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Introduction 

The present study seeks to examine the relationship between "reconciliation and 
political reconciliation" and " development and national development" in Iran. 

In this article, he first deals with development as a national and all-encompassing 

ideal in the world. It then goes on to outline theories and views that claim that 

development will be achieved in a context of peace and a world free of violence 

and war. 

In the framework of theoretical and approach considerations of this work; 

Communities, including society, social forces, elites and the political system in 

Iran, in order to achieve development, have to reduce the amount of internal and 

external conflicts and conflicts and their efforts in a conciliatory and peaceful 

context to achieve development. And aggregate progress. 

The article then deals with the pathology of the issue of political reconciliation, 
and proposes 5 key propositions that address the concrete and strategic 

requirements for achieving political reconciliation and development. The most 

important innovation of this article is focused on the production, aggregation and 

representation of theoretical, practical and applied literature on the need for 

reconciliation and political reconciliation in Iran, which has seriously endangered 

national development.  

Methodology 

This research has been done in the framework of a qualitative-conceptual 
method, lived experience, close and researching researcher, monitoring 

developments and document-library data collection. The researcher tries to show 

the relationship between the variables of political reconciliation and 

development, especially from the perspective of political sociology, and to 
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provide solutions appropriate to Iranian society within the framework of 

prescriptive, normative and strategic considerations.  

Discussion 

According to the author of the article, Iran today needs dialogue and 

reconciliation more than ever. Without reconciliation and dialogue, achieving 

growth and prosperity and relative social happiness is not possible; Because all 
positive activities take place in an atmosphere of peace, and no country has 

achieved its development goals under the influence of conflict and tension; In 

this regard, development requires a safe and peaceful environment. Therefore, 

this article, while examining the obstacles to political reconciliation in Iran, 

offers suggestions for removing these obstacles and preparing as much 

development as possible in Iran. 

Political reconciliation is one of the concepts of content change in political 

culture. In our country despite the many capacities and necessities in using this 

concept, it is practically in a cycle of misunderstanding, misreading and 

individual and group interests; In this regard, not only has it not found a place in 

the political program and action of socio-political actors and activists; Rather, it 

has been attacked by critics and opponents, both theoretically and practically, as 
an anti-value. 

By studying and reviewing various opinions, it can be said that political 

reconciliation is in fact a kind of reconciliation and active bilateral or multilateral 

complex politics in which the stakeholders, through or relying on accepting and 

recognizing each other; Dialogue, negotiation and bargaining, with rational 

calculation, expediency and insight and foresight to ensure the interests 

(individual, group, national and regional) and resolve problems and accept 

current trends based on existing laws and standards of political reconciliation.  

Accordingly, political compromise is a kind of collective agreement of political 

actors on resolving problems and accepting future trends based on existing laws 

and standards and sometimes based on "consent". Reconciliation, specifically as 
a passage through the two paths of "negotiation" and "amnesty, forgiveness and 

self-sacrifice", has both the capacity to deepen and reversible, and thus, 

reconciliation in violent, ideological, revolutionary and insurgent societies. It is 

considered a kind of "courage" and "self-sacrifice". Thus, political reconciliation 

is a kind of moral and virtue-based action arising from the nature of human 

beings, which pursues cooperation, interaction, reconciliation and seeking peace, 

which in itself has a kind of virtue and courage with a moral approach. 

Political development, as a multifaceted process, is also influenced by the 

capacities of the "political system" and the "society" in conducting political 

reconciliation. In other words; The capacity for political reconciliation is an 

indicator of the political development of a political system and society; from this 

point of view, the more the political society develops and institutionalizes the 
capacity for political reconciliation in itself and the institutions of power, society 

and social forces, civil institutions and in political culture, and internalizes and 

perpetuates reconciliation; Is more politically developed, Thus; Political 

development is not a one-way street, it is not only focused on the institution of 
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government and sovereignty, but also on the conciliatory action of society and 

social and civil forces. In this direction, the culture of adaptation, agreement and 

compromise with tolerance and the culture of dialogue, and especially critical 

dialogue among all forces and with the institution of power, is an important part 

of political development. 

Pathology of political reconciliation in Iran: Political reconciliation in the 

political society of Iran faces various obstacles and bottlenecks, and the traces of 

these harms can be sought in political, economic, social, cultural dimensions, 
which will be briefly referred to. 

- Hegemonic and antagonistic reading of the political sphere; 

- Misunderstanding of political reconciliation as commitment, passivity and 

submission; 

- Negative historical experiences of political reconciliation, especially in 

contemporary Iranian history; 

- The approach of the Islamic Revolution and the content of the Constitution in 

promoting revolutionaryism, xenophobia, insurgency and the conflict of foreign 

policy with the existing international order as an unjust system; 

 - Lack of proper observance of citizenship rights along with weak civic 

responsibility and the existence of some discrimination between different ethnic 

and national groups, along with the intensification of socio-economic gaps and 
the declining trend of the middle class, the spread of marginalization and 

increasing poverty and destitution And the spread of individual and collective 

conflicts; 

- Weakness of civil institutions and political organizations in peaceful and peace-

building activities; 

- Immoral competitions and recognition of another and rival's anonymity; 

- Ideological approach to reconciliation and tabooing the subject of negotiation 

and political reconciliation and highlighting jihad and martyrdom; 

- Weakness of education and promotion of peace and citizenship literature in the 

educational system, in public culture, in public and national media and from 

official tribunes; 
Solutions for Reconciliation and Development in Iran: There is no doubt that the 

way to achieve national reconciliation in Iran is through political development 

and the institutionalization of free and fair participation of all parties, ethnicities 

and factions in elections and decision-making. Political in Iran will lead to the 

further development of the country. With regard to this, in the following, we will 

review some strategies for achieving this in the Islamic Republic of Iran: 

- Leaving the misunderstanding of the issue of reconciliation; 

- Turning negative discourses into positive and patterned discourses; 

- Tolerant and comprehensive identification of actors; 

- Capacity building for the development of civic institutions; 

- Citizenship education and peace-building discourse; 

Conclusion 

Look at peace and reconciliation from every angle; Whether as a social 

phenomenon, or a social reality, whether peace as a social issue, whether peace 
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and reconciliation as a concern, an ideal and an ultimate goal, or as a basic need; 

Peace and reconciliation is a necessity today and tomorrow in Iranian society. In 

order to achieve this, although according to Morgenthau, the role of the 

government in ensuring and maintaining internal peace is a necessary condition, 

but in itself is not enough. Without government participation, internal peace is 

not possible, but peace in national societies cannot be achieved without 

government participation alone. Therefore, in the current situation in Iran, the 

pursuit of peace and reconciliation is the "common social responsibility" of all, 

including "social forces", "government", "elites" and "citizens". 

Regarding the requirements and prerequisites for the expansion of peace and 
convergence, it can be said that political development, political participation, the 

establishment of the system and civil rights, political socialization, political trust, 

responsibility, accountability, efficiency, etc. are the product of political 

reconciliation. Adherence to the constitution, the existence of an independent 

judiciary, fair trial and equal access to the courts, respect for the rights of 

minorities, ethnic groups and women, and marginalized forces are also part of 

the reconciliation and development project. On the other hand; Equitable 

distribution of wealth and regional balance and product development are 

reconciliation. Also, reducing the feeling of relative deprivation, eliminating 

negative mentalities after reconciliation will be achieved, and undoubtedly, 

preserving the historical geography of Iran in the light of reconciliation of all 

ethnic groups and individuals will be achieved more than before. In addition to 
these issues, social trust, institutional trust (trust in the efficiency and 

performance of institutions by the people), social capital, social satisfaction, the 

existence of social institutions, etc. will also be achieved in the light of political 

reconciliation. 

Therefore, the struggle for peace and reconciliation will have numerous 

consequences in various fields, which will appear in the process of its 

realization. Thus; Perhaps never before has there been a sense of the need for 

national solidarity, political reconciliation and universal national reconciliation. 

No time like today's conditions of the country in spite of apparent unity; It was 

not plural and yet dispersed. Never before in the country, as today, have the 

forces been in intellectual, structural and functional challenge and conflict, and 
there has never been such a division and conflict in the body of social forces. 

Our society today suffers from many problems that, if left unchecked, may 

sooner or later turn into a crisis. These problems range from environmental 

issues such as water wastage, soil erosion and air pollution, to social anomalies 

such as addiction, divorce, the spread of violence, increased corruption and rent-

seeking, and other immoralities we face on a daily basis, as well as poverty and 

discrimination. It includes class distance, and the experience of decades of 

revolution has shown that no faction alone can solve these problems. 

In such circumstances, the use of the discourse of national reconciliation is an 

undeniable necessity for the Iranian society. Of course, the emergence of any 

discourse, including the discourse of peace and development in the productive 

society: 
- The internal capacities and requirements of certain sections and periods of the 
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socio-political life of the society and the country, 

- Interaction and weight of major actors in the political and social spheres of 

society, 

- Position, function and weight of civil institutions, 

- How to distribute scarce resources such as power, wealth and capital, land, 

work, prestige and status and the need to review and redistribute these resources 

(peace as a fair, equitable, moral management of scarce resources according to 

the two elements of "time and place" and "The weight of influential elements" 
through the law and the involvement of the country's economic system and its 

orientations, 

- The nature and essence of government and the structure of government and the 

interests of the institution of power, 

- The impact of foreign actors and regional and international developments, 

- Type of relations between: institution of power within, institution of power 

with people, institution of power with groups, social forces, civil and political 

institutions, people with people and people with social and political institutions, 

and institutions and social and civil forces with each other, 

Therefore, the process of development and fruition of the reconciliation 

discourse, even if it is quickly adopted in Iranian society, observes a long, 

sensitive and tortuous process, and the loss of any time, however small, will have 
worse consequences for Iranian society and the development process. 

 

Keywords: Reconciliation, Political Reconciliation, Peace, Development, Iran. 
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 ؛ بررسی چند گزارۀ نظری و انضمامیسیاسی و توسعه در ایران ۀمصالح

مثابه آرماای  میا  و اریریار سر سا   رو، ضمن تأکید بر توسعه بهپژوهش پیش
مصالحه و »های مع وف به یسبت میان ها و سیدراهجهان، با طرح و تشری  یظریه

یاد ی ماد  های  کاهیاهیظرویژه ، باه«عۀ می توسعه و توس»با « مصالحۀ سیاس 
، تالش یز خشویت و جنگ محقق خویهد شد یتوسعه سر بستر صی  و جهان  ار

کرسه یست یسبت میان مصاالحۀ سیاسا  و توساعۀ میا  سر ییارین ری بازیماای  و 
های آن ری بررساا  کنااد  سر وااارووا مالظظاااو یظااری و ضاارورو و بایسااته

ع و یزجمیه جامعه، ییروهاای یجتماا  ، یگبناان، و رویکرسی یین مقاله، جویم
هاا و یظام سیاسا  سر ییارین باریی رسایدن باه توساعه یاواریاد یز میاضین تعار 

هااای سرویاا  و بیرویاا  کاسااته و تااوین و هماات خااوس ری سر بسااتری سرریری
طیبایه بریی رسیدن به توساعه و پیشارات تیمیاع کنناد  جویایه و آریمشمصالحه

تیهم  و تیرباۀ زیساته و رارسآوری ا لنو و سر قالب روشا  کیی بریساس یین ی
شناس  موضوع مصالحۀ سیاسا ، ها، یین مقاله با آسیبیی سیسهکتابگایهایسناسی

های ییضمام  و ریهبرسی بریی سستیاب  به رضیرۀ کییدی یاظر بر یلضیماو و بایسته 5
 یییااب  و سایب ، مصالحۀ سیاس  و توسعه یست ری طرح کرسه یسات  سر وجاوه

 یهااریتماان لیتباد، موضوع مصاالحه سربارۀ هاها و کژاهم  یز بداهم خروج
، کنشانرین یظادیکثر ی شناساا ، و یلنوباوسر  یاابیی یهااباه ریتماان  سیب
 یساازو ریتماان یآموزش شاهروید   ومدی ییهاسها ۀتوسع یبری یسازتیظرا

یین مقاله بررسا  و تحییال کارسه یی هستند که یویسنده سر رضیره 5، صی  ۀسربار
ترین یوآوری یین مقاله، مع وف به تولید، تیمیع، و بازیمای  یسبیااو یست  مهم

جوی  و مصاالحۀ سیاسا  سر ییارین یظری و ییضمام  سربارۀ ضرورو مصاالحه
 رو کرسه یست یی روبههای جدییست که توسعۀ می  ری با سشویری
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 مقدمه

آمیاض و  ها سر اضای  صای  ییسان  ها و جویمع یست محصول تعامل سازیده بین ییسان ،توسعه و تمدن
 مناابع و ۀخوسجاوش و آزیسییا ۀکه هستند و مباسل رویه آن ،جویایه با پذیرش و تحمل یکدینر مسالمت

یز   شاوید ساز ترق  و پیشرات و توسعه و تکامل یکادینر توییند زمینه های خوس م  رمایهیمکایاو و س
وظشا  و » یینادیتوسعه ری ار برسیشت  که ،یز توسعه وجوس سیرس  یگست سو برسیشت 1آمارتیا سن یظر

: 1381ریارس سسان،  سریظار م « سوساتایه»یندی یبرسیشت  که آن ری ار ،بیند و سینری م « بار خشویت
 ،یماا سر برسیشات سوم ،شاوس سیباال م   صاورو مکااییک توسعه به یگست،برسیشت  سر ( 57-56

 جدیاد توساعه ییاض باههای  ه  یظریاآیاد سسات م  به هاای ییساای  ظرایتبه یجتماع و  همریه با توجه
 1970 ۀیظر، یز سها ها یختالف پس یز مدو یید که با ث شده رویدیسهاترید  یین  برسیشت سوم یضسیک

یناد یوجوس آید که سر ییان معناا، تاوساعااه، ار یجماع یسب  سر مورس معنای توسعه بهسو  یین بهالسی می
شاامل  تنهااکاه  آیاد شامار م  بهیجاتاماا اا   یظامییایااس تاغییریو زیربنای  سر  ریستایتحول سر 

در  هاای مگتیاز زیا که سر  رصاه یستعدی جریای  وندب   بیکه ؛شوس یاضییش رشد یقتصاسی یم 
سر سااخت یجتماا  ، طارز تایقاا ،  بنیااسینتغییاریو  ییازمند آن،رسیدن به  و شوس ییسان ظاهر م 

مااارسم و یاهااسهاااای مااای  و یایاااض تاساریاااع رشاااد یقاتاااصاسی، کاااهش  ۀبااورهاااای  اامااا
 پیوساتۀمعناای یرتاقااای  ، توسعه، بهتر بیان روشن به ؛کن کرسن اقر م یق یست هاا و ریشه یااباریباری

زیادر  بهتاری کاه بریسااس یظار  ؛تر یست سوی زیدر  بهتر و ییسای  کل جامعه و یظم یجتما   به
معااش سقادرو تاأمین ییازهاای یساسا  و تاوین تاأمین   بر سه یصل و یرزش یساسا ،مایکل توسیرو

ییاس سیظسااس  و یمنیات(؛ ی تماسباه ،بگش زیدر  مایند غاذی، پوشاا ، مساکن، بهدیشات تدیوم
و  ،کرسن،  ضو ییس سیشتن و آلت سست سینارین باریی مقاصاد شگصا  ویقاع یشادن(شگصیت 

  (135: 1391 ستوسیرو، آزیسی سقدرو ییتگاا( مبتن  یست
رو، سوسات ، و ارهناگ، ریات مایند های  به موضوع توجه هرویض،بیش یز  ،یز توسعه یین میهوم

 وم توسعه ری سر قالاب میااهیم میه ۀو تیضی ، جدیسازییست  همچنین ری ضروری کرسهو     ،صی 
 کارسه و بار ییان یظار یسات کاهمناع     ارهننا  و ۀتوسع سیاس ، ۀیقتصاسی، توسع ۀهمچون توسع

و همااهنن  یبعااس مگتیاز ییان میهاوم ی ام یز  یز طریاق همریها  تنهاا ،سستیاب  جویمع به توسعه
 رویاضیز ه پایش و بایش  یین هماهنن  و همناویی یست  پذیر یمکان    و ،یقتصاس، سیاست، ارهنگ

                                                             

1. Amartya Sen 
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رو و مصاالحه یسات کاه همکااری و و و مصالحه یست  یز طریق ریت ،رو، مشارکتو ریت مستیضم
 ریرس  شکل م  امعهتوسعه سر آن ج سریییام،مگتیز یک جامعه و  یهماهنن  میان یجضی

با تأیید یظریو هابرمااس ییان سیادراه ری ، یمریکای معاصر اییسوف  ،1مایکل آلن ریسپ 
 ،یظار وی   باهه یسات قالییت ظرکت کرس سوی جهان به، روو یز رهنذر ریت کند که ح م م ر

هاای  سانت کاهشاوس  روی ییتقاسی سرون یک جامعه، با اث ما و معنای ریت وجوس ریتمان به
کاه مایناد  پابرجاا م هاای   سنت  ،اضای یقاسی قریر ریرید و سر ونین مورس ،اهبمتعصبایه و یشت

 ( 1393سریپس ،  توسعه ری اریهم کنند ۀس ری بدهند و زمینییتقا پاسخبتوییند 
رو و یقاش ییکاریاپاذیر و و ریت ،توسعه سر قالب میاهیم  همچون مشارکت، مصالحه یپینیر

پرسیزی و تدوین یسبیاو مناسب بریی ییان  آیان سر بهبوس وضعیت توسعه سر کشورهای مگتیز، یظریه
میاان  ۀتبیین ریب  تالش  یست بریی یاسشده،پذیرش میرو  با    یین مقالهکند موضوع ری ضروری م 

مصاالحه  باریی کاربساتمناساب  شناسا  و یریۀاۀ پیشانهاسهای ساپس، آسیب مصالحه و توسعه و
 توسعه سر جمهوری یسالم  ییرین  ارییند پیشبرس منظور بهسسیاس ( 

، یجتماا  ، و های رسترسه سر ظوزۀ توسعۀ یقتصااسی طرح یین میرو ، متأثر یز وجوس والش
مادیر  ویژه سر سو سهۀ یخیر یست کاه سر مال، زیسات کریمت ارهنن  سر جمهوری یسالم  ییرین، به

های جدی کرسه یست  رشد یقتصاسی صیر سرصادی، کااهش سا   راااه  مرسم ییرین ری سوار آسیب
بگاش یجتما    ا یشین ، تنضل جایناه یقتصاسی های سرآمدی و اقر و ظاشیه  موم ، رسترش شکاف

، 1395ی ظم طبقۀ متوسط، کاهش سرمایه، ی تماس و رضایت یجتما   سشاوریی یجتماا   کشاور، 
روی  سرریمیااان،  پذیری و پاسااخ های ظکمرییاا ، شاایاایت، مساا ولیت سااه جیااد(، یاااول شاااخ 

هااا یشاااره خویهااد شااد، سر کنااار سیاساات سیخیاا  و خااارج   (، کااه سر یسیمااۀ مقالااه بااه آن1399
و همساایه یی، و کشاورهای  یلمیی ، من قه توجه  یز بازینرین بین با بگش قابلمحور، تعار   میدین

، شریی   ری رقم زسه یست که الزم یسات (2021، 2سوتنکا ویژه سر س   من قه رری، به ترویج ییقالب 
 جوی  شوس  یی جدی بررس  و بریی آن واره رویه به

و رو و ریات سیناری، ییازمناد و تشانۀ بیش یز هر زمان ،ییرین یمروز یظر یویسندۀ مقاله، به
 یساب   باه رشاد و شاکواای  و خوشابگت  ابیرو، سستو یست  بدون مصالحه و ریتمصالحه 

 ؛یز هر زمان سینری به مصالحه و آشت  ییاز سیریام بیش ،یمروز ست  مایی پذیر یمکان  یجتما 
                                                             

1. Micael Allen Gillespie 

2. Vatanka 
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و  سرریاری اوجوسبا ریو هیچ کشاو شوس یییام م مثبت سر اضای صی  ی ها اعالیت ۀهم زیری
 ،رو یزییان و توسعه، ییازمند بستری یمن و آریم یسات؛ ییااته یست توسعه سست یهدیف به ها تنش

بریی راع یین موییاع و    ریسیاس  سر ییرین، پیشنهاسهای ۀبررس  موییع مصالح ضمن، یین مقاله
  شااپااژوهش سر وااارووا رو نیاای  یریۀااه کاارسه یسااتتوسااعه سر ییاارین  بسااتر کاارسن اااریهم

 یرصاد تحاوالو و رارسآور ،پژوهشنرجورر و و جست کییضس یز ۀستیزۀ تیرب ، تیهم ا  ییک
و توساعه سیاسا   ۀحلمصا یرهایمتغ انیم یسبت کرسه یست،ها تالش  سیسه یی کتابگایه ا ییسناس

ی  کارسه و سر واارووا مالظظااو تیاویضی، بازیمااسیاس    شناس ویژه یز منظر جامعه بهری 
  ری بریی آن یریۀه سهدییرین  ۀمتناسب با جامع  های ظل ریه ی،برسو ریه ،هنیاری

 نظریمفهومی و  طالعاتپیشینه و م. 1
بشاری، یز ی آمال بشری بوسه یست و به تبع ییان آرزو ترین مهم یزسستیاب  به صی  و آریمش یز سیرباز 

هاوم مصاالحه و یماا می ؛شاده یسات دوین و خیاقتا یی رسترسه یظری پیش تاکنون یسبیاو یها سده
هاا و  ظرایات بااوجوسسیاسا  سر یسبیااو رییاج سیاسا  ییارین سر سورین معاصار و  ۀویژه مصالح هب

یی شایسته و بایسته م ارح و مورستوجاه یباوسه یسات  سر  رویه به  ریری یز آن، های اریوین بهره ضرورو
ۀ سیاسا  و یین قسمت ضمن بررس  مگتصر پیشینۀ موجوس و همچنین، تعریز مصالحه و مصاالح

 های برخ  یز صاظبنظرین، یبعاس رویارون آن ری بررس  خویهیم کرس  طرح سیدراه

 و مروری بر ادبیات تحقیق پیشینه. 1-1

سیاسا  یسات   ارهنگ مغیوا و مهیور میاهیم یزجمیه ویژه مصالحۀ سیاس ، به میهوم مصالحه و
میهاوم  یز ریاری بهره ااریوین، ایه ضارورو و هاا ظرایت بااوجوس ییاض ییارین رییج سیاس  سر یسبیاو

 بریاماه سر و رراتاه قریر رروه  و ارسی منااع و بداهم ، یااهم ، ونبرۀ سر مصالحۀ سیاس ، سر مل
  میا ، لحاظ باه هام و یظاری لحاظ باه هام بیکاه سرخور ییااته یست، جای  تنها سیاس ، یه  مل و
سلیل، مناابع زیااسی  همین یسات؛ باه راتهر قریر مگالیان و منتقدین هیمۀ مورس ضدیرزش یک مثابه به

تحییال یلناو و »توین باه مقالاۀ  باره وجوس یدیرس  یزجمیه یید  م الب مرتبط با یین موضوع م  سریین
یثر محمدرضا پورقوشچ  و میتبا  « سازوکارهای مصالحۀ سیاس  سر ییرین پس یز ییقالا یسالم 

هاای ظااکم بار  آمیض ریتمان بر ماهیت خصاومتمقصوسی یشاره کرس که سر آن، یویسندران با تأکید 
کاه ییان رویکارس خصامایه باه  زمای  یید کاه تا جمهوری یسالم  ییرین پس یز ییقالا، بر یین ییدیشاه

 بر مصالحه تغییر ییابد، مصالحۀ سیاس  سر ییرین شکل یگویهد ررات  آمیض مبتن  ماهیت  رقابت
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، «سازی صی  سر محی  سولت یقش ینتبی» ۀییا سر مقال ظااظ محمدرضا و کریم  یمهد
سر   یز مناز ه، یقش سولات محیا پیش ۀمرظی سر های محی  سازی یقش سولت ضمن برجسته

 ترتیب یین هو با ری بررسا  کارسهیز یییااس صای   پسو  هننام، پیش ۀمرظی صی  محی  سر سه
  دکننبنای صی  پایدیر تبیین  ریستاییهاس سولت محی  ری سر  کارکرس یید کوشیده
 یساالم  جمهاوری رسام  هاای ریتماان و سیاس  ارهنگ سر مصالحه ناعتیم یا یمکان»

درضا پورقوشچ  و میتب  مقصوسی یسات کاه باا بررسا  مسینری یز مح ۀ نوین مقال ،«ییرین
رراته سر جمهاوری یساالم  ییارین،  های شکل ریتمان یز هریک با سیاس  ۀمیان مصالح یسبت
  بوسه یستییرین  ۀییاس مصالحه سر جامعبریی ی یریهکار ۀیریۀ سر پ 

اریقاای یتحول سر یظام سیاسا  آپارتایاد سر » ۀمقال پور و سینرین ییض سر محمد ی  اریده
بار ییان اریقاای جناوب ، یصی  سر کشاور  ضمن بررس  ارییند یییاس ،«سازی جنوب  و صی 

جاوی  سر  مصاالحه ۀروظیا یزجمیاه تقویات ،یین کشور های ربهتی کارریری برخ  به یظرید که
ون سر قدرو، مدیریی مذهب ، یکت یپوزیسرمشا سن یمکانکرزیست سیاس  و یجتما  ، اریهم 

 ییرین میید باشد  ۀتویید بریی یییاس مصالحه سر جامع و    م  ،یصالح ساختارها
سینر یز یناریده و سمایه  ۀ نوین مقال ،«های آن سر ییرین و والش جوی  سیاس  صالحهم»

تا  1324های  سال ط یلسی نه  یموسولت وهارم ق ییست که با بررس  مورس یآباس ولتمال  سک
هااای  وااالش ،1358و  1357هااای  رااان سر سااالرمهناادس باز و سولاات موقاات 1326

 شمرس  ری برم  یاسشده رۀجوی  سیاس  سر سو سو مصالحه
کارسه  بگش  مدۀ یسبیاو موجوس ییض بیش یز آیکه میهاوم مصاالحه سسیاسا ( ری بررسا 

طور  یلمیی  یشاره سیرید و سرضامن، کمتار باه باشند، به میهوم صی ، آن هم بیشتر سر ظوزۀ بین
 یید  مستقیم به ریب ۀ میان مصالحۀ سیاس  و توسعه یشاره کرسه

ها و  یلمیی  ییض باوجوس یسبیاو بسیار سربارۀ ریب اۀ میاان جناگ و توساعه سر ساال سر  رصۀ بین
باوس کاه ریب اۀ میاان توساعه و صای ،  1990یز پایان جنگ سارس سر سهاۀ  های پیشین، تنها پس سهه

 نوین یک  یز  ویمل یصای  یییااس و  سازی به یظر پژوهشنرین و تحییینرین قریر ررات و صی  م م 
 تسماا« 1سازی و توسعه صی »توین به مقالۀ  جمیه م  پیشبرس توسعه، مورسبررس  قریر ررات که یز آن

یثار کاالین « یظریاۀ یخالقا  مصاالحه»، کتااا 1ییدریو یساکا « حۀ سیاس مصال»، کتاا 2برسیل
                                                             

1. Peacebuilding and Development 

2. Mats Berdal 
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 مورا ، و    یشاره کرس 

 یسیاس ۀمصالحه و مصالح. 2-1

ریه توسعه قریر سیریاد،  ۀکه سر آغاز یا میای  جویمع مهم سر بسیاری یز های موضوع یز وزه یک ریم
یباوس یهاسهاای سیاسا   ۀیایو تعارضاات  یسات کاه سر یت ،ها ها، سرریری مکششک مناقشاو،
شکل جنگ سیخی ، ولا   یامناسب، یرروه یه به های سیاس  یسلیل یهاسساز به راه مناسب و 

هاا و  ییادیزی آن، سانگ ۀیین کشورها یمایان یست و یتیی ۀیصی ، سر مسیر توسع   نوین مایع به
قیات و محقاق مواه های سینر با سر سستیاب  طرف یا طرف سرریری رقبا و طراین یها  کارشکن

کرسن هرآیچه قبیا  سر  خریبه به تبدیلوضعیت،  یین ۀیز ییازهای جویمع یست  یتیی  بگش کرسن
قدرو رسایده  و بهیی یست که بالااصیه پس یز ی بعدیشگ  توسط  ،یموس  یمر توسعه و آباسیی

ظااکم بار ییان  آمیض مصاالحهصای  و یایا وضعیت سهندۀ ها یشان ریریرو سکشاکش  یست  یین
تر،  بریی تسریع سر روید توسعه، هروه سریع کهیست  یضرور و (1398 ، سااضی شورهاستک

جویایاه و  و سر یاک ارییناد مصاالحه برکنادهرقیاب باریی رسایدن باه توساعه  پاهاای سنگ یز
هادف یز توساعۀ   ه شاوسو بینادتر برسیشات بینادتر ،به توسعه های رسیدن جویایه، رام مشارکت

رو،  هاسات؛ یزهمااین رااع بگشا  یز ییاان مشاکالو و ضرورویسبیااو مصاالحه، کماک بااه 
رشاد تعاار ،  اارغ یز موضوع محالسال یخیر،  30سر طول  ،مصالحه به مربوطهای  پژوهش

و  ،سیاسا  ،ر ظقوق یبه یک روید رریضیاپذ حههای رذشته، مصال سیشته و ط  سالوشمنیری 
  جویمع تبدیل شده یستارهنن  

 مصالحه. مفهوم 3-1

 ماینادهاای   یزجمیه میاهیم مهم سر مقابل ویژه ،و مصیحت ،صالح یز صی ، برآمده ،2الحهمص ۀویژ
ییان ویژه   آیاد شمار م  بهت یجنگ، میاسله، مناز ه و مناقشه، کشمکش و مشاجره، پااشاری و  صب

 نوین یمویاه، ارهناگ  ؛ به(1398، شوید سمقصوسی متریسف تیق  م  3با بگشش ،متونری یز بسیا رس
معنای بگشایدن و صای   یامۀ سهگادی ییاض آن ری باه ن آن ری بریبر با ویژۀ صی  و آشت  سییسته و لغتمعی

 سوباارۀ یبرقاریر وبساتر، مصاالحه ری سر یاک تعریاز سااسه  باارو یز لغت ارهنگ سیید  کرسن م 
                                                                                                                                         

1. Andrew Schaap 

2. Reconciliation 

3. Forgiveness 
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 یضسیاک و صالح ،صی ، مصیحت ایندهای  م مصالحه به ویژه بنابریین، ؛سیید سوست  و هماهنن  م 
یررواه  کاار راتاه یسات  و تیاهم سیاس  به ،میهوم آشت  سیاس ، سازش بوسه و سر یسبیاو سیاس  به

تاوین   یی یما تعریاز وندکیماه باا یاک تنهاو  چیده و وندوجه  یستیپ بسیار ، الح مصالحهصی
 و یسات ریتیسا قابال،  رساترسهیی  رویاه یسات کاه به میهوم ، هحالص  مرسیدیظر  یتیاقبه سربارۀ آن 
 نوین  باه ییدیشاند؛ م  وومتیاار بسایا ،«بایاد باشاد نویهسرست و ۀمصالح» بارۀ یینکهسر بازینرین

 ،همچاون یی یز میااهیم متیااوو رساتره رسری جنوب ، مصالحه  یسر یاریقایمویه، بازینرین مگتیز 
یرتقاا هاا(  سهمچون طیی  یز ریگ 1 کمای رینین  که وظدو ری سر میان میت یغیریژیس ییک ییدۀولوژ

 ککناد، یاا یا های مگتیز محااظت م  که یز هویت ارهنگ  یلمیی  نوین یک اهم بین سهد، یا به م 
بشاری کاه  ظقاوق ین یسات، و همچناین یاک رهیاااترخ اکاا ۀتوب مذهب  که خویستار یییدۀولوژ

 معناای سااخت های یظتمال  یست، و یلبته باه یستیاسه جیوریری یز سوء یخویهان ظاکمیت قایون بری
ررسییاد، تعریاز و تیسایر  شاده باازم  تقسایم و منااطق شاهرها باهیی که ی تماس یجتما   ری  جامعه

  (11: 2005، 2سیسکا  یید کرسه
 ،تادیبیر ،ری ییدیشاه« مصاالحه»ین منظاور یز تاو ما   یبتدییو  مگتصر تعریز یکر س یما
و  ،صی  سیییااس، ظیاظتحقق  ارییندس که مبتن  و مع وف بر کر های  تعبیر و روش ،هاسازوکار

 تنهاا ،مصاالحهیرروه باید توجاه سیشات کاه (  87: 2013سر جامعه باشد سوسین،  آن( ۀتوسع
 ،یما میهوم مصاالحه ،آید وجوس یم  بدون مصالحه به  صیح یرروه هیچ ،سرویقع صی  ییست 

 بیان باه؛ ارییناد یسات و هام یاک هم هدف زمان هم ،مصالحه؛ زیری اریتر یز صی  یسترام  
، 3سهاایس، بریاض و بیاوم اییاد آن مقصد!رسیدن به  روششیوه و  تر، هم مقصد یست و هم روشن
، آن یز ظتا  اریتار ، وبریی هماه رسمیت شناختن ظقوق بریبر معنای به به ،هلحمصا  (74: 2003

رسامیت  ر ری باهبایی کاه یااریس آزیس و بری جامعاه آریماش یسات؛ سسترسا  باه ،آن  هدف یهاای
و  4سِمیا  یساتآن تااریخ  غیبه بار ،تر یز آن مهم سر به مقابیه با خشویت تاریگ  وقا ،شناسد م 

 و ظقاوق ییساای  یظقاق ، سر کنارجای تبعیض به ،یااته مصالحه ۀجامعک ی  (4: 2013سینرین، 
شهرویدین و رشد  بین برسن بیناین  و ترس یزری صرف شهرویدین، تمام تالش خوس  ۀی  همقایو

                                                             

1. Rainbow Nation 

2. Schaap  
3. Huyse, Barnes & Bloomfield 

4. Malley-Morrison 
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 وری بهاره، یمیاد باا توساعه و رساترش طریاق، کند تا یزیین م  میان یتباع  و رسترش همبستن 
   (9: 1999، 1سوییت تاکر تحقق یابدمیض یاریس آ تعامالو مسالمتیز و رااه ظاصل  ییقتصاس
سر کناار ظت   ا یمکان زیسات سر کناار یکادینر دیمصالحه با ارییند ر، سرصمگت تعریز نییا ب

سوسات سیشاتن یاا  یاو با یلضیمًا هروند ممکن یست یین همضیست ، وس؛ اریهم ش اا زیسیرو سشمنان
 یمکاان ،یسات کاه مصاالحه مهام ییانهمریه یباشاد  یکتاۀ رذشته  سنرظت  اریموش ک همدینر، یا

 های مورسییاز بریی مشارکت سر جامعه ری میان معارضاان سیاروز یو همکار  همضیست تری یز مناسب
  دکن م اریهم  (جای یینکه متیرق باشیم به ،کنیم هم بهتر زیدر  م  یظرسیشت یینکه همه سر کنار باس

،  مصاالحه باه یضسیکا واون ؛مصاالحه سر تقابال باا سیاسات یسات، یظار یق ه یک یز
 سیرس  سررارییش و تکثر  ،به رشوسر ،آروییسم، یختالف ،سیاستو  ،و یتحاس ،یجماع ، هارموی

شاوس، ییان موضاوع  یهاای  متمایال ما  لاصا و ظل سوی به ،وون من ق مصالحه ،راهدسی یین
 ،سیاسات یزآییاکاه ،سینار  ول  یز یظرراه  (8: 2005سیسکا ،  رساید پایان م  سیاست ری به

هم جدی کرسه یسات، میاال  های  که ما ری سر رذشته یز پرسشبا  رویاروی به  یست که ارییندی
باین ماا  ۀبرقاریری ریب ا ربارۀبار سینر سست که با سیاست ی مویزی یارییند ،سهد، مصالحه م 

کاه شااهدیم  سلیل یست که نهمی شاید به  (78: 2003سهایس، بریض و بیوم ایید،  کند م تأمل 
و تقسایم  یز جویماِع  یسیاس  بسایار های یصی  ریتمان کییدویژه و محور مصالحه، بهموضوع 
و   ،، زخما ق با ۀ  باریی یاک جامعابگشاشیا ۀگساو همچاون ی تبادیل شاده شده پریکنده
بریی رریض یز ظهور و باروز بهترین تضمین  ،ثرؤم مصالحۀ یک زیری شوس؛ تیویض م  شده تقسیم

 بااررییا   ویقع  تالق ۀیق  ،که مصالحه یظریدیین  یی بر  ده، رو   یزهمینیسترذشته  خشویت
   (25: 1999، 2سلدریچ های سییای معاصر یست یبا سرریر رویاروی یوآوری و خالقیت سر 

یلت،  اد سیید یز: ظقیقات، مصالحه ری  بارو م  ۀوهار مؤلی ،(1999س 3لدیرچ لجان پ
که کند  بازیمای  م یجتما    ی اضاسر قالب  ریمصالحه ، چیصی   لدر و ،بگشش سمهربای (

بریی کسب پیاروزی یاا جدیساری و یییکاا  یز  پیوسته یو سرریر جای تعار  هب طراین ،سر آن
  (29: 1999سلدریچ،  یید به همدینر پیوسته یکدینر،

 
                                                             

1. J.Whittaker 

2. Lederach  
3. John Paul Lederach 
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 جان پل لدارچ های اصلی مصالحه از نظر گرانیگاه(. 1شکل شماره )

 

 سیاسی ۀمفهوم مصالح. 4-1

سر ظتا  و  آیاد شمار م  بهیزجمیه میاهیم مهیور و مغیوا ارهنگ سیاس   ،1سیاس  حۀمصال
هاا و  ظرایت اوجوسب ا کشور ماسر یزجمیه  ،سورین معاصر سر هاکشور برخ یسبیاو رییج سیاس  

و منااع اارسی  ،بداهم ، یااهم  ۀسر ونبر سر مل، اا ریری یز آن بهره برییهای اریوین  ورضرو
تنهاا  یاه ،یجتماا   ا ن سیاس و رروه  قریر رراته و سر بریامه و  مل سیاس  کنشنرین و اعاال

ش زابه یک ضادیرمث به  ،لحاظ  می لحاظ یظری و هم به هم به بیکه ،ییااته یست سرخور جای 
 ن قریر رراته یست امنتقدین و مگالی ۀمورس هیم

و تویااق  3، تیااهم سیاسا 2آشات  سیاسا  ماینادسیاسا  باا میااهیم   ۀمیهوم مصالح
، میاسلاه و 5سیاسا  ۀظال سر تضاس باا میااهیم  یظیار مناز ا همبسته یست و سر ین 4 سیاس

                                                             

1. Political Reconciliation 

2. Political Compromise  

3. Political Understanding 

4. Political Agreement 

5. Political Conflict 

 بخشش
پذیرش، عفو، کمک، دلسوزی و 

 شفا

 عدالت
برابری، روابط درست، درست کردن 

 کارها و جبران

 صلح
وحدت، خوشبختی، امنیت  همسازی،

 و احترام

 حقیقت
گزاری، شفافیت، سپاس

 آشکارسازی و وضوح

 مصالحه
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صای ،  ۀخاایویس ه یررواه هاممصاالح بناابریین، ؛(1398، یست  سمقصاوسی 1سیاس  ۀمناظر
یماا سقیقاًا معناای  ،و تیاهم سیاس  یضسیک یست ،میهوم آشت ، سازش  و صالح و به ،مصیحت

 همریه یدیرس  ها ری به آن
مع اوف باه رویاد بازساازی رویباط سیاسا  ری سیاسا   ۀمصاالح مسیر ،2کالین مورا 

یک کشور ی م یز شاهرویدین و  سرونیاریس میان   به تعامالو  موم   که  مدتاً رویب سیید؛  م 
ماورا ، مصاالحۀ سیاسا  ری سساتاورس   رروه های یجتما   و مقاماو سولت  مع اوف یسات

 ،تیاکسموکری بریی تأسیس یا بازساازی رویباط سیید که م  یا سرکوا یسرریریز یی طوالی   سوره
  (ii: 2010، 3سمورا  یستسازی سر جهان مهم و بنیاسی  ضروری و بریی ترغیب صی 

 ناوین یاک  خاویهیم مصاالحه ری باه یرار ما  که کند یین سیدراه ری م رح م  ،و شا ریید
کاه ونویاه سیاسات باه مصاالحه  توجه کنیمیین موضوع به تنها  م، باید یهیبیهم میهوم سیاس 

کاه  سریظر سیشته باشیمبیکه باید یین موضوع ری ییض  ،جویایه باشد تویید مصالحه م  و یییامد م 
 ،سیاسا  ۀمصاالحیظر یو،    باه(8: 2005، 4سیساکا باشد تویید سیاس   الحه م ونویه مص
باه  ،مصاالحهۀ و ادمشتر  جویمع یست  های  ویژر کرسن  رشکاآهدف  عایه باضتعامی  متوی

 ۀ ناوین ساازید رسمیت شناختن سینری به بریی سیاست یز طریق شناخت و به باز  اضای یییاس
 ویبسته یسات؛ ،ستیو یه یک آیتاروی، یاس ین یک مگالز س نو  موم  و به جهان مشتر  یک

رراتاار  انکننادران و یشتباهاتشا اهبجامعه ری که بین یشات، رذشتۀ یک سیاس ۀ مصالح، نییبنابر
یی بریی زیست مشتر  یز طریاق  وجوس یریسه ،ارضش شیتنها پ ، بیکهریرس ار  یم  یست، پیش

  (78: 2005سیسکا ،  سترو یو تعامل و ریت
معناای یوساازی یاا بازساازی رویباط یماروزی  باه ری مصاالحه (161: 2000س 5پریسیال هاینر

 های یید  سر سیاست مصاالحه، یشاتباه های سیروز تگریب شده وسییه تعارضاو و ییرو هکه ب سیید م 
 کاه ونانتوییند مورسبحث قریر ریرید   و بدون آزرسر   موم  م  ین ، یی  رویه به ،رذشته با رشاسر 

 بریسااسبناا شاوس، یاه هاای یماروز  ویکنش به واالش پایۀرویبط مگالیان و سشمنان یمروز بایست  بر

                                                             

1. Political Debate 

2. Colleen Murphy 

3. Murphy 

4. Schaap 

5. Priscilla Hayner 
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هاای بنیااسی تااریگ   ظقایق و ویقعیت بر سرباید میضیی  یز تویاق  موم   بریین، یاضون !رویبط رذشته
بناابریین، ؛ (11: 2000، 1سهینارییاد، وجاوس سیشاته باشاد  مرتکب شده های  سر مورس یینکه وه یشتباه

 ،کناد کاه سر آن شاهرویدین م  یی ری اریهم مش  خط ،اس اضای  بریی سیاستیسیاس  با یی ۀمصالح
  کنند بهبوس وضعیت یمروز سر مقایسه با رذشته تالش م  یی آراهایه بریی رویه به

یی  سیاسا  سرویقاع باه رویاه ۀمصاالح ،تاوین ریات ما  رویاارون های سیادراهبا بررس  
ییع  های ذی شوس که طرف م  ریته یی پیچیده ۀپذیر و اعاالیه سو یا وندجایب شت آ ورزی سیاست

 ۀزی  با محاساب و وایه ،رو، مذیکرهو به ریت ،بر پذیرش و شناسای  یکدینر ییز طریق یا با یبتنا
و  ،ساارسی، رروها ، میا  ین مناااعأمییدیشا  باریی تا و آینده ،و بصیرو ، قالی ، مصیحت

 ،یستناس قوییین و ماویزین موجاوس اصل مشکالو و پذیرش رویدهای جاری به و یی( و ظل من قه
 یییو   تویاق جمع  بازینرین سیاسا  بار ،سیاس  ۀمصالح ،یساس   بریینآورید آن روی م  به

بار  مبتن  راه یستناس قوییین و مویزین موجوس و  پذیرش رویدهای آت  به اصل مشکالو و و ظل
 ، یو، بگشش، رذشت»و  «مذیکره» رذرراهمشگ  یز سو طور  به ،یست  مصالحه «رضایت»

پاذیری برخاورسیر یسات و  پاذیری و بررشات یز ظرایات تعمیاق زماان همراذرس و  م  «و ییثار
یااو    ،و شورشاا  ،زسه، ییاادۀولوژیک، ییقالباا  لحاااظ، مصااالحه سر جویمااع خشااویت یزییاان

 ،سیاسا  ۀمصاالح ،ترتیاب نیی هبا  (1398 ،سمقصاوسیآیاد  شمار م  به «ییثار»و  «شیا ت»
ها یست که همکااری،  یز سرشت و طبع ییسان آمدهمحور بر رری یخالق  و اضییت یو   کنش

یاو   اضاییت و  ،د کاه سر ب ان خاوسکن م  طیب  ری پینیری و آریمش ،جوی  تعامل، مصالحه
 همریه سیرس  بهییض شیا ت با رویکرسی یخالق  ری 

 توسعهو  میان مصالحه ۀرابط .5-1

ۀ یسات و سر ییان مباارز تارس باوسه بااآسم   ۀمبارز سستاورس ،جویمع به تمدن و توسعهسستیاب  
 یید ییدیزه مورستوجه بوسه هرسو به یک ،«تهدیدکننده»و « آارین ترس» اا2بوتول تعبیر راستون به اا

یصای  توساعه و  ۀزمیناکاه  ییان یساتهاای تااریگ  ظااک  یز   بررس  (45: 1388سبوتول، 
ها و پایبنادی باه  یعنا  آغااز مصاالحه ،هاا پایاان جنگ ۀها، یق ا تمادن ها و ارهنگ خاستناه

هایچ ضامایت  ری  ،و جناگ سشمن یاش  یز   خایمای زیری اقر و ب  ؛بوسه یست معاهدیو صی 

                                                             

1. Hayner 

2. Gaston Bouthou 
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 ۀرشاد و ی اتالی معناوی و توساع یدیشته و آیچه یمکان های ییسای  سربر بریی سرخشش یرزش
 ن و آیندران تضمینیجمع  بریی معاصر مدسکار مؤثر زیدر همریه و  ین نو ری به اناورییه یم  و 

 آن یست  سستاورسهایصی  و  تنهاکند،  م 
ری شناساای  کارسه یی معکوس  ریب ه ،شدن جامعه جنگ و صنعت  ۀبین پدید ،1سن سیمون

مرور  به سیس؛ رخ م سن برسران و ییروهای کار ریینان رسست آو ها پیشتر بریی به ؛ زیری جنگیست
 شاد؛  ما جااینضین اروسساتان و کاارررین  انااوری،، ییدیشاه و شادید م صانعت   ویمع،که ج

یسیماه پیادی  اناورییاهبار تکامال  صنعت  مبتن  ۀتر شده و توسع ریگ مرور کم ها به جنگ بنابریین،
 ااریوین برقاریر یها های اروش تولیدیو و سرآمدزیی  ورضرو که زمای صورو تا کند؛ سریین م 

 دشا ها مصارف ما  یی که بریی جنگ ییرژی و سرمایه ترسید، ب و  ییستبه جنگ  یییاز ،یست
 ( 54: 1397مظاهری، س سوش یااتن بازیرهای اروش  ۀهضین تویید م 

 هاای پژوهشمیاان جناگ و توساعه سر  ۀتالش بریی تبیاین ریب اطور مشگ ، یرروه  به
باریی سساتیاب  باه « ساازی صای »باه یمار یما توجه جدی  ،طوالی  سیرس یی پیشینه ،سییشناه 

یز پایاان پاس تنهاا  ،پایادیر ۀ نوین یک  یز لویزم و یسباا توساع صی  به مؤلیۀتوسعه و توجه به 
ماان  ، نوین مثال به ؛(1: 2013، 2سبرسیل مورستوجه تحییینرین یین ظوزه قریر ررات ،جنگ سرس

یین  ،«تیرب  رویق یقتصاسی و صی  ۀم الع»با  نوین  پژوهش سر  (30: 2013س 3هو و سینوف
مایند هس یی کننده یهاسها، یقش مکاییک  و تعیین  طورکی تاریخ و ارهنگ و به که صی ،ری ار  

 ییاد کاه رراتهو یتییه رذیشته آزمون  ( سر رشد یقتصاسی یدیرید، بهاناوریو  ، ویمل کار، سرمایه
خ ا  و  ،یررواه ییان ریب اه ؛سیرسآمیاض وجاوس  مثبت  میان رشد یقتصاسی و محیط صای  ۀریب 

  (140: 1395، ییا و وصی  یسیستای  سیسما یل مکاییک  ییست
، کاه «توساعه ظاال سر یکشاورها سر ییقتصاس رشد و صی » نوین  با سینری پژوهش سر

هاای آمااری  یز سیسه ییاض باا یساتیاسهیسات ( یییاام شاده 807: 2008س 4توسط سایتیریز راریم
ض با رشاد یآم جهان، یرتباط محیط صی  ۀتوسع کشور سرظال 70بریی 2004تا  2000های  سال

م و یطاور مساتق سهد کاه صای  باه م  یشانیین پژوهش ییض یست  یتایج  شدهبررس   ییقتصاس

                                                             

1. Henri de Saint-Simon 

2. Berdal 

3. Man Ho and Dinov 

4. Selvarathinam Santhirasegaram 
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شاده و   نایییایطم ریسک و موجب کاهش ،رذیرس  صی  م  غیرمستقیم بر رشد یقتصاسی تأثیر
باا یااضییش  ،ضیآم صی  طیمح، نیبری یاضون سیرس   ساییی ایضیک  و ۀاشت سرمایبیی مثبت  بر تأثیر
و  میکارس  ،خاارج  س ررسشانرینوخوا، یاضییش ور  ظکمریی کار و سرمایه، بهبوس یور بهره

  کند م  مشارکت یم سر یاضییش رشد یقتصاسیطور غیرمستق مؤثر یهاسها، به
یی باا  اط قاوییرتبا ،و سرریاری و خشاویت مادیریت تعاار رسد کاه  یظر م  رو به ینیزی

معناسات کاه سر ییان کشاورها و  یین و خشویت به ،مواق سیرس  تعار ، سرریری ۀسیاست توسع
یاپاذیر تغییار   بینا پایش یی رویه و به سر ت بهتویید  م  ها مش  خطو  مناطق، وضعیت سیاست

تاا یز ییان  آورس ااریهم صای  تحقاق یباری شریی   باید لذی ؛(8: 2013و سینرین،  1سولزکند
 یایمن  ااۀق آمد   عضیه شقاوو و بدبگت  و اقر وهنذر بتوین بر م  ر

یسات و ا ضارور صای  یماری وجوس توسعه، به سستیاب  بریی که ییست ترسیدی یمروزه سینر
  جناگ، یاابوسی و ویرییا سستاورسیست که  آشکارسریب  بیش ییست   ،صی  و یمنیت، توسعه بدون

ریاگ  ،یایمن  و تعار  و سرریری ظاکم یست، آن جامعاه جنگ و ،یک جامعه که سر زمای یست و تا
یکام،  و قارن بیسات ۀسها آغااز ساومینسر ریستا شاهد آیایم کاه  سرهمین خوس یگویهد سید  توسعه به
یجتماا   و ارهننا ،  ا یبعااس کنشانری سیاس  ۀو مصاالحه سر هما ،رذیری صی ، آشت  سیاست

و  ریهبارس ناوین یاک  مثابه یک تاکتیک، بیکاه باه یه به ،یلمیی  و بین ،یی ویژه سر س وح می ، من قه به
 و هاا ییساانهاای ییاز  یز یکا تنهاا یاه، صی  یمروز، جهان سر شوس  یرزیاب  م    قالی ا یلضیم ییسای 

کناده اضاای  سرآیاد تاا بتوییناد  شامار م  به هاا بریی ییسان ظقک ی بیکه یست، جویمع  و صای  یز آ
یسات و ییدیشاه  رری توسعه  قالییت کصی ، یاش  یز ی یز رراته لهام  یسیو  یین کنند زیدر  آریمش

 جامعه یست  رشد و بالندر  ساروج قویم، ،بر صی  و  مل مبتن 
 یزتاوین  ما  و مصالحه و وااق می  سر سیخال کشاور ری  صی  سر رویبط خارجبنابریین، 

جویماع،  ۀتوساع باریی سستیاب  به توسعه سر جویمع یمروز سییست  شارط الزم ترین  ویمل مهم
 زیاری ؛و صی  با جهان خاارج باشاد مگتیز سیاس  سر س   می  یها رروه ۀمصالح و آشت 
های یجتما    رروه بین رأی  هماهنن  و هم و سبب یییاس اضای  آریم تنش،   تعامالو ب وجوس

، یقتصااسی ری سر یبعاس مگتیزتوسعه  ۀنی نوین شرط الزم، زم شوس که به م  بریی یییاس  ضم می 
  اریهم خویهد کرس یجتما  ، و ارهنن 

                                                             

1. Wolff 
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بایهمیات سر  های یزجمیه موضوع ،سریی و پرکارب رشته نیب  مثابه میهوم به، سیاس  ۀتوسع
کاه  آید شمار م  به یرذیر و یسبیاو سیاست ،توسعه  شناس شناس  سیاس ، جامعه جامعه ۀظوز

راذیرین سر  یز صااظبنظرین و سیاسات یسر سستورکار بسیار  ،یز جنگ سوم جهای پسبیش  و کم
 ،توساعه سرظاال یهارریری قریر رراات و سر کشاو و تصمیم ،سازی ، تصمیمیورز ییدیشه ۀظوز

یاضییش ظرایت و کااریی  یاک معنای  بهسیاس  ری  مدتًا  ۀپیدی کرس  توسع  مگاطبان پروپاقرص
واصال  ظلریستای  ما   سرهای یجت های مرسم و رروه روی  به ییازها وخویسته پاسخ بریییظام 

تگصصا  شادن سااختارها، یساتقریر ثبااو  ومنااع ارسی و جمعا ، تناوع  ی متأثر یزتضاسها
خشاویت و  ،ارییند یین   سرآورید شمار م  به  سیاس یاضییش مشارکت ،زی و پویا و همچنین ونرس
 سا  یرزیااب سیا ۀتارین ماایع توساع مهم ،یی وندبعدی مثابه پدیده به  ،ژه خشویت سیاسیو به

های  یهاسها و تشکلو های سیاس ، شهرویدین،  سولت، رروه ، ملسر ،شوس که یین خشویت م 
و ضمن یقض ظاکمیت سیاسا  سولات،  کرسهمدی  ری سرریر، مستحیل و مستهیک  یجتما   و

 هاا ری رساترش و یابهنیااری کارسه ارییند ثباو سیاسا  ری سواار یخاتالل ییض کارکرسی لحاظ به
و ی تمااس  ،یجتما  ، رضاایت سیاسا  ۀباالی  ری به سرمای ۀهضین ن ری سرکوا ویمنتقدسهد،  م 

هاای  ثر یز ظرایاتأمت ،مثابه ارییندی وندسویه سیاس  به ۀتوسع ،یز یین منظر  دکن م  سرمی  وی
ظرایات یییاام  تر، بیان روشان سیاس  یست  باه ۀسر یییام مصالح «جامعه»و  «یظام سیاس »

سیاسا  یاک یظاام سیاسا  و جامعاه  ۀشاخص  بریی سنیش میاضین توساع ،سیاس  ۀمصالح
سیاس  ری بیشتر سر خوس و یهاسهای  ۀحلمصا ظرایت ،سیاس  ۀزیویه، هروه جامع یز یین  یست

ش سهاد و رو سر ارهناگ سیاسا  پارو ،و ییروهای یجتما  ، یهاسهای مادی  ،قدرو، جامعه
لحاظ سیاسا   به ،و یستمریر بگشد کرسهروی  جوی  ری س رری و مصالحه د و مصالحهکنیهاسینه 
و تنها مع وف به یهااس سولات و  سویه مسیری یک ، سیاس ۀتوسعبنابریین،  ؛تر یست یااته توسعه

 جامعاه و ییروهاای یجتماا   و مادی  ییاض ۀاییجو یبوسه و یاظر بر کنشنری مصالحه ظاکمیت
تسااهل و مادیری و ارهناگ  و ساازش باا ،، تویااقیارهناگ ساازویر ،مسایر ییان شاوس  سر م 

و یسات ییروها و با یهاس قادرو همبساته  ۀروی ییتقاسی سر میان همو ویژه ریت روی  و بهو ریت
 ( 57 :1399سمقصوسی،  سهد م  سیاس  ری تشکیل ۀبگش مهم  یز توسع

 کناد م رح م « سیاس  ۀیک ت وری یخالق  بریی مصالح»مورا  سر یبتدیی کتاا   کالین
سیاسا  باریی تأسایس یاا بازساازی  ۀهای طوالی  سرریری یا سرکوا، مصاالح هرسو پس یزکه 

سماورا ،  مهم و بنیاسی یست، سر جهان یساز ضروری و بریی ترغیب صی  یک،سموکریت رویبط
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2010 :ii)  هاای جویماع و واالش ها ن سغدغهیتر یز مهمیک    سیاس ۀحلمصا  ،ارمو یظر به 
ظقوق بشر  ۀهای سرکوبنرییه و یقض رسترس های ظاکمیت ر سموکریتیضیسیوی  یست که سورهیررس

 باه  ،جویماع ییتقاال ۀوضعیت م یوا و رااه ظال و آیند کند که م یذ ان   یید  مورا ییدهرری رذ
  بستن  سیرسسیاس   ۀهای آیان سر مصالح میضین مواقیت

  یتارجسر تأییاد، بیکاه سر تنهاا  یاه، سیاسا  ۀباید توجه سیشت کاه مصاالح ،میان سریین
یی و تعریاز  هاای ظاشایه یابد  یظتریم به ریتمان م  ها سر اضای  موم  سیاس  تحقق تیاوو

سینر ها، بازینرین  لتوسر کنار س یی که رویه به ؛یمر سیاس  سر یییاس صی  الزم یست رسترسه یز
 ۀتنها شکل جامع ،یینیا سینر سولت کت سیشته باشند  سررصی  مشا ییض سر پویش  مدی ۀجامع
ساختارهای یجتماا   و یقتصااسی  تعامل، سستاورس ییست و صی  یا تنها مرجع یمنیت  سیاس
  (279: 1384 ،یسشهید یست

صای  و  ۀو یتییا ساز زمینهها که  همچنین بازی آزیس تیاوو توجه به تیاوو و یمر محی  و
ماان میهاوم یظتریم و ر ایت سینارین یاا هی معنا  صی  و مصالحه ری به هستند، میهوم مصالحه

 تحقاق متکثارمادی   ۀکنناد  ییان صای  سر جامعا سیاس  یضسیک ما  ۀصی  مدی  و مصالح
هاا برمبناای  مادی  یسات کاه سر آن تیااوو ۀیز یاو   جامعا برآماده  ،مادی یاباد  صای  م 

هاای   تویید متضمن ارصات  دیلت م  ۀمؤلی ل،ظا سر ین  شوس شمرسه م  محترم  رریی محی 
  (299: 1384شهیدی، س کت یضسیک باشدبازیمای  و مشار یبری

 سیاسا  ری یساتحکام ۀتوساع یثر و بستر ضارورمؤسیاس ، رویبط  ۀمصالحترتیب،  یین هب
؛ بناابریین، دیییاما ما  مصاالحه و آشات  سیاس  به تقویت ۀیست که توسع آشکار و بگشد م 

راره باا هام  یاپاذیر جادیی  یی رویاه سیاسا  به ۀسیاسا  و مصاالح ۀتوسع که شوس یستنتاج م 
 سیرید به هم   ویبستن  سروی  و متقابی ،سرویقع و یید سهرخو

 جمهوری اسالمی ایران سیاسی و توسعه در ۀصالح. م2
کاه پاا باه ااالو   روزرااریی یز همان اا (1سیلیه صیا به تعبیر و سگن ذبی  اا و ییاکان آیان ییریییان

ترییدن سر بایر سر ییرین و یها کرسن زمین باسآ ۀصی  و سوست  ری با ییدیش ۀییدیش ییرین رذیشتند،
روسات کاه  یزهماین ؛ییاد یمضسی سریظر سیشاتهرخشنوسی یهو معنوی و یلبته ثویا و و پاک  ییک 

ییاک و راویش ییاک و  ماو خوس ری بر مانشییساس تعی زمین، یی ییرین هرپیامبر یس و زرتشت،
ر وجاوسی یو باه مباارزه برخاسات مظااه ۀبد، یعن  یهاریمن و هما ۀبا ییدیش کنش ییک یهاس و
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  (40: 1346سصیا، 
های خوس ری سر خا  سیرپای یین سرزمین یستویر کارس و باا  سین یسالم با وروسش به ییرین، ریشه

های شامال  واین و تاا  ییروی  که سر یین سرزمین و بریساس یین بینش و ارهنگ یاات، تاا سارزمین
مریتب بایش یز  جویایۀ یساالم باریی ییریییاان، باه صای جضییر ییدویضی پیش رات  آزیسمنش  و ویژر  

تارین  اا بضرگ که سر قرون بعدی شاهدیم همچنان سبب اا همین های سینر برجستن  سیشت و به میت
متکیمان و اقیهان و میسرین یسالم سر یین سرزمین ظهور کرسید  ثمرۀ تعییماو یسالم  سر ییریییاان و 

ریری بینش  میق  شد که سر آن، ظیم و خویریضی و ساتیض،  ب شکلهای کهن، سب تیییق آن با ییدیشه
لیت و همضیست  ری یز پیروین یاک ماذهب باه  به منضلۀ تگ   یز یویمیس یله  تیق  شد  یین ییدیشه، ی 

مرسم  که یز مذیهب سینر یا یز یسیان سینر باشند، ییض رسترش سیس  سر سییای  که ظت  یاریس یک شاهر 
کشیدید و بریی تیتایش  قایاد،  های کووک به خا  و خون م  تنها بر یثر یختالف و سیار، یکدینر ری

شدید، متیکرین یسالم  ییرین، مارسم ری باه صای  و سیس باا معتقادین  های بضرر  ری مرتکب م  جنایت
یی  ررییه و آزیسییدیشاایه خوییدید  یستقریر ونین ییدیشۀ مصاالحه مذیهب سینر و ظت  یسیان سینر اریم 

های بضرگ سر ییان سارزمین، هماویره  زمین سبب شد که یز یبتدیی پیدییش سولت و یمپریتوری ییرین سر
تمام یقویم  که سر آن ساکن بوسید، مورسیظتریم یکدینر باوسه و سر آریماش و صای  باه همضیسات  باا 

 یکدینر بپرسیزید 
سات  و سو صای  ۀبااررس  و سانت سیرپاای ،تمادی ، تااریگ  ۀنیپیشا یما بااوجوس وناین

تااریگ  و  ۀشاینیهمچاون پ پرشامارییخیار باه سالیال  ۀییریییان، متأسیایه سر سد یریمدیریپذ
و ذهنیاات و مناااع یگبنااان، ییاان یصاال  مارررین و یسااتبدیس سیاسا  و ارهنااگکارس یسااتعی م

هاا و ییاض  که بایاد و شااید، مورسقباول و یساتقبال و مشارو یت سولات آیچنان ،جوی  مصالحه
هم کاه  یی های زمای  و سر یید  سوره یبوسهاصل معضالو و مناز او  و ر ظلقوم  س یها رروه

و باه رو باوسه  باه ها و معضالو اریویی  رو برسند، با والش رظهو صۀ ر یید به تهسن توییامصیح
  یستتیربۀ مایدراری سر ظااظه و روح جمع  ییریییان تبدیل یشده 

های  همچاون شااخ  جهاای   سر شااخ توین باه وضاعیت ییارین  سر تأیید یین موضوع م 
یشاره کرس که بریساس آن، جاینااه ییارین سر هار  2020صی ، ظکمریی ، و شکنندر  سولت سر سال 

های شاکننده قاریر سیرس  متناساب باا  ترین، و سولت آمیضترین، ضعیز سه موضوع، سر سستۀ غیرصی 
یاضین خشاویت، سسترسا  باه که بریساس ماویرسی واون م مقدیر شاخ  صی  ییرینها،  یین رضیرش

ثبات  سیاس ، ستیض سیخیا ، تعادیس ییروهاا و مگاارج یظاام ،  ها، زیدیییان، ب  سالح، تعدیس پناهنده
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ریری  ها و جارییم خشان، وظشات سیاسا ، رویباط باا همسااینان، و    یرزیااب  و ییادیزه ی تری 
معنای  یسات کاه باه رسایده 2020ویظد سر ساال  67/2 به 2008سال  ویظد سر 53/2 یز شوس، م 

قاریر  142کشور مورسبررس  سر رتباۀ  163یست و سر میان صی  و آریمش سر کشور  وضعیت سر تنضل
ان باه پانج شاظسب  میکرس شاخ  صی  ری بر ۀ ضو یموی ییرر کشورهاترتیب،  یین رراته یست  به

سر ماورس  ریارس  یر م قار  ن راروهیتر ضیآم صای  ریغ  یعنا ،ییرین سر رروه پانیم ،میبندی کن رروه سسته
بوسه یسات کاه پاس  181کشور مورسبررس ، رتبۀ  202های ظکمریی  ییض رتبۀ ییرین سر میان  شاخ 

های  همچون اساس سیاس ، یثربگش  سولت، کیییت مقرریو، ظاق یظهااریظر و  یز محاسبۀ شاخ 
بررسا  یسات  سست آمده  روی ، ثباو سیاس ، یبوس خشویت و تروریسم، و ظاکمیت قایون به پاسخ

 ییض یشاینر ییان یسات کاه رذشته یها ییرین سر طول سال سر شاخ  ظکمریی وجوسآمده  بهتغییریو 
سر ساال  -14/1 باه 1996سر ساال  -78/0ییارین یز  ۀیضول  بوسه و یمر سر ییرین، روید کی  ظکمریی 

، خاوس یست بوسهمنی   ،یین سوره شاخ  ظکمریی  سر ییرین سر تمام کاهش یااته یست  یینکه 2019
 مورسبررسا  ییرار کشاورهاو  سر کشور ما مناساب ییسات  وضعیت ظکمریی یست که یینیشاینر 

ییارین سر راروه  ،بندی کنایم کرسشان سر ظکمرییا  سر پانج راروه سساتهی م پایۀظکمریی  ری بر ۀپروژ
شاکنندر  »یناه  به وضعیت ییارین سر زمیناۀ موضاوع  ریرس  ترین رروه قریر م  ضعیز پنیم، یعن 

 کنندۀ یوضاع بهتری سر یین شاخ  یسبت باه سو شااخ  پیشاین یسات و سر ییض یرروه بیان« سولت
یز  135 ۀو رتباا 4/83ۀ ، یماار2020شاکننده، ییاارین سر سااال  ش شاااخ  سولااتردترین رااضییاجد

کنناده سر ییان موضاوع،  ، یما یناه  به وند شاخ  یساسا  تعیینسه یسترری کسب ک شاخ  کل
های رروه ، مشارو یت سولات و ظقاوق بشار و ظاکمیات  ستن  یگبنان، ی تری یزجمیه وندس

قایون، ظاک  یز یین یست که ییرین سر یین مویرس، بیشترین ااصیه ری با یگستین کشور سر ییان شااخ  
  (2سسیعن  انالید( سیرس
س میهوم وجاو ترین  ویمل مؤثر بر یین موضوع، پریکندر  قدرو و سیاسات، یاه باه یک  یز مهم

معنای وندراین  مریکض قادرو سر ییارین یسات کاه  جامعه، بیکه به سر یو   ادریلیسم سیاس  منتظم
 شوس  ها با همدینر م  ریری و راه  تضاس آن ریگتن  تصمیم هم با ث ارسایش توین ییروها و ییض به

  قوم ، ارهنن های یامتریکم، تنوع تییست با پریکندر  زیاس، جمع  رربض نیسرزم، ییرین
تیک، تااریگ  یژۀوپی سیر، موقعیت سی یه یها با سینر تمدن اعال تمدی  همیشه یها و مدی ، لبه

منابع قدرو، ثاروو،  لحاظ بهمضمن    تقاری ب  ،یی بسیار طوالی  و پرظاسثه  بریی ونین جامعه
 ( 1397اریستگویه،س و    وجوس سیشته یست ،منضلت، معرات
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کاه،  یی رویه ا یساالم  ییارین یماوس بیشاتری یااتاه یسات؛ بهویژه پس یز ییقاال یین موضوع، به
های پساییقالب ، سر ییرین پس یز ییقاالا، یاک سولات متمرکاض، قدرتمناد، و همسااز  برخالف رویه

هاای ییادۀولوژیک و  هاای مادرن، تیاوو وجوس ییاماد  همچناین، بارخالف ییقالا ییدۀولوژیک باه
تادریج رساترش یااات  تنها کااهش ییااات، بیکاه به های سیاسا  سر ییارین پسااییقالب ، یاه شکاف

 توییساته ییریی  سیاس  ییروهای بیشتر 1357(  یرروه سر جریان ییقالا سال 6: 1397سذویلیقاری، 
 یظاام  ییاه مبارزیتشاان سر خمینا  یلیاه آیت رهباری و ماذهب وتار زیر ،«بضرگ یۀتالا » سر بوسید

 تاازه یۀتالاا  راذیر بنیان سهۀ رذشته یز ییقالا، 4 سر یید ستهیتویی یما هررض  برسند، پیروزی به پاسشاه 
تویینااد  م  تنهای  بااه یااککااه هر مااویجهیم یهاسهااای  ریری بااا شااوید؛ بنااابریین، سر  رصااۀ تصاامیم

شاوید  سر  ااا سر معناای  اام آن اا سولت  های مایع یجریی تصمیم کم، سستری بنیرید یا  های  تصمیم
سیاسا  خاوس و   القاه و مناااع پایۀ بر  ریری وجوس یدیرس و هرکس میمسیاس ، یمکان تص معرکۀ یین

وناان پریکناده شاده  ،قدرو سر ییارین  شوس سهد یا مایع یییام کاری م  رروهش یا کاری ری یییام م 
سابب هماین مناز ااو  ؛ بهییناار سولتا  وجاوس یادیرس و معنا  یسات که راه وجوس سولت ب یست 

کااری  پس یز ییقالا، شاهد تناقض و یاکارآمادی سر سیاسات و مویزی ریر سر ییرین یهاسهای تصمیم
ریر هستیم که یو   یینرس  یهااسی سر سیاسات سر ییارین ری موجاب شاده  های پرشمار تصمیم کایون

سر ییرین بر سر هیچ موضو   تیاهم وجاوس رسد،  یظر م  (؛ بنابریین، به10: 1397یست سذویلیقاری، 
های ریهبارسی  رری سیاسات هاای سیاسا ، و یااهمضی ت ، محدوسیت یاقظکمریی  غیرییباش یدیرس 

هااای سیاساا  سر  سااو و قاادرو وتااوی بااازینرین غیریهاااسی و اقاادین مهندساا  یهاااسی جناح یک یز
تعویق ییدیخته، بیکه وااق می  ری به یک رروراان تبادیل  تنها یۀتالف جناظ  ری به سینر، یه یزسوی ییرین 

های  جای ماادیریت شااکاف سیاساا  سر ییاارین، بااه  هااای جناحکااه  کاارسه یساات  سر ییاان معرکااه
های  بناادی ها و ق ب جویایه، بااه یمایناادران شااکاف هااای صاای  یاضیی  یجتما   بااریی هم ا سیاس 
ظت  متعاار   یسرمتکثر و سر موی، به یسبت یریر تصمیمر ساختایید،  یجتما   تبدیل شده ا سیاس 

 بار کامال تسایط مناابع یک که هیچ سیاس  مگتیز های روهآشکار ر ترتیب، تضاسهای یین به  یست
 و سیاسا  ویظاد و مسایط رویکارس برسااختن سر یی باه  امال بازسیریاده یدیرس، ری ظاکمیت یقتدیر و

 سر ییرین تبدیل شده یست  می  آمیض و غیرخصومت غیرییدۀولوژیک یقتصاسی

 نسیاسی در ایرا ۀمصالح سیشنا بیآس .3

و رسپاای  رو یسات هروب رویارویسسیاس  ییرین با موییع و تننناهای  ۀسیاس  سر جامع ۀمصالح
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وجو کارس کاه سر  توین جست ها ری سر یبعاس سیاس ، یقتصاسی، یجتما  ، ارهنن  م  یین آسیب
 ها یشاره شده یست  آن یختصار به  یسیمه، به
 ؛ اسییز سپهر س  ستیآیتاروی و کیخوییش هژموی 
  ؛مثابه ویسیسر ، یییعال و تسییم به سیاس  ۀیز مصالح کژاهم 
  ۀجامعا یآن باری های و ضارورو سا سیا ۀمصالح میهوم   یزمعنا و سر  سرستاقدین 
 ؛رینییمروز ی
 قریرسیسهااای ریسااتان،  یزجمیااه سر ۀ سیاساا منیاا  تاااریگ  یز مصااالح یهااا تیربااه

 ، می  شدن صنعت ییت، و قریرسیس کنسرسیوم؛1919ترکمایچای، قریرسیس 
 هریس نایهیبرری،  ییقالا یسالم  و محتویی قایون یساس  سر ترویج ییقالب  ویکرسر  ،

 ؛یا اسالیه  مثابه یظام یلمیی  به و تعار  سیاست خارج  با یظم موجوس بین ،رری شورش 
 سشیای  و  شهرویدی یپذیر  دم ر ایت الزم ظقوق شهرویدی سر کنار ضعز مس ولیت

و   مگتیاز قاوم یهاا راروه انیمسر  ها ضیتبع جوس برخ ( و و529-576: 1395صدیق ، 
یاول وضعیت طبقاو متوسط،  یجتما   و روید روبهـ  های یقتصاسی  ، سر کنار تشدید شکافمی

: 1395س بدی،  و یاضییش اقر و ااقه و رسترش مناز او ارسی و جمع   ،نییش رسترش ظاشیه
 ؛(265-233

 جویایااه و  صاای  یهااا سر کنشاانریهااای سیاساا   و تشااکلیهاسهااای ماادی   ضااعز
 ؛ییهزسا صی 
 ؛سینری و رقیب یشناختنت یرسم هبو  ی یاسالماه رقابت 
 یتابوساازییاض باه مصاالحه و  های غیرمنع ز یسبت رویکرس ییدۀولوژیک و مرزبندی 
 سازی جهاس و شهاسو؛ و برجسته مذیکره و آشت  سیاس  موضوع

 دی سر یظاام آموزشا ، سر ارهناگ ضعز آماوزش و تارویج یسبیااو صای  و شاهروی
 های رسم ؛ های  موم  و می  و یز تربیون  موم ، سر رسایه

 راهکارهای مصالحه و توسعه در ایران. 4

سیاس  و یهاسیناه کارسن  ۀیز مسیر توسع ،می  سر ییرین ۀرسیدن به مصالح ترسیدی ییست که ریه
ی ریار سر یمار ییتگابااو و تصامیم هاا و جنااح ،یقاویم آزیسییه و  اسالیۀ تمام یظاضیا، مشارکت

هروه بیشاتر  ۀتوسع های زمینه ییض سیاس  سر ییرین می  و ۀمصالح تحقق شک، دونس و بررذ م 
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 بریبار موضع یزو  تکثر پذیرش باهم و با همه یعن  ،می  ۀ  مصالح(3ساریهم خویهد کرسکشور ری 
 موضاوع ییان شناختن تیرسم به نایمع به آباسیی  کشور یقدیم کنیم  یین یمر، توسعه و ریستای سر

 ری آزیس و آبااس ییرییا  سااختن و آیناده سننین بار تویید یم   جریای و ،ظضا ارس، هیچ کهیست 
 ظال باریی تنهاا یاه ماا کاه یسات ییان میا  ۀمصاالح یز رمنظو و مریس  کشدب سوش هب تنهای   به

 سر باضرگ یهاا جریظ  باه ییااز ،دییوپد ایایع عوقو یز جیوریری یبری بیکه موجوس، مشکالو
 هاا جناح یز کادیم هیچ و یسات میا  واااقییازمناد  یییامشاان کاه سیریام رویارون های  رصه

 یادیرس معناای  می  ۀمصالح  ییست و یجریی یین منویاو بضرگ بار یین لتحم به قاسر تنهای  به
 روی  چهی باه ظکومات و جامعاه و بشناساند رسامیت به ری نرییکد ،سیاس  یییروها یینکه جض

  یابد رسمیت وندصدیی  و یشوس یسیره  صدیی  تکیی  رویه به
تحقق یین یمر سر جمهاوری یساالم  ییارین ری  یریهکارهایز   برخ، یمهسی رسیساس،  بریین

 کنیم: م  مرور

 حهلمصا عموضو دربارۀ یمهفبداز  خروج .1-4

ت معنا و سرکا  سرسات یز ییان های مگتیز سر ییرین، سریاا یگستین رام بریی مصالحه سر میان رروه
 و بریاماه سر سیاسا  تنها مصاالحۀ میهوم و ضرورو آن بریی جامعۀ یمروز ییرین یسات  متأسایایه یاه

 و یظاری لحاظ باه هام بیکه جای سرخوری ییااته، یجتما    ا سیاس  اعاالن کنشنرین و سیاس   مل
 رویاا  یسات رراتاه قاریر مگالیاان و منتقدین هیمۀ مورس ضدیرزش، یک مثابه به  می ، لحاظ به هم

هاا و ییروهاای سرون  یسالم  سر پیویاد باا مناااع برخا  رروه جمهوری و ییقالا سرشت ماهیت و
 مایاۀ وناین بن شده و یستمریر یااته و باا بضرگ، سرشته «یه» و رری شورش  رری، ییقالب  با ظاکمیت،

ه ری به تابوی یظام تبدیل کارسه یسات  سر بستان و سازش و مصالح و ورو، بده یی، مذیکره و ریت هویت 
 تروتساک  ل اون و روش رویکارس سیر ویم یو   پس یز ییقاالا باه که ییرین رسد یظر م  یین  رصه، به

 پیوساتۀ ظرکات یظر تروتساک ، باه  کرس م  م رح ری جهای  رسترۀ سر پیوسته ییقالا شعار یست که
تاوین یس اا  بنابریین، با وناین ینرشا  م  یست؛ ضامن بقای ییقالا رری، ضدیمپریالیست  و ییقالب 

 ( 18: 1396یست سمقصوسی،  «صی  یستریتژی ااقد» یسالم  کرس که جمهوری
یجتما   و سیاس  سر ییارین  قدرو ساختار سر مصالحه کاربستبا توجه به یین وضعیت 

 رسیریهبا  یتگااذ ورخشا ، اسییز سپهر س  ستیآیتاروی کیخوییش هژموی  نیبازب ضرورو و
یسات کاه ضامن   و خاارج  سیخیا یهاا  رصه ۀسر هم ی رری و صی  ی جو مصالحه سوی به
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و   اسایس ۀمصاالح ۀیاری برپا  میا  و همبساتن  یجتماا  واااق ،یی توسعه یها انیبن تیتقو
 سر ریساتاییبتادی  کاهیسات  ، الزمریستا نییرس  خویهد کرس میو ترم میبازترس ، ستیآروی خوییش

سیاس  سر ییرین یماروز و یقاش آن سر ظال معضاالو جامعاه و  ۀم مصالحمیهو یلضیم کاربست
 ،ریهبرس نیی سر  یییام شوس یی ییقدیم جد ،میهوم یز یین  سر یییاس سر  سرست و مناسب ،سپس

و   شاییید نادهیشایا ت، آ  بیکه یو  ،میو یییعال و تسی  منضله ویسیسر یه به ،صی  و مصالحه
 ، وااق یجتماا  ، س که توسعه، منااع میشو م   و تیق زیتعر هییریهبرس هوشمند کی ، یو  به

  خویهد سیشت سر پ ری   می  و همبستن

 ایجابی و الگوبودگی های به گفتمان سلبی های تبدیل گفتمان .2-4

یجتماا   و  ا یبعاس کنشنری سیاس  ۀو مصالحه سر هم، روو رذیری صی ، ریت استسی یرروه
قرن  ۀمین سههای سو یگستین سالسر  ،یلمیی  و بین ،یی ی ، من قهس وح م ویژه سر هارهنن ، ب

  قالیا  یرزیااب  ا و یک یلاضیم ییسای  ریهبرس نوین یک  مثابه تاکتیک، بیکه به یکم، یه به و بیست
یسالم  ییرین متاأثر یز  یهویت  یز جمهور ا تصویر می  ،یخیر ۀسر وهار سه ،ظال بایین ،شوس م 

م ، ساختار و محتویی قایون یساس ، بروز جنگ تحمیی  و ییاض تانش سر پیروزی ییقالا یسال
یلمییا  و سر یاک  یی و باین جوی  یسبت به یظام من قاه رری و ستیضه رویبط با غرا، با ییقالب 

واه  ییان یسات کاه تعیاویق  (19: 1396سمقصوسی، با یسبیاو سیاس  یی  همریه یست  ،معنا
یظم موجاوس  سر بریبر یرر  و شورش یرر  با قریۀت ییقالب  ییقالا یسالم، مییپسند ای میندسبپ

سر طاول ییان قریۀات یهااس و  اویاظۀ پاا باه  رصا 1357یلمیال سر بهمان  نیو یظام با  سیخی
  زیدربر و  دشتبدیل   و به یبرریتمان می یرینیپ  ،یاریزها و بییش با ،رذشته سال ییدی و وهل

یماا  رذیشات  ریثأری ت  یجتما  یها مرسم و رروهآظاس  ییقتصاسو  ، ارهنن ، یجتما  ، اسیس
یز   میا  همبستن تیو تقو ، یجتما  ، اسییجماع س یاسیی یها تیظرایین ریتمان، باوجوس 

 ی،سااز تیاریو غ یرار  و ییقالبا یرر  شورش تیقریۀت و هو جیو ترو ،دیبازتول د،یتول قیطر
ناد توساعه ری ک   نادیرویاد، اری نیار یوون رذشته ری یدیشته و یساتمری یی یرر جیبس تیظرا نریس
سر پا  خویهاد ری   و میا  یجتماا ۀ ییظام و سارما  ال صیو خویهد کرس مگتل  شیپ یز شیب

  کرس ری سوار یختالل خویهد  می  و همبستن  و وااق یجتما  سیشت
رریی ، تیقا   محوری، و سوری یز بریامه باره، یمایندر  سیاس  یامتویزن و بگش ، منصب سریین

ساو،   نوین تکنولوژی سیاسا  یزیک سر  ییتگاباو بهو  نوین یرزش و هنیار،  های سیاس  به شکاف
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های هاویت ، اقادین یۀاتالف  زسر  موضاوع و وجوس بازینرین غیریهاسی سیریی قدرو وتاو، سیاسات
ترین  سینر، یصای  یهاسی، و یتگاذ سکترین جامعۀ ضعیز یزساوی ا سیب ، یاکارکرسی سیاس  ا یییاب 

هاای سیاسا  سر ییارین،  آیناد  سرویقاع، جناح شامار م   ویمل بازسیریدۀ مصالحۀ سیاس  سر ییرین به
ها و  یجتما   بااریی تولیااد صاای ، بااه یمایناادران شااکاف ا های سیاس  جای ماادیریت شااکاف بااه

 ( 66: 1397یید سذیکری، یجتما   تبدیل شده ا های سیاس  بندی ق ب
یساالم  ییارین و سیادراه  یرسام  جمهاور یییدۀولوژ یۀپابر ،یهاسی ا سر بررس  تاریگ 

یاا « سینریا خوسی» یساس ، جهان به سو بگش کنندران قایون خبرران و تدوین زیاسی یز بگش
سر  شاده رنیایدهیز مقدمه تا یصول  سبب شده یست کهینرش  شوس  یین م  تقسیم «بینایه ا ما»

های  مایناد  ویژه پیوستۀ کارریری بهرخورسیر باشد  یی ب قایون یساس ، یسبیاو یی  یز جایناه ویژه
یساالم  باا  یکه جمهاور سهد یشان م بیناینان، جهان غرا، و     ۀسی  یستکبار، یستعمار،

یز یصاول قاایون یساسا   یینارس  ییان رویکارس بار بسایار ما  نایه به جهان خارجیبدب  یناه
و یظاام ، قاایون یساسا   ،نا هاای سیاسا ، یقتصااسی، ارهن زمیناه هماۀظاکمیت سیرس  سر 

قایون یساسا   ،د  سرویقعکن م  جمهوری یسالم  ییرین، جهان ری یز یناه خوسی و بینایه ترسیم
روی کااررضیرین و  هاا ری پایش یمکایااو و اعالیات یز یمحادوس ۀرسترسه، سییار یساز با غیریت

یسبیااو  ۀسررسات تولیاد ساو، و یصول ، یزیک ها یریر ن جهتیونۀ یست  یتیی شتهرذی میریان
و  114: 1388 ارا،  و سمقصاوسییلمیال  یظام بینج و رجهان خا سربارۀیینارییه  و توط ه یی 
سازی رقیاب  ره و مصالحه، خبیثمذیک موضوع یو تابوساز یمسدوسساز ،سینر سوی یزو (115

 ،دیاترس  با  (20: 1396 ،یسومقصسازیده یست س و ،رری ، تأمل یسبیاو یثبات یدنیرظاشیه  به و
یساالم  ییارین ظااکم یسات،  یسیاسات سر جمهاور  ریتمایۀ ریر سیبظذف و یی   که تازمای 

 رو یمری بیهوسه و باطل ست و و ریت یز مصالحهریتن  سگن

 شناسایی حداکثری کنشگران. 3-4

یز طریاق   یاوم سیاسا  یی سر م العاو جایناه ویژه ،تا یمروز 1990 ۀیز سه «شناسای » ۀیید
سر سا   سیخیا  و ییاض   رریی و وندارهنگ ،او سیاست هویت، سیاست تیاووشکواای  یسبی

یوسای  و  سظااج یلمیی ، پیادی یماوسه یسات  معاصر سر س   بین ۀپای تحییل مناز او هویت
یابد که یاریس یا  م  عنازمای  م  ، دم شناسای ،مقابل آن ۀیا یق  ی اسناش  (88: 1396 ذیکری،
رویااروی   های شاکلد که ممکان یسات مای م  ا یین تعامل  قیمها سر تعامل هستند ی سازمان
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 :کرسه یست تحییل یسر سو قالب ظدیقی  و ظدیکثریین میهوم ری  ،1ویت رایدلکسسیشته باشد  ی
ت مساتقل سر یامثاباه یاک موجوس ت شاناخته شادن باهیرسام باه  ،ظادیقی  شناسای منظور یز

مورسیظتریم و توجه قاریر راراتن  معنای به ی،ظدیکثر  ، شناسایلمقاب سر  وارووا قایون یست
: 1396 ،یذیکار یوسای  و سظااج  یست سازس، م  که آن ری خاص و متیاوو یویض یسوژه بری

قاایوی  یسات و باه پاذیرش  یز ظقوق اریتر یویض ،ظدیکثری ی یز شناسار منظوع، سرویق  (92
هاای  ویژرا  رذیشتن باهیم رسمیت شناختن و یظتر به ی،ظدیکثر ی ؛ شناساها یشاره سیرس تیاوو
کیاد أهای هویت  ت یین شکل یز شناسای  بر ویژر  کنشنرین یست  همۀارس  و منحصربه خاص

های  که  بریی ویژر  تر، روشن  بیان کند  به م  بوسر  هویت ری برجسته سیرس و مشگصاو خاص
  یظتریم قاۀل یست ،کند م  سوژه ری خاص

سلیل  قیم مایادن ارییناد شناساسا  ظادیکثری هررویاه  ریتن  یست که بسیاری یز مناز او به
های  برسااخته»هاا ری  تاوین آن سهاد کاه م  زبای ، قوم ، مذهب ، و هویت  کنشانرین رخ م   تیاوو
یامیااد؛ زیااری سر شاارییط  اادم شناسااای  ظاادیکثری، هررویااه هویاات « یجتما   ا زیی سیاس  سرون

شامار  مثاباه تهدیاد به و شده و یین  دم شناسای  ری بهر شناخت  روبه غرورآمیض کنشنر با یایمن  هست 
های  آورس؛ بنابریین، یارضیر یز مباارزه باریی آن خویهاد باوس  سرمقابال، سر وضاعیت  کاه برسااخته م 

یجتما   کنشنرین مورستأیید و یظتریم کنشانرین شناسانده قاریر بنیارس، یز شاتاا   ا زیی سیاس  سرون
 ( 66: 1397مقابل صی ، کاسته خویهد شد سذیکری،  مثابه طرف ریری مناز ه به شکل

متکثار  یی جامعاه ی،اکار ا مسیک  وقوم   ا لحاظ ارهنن  به ، یییری ۀجامع که ریته شد
و یجحااف میاان   ضیمی  باید یز هرآیچه موجاب تبعا ۀمصالح رسیدن بهی بری بنابریین، ؛یست
هاای  یاوین ری بار روی سموکریسا شوس،  بور کرس و ساختار  می  م  های مگتیز قوم  و رروه

مرظیاه یجاری  ظقاوق یااریس سر بریبار قاایون ری باه یبنا یهاس و تسااو ، متک  بر ظقوق شهرویدی
شهرویدین آزیس و خوسبنیاس یک ویظد سیاس  بر سر میثاق سقاایون  تویاق ،سموکریس زیری  ؛سرسرآو

 پایبندیقایوی  که با یتکا و  ؛بریبر قایون بریی همنان یست ظقوق  یکسان سر یساس ( مشتر  با
ظقوق  ری کناار رذیشاته و سااختار ظکومات ری  یها ضییله  و ر ایت ظقوق بشر، تبع به آیین

 هاا سر قباال ی ماال  کاه یییاام پاذیری ظکومات کند  صی  جض با مس ولیت م  می اسالیه تنظ
شایاایت،  ییست  مشارکت، ظاکمیات قاایون، پذیر یمکانوم  مریری وااق   سهند و شکل م 

                                                             

1. Alexander Wendt 
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تار  و مهام ،ریری وااق  موم ،  دیلت و ظقوق مساوی، یثربگش  و کاریی  روی ، شکل پاسخ
تااأمین ظقااوق  باار یاضون ،ظکااومت  های پااذیری سر قبااال ی مااال و تصاامیم یز همااه مساا ولیت

 تویید سر برقریری صی  مؤثر باشد  م  شهرویدی،

 نهادهای مدنی ۀتوسع سازی برای . ظرفیت4-4

 و یجتماا   ییروهاای مرسم، مشارکت یاضییش ،توسعه مهم های شاخ یز  یک  که یمبپذیر یرر
میا  سر  ۀسیاسا  و مصاالح ۀتوساع یک  یز ریهکارهاایصورو،  سریین ،یست مدی  یهاسهای

مادی  و سیاسا  و  آراه  ۀمدی  سر توسع ۀجامع ییهاسهایهاسهای مدی  یست   ۀتوسع ،ییرین
راو ری  و هاا ریات آنسیریاد   بنیااسین یقش بسیار مهام و  یک جامعه، مشتر  یها ترویج یرزش

جامعاه سر  هاای هماۀ رروهمند  ساز مشارکت قا ده بگشند و زمینه م  و وسعتکنند  م یهاسینه 
سیاسا  جویماع،  ۀبدیی  ییض سر مصاالح تأثیر ب  بنابریین، ؛شوید م  ارییند قدرو و یمر سیاس 

 سیرید جویمع به توسعه سر آن  رسیدنو  ،یجماع یگبنان
سازی بریی مصالحه  یییاس و ظرایت ،ترین کارکرس یهاسها مپذیرش یین یصل مهم که مه با

هاا، یهاسهاای  یهاس خایویسه، قایون و قایون یساس ، قریرسیس یجتما  ، ییتگابااو، رساایه ،یست
و  مسای ، ساندیکاها یتربیت، یهاسهای یمنیت ، ییروهاا و صنی  و  یم ، یهاس آموزش و تعییم

سر  بنیااسین یقاش یک، یز طریق پذیرش یلضیماو و ارییندهای قایوی ، هر، کاررری یها یتحاسیه
ای مهام ها یز شااخ   یکا ،ییتگابااو ل، نوین مثاا به ؛سیرید پیشبرس ارییند مصالحه سر ییرین

 ۀریادی، سر ب ن خاوس سربرربوسن و شیاایت ،آزیس،  اسالیه که با شرطساالر یست  های مرسم یظام
ییروها و یگبنان رقیب سر یک جامعه یسات کاه سر قالاب پاذیرش  سیاس  بین ۀمصالح  و ی

ثبااو سر سابب  ،سر ب ان خاوