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  چکیده
 ۀرغـم همـ بـهدهد کـه   سیاسی در تاریخ معاصر ایران نشان میۀروندپژوهی توسع

، تـا  سیاسی در ادوار مختلـفۀها درجهت دستیابی به توسع ها و فرازونشیب تالش
های توسعه سیاسی در ایران چندان رشد نکرده و  قبل از انقالب اسالمی شاخصه

هـای   از پیـروزی انقـالب اسـالمی، شاخـصهپس درعوض، .گسترش نیافته است
 چگونـه؟ امـا ؛انـد دار شـدهر برخـویسیاسی از رشد چشمگیر ۀکیفی توسع ی وّکم

هایی که  ران پیشین تر اساسی پژوهش حاضر این است که عمده پرسشبنابراین، 
 سیاسی در ایران بعـد از انقـالب ۀهای توسع جهت رشد شاخصساز تغییر در سبب

انــد،  دهکــر سیاســی فــراهم ۀاســالمی شــده و زمینــه را بــرای دســتیابی بــه توســع
های اثرگذار بر توسعه سیاسی  ران پیشتبیین  ند؟ هدف پژوهش، شناسایی وا کدام

 روش. ســالمی براســاس پنــل خبرگــانی اســتدر ایــران بعــد از پیــروزی انقــالب ا
عنـوان  به   و برجستگان دانشگاهیانداگونه است که تعدادی از است پژوهش بدین
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شـده پاسـخ   خبرگـانی تنظـیمنامـه پرسشبه   و شده آماری پژوهش انتخابۀجامع
ــرم ــتفاده از ن ــا اس ــک داده و ب ــزار می ــه اف ــک، یافت ــل و  م ــا تحلی ــیشه ــا  ران پ ه

هایی  ران پیشدهند که تقویت  پژوهش نشان می یها افتهی .اند دهشگذاری  اولویت
د بـه رونـد نـتوان انـد، مـی  سیاسی در مقطـع مـدنظر شـدهۀ توسعیکه موجب ارتقا

هـای مهـم   تحقق آرمانۀ و زمینند سیاسی در آینده سرعت دهۀدستیابی به توسع
 .دزناسرا نیز فراهم ) آزادی، عدالت و استقالل( انقالب اسالمی

  ان کلیديواژگ
  هـای توسـعه، قـانون اساسـی  ران پـیش سیاسـی، ۀانقالب اسالمی ایـران، توسـع

  نخبگان و

  مقدمه
  نمایانگر آن است که باآنکـه مفـاهیم،، تاریخی تحوالت سیاسی ایران معاصر١روندپژوهی

 سیاسی از قبل از مشروطیت تـاکنون مـورد توجـه نخبگـان و ۀهای توسع ها و شاخص آموزه

تـوان یافـت کـه هماننـد  ای از تاریخ معاصر ایران را می  کمتر دوره،امعه بودهفکران ج روشن

 سیاسی مسیر رشـد ۀی و کیفی توسعّهای کم  پس از پیروزی انقالب اسالمی، شاخصۀدور

هایی اساسی به سـمت  پس از پیروزی انقالب اسالمی، گام .و نهادینگی را طی کرده باشند

بـه ین مسیر تعالی همچنان ادامه دارد؛ ولی تا رسـیدن و ااست  سیاسی برداشته شده ۀتوسع

 زمانی مناسب و ۀ سیاسی در بازۀبرای طی فرایند توسع. وضعیت مطلوب فاصله زیادی هست

 که این پدیده را در ایران ٢هایی ران کسب نتایج مطلوب حاصل از آن، الزم است که عمده پیش

گذار خواهند  نده نیز بر کیفیت دستیابی به آن اثر و در آیاند بعد از انقالب اسالمی به جلو رانده

 اساسـی ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه ۀترتیـب مـسئل بـدین. شـوند بود، شناسایی و تقویـت 

حال نقش و تأثیر   سیاسی را در ایران پس از انقالب شناسایی کند و درعینۀهای توسع ران پیش

 .ت مطلوب تحلیل کند سیاسی در جهت دستیابی به وضعیۀآنها را بر پیشبرد توسع

                                                       
1. Trend Study. 
2. Driver. 



  ١٣ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

 سیاسی در ایران، ناظر بـه ۀ توسعۀزمین دردهند عمده آثار منتشرشده  ها نشان می بررسی

  بـرتوان سراغ گرفت کـه ندرت پژوهشی را می  و به استنیافتگی بوده مسائل تاریخی توسعه

 اسالمی  بعد از پیروزی انقالبۀویژه در بره هیافتگی سیاسی، ب های توسعه ران پیشبسترها و 

نیـافتگی بـه نگـارش  اهمیتـی کـه بـا تکیـه بـر توسـعه ازجمله آثار حـائز. باشدتمرکز کرده 

موانـع تـاریخی «، )١٣٨٠بـشیریه، (»  سیاسـی در ایـرانۀموانـع توسـع«توان به  اند، می درآمده

سیاسـی ایـران در  شناسـی ای بر جامعـه دیباچه « و)١٣٨٠خواه،  وطن( »نیافتگی در ایران توسعه

شـده در ایـن  عمـده مقـاالت نگـارش.  اشـاره کـرد)١٣٨٢بشیریه، (»  جمهوری اسالمیۀدور

 ۀانـد، کـه از جملـ خصوص، یا با رویکردی تاریخی به دنبال شناسایی موانع توسعه برآمـده

-١٣٨٢( سیاسی در ایـران ۀبررسی روند تحول و موانع ساختاری توسع «ۀتوان به مقال آنها می

اند؛ مانند  بعدی توسعه پرداخته  اشاره کرد یا به بررسی علل تک)١٣٨٨عبداللهی و راد، (» )١٣٠٤

، کـه )١٣٨٦عراقی، (» ی پس از انقالب اسالمۀ آن در دوراتتأثیر و دی متوسط جدۀطبق«مقاله 

 .اند  سیاسی داشتهۀسعی در بررسی برخی عوامل اثرگذار بر توسع

یافتگی   مباحث توسعهۀدرزمین ای که گسترده  آثاردیگر، تفاوت پژوهش حاضر با درواقع

اوالاند، در این است که  در ایران به رشته تحریر درآمده
ً

، کـه دیگـرهـای   برخالف پـژوهش

اند، تمرکز پژوهش فعلی بر توسعه  نیافتگی اختصاص یافته  به تحوالت تاریخی توسعهبیشتر

سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی است؛ ثانیـا
ً

ا کـرد کـه تنهـا تـوان ادعـ  مـی

 ۀهای توسـع ران پیشکشف، شناسایی و تبیین  ی منسجم سعی درصورت بهپژوهشی است که 

  .سیاسی در مقطع مدنظر دارد

  ارچوب مفهومیهچ
ران  ران و پـیش  سیاسـی،پیشۀ توسـعۀ چند واژ،الزم است در چهارچوب مفهومی در اینجا

  :مرا توضیح دهیسیاسی 
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   سیاسیۀتوسع
، شـدههـای تطبیقـی   به بعد وارد ادبیات سیاست١٩٦٠ ۀ سیاسی از دهۀباآنکه مفهوم توسع

ورزی نتوانسته است به معنایی ثابت نـزد  مدلی تکاملی در سپهر سیاستعنوان  بهاین مفهوم 

، حــال بــااین. و ســیر تکــاملی نظریــات آن همچنــان تــداوم داردیابــد اندیــشمندان دســت 

   ١پـای. اند  سیاسی مطرح کردهۀ توسعۀلفی دربارهای مخت پردازان مسائل توسعه دیدگاه نظریه

تعـاریف عنـوان  بـهیازده تعریف را   سیاسی،ۀ توسعۀهای گسترده دربار  پس از بحث٢و وربا

عنـوان  بـه سیاسـی ۀکنند و درنهایت تعریف خود را از توسـع سیاسی مطرح و نقد می ۀتوسع

ابـری و مـشارکت بر«هـایی همچـون  شـاخص  مشخـصات وۀوجهـی بـا ارائـ  سهای پدیده

  » ظرفیـت سیـستم سیاسـی بـرای ایجـاد ثبـات و آرامـش در جامعـه و اقتـصاد«، »سیاسی

کننـد   مـیعرضه» های آنها متمایز کردن و تخصصی نمودن ساختارهای اداری و کارکرد«و 

 .)١٣: ١٩٦٥پای و وربا، (

اسـت کـه داند و بر این بـاور   می٤ سیاسی را معادل نوسازیۀ توسع٣ساموئل هانتینگتون

شدن جوامع، تحرک و تجهیز اجتماعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی از  میزان صنعتی

ازنظر وی، هر اندازه نظام سیاسـی از سـادگی . روند میشمار  به سیاسی ۀهای توسع شاخص

پذیری و از پراکندگی به  ناپذیری به انعطاف به پیچیدگی، از وابستگی به استقالل، از انعطاف

سیاسـی آن افـزوده خواهـد شـد  ۀیش پیدا کند، به همان نسبت به میـزان توسـعیگانگی گرا

سیاسی تعریـف  ۀ ثبات نظام سیاسی را شاخص توسع٥مارتین لیپست. )٨٤: ١٣٧٠هانتینگتون، (

 سـطح بـاالتری قـرار  آنهـا درۀهای توسع دهد که کشورهایی که شاخص کند و نشان می می

                                                       
1. Pye. 
2. Verba. 
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4. Modernization. 
5. Martin Lipset. 



  ١٥ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

. سیاسـی آنهـا از ثبـات بیـشتری برخـوردار اسـتدارد، اغلب کشورهایی هستند که نظـام 

تـری قـرار دارد، بیـشتر  سـطح پـایین  آنهـا درۀهای توسـع عکس، کشورهایی که شاخص به

  .)١٠٨: ١٣٩٠قوام، (ند  دارثبات های سیاسی بی نظام

ند و آن متجـدد شـدن، دارپیشرفت هدف مشترکی  های درحال  تمام دولت١، شیلزازنظر

سـوی  بـههـای جدیـد را   ایـن اهـداف، دولـتۀ است و مجموعـطلبی  و مساواتدمکراسی

برقراری رژیمی حرکت سوی  بهاز این نظر، هر نظام سیاسی . دهند دمکراسی غربی سوق می

کند که ویژگـی آن تفـوق قـوانین مـدنی، عملکـرد نهادهـای نماینـدگی و اعمـال بـدون  می

