سیاسهی ارتبهاط
نزدیکی با ایدئولوژی و نگرش نخبگان سیاسی دارد ،بهگونههای کهه تغییهر در
آنها بر روند توسعه سیاسی م ثر است .گرچه توان نظام سیاسی بهرای تحقهق
بخشیدن به م لفههای توسعه سیاسی ،بیارتباط با فرهنگ سیاسی عامه نیست،
لیکن نگرش ،احساسا و شناخت نخبگهان در تقویهت یها تضهعی عناصهر
توسعه سیاسی ،نقش بسیار م ثرتری در مقایسه با فرهنگ سیاسی عامه دارد.
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در این مقاله ،پس از مشخ شدن مبانی نظری «رابطه میان فرهنهگ سیاسهی
نخبگان سیاسی با توسعهنیافتگی» ،جایگاه و رابطة آن با توسعهنیافتگی سیاسی
در دولتهای هاشمی رفسنجانی ،خهاتمی و احمهدینهژاد بررسهی مهیشهود
ازاین رو ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،مشهخ کهردن رابطهه میهان فرهنهگ
سیاسی نخبگان در این سه دوره با توسهعهنیهافتگی سیاسهی براسهاس الگهوی
نظری ازپیشتعیینشده است .دستیابی به این هدف ،مستلزم آزمون این فرضیه
است که «عدم تمایل نخبگهان سیاسهی بهه گسهترش مشهارکت و رقابهت در
سیاست و وجود اخهتالف و شهکاف در میهان آنهها در دولهتههای هاشهمی،
خاتمی و احمدی نژاد ،که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تهابعیتی و منازعههگهرا
بهجای فرهنگ سیاسی مشارکتی و وفاقگرا اسهت ،یکهی از عوامهل اصهلی و
جدی توسعهنیافتگی سیاسی بوده است».
واژگان کلیدی :ریذ رن، ،وسذاه سیاسذی ،نگبگذان سیاسذی ،ف هنذگ سیاسذی

،امایصی و منازعهگ ر
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مقدمه
مطالعه توسعه سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی ،یکهی از ددددههههای فکهری اصهلی
اندیشمندان سیاسی بوده است .از افالطون و ارسطو گرفتهه تها سهنتومهاسداکهن و
آکوئیناس ،از ماکیاولی و مونتسکیو و روسو و ماکس وبر تا پوپر و فوکو و مارکوزه،
هریک در آثار خود بهنوعی به فرهنگ سیاسی توجه داشتهاند .با وجود این ،از دههه
 1950به بعد بود که متفکرانی چون آلمونهد ،وربها ،پهای ،بیهر و اوالم در مطالعها
تطبیقی خود در سیاست ،بررسی مستقیم و دقیق مفهوم فرهنهگ سیاسهی را سهازمان
«فرهنگ مدنی» است .در این کتهاب نگهرشههای سیاسهی در پهنا کشهور امریکها،
انگلستان ،آلمان دربی ،ایتالیا و مکزیک مهورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت .یکهی از
جنبههای مهم این مطالعه ،تقسیم فرهنگ سیاسی به سه نوع مشارکتی ،تابع و محلهی
توسط این دو متفکر است .مهمتهر از ایهن اثهر ،کتهاب «فرهنهگ سیاسهی و توسهعه
سیاسی» است که توسط لوسین پای و سیدنی وربا گردآوری شده است .در این اثهر،
فرهنگهای مختل

در کنار هم مطالعه شده و در پایان کتاب ،وربها آنهها را بها ههم

مقایسه کرده است.
روند باال بیانگر آن است که تا چه اندازه مفاهیم و چارچوبهای کلهی مربهوط
به فرهنگ سیاسی با فرایندها و مسائل مرتبط با توسهعه سیاسهی در ارتبهاط نزدیهک
هستند .درواقع فرهنگ سیاسی چارچوب مناسبی برای آمیختن روانشناسی فهردی و
جامعهشناسی جمعی است که به کمک آن میتوان نظامهای سیاسی را طبقهبنهدی و
چگونگی توسعه و تغییر را در آنها درک کهرد .فرهنهگ سیاسهی بهرای فهرد امکهان
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دادند .معروف ترین تحقیهق تجربهی در ایهن زمینهه ،کهار آلمونهد و وربها در کتهاب

نظار بر رفتار سیاسی م ثر و برای اجتمهاع ،سهاخت نظهامیافتههای از ارزشهها و 135

مالحظا

معقول را فراهم میکند ) .)Pye, 1965: 8هرگونه تحلیل متمرکهز بهر پدیهده

فرهنگ ،برای درک ماهیت توسعه سیاسی و تغییر مناسب است.
اگر کل افراد جامعه را به دو گروه «نخبه» و «توده» تقسیم کنیم ،در آن صهور
باید پرسید که فرهنگ سیاسی توده تأثیر و نقش بیشتری در فراینهد توسهعه سیاسهی
دارد یا فرهنگ سیاسی نخبه تجارب تاریخی نشان میدهد که در هر کشوری با هر
نوع نظام سیاسی حتی بهظاهر نظامهای دموکراتیک ،نخبگهان از جایگهاه و موقعیهت
مهم و قاطعی برخوردارند و فکر و تصمیمگیری و عمل آنها در نحوه و میزان تحقق
بخشیدن به خواستههای مردم تعیینکننده است .درواقع نوع نگرش سیاسی نخبگهان
حاکم ،که متأثر از فرهنگ سیاسی آنها است ،بیتردیهد نقهش زیهادی در کهنشههای
سیاسی دارد .نگرش و رفتار سیاسی نخبگان در تقویت یا تضعی

زمینههای توسهعه

سیاسی و جلب مشارکت و رقابت آحهاد گهروهههای اجتمهاعی ،تعیهینکننهدهتهر از
فرهنگ سیاسی عمومی است .درواقع فرهنهگ سیاسهی نخبگهان مقهدم بهر فرهنهگ
سیاسی عامه است .بنا به تجربه تاریخی کشورهای مختل  ،گهاار بهه دموکراسهی و
رسیدن به توسعه سیاسی به حرکت اساسی از باال نیاز دارد ،یعنی ابتدا این اندیشهه و
عمل نخبگان سیاسی است که باید با مبانی توسعه سیاسی همسو باشد و پهس از آن
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است که میتوان به تسری این نوع از اندیشه و عمل در بین توده مردم امیدوار بود.
این مقاله ،بنا به استداللهایی که در باال گفته شد ،بهدنبال تحلیل ایهن موضهوع
است که در دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی ،محمد خاتمی و محمود احمدینهژاد
مهمترین عامل توسعهنیافتگی سیاسی ،فرهنگ سیاسهی «تهابعیتی» و «منازعههگهرای»
نخبگان سیاسی در این دوران بوده است .درحقیقهت نگارنهدگان ایهن مقالهه تهالش
کردهاند تا نشان دهند که عامل توسعهنیافتگی سیاسی در دولتهای مهاکور ،ارتبهاط
تنگاتنگی با فرهنگ سیاسی نخبگان این دوران دارد ازایهنرو ادعهای ایهن مقالهه آن
است که «وجود اختالف و شکاف در میان نخبگان سیاسی در دولتههای هاشهمی،
خاتمی و رفسنجانی ،که بیانگر نوعی فرهنگ سیاسی تابعیتی و ستیزهجویی بههجهای
فرهنگ سیاسی مشارکتی است ،یکی از عوامل اصلی و جدی توسعهنیافتگی سیاسهی
بوده است» .برای ارزیابی ایهن فرضهیه ،بها روش کتابخانههای و اسهنادی ،دادهههای
مناسب جمعآوری و سپس توصی

و تحلیل شدهاند .پس از تعیین مبهانی نظهری و

چارچوب مفهومی تحقیق ،وضعیت توسعه سیاسی در دولتهای موردنظر ،بها تکیهه
بر فرهنگ سیاسی نخبگان در هر دوره ،بررسی و مشهخ

شهده اسهت کهه عامهل

اصلی توسعهنیافتگی سیاسی یا عدم استمرار آن ،فرهنگ سیاسهی نامناسهب نخبگهان
سیاسی با توسعهیافتگی در این سه دوره بوده است.
 .1مبانی نظری
در تبیین توسعه سیاسی ،یکی از عناصر بسیار تأثیرگاار ،نخبگان جامعه هستند .نخبه
در کلیترین مفهوم آن به گروهی از اشخاص گفتهه مهیشهود کهه در ههر جامعههای
مواضع رفیعی در اختیار یا در رشهتهای خهاص برتهری دارنهد (باتهامور.)1 :1369 ،
پارهتو ،متفکر نخبه گرای برجسته کالسیک ،نخبگان را در دو معنهای کلهی و خهاص
درنظر میگیرد .در معنای کلی ،نخبگان به افرادی گفته میشود که بهاالترین امتیازهها
را در رشتة فعالیت خویش کسب کردهاند .بهعبار

دیگر ،نخبگان تعداد معدودی از

افراد جامعه هستند که هریک در سپهر فعالیت خویش توفیق یافته و به مرتبة بهاالیی
از سلسلهمراتب حرفهای نائهل شهدهانهد (آرون 493 :1370 ،باتهامور .)3 :1369 ،در
است .این مواهب را طبیعت در وجود او به عاریت نهاده و باعث شده اسهت کهه از
برجستگی خاص و خصائلی چون هوش ،ذکاو  ،مههار

و صهالحیت برخهوردار

باشد (ازدندی .)19 :1376 ،در معنای خاص ،منظهور او از مفههوم نخبهه« ،نخبگهان
حاکم» است که بهطور مستقیم یا دیرمستقیم نقش قابلتوجهی در حکومت دارنهد و
در مقابل قشر پایینتر یا دیرنخبگان قرار میگیرنهد و از لحهاظ سیاسهی و اجتمهاعی
دارای وظای

حاکمه هستند (آرون .)494 :1370 ،برداشت دوم پهارهتهو از نخبگهان

توسط موسکا و السول نیز دنبال شده است البته موسکا از اصطالی «طبقه حاکم» و
السول از مفهوم «نخبگان سیاسی» استفاده میکنند (بدیع .)35 :1385 ،سریعالقلهم بها
اندکی تغییر ،نخبگان را به دو گروه کلی «نخبگان فکری» و «نخبگان ابزاری» ،تقسیم
میکند .بهنظر او ،نخبگهان ابهزاری صهاحب قهدر

سیاسهی و اقتصهادی هسهتند و

نخبگان فکری تولیدکنندة فکر ،روشهای بهینه ،نظریه ،آیندهنگری و دوراندیشهی و
مشخ

کنندة روشهای عقالیی تحقق اهداف محسوب میشوند .البته نخبه ابهزاری
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این معنا ،بهنظر او نخبه کسی است که ذاتاً دارای امتیازا

هوشی ،جسمی و روانهی
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میتواند در عرصه سیاست و یا نظام اقتصادی ،از تواناییهای فکری نیهز برخهوردار
باشد .وی در مجموع ،لغت نخبگان را بهمعنای بزرگان ،صاحبان فکهر ،شخصهیت و
تواناییهای وسیع فکری و سازماندهی تعری

مهیکنهد (سهریعالقلهم 61 :1381 ،و

.)66
با درنظر گرفتن مالحظا

باال ،مالک نخبگی نخبگان سیاسی را میتوان در سه

عامههل یافههت .1 :داشههتن شهههر

عمههومی  .2برخههورداری از جایگههاه ویههژه در

تصمیمگیریها و  .3بهعهده داشتن مناصب رسمی در سازمانهای سیاسهی و اداری
(خواجهسروی .)191-192 :1390 ،در این مقاله ،با درنظر گهرفتن ایهن سهه مهالک،
منظور از نخبگان سیاسی که با مفاهیم نخبگان حاکم ،ابزاری ،مسهلط ،و مشهابه آنهها
همخوانی و انطباق دارد ،افراد مشههور و صهاحبمنصهب رسهمی در سهازمانههای
سیاسهی و اداری هسههتند کهه بهههطهور مسههتقیم و دیرمسهتقیم در تصههمیمگیهریههها،
سیاستگااریها و تحوال

سیاسی و اجتماعی کشور مشارکت و دخالت دارند.

موضع نخبگان سیاسی نسهبت بهه توسهعه سیاسهی دارای اشهکال گونهاگون و
متنوعی است .ممکن است برخی از آنها بکوشند بها تحهوال

ناشهی از توسهعه ،بها

نسبتهای متفاوتی از موفقیت ،هماهنگ شوند بعضی دیگر ممکهن اسهت درصهدد
پژوهشنامه علوم سیاسی  سال نهم  شماره چهارم  پاییز 1393

138

برآیند فرایند توسعه سیاسی را بهعنوان وسیله بهبود بخشیدن بهه جامعهه یها قهدر
خود در درون آن جامعه آداز و کنترل کننهد عهدهای ههم ممکهن اسهت خودشهان
محصول توسعه سیاسی باشند بهعالوه ،آنها خود با یکدیگر به شهیوهههای مختله
تعامل دارند .با این حساب ،نخبگان سیاسی در برابر فرایند توسهعه سیاسهی ممکهن
است بهعنوان «نخبگان سنتی دیرانطباقگرا»« ،نخبگان سهنتی انطبهاقگهرا»« ،نخبگهان
درحالگاار» (یاریگر) یا «نخبگان مدرن پایهدار» شهناخته شهوند (حافظیهان:1388 ،
 .)36البته در اینجا باید منظور از توسعه سیاسی مشخ

شود.

توسعه سیاسی ،فرایند پیچیدهای است که در آن عوامل گوناگونی دخیلند و ههر
اندیشمندی برحسب نوع گرایش ،میزان آگاهی و دالیل دیگری از این قبیل ،بعد یها

ابعادی از این فرایند پیچیده را مورد توجهه قهرار داده اسهت .بهرای مًهال ،سهاموئل
هانتینگتون معتقد است چهار شاخ اصلی توسعه سیاسی عبارتند از -1 :جایگزین
شدن اقتدار سیاسی سنتی ،ماهبی ،قومی و خاندانی با اقتدار سیاسهی دنیهوی و ملهی

واحد (معقول شدن اقتدار سیاسی)  -2تمایز کارکردهای سیاسهی نهوین از قهدیم و
رشد ساختارهای مربوط به کارکردهای جدید ،کاملتر و پیچیدهتر و منضبطتر شهدن
سلسلهمراتب اداری  -3مشارکت هرچه بیشتر گروهههای اجتمهاعی و  -4توانهایی
باالی نظام سیاسی برای رسیدن به اهداف خود (ههانتینگتون .)55-56 :1370 ،دیگهر
اندیشمندان سیاسی نیز برای تعری

توسعه سیاسی از همان شاخ

ها و متغیرهایی

استفاده کردهاند که هانتینگتون کموبیش به آنها اشاره کرده است .برای مًال ،لئونهارد
بایندر از چهار شاخ «سازمان»« ،کارآیی» «عقل عملی» و «همبستگی ایدئولوژیک
رهبران و پیروان» (بایندر )305 :1355 ،لوسین پای و جیمز کلمهن از سهه شهاخ
«انفکاک ساختاری»« ،الزامهای برابهری» و «ظرفیهت همگهونکننهده»
آلموند و پاول از شش شاخ

)(Pye, 1963: 16

«برتری فعالیتهای جمعهی بهر فردگرایهی»« ،میهزان

همبستگی با نظام سیاسی»« ،روابط سیاسی مبتنیبر اعتماد متقابل»« ،تنوع ساختاری»،
«فرهنگ دنیوی» و «سطح باالی استقالل نظامهای فرعی»
)370-363

و اس .ان .ایزنشتاد از سه شاخ

(Almond and Powell, 1978:

«ساختار سیاسهی متنهوع و تخصصهی»،

جامعه» و «تضعی

نخبگان سنتی» ) )Eisenstadt, 1973: 24, 48, 49, 74نام بردهاند.

بهاینترتیب ،در بیشتر تعاری

توسهعه سیاسهی ،سهخن از شهکلگیهری قالهب

فکری یا سیاسی جدیدی است که در آن یهک فراینهد پهیشرونهده ولهی متعهادل و
باثبهها

سیاسههی ایجههاد و نهادینههه مههیشههود .در فراینههد مههاکور یههک جماعههت

انسانیهسیاسی بهسوی مشارکت فعاالنه سیاسی خود داوطلبانهه ،آگاهانهه و عاقالنهه
گام برمیدارد و میکوشد تا برای مشکال

مختل

اجتمهاعی ،اقتصهادی و سیاسهی

خود ،با همدلی و بهطور دیرخشهونتآمیهز ،راهجهویی مدبرانهه و پایها داشهته باشهد
(سی زاده .)75 :1375 ،همچنین توسعه سیاسی بیهانگر افهزایش ظرفیهت و کهارآیی
یک نظام سیاسی برای حلوفصل تضادهای منافع فردی و جمعی ،تغییهرا
و فراهم کردن زمینه بیشتر برای حضور مردم در عرصهههای مختله
مانند شوراها ،احزاب ،مطبوعا

اساسهی

امهور جامعهه

و رسانهها است (عالقههبنهد .)122 :1371 ،در ایهن

مقاله نیز توسعه سیاسی مفهومی چندبعدی و دامض محسوب میشود که بعضهی از
شاخ

توسعهنیافتگی سیاسی از منظر فرهنس سیاسی نخبگان در ایران ()1368-1384

«گسترش روزافزون دامنة فعالیتهای قانونی و اداری و سیاسی در کلیة بخهشههای

های مهم آن عبارتند از« :امکان تضارب آراو و بیان آزاد افکهار و دیهدگاههها 139

بهجای ستیز و کشمکشهای کور جناحی»« ،وجود احهزاب و مطبوعها

سیاسهی و

امکان فعالیت آزاد آنها»« ،باور به برابری و امکان رقابت و مشارکت سیاسی آزادانه»،
«بهرهمندی از سعة صدر و تحمل باال» و «تهرجیح منهافع ملهی و جمعهی بهر منهافع
فردی».
تنوع در مواضع نخبگان سیاسی نسبت به توسعه سیاسی ،باعث شده اسهت کهه
متفکران سیاسی درباره نظریهپهردازی در مهورد «نقهش نخبگهان سیاسهی در فراینهد
توسعه سیاسی» ،نظرها و دیدگاههای مختلفی ارائه کنند .در یک تقسهیمبنهدی کلهی،
میتوان آنها را در سه دسته جای داد .عدهای از اندیشمندان سیاسی بر این باورند که
توسعه سیاسی به نخبگانی نیاز دارد که از توانایی فکری ،علمی ،تخص

و مههار

و سازمان دهی باالیی برخوردار باشند .طبهق ایهن نظهر ،نخبگهانی قهادر بهه ایجهاد و
گسترش و یا کنترل توسعه هستند که برای مًال از تحصیال

عالیه برخوردار باشند،

در دانشگاههای معتبر و در رشتههای علمی مناسب ،از مهار

و تخص

ههای الزم

بهرهمند شده باشند و براسهاس همهین مههار هها و تخصه

هها ،مملکهتداری و

مدیریت جامعه را بهعهده بگیرند .مطابق این دیدگاه ،ازآنجاکه توسهعهیهافتگی یهک
بحث انسانی و مجموعهای است و از سوی دیگر ،استعداد ،توانایی و مههار
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متفاو

است ،بنابراین باید بهترین ،پیچیدهترین ،کارآترین و متخصه

افهراد

تهرین افهراد

وارد حوزة «اجرایی» توسعه شوند (سریعالقلم.)65 :1381 ،
براساس دیدگاه دوم ،الزمه دستیابی به توسهعه سیاسهی ،انسهجام درونهی میهان
نخبگان هاعم از فکری و ابهزاریه اسهت .بههعبهار

دیگهر ،توسهعهیهافتگی نتیجهه

استنباطهای مشترک از مفاهیم کلیدی و اجماعنظهر کهالن فکهری در میهان نخبگهان
است (سریعالقلم .)87 :1381 ،بنابراین ازیکسو باید میان سیاست ،فرهنگ و اقتصاد
انسجام وجود داشته باشد و از سوی دیگر ،این انسجام دوام یابد .طبق این دیهدگاه،
سقوط نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ،معلول بهیتهوجهی بهه تضهادهای
ناشی از کارکرد ،بهویژه در حوزه سیاسی با اقتصاد ازیکسو و تضادهای ذاتهی میهان
فرهنگ و سیاست با اقتصاد از سوی دیگر بود (سریعالقلهم .)87 :1381 ،تأکیهد ایهن
دیدگاه بر آن است که اگر جمعی متشکل در کار نباشهد ،فعالیهت جمعهی بههدسهت
نمی آید .توسعه سیاسی هدفی عظیم است که باالترین درجا

هماهنگی و همسویی

و انطباق را میطلبد

)5-32

 .(Johnson(s(, 1987:توسعهیافتگی را بایهد ههدایت کهرد و

بهترین افراد برای هدایت ،نخبگان فکری و ابزاری هستند .در جوامهع توسهعهیافتهه،
میان این دو نوع نخبه ائتالفی منطقی و عقالیی وجود دارد که نقش بسیار مهمهی در
توسعه آنها داشته است .تا زمانیکه میان نخبگان اتحاد و اجماعنظر روشهی و کیفهی
وجهود نداشهته باشهد ،امکهان توسهعه فهراهم نمهیشهود (سهریعالقلهم.)62 :1381 ،
ویژگیهای علمی و تخصصی و اجرایی نخبگان سیاسی بهه انهدازه تفکهر و اندیشهه
نخبگان فکری حائز اهمیت است و در فرایند توسعهیافتگی باید هر دوی آنها مهورد
توجه قرار گیرد .معموالً نخبگان سیاسی ،بهدلیل فعالیت اجرایی و مشکال

ناشی از

آن ،فرصت اندیشیدن ،برنامهریزی ،نظریهپردازی و پرداختن به فراینهدهها ندارنهد .از
سوی دیگر ،نخبگان فکهری فاقهد آگهاهی هها و تجهارب نخبگهان سیاسهی هسهتند.
درنتیجه ،نخبة ابزاری از نظریه و اندیشه نخبه فکری بهره میبهرد و نخبهه فکهری از
اطالعا

و حساسیت و تجارب نخبه ابزاری استفاده میکنهد .بههایهنترتیهب ،طبهق

دیدگاه دوم مالک توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی سیاسی در یک جامعه ماهیت ،نوع
نخبگان فکری و ابزاری است.
در ذیل این دیدگاه ،البته مسئله تغییرا

یا چرخش نخبگان در طول زمهان نیهز

قابل طری است که ریشه آن به نظریهپردازانی چون پارهتو و موسکا برمهیگهردد .از
نظر پارهتو ،گروه نخبه در جامعه محصول نیروهای اقتصهادی یها اجتمهاعی نیسهت،
بلکه از ویژگیهای انسانی ،تواناییها و دریهزهههای فهردی ناشهی مهیشهود (راش،
 .)70 :1377او معتقد است ،ترکیهب میهزان درسهتی از دو دریهزه «تهدابیر» و «بقهای
مجموعهها» (سرکوب و سازش) که تجلی اولی در «روبههان» و دومهی در «شهیران»
است ،موجهب توفیهق و ادامهه قهدر

نخبگهان سیاسهی مهیشهود و هرگهاه میهزان

سازشپایری نخبگان مسلط فزونی گیرد ،گروه رقیبی یا از میان خود نخبگهان و یها
در درون توده پدید میآید (بشهیریه .)73 :1392 ،در مقابهل ،موسهکا معتقهد اسهت،
وجود نخبگان و سلطه آنها بر جامعه مبتنیبر موقعیت و تواناییههای سهازمانی آنهها
است .بنابراین عواملی چون «ثرو

جدید در جامعه»« ،افزایش اهمیت عملی دانش»

توسعهنیافتگی سیاسی از منظر فرهنس سیاسی نخبگان در ایران ()1368-1384

و میزان تعامل و همکاری سهازمانی ،فکهری و اجرایهی و یها انسهجام درونهی میهان
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نخبگان شود ).(Bhatia, 1974: 17
اگر زمانی ویلیام کوانت گفته بود ،تحوال

در ترکیب نخبگهان سیاسهی ادلهب

بازتاب دگرگونی های گسترده اجتمهاعی و سیاسهی در کهل جامعهه تلقهی مهیشهود
) ،(Quandt, 1970: 187اکنون باید گفت ،تغییرا

ماکور بسی فراتهر از دولهت ملهی و

نوعاً متأثر از فرهنگ دربی در عصر «جهانیشدن» است .برای مًال ،موضهع نخبگهان
سیاسی در کشورهای جهان سوم هو ازجمله ایرانه نسبت به مسئلة دهرب و تجهدد،
میتواند بستر الزم برای تقسیم آنها به «نخبگان سیاسی سنتی و مدرن» را فراهم کند.
برداشت و ناسازگاری میان ارزشهای مورد قبول این دو گروه نخبه میتواند

تفاو

منجر به مواضع متفاو

و حتی متعارض آنها در قبال توسعه سیاسی شهود .نخبگهان

حاکم مدرن که ویژگی آنها تحصیال

و تعههدا

همتایان سنتی خود که نسبت به این امتیازا

ارزشهی مهدرن اسهت ،بهرخالف

به دیده تردید مینگرند ،ادلب متعههد

به ایجاد تحول اجتماعی و سیاسی فراگیر هستند درحالیکه نخبگان سنتی اصوالً در
برابر تغییرا

سیاسی یا اجتماعی مخالفت و مقاومت مهیکننهد

(Eisenstadt, 1973: 48-

)49, 74

براساس دیدگاه سوم ،توسهعه سیاسهی بهه نخبگهان و مجریهانی نیهاز دارد کهه
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عالوهبر توانایی علمی و فکری و بهرهمندی از تجارب و تخص
شخصیت و اخالق نیز با دیگران متفاو

های الزم ،از نظهر

باشند .شخصیت ،اخالق و فرهنگ حهاکم

بر نخبگان ،بهمراتب مهمتر از افکار ،تجارب و تخص

های آنهها اسهت .بههعبهار

دیگر ،در فرایند دستیابی به توسعه سیاسی ،علم ،فکهر ،تجربهه و تخصه

نخبگهان

سیاسی گرچه شرطهای الزم محسوب میشوند ،اما کافی نیسهتند زیهرا بهرای مًهال
میتوان از علم و تخص

