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 چکيده
حاکمیت جریان فکری نوسازی در ادبیات  ۀبه دور «توسعۀ سیاسی»ی صریح و مدرن پیرامون هابحث

توسعۀ سیاسی افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل  .شودمیتوسعه مربوط 

، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه است، بودن ، ترکیب مردمیمنافع فردی وجمعیتضادهای 

 پذیری بهتوسعۀ سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است و هر اندازه یک نظام سیاسی از انعطاف

گرایش  هروی به خود مختاری و از پراکندگی به یگان، از دنبالهاز سادگی به پیچیدگی، پذیرینا انعطاف

عۀ شرایطی که مانع توس، یابدبه همان نسبت توسعۀ سیاسی نیز در آن نظام افزایش می، پیدا کند

، ایدئولوژی و های جامعهپارگی، چندتوان گفت )تمرکز قدرتسیاسی در ساخت قدرت ایران می

نیروهای  یابیازمانس :ترین لوازم بالفصل توسعۀ سیاسی عبارتند ازمهمفرهنگ سیاسی گروه حاکم( و 

های نهادمند حل منازعات در درون وجود مکانیسم، ، آزادی مشارکت و رقابت سیاسیاجتماعی

زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات زدایی از زندگی سیاسی و کیشخشونت، ساختارسیاسی

تر آسان، شودد میتعیین زمانی که یک هنجار به لحاظ قانونی ایجا، .در نظام حقوق داخلیسیاسی

شود برای نمونه در قانون اساسی معین می، شوداست و این امر به استناد به قانون اساسی معین می

ه مقررات الملل اینک.در مقابل در حقوق بینکه چگونه مقررات قانون اساسی و سایر قوانین تصویب شود

ز الملل قوۀ قانونگذاری متمرک. در حقوق بیناستای دشوار تا اندازه، قانونی مشتمل بر چه مفادی است

 نماید. الملل تعیینمراتب کلی در میان قواعد حقوق بینو نیز نهاد یا ارگانی وجود ندارد که یک سلسه

 .توسعه، پارگی حقوقی و سیاسی، چند، موانع توسعۀ سیاسیتوسعۀ سیاسی: اژگان کليديو
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 پارگی حقوقی و سياسیموانع توسعۀ سياسی در ایران با تکيه بر چند
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 مقدمه
. سیاسی است ۀدکننده تغییر در پدینیز بیان توسعۀ سیاسیبدین مفهوم  .کندمیآن است که چیزهایی تغییر  ۀکننداصطالح توسعه بیان

 دۀث پیچیمسائلی است که مباح، سیاسی و هدف تغییر ۀموضوع تغییر یا به تعبیری ابعاد پدید، ایجاد تغییر، گیری تغییرجهت، اما چگونگی

عنوان توسعه به. داندمیگرای هدفدار ( توسعه را نوعی فرآیند غایتH.parkپارک ). ی پیرامون آن را شکل داده استاهسیاسی و چالش عۀتوس

 .شودمیسوی شرایط مطلوبی از ساختار زندگی بشر مطرح حرکتی در طول زمان به

وع کید بر همین موضمارک گاز یوروسکی با تأ، استجویانه برای نیل به یک هدف پویشی ترقی ۀدهندحرکت در فرآیند توسعه نشان

نگاهی  زا .ایدئولوژیک استداند و لذا واجد بار میگراست که هدفی سیاسی را مفروض غایت و مفهوم سیاسی توسعۀ سیاسیمعتقد است که 

یی هادفسوی همعنای رفتن بهطرف دیگر بهقابل تعریف باشد و از غیر هایی  عمدتاًسوی هدفمعنای پیشرفت بهدیگر توسعه ممکن است به

مشخص  (که حالت یا وضع نهایی را )که توسعه  باید به آن بینجامدمیولی حتی هنگا شودعاملی خارجی از جمله خود ماتعیین می ۀلیوسکه به

بریم میکار را  به« توسعه » ۀکه واژمیهنگا بنابراین. دهیم که چنین وضعی وجود داردمیبه آسانی فرض را بر این قرار  کنیم باز ظاهراًمین

 .سوی یک وضع نهایی خاصباید نزد خود روشن کنیم که آیا غرض آن دگرگونی محض است یا دگرگونی به

ول حنظام سیاسی خود را نیز پذیرای این ت، جوامعی توسعه خواهند یافت که در زمان الزم و همراه با سایر تحوالت اقتصادی و اجتماعی

 ۀتوسع ۀبرنام ۀدر گزارش ساالن، کننده یکدیگر و یا الزم و ملزوممرتبط و متکامل ۀعنوان دو مقولبه، ی سیاسیهاتوسعه و سیستمۀ رابط. نمایند

انی انس ۀگردد که مقصود از توسعمیکید قرارگرفته است و متذکر ۀ انسانی هم مورد تأتحت عنوان توسع 1991اقتصادی سازمان ملل در سال 

تر و همراه با تشریک نحوی دمکراتیکاقتصادی به ۀای که توسعهگونبه، انتخاب مردم ۀگسترش دامن»عبارت است از ، آن ۀی عمدهاو هدف

ی هاریگیهمچنین هر فرد انسانی بایستی فرصت آن را داشته باشد که در تصمیم، مین شودی بیشتر از جانب کشورهای مختلف تأمساع