 کمیـزان تحـر «٢ویـچکـارل د. )٦٣-٦٠: ١٣٨٠بـدیع، (های سیاسـی اسـت  یت آزادیدمحدو

 ۀوسـیل بـهرا  تحـرک اجتمـاعی و گیـرد  را معیار عمدۀ توسعۀ سیاسی در نظر مـی»اجتماعی

گـسترش شهرنـشینی، مـشارکت   مصرف کاالهای فرهنگـی،هفزایش درآمد، تمایل بیشتر با

  .)٨٦: ١٣٩٠قوام، ( داند مقدور میباال در انتخابات و تبعیت از قوانین 

ش و ران پیش   یشناس ران پ
 نیروهـای ٤گـوردون .اسـت دهشـ ارائه ٣پژوهی  در ادبیات آیندهران پیشتعاریف متعددی از 

معموال  که در پس روند وجود دارند و راتغییری
ً

 ،رونـد مـیشـمار  به تغییر ۀبرند  عوامل پیش

 را ران پـیشپژوهـی،  فرهنگ عبـارات آینـده. )١٨٢: ١٣٩٢گوردون، ( تعریف کرده است ران پیش

 تأثیرآینده،  که باعث تحول ،»نیروی تغییرساز«که برای اشاره به هر  داند ی میاصطالحی کل

 وسـیلۀ بـهتوانـد  این تغییر می .گیرد مورد استفاده قرار می شوند، میآن و شکل دادن به بر آن 

پژوهـی، فرهنـگ عبـارات آینـده(اشخاص، نهادها یا حتی شرایط ایجـاد شـود 
٥
همچنـین . )٢٠١٢ 
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 در را تغییـرات کـه هستند هایی قطعیت عدم و نیروها ها،فرایند عوامل، ،ران پیش نیروهای

. راننـد مـی پـیش بـه وکنند  می ایجاد ... و فناورانه اقتصادی، سیاسی، مختلف های محیط

 نفعـان ذی بـرای و گوناگونهای  بافت در کنند، می ایجاد ران پیش نیروهای این که اتیتأثیر

هـستند  جـدی تهدیدهای و ها فرصت حاوی و کنند می یداپ متفاوتی مفهوم و معنا متعدد،

هایی که باعث ایجـاد  ران پیشبرای تلخیص و نمایش انواع . )٩: ١٣٩٥نگاری ملی،  دبیرخانه آینده(

ترین سـرواژه بـرای تلخـیص و  جامع. کنند  استفاده می١شوند، از اصطالح سرواژه تغییر می

  :دانند که مفاهیم زیر را دربردارد  می PINCHASTEMها را سرواژه  ران پیشنمایش انواع 

 ؛Politicalسیاسی 

 ؛ Informational (Communicational, Media)) ای رسانهو ارتباطی ( اطالعاتی

 ؛ Natural (Macro-Environmental) )محیطی کالن(طبیعی 

 ؛Conflictتعارض / تضاد 

 ؛Health (Biological, Micro Environmental)) بیولوژیک، خردمحیطی( سالمت

 ؛Artistic (Cultural)) فرهنگی(هنری 

  ؛Socialاجتماعی 

 ؛ Technological (Mechanical, Electronical)) مکانیکی، الکترونیکی(تکنولوژیک 

 ؛Economicاقتصادی 

  .Moral (Ethical, Religious) )مذهبی وجدانی،( اخالقی

های  ران پیشبرگان خواسته شد  پژوهش، در قالب پرسش کیفی، از خنخست ۀمرحل در

سیاسی در مقطع بعد از پیروزی انقالب اسالمی را از منظـر خـود بیـان  ۀگذار بر توسعتأثیر

 ایرانی ۀشناسی باال و براساس روندها و رویدادهای جامع ران پیش سپس برمبنای مدل .نندک

                                                       
1. Acronym. 



  ١٧ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

رحلـه دوم، در م .انـد دهشـبنـدی  طبقـه هـا شناسـایی و ران پـیشپس از انقـالب اسـالمی، 

ات متقـاطع تنظـیم و بـه خبرگـان تـأثیر جـدول تحلیـل صـورت به پنل خبرگانی ۀنام پرسش

آمده با استفاده  دست ههای ب  پس از دریافت آنها، نتایج دادهفرستاده شد؛دانشگاهی برگزیده 

بـا  هـا ران پـیش ۀسی با مقا،افزار نرم این در. اند  تحلیل شده١مک پژوهی میک آینده افزار از نرم

 و گـذاریتأثیرشـود و سـپس میـزان   اقدام می نظر خبرگانافتی دربه ،ترسیم جدول متقاطع

بـرای ایـن . دشـو  مشخص میگری دیها ران پیش نسبت به ها ران پیشاین  از کی هرتیاهم

صفر در نظـر را  با خودش ران پیش ارتباط هر نامه پرسش از خبرگان خواسته شد که در ،مهم

وجـود  ی ارتبـاطچی هـگـرید ۀشـد های لحـاظ ران پیش با ران پیش کی بین و چنانچه  ند،ریگ

 ارتباط متوسـط، کی  امتیازفیارتباط ضع . صفر خواهد بودران پیش  آنازیامت، باشد نداشته

 بــین  و اگــر ارتبــاطدهــد مــی اختــصاص  ســه را بــه خــودازیــ امتادیــ و ارتبــاط ز،دوامتیــاز 

سـپس . داده خواهـد شـدنـشان   pحـرف بـا اشـد، تنها بـالقوه بشده های شناسایی ران پیش

 خبرگـان دانـشگاهی ازنظـر سیاسـی ۀهایی که میزان ارتباط آنها با توسـع ران پیشتعدادی از 

 بعـد از پیـروزی انقـالب  سیاسـیۀتوسـع فراینـدات بالقوه بـر تأثیریا فقط دارای  اندک بود،

 بـرای پـژوهش ،گـذاررتأثی اصـلی و ران پـیشند و درنهایـت، ده شـداسالمی بودند، حذف 

 جـدول درهای اصـلی،  ران پیشبه  پنل خبرگان یشده ازسو  دادهیازهایامت. اند انتخاب شده

 یـک صورت بهشده  ی کسبازهای، متوسط امتها ران پیش از در هر مورد. آمده است ١شماره 

  .شده است ه در نظر گرفتعدد رند

 هـای دیگـر، در ران پیش ا بران یشپ هر ۀ رابط وپس از به دست آوردن ماتریس امتیازات 

  .شوند  نمایش داده میران پیشآمده هر  دست  مجموع امتیازات به٣جدول شماره 
  
  

                                                       
1. Mic Mac  
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 های دیگر ران ران نسبت به پیش ماتریس امتیازات رابطه هر پیش: ١جدول شماره 
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گفتمان انقالب اسالمی و جایگاه توسعه و   ٠  ٣  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ٣  ٢  ١
  پیشرفت در آن

انداز توسعه و  قانون اساسی و چشم  ٣  ٠  ٣  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ١  ٢
  پیشرفت

  گرا وحامی توسعه نخبگان توسعه رهبران و  ٣  ٣  ٠  ٢  ٣  ٣  ٢  ٢  ٢  ٢

از ها و گسترش استفاده  ارتباطات و رسانه  ٢  ٢  ٢  ٠  ١  ٢  ٣  ٣  ٣  ٣
  آنها

  ساختار حکومت  ٣  ٣  ٣  ١  ٠  ٣  ٢  ٢  ٢  ١

  نظام انتخاباتی  انتخابات و  ٣  ٣  ٣  ٢  ٣  ٠  ٢  ٢  ٢  ٢

  گرا توسعه های مدنی و جنبش  ٢  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٠  ٣  ٣  ٣

  گسترش آموزش عالی  ٣  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  ٣  ٠  ٢  ٣

   متوسطۀرشد طبق  ٢  ١  ٢  ٣  ٢  ٢  ٣  ٢  ٠  ٢

  ی توسعهالملل روندها و عوامل بین  ١  ٢  ٢  ٣  ١  ٢  ٣  ٣  ٢  ٠

  



  ١٩ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

  ها ران امتیازات پیش: ٢جدول شماره 

  شده جمع امتیازات کسب  ها ران پیش
  ٢٢  گفتمان انقالب اسالمی و جایگاه پیشرفت و توسعه در آن

  ٢٢  گرا و حامی توسعه رهبران و نخبگان توسعه 
  ٢٢  انتخابات و نظام انتخاباتی

  ٢٢  گرا های مدنی و توسعه جنبش
  ٢٢  گسترش آموزش عالی 

  ٢١  انداز پیشرفت و توسعه قانون اساسی و چشم
  ٢١  ها و گسترش استفاده از آنها ارتباطات و رسانه

  ٢٠  ساختار حکومت
  ١٩   متوسط جدیدۀرشد طبق

  ١٩  المللی مشوق توسعه روندها و عوامل بین
  

هـای اصـلی کـه براسـاس نتـایج  ران پـیشآمـده، هریـک از  دسـت هبراساس امتیازات ب

و )  سیاسیۀتوسع( هم با متغیر وابسته ،ای مستقیم اند، دارای رابطه به دست آمده نامه پرسش

 هریک از آنهـا، بـر کیفیـت و پیـشبرد یباشند؛ به نحوی که ارتقا ها می ران پیش دیگرهم با 

ها براساس پیوستگی و انـسجام  ران پیشدرادامه به تبیین هریک از .  بسزایی داردتأثیردیگری 

  .شود میمطالب پرداخته 

  پیروزي انقالب اسالمی  سیاسی بعد ازۀهاي توسع ران پیش
 سیاسی بعد از پیـروزی انقـالب ۀتوسعهای  توان در ذیل پیش ران  میمختلفی راهای  مؤلفه 

  :جملهررسی قرار داد ازاسالمی مورد ب

   پیشرفت و توسعه جایگاه و اسالمی انقالب گفتمان
گیری انقالب اسالمی و طرح مباحث و مفـاهیم  ل سیاسی، شکۀهای توسع ران پیشیکی از 

گیری و در ادوار مختلف بعد از پیروزی انقالب تاکنون بوده  خواهانه در جریان شکل توسعه
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 ۀهـای رایـج توسـع هایی با نظریـه  انقالب اسالمی اگرچه شباهت١ای گفتمان توسعه .است

بـا   رایـج،ۀ گفتمـان توسـعرایـ ز؛ای نیز دارد های ماهوی برجسته جهانی دارد، با آنها تفاوت

را صاحبان نظریه وابـستگی، دنیـا  و های معمول اندیشمندان غربی بندی گیری از تقسیم بهره

 ی در اروپـاپیـشرفت  و عقـل، مرکز خرد، دانـشی که داراگیرد می درنظر ییصورت فضا به

امـونی نقطـه پیر آن یهـا یژگـی از وتیـ آن است که جهـل و بربررامونی نقطه پکی و یغرب

 شـود مـی ی تلقتهی مدرنی اصلراثی مشرفت،ی توسعه و پۀدی ا،فرایند نیدر ا. دوش یمشمرده 

 توسـعه یبراخطی توسعه،   تکۀپذیرش نظری در مسیر تکامل خود با جوامع ۀ هم،که در آن

پیروزی انقالب اسالمی، واکنـشی تـدافعی . کنند ی حرکت می به سبک غرب خودشرفتیو پ

 ی، پهلـویتوسعه و نوسـازمدل  نقدبا  جوامع بود که ۀخطی توسع  تکۀشد به نظریه پذیرفته

 تقابل به ،ی اسالمی جمهورینیبا شکل دادن به نظام د ، و بودی غربی الگوهاتأثیر که تحت

 از   توسـعه، هـمری در مـستـوان ی کـه مـکنـدثابـت  تـا پرداخـت مدرن ۀ توسعیها هیبا نظر

 ی جوامع خویش و اعتقادینی دیی الگوها بود و هممند دستاوردهای مثبت تمدن غربی بهره

  وهـا یدیجمـش( ادامـه داد ی اجتمـاع ویاسـی ساتیـ الگوها به حنیبه ا را حفظ کرد و باتوجه

  .)٢٣-٢٠: ١٣٩٣ ،همکاران

همـواره  متوازن و متناسـب ۀپیشرفت و توسعرهبران انقالب اسالمی، بااینکه در نگرش 

بایـد بـه اسـتحکام درنهایـت  پیشرفت و توسعه فرایند ینا،  استه ابعاد پذیرفته شدۀدر هم

 ایرانـی  وتقویـت مبـانی اسـالمیتعالی تربیت و هدایت انسان و   و معنویت،های دین پایه

 اقتـصادی، ۀ پیـشرفت و توسـع،خمینـی امـام  فکـریۀمنظومـدر مثال، برای . دشوجر نم

نی و ملزومـات خـاص خـود  مباآنکه دارای بر   عالوهسیاسی،  وفرهنگی، اجتماعی، علمی

 انقـالب ای اندیـشه دینـی وتفکـر  اهدافی متعالی باشد که از بطـن ۀکنند محقق، باید است

در  دبایـ، خـداباوری و حاکمیـت توحیـد  آن اهـدافۀشود و در رأس هم اسالمی ناشی می

                                                       
1. Development Discource. 



  ٢١ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

  و سیاسـیۀ الگوی پیشرفت در اندیش،دلیل همین هب. )١١٣: ١٣٩٢عبدالهی،( باشدبرقرارجامعه 

ی کامال اسـالمیی، الگوانقالب اسالمیاجتماعی 
ً

ای    نـه الگـوی توسـعه، ایرانـی اسـت و

پیشرفت و تمـدن را قبـول دارد و بـرای تحقـق آن همواره  اسالم ،از دیدگاه امام. مدار غرب

 سـاختارهای سـنتی فقـه ۀتحـول همـ  درهاست که امـام  برمبنای همین دیدگاه.دوشک می

کیـد و پـذیرش ایـشان، در أت د و بـانـکن  نقش مهمی ایفا می،رناسالمی به ساختارهای مد

هماهنـگ  شـکلی حکومـت، و عنوان سـاختار به» جمهوریت«گیری ساختاری با نام  شکل

ساختارهای سـنتی  ساختن آن با مبانی تفکر اسالمی، گام بزرگی در ورود مفاهیم، نهادها و

  .)٤٨: ١٣٨٧ الی اردکانی،کم( عصر حاضر برداشته شده است به ساختارهای مدرن در

فهـم اسـت کـه آن را در ارتبـاط بـا  قابلهنگامی  امام خمینی ١ سیاسیۀنظریهمچنین 

 اگرچـه در  نظریه سیاسی امام خمینـی.نیمبررسی ک» دولت « یا»مردم«هایی مانند  مقوله

 ،، تکرار صرف تفکر سیاسی سنتی شـیعه نیـست استقالب فقه سنتی اسالمی تدوین یافته

بنـابراین، . )١٢٢-١٢١: ١٣٩٠، بـابی( تفسیری نوین و بنیادی از دکترین سیاسی شیعه است بلکه

 یهـا تیـ و ظرفینـی امـام خمیا  توسـعهۀشی اندی نظرۀ با پشتوانی انقالب اسالمگفتمان

  ویاسـی ساتیـ بـه ح،ی غربـۀ توسـعیهـا  گفتمـاندرمقابـل توانـد ی پساتوسعه میگفتمان

 یمیبا مفـاه،  نوع توسعهنیا . ادامه دهدمحور نی دۀنظریلب  خود در قای و فرهنگیاجتماع

 مبـارزه بـا فقـر، ،یستیـز  سـاده،ی جهـاد همگـان،ی نظارت مردم،یجمله مشارکت مردماز

 و حقـوق زنـان گـاهیجاکیـد بـر أت ،ای هی حاشـیهـا درآمد و گروه منزلت نهادن به اقشار کم

گــاه،یرانــیاو  ی اســالمیهــا مطــابق ارزش  ،یســاز  ی بــوم،یســاالر ستهیــ شا،ی مردمــی آ

ترکیـب  ی معنوی و سعادتمند،یرانی ا ویتوجه به فرهنگ اسالم ،یویبه ظواهر دنتوجهی  بی

 کـه ی نگرش؛ است امامی نظراتی در ادبی مردمی وجود نگرشدی همه مؤنهایا. شده است

  .)٢٣-٢٢: ١٣٩٣ها و دیگران،  جمشیدی( کند ی مفی مردم تعریتوسعه را با مردم و برا

                                                       
1. Political Theory. 
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 درصـد شـعارها ٣٥ که دهد نشان می  همی شعارهای انقالب اسالمیختناش تحلیل جامعه

 ۵/۵ هـای فرهنگـی، ها و ارزش  درصد مربوط به آرمان٤٨ها و اهداف سیاسی،  مربوط به آرمان

 درصد مربوط به ضـرورت وحـدت و مبـارزه ١٠ها و اهداف اقتصادی و  درصد مربوط به آرمان

 ۀدهنـد  شـعارها را بازتـابمـتناگـر . )١٧٨- ٧٠: ١٣٨٣پنـاهی، (ه است ا بوده برای تحقق این آرمان

هـای  های مردم و انقالبیون در نظـر بگیـریم، موضـوع حقـوق سیاسـی و ارزش اولویت خواسته

تـشکیل  بیـشترین درصـد شـعارها را ،... آزادی مـشارکت سیاسـی و سیاسی شامل آزادی بیان،

تـرین آرمـان  توان گفت مهم  درنتیجه می. د داشتنرا خواه باالترین اولویت ،و درنتیجهدهند  می

   . آزادی و مشارکت سیاسی بوده است در جریان انقالب و طرح گفتمانی آن،سیاسی مردم

 که شده استت ی حمای خاصی نوسازیران، از الگویرهبران انقالب ا فکری ۀمنظوم در

 ثابـت یثر از مبـانأسو مت کیلگو ازن ایا. دی نامیقیتلف و یسیسأ تی الگویتوان آن را نوع یم

 یهــا یژگــین امــر ویــاســت کــه ا) عی امامــت در تــشۀشیــهمچــون اند (اعتقــادی و ینــید

گـرا و   عقـلیثر از مبانأ مت،گری دیکند و از سو یجاد می آن ای را برایسیسأفرد و ت همنحصرب

 عقـال، یاگـاه عقـل، بنـیت جایـد بر اهمیکأ است که با تیعی شی اصولی و فقهۀانیگرا واقع

 جهـان معاصـر و ی در جذب عناصر تمدنیی باالییعرف، زمان و مکان و مصلحت از توانا

 آن الگـو بـه ی را بـرایقی الزم برخوردار است و وجوه تلفیریپذ  و از انعطافیتجارب بشر

  .)٢٥-٢٣: ١٣٧٩فوزی، ( آورد یوجود م

   گرا رهبران حامی توسعه و نخبگان توسعه
 در. شـمار آورد ی آن جامعه بهاسی سۀ توسعنیی تبدرر ذاگ از عناصر تأثیروانت را مینخبگان جامعه 

 عیـ رفآن جامعه جایگـاهیشود که در  ی گفته مافراد جامعه از ی به گروه١نخبه،  مفهومنیتر یکل

 نخبگـان ،القلـم عیسـر. )١: ١٣٦٩باتـامور، ( انـد دارای برتـری خاص یا رشته  درادارند ی اریدر اخت

افـراد  ی نخبگان ابـزار.کند ی تقسیم مینخبگان فکر وی  نخبگان ابزاری دو گروه کلی را بهاسیس

                                                       
1. Elites.  



  ٢٣ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

 ۀنـی بهیها  فکر، روشۀدکنندیتولنیز  ی فکرنخبگان  هستند وی و اقتصادیاسی ستصاحب قدر

 یها  روشۀکنند صمشخ  ویشی و دوراندینگر ندهیآ، افراد دارای بینش هی نظر صاحبان،مدیریتی

برای تبیـین جایگـاه رهبـران و . )٦١: ١٣٨١القلـم،  عیسر( شوند یمشمرده اهداف تحقق برای  ییعقال

 و های امام خمینـی  سیاسی، دیدگاهۀران توسع عنوان پیش گرا و حامی توسعه، به نخبگان توسعه

  .کنیم ای را در باب توسعه بررسی می الله خامنه آیت

  امام خمینی
در آثـار مکتـوب و  دهد بااینکه ایشان ن می نشا در نظرهای حضرت امام خمینیوجو جست

  بـه معنـای رایـج و مـصطلح آن سیاسـیۀتوسـع ۀواژ از وضوح گاه به هیچهای خود  سخنرانی

، نـدا نپرداختـههای آن  شاخصهتعیین مبانی، اهداف و به ترسیم و حتی سخنی به میان نیاورده 

تـوان از آن  هـد کـه مـید دسـت مـی را بـهفکـری  در سخنان و مکتوبات ایشان، نظامی تأمل

 ۀ از توسعبرداشت امام.  سیاسی را استخراج کردۀ توسعمدلها و درنهایت  اهداف، شاخص

گذاری  شاخص. سیاسی، با تعریف رایج و متداول آن در نظامات سیاسی غربی متفاوت است

 یدنیـوی و مـادذیـل منـافع به نگاه توحیدی ایـشان  باتوجه سیاسی، ۀبرای نیل به توسع امام

 مکتـب تحقـقسوی  بهحرکت یعنی واالتر،  ی هدفتوان آن را ذیل می بلکه ، نیستتعریف قابل

 به دنبال برقراری نظام سیاسـی  اگر امام.تعریف کرد خداوند متعالسوی   و قرب بهیتوحید

نگاه توحیـدی و  را ذیل نظام، محتوای ندا آن برایو ایجاد قالب جمهوری اسالمی دمکراتیک 

به حکومت، توسعه، اجتماع، انـسان،   نوع نگاه امام،تردید بیکنند و  تعریف می مبانی الهی

 دستیابی به ایـن بنـای برگرفته از این مبانی است؛ چراکه بدون شناخت این مبانی،...  دولت و

  .)٨- ١٢: ١٣٧٧موسوی خمینی، (پذیر نخواهد بود  عظیم و معماری نظام نوین اسالمی امکان

 . بررسی اسـتدرخور  در دو ساحت غایی و میانی در نظر امام سیاسیۀاهداف توسع

 توحیـد ۀتعالی انسان و کسب سعادت و تحقق ایددر ، هدف غایی و مطلوب در نظر امام

درحقیقـت کـه   را سیاسـی در نظـر امـام خمینـیۀاهداف میانی توسع .شود میریزی  پایه

تـوان تحقـق دولـت   مـی، هـستند سیاسـیۀتوسـعخطوط اصلی نایل آمدن به هدف غـایی 
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دفع  و ایجاد نظام عادالنه اسالمیکارآمدی حکومت،  اسالمی، ثبات و بقای نظام اسالمی،

  . برشمرداستعمار، وابستگی و قطع دست اجانب از نظام اسالمی

   اي اهللا خامنه آیت
 سیاسـی، بایـد گفـت ایـشان معمـوالۀتوسـعهای رهبری انقالب دربـارۀ  ۀ دیدگاهدرزمین

ً
از  

بـا  .)٣٠: ١٣٩٢ابجهـی،  سـروی و خواجـه( دنـکن ی توسـعه اسـتفاده مـی به جاشرفتیالح پاصط

توان الگویی از توسـعه را اسـتنباط   فکری و بیانات رهبر انقالب، میۀمنظوم  دروجو جست

 ۀی و هـم دربردارنـدّهـای رایـج کمـ  نـشانگان و شـاخصۀ هم دربرگیرنـد،زمان د که همکر

پیشرفت کشور، برمبنای  ای در الله خامنه فق گفتمانی آیتا.  استهای کیفی توسعه شاخص

الگـوی پیـشرفت «هاست با نـام  اسالمی و انقالبی است؛ الگویی که سال و نظریات فقهی

کـه ایـشان بـرای  را ارچوبیهچ و سیاست یازده. ده استشتبیین و رایج »  اسالمی-ایرانی

  :توان نمایش داد  میالگوی زیر  نمودار وصورت به اند، مطرح ساخته پیشرفت
  

  ای الله خامنه الگوی توسعه از دیدگاه آیت: ١نمودار شماره 

 



  ٢٥ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

 مفهـوم رهبـر، بـه های تحلیل دیدگاه و اسالمی جمهوری گذار بنیان یاهنظر بررسی با

 ضـمن که معنا بدین است؛ هایی بومی واجد ویژگی که رسیم می سیاسی ۀخاصی از توسع

کیـد» اسـالمی« عنـصر بـر جهان، در ایجر  سیاسیۀتوسع های شاخص داشتن  و دارد؛ تأ

 درحقیقـت. مطـابق اسـت معیارهای اسالمی با که است مطلوب سیاسی ۀنوعی از توسع

در  انتخابـات  وقـوا ازقبیل تفکیک دمکراسی است که نهادهای مند ضابطه دمکراسی نوعی

 گرفتـه نظـر رد خـاص شکلی به ساالری مردم با مترادف سیاسی ۀو توسع دارند، آن وجود

 تحزب، انتخابات، مانند هایی شاخصه دارای جمهوری اسالمی که صورت بدین شود؛ می

 غـرب متن تمدنی در غربی که ساالری با مردم ولی است نخبگان گردش و اجماع آزادی،

   .)٣١: ١٣٩٢سروی،  خواجه(دارد  تفاوت است و لیبرالیسم گرایی انسان بر مبتنی و یافته تولد

   ظام انتخاباتینو  انتخابات
 .انـد کیـدمکراتهـای  نظـام در یاسـی و سی حقـوقین نهادهـای تر  از مهمی انتخاباتیها نظام

 اتیـ گونـاگون حیهـا  در بخشید که نهاد نظام انتخاباتنده ینشان م ها قات و پژوهشیتحق

درواقـع، یکـی از ابزارهـای ثبـات  .گـذارد ی مـیداریق و پایرات عمی در هر کشور تأثیاسیس

های حکومتی، برگزاری انتخابات است که از طریق کارکردهایی همانند تطبیق  سیاسی سیستم

آمیز و افـزایش کـارایی و مـشروعیت سیـستم  با تغییرات محیطی، پرهیز از منازعات خشونت

هـای سیاسـی و  کند و از آشـفتگی سیاسی، به ایجاد امنیت و ثبات کشورها کمک شایانی می

 .)٥٠- ٣٨: ١٣٩٥هاشمی،  بنی(دمکراتیک جلوگیری خواهد کرد  غیرهای  پدیدار شدن نظام

 ی کـشورهادیگربین  در ،ی عمومیآرا  تعداد مراجعه بهۀنیران درزمی ای اسالمیجمهور

حـق قـانونی گـاه یتـوان جا ین امر را مـی ایل اصلیدل. ردیگ یقرار مدر سطوح باالیی جهان 

ی مکـانیزم مـذکور در مـشارکت متعـدداصول در در قانون اساسی، . دانستانتخاب مردم 

 قـانون ١١٤ و ١٠٧، ١٠٠، ٩١، ٨٧، ٦٢، ٧، ٦ آنهـا اصـول ۀجملـ؛ ازنـدا دهشسیاسی بیان 

 و مـشارکت مـردم  بـه اصـل انتخابـات یـا غیرمـستقیمطـور مـستقیم اساسی است کـه بـه
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می ها، جمهوری اسال دهند که با احتساب برگزاری رفراندوم ها نشان می  بررسی.اند پرداخته

 ۀ بار برای تعیـین سـاختار و ادار٣٦ سال از حیات سیاسی خود، ٣٩طول   در١٣٩٦تا سال 

نمودار منحنی درصـد مـشارکت انتخابـاتی در . امور کشور به انتخابات مراجعه کرده است

  .)١٣١-١٢٧: همان( هدد  درصد را نمایش میشصتجمهوری اسالمی ایران، باالتر از 

  گرا و توسعههاي مدنی   گیري جنبش شکل
مدنی بود کـه   نهضت عظیم،های تاریخ معاصر  حرکتدیگرانقالب اسالمی ایران همچون 

گیـری  شـکل. کـرد تعبیر خواهی ایرانیان در تاریخ معاصر توان آن را یکی از امواج توسعه می

سـاز تغییـرات  ساز و نادری بود که بنابه ماهیـت خـود زمینـه  شگفتیۀانقالب اسالمی پدید

های مـدنی و   عطف جنبشۀ، نقطدرواقع. دش ایرانی ۀای در مناسبات سیاسی جامع گسترده

 و گیرد و از دل گفتمـان گرایانه در تاریخ معاصر، با پیروزی انقالب اسالمی شکل می توسعه

فتمـان گ  هماننـد خـردهییهـا گفتمـان  انقالب اسالمی است که خـردهۀگرایان ظرفیت توسعه

  .دیآ میطلبی به وجود  اصالح

در جمهـوری اسـالمی، گونـاگون های  گرایانه در دوره گیری جنبش مدنی و توسعه شکل

توان  مثال میعنوان  به. ها و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است لفهؤمعلول م

و ) نشین بـه شهرنـشین از روستا(تغییر در ترکیب جمعیتی کشور  ٧٠ ۀ دوم دهۀگفت در نیم

 شهرنشینی و شهرگرایی و متعاقب آن افـزایش  و رشدگسترش ،ور کش جوانجمعیتافزایش 

  و رشـدکیفی فرهنگ و توسـعه ی وّگسترش و ارتقای کم ، اقشار مختلفطلبانه توقعات رفاه

هــای   متوســط جدیــد و تــشکیل انجمــنۀهــا، ظهــور طبقــ دانــشگاه نهادهــای آموزشــی و

سـازی،  های خـصوصی  صادرات و اتخاذ سیاستۀاستراتژی توسع و همچنین فکری روشن

هاشـمی (گرایی و نیز سیاست تعدیل اقتـصادی دولـت پـنجم  گسترش مصرف سازی و آزاد

گیـری  شـکلهـای  از زمینـه کـرد،  سیاسی را اقتضا میۀکه به دنبال خود توسع، )رفسنجانی

  .)٤٥: ١٣٨٥، ازغندی(  بودگرایی ای از جنبش مدنی و توسعه  تازهۀمرحل



  ٢٧ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

 دشـکیـد أتمـسائلی  ربـ ١٣٧٦  در دوم خـردادالب اسالمیاز حیات انقۀ بعد در مرحل

 سیاسی و اجتماعی،گوناگون اجرای اصالحات  سیاسی،  و فرهنگیۀضرورت توسع ازجمله

هـای جدیـد   تجمیع تقاضاهای مـردم در قالـبفرایندایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی، 

 گـسترش فرهنـگ احـزاب،ضـرورت وجـود ، نهـاد های مردم سازمان  و مدنیۀجامع مانند

ی و کیفـی ّگرایـی، رشـد کمـ آزادی پـس از بیـان، تکثرگرایـی، قـانون  وآزادی بیـان تسامح،

در هـا و  هبرگـزاری اجتماعـات سیاسـی در دانـشگا آزادی مطبوعات و نشریات، مطبوعات،

 ۀتوسـع و هـا، مـشارکت سیاسـی اجتماعی در رسـانه سطح کشور، طرح مباحث سیاسی و

این مباحث در گفتمان اصـیل بیشتر های طرح  اگرچه زمینه. )٥: ١٣٨٨ اخوان کـاظمی،(سیاسی 

گفتمـانی هماننـد  انقالب اسالمی و قانون اساسی مترقی آن از ابتـدا وجـود داشـته و خـرده

گفتمـان  ند، خردهکطلبی تنها توانسته به بخشی از مطالبات این گفتمان اصلی اشاره  اصالح

از داری  با ابرگفتمان انقالب اسالمی و به علـت وامطلبی به دلیل عدم تجانس کامل  اصالح

 و  سیاسـی در پرتـو الگـوی اسـالمیۀهـای توسـع های غربی، نتوانست شاخص ایدئولوژی

ند و با طرح مسائل نامتجـانس بـا الگـوی کایرانی پیشرفت مدنظر رهبران انقالب را نهادینه 

سـی، بـا طـرح مباحـث بخـشی بـه سیـستم سیا جـای ثبـات ابرگفتمان انقالب اسالمی، به

 د وشـزا برای نظام تبدیل  گفتمان چالش های التقاطی، به خرده برانگیز در پرتو مکتب چالش

عمال
ً

  .آن به بیراهه کشیده شد خواهانه در  طرح مباحث توسعه

  گسترش آموزش عالی
.  را در ابعاد مختلـف بـه دنبـال داردی منافع سرشاریا  در هر جامعهیگسترش آموزش عال

ز ی و نی و پژوهشی مطالعاتیها  علوم و آموزش مهارتۀ دانش، گسترش دامنی مرزهاۀتوسع

ت و ی تقوی از دستاوردها،یاسی سۀ توسعی و ارتقایجاد تحوالت مثبت اجتماعیا  بهککم

 ماننـد یمیمفـاهبـه  ،یاسـیس ۀتوسع و آموزش ندیفرا در.  استیآموزش عال بخش قیتعم
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 یاسیس مشارکت. دشو می توجه یسیاس و فرهنگ یاسیس یریپذ جامعه ،یاسیس مشارکت

 و کند یم فراهم را گوناگون یها وهیبه ش جامعه یاعضا ۀداوطلبان تیفعال جامعه سطح در

 مراحـل یاجـرا یبـرا راه و شتریـب مـردم یاسیمشارکت س ،یاقتصاد ۀتوسع تحقق از پس

  .شود یم تر سهل توسعه یبعد

که   درحالی؛با سرعت ادامه یافت زان باسوادیپیروزی انقالب، رشد می ازپس در دوران 

 ١٣٩٥داد، در سـال   درصد جمعیت را تشکیل می٢٧ تعداد باسوادان کشور ١٣٣٢در سال 

های افراد باسـواد  تغییر ذائقه). آمار ایران مرکز( درصد رسیده است ٦/٨٧میزان باسوادی به 

 اجتماعی را دستخوش تغییـر تحول، نوع برداشت افراد از مسائل سیاسی و  درحالۀدر جامع

تـر از وضـعیت اجتمـاعی خـود، از حـس   افـراد باسـواد بـا درک و تلقـی مناسـب:کند می

 و سـطح مطالبـات آنهـا از نـد مسائل پیرامون خود برخوردارۀدربارجویی بیشتری  مشارکت

  . )١٣: ١٣٨٦عراقی، ( جامعه قرار دارددیگر نظام سیاسی در سطح باالتری نسبت به افراد 

 از پیروزی انقالب اسالمی، مراکز دانشگاهی پسدهند که  مارهای دردسترس نشان میآ

 ١٣٦٣کـه در سـال   درحالی؛اند های بسیاری شده ی و کیفی دستخوش دگرگونیّازلحاظ کم

 تعـداد دانـشجویان ١٣٩٤سـال  ده، درش نفر برآورد ١٤٥٨٠٩کل دانشجویان کشور  تعداد

. ن نفر رسید و این روند همچنان وضعیت صـعودی داردمیلیو٥/٤در سراسر ایران به حدود 

 بـه ١٣٦٧ نفـر در سـال ٥٧٩٤علمـی نیـز از  ها، تعداد اعضای هیئت همچنین در این سال

  . رسیده است١٣٩٤سال  در) علمی وزارت علوم اعضای هیئت(  نفر٢٦٨٠٠

 نرا عنـوان پـیش بـه، التحصیالن دانـشگاهی فارغعالی و افزایش تعداد  آموزشگسترش 

 افـرادای بیشتر باشد،   اهمیت دارد که هرچه تعداد دانشجویان در جامعهجهت  ازاینتوسعه،

ایفـا جامعـه و اجتماعی آن در تغییر و تحوالت سیاسی  و بارزتری ، نقش مؤثرهکرد تحصیل

پیدا آشنایی جدید بیشتر از دیگران با جهان کرده  و افراد تحصیل دانشجویان چراکه کنند؛ می

پیـشرفته صـنعتی و  خـود بـا جوامـع ۀ عمیـق میـان جامعـهای  تفاوتۀبا مشاهد و اند کرده



  ٢٩ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

گیـری از  جهـت بـا بهـره د و ازایـنننک مییافته، مطالبات بیشتری از نظام سیاسی پیدا  توسعه

صـف های زمامداری نوین، خواهان دستیابی کشور خویش بـه توسـعه و پیوسـتن بـه  مدل

  .)٨: همان( ندشو های پیشرفته می ملت

  انداز توسعه و پیشرفت قانون اساسی و ترسیم چشم
شـمرده  حکومـت ومـردم متقابـل  ملت و میثـاق ۀ نماد اصلی اراد،قانون اساسی هر کشور

 به آن است که قـانون اساسـی آن نوطروند مطلوب توسعه و بالندگی هر جامعه م و ودش می

عـه داشـته و اصـول آن بـا  جامۀ رشـد و توسـعۀکشور، نگاه جامع و اصولی به عوامل فزایند

جمهـوری  در قـانون اساسـی.  امور جامعـه تنظـیم شـده باشـدۀنگرش تکاملی پویا به ادار

  . شده است ویژهتوجه ها   زمینهۀ کشور در همۀاسالمی ایران، به توسع

  کشور امور ةادار در عمومی مشارکت اصل
 دولـت را مکلـف مبانی حاکمیـت ملـی،پایداری  در جهت ،اصل سوم قانون اساسی ایران

 مـردم در تعیـین ۀ تحقق مشارکت عامۀ زمین، امکانات خویشۀکارگیری هم داند که با به می

   ۀ ادار، در اصـل شـشم.سرنوشت سیاسی، اقتـصادی، اجتمـاعی و فرهنگـی را فـراهم کنـد

دانـد و سـازکارهای تحقـق ایـن اصـل را برگـزاری  امور کشور را متکی به آرای عمومی مـی

  اصـول متعـدد دیگـری در  .پرسی در مسائل مهم کـشور دانـسته اسـت ز همهو نی انتخابات

کید دارندنیز  )١١٤  و۱۰۷ ،۱۰۰ ،۶۲ ،٥٧ ازجمله اصول(قانون اساسی ایران   همچنـین .بر این مهم تأ

  هــای مختلــف از طریــق مــردم، جلــب  موجــب تــسریع در پیــشبرد برنامــه وجــود شــوراها

  ال نظارت مردمی بر امور کـشور، تـأمین قـسط مشارکت مردمی، جلوگیری از تبعیض، اعم

 شـود  بیشتر در جامعه میۀد و این نتایج سبب توسعشو و ایجاد هماهنگی بیشتر در امور می

  .)١٢٨- ١٢٦: ١٣٨٣صفار، (
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  ارضی  تمامیت و ملی وحدت استقالل، آزادي، ناپذیري تفکیک اصل
کید بر اصل وحدت ملی، سازکارهای مناسـ بی را بـرای تحقـق ایـن قانون اساسی، ضمن تأ

؛  اندیـشیده اسـتند،ا  امنیت ذهنی شهروندان جامعهۀکنند ، که تضمینل مهم و حیاتیواص

برخـورداری اقـوام ایرانـی از حقـوق مـساوی بـارۀ  درقـانون اساسـیازجمله اصل نوزدهم 

 ۀ همـکـسانی یبرخوردار ۀدرزمینی قانون اساس؛ اصل بیستم نظر از رنگ، نژاد، زبان صرف

 ههمـ شـناختن تیبه رسم هربا اصل دوازدهم قانون اساسی در؛ی قانونتیملت از حماافراد 

 و احـوال ی آنهـا در انجـام مراسـم مـذهبیآزادی و ادیان توحیـدی دیگـر و مذاهب اسالم

 ۀاجـاز بـارۀی دراصـل پـانزدهم قـانون اساسـ ؛ قضاوت طبق فقه خودشـانی و حتهیشخص

 آنهـا اتی ادبسی و تدری گروههای وعات، رسانه در مطبی و قومی محلهای استفاده از زبان

آن اسـت کـه  شده قانون اساسـی، بیـانگر تحلیل اصول یاد. یدر مدارس در کنار زبان فارس

هـای مناسـبی بـرای دسـتیابی بـه  راهبردی ظرفیـت کنندگان آن، با نگاهی بلندمدت و وضع

هـا  ی از ایـن ظرفیـتگیـر بهـره. انـد دهکـرتوسعه سیاسی در بعد از انقالب اسالمی فـراهم 

 ۀهمـ مـشارکت ۀدولت و ملـت در ایـن اصـول، زمینـوسیلۀ  به صحیح و دوجانبه صورت به

  .کند  سیاسی مهیا میۀشهروندان جامعه را برای پیشبرد توسع

  ملت  اساسی هاي آزادي و حقوق
اعـم از حقـوق سیاسـی، (های ملـت   به بیان انواع حقوق و آزادی،فصل سوم قانون اساسی

اختصاص یافته و در اصول دیگری از قـانون اساسـی ) ی، فردی، اقتصادی و قضاییاجتماع

در قـانون اساسـی . اسـتشـده  از حقـوق ملـت بیـان هـای دیگـری بخـش ،مناسبت نیز به

حمایت از حقـوق انـسانی و جـان و مـال و مـسکن جمهوری اسالمی، اصولی در راستای 

، هـا آزادی احـزاب و جمعیـت نون،ارچوب قـاهها در چ و رسانهاشخاص، آزادی مطبوعات 

بینی شـده اسـت  پیش ... ها و برپایی دادگاه، آزادی شغلی افراد و لزوم قانونی بودن مجازات
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 سیاسـی و عینیـت ۀکه اجرای هریک از ایـن اصـول گـام بزرگـی در راسـتای تحقـق توسـع

  .استهای آن  بخشیدن به شاخص

 )گانه سه قواي روابط تنظیم (قوا تفکیک اصل

 مجریه، ۀسه قو(  کشورۀآن است که قدرت حکومت بین قوای عالی ١م اصل تفکیک قوامفهو

د که هریک از قوا بدون دخالت قوه دیگر قـادر شوبه نحوی تقسیم و تعدیل  )مقننه و قضائیه

عموما اصل تفکیک نسبی قـوا، بـه مفهـوم  . خود باشدویژۀ ۀبه اتخاذ تصمیم و انجام وظیف
ً

  جلوگیری ازهای همکاری قوا و مکن برای قوای عالیه و پذیرش راهوجود حداکثر استقالل م

وظایف و به جهت جلوگیری از تمرکز قدرت و پیدایش انحصارطلبی، کـه از موانـع تداخل 

، عمـال  قانون اساسی نیـز٥٧ اصل .ه است، مورد قبول قرار گرفت سیاسی استۀجدی توسع
ً

توان گفـت  درمجموع می. ه استگرفت بهره» ااستقالل قو« ۀ از واژ»تفکیک قوا« ۀبه جای واژ

گذاری در جمهوری اسـالمی ایـران، نـشان  مطالعه قانون اساسی، باالترین سند سیاستکه 

اصـول  وشـده یافته سیاسی در اصول آن لحاظ   توسعهۀدهد زیربناهای دستیابی به جامع می

 سیاسـی ۀ بـه توسـعهای مناسبی در اختیار حاکمیت و مردم، برای دسـتیابی یادشده ظرفیت

  . قرار داده است

  رش استفاده از آنها گست و ا ارتباطات و رسانه
ای از مردم جامعـه  ها و افکار عده  فرهنگۀدهند ای است که انتقال ی هر وسیلهارسانه به معن

 ها، مجالت، رادیو، تلویزیـون، مـاهواره، اینترنـت و توان وسایلی همانند روزنامه  باشد و می

عـالوه بـر رشـد کیفـی . آورد شـمار آن را رسـانه بـه اجتماعی نـوین برخاسـته ازهای  شبکه

 سیاسـی ۀهـای توسـع تواند از شاخص ی هم میّمطبوعات در ایران بعد از انقالب، رشد کم

اولـین یعنی  ١٣٧٢که در سرشماری سال  درحالی. دشوشده بررسی   زمانی انتخابۀدر بره

                                                       
1. Separation of Powers. 
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 را نـشان ٤٣٧بوعـات در سراسـر کـشور عـدد تعـداد کـل مط آمار در دسترس مطبوعـات،

آخرین آمار رسمی در دسترس، تعداد مطبوعات نوشتاری بـه یعنی  ١٣٩٤دهد، در سال  می

  . )٧٣٤: ١٣٩٤ آماری کشور، ۀسالنام( عدد رسیده است ٨٢٨٧

اکنـون بـه  گذشته، هـم وقت صدا و سیما در های نیمه ها برنامه بررسیبراساس همچنین 

سـیما بـا   شـبکه ارتقـا یافتـه و صـدا وبیستشبکه، به بیش از دو عته و از سا٢٤های  برنامه

های خود توانسته است هم رضایت نسبی شـهروندان و هـم  ها و برنامه بخشی به شبکه تنوع

گاهی  طبق آمارهـای موجـود، در. را فراهم سازدگوناگون های  در زمینهبخشی به آنها  میزان آ

نـد کـه ا های جهان، قابل دریافت نی، یعنی نیمی از ماهواره ماهواره تلویزیوصدایران حدود 

 جینتـا. )٨: ١٣٩١گلشنی و همکـاران، (کنند   شبکه تلویزیونی را فراهم می١٧٦٦١امکان تماشای 

 ١٣٩٤ سـال انیـ تـا پا هـم اطالعـات و ارتباطـاتی خانوارها به فناوری دسترسیسرشمار

کـه معـادل  ی،رانی اهایخانواراز درصد  ۵/۵۵ دهند که نشان می ،)آخرین آمار دردسترس(

 نیدر همـ . دارنـدی دسترسـنترنـتیشوند، بـه ا ی خانوار م۸۱۵هزار و ۴۷۹ و ونیلیم سیزده

 ۹۳۸ و ونیـلیم سـیزده معادل ، درصد۴/۵۷ انهی به رای دسترسی دارای شمار خانوارها،حال

طالعات و ارتباطات  ایفناورسازمان  یری آمارگجینتا . خانوار برآورد شده است۹۴۳هزار و 

 شی در کشور بنترنتی نفوذ کاربران ابی ضر١٣۹۴ سال انید که تا پانده یدر کشور نشان م

  پنجـاه در کـشور بـهنترنـتی نفـوذ ابی ضـر۱۳۹۵ سال انیتا پا . است بودهدرصدچهل از 

رفتـه  درصـد فراتـر ۵۵ از ١٣٩٥ سال انی تا پانترنتی خانوارها به ای و دسترسرسیده رصدد

 سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران، ١٣٩٤سـال  تحلیـل نتـایج طـرح آمـارگیری در (است

  ).https://mis.ito.gov.ir/result_tahlil:  دردسترسی

دهی به افکار عمـومی، تبلیغـات   مدنی، جهتۀسیاسی، تقویت جامع افزایش مشارکت

طریق  از، تحقق مشروعیت سیاسی)رین خاصبه معنای ترویج و انتشار منظم دکت(سیاسی 

هـای  ران عنوان پـیش بهها و ارتباطات  از کارکردهای رسانه ... ایجاد اعتماد به نظام سیاسی و

  .آیند میشمار  به سیاسی ۀتوسع



  ٣٣ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

  ساختار حکومت
ــه  ران پــیشاز   در دنیــای امــروز، نــوع ســاختار و شــکل  سیاســیۀتوســعهــای دســتیابی ب

هـای   بـه سـمت ارزشتوان گفـت بـین سـاختار حکومـت و حرکـت می هاست و حکومت

نقـش مـشارکت و نظـارت مـردم در  به هـر میـزان. ای مستقیم وجود دارد  رابطه،دمکراتیک

بینی و نهادینه شده باشد، سیستم سیاسی بیشتر بـه سـوی جلـب رضـایتمندی  ساختار پیش

بـا قـانون اساسـی  اسالمی، پس از استقرار جمهوریدر ایران نیز . کرد مردم حرکت خواهد

 و رعایـت اصـول دمکراتیـک در برای مهار قدرتفرد خود  ار ویژه و منحصربهتعریف ساخت

چهـار سـطح سـاختاری، را توان آنها   که میبینی کرده است های مختلفی را پیشکارراهآن، 

  .مهار درونی حکومت، نظارت همگانی و کنترل نهادی نام برد

ر بخـش شده بـرای نظـام حکـومتی در جمهـوری اسـالمی د در خصوص مدل طراحی

 و» تفکیـک قـوا«، »اصـول جمهوریـت نظـام«قبیل  توان به طرح مواردی از ساختاری، می

درخـصوص مهـارت . برای مهار و توزیع قـدرت سیاسـی اشـاره کـرد» سیستم نمایندگی«

هـای بیرونـی  باآنکه در دنیای سیاست کنونی بر ایجاد مکانیزمتوان گفت  درونی قدرت، می

د، در قـانون اساسـی جمهـوری شـو کیـد مـیأاسی بیـشتر تبرای مهار قدرت حکمرانان سی

مهار درونی قدرت حاکمان با داشتن   بر،های عینی و بیرونی اسالمی ایران عالوه بر مکانیزم

کیـدهایی نظیر تقوا و سالمت نفس  ویژگی نظـارت، راه راه  و بـا پـذیرش هـر دو دهشـ نیز تأ

بحـث نظـارت  در. اسـتشده رفته  کنترل قدرت در پیش گبرای  تری  مناسببخش اطمینان

ازمنکـر، آزادی  معروف و نهی امربههایی همانند  پذیرش مکانیسم همگانی، قانون اساسی با

ارچوب هـچ مطبوعـات آزاد در  وجود نشریات و وها ها و جمعیت  انجمن وفعالیت احزاب

  .شده، از ابزارهای نظارت همگانی برشمرده شده است قانونی مشخص

قانون اساسی باآنکه مقام رهبر باالترین مقام در کشور در نهادی هم، خصوص کنترل  در

هـای  راههای مختلف حاکمیتی،  شناخته شده و قانون عالوه بر ذکر اختیارات رهبر در بخش