یک نخبه سیاسی استفاده کرد و آنها را در رونهد توسهعه

بهکار گرفت اما در زمینه شخصیت و امور فرهنگی یا اخالقهی بایهد همهه نخبگهان
شخص ًا متحهول شهوند .الزمهه دسهتیابی بهه توسهعه سیاسهی ،تحهول در فرهنهگ و
شخصیت نخبگان سیاسی است .ما در اینجا پیش و بیش از نیاز به علهم و تخصه
و تجربه ،نیاز به وظیفهشناسی ،مسئولیتپایری ،انصاف ،روحیه انتقادپایری ،ترجیح
منافع ملی بر منافع شخصی یا جناحی و حسنظن به دیگران داریهم .بههایهنترتیهب
براساس دیدگاه سوم ،میزان توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی در هر جامعههای ارتبهاط

بسیار نزدیکی با نوع و ماهیت ایدئولوژی و نگهرش یها فرهنهگ هبههویهژه فرهنهگ
سیاسیه نخبگان مسلط و حاکم بر آن جامعه دارد.
اما فرهنگ سیاسی چیست از فرهنگ سیاسی تعهاری
پای ،معتقد است فرهنگ سیاسی مجموعه نگرشها ،اعتقادا

متعهددی شهده اسهت.
و احساساتی است که

به روند سیاسی سامان میدهد و اصول و قواعد تعیینکننهده حهاکم بهر رفتهار نظهام
سیاسی را مشخ

میکند ) .(Pye, 1965: 7وربا میگوید فرهنگ سیاسی ماهیتاً شهامل

نظامی از باورهای تجربی ،نشانههای بیانی و عاطفی و ارزشها است که شهرایطی را
که عمل سیاسی در آن رخ میدههد ،مشهخ

مهیکنهد

)1965: 513

 .(Verba,بههنظهر

آلموند ،هر نظام سیاسی متضمن یک الگوی خاص از جهتگیری بهسوی کنشهای
سیاسی است ،یا بهعبار

دیگر دارای یک قلمروی ذهنی سامانیافته درباره سیاست

است که به جامعه ،ترتیب نهادها و اتکای اجتمهاع بهر افعهال فهردی معنها مهیدههد
) .(Almond, 1956: 34-42به باور وی ،در ارزیابی سطح فرهنهگ سیاسهی یهک جامعهة
مفروض ،چهار ضابطه را باید درنظر گرفت .1 :فرد چه دانشهی دربهاره ملهت ،نظهام
سیاسی مختل

و خطمشیهای سیاسی پیشنهادی ،چه مهیدانهد و احساسها

او در

مورد این امور چیست  .3فرد درباره اجرای خطمشی در سطح پهایین ،سهاختهها،
افراد و تصمیما

درگیر در این فراینهد ،عهالوهبهر دانهش و احسهاس ،چهه نظهر و

قضاوتی دارد  .4چگونه خود را بهعنوان عضوی از نظام سیاسی تصهور مهیکنهد و
درباره قابلیتهایش چگونه فکر میکند چه هنجارهایی از مشارکت را میشناسهد

(پالمر ،اشترن و گابریل .)101-102 :1367 ،چیلکهو

بهه نقهل از آلمونهد و وربها،

فرضهای پایرفتهشده در فرهنگ سیاسی را در چههار مقولهه خالصهه مهیکنهد.1 :
فضیلت و مسئولیت مدنی  .2دموکراسی مشارکتی و کًهر گهرا  .3نظهم مبتنهیبهر
دیوانساالری عقالنی و  .4ثبا

از طریق نوسهازی (چیلکهو .)343-344 :1378 ،

به زبان سادهتر میتوان گفت ،از نظر آلموند و وربا ،فرهنگ سیاسی دارای سه بعد یا
م لفه اساسی است .1 :بعد شناختی .2 1بعد احساسی 2و .3بعد ارزشگاارانه 1.بعهد
1. Cognitive
2. Effective
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سیاسی ،تاریخ ،قانون اساسی و مانند اینها دارد  .2از ساختها و نقشهای نخبگهان
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اولی ،دانستهها و باورهای مردم و نخبگان را و بعد دوم ،جهتگیریههای عهاطفی و
احساسی آنها و بعد سوم نحوه داوری و قضاو

آنها را نسهبت بهه نظهام سیاسهی و

مقررا  ،نقهش هها و ورودی و خروجهی نظهام نشهان مهی دههد (قهوام71 :1373 ،
خانیکی 167-168 :1381 ،سریعالقلم 28 :1389 ،مقایسه کنید با:

Rosenbaum, 1975:

.)58
به اینترتیب ،فرهنگ سیاسی ،جهتگیری ذهنی ملتها ،گروه های اجتماعی یها
افراد نسبت به سیاست است و تا حدی الگوهای رفتار سیاسهی را شهکل مهیدههد.
نظام باورهای ماهبی ،نمادهای بیانی ،ارزشهای اجتماعی ،ادراک ذهنی از تهاریخ و
سیاست ،ارزشهای بنیادی ،چگونگی بازنمهایی احساسها  ،معرفهتهها و تهأمال
سیاسی که محصول تجربه خاص تاریخی ملهتهها و گهروههها اسهت و چهارچوب
بازخوردی و رفتاری که نظام سیاسی در آن جای گرفته است را میتهوان در مفههوم
نسبتاً گسترده فرهنگ سیاسی جای داد (بشیریه .)9 :1370 ،در ایهن مقالهه منظهور از
فرهنگ سیاسی نخبگان ،مجموع ویژگیهای عقیدتی و رفتاری و اخالقی آنها نسبت
به مسائل مختل

حکومت و سیاست است که جنبة اکتسابی دارنهد .بنهابراین کهنش

سیاسی نخبگان هو ازجمله موضع آنها نسبت به توسعه سیاسیه متوق
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و منهوط بهه

نوع فرهنگ سیاسی آنها است .بهطورکلی میتوان دو نوع آرمانی از فرهنگ سیاسهی
ارائه داد .1 :فرهنهگ سیاسهی تهابعیتی و  .2فرهنهگ سیاسهی مشهارکتی .برخهی از
ویژگیهای فرهنگ تابعیتی عبارتند از .1 :پشتوانة رابطهه عمهودی قهدر

اسهت .2

مردم انتظار دارند که خود حکومهت تمهام امهور را انجهام دههد و در مقابهل ،توقهع
نخبگان سیاسی نیز آن است که تمام مردم از آنها اطاعت کننهد  .3مهردم نسهبت بهه
وعدهها و مداخله سیاسی بیاعتمادند و سووظن دارند و نخبگان حاکم نیز مشارکت
و رقابت در سیاست را جدی نمیگیرند  .4چهون تقاضهاهای سیاسهی و اجتمهاعی
اجازه و امکان تشکل و تجمع نمییابند ،بهصور

ایدئولوژی پنههان درمهیآینهد .5

نخبگان سیاسی دارای جایگهاه برجسهته و حرمهت و قداسهت هسهتند و از قهدر
زیادی برخوردار میباشند و تنها عامل محدودکننده آنها ماهب و سنت اسهت و .6
1. Evaluative

رفتارهای سیاسی ،ترکیبی از فرصتطلبی ،انفعال و کنارهگیری ،اعتراض سرپوشهیده
و تههرس اسههت (بشههیریه 157-159 :1380 ،قههوام .)72-73 :1373 ،در مقابههل در
فرهنگ سیاسی مشارکتی ،اعضای نظام سیاسی به کلیه وجوه فرهنگ سیاسهی توجهه
دارند و برای خویش در فرایند تصمیمگیری نقشی فعال قائل هستند .در این فرهنگ
ازآنجاکه نخبگان و حتی تودهههای مردمهی نهوعی کنتهرل بهر نقهشهها ،رویهههها و
سازوکارهای نظام سیاسی دارند ،اعتماد ،دامنههای وسیعی از ذهنیهت و روان فهرد و
جامعه را زیر پوشش میگیرد (خانیکی .)166 :1381 ،همچنهین ایهن امکهان وجهود
دارد کههه فرهنههگ سیاسههی را بههه فرهنههگ سیاسههی «وفههاقگههرا» و فرهنههگ سیاسههی
«منازعهگرا» تقسیم کرد .در اولی ،شهروندان و نخبگان معموالً در مهورد شهیوهههای
مناسب تصمیمگیری و اینکه مسائل اصلی جامعه چیست و چگونه باید آنها را حهل
کرد همنظر هستند درحالیکه در فرهنگ نوع دوم ،آنها از لحاظ نظراتی که در مورد
مشروعیت نظام سیاسی و راهحل مشکال

اصلی دارند ،بهشد

دچار چنددسهتگی

هستند (آلموند ،پاول جونیور و مونت.)77 :1376 ،
بر نخبگان سیاسی ایران ،چه در عصر قاجار و چه پس از آن ،عمدتاً فرهنگ سیاسی
از نوع تابعیتی و منازعهگرا بوده است .درواقع ،بسیاری از مشکال

و موانع توسهعه

سیاسی ناشی از شخصیت و فرهنگ ضدتوسعه سهرآمدان سیاسهی بهوده اسهت ،نهه
تخص

و علهم و تجربهة آنهها (شههرامنیها و اسهکندری .)92-93 :1389 ،بههردهم

تحوال

وسیع در ایران و تغییر متعدد نظامهای سیاسی در چند قرن اخیهر ،فرهنهگ

سیاسی ایرانیان هو ازجمله نخبگان سیاسیه دگرگهونی چنهدانی پیهدا نکهرده اسهت.
ادلب سیاست ،مشغلهای خصمانه تلقی شده و در آن بهتهرین راهحهل بهرای تهأمین
منافع هر طرف ،ادامه منازعه و عدم سهازش بههشهمار رفتهه اسهت .درعهینحهال در
فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی ،هرگونهه منازعهه کهه مهدعی نفهی اصهول حهاکم بهر
سیاست شود ،ناپسند بهشمار رفته است (بشهیریه .)31 :1380 ،آنهها بههردهم درگیهر
بودن در منازعه قدر  ،تأکید دارند که باید از طریق منازعه سیاسی ،منازعه سیاسهی
را از بین برد .بهعبار

دیگر ،در میان آنها ،سیاسهت بیشهتر بههمعنهای چگهونگی از
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اگر به تاریخ ایران نگاهی بیافکنیم متوجه خواهیم شد که فرهنگ سیاسی حاکم
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و ایجاد آشتی و سازش برای حسن اداره امور جامعه (بشیریه.)32 :1380 ،
سوواستفاده از اموال عمومی ،فقدان روحیهه کهار جمعهی و فروپاشهی احهزاب
سیاسی ،روحیه اقتدارگرایی و انتقادناپایری ،نداشتن سهعهصهدر و تحمهل ،خشهم و
خشونت ،رفتارهایی هستند که کموبیش از سوی نخبگان سیاسی ایران معاصر بهروز
یافته است .دستکم بخش قابلتوجهی از آنها ،بهجای آنکه «زندگی خهود را وقه
سیاست» کنند« ،از قِبَل سیاست زندگی» کهردهانهد .مههدی بازرگهان رفتهار فرهنگهی
نخبگان ایرانی را در یکی از جلسههای مربوط بهه حهل اخهتالف بها شهرکت نفهت
انگلیس منعکس کرده است .وی میگوید هنگامیکه هیئهت مخهتلط حهل اخهتالف
برای حلوفصل مشکال

وارد آبادان شد ،یکی از نخبگان همهراه (مکهی) بههدلیهل

اینکه مهندس حسیبی بیش از او مورد احترام و ابراز احساسا

واقع شهده بهود ،در

وقت نهار سخت به حسیبی پرید و وی را مورد عتاب و بیمهری شدید قهرار داد و
بعد از ظهر ،زمانیکه جلسه هیئت مدیره و هیئت مختلط در منهزل بازرگهان تشهکیل
شد ،درگیری با لحن ناهنجارتری میان آن دو روی داد ،بههگونههای کهه راننهدگان و
کارکنان از پشت پنجرهها با بهتوحیر

شاهد صحنه بودند (بازرگهان.)58 :1372 ،

همچنین وی در اثری بهنام «سازگاری ایرانی» به یکی از ویژگهیههای بهارز ایرانیهان
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یعنی بوقلمونصفتی اشاره دارد .بهه همهین ترتیهب حسهین کهاظمزاده ایرانشههر در
«تجلیا

روی ایرانهی» ،و محمهدعلی جمهالزاده در «خلقیها

مها ایرانیهان» ،تهالش

کردهاند تا فهرستی از ویژگیهای مًبت و منفی روی ایرانی را ارائه کننهد (محمهدی،
 )29 :1368یا مهاروین زونهیس در پهژوهش خهویش دربهاره روانشناسهی نخبگهان
سیاسی ایران در دوران پهلوی ،به این نتیجه رسیده است که چهار اصهل نگرشهی در
میان نخبگان ماکور ساری و جاری است که مانع توسعه کشور میشهود .1 :بهدبینی
سیاسی  .2بیاعتمادی شخصی  .3عدم امنیهت آشهکار  .4بههرهکشهی میهانفهردی
(زونیس .)20 :1387 ،تحقیق مشابه زونیس که توسط گاستیل انجام شده اسهت نیهز
بیانگر آن است که فرهنگ سیاسی ایران ،زمینه مسهاعدی بهرای مشهارکت و رقابهت
سیاسی ایجاد نمیکند .بهعالوه نشان میدهد که ایرانیان معتقدند ،آدمیان طبعاً شهرور
و قدر طلبند ،همه چیز درحال تغییر و دیرقابلاعتمهاد اسهت ،آدم بایهد نسهبت بهه
اطرافیانش بدبین و بیاعتماد باشد و حکومت دشمن مردم است ).(Gastil, 1958: 325