 .«سی مربوط به جامعه مشارکت کند و از آزادی سیاسی و اقتصادی برخوردار باشد سیا

حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر ، قاضی موظف است کوشش کند»ایران میقانون اساسی جمهوری اسال 161مطابق اصل 

قانون آیین دادرسی مدنی  3 دۀمشابه همین حکم در ما، « ه را صادر نمایدحکم قضی، فتاوی معتبر یا مینیابد با استناد به منابع معتبر اسال

قوانینی است که در درون ، شود که منبع اصلی برای حل و فصل اختالفاتمیه ظبراین اساس مالح .نیز اندیشیده شده است 1319مصوب 

همچنین به موجب مقررات قانون داوری .امر استثنایی است، حقوقی یهاو ارجاع به تجویزات سایر نظام، نظام حقوقی ایران تدوین شده است

ی اند رأنظر طرفین یا قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص که طرفین تعیین کردهداور باید بر اساس قواعد حقوقی مورد، 1316مصوب 

ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه میجمهوری اسالصالحیت دادگستری »ترین این موارد در قانون امایکی از پیچیده ؛صادر کنند

تواند نسبت به رفتارها و اقدامات میقابل مشاهده است از آنجا که در نتیجه اجرای این قانون محاکم  ایران  1391مصوب «ی خارجیهادولت

شود و در مقابل با توجه میالملل مطرح وق بینمهم حق ۀعنوان قاعدنیز به« مصونیت دولت »بحث ، ی خارجی اعمال صالحیت کنندهادولت

ت که بنابراین مشخص اس .لمللی دولت ایران شوداولیت بینئبه اینکه در صورت نقص مصونیت قضایی دولت خارجی ممکن است موجب مس

 .ملل درگیر خواهد بودالی مختلفی از قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینهادر نتیجه اجرای قانون  مذکور دادگاه داخلی با بخش

روزی و نیافتگی و تیرهماندگی و توسعهدوست و دلسوز و بیدار دل در مورد رمز و راز عقببیش از یک صد سال است که ایرانیان میهن

د تا همین ماندگی هستنا عقبنام عدم توسعه یای بهلهشورهایی که امروز درگیر مسأتمام ک . تقریباًاندمل پرداختهبختی خود به تفکر و تأشور

کردند افراد این جوامع فکر میمیتما سیاستمداران و تقریباً، روشنفکران، آزادی خواهان، اواخر در تقابل و تعارض یا استعمار و استثمار بودند

 .خوشبخت داشته باشندای مترقی و خواهند توانست جامعه، دست آوردند استقالل سیاسی و حذف نفوذ بیگانگانهکه با ب

 

 :بحث و چهارچوب نظري .1

 .توسعه و توسعۀ سياسی: 1-1
و میدان یافتن آنها برای ، عناصر مختلف در اجتماع هاو قابلیت هاهای الزم برای بروز و ظهور ظرفیتتوسعه یعنی فراهم شدن زمینه

عه به در طول تاریخ مفهوم توس.اجتماعی در بطن جامعه و حکومتواقتصادی، و کیفی سیاسیمیی کهادستیابی به پیشرفت و افزایش توانایی

معرفتی متنوع و متکثر بوده است. فارغ از مفهوم مدرن توسعه که  –ی انسانی در قلمروهای زیستی هاو اندیشه هاتناسب گوناگونی فرهنگ

 اصل، در باب توسعه و شرایط و مختصات آن بوده استهای جدید پردازیمحصول تحول فرهنگ سیاسی مغرب زمین و ظهور آرا و نظریه عمالً

 :1331وام قوابط حکومت با مردم است )گیری و تعیین نوعیت و ماهیت نظام سیاسی و ربنیادین در حاکمیت و مبنای تصمیممیتوسعه مفهو

33). 
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و کیفی است که الزمه تحقق و رکن اساسی آن  مید کتوسعه دارای ابعا، توسعه باید در پرتو آهنگ زمانی خود مورد مطالعه قرار گیرد

و  جانبه یافتههمه ۀو جوامعی توسع یابدمیدر تطبیق و تطابق نظام سیاسی با تحوالت رشد است و از طریق مشارکت ملی امکان حصول 

 .نیز پذیرای این تحول کنندنظام سیاسی خود را ، همراه با سایر تحوالت اقتصادی و اجتماعی، یابند که در زمان الزممی

و روند  شوندتولیدات کاال و خدمات میتوسعۀ فرایندی است که موجب رشد کمی :کنیمشرح ذیل بیان میچند تعریف مهم از توسعه به

مادی  تقویت بنیۀ مالی وبرد و ضمن حصول استقالل اقتصادی و سوادی را از بین میمحرومیت یا بی –های ناباب اجتماعی نظیر فقر آن پدیده

دانند که موجب افزایش تولید برخی توسعه را فرآیندی می .پذیردو فنی صورت می علمی -ترقی فرهنگی–تحقق عدالت اجتماعی –جامعه 

ه دانند اما بشود میشود و برخی آن را فرآیندی که موجب افزایش در آمد سرانه در بلند مدت میسرانۀ شاغلین نیروی کار در بلند مدت می

ند عبارت دیگر توسعه فرآی، یا بههاها و معیارها یا ارزشای از شاخصتوان گفت که توسعه یعنی فرآیند بهبود با توجه به مجموعهطور کلی می

عی و ور جمططور بنیادی و اساسی بهشرایط کار و نحوۀ مدیریت نهادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هر کشور به -بهبود در سطح زندگی

ای به جامعۀ دیگر و از زمانی به زمان دیگر در حال لذا از این نظر مفهوم توسعه، جنبۀ نظری و ارزشی داشته که از جامعه، باشددر کنار هم می

، شجاعی)عباسی سورداشت . رشد اقتصادی الزاماً توسعه را به همراه ندارد اما زمانی که توسعه اتفاق بیفتد رشد را نیز به همراه خواهدتغییر است

1331:11.) 

 

 :ایرانمیجمهوري اسال .توسعۀ سياسی1-2

ادی و های مرشد و گسترش همۀ شرایط و جنبه، . توسعه به بهبودتوسعه و سیاست تشکیل شده است ۀتوسعۀ سیاسی از دو کلم ۀواژ

 امنیت .شود از طرفی گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه استمعنوی زندگی اجتماعی گفته می

اما در  .ای از این احتیاجات استمجموعه، زیستصلح و موازنه محیط، رشد اقتصادی، برابری اجتماعی، ، مشارکت سیاسیآزادی فردی، ملی

یر به کند، این تدابمنظور ادارۀ امور کشور اتخاذ میتدابیری که حکومت به های مختلفی ارائه شده است در یک تعریف؛، تعریفباب سیاست

ها در داخل یک کشور جزئی از سیاست داخلی و سبات بین طبقات و بین ملتد سیاست داخلی و سیاست خارجی مناوشدو جزء تقسیم می

توان توسعۀ بندی کلی می(. در یک جمع232 :1363، زادهشود )سیف، جزئی از سیاست خارجی شمرده میها در عرصه جهانیروابط بین دولت

، توسعۀ سیاسی افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی وجمعی گونه تعریف کرد:سیاسی را این

یک نظام  اندازهتوسعۀ سیاسی با رشد دموکراسی مترادف است و هر ، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه است، بودنترکیب مردمی

، روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانه گرایش پیدا کنداز دنباله، به پیچیدگی ادگیاز س، پذیریناه انعطافپذیری بسیاسی از انعطاف

 (.19 :1331، یابد )قوامبه همان نسبت توسعۀ سیاسی نیز در آن نظام افزایش می

تعلق دارد و به ایجاد تعادلی تحقق نیافته در جهت رفع فشارها  هاملت ۀی همهافرایندی که به ارزش، ستهاحق ملت توسعۀ سیاسی

گیرد و میاجتماعی و فرهنگی را دربر ، نظام اقتصادی طوری که کلّپردازد بهمیی مختلف زندگی اجتماعی و انسانی هاو مشکالت بین بخش

شود و در بسیاری از موارد حتی عادات و میمردم میعمو هایاداری و دیدگاه، های نهادی و اجتماعیی اساسی در ساختهاشامل دگرگونی

 .دهدمیالشعاع قرار رسوم و عقاید مردم را تحت
ای مورد توجه دانشمندان های مقایسهدر چهارچوب مطالعه سیاست 1961و اوایل دهه  1911 ۀاز اواخر ده توسعۀ سیاسی ۀمقول

محققین  1961 ۀشد ولی از اواخر دهمیتوجه  توسعۀ سیاسیبه ابعاد اقتصادی  11و  21ی اهرغم اینکه در دههعلی .سیاسی قرار گرفتعلوم

ن هیچ وجه یک مفهوم روشبه توسعۀ سیاسی .اندداده های اقتصادی بهاعلوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخص

در ادبیات جدید توسعه که حتی  .(13 :1332، متفاوتی از آن داشته باشند )فراهانیهای توانند برداشتمیو دقیق نیست و افراد مختلف 

عدی و انسانی و اجتماعی بُ ای کیفی و جامع و چندتوسعه مقوله، به آن پیوسته است 1991انسانی  ۀسازمان ملل متحد نیز با گزارش توسع

د ) گیرمیاجتماعی و سیاسی ( هر دو صورت ، در ایستارها و ساختارها ) اقتصادیشود که از گذر نوسازی یعنی تغییرات اجتماعی میقلمداد 

 .(21 :1333، میکاظ

ن سطح تری، توسعۀ سیاسی پیچیدهجامع و شدیداً کیفی بودن، توسعۀ سیاسی یک مفهوم غایتگرا است و به دلیل چند بعدی بودن

بندی سیستم سیاسی و سازمان حکومت دسته، سعۀ سیاسی بیشتر حول سه محور  مردمتو جامعۀ سیاسی عناصر، توسعۀ یک جامعه است

، نوعی انسجام در حال گسترش از شهروندان فعالتوسعۀ سیاسی در ارتباط با مردم یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی وسیع مردم بهکنند؛ می

کنترل ، سی یعنی گسترش ظرفیت سیستم سیاسی برای ادارۀ امور عمومیتوسعۀ سیادر ارتباط با عملکرد سیستماتیک دولت و بخش عمومی

دن  تر شتوسعۀ سیاسی یعنی افزایش تمایز ساختاری وتخصصی، و در ارتباط با سازمان حکومتاختالفات و برآمدن از عهدۀ تقاضای عمومی