مقام رهبری خـود نیـز طبـق قـانون اساسـی از ،  استرا نیز مشخص کردهبر قوا وی اشراف 
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ذار بر ویژگی مهار درونی رهبـر ازطریـق داشـتن گ اگرچه قانون. استمستثنی نشده نظارت 

اصـل ) (نظـارت خبرگـان بـر رهبـر(از نظـارت بیرونـی ده، کـر تقوا اهتمـام بیـشتری ۀملک

  .نیز غافل نبوده است) صدوهشتم یک

    متوسطۀرشد طبق
 آنهـا بـر پـویش تـأثیرهای اجتماعی جدیدی هستند که   گروه، متوسط جدیدۀمنظور از طبق

  کیفـیازنظـر هـم ، متوسـط سـنتیۀاجتماعی و اقتصادی نسبت به طبقتحوالت سیاسی و 

در . دیابـ روز افـزایش مـی  روزبـه،)گذاریتأثیرمیزان  (یّ کمازنظر هم و )گذاریتأثیر ۀنحو(

 بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی های رشد این طبقه بعد از  زمینه که، ایرانهمانندکشورهایی 

وجود داشته، این طبقـه مـدام اداری و سیاسی  بروکراسیافزایش مستمر جمعیت و گسترش 

تمـام نیروهـای اجتمـاعی باسـواد و  ۀ ایـن طبقـه دربرگیرنـددرواقع.  استدرحال گسترش

دانـان،  بگیران حکومتی، حقوق  یا حقوق اداری شهری، یعنی صاحبان مشاغلۀکرد تحصیل

 یت دیگـریهـا، مـدیران و هـر شخـص  دانشگاه، تکنسینانداپزشکان، مهندسان، وکال، است

 مین معاش و تغییر اجتماعی و سیاسی وضع موجودندأصورت فکری در تالش ت هکه باست 

  .)١١٧-١١٦: ١٣٨٥ازغندی، (

شدن و از  عالی، وقوع تحوالت جهانی و جهانی  گسترش آموزش،شناختی از منظر جامعه

 غالبا،رشد جمعیت شهریو تر افزایش نرخ جمعیت  همه مهم
ً

دیـد  متوسـط جۀ با رشـد طبقـ

باال رفتن درک و تحلیـل ، رشد سواد و تحصیالتآثار ترین  یکی از مهمهمچنین . همراه است

 گری را از نظام  مطالبهۀ روحینیز،و از طرفی است جویی  ل اجتماعی و احساس مشارکتئمسا

 دیگـری ۀ حـوز،گسترش بوروکراسی دولتی در جمهوری اسـالمی. سیاسی افزایش داده است

   .)١٣١  :١٣٨٦  ازغندی،(شناسایی کرد در آن  متوسط را ۀأثیرگذاری و جایگاه طبقتوان ت است که می

 و  سیاسـیۀتوسـعتوان در مفاهیمی چون   متوسط جدید را میۀهای سیاسی طبق خواسته

 در ادبیـات انتـشاریافته بارهـامحـوری را  کـرد و ایـن دو ارزش جوو آزادی اقتصادی جست
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 جوامـع  سیاسـیۀتوسـع خیبررسـی تـار. )٣٨: ١٣٨٦، عراقـی( توان دیـد  این طبقه میسویاز

در تحـوالت سیاسـی نقـش  دیـجد متوسط ۀطبق جوامع، در این دهد می نشان افتهی  توسعه

اصـال بـوده، ضـعیف لییدال به دیجد متوسط ۀطبق که جوامعی بسزایی داشته و در
ً

 توسـعه 

صرفا ایاست شکل نگرفته 
ً

 بـا متفـاوت ای مقولـه رشد که درحالی؛ اند کرده تجربه را  رشد

توسعه به هر  ن، در جوامع درحالیبنابرا.  استو نامتوازن شکننده و برخالف توسعه، توسعه

 مین امنیـت وأتـر شـود، نقـش بهتـری در تـ گسترده د قدرتمندتر ویجد متوسط ۀطبق میزان

  .)٢٠-١٨: ١٣٩٤دارابی، (ایفا خواهد کرد  سیاسی ۀتوسع های اقتصادی و آزادی، رشد شاخص

  المللی مشوق توسعه  روندها و عوامل بین
 جوامـع یتاریخو  مهم حیات اجتماعی و سیاسی فراروندهاییکی از عنوان  بهشدن  جهانی

هـای حیـات  در عرصـهدر مقیاس خرد، میانی و کالن   آنۀ اثرگذاری فزایند دلیلبه ،انسانی

ی تبـدیل شـده هـا و جوامـع بـشر دولتیکی از موضوعات اساسی به  ،سیاسی و اجتماعی

 بـشر ی زنـدگیرو پـیش را یدیجدمشکالت  و ها  فرصت،دی جهان جد اینورود به .است

گـذار  ۀدور بـر ن،ی از والرشـتایرویـ بـه پزیـ نیجهـان  مکتـب نظـامروانیپ. قرار داده است

 در ابعـاد تیـ عقالنشیافـزا، وج ایـن مـ دارند کـهدی تأکی جهانی همچون موجکیدمکرات

 کیتحول دمکرات بنابراین، .را درپی دارد دمکراسی ۀه دنبال آن توسع و بیجهان مختلف نظام

سـاعی و (  داردیتعـامالت جهـان تیـ و ماهسمیـ در مکانشهی رک،ی دمکراتطیو گذار به شرا

  .)١٠٢-٨٠: ١٣٨٩همکاران، 

تواند بـه توسـعه و تکامـل  شدن چندقطبی می  جهانی،سمیر امینکسانی همانند نظر از

ک کند و از این طریق دمکراتیزاسیون اجتمـاعی را رشـد و گـسترش اجتماعی و سیاسی کم

. )٦٨: ١٣٨٠امـین، (شد  خواهد برخورد و تعارض های انگیزه خواهد بخشید و موجب کاهش

 افـزایش تـوان بـه مـی ، سیاسـیۀتوسعهای  شدن در عرصه های مثبت جهانی  پیامدۀدرزمین

گاهی کنشگران سیاسی و اجتماعی در    حقـوق  ۀدربـارف محلـی و ملـی  مختلـهای حوزهآ
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گـاهی ای گونه  بهاشاره کرد؛شان  های اجتماعی و سیاسی و نقش   هـای جهـانی  کـه افـزایش آ

  توسـعه   جوامع درحالۀهای مردم در هم  یعنی توجه بیشتر به توده،و بسط فرهنگ سیاسی نو

 ایـن در درتقـ مناسبات تغییر بر مهمی و کننده تعیین آثار بشر، حقوق لهئ و مسدمکراسیو 

نیافتگی اساسا مس  توسعهۀلئ داشت و ازآنجاکه مسخواهد جوامع
ً

ای مرتبط بـا مناسـبات  لهئ

توسـعه  حـال درعـین این تغییرات بخشی از موانع توسعه و ،قدرت در این نوع جوامع است

    یـا بـه نحـو چـشمگیری کـاهش خواهـد دادرددا مـی در ایـن جوامـع را از میـان برسیاسی

  . )٣٤٤ :١٣٨٢زاهدی، (

 سناریوي مطلوب آینده

  پژوهی، محصول چهار عامل رونـدها، رویـدادها، تـصاویر  خلق سناریوی مطلوب در آینده

 سیاسـی در ایـران بعـد از پیـروزی ۀگذار بر توسـعتأثیرهای  ران پیشبررسی . هاست و اقدام

  ب،  سیاسـی مطلـوۀ زیربنـایی خلـق آینـدۀلفـؤآن است که چهار م انقالب اسالمی، بیانگر

 ۀتوسـع. فـراهم شـده اسـت) گیری از الگوی بـومی سیاسی با بهره یافتگی توسعه(در کشور 

 ی است که محصول روندهای گـذار جوامـع درفرایندشاخص حکمرانی، عنوان  بهسیاسی، 

پیروزی انقالب اسالمی، نقطه عطف . جهت دستیابی به شکل حکومت مطلوب بوده است

   سیاسی است؛ چراکه با تـدوین قـانون اساسـی ۀ توسعسوی روندها و رویدادهای حرکت به

 ایـران ۀهـای دسـتیابی بـه توسـعه، در جامعـ ، زمینهشدندهایی که ذکر  بینی شاخصه و پیش

   نیـز ١٤٠٤انـداز توسـعه افـق  دستی نظام، مانند سند چشم در اسناد باال. ده استشنهادینه 

های متعدد و مثبتـی  شته شده، و اقدامیافته صحه گذا  توسعهۀجامععنوان  بهبر موقعیت ایران 

. های مختلف انجـام شـده اسـت طی چهل سال گذشته برای دستیابی به این مهم در دولت

   خاورمیانـه ۀخـواهی در منطقـ گونـه کـه ایـران از پیـشتازان مـشروطه توان گفـت همـان می

   خواهـد بـود منطقـه دور از اولین کشورهایی در چندان ، در آینده نه استو جهان اسالم بوده

یـافتگی   جدیـدی از توسـعهۀایرانی خود، مـدل و نظریـ و گیری از الگوی اسالمی که با بهره



  ٣٧ سناریویی مطللوب برای آینده  سیاسی در ایران بعد از انقالب اسالمی؛ۀهای توسع ران تحلیل پیش شناسایی و

   ایـن ۀهـا و اقـدامات موجـود نویددهنـد ران پـیشتحلیـل و تبیـین . سیاسی ارائه خواهد داد

  .مهم خواهد بود امر

  گیري نتیجه
ند، بـه دلیـل شـو یز مـیتوسـعه تجـو خطی که برای جوامع درحـال ها و الگوهای تک نظریه

آن جوامـع،  سیاسی و اقتضائات زمامداری درو های فرهنگی  به مناسبات و بافتتوجهی  بی

. آینـد شـمار ایـن جوامـع بـه ای کامل برای دستیابی به توسـعه در اند نسخه گاه نتوانسته هیچ

 توسـعه، انتخـاب رویکـرد و راهبـردی اسـت کـه هـم از بهترین راهبرد برای جوامع درحال

و هـم بـا انطبـاق بـا خـصوصیات شـود مند  ورزی سیاست جهانی بهره های سیاست تجربه

نتایج پژوهش حاضر نـشان . و جامعه را سامان دهدکند  هدف بتواند خود را سازگار ۀجامع

تلفیقی از  و سیسیأای برخاسته از آن، رویکردی ت دهند انقالب اسالمی و گفتمان توسعه می

ازلحـاظ   از ساختارهای دنیای مدرن بهره برده و،آن، ازلحاظ شکلی توسعه را برگزیده که در

  .بینی خاص خود است  جهانپایۀهای آن بر آرمان پی تعریف اهداف و محتوایی در

ساز و ظهور ابرگفتمان جدیـد در  ران شگفتی  پیش١٣٥٧پیروزی انقالب اسالمی در سال 

درواقع، این . الملل بود  نظام بین معادالتۀسپهر سیاست، چه در داخل کشور و چه در صحن

 ابرگفتمانی است که با ارائه مدل خاص و متفـاوت از الگـوی حکمرانـی، ۀران دربردارند پیش

ای از رشد و پیشرفت را درون خود لحاظ کرده، که نمایان شـدن  طلبانه نوع معناگرایانه و کمال

 الزم ۀو بـسترهای بـالقوهـا  ظرفیـت. های این ابرگفتمان است توسعه سیاسی یکی از شاخص

پس از پیروزی انقالب اسالمی در گفتمان رهبران، نخبگان جامعه و قـانون اساسـی مکتـوب 

اعم از جمهوریت نظـام، وجـود ( فعلی ۀگرفت جمهوری اسالمی وجود داشته و ساختار شکل

پارلمان، سیستم نمایندگی و چرخش نخبگانی، تفکیک قوای نسبی، به رسمیت شناخته شدن 

های آزادانه حزبی و مطبوعاتی، اختـصاص فـصل سـوم قـانون اساسـی بـه حقـوق و  لیتفعا

ّهای کمـی توسـعه هماننـد گـسترش آمـوزش عـالی و   شاخصدیگرهای ملت و رشد  آزادی
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شـده تـاکنون  های تـشکیل  انقالب اسالمی و دولتۀخواهان محصول گفتمان تحول) ها رسانه

شده  ، بیانگر آن است که در الگوی پیشرفت ارائهشده های بررسی ران وضعیت پیش. بوده است

 ایرانـی نهادینـه ۀ سیاسـی در جامعـۀهای توسع و منبعث از گفتمان انقالب اسالمی، شاخص

طلبانه، بازگشت به عنصر اقتدارطلبی  بخش و کمال شده و در پرتو وجود این ابرگفتمان هویت

پاتریمونیالیستی در آینده، عمال ممکن نخواهد بود
ً

.  

  تابنامهک
  ، ٨١، ش دوماهنامه زمانه، »طلبی شناسی گفتمان اصالح آسیب«). ١٣٨٨(اخوان کاظمی، بهرام 

 .٧١- ٦٣ص 
 .، تهران، قومسشناسی سیاسی ایران درآمدی بر جامعه). ١٣٨٥(ازغندی، علیرضا 

 . ، ترجمه ناصر زرافشان، تهران، آگهامپریالیسم و جهانی شدن). ١٣٨٠(امین، سمیر 
ها و  ، ترجمه غالمرضا جمشیدیگرایی اروپامداری و ظهور اسالم: هراس بنیادین). ١٣٩٠(د بابی، سعی

 .موسی عنبری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 .، ترجمه علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهراننخبگان و جامعه). ١٣٦٩(بی . باتامور، تی

 . ده، تهران، قومسزا ، ترجمه احمد نقیبتوسعه سیاسی). ١٣٨٠(بدیع، برتران 
، تهران، نشر علوم شناسی سیاسی ده گفتار در فلسفه و جامعه: دولت عقل). ١٣٨٠(بشیریه، حسین 

 .نوین
 .، تهران، نشر علوم نوینجامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران). ١٣٨٢(ــــــــــــــ 

، وری اسالمی ایرانثبات سیاسی و امنیت ملی در جمه: انتخابات). ١٣٩٥(هاشمی، میرقاسم  بنی
 .تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

  ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر فرهنگ شعارهای انقالب اسالمی). ١٣٨٣(پناهی، محمدحسین 
 .و ارتباطات

گفتمان انقالب «). ١٣٩٣پاییز و زمستان (ها، غالمرضا، یوسفون، ساسان و نظری نیا، مهناز  جمشیدی
دوفصلنامه مطالعات الگوی ، »؛ با تأکید بر اندیشه اجتماعی امام خمینیاسالمی در ادبیات توسعه
 .١٦٧- ١٤٣، ص ٥، سال سوم، ش پیشرفت اسالمی و ایرانی

مبانی نظری توسعه سیاسی در جمهوری «). ١٣٩٢پاییز(سروی، غالمرضا و ابهجی، حمید خواجه
  ، سال دوازدهم، پژوهی  امنیت، فصلنامه»های مقام معظم رهبری اسالمی ایران با تأکید بر دیدگاه

 .٣٤- ٧، ص ٤٣ش 
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، »طبقه متوسط جدید و توسعه سیاسی در ایران پس از انقالب اسالمی«). ١٣٩٤زمستان(دارابی، علی
 .٢٠- ٧، ص ١، سال هشتم، ش  مطالعات توسعه اجتماعی ایرانفصلنامه

 که پیروزی فراروندهای رانی نیروهای پیش: فراروندهای جهانی). ١٣٩٥(نگاری ملی  دبیرخانه آینده
  .نگاری  تهران، برنامه ملی آیندهجهانی را برعهده دارند،

 .، تهران، مازیارتوسعه و نابرابری). ١٣٨٢(زاهدی، محمدجواد 
ها و تهدیدهای جهانی شدن بر  فرصت«). ١٣٨٩تابستان(ساعی، احمد، صفرپور،مهدی و باویر،محمد 

 .١١٠- ٧٩، ص ١٣، ش سیاست حقوق و ، فصلنامه»توسعه سیاسی در ایران
 و علمی های تهران، مرکز پژوهش ،ایران یافتگی توسعه آینده و عقالنیت). ١٣٨١(القلم، محمود  سریع

  .خاورمیانه مطالعات استراتژیک
مقایسه دو مقطع مشروطه و (تمرکز و توسعه در تاریخ معاصر ایران)."١٣٨٨تابستان(شیرودی،مرتضی

  .٨٣- ٤٩، ص١٣،ش ٤،دورهطالعات انقالب اسالمیفصلنامه م، )"انقالب اسالمی
، تهران، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: حقوق اساسی). ١٣٨٣(صفار، محمدجواد 

 .انتشارات استادی
بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در «). ١٣٨٨بهار( عبداللهی، محمد و راد، فیروز

  .٦٣-٢٩، ص ١، دوره دهم، ش شناسی ایران   جامعه، مجله»)١٣٨٢ -١٣٠٤(ایران 
" دینیهای  شناسایی مبانی نظری گفتمان اسالمی توسعه با محوریت آموزه)." ١٣٩٢(عبدالهی،محسن

 .١٣٢-١١٣تابستان، ص ،٢سیاست اسالمی،سال اول،شهای   پژوهشی پژوهش–فصلنامه علمی 
، »تأثیرات آن در دوره پس از انقالب اسالمیطبقه متوسط جدید و «). ١٣٨٦تابستان(عراقی، غالمرضا

 .٣٩- ٢١، ص ٣٨، سال دهم، ش  علوم سیاسیفصلنامه
  ، ٨، ش  متین، فصلنامه»انقالب اسالمی و الگوی بدیع نوسازی«). ١٣٧٩پاییز(فوزی، یحیی

 .٥٢- ٢٨ص 
 .، تهران، سمتای های مقایسه سیاست). ١٣٩٠(قوام، عبدالعلی 

 ، فصلنامه» و بازسازی هویت ملی در ایرانامام خمینی«). ١٣٨٧ابستانت(اکبر  کمالی اردکانی، علی
 .٢٢- ٧، ص ٤٥، ش حضور

نقش رسانه در توسعه سیاسی و «). ١٣٩١بهار(گلشنی، علیرضا، صالح اسکندری و علی جدیدی 
، ٢، دوره های سیاسی جهان اسالم  پژوهش، فصلنامه»اجتماعی با تأکید بر جامعه معناگرای ایران

 .٢٨- ٥ص ، ١ش 
 .، ترجمه طیبه واعظی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردیفهم آینده). ١٣٩٢(گوردون، آدام 

  .، تهران، درگاه ملی آمار١٣٩٤  آماری کشور سال سالنامه). ١٣٩٤(مرکز آمار ایران 
ار امام ، تهران، مؤسسه نشر و تنظیم آثشرح حدیث جنود عقل). ١٣٧٧(الله  موسوی خمینی، سیدروح

  .خمینی



 ١٣٩٧پاییز و زمستان / شمارۀ چهاردهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش٤٠

: نتایج سرشماری دسترسی خانوارهای ایرانی به فناوری اطالعات و ارتباطات، قابل دسترسی در
https://mis.ito.gov.ir/result_tahlil.  

، تهـران، انتـشارات وزارت فرهنـگ و نیافتگی در ایران موانع تاریخی توسعه). ١٣٨٠(خواه، مصطفی  وطن
 .ارشاد اسالمی

، ی، ترجمه محسن ثالثی در جوامع دستخوش دگرگونیاسیسامان س). ١٣٧٠(اموئل نگتون، سیهانت
  .تهران، نشر علم

Glossary of Futures Studies Terms (2007). Retrieved June 30, 2012, from 
http://www.audiencedialogue.net/gloss-fut.html 

Lucain, Pye & Verba Sindney (1965). “Political Culture and Political Development”, Princeton, 
Princeton University Press. 

 