سریعالقلم بر این باور است که مجموعه این رفتارها ،ریشه در فرهنگ قبیلههای
یا عشیرهای ایران دارد .او در کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» رابطة میان توسعهنیافتگی
و فرهنگ سیاسی را چنین نشان میدهد .1 :توسعهیافتگی ،چه بهمعنهای اقتصهادی و
چه به مفهوم سیاسی آن ،مسهتلزم فعالیهتههای رقهابتی اسهت  .2فرهنهگ سیاسهی
انباشتهشده ایرانی که مبتنیبر بیاعتمادی ،ابههام در بیهان ،قاعهدهگریهزی ،رفتارههای
دریزی ،احساسا

مفرط ،فردگرایی منفی ،واقعیتگریزی و روش حاف و تخریب

در حل اختالفها است ،موانعی جدی و بنیادین پیش روی رقابت جمعهی عقالیهی
که دشوارترین آن در حوزه سیاست است ،قرار میدهد  .3بهردم تغییهر نظهامههای
سیاسی و متفاو

بودن پایگاههای طبقاتی در این نظامهای سیاسی از صفویه به بعد،

فرهنگ سیاسی انباشتهشده ایرانی همچنان ناسهازگاری خهود را بها قواعهد و اصهول
ثابت توسعهیافتگی حفظ کرده است و  .4این فرهنگ ریشه در فرهنگ عشهیرهای و
ایال

دارد که مهمترین ویژگیههای آن «خویشهاوندگرایی»« ،روحیهه جنگهاوری و

ستیزهجویی» و «بقا و بسط عشیره از طریق تهاجم و دار » بوده است (سریعالقلهم،
ایههران را ناشههی از اسههتمرار «فرهنههگ سههنتی یهها قبیلهههای» مههیدانههد .وی در کتههاب
«جامعهههشناسههی نخبهههکشههی» و بهههویههژه در کتههاب «جامعهههشناسههی خودکههامگی»،
ویژگیهای منفی زیادی از قبیل «تقدیرگرایی»« ،حاکمیت نیروهای مرموز»« ،اقتصهاد
بسته»« ،تغییرناپایری نظامهای اجتماعی»« ،بافت ذهنی جهادومزاا»« ،دیهن همبافهت
فرهنگ قبیله»« ،عدم تحول و خشونت» ،و «قهدر

مطلهق و خصهومت» را بهه ایهن

فرهنگ نسبت میدهد (رضاقلی .)27 -30 :1373 70-72 :1377 ،اما بشیریه معتقهد
است ،فرهنگ سیاسی یا ایدئولوژی نخبگان سیاسی معاصر ایران کهه چنهدان تحهت
تأثیر گرایشهای نوین قرار نگرفته و تحول نیافته است ،بیشتر ادامه فرهنگ سیاسهی
پاتریمونیالیستی (پدرساالری) قدیم بوده است (بشیریه.)30 :1380 ،
در این مقاله تالش شده است با بهرهگیری از دیدگاه سوم و به میهزان کمتهر از
دیدگاه دوم ،نقش فرهنگ سیاسی «تهابعیتی» و «منازعههگهرای» نخبگهان سیاسهی در
دولتهای هاشمی رفسنجانی ،خهاتمی و احمهدینهژاد در توسهعهنیهافتگی سیاسهی
آشکار شود.
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 .2ویژگیهای فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و تأثیر آن بر توسعهنیافتگی
سیاسی
 .2-1فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و توسعهنیافتگی سیاسی در دولت هاشمی
رفسنجانی

پایان جنگ ایران و عراق و اهمیت یافتن بازسازی مناطق جنهگزده و سهازمان دادن
به اقتصاد ملی ،زمینه را برای مطری شدن اقتصاد بههعنهوان محهور تحهوال

کشهور

فراهم کرد درنتیجه هاشمی رفسنجانی پس از انتخاب به سمت ریاستجمهوری بها
یک برنامه جسورانه کار اصالی نظام اقتصادی را آداز کرد که شامل فروش تعهدادی
از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ،کاهش یارانهههها ،تهکنرخهی کهردن ارز،
تشویق سرمایهگااری خارجی ،استقبال از بازگشت ایرانیان مهاجر و تغییر اسهتراتژی
توسههعه از جانشههینی واردا

بههه توسههعه صههادرا

بههود (قبههادزاده131 :1381 ،

امیراحمدی 95 :1381 ،کردزاده کرمانی.)100 :1380 ،
این برنامه باید توسط گروهی اجرا شود که بهزودی «کارگزاران سازندگی» نهام
گرفتند .استراتژی این گروه ،بههعنهوان مهدیران تکنهوکرا
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و فهنسهاالران ،توسهعه

اقتصادی در داخل و مصلحتاندیشی در خارا بود .بهاینترتیب در سیاست داخلهی
بر کار و تولید و در سیاست خهارجی بهر اجتنهاب از رویکهردههای ایهدئولوژیک و
احساسی دوره گاشته همچون توجه به امهت و جههان اسهالم و صهدور انقهالب و
جنبشهای آزادیبخش تأکید شد (مهوثقی .)284 :1385 ،شهعارهایی ماننهد «نجها
مستضعفان عالم»« ،مبارزه با سرمایهداری جهانی»« ،فقرستیزی» و «نهابودی اسهتکبار»
جای خود را به «بازسازی ویرانههای جنگ»« ،اشتغالزایی»« ،تهنشزدایهی»« ،توسهعه
اقتصادی»« ،حمایت از سرمایهگااران»« ،ایجاد امنیهت سهرمایه» و نظهایر آنهها دادنهد
(سینائی ،محقر و زمانی.)84 :1390 ،
این رویکرد ،در راستای منافع طبقه باالی جامعه متشکل از سرمایهداران نوپها و
تازهبهدورانرسیده و تجار بازار بود .آنهها کهه در سهالههای نخسهتوزیهری دولهت
میرحسین موسوی به حاشیه قدر

رانده شده بودند ،دوبهاره تقویهت شهدند .بهرای

مًال ،بازاریان توانستند با ائتالفی که از پیش با راسهتگرایهان در حهزب جمههوری

اسالمی داشتند ،سهم بیشتری از قدر

کسب کنند (ازدندی .)151 :1376 ،یها اتهاق

بازرگانی توانست پس از نه سال با برگزاری انتخابا  ،مشهروعیت بیشهتری یابهد و
برای نخستینبار با همراهی بخش اقتصادی در تصهمیمگیهریههای دولتهی سههیم و
بیشتر تأثیرگاار باشد (سینائی ،محقهر و زمهانی .)99-100 :1390 ،شهاید بهه همهین
دلیل ،محققی این گرایش را «اشرافیهبازاریهسنتی» یا «راست سنتی» میخوانهد کهه
در مقابل گرایش «خردهمالکانه هرادیکالهسنتی» یا «چپ سهنتی» قهرار مهیگیهرد در
دولت هاشمی گرایش نخست با «راست مدرن» و در دولت خاتمی گهرایش دوم بها
«چپ مدرن» کنار می آید (بشیریه .)82 :1382 ،این رویکرد دولهت هاشهمی ،باعهث
شده است که یکی از فعاالن سیاسی ملیگرا ،ایهن دوران را «جمههوری دوم» بنامهد.
بهنظر او در جمهوری دوم ،ائتالف روحهانیون عمهلگهرا و تکنهوکرا هها ،گهاار از
اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار را شتاب بخشید (یزدی 441 :1379 ،مقایسه کنیهد بها:
نیلی .) 45 :1376 ،نویسهنده دیگهری معتقهد اسهت الگهویی کهه در دوران حکومهت
هاشمی اتخاذ شد ،الگوی «تًبیت» بود (افتخاری )35 :1378 ،واقعیت این است کهه
بینالمللی از صحنه برونمرزی به عرصه داخل مرزههای ایهران منتقهل و بهه اشهکال
دیرنظامی بروز یافته بود و هاشمی بهعنوان حلقه پیوند جریهانههای روشهنفکری و
جنایهای روحانی توانست طی

گسهتردهای از روحهانیون و دیهنداران وابسهته بها

اقشار میانی جامعه را به طرف خود جاب کنهد و نیمهی از کرسهیههای نماینهدگی
مجلس را به طی

خود اختصاص دهد و بهعنوان «ناخدای کشهتی جنهگ و صهلح»

شناخته شود (صادقالحسینی.)114-1120 :1378 ،
سیاستهای اعمالشده از سوی نخبگان سیاسی دولت هاشمی گرچه نتوانسهت
در وضع اقتصادی و معیشتی مردم بهبودی ایجاد کند ،لیکن منجر بهه تغییهر پهارهای
نگرشها و ارزشها شد که عمدتاً جنبهه دنیهوی و مهادی داشهتند (قبهادزاده:1381 ،
 132مقایسه کنید با :بشیریه .)84 :1382 ،اکنون ثرو  ،ارزش محسهوب مهیشهد و
در مقولههایی چون نوع پوشش ،مسکن و خوراک تبلور یافته بود .بها یهک بررسهی
اجمالی روشن میشود که در این دوره ،هزینههای خدما

و وسهایل آرایشهی 641
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اکنون پس از پایان توطئه جنگ خارجی برضد ایران ،جنهگ خصهمانه توطئههگهران

درصد رشد داشته که در مقایسه با هزینههای ماهبی نه برابر شهده اسهت (قبهادزاده149 ،

 .)81 :1381همچنین بسیاری از شواهد بیانگر آن است که تغییراتی اساسی در زمینه
گروه مرجع ایرانیها بهوجود آمده است .در برخی از جوانان ،نوع لباس ،موسیقی و
آرمها بیانگر گروه مرجع خارجی و بیشتر امریکهایی بهود (رفیهعپهور 199 :1376 ،و
 .)441گسترش ارتباطا

با جهان خارا در این دولت و ورود فنهاوریههای مهدرن

نظیر تلفن ،ویدئو ،ماهواره ،فاکس ،پست الکترونیکی و اینترنت نیز در تحهول افکهار
نقش داشت و توانست اندیشهها و ارزشهای جدیدی خلق کند.
بهنظهر مهی رسهد کهه نخبگهان سیاسهی در دولهت هاشهمی بها یهک وضهعیت
متناقضگونه ،به همان نحوی که هانتینگتون در نظریه توسهعه سیاسهی مطهری کهرده
است ،روبهرو بودند .ازیکسو ،برای دستیابی به سازندگی و توسعه اقتصادی نیاز بهه
ایجاد یک فضای نسبتاً اعتدالی ،متکًر ،مصلحتگرا ،عقالنهی و عمهلگهرا داشهتند و
الزم بود که در نگرشها و ارزشهای مردم تغییراتی صور
این تحوال

فرهنگی و ارزشی ،ضرور

گیرد و از سوی دیگهر،

پایرش و تقویت یک ساختار سیاسی بهاز

و م لفههای توسعه سیاسی را میطلبید چیزی که چندان مسهاعد و خوشهایند آنهها
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نبود .بهعبار

دیگر ،با بهوجود آمدن یک رشته تغییرا

مردم ،انتظارا

از نظام هم بیشتر شد و هم تغییر یافت و این درحالی بود کهه نظهام

توانایی برآورده کردن این انتظارا
با توجه به تأثیر قدر

در ارزشها و آرمهانههای

را نداشت (قبادزاده.)235-236 :1381 ،

و ثرو

بر روند و شتاب توسعه سیاسی در این دوران،

بهدلیل دستیابی عدهای نخبه به ثرو

از طریق قدر  ،گردش نخبگان حهاکم دچهار

دشواری شد .همچنین بهسبب خودمحوری و روابط پیچیهده در سهطح بهاال ،انتقهام
سیاسی به یک فرهنگ سیاسی تبهدیل شهد .درواقهع فرهنهگ سیاسهی «تهابعیتی» بهر
فرهنگ سیاسی «مشارکتی» دلبه داشت ،درنتیجه تواناییهای افراد بهرای همکهاری و
شکلگیری اعتماد و وفاداری متقابل کاهش و در مقابهل پهارهای بهدبینیهها افهزایش
یافته بود و حتی رگههایی از دیکتاتورمآبی و تحکم سیاسهی و بهاور بهه اصهل رأی
بزرگان بهجای رأی مردم ،در میان نخبگان سیاسی دیده مهیشهد .بههعهالوه ،روابهط
پشت پرده ،عدم تحمل مخال

و انتقاد ،حاف سیاسی ،فقدان روی جمعی و ترجیح

منافع شخصی و جناحی بر منافع ملی و نبود تساهل و تسامح نیز در بین آنها وجهود
داشت .معموالً در فضای کااندیشهی و نبهود تسهامح سیاسهی ،گهروهههای سیاسهی

مختل

بهجهای گفهتوشهنود منطقهی در یهک فضهای عقالنهی و روشهنفکرانه ،از

حربههایی مانند توطئه ،اتهام و تزویر استفاده میکنند (کاظمی.)55 :1388 ،
در این دوره نخبگان سیاسی کشور بهردم تالش برای بهکارگیری واقعگرایی و
عقالنیت در برنامههای اقتصادی ،در حوزه سیاست در فضهای بهین آرمهانگرایهی و
واقعگرایی مشغول اتخاذ و اجرای تصمیمهای سیاسی بودند .همهین فضهای دوگانهه
باعث شد که آنها نتوانند به یک اجماعنظر و یگانگی فکهری و عقیهدتی بههصهور
مستحکم دست یابند و در راستای حل تعارض و مدیریت بحهران در کشهور اقهدام
کننههد (عظیمههی دولههتآبههاد .)288 :1387 ،در چنههین فضههایی ،هرگونههه تههالش
صاحبنظران و اندیشمندان خارا از حیطهه دولهت در زمینهه پژوهشهگری ،نقهد و
گفههتوگههو و درنهایههت بهههچههالش کشههیدن اقههداما

دولههت ،بالفاصههله از سههوی

دولتمردان و نخبگان سیاسی که در صدر امور اجرایی بودند بهعنوان اقداما

منفی

که در پی تخریب اهداف اساسی دولت و کارشکنی در امور اداره کشور است ،تلقی
میشد .شاهد این امهر ،نامهه صدوبیسهتنفهره برخهی از نویسهندگان و منتقهدان بهه
درنهایت نتیجهای جز تهدید و تخریب چهره نویسندگان آن نامه در پی نداشهت تها
جاییکه برخی از نویسندگان این نامه مجبور شدند عقاید گفتهشده در نامه را به ههر
صورتی که هست ،تکایب کنند (میرموسوی .)111 :1375 ،بهطورکلی ،اگر بخواهیم
جایگاه و وضعیت شاخ

های توسعه سیاسی در کشور را در ایهن دوران براسهاس

فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بررسی کنیم ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهای سیاسیهصنفی و اسهالمی در
دولت هاشمی چندان اجهرا نشهد ،بهه گونههای کهه تعهداد مجوزههای صادرشهده از
کمیسیون ماده احزاب وزار

کشور از  39مورد تجاوز نکرد ،درحالیکه در  14مهاه

اول دولت خاتمی این عدد به  25مورد رسید (افتخاری.)35 :1378 ،
 .2قانون شوراهای شهر و روستا با همه تالشهای بهعملآمده ،بهاجرا گااشهته
نشد و در اوایل دولت خاتمی است که جامه عمل میپوشد.
 .3بهردم توانایی نخبگان سیاسی این دوران در تأمین بعضی آزادیهای سیاسی

توسعهنیافتگی سیاسی از منظر فرهنس سیاسی نخبگان در ایران ()1368-1384

رئیس جمهور در مورد اوضهاع نابسهامان و شهرایط بهد سیاسهی در جامعهه بهود کهه

در چارچوب قانون اساسی برای تشویق مشهارکت همگهانی (بشهیریه151 )809 :1383 ،

نشریهها و کتابها ،بهویهژه بها رویکهرد انتقهادی ،چنهدان مجهال حضهور نیافتنهد و
درعوض در ابتدای دولت خاتمی فعالیهت آنهان زیهاد شهد (افتخهاری)35 :1378 ،
اگرچه با اجازه رسمی دولت ،نشریههای فراوانی منتشر شدند که بسهیاری از آنهها را
میتوان دیرماهبی خواند و حتی بعضی از نشهریههها ،نظیهر «ایهران فهردا»« ،کیهان»،
«آدینه»« ،دنیای سخن»« ،تکاپو» و «گفتوگو» کهه تقریبهاً ارگهان گهروهههای بیهرون
حاکمیت محسوب میشدند و روزنامههای «سالم» و «جهان اسالم» که بهه مخالفهان
درون حاکمیت ،یعنی جنای چپ تعلق داشتند ،اجهازه نشهر پیهدا کردنهد (قبهادزاده،
 )133 :1381ولی در مجموع تعداد نشریهها و جرایدی که دیدگاههای انتقادی و یها
مخال

را منعکس میکردند ،معدود بهود و امکهان مهانور چنهدانی برایشهان وجهود

نداشت .اگر روزنامهای مطلب انتقادی چاپ میکرد ،سازمان و یا شخصی کهه مهورد
نقد قرار گرفته بود ،بدون توجه به عیوب و ناکارآمدیهایی که ممکن بود بر او وارد
باشد ،به دادگاه شکایت میکرد .این نوع واکنش از سهوی نخبگهان سیاسهی درواقهع
نتیجه کااندیشی و فقدان تساهل و مصالحه در آنها بود.
 .4با وجود تالش دولت هاشمی برای ایجاد ثبا

سیاسی در کشهور ،در عمهل

این مهم تحقق نیافت و حکومت نتوانست میان نیروهای بلهوک قهدر  ،وحهد
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و

انسجام ایجاد کند ،بلکه بهرعکس هسهته اصهلی آن نهوعی شهیوة انحصهارگرایی در
حکومت و انسداد سیاسی پیشه کرد .بروز رقابتهای سیاسی حافی و منفی و رشهد
و تقویت آنها ،یک مانع جدی برای توسعه سیاسی در این دوره محسهوب مهیشهد.
روزنامه سالم ،بهعنوان سخنگوی جنای چپ میکوشید تا خود را پیرو اسهالم نهاب
محمدی(ص) و طرف مقابل را پیرو اسالم امریکایی معرفهی کنهد در مقابهل جنهای
راست نیز تالش کرد جنای چپ را ضد والیت فقیهه جلهوه دههد (خواجههسهروی،
 .)339 :1382پس از تأسیس تشهکلههای وابسهته بهه دو جنهای (بههویهژه سهازمان
مجاهدین انقالب اسالمی ایران ،خانهه کهارگر و جمعیهت زنهان جمههوری اسهالمی
بهعنوان گروههای وابسته به جنای چپ ،و جمعیت م تلفه اسالمی ،جامعهه اسهالمی
مهندسین و جامعه زینب ،بهعنوان گروههای متعلق به جنای راست) اختالفا

میهان

نخبگان جدیتر و وسیعتر شد .برای مًال ،اختالفنظر دو جنای نسبت بهه «نظهار
استصوابی» شورای نگهبان در انتخابا  ،در مجلس سوم به اوا خود رسید (بشیریه،

 86 :1382خواجهسروی .)343 :1382 ،حاصل این کشمکشها ،ناکامی جنای چهپ
در انتخابا

مجلس چهارم شورای اسالمی بود بههگونههای کهه فقهط توانسهت 40

نماینده به مجلس بفرستد و در تهران حتی یک نماینده از این جنای به درون مجلس
راه نیافت.
بهاینترتیب فرهنگ سیاسهی نخبگهان سیاسهی در ایهن دوران از ویژگهیههایی
برخوردار نبود که با امکان تحقق توسعه سیاسی ،بهویژه توانایی نظام سیاسهی بهرای
پاسخ به تقاضاهای مختله

و پهایرش تضهارب آراو و تحمهل مخالفهان سهازگاری

داشته باشد ،بلکه حاصل آن بهوجود آمدن فضای بسته و بهدور از هرگونهه انتقهاد و
واکنش سیاسی در آن زمان بود .درواقهع فرهنهگ سیاسهی تهابعیتی و منازعههگهرای
نخبگان سیاسی و عملکرد آنها که از این نوع فرهنگ سیاسی ناشی میشد ،نتوانست
ساختارهای الزم و اساسی را برای توسعه سیاسی در جامعه بههوجهود آورد و حتهی
در مواردی بهگونهای عمل شد که اگر ساختاری هم وجود داشت که میتوانست مها
را به توسعه سیاسی نزدیک کند ،سعی در تخریب آن بود .بهدلیل نگاه تقلیهلگرایانهه
اقتصادی و انسانی صرف بازسازی خرابیهای ناشی از جنهگ و شهعار سهازندگی و
توسعه اقتصادی شد و به بهانه سازندگی اقتصادی ،با هرگونه فعالیت آزادانه سیاسهی
و اجتماعی احزاب و مطبوعا  ،سختگیرانه برخورد میشد .دولتمردان همهواره در
کشوقوس تعیین تکلی
احزاب و مطبوعا

سیاسی خود در برخورد با عناصر اساسی توسعه ،ازجملهه

بودند و نتوانستند با ایجاد ثبها

و نگهاه خهوشبینانهه بهه ایهن

عناصر ،زمینه های توسعه سیاسی در کشور را فهراهم کننهد (عظیمهی دولهتآبهادی،
.)69 :1387
 .2-2فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و توسعهنیافتگی سیاسی در دولت خاتمی

فراهم نشدن فضای الزم برای مشهارکت گهرایشههای متفهاو

و حهاف نیروههای

تأثیرگاار در دولت هاشمی ،نارضهایتی گسهتردهای را در درون جامعهه ایجهاد کهرد
(اردستانی .)44 :1382 ،سایر تحهوال

رخداده در خهارا از دولهت هاز قبیهل رشهد

جمعیت جوان ،تغییر در گروههای مرجع ،سطوی تحصیلیه باعث شد که در اواخهر

توسعهنیافتگی سیاسی از منظر فرهنس سیاسی نخبگان در ایران ()1368-1384

و یکجانبهنگری دولهتمهردان مها در ایهن دوره خهاص زمهانی ،تمهام سهرمایهههای

153

سالهای  ،1375-1376نسل سوم با ایدهها و گرایشهای فکری و رفتاری جدیهدی
در عرصه اجتماع ظاهر شود و به این نارضایتی دامهن زنهد .مجموعهه ایهن عوامهل،
باعث شد که پس از انتخابا

خرداد  ،1376طبقها

متوسهط جدیهد کهه عمهدتاً از

نیروهههای روشههنفکری و علمههی و فرهنگههی کشههور و نیههز از مههدیران و وکههال و
تکنوکرا ها بودنهد ،بهه درون بلهوک قهدر

راه پیهدا کننهد (بشهیریه103 :1382 ،

امیراحمدی.)24 :1381 ،
در چنین فضایی خاتمی ،پهیش و پهس از انتخابها  ،کوشهید تها بها تحهول در
فرهنگ سیاسی موجود ،زمینه را برای توسعه سیاسی فراهم کند .وی به مناسبتهای
مختل  ،مفاهیم و م لفههایی چون «جامعه مدنی و چندصدایی»« ،مشارکت همگانی
و حق تعیین سرنوشت توسط مردم»« ،آزادی»« ،قانونگرایی»« ،مردمساالری»« ،سهعه
صههدر و تحمههل سیاسههی»« ،خردگرایههی»« ،تسههاهل و تسههامح» ،و ...را بارههها در
سهخنرانیهها و بیانیههههای خهود بههکهار گرفهت (خهاتمی 1373 ،خههاتمی1376 ،
صادقالحسینی .)1378 ،به همین دلیل ،در این دوره نشهانهههایی از توسهعه سیاسهی
آشکار شد :افهزایش کمّهی و کیفهی مطبوعها
انتخابا
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و احهزاب برگهزاری نخسهتین دوره

مربوط به شورای شهر و روستا بههطهور نسهبی در آرامهش تهالش بهرای

نهادینه کردن نظهام سیاسهی و نظهار

بهر اجهرای قهانون اساسهی و شهفافسهازی

رقابهتهههای سیاسههی پوشهیده (بشههیریه 188 :1382 ،اردسههتانی )31 :1382 ،بههروز
پیشرفتهایی در آرمانهای زنان و نوعی همکاری میان زنهان مهاهبی و سهکوالر و
افزایش سازمانهای دیردولتی زنان به  139سهازمان در سهال ( 1379مهوثقی:1385 ،
.)294
با وجود این تالشها ،بهدلیل حاکمیت و استمرار همان فرهنهگ سیاسهی دوره
پیش بر نخبگان سیاسی و دولتمردان ما در این زمان و همچنهین وضهعیت خهاص
سیاسی و فرهنگی کشور ،ما نهتنها شهاهد توسهعه سیاسهی بههمعنهای واقعهی کلمهه
نیستیم ،بلکه استفاده از ایهن شهعار توسهط دولهتمهردان ،باعهث افهزایش تشهنا و
درگیریهای سیاسی و اجتماعی در سطح جامعه شد .عوامل مختلفی در این ناکهامی
دخیل بودند که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود.
 .1نخبگان سیاسی نهتنها بهنحوی ایدئولوژیک اصالحا

را دنبال کردند ،بلکهه

پس از به قدر

رسیدن به تقسیم قدر

کار فکری و درازمد

و حتی ثرو

بین خهود مشهغول شهدند و

و سازماندهی بیشتر نیروها و کادرسازی حزبی را رها کردند

(موثقی.)303 :1385 ،
 .2در این دوره ،جامعه سیاسی بهطور گسهترده بها عهدم اجمهاع بهین نخبگهان
سیاسی و بهوجود آمدن تنش و درگیرهای سیاسی روبهرو بود .شاید علت ایهن امهر
آن باشد که نخبگان سیاسی ما با نسبیگرایی و واقعبینی میانه خوبی نداشتند و همهه
چیز را بهصور

سیاه و یا سهفید مشهاهده مهیکردنهد .بههعنهوان مًهال کسهانیکهه

بهاصطالی بر اصول و ارزشهای انقالبی و اسالمی پایبند بودند ،بهجای واقعبینهی و
مصالحه با این شعار که «اصول و ارزشههای موجهود در جامعهه جهای ههیچگونهه
اصالحاتی ندارد» ،به مبارزه با اندیشه اصالحا

پرداختنهد .همچنهین در ایهن زمهان

حتی یک عده با عنوان گروه فشار به راهاندازی درگیریهای خیابانی و سلب آرامش
از محیط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه اقدام کردند .درواقع در این زمهان و از
سوی این گروه ،زبان ،قلم و اندیشه در عرصه رقابتهای سیاسی جامعه ،تبهدیل بهه
قلمبهدست ،که تئوری و اندیشه اصالحا
زمان تعری

را برای دولتمردان و جامعه سیاسهی آن

و تفهیم میکردنهد ،بههدور از نسهبیگرایهی و حفهظ تعهادل ،بههدنبهال

جایگزین کهردن سهریع و بهیقیدوشهرط ارزشهها و اصهول واقهعگرایهی بههجهای
ارزشهای آرمانگرایی در حیطه دولت و جامعه بودند .نتیجه اینکه در دولهت آقهای
خاتمی ،شعار اصالحا

که میتوانست نقش مًبتهی در جریهان توسهعه سیاسهی در

کشور داشته باشد ،به یک عنصر چالشبرانگیز و عاملی برای رقابهت منفهی در بهین
نخبگان سیاسی تبدیل شد (کشاورز.)8 :1375 ،
درواقع ،دوران ریاستجمهوری آقهای خهاتمی دوران تهنش و مبهارزه بهین دو
جریان اصالیطلب و اصولگرا بود و آثار این تنش و مبارزه را میتوان بههصهراحت
در برخورد و طرز رفتار نخبگان سیاسهی خهارا از دولهت بها مطبوعها

و احهزاب

سیاسی مشاهده کرد بههگونههای کهه تعهدادی از آنهها تعطیهل و بسهته و عهدهای از
دستانهدرکاران آنهها نیهز دسهتگیر و بازداشهت شهدند (کهدی.)116-117 :1383 ،
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مجادال

و درگیریهای فیزیکی شده بود .از سهوی دیگهر ،عهدهای از روشهنفکران

همچنین ،اختالف بر سر نهادها و مسئوالن انتصابی و انتخابی ،بودجه کمیتهه امهداد155 ،

افتتای فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) ،امضای قرارداد با یهک شهرکت مخهابراتی
ترکیه ،محل نمایشگاه بینالمللهی ،کنتهرل وزار

اطالعها

و قتهلههای زنجیهرهای

) (Alamdari, 2005: 1293-1297نشانهها و نمونههای دیگری از بروز تنش میان نخبگهان
سیاسی در این دوران است .شاید علت اصلی این تنش و ناآرامی در فضهای جامعهه
آن روز این بود که برخی از نخبگان سیاسی ما تکلیه
تعاری

خودشهان را بها بسهیاری از

بنیادی مربوط به توسعه سیاسی و جامعه سیاسی آزاد مشخ

و در مورد بسهیاری از مفهاهیم و تعهاری
بالتکلی

نکرده بودند

و همچنهین تقهدم و تهأخر ایهن مفهاهیم

بودند .آنها نسبت خودشان را با لیبهرالدموکراسهی ،سوسهیالدموکراسهی،

سکوالریسم ،جامعه مدنی ،الئیسم ،حکومت ماهبی و نقش دین در عرصهه عمهومی
مشخ

نکرده و در این حوزه به نوعی کژتابی نسبت به مفاهیم دچار شهده بودنهد.

هر مفهومی در جامعه تعهاریفی مربهوط بهه خهود دارد و در عرصهه عمهل نیهز ایهن
تعاری

باید براساس حدود و مرزهای مشخصی در کشور بههاجهرا درآیهد .در ایهن

دوره ،نخبگهان سیاسهی مها ههر مفهههومی را کهه در مهورد توسهعه سیاسههی و آزادی
اجتماعی مطری میکردند بالفاصله با هزاران پرسش بیپاسخ در این زمینهه روبههرو
میشدند .باید دانست که پایرش مفاهیم سیاسی موجود در فرهنهگ سیاسهی دهرب
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توسط مردم و برخی از سیاستمداران در کشوری که یک دوره آرمانگرایی و در پهی
آن دربستیزی و بیگانههراسی را پشت سر گااشته است ،به کمی صبر و تحمهل و
درعینحال مشخ

کردن مرز و حهدود دقیهق ایهن مفهاهیم ،براسهاس ارزشههای

موجود در جامعه ،از سوی نخبگهان سیاسهی نیازمنهد اسهت .امها متأسهفانه نخبگهان
سیاسی ما در این زمان بدون الهام گرفتن از ارزشهای موجود در جامعه و مشخ
کردن حدود و مرزهای مفاهیم سیاسهی ،در پهی اجرایهی کهردن بهیقیدوشهرط ایهن
مفاهیم در کشور بودند.
در این زمان بخشهایی از طبقه متوسط روشنفکری ،که در زمان دولهت آقهای
هاشمی بهدلیل فضای بسته سیاسی و تا حدودی خودسانسوری که در جامعه وجهود
داشت ،نمیتوانست اندیشههای دموکراتیک و اصالیطلبانه خود را بهصور

آزادانه

بیان کند و بهنوعی آتش زیر خاکستر بهود ،بها شهعار توسهعه سیاسهی و اصهالحا
دموکراتیک چنان منفجر شد که بهراحتی و بدون رعایهت ههیچگونهه خهط قرمهزی،

ارزشهای سیاسی و اجتماعی جامعه را که بهصور

آرمانگرایهی در کشهور تبلهور

پیدا کرده و برای بسیاری از افراد جامعهه قابهل احتهرام بهود ،زیهر سه ال بهرد .ایهن
درحالی است که در هر دورهای از تهاریخ ،اندیشهه مدرنیتهه در کشهور مها بههدلیهل
وارداتی و درونزا نبودن ،با مقاومتهای جدی از سوی بنیادگرایهان و سهنتگرایهان
روبهرو بوده است و تا ترکیب شدن با باورهای ایرانهی و دینهی راه درازی در پهیش
رو دارد .به همین دلیل ،برای ورود به تغییرا

اساسی در نگرش سیاسی و اجتماعی

نخبگان و توده مردم در راسهتای توسهعه سیاسهی ،مها بهه حرکتهی آرام و بههدور از
شتابزدگی نیاز داریم .توسعه فرایندی درازمهد

اسهت ،نهه طرحهی کوتهاهمهد

درنتیجه نیازمند به کالننگری ،دوراندیشی ،صبر و تالشی بهیوقفهه و برنامههریهزی
طوالنیمد

است ازاینرو ،به نخبگانی نیاز است که اهل بردبهاری در رسهیدن بهه

اهداف متعالی باشند و نگاه استراتژیک و درازمد

به مسائل داشهته و روانشناسهی

اجتماعی خود را با آن تنظیم کنند .اما نخبگان سیاسهی مها در ایهن زمهان شهتابزده
عمل کرده ،نگاهشان به فرهنگ و برخی از باورهای ارزشهی مهردم ایهران نادرسهت
در مغایر

بود ،نتیجهای دربر نداشت (سریعالقلم.)23 :1377 ،

 .3در این دوره اصالی و گفتوگو در فرهنگ سیاسی الیههایی از نخبگهان مها
به وسیله ای برای تهدید و تحقیر رقبا تبدیل شهد کمها اینکهه گهاه بها وجهود شهعار
توسعه سیاسی و دفاع از آزادی ،صاحبنظهران و اندیشهمندان حهوزهههای مختله
علوم انسانی که در حلقه فکری یا سیاسی نخبگان حاکم نبودند ،در اظهارنظر و بیهان
اندیشه در تنگنا قرار داشتند.
 .4بخشهایی از نخبگان سیاسهی در فراینهد ایجهاد توسهعه سیاسهی در کشهور
نهتنها دارای عملکرد متناقض بودند ،بلکه دچار قانونگریزی و قانونستیزی نیز شده
بودند و برخی از آنها اساسیتهرین مباحهث در اصهول قهانون اساسهی را بههچهالش
میکشیدند .حال آنکه یکی از شرطهای اساسی در زمینه تحقق دموکراسی و توسهعه
سیاسی قانونمداری و توجه به قوانین اساسی کشور است ازایهنرو ،شهعار توسهعه
سیاسی که در اوایل دولت خاتمی نویدبخش جامعه سیاسی باز و روشهنفکرانه بهود
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بود .این امر جز ایجاد فضای سیاسی ملتهب و هیجانی که با اصول توسهعه سیاسهی

در پایان به کاالیی مغلوب و کمیاب و حتی خطرناک برای مصلحت جامعهه و نظهام 157

تبدیل شد .دامنه این وضع بهجایی کشیده شهد کهه پهارهای از اقهداما

و عملکهرد

دولتمردان وقت با واکنش شدید جنای اصولگرا روبهرو شد و بههعنهوان عبهور از
خط قرمزهایی تلقی میشد کهه از سهوی سهایر نهادههای نظهام سیاسهی جمههوری
اسالمی ایران ازجمله نهاد رهبری باید مهورد احتهرام قهرار گیهرد (امهینزاده:1376 ،
.)117
 .5اولویت دادن به توسعه سیاسی و نادیده گرفتن یا توجه ناکافی به ملزومها
توسعه اقتصادی از قبیل کار و تولید و بهبود معیشهت مهردم و رفهع فقهر و تبعهیض
هبهویژه در چهار سال اول دولت خاتمیه نارضایتی عمومی را بهتدریا برانگیخهت.
عز اهلل سحابی از همان ابتدای پیروزی خاتمی یادآوری کرد که اگر به تمهام ابعهاد
توسعه بهطهور ههم زمهان و هماهنهگ توجهه کهافی نشهود ،پهس از مهدتی مهردم از
اصالیطلبان رویگردان میشوند (نشریه چشهمانهداز ایهران ،1383 ،نقهل شهده در:
موثقی .)303 :1385 ،درواقع نخبگان سیاسهی در ایهن دوران ،بیشهتر بهه جنبههههای
صوری توسعه و دموکراسی پرداخته و همانند دوره مشهروطه از حاکمیهت قهانون و
آزادی و برابری و تفکیک قوا و فعالیت احزاب و رسانهها سخن گفتند ،لیکن تغییهر
ساختار اقتصادی و اجتماعی را بهطور تدریجی ولی مستقیم مورد توجه جدی قهرار
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ندادند .انتظارا

و مطالبا

گروههای اجتماعی ،بها تقویهت جامعهه مهدنی انعکهاس

یافت ،ولی اینکه از کجا و چگونه نخبگان سیاسی بایهد آنهها را تهأمین کننهد ،مهورد
مطالعه قرار نگرفت (موثقی .)302 :1385 ،همچنین عناصر افراطی بهجای واقعبینهی
و بهرهگیری از ظرفیتهای مًبت و جههتگیهریههای تولیهدی و صهنعتی و مهدرن
دولت هاشمی و حرکت تدریجی از طریق برقراری ائتالف و اجماع ،به نفی مطلق و
احساسی و ذهنی همه تجارب و دستاوردهای مًبت دوران هاشهمی و شهخ

وی

پرداختند (موثقی .)301 :1385 ،بیدلیل نبود که بهه قهول کهدی ،اکًهر میانههروههای
طرفدار هاشمی از اصالیطلبان جدا شدند و همین عامل ،امکانا

جبهه اصهالحا

را کاهش داد و ایران را بیشتر دوقطبی کرد و سبب نزدیکی آنها به جنهای راسهت و
سنتگرایان شد (کدی.)76 :1383 ،
 .6خاتمی و تیم سیاسی در اختیار او از این نکته نیهز دفلهت کردنهد کهه تنهوع
گروهها ،رسانهها و احزاب و گسترش حوزهها و رقابتها ،خطر جدی برای امنیهت

و وحد

کشور محسوب میشود .بروز این خطر ،هنگامی خواهد بود که رقابت از

چارچوب اصول موضوعه فراتر رفته ،اصهل و مبهانی حکومهت دینهی را بهه مبهارزه
فراخواند .بهعبار

دیگر ،اگهر رقابهت و آزادی درسهت درک نشهود و از حهدود و

چارچوب خود خارا شود ،جز تشتت و پراکندگی نتیجهه دیگهری درپهی نهدارد و
چهبسا مهی توانهد منجهر بهه فهدا شهدن مصهالح و منهافع ملهی ،بها هزینهه و خهرا
خواستهای جناحی شود (افتخاری.)43 :1378 ،
بههرحال بهردم انجام تالشهایی برای دستیابی به توسعه سیاسی در ایهن دوره
و انجام برخی اقداما  ،فرهنگ سیاسهی نامناسهب بها آن ،یعنهی فرهنهگ تهابعیتی و
ستیزهجویانه نخبگان حاکم که در فرصتطلبی و قدر خهواهی و نفهاق و نهاامنی و
بیثباتی و هراومرا و آشوب و بلوا و بحران تبلور یافت ،مانع این امکان شد.
 .2-3فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی و توسعهنیافتگی سیاسی در دولت احمدینژاد

هنگامیکه شعار توسعه سیاسی نتیجه مطلوبی دربر نداشت و نتوانست جامعهه را بهه
ارزشهای دموکراتیک نزدیکتر کند و از سوی دیگر بنها بهه نگهاه خهاص نخبگهان
نگرفت ،شرایط برای بازگشت به شعار توسعه اقتصادی و عهدالت اجتمهاعی فهراهم
شد .اینبار نوبت به دولت آقای احمدینژاد رسید که عدالت اجتماعی و شهعارهایی
چون مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و نابرابری و بازگشت بهه اسهالم را بهر توسهعه
سیاسی ترجیح میدهد (جعفرپهور کلهوری .)230 :1389 ،نخبگهان سیاسهی جدیهد،
سیاستهای بهاجرادرآمده در دو دولت پیشین هاشهمی و خهاتمی را بهه بهاد انتقهاد
میگیرند و سخن از «دولت اسالمی» و برقراری «عدالت» بهمیان میآورنهد .آنهها بها
اتخاذ برخی سیاستهای اقتدارگرایانه و دیردموکراتیک و درعهینحهال طهری شهعار
«مردمی بودن دولت» ،توسعه سیاسی و آزادی بیان را به حاشیه راندند .بها روی کهار
آمدن دولت نهم و آداز دوران ریاستجمهوری آقای احمدینژاد ،فضای سیاسهی و
فرهنگی کشور به دوران آرمانگرایی اوایل انقالب نزدیک میشهود .بها شهروع ایهن
دوره ،میتوان رفتارهای هیجانی و احساسی ناشی از آرمهانگرایهی را در رویهارویی
نخبگان سیاسی با مردم و در تعهامال

بهین خودشهان بههصهراحت مشهاهده کهرد.
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درواقع ،دولت وی تجلی تودهگرایی است و از طبقا

پایین جامعه مانند کشاورزان،

کارگران ،کارمندان رده پایین و بهطهورکلی محرومهان حمایهت مهیکنهد و حمایهت
میشود (امیراحمدی .)25 :1381 ،این گروهها توانستند کموبیش به قدر

سیاسی و

دولت راه یابند و درنتیجه نخبگان سیاسی این دوره را شکل دهند.
این مالحظا  ،تا حدودی بیانگر چندالیه و پیچیده بودن دولهت احمهدینهژاد
است .یکی از پژوهشگران در توصی

شرایط جدید ،ویژگهیههایی بهه ایهن دولهت

نسبت میدهد ،که بهردم مبالغهآمیز بودن آنها ،کموبیش تأییدکننده ایهن پیچیهدگی و
چندالیگی است :بهرهمندی از مایه های عمیق بنیادگرایی ،رومانتیسیسهم ،پوپولیسهم،
تکیه بر نفت و خردهبورژوازی ،احیای گفتمان سیاسی سنتگرایانه و امهتمحهور و
ضدیت با مدرنیته و درب و شعائر دربی چهون هولوکاسهت ،فاقهد منطهق تولیهد و
انباشت سرمایه و سرمایهگااری و صنعتیشدن ،بیردبتی به دموکراسی و ارزشهای
جامعه مدنی ،نگهرش پسهتتوسهعهای مبنهیبهر پایهان توسهعه ،رد مبهانی نظهری و
رویارویی با دنیای درب ،بهویژه در مورد برنامه هسهتهای و شهعار نهابودی اسهرائیل
(موثقی.)306-307 :1385 ،
با وجود این تنوعها ،پیدا کردن جایگاه فرهنگ سیاسهی تهابعیتی و م لفههههای
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توسعهنیافتگی سیاسی متناسب با آن در این الیهها چندان دشوار نیسهت .انتخهاب ده
نفر از اعضای کابینه از میان کسانیکه دارای سوابق امنیتی و نظامی بودنهد ،نشهانهای
مبنیبر این است که دولت جدید مایل است سیاست در ایران را امنیتی و نظامی کند
) .(Alamdari, 2005: 1297همچنین بهدلیل تضهعی

همبسهتگیههای گروههی ،شهرایط

کموبیش برای ظهور نوعی تودهگرایی و تودهای شدن سیاست فهراهم شهد .در ایهن
شرایط ،نخبگان بهسهولت در معرض نفوذ تودهها و تودههها بههآسهانی در دسهترس
نخبگان قرار میگیرند ).(kornhauser, 1959: 22
بهردم دستاوردهای مًبت فشارهای خارجی و تحریمها کهه عمهدتاً امریکها در
عرصه بینالمللی بر کشور ما ،بهویژه در دوره احمدینژاد ،تحمیل میکنهد هاز قبیهل
پیشرفتهای نظامی و علمی و پزشکیه نباید آثار و جنبههای منفی آن را ،بهویهژه از
دیدگاه توسعه سیاسی ،نادیده گرفت ایهن فشهارها رشهد جامعهه مهدنی و درنتیجهه
توسعه سیاسی را کند کرده و مانع رشد ویژگیهای توسعهخواهانهه در دولهت شهده

است و ویژگیهای دیرتوسعهای دولت مًل عدم شهفافیت و مسهئولیت نپهایرفتن و
فرصههتطلبههی را بههه سههطح جامعههه انتقههال داده و باعههث رشههد نهادهههای اقتصههادی
دیرتوسعهای چون بازاریان و تجار و بورسبازان و رانتخواران شهده اسهت عامهل
افزایش واکنشهای تند در مقابل انتقادا

و خواستههای جوامهع مهدنی و سیاسهی

بوده است دست تندروها را در محدود کردن آزادیهای فهردی و اجتمهاعی بهازتر
کرده تا بتوانند با رشد نهادههای مهدنی دیردلخهواه خودشهان ،ازجملهه روزنامهههها،
انجمنها و جریانهای فکری ،برخوردهای حافی کنند (امیراحمدی.)99 :1381 ،
درور و کمتوجهی به نظهر دیگهران ،بههویهژه نسهبت بهه متخصصهان علمهی و
روشنفکری کشور ،و سردی روابط میهان دانشهگاههها و متخصصهان دانشهگاهی بها
دولتمردان که از تکروی و فردگرایی آنها در اداره امهور کشهور ناشهی مهیشهود،
ازجمله موارد قابل بحث در فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ما در ایهن دوره اسهت.
واقعیت این است که رابطه دانشگاه و دولت در ایران بیشتر مبتنهیبهر روش سهتیز و
افتراق است تا سازش و اتحاد زیهرا دولهتمهردان مها همهواره نسهبت بهه دانشهگاه
که دانشگاهیان را دنبالهرو خود کنند .درنتیجه این روند نامناسب ،منابع انسهانی ،کهه
یکی از ارکان مهم توسعه است ،مورد بیمهری قرار گرفته و به حاشهیه رانهده شهده
است .همین امر باعث شده است تا مها در ایهن دوره در حاکمیهت شایسهتهسهاالری
دچار ضع

شویم .این درحالی است که شایستهساالری و تطهابق بهین تخصه

و

تعهد میتواند عامل پیشرفت و توسهعه کشهور در ههر زمینههای هبههویهژه در زمینهه
سیاسی ه باشد (رزاقی .)212 :1375 ،همچنین در این دوران ،روحیه انتقامجهویی در
فرهنگ سیاسی نمایان میشود ،بهگونهای که امکان رشد نهادههای مهدنی را ضهعی
می کند .در سایه این وضعیت ،نخبگان سیاسی در هراسند که با از دست دادن قدر
خود ،همه چیز را از دست خواهند داد به همین دلیل به قدر

میچسبند و باعهث

فساد در دستگاه حکومتی میشوند .بهعالوه ،گرایش به اسهتفاده از قهدر

سیاسهی

برای ثرو اندوزی در بین بخشی از نخبگان سیاسهی رشهد مهیکنهد (امیراحمهدی،
.)100 :1381
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متعارض توسط نخبگان سیاسی این زمان حاصلی جز حرکهتههای تنهد و کهور در
ابعاد مختل

فرهنگی ،اقتصادی و بینالمللی دربر ندارد .البته اگر طری و یا برنامهای

هم توسط این دولتمردان به نتیجه برسد ،چون مورد وفاق همگهانی نیسهت باعهث
ایجاد چالشها و درگیریهای سیاسی و اعتقادی در سطح جامعه میشود .مهیتهوان
گفت دولتمردان و نخبگان سیاسی ما در این دوره با قواعهد رقابهت آشهنا نیسهتند.
بهنظر میرسد که در این دوران ،بهویژه دوره دوم ریاسهتجمههوری احمهدینهژاد،
رقابتهای سیاسی روند تنهد و حهافی بهه خهود گرفتهه و منجهر بهه بهروز پهارهای
بدبینیها ،تشتت و پراکندگی در میان بعضی از گروههای داخل حاکمیت شده است.
اختالفا

میان مجلس و رئهیس جمههور بهر سهر مسهائل مختله

ازجملهه عهزل و

نصبها ،انحاللها و اددامها ،امور بودجه و برنامه توسعه ،نحهوه و کیفیهت اجهرای
یارانهها ازیکسو و دعوای رئیسجمهور و قوه قضائیه درباره بعضی مسائل از قبیهل
چرایی و چگهونگی بازداشهت و دسهتگیری بعضهی مسهئوالن اجرایهی و بازدیهد از
زندانها ،نحوه نظار

بر اجرای قانون اساسی ،و ...تنها نمونهها و نشانههایی از ایهن

شکافها و چنددستگیها است .از همه اینها مهمتر ،نخبگان سیاسی و رؤسهای قهوا
یکدیگر را متهم به قانونشکنی میکنند .آنهها ضهمن بهیاعتمهادی و کهااندیشهی و
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همچنین نداشتن تسامح سیاسی نسبت به رقبای انتخاباتی و یا سیاسی خودشهان ،در
برخی از موارد دست به تخریب شخصیتی این رقبا زدهاند ،که در این رهگار زمینهه
آشوب و تنشهای خیابانی در سطح جامعه را بهوجهود آوردهانهد .آیها مهیتهوان در
فضای ناآرام و متشنا اجتماعی و سیاسی که هر شخصی به دور از احتهرام گااشهتن
به نظرهای دیگران و همچنین نگاه ابزاری به آنهها بههدنبهال کسهب منهافع فهردی و
گروهی است ،به تحقق توسعه هآن هم توسعه سیاسیه امیدی داشت
اگر بخواهیم عملکرد نخبگان سیاسی در این زمان را با دید واقعگرایانهه مهورد
تحلیل قرار دهیم ،باید بگوییم که در این دوره مطلقپنداری ،آرمهانگرایهی و در پهی
جامعه اتوپیایی بودن ههمچون اوایهل انقهالب اسهالمیه دوبهاره بهه سهراغ نخبگهان
سیاسی آمده است و به همین دلیل نخبگان سیاسی در این دوره انسهجام و ثبها

را

کماهمیت و تناقض و تضاد و تغییر را پراهمیت قلمهداد مهیکننهد (کهاظمی:1387 ،
 .)28ما هنوز از تجربههای تهاریخی ملهل دیگهر و تجربههههای ملهی خهود عبهر

نگرفتهایم و هنوز باورمان نشهده اسهت کهه حرکهتههای انقالبهی و شهتابزده ،بها
عقالنیت و توسعه سازگار نیست .بهردم همه تجربههای پیش رو ،هنوز در کشاکش
انقالب و اصالی هستیم و نخبگان سیاسی ما در این دوره نشهان دادنهد کهه ههم در
قول و هم در عمل ،بوی انقالب از گفتار و رفتار آنها به مشام میرسد.
واقعیت این است که با وجود این ویژگهیهها ،اقتهدارگرایی بازتولیهد و فراینهد
توسعه با چالشهای جدی روبهرو میشود .بها وجهود ایهن خهوی و خصهلتهها و
نگرشها ،نیازی به هیچ دشمن خارجی برای جلوگیری از رشد و توسعه مها نیسهت
و گناه توسعهنیافتگی را صرفاً ناشی از توطئههای امپریالیسهتی و یها توطئهه اسهتکبار
جهانی دانستن ،میتواند زمینه و بهانه قابهلقبهولی بهرای توطئههپنهداری و فرافکنهی
نخبگان سیاسی ما در این برهه زمانی باشد .توهم توطئه عنصری اساسی در رفتهار و
طرز برخورد نخبگان سیاسی ما در این دوره محسوب میشود که بهنوبه خود باعث
جلوگیری از آزادی بیان ،تقویت تقدیرگرایی و جلوگیری از نگاه علمی و عقالنی به
امور سیاسی و اجتماعی میشهود .موعودبهاوری ،عهدالتمحهوری و بیگانههسهتیزی،
ارزشی در بین مردم ایران از جایگاه محکمی برخوردار است .حال اگر دولتمهردی
ادعای پیاده کردن و جامه عمل پوشاندن به این مفاهیم را در جامعه داشهته باشهد ،از
حمایت باالی مردمی برخوردار شده و دیگر خود را نیازمند به هیچ قهدر

دیگهری

نمیبیند و در همین راستا ممکن است گروهها و رقبای داخلی را به حاشیه رانهده و
خود و گروه حامیاش را در مسند قدر

و تصمیمگیری قرار دهد .این امهر باعهث

میشود که نخبگان سیاسی ما در این زمان بهدور از قانونگرایی ،حرف و عمل خود
را درنهایت قانون پندارند .در این حالت قدر

دولت تابع ههیچ هنجهار و عهرف و

قراردادی نیست .پیدایش شخصیت اقتدارگرا در نظام سیاسی یک کشور باعث ایجاد
اختالل در مسئله نظم و بیاعتمادی به قواعد بازی توسط رقبای سیاسهی در عرصهه
سیاست میشود (مصلینژاد.)47 :1388 ،
بدبینی و بیاعتمادی سیاسی در بین نخبگان سیاسی در این دوره دیده میشود.
در این مقطع زمانی نخبگان سیاسی نسبت به رقبای خود و عملکرد آنهها در خهارا
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عامل بیگانه محسوب میشوند که سعی در برانهدازی نظهام و حکومهت دارنهد و در
این مسیر از هیچ تالشی فروگاار نمیکنند.
وجود فرهنگ خشونت و عهدم تسهاهل ،عنصهر دیگهری در فرهنهگ سیاسهی
نخبگان سیاسی ما در این دوره است .اگر مصالحه و گفتوگو میتواند ضهمن حهل
مشکال

و مسائل سیاسی و اجتماعی در داخل کشور ،زمینههای امنیهت و آرامهش

سیاسی را بهدنبال بیاورد ،وجود خشونت و عدم تساهل در گفتمان سیاسی عالوهبهر
اینکه نمهیتوانهد مسهائل و مشهکال

را حهلوفصهل کنهد ،باعهث تشهنا و ایجهاد

ناآرامیهای سیاسی در درون جامعه میشود .کهااندیشهی و نبهود تسهامح سیاسهی،
ناشی از خودشیفتگی و فردگرایی در بین نخبگان سیاسی و دولتمردان در این دوره
زمانی است .درواقع ما در این دوره با اصطکاک شدید منافع فردی و منهافع عمهومی
روبهرو هستیم و بهطور مسلم این امر باعث زیر پها گااشهتن منهافع ملهی و مصهالح
گروهی شده و مانع ایجاد احهزاب و گهروهههای متشهکل سیاسهی مهیشهود زیهرا
مشارکت مردمی مغایر با منافع و مصلحتههای فهردی اسهت (سهریعالقلهم:1377 ،
 .)133بهاینترتیب ،در این دولت نیز با توجه به ویژگیهای فرهنگ سیاسی نخبگان
حاکم ،حتی بیش از دولتهای پیشین ،برای ایجاد ،رشد ،دوام و تًبیهت م لفههههای
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توسعه سیاسی مانع ایجاد شده است.
نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد تأثیر فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم بر توسعهنیافتگی سیاسهی
در سه دولت هاشمی رفسنجانی ،خاتمی و احمهدینهژاد بررسهی شهود .نتهایا ایهن
بررسههی نشههان مههیدهههد کههه در ایههن سههه دوره ریاسههتجمهههوری ،مههانع اصههلی
توسعهنیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ،حاکم بهودن فرهنهگ
سیاسی «تابعیتی» و «منازعهگرا» بر زندگی سیاسی نخبگان بهوده اسهت .اگهر اجمهاع
نخبگان و تمسک آنها بهه اصهل مشهور
بهصور

در تصهمیمگیهری وجهود داشهت و آنهها

یکجانبه و بدون احترام به نظر دیگهران در پهی عملهی کهردن تصهمیما

خودشان نبودند و یا بهجای رقابت منفی و نگاه تخریبهی و ابزارگونهه بهه یکهدیگر،
براساس اصل تساهل و اعتماد متقابل به نظرا

یکدیگر توجه مهیکردنهد و حاضهر

به چشمپوشی از منافع شخصی و جناحی و تهرجیح دادن مصهالح و منهافع دینهی و
ملی بر آنها بودند ،آنگاه ایران هرگز توسعهنیافتگی سیاسی را تجربه نمیکرد.
بهاینترتیب نوع فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ما و عملکرد آنهها کهه از ایهن
نوع فرهنگ سیاسی ناشی میشود ،نتوانسته است ساختارهای الزم و اساسی را برای
توسعه سیاسی در جامعه بهوجود آورد و حتی در مواردی بهگونهای عمل شده است
که اگر ساختاری هم وجود داشت که میتوانست ما را بهه توسهعه سیاسهی نزدیهک
کند ،سعی در تخریب آن بوده است .این درحالی اسهت کهه بهرای ایجهاد توسهعه و
تحول و یا برای حل یک بحران یا بیماری در یک نظام سیاسی ،باید به ههر دو بعهد
سختافزاری و نرمافزاری توجه داشت .فرهنگ سیاسهی وجهه نهرمافهزاری توسهعه
سیاسی و الیه زیرین یک نظام سیاسی محسوب میشود .توسعه سیاسی ابتدا در این
نظام سیاسی ذهنی ،یا همان فرهنگ سیاسی ،واقع میشود .بهعبار

دیگهر ،فرهنهگ

سیاسی تبلور نظام سیاسی حاضر در ذهن مردم آن جامعه است پس از آن است کهه
تحقق عینی آن را در نهادها و درنهایت در نظام سیاسی و اجتماعی مشاهده میکنیم.
دو دارای تأثیر و تأثر مستمر هستند ،اما تجربه تاریخی و نظریههههای علمهی بهه مها
آموخته است که ایجاد تحول در فرهنگ سیاسی مقدم اسهت ،در دیهر ایهن صهور
ظهور تحوال

اجتماعی و انقالبها رفتاری قابل توجیه نیست*.
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آلموند ،گابریل ا .پاول جونیور ،جهی .بینگههام مونهت ،رابهر جهی ( ،)1376چهارچوبی
نظری برای بررسی سیاست تطبیقی ،ترجمه علیرضا طیب ،تهران :مرکهز آمهوزش مهدیریت
دولتی.
اردستانی ،حسین (« ،)1382عوامل م ثر در شکلگیری نظریه سیاسی خاتمی» ،رهیافتهای
سیاسی و بینالمللی ،شماره .7
ازدندی ،علیرضا ( ،)1376درآمدی بر جامعهشناسی سیاسی ایران ،تهران :قومس.
افتخاری ،اصغر (« ،)1378چهره متغیر امنیت داخلی :بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابهت
سیاسی در جمهوری اسالمی ایران» ،فصلنامه مطالعا راهبردی ،شماره .4
امیراحمههدی ،هوشههنگ ( ،)1381جامعههه سیاسههی ،جامعههه مههدنی و توسههعه ملههی ،تهههران:
نقشونگار.
امینزاده ،محسن (« ،)1376توسعه سیاسی» ،اطالعا سیاسیهاقتصادی ،شماره .118
ایوبی ،حجتاهلل ( ،)1379اکًریت چگونه حکومت میکنند  ،تهران :سروش.
باتامور ،تی .بی ( ،)1369نخبگان و جامعه ،ترجمه علیرضا طیب ،تهران :دانشگاه تهران.
بازرگان ،مهدی (« ،)1372خلع ید :سپیدیها و سیاهیها ،گفتوگو با بازرگان» ،ایران فردا،
شماره .8
بایندر ،لئونارد (« ،)1355ایدئولوژی و توسعه سیاسی» ،نقل شهده در :رحمهتاهلل مرادههای
(گردآورنده) ،نوسازی سیاسی ،تهران :جیبی.
بدیع ،برتران ( ،)1385توسعه سیاسی ،ترجمه احمد نقیبزاده ،تهران :قومس.
بشیریه ،حسین (« ،)1370توسعه و فرهنگ» ،میزگرد نامه فرهنگ ،شماره  5و .6
_________( ،)1380موانع توسعه سیاسی در ایران ،چاپ دوم ،تهران :گام نو.
_________( ،)1382دیباچهای بر جامعهشناسی سیاسی ایران ،تهران :نگاه معاصر.
_________( ،)1383عقل در سیاست ،تهران :نگاه معاصر.
_________( ،)1392جامعهشناسی سیاسی ،چاپ بیستویکم ،تهران :نشر نی.
پای ،لوسین (« ،)1370فرهنگ سیاسی و توسهعه سیاسهی» ،ترجمهه مجیهد محمهدی ،نامهه
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فرهنگ ،شماره .5-6
ربانی ،علی (« ،)1389فرهنگ سیاسی ایران و م لفههایش» ،فصلنامه سیاست ،شماره .16
پالمر ،مونتی اشترن ،الری گابریل ،چارلز ( ،)1367نگرشی جدید به علم سیاست ،ترجمهه
منوچهر شجاعی ،تهران :دفتر مطالعا سیاسی و بینالمللی.
جعفرپور کلوری ،رشید ( ،)1389فرهنگ سیاسهی در ایهران ،تههران :مرکهز اسهناد انقهالب
اسالمی.
چیلکو  ،رونالد ( ،)1378نظریه های سیاست مقایسههای ،ترجمهه وحیهد جههانبزرگهی و
علیرضا طیب ،تهران :م سسه خدما فرهنگی رسا.
حافظیان ،محمدحسین ( ،)1388دولت ،نخبگان و توسعه در خاورمیانه ،تهران :دانشگاه آزاد
اسالمی.
خاتمی ،محمد ( ،)1373از دنیای شهر تا شهر دنیا ،تهران :نشر نی.
________ ( ،)1376انتخاب هشتم ،تهران :همشهری.
خانیکی ،هادی ( ،)1382قدر  ،جامعه مدنی و مطبوعا  ،تهران :طری نو.
خواجهسروی ،علیرضا ( ،)1382رقابت سیاسی و ثبا سیاسی در جمهوری اسالمی ایهران،
تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی.
___________ (« ،)1390کانون های رسهمی و دیررسهمی قهدر در نظهام جمههوری
اسالمی ایران» ،نقلشده در :دالمرضا خواجه سروی (گردآورنده) سیاسهت و حکومهت در
جمهوری اسالمی ایران ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
راش ،مایکل ( ،)1377جامعه و سیاست :مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی ،ترجمه منوچهر
صبوری ،تهران :سمت.
رضاقلی ،علی ( ،)1373جامعهشناسی خودکامگی ،چاپ سوم ،تهران :نشر نی.
________ ( ،)1377جامعهشناسی نخبهکشی ،چاپ ششم ،تهران :نشر نی.
رضوی ،مسعود ( ،)1378متفکران معاصر و اندیشه سیاسی اسالم ،تهران :فرزان.
رفیعپور ،فرامرز ( ،)1376توسعه و تضاد ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
زونیس ،ماروین ( ،)1387روانشناسی نخبگان سیاسی ایران ،ترجمه پرویز صالحی ،سهلیمان
امینزاده و زهرا لبادی ،تهران :چاپخش.
سههریعالقلههم ،محمههود (« ،)1377مبههانی عشههیرهای فرهنههگ سیاسههی ایههران» ،اطالعهها
سیاسیهاقتصادی ،شماره  135و .136
____________ ( ،)1381عقالنیت و آینده توسعهیافتگی ایران ،چاپ دوم ،تهران :مرکز
پژوهشهای علمی و مطالعا استراتژیک خاورمیانه.
____________ ( ،)1389فرهنگ سیاسی ایران ،تهران :فرزان.
سی زاده ،حسین ( ،)1377نظریههای مختل درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی
سیاسی ،تهران :توس.
سینایی ،وحید محقر ،احمد زمانی ،سمیه (« ،)1390بررسهی نقهش سهومین دوره مجلهس
شورای اسالمی در سیاستگااری مطالعه موردی :برنامه اول و گاار بهه دوره سهازندگی»،
پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال ششم ،شماره .3
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شری  ،محمدرضا ( ،)1382انقالب آرام :درآمهدی بهر فرهنهگ سیاسهی در ایهران ،تههران:
روزنه.
__________ (« ،)1383تحول فرهنگ سیاسی در ایران» ،فصلنامه مطالعها راهبهردی،
شماره .22
شهههرامنیهها ،امیرمسههعود اسههکندری ،مجیههد (« ،)1389ناکارآمههدی نخبگههان سیاسههی در
کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی» ،نشریه گنجینه اسناد ،شماره .77
صادقالحسینی ،محمد ( ،)1378پدیده خاتمی ،ترجمه محمدرسول دریهایی ،تههران :خانهه
اندیشه جوان.
عظیمی دولتآبادی ،امیر (« ،)1387جههانیشهدن و سیاسهت فرهنگهی جمههوری اسهالمی
ایران» ،پژوهشنامه متین ،شماره .41
قبادزاده ،ناصر ( ،)1381روایتی آسیب شناختی از گسست نظام و مردم در دهه دوم انقالب،
تهران :فرهنگ گفتمان.
قوام ،عبدالعلی ( ،)1373سیاستهای مقایسهای ،تهران :سمت.
کردزاده کرمانی ،محمود ( ،)1380اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ،تهران :قومس.
کدی ،نیکی آر ( ،)1383نتایا انقالب ایران ،ترجمه مهدی حقیقتخواه ،تهران :ققنوس.
کشاورز ،عباس (« ،)1375درآمدی بر فرهنهگ سیاسهی در ایهران» ،مجلهه فلسهفه ،کهالم و
عرفان ،شماره  7و .8
مصلینژاد ،عباس (پاییز « ،)1388واکاوی فرهنگ سیاسی در ایران معاصر براسهاس تئهوری
انتقادی» ،فصلنامه مطالعا سیاسی ،دوره  ،2شماره .5
میرموسوی ،علی (« ،)1375مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی» ،مجله فلسهفه ،کهالم و
عرفان ،شماره  7و .8
نیلی ،مسعود ( ،)1376اقتصاد ایران ،تهران :م سسه علمی پژوهش و برنامهریزی اقتصاد.
هانتینگتون ،ساموئل ( ،)1370سامان سیاسی در جوامع درحال دگرگهونی ،ترجمهه محسهن
ثالثی ،تهران :نشرعلم.
یزدی ،ابراهیم ( ،)1379سه جمهوری ،تهران :جامعه ایرانیان.
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