 ( 111 :1316، هزادها و نهادهای مشارکت کننده.)امینکارکردها و متمرکزتر شدن همۀ سازمان
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طور فعال هباشد که بها و تشکیالتی مییی ساختاری و تخصصی سازمانامعنای افزایش کارمدنی به ۀسیاسی در ارتباط با جامع ۀتوسع

مدنی در جوامعی  ۀتجربه نشان داده است که عناصر جامع کنند و گذشته از تجمع و بیاننقش واسطه را بین شهروندان و حکومت بازی می

 ( .121 :1311، کاظمی)اخوانکند که دولت در آن مقتدر و قانونمند باشداستقرار پیدا می

 

 توسعۀ سياسی:اصول ثابت  1-2-1
 نام برد که عبارتند از: توسعۀ سیاسیتوان به عنوان اصول ثابت میدوازده اصل را 

 ؛فردگرایی مثبت باید تشویق گردد 

 ؛استقرایی قوی برخوردار باشد هایتفکر از زمینه 

 ؛متاع خصوصی باشد، و تخصص متاع عمومی، تفکر 

  ؛ریزی جامعه باشدترین رکن برنامهآموزش مهم 

 ؛های کار جمعی را بیاموزدعموم مردم منطق و شیوه 

 ؛قوی و مستحکم باشدبسیار  جامعه هویت عمومی 

  ؛میان مردم بنیادی پذیری دردنبال آن قانونعالقه به جامعه و به 

 ؛مردم همسو باشدت حاکمه با مصالح و منافع عمومیأمنافع هی 

 ؛ثر و فعال باشندؤدولتی در نظام اجتماعی مدولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهادهای غیر 

 ؛آرامش اقتصادی وجود داشته باشد 

 ؛پذیری باشدنگری و اصالحگیری مبتنی بر اصالحتصمیم 

 لیاقت صورت گیرد افراد بر اساس رقابت توانایی و انتخاب. 

ی های انساننظر واال با توجه با ارزشمنطقی و استقرایی دارد و یک جامعه را از نقطه ۀگانۀ فوق جنبشیوۀ دستیابی به اصول دوازده

اصول به صورت یک سیستم سیاسی از مصداق . مصادیق بعضی از این اصول در برخی جوامع وجود دارد اما مجموعه از دهدمدنظر قرار می

های ای که مبانی تئوریک توسعۀ سیاسی با آرمانهای انسانی است به گونه. مقصود ما تلفیق نظریه با اصول و ارزشخاصی برخوردار نیست

این  گر سازدتوسعۀ سیاسی جلوهعام انسانی ادغام گردد و حرکت تکاملی جامعه را در مسیر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی و در نهایت به سوی 

 .است استنباطی که نویسنده از یک جامعۀ توسعه یافتۀ سیاسی دارد

، واژه و مفهوم توسعه که هم .به عبارت دیگرسر خواهد بردای که در مسیر توسعه و بهبود حرکت نکند در جمود بهطبیعی است جامعه

بوده و سابقۀ آن به شروع زندگی انسانی باز ی جدید نیست بلکه قدیم، به خود گرفته استترین حالت را در متون علوم انسانی اکنون عام

ای پیدا کرده است، مفهوم توسعۀ جنبه همگانی سابقهشدت و سرعت و کیفیت بیاز آنجا که شکل و محتوای توسعه در دهۀ اخیر به گردد.می

 (.26 :1311، القلم)سریعفنی و سیاسی تلقی شده است، اقتصادی، اجتماعی، مسائل علمیصورت مخرج مشترک تمامیو به

 

 :در اسالم .توسعۀ سياسی 1-3

 پژوهان قرارداده، محققان و دانشرا فراروی تصمیم گیرندگان در ایران مسائل مهمی و استقرار جمهوری اسالمی پیروزی انقالب اسالمی

در رابطه با توسعۀ سیاسی در اسالم الگوهای نظام سیاسی  حکومت دولت و نظام سیاسی اسالم شکل گرفت.است که غالباً در چهارچوب اسقرار 

ویژه دوران حکومت حضرت علی )ع(استناد کرد همچنین به کلمات و بیاناتی که از اسالم در زمان پیامبر اسالم و خلفای پس از آن حضرت به

 .ال باشدؤتواند از مستندات ما برای پاسخ به این سی عقلی نیز میهاطور طبیعی پاسخمعصومین رسیده است و به

، ساختار .براین اساسمنظور از ساختار سیاسی اسالم ماهیت و اجزا و چگونگی تعامل عناصر مختلف نظام سیاسی اسالم با یکدیگر است

 مردم(. ،حاکم و رهبر، )قانونشودنظام سیاسی از سه عنصر مرتبط به هم تشکیل می

 الف(قانون:

.و همۀ دهد، بلکه قانون فرمانروای اصلی جامعه است، ارادۀ فرد فرمان نمیمبتنی بر قانون است در این نظامنظام سیاسی اسالم نظامی

؛ اما معاف نیست اند در این نوع نظام سیاسی هیچ فردی با هر مقام و مسئولیتی از شمول قانونافراد جامعه و حتی رهبر تحت فرمان قانون

 .قانون الهی استنکتۀ مهم در این است که قانون حاکم در نظام اسالمی
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 ب(حاکم و رهبر:

ترین شرایط که همۀ حتی در آرمانی حکومت قانون است، اما قانون بدون حاکم و رهبر و مدیر قابل اجرا نیستچند حکومت اسالمیهر

جانبه ر باشند و خودرا موظف به پیروی از قانون کنند، باز هم بدون حاکم و مجریان قانون حاکمیت همهها از فرهنگ عالی انسانی برخورداانسان

طور جویی بهخواهی و سودها را از حوزۀ خودتوان انسانترین نظر نسبت به انسان نمیقانون ممکن نیست؛ زیرا حتی بر مبنای خوش بینانه

نی بی، رهبری و حکومت پیشلذا در ساختار سیاسی اسالم تحقق حکومت قانونی کافی است مطلق جدا کرد و همین دو خصیصه جهت منع

 .شده است

 ج(مردم:

پذیرد و قانون الهی حاکم تحقق نمی، در نظام سیاسی اسالم مردم چنان مقام واالیی دارند که اساساً بدون آنان حکومت

ای امعهداد به این دلیل بود که جکرد و حکومت تشکیل نمیمیتبلیغ  را ل در مکه دین اسالم. بدون شک پیامبر اسالم اگر سیزده ساشودنمی

های اولیۀ چنین پذیرشی در یثرب شکل گرفت، پیامبر که پایهباشد و به آن تن دهد وجود نداشت و آن هنگامی که پذیرای حکومت اسالمی

 .دبدون درنگ به تشکیل حکومت و استقرار قانون اقدام کر

 

 توسعۀ سياسیموانع .4.1
، ایدئولوژی و فرهنگ های جامعهچند پارگی ،توان گفت مانع توسعۀ سیاسی در ساخت قدرت ایران است )تمرکز قدرتشرایطی که می

 سیاسی گروه حاکم ( است .

آمیز و.. احتمال مشارکت و منابع اجباراعم از ، ترین فرض این است که افزایش کنترل حکومت بر منابع قدرتتمرکز قدرت: اساسی 

 .شودمی مانع توسعۀ سیاسی، رودهد و از اینرقابت سیاسی را کاهش می

 رۀمانع وصول به اجماع کلی دربا، جامعه درناپذیر های آشتیدر دومین فرض وجود هر هر نوعی از شکاف های جامعه:پارگیچند 

رقابتی کند و به استقرار نظام غیرهای الزم برای مشارکت و رقابت جلوگیری میارچوبهچ اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین

 .رساندکمک می

 ه از آن جهت ک، ی در فرایند توسعۀ سیاسی استژسومین فرض مربوط به نقش ایدئولو ی و فرهنگ سیاسی گروه حاکم:ژایدئولو

 ۀالبته باید توجه داشت پیدایش این زمین ؛ۀ سیاسی را فراهم آورده استذهنی مناسب در نزد الیت سیاسی برای تحقق توسع ۀزمین

  .ای داردذهنی و عقیدتی خود روند پیچیده

ا دانند تمعنای چگونگی از میدان به در بردن رقبا و مخالفان میرسد در ایران هیأت حاکمه یا مردم سیاست را بیشتر بهنظر میبه

، بحث کلی دربارۀ توسعۀ سیاسی در ساخت .در حقیقتامور جامعه ۀو ایجاد آشتی و سازش برای حسن ادارمعنای چگونگی جلب همکاری به

 :شودقدرت ایران به سه بخش عمده تقسیم می

 عنوان مانع تفاهم و اجماع سیاسیهای جامعۀ سیاسی بهچند پارگی. 

 عنوان یکی از موانع عمدۀ سیاسیبهن در ایران و تمرکز کنترل منابع قدرت رساختار قدرت سیاسی مد. 

 های سیاسی موجودعنوان زمینۀ مغایر با روابط و رقابتهای سیاسی بهفرهنگ یا عقیدۀ سیاسی هیأت حاکمه و یا الیت. 

ه خود افزایش کنترل و تمرکز منابع قدرت توسط حکومت ک -1:  طور کلی موانع توسعۀ سیاسی در ایران از نظر بشیریه عبارتند ازبه

مدت های جامعه و عدم ایجاد اجماع کلی در جامعه بر سر اهداف بلندچندپارگی -2گردد.مانعی در جهت مشارکت و رقابت سیاسی تلقی می

ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکم و عقیده و نگرش -3.شودزندگی سیاسی که این مسأله نیز مانعی در جهت مشارکت سیاسی تلقی می

، آزادی یابی نیروهای اجتماعی:سازمانترین لوازم بالفصل توسعۀ سیاسی عبارتند از.به اعتقاد وی مهمارکت سیاسی یا ممانعت از آنآنها به مش

ایی زدزدایی از زندگی سیاسی و کیشخشونت، های نهادمند حل منازعات در درون ساختارسیاسیوجود مکانیسم، مشارکت و رقابت سیاسی

 .جهت تقویت ثبات سیاسی از سیاست در

علی کاتوزیان از جمله .محمدکنندهای خودکامه در ایران تأکید میای دیگر در توضیح موانع سیاسی در ایران بر حضور حکومتعده

دهد وی یح میماندگی تاریخی ایران را در قالب حضور مدوام حکومت و جامعۀ خودکامه و فقدان قانون در ایران را توضکسانی است که عقب

جز در یکی دو ، ایران سرزمین پهناوری است که» گویددهد و میگیری خودکامه در ایران را به مسألۀ کمبود آب ارجاع میعلل اصلی شکل

نیروی  یک، .از سوی دیگراند و ثانیاً از یکدیگر دور افتاده بودندهای آن اوالً مازاد تولید نداشتهآبادی، در نتیجه،آبی است، دچار کمگوشۀ آن

ولی با اذعان  (.1331:11، )کاتوزیان» توانسته مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و به دولت مقتدری بدل شودمتحرک مینظامی

حال در غیاب هر.بهداندمه می، هم جامعه و هم حکومت در ایران را خودکافرما بودهکامگی حکمای فرهنگی خودگونهاین مطلب که در ایران به

دلیل استقرار فرهنگ . به اعتقاد کاتوزیان بهاندومرج دو روی سکه در ایران در طول تاریخ بوده، حکومت خودکامه و هرجاندیشۀ اسالمی
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حکومت  -ومرج هرج -کامه همواره چرخۀ حکومت خود، های خودکامههای احتمالی برای حکومتخودکامه در ایران و عدم وجود بدیل

ماندگی ایران به الدّین تبریزی و ژان شاردن فرانسوی نیز در توضیح عقبقطب، بر کاتوزیانکامه در ایران تداوم داشته است عالوهخود

 .( 11،  1333، منفردو  زادهجمعه)امامکندهای خودکامه و شاهان فاسد اشاره میحکومت

 

 :پارگی حقوقیو چند توسعۀ سياسیموانع . 1-5

حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر ، قاضی موظف است کوشش کند»ایران میقانون اساسی جمهوری اسال 161مطابق اصل 

یین دادرسی مدنی قانون آ 3دۀ مشابه همین حکم در ما، « حکم قضیه را صادر نماید، فتاوی معتبر یا مینیابد با استناد به منابع معتبر اسال

قوانینی است که در درون ، شود که منبع اصلی برای حل و فصل اختالفاتمیه ظبراین اساس مالح .نیز اندیشیده شده است 1319مصوب 

ی داور همچنین به موجب مقررات قانون.امر استثنایی است، ی حقوقیهاو ارجاع به تجویزات سایر نظام نظام حقوقی ایران تدوین شده است

اند نظر طرفین یا قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص که طرفین تعیین کردهداور باید بر اساس  قواعد حقوقی مورد، 1316مصوب 

ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه میصالحیت دادگستری جمهوری اسال»ترین این موارد در قانون ی صادر کنند امایکی از پیچیدهأر

تواند نسبت به رفتارها و اقدامات میقابل مشاهده است از آنجا که در نتیجه اجرای این قانون محاکم  ایران  1391مصوب  «ی خارجی اهدولت

شود و در مقابل با توجه میالملل مطرح مهم حقوق بین ۀعنوان قاعدنیز به «مصونیت دولت»بحث ، ی خارجی اعمال صالحیت کنندهادولت

که  بنابراین مشخص است.المللی دولت ایران  شودولیت بینئصورت نقص مصونیت قضایی دولت خارجی ممکن است موجب مس به اینکه در

 .الملل درگیر خواهد بودی مختلفی از قواعد اولیه و ثانویه حقوق بینهادر نتیجه اجرای قانون  مذکور دادگاه داخلی با بخش

تر است و این امر به استناد به قانون اساسی آسان، شودنی که یک هنجار به لحاظ قانونی ایجاد میتعیین زما، در نظام حقوق داخلی

 .در مقابل در حقوقشود که چگونه مقررات قانون اساسی و سایر قوانین تصویب شودبرای نمونه در قانون اساسی معین می، شودمعین می

یا  گذاری متمرکز و نیز نهادالملل قوۀ قانون. در حقوق بینای دشوار استتا اندازه، ه مفادی استالملل اینکه مقررات قانونی مشتمل بر چبین

 .(1396:121، )حسینیالملل تعیین نمایدارگانی وجود ندارد که یک سلسه مراتب کلی در میان قواعد حقوق بین

رو بهای روبلکه کشورهای توسعه یافته نیزدر مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازه، حال توسعهتنها کشورهای درنه، با گذشت زمان

رجی اگذاری خسرمایه، . یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادیتنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است، حل آنهاشوند که راهمی

 .آیدشمار میکنندۀ نرخ رشد اقتصادی برای آینده بهعامل تعیین، است که گذشته از تأمین سرمایه

. به دیگر سخن جوامع پیشرفته بیش از آنکه به یافتۀ صنعتی استسوی کشورهای توسعهبه، گذاری، گرایش عمدۀ سرمایهامروزه نیز

 .ندازنداکار میویژه در بخش صنعت در اقتصاد و کشورهای مشابه خود بههای خود را بهسرمایه، کنندنیافته توجه اقتصاد و کشورهای توسعه

ها ساختگذاری و نیز وجود قوانین و مقررات با ثبات و نیاز به تکنولوژی یکدیگر و فراهم بودن زیروجود ثبات سیاسی و امنیت سرمایه

گذاری خارجی .گذشته از زمینۀ سیاسی و اقتصادی سرمایهاری کشورهای توسعه یافته در خاک یکدیگر استگذگونه سرمایهاین از دالیل علمی

 (.113 :1336و همکاران، ، زادهنیاز به زمینۀ حقوقی مطلوب دارد )عماد

الملل ان قواعد حقوق بینموضوع کلی تعارض میالملل بهپارگی حقوق بینالملل در گزارش خود در خصوص چندکمیسیون حقوق بین

 کند.گونه قواعد در تقابل با یکدیگر اشاره میلحاظ گسترۀ قاعده یا اطراف آن یعنی عام و خاص بودن قاعده و ارتباط اینبه

 

  :ي سياسیهاپارگیچند.1-6

اهش ک یاش فزایا درآمدسرانه، ناخالص ملی، هایی چون تولیدطریق شاخص از و پذیرند اقتصادی که کمیت ۀخالف معیارهای توسعبر

 .سنجش قرارداد محاسبات دقیق موردارزیابی و های آماری باارچوبهچ در اقتصادی را ۀتوسع میزان توانمیزان اشتغال می و یا خریدقدرت

توسعۀ ی توان پارامترهانمی توسعۀ سیاسیکیفی  ناپذیری عناصرعلت کمیتبه به انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرا قادر توسعۀ سیاسیدر 

نهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم  پذیری یا مشروعیت سیاسی وگیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعهدقیق اندازه طوربه را سیاسی

ن ست که میان ایای ازیاد و ارتباط پیچیده مهم وجود متغیرهای نسبتاً ۀتواند صورت پذیرد. مسألسختی میازآن به توسعۀ سیاسیمیزان 

ی و معلولی را از هم بازشناخت. مثالً مشروعیت سیاسی توان روابط علّسادگی نمیبه تعامل این متغیرها طوری که ازبه، متغیرها وجود دارد

مشروعیت  و توسعۀ سیاسیبه  خود ۀنوبدر حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به، شودجامعه می خودباعث افزایش سطح مشارکت در

 :توان چنین برشمردمیرا  پذیرش بیشتری برخوردارند از توسعۀ سیاسیکه در مورد  هایشاخص .کندسیاسی کمک می

 ؛میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان 

  ،مطبوعات و قدرت سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی

 ؛انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان
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 ؛حکومت قانون و نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی 

 ی و معضالت سیاساداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکالت  ۀم از طریق ایجاد شبکدمیزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مر

. وجود آیدهایی فراهم میشود و گشایشاین است که با توسعۀ سیاسی بسیاری از مشکالت جوامع سنتی حل میرسد، می نظرجامعه. آنچه به

 .ای است که به توسعۀ سیاسی رسیده باشدجامعه ۀدهندهای که برشمردیم همگی نشانشاخص

د زیرا احتمال کاربر، گرددمیآمیز بسیار مخاطره توسعۀ سیاسیپارگی تمرکز منابع قدرت در دست حکومت از لحاظ شرایط چندتحت

از سوی دیگر تمرکز منابع قدرت و کنترل بر آنها موجب تشدید و تعمیق  .یابدمیق خاص افزایش ئدر خدمت منافع و عال میقدرت عمو

 کند و از سوی دیگر تمرکز منابع قدرتمیتمرکز کنترل بر منابع قدرت مساعد  ۀها زمینپارگیسو چندز یکبنابراین ا .گرددمیها پارگیچند

از سوی  .نظام با ثباتی نیست، رغم ظاهرپارگی علینظام سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت در شرایط چند.گرددمیها پارگیموجب تشدید چند

ها و یا پارگیآمیز حکومت بستگی به موفقیت در تقلیل چندن زندگی سیاسی و کاستن از خصلت اجباردیگر مشارکت و رقابت و نهادمند کرد

و  تفاوتیها موجب گسترش بیهای پاره فرهنگدر مقابل نادیده گرفتن عالیق و ارزش .خنثی کردن آثار آنها در سطح زندگی سیاسی دارد

 ۀ)قویحکومت یاسیس ینهادها. (12  :1331 ، محمدنژاد) انجامدمیو سیاسی  میامور عموق عامه به ئگردد و به کاهش عالیأس سیاسی می

از بازنگری قانون اساسی مطلوب نبوده و  سمقننه و مجریه پ ۀوضعیت دو قو: رانیامیاسال یدر جمهور توسعۀ سیاسی( و هیمجر ۀمقننه و قو

و شورای نگهبان و میاختالف بین مجلس شورای اسال، مذکور ۀبوده است. دردور اجتناب ناپذیر، اصالح قانون اساسی جهت اصالح این روند

و نهاد دمجریه نیز وجود  ۀ. در قوداشتندمقننه اثر منفی  ۀیی قواگذاری عواملی بودند که در کاردخالت نهادهای دیگر در کار قانون

مجمع .یی این قوه شده بوداموجب تداخل وظایف و کاهش کار، وهعدم تمرکز در این ق، عبارت دیگروزیری و بهجمهوری و نخستریاست

مجریه  ۀونماید. قمیتشخیص مصلحت نظام با دخالت در اختالفات مجلس و شورای نگهبان از طوالنی شدن تصویب برخی از قوانین جلوگیری 

تری به خود گرفت. باوجود اینکه تغییرات صورت شکل مطلوب، گیریبعد از اصالح قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری و تمرکز تصمیم

این  با این وجود، یی این دو نهاد شده استامجریه و مقننه در بازنگری قانون اساسی بسیار مثبت بوده و باعث افزایش کار ۀگرفته در دوقو

 نیاز به بررسی و و کامل برخوردار نیست صورتبهایران هنوز هم از تعامل سه قوا  میتحقیق نشان داده است که قانون اساسی جمهوری اسال

 .مطالعه دارد

 

 گيرينتيجه
تا همین اواخر در تقابل و تعارض با استعمار  ،ماندگی هستندنام عدم توسعه یا عقبای بهلهأکشورهایی که امروز درگیر مس میتما تقریباً

دست آوردن استقالل هکردند که با بافراد این جوامع فکر می میتما سیاستمداران و تقریباًروشنفکران و ، آزادی خواهان، و استثمار بودند

تحقق و  ۀو کیفی است که الزممیتوسعه دارای ابعاد ک .ای خوشبخت و مترقی بسازندو حذف  نفوذ بیگانگان خواهند توانست جامعه سیاسی

 ۀو جوامعی توسع یابدمیرکن اساسی آن در تطبیق و تطابق نظام سیاسی با تحوالت رشد است و از طریق مشارکت ملی امکان حصول 

وسعۀ ت.خود را نیز پذیرای این تحول کنندنظام سیاسی ، همراه با سایر تحوالت اقتصادی و اجتماعی، یابند که در زمان الزممیجانبه یافته و همه

ورزان جامعه یعنی ملت را به هم قوای هیأت حاکمه یعنی دولت  و هم ذهن اندیشه، ای است که در دورۀ معاصر تاریخ جهانسیاسی پدیده

 .های متعددی را برانگیخته استخود معطوف ساخته و بحث
ن سطح توسعه تری، توسعۀ سیاسی پیچیدهکیفی بودنجامع و شدیداً ، دلیل چند بعدی بودنتوسعۀ سیاسی یک مفهوم غایتگرا است و به

. کنندبندی میسیستم سیاسی و سازمان حکومت دسته، جامعۀ سیاسی عناصر توسعۀ سیاسی بیشتر حول سه محور  مردم، یک جامعه است

، در ارتباط ل گسترش از شهروندان فعالنوعی انسجام در حاتوسعۀ سیاسی در ارتباط با مردم یعنی تغییر از وضعیت پراکندگی وسیع مردم به

ترل اختالفات کن، توسعۀ سیاسی یعنی گسترش ظرفیت سیستم سیاسی برای ادارۀ امور عمومی با عملکرد سیستماتیک دولت و بخش عمومی

دها تر شدن کارکرتخصصی وتوسعۀ سیاسی یعنی افزایش تمایز ساختاری ، و در ارتباط با سازمان حکومت و برآمدن از عهدۀ تقاضای عمومی

توسعۀ پارگی تمرکز منابع قدرت در دست حکومت از لحاظ تحت شرایط چند، ها و نهادهای مشارکت کنندهو متمرکزتر شدن همۀ سازمان

از سوی دیگر تمرکز  .یابدمیق خاص افزایش ئدر خدمت منافع و عالمیزیرا احتمال کاربرد قدرت عمو، گرددمیآمیز بسیار مخاطره سیاسی

انونی لحاظ قتعیین زمانی که یک هنجار به، در نظام حقوق داخلی گرددمیها پارگیمنابع قدرت و کنترل بر آنها موجب تشدید و تعمیق چند

ات شود که چگونه مقررمیبرای نمونه در قانون اساسی معین ، شودتر است و این امر به استناد به قانون اساسی معین میآسان، شودایجاد می

دشوار  ایتا اندازه، الملل اینکه مقررات قانونی مشتمل بر چه مفادی استدر مقابل در حقوق بین .قانون اساسی و سایر قوانین تصویب شود

الملل میان قواعد حقوق بین گذاری متمرکز و نیز نهاد یا سازمانی وجود ندارد که یک سلسه مراتب کلی درلملل قوۀ قانونا. در حقوق بیناست

 تعیین نماید.
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طور کلی موانع توسعۀ سیاسی در ایران افزایش کنترل و تمرکز منابع قدرت توسط حکومت که خود مانعی در جهت مشارکت و رقابت به

اسی که این مسأله نیز مدت زندگی سیهای جامعه و عدم ایجاد اجماع کلی در جامعه بر سر اهداف بلندگرددوچندپارگیسیاسی تلقی می

شود وایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکم و عقیده و نگرش آنها به مشارکت سیاسی یا ممانعت مانعی در جهت مشارکت سیاسی تلقی می

مه در ایران را به گیری خودکا، علل اصلی شکلکنندهای خودکامه در ایران تأکید میای موانع سیاسی در ایران بر حضور حکومتعده .از آن

ه ب توانسته مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند ومتحرک می شود یک نیروی نظامیدهد و گفته میمسأله کمبود آب ارجاع می

حکومت در ، هم جامعه و هم ای فرهنگی خود کامگی حکمفرما بودهگونهدولت مقتدری بدل شود؛ ولی با اذعان این مطلب که در ایران به

 ومرج دو روی سکه در ایران در طول تاریخ بوده است.، حکومت خودکامه و هرجهر حال در غیاب اندیشۀ اسالمیبه .داندایران را خودکامه می
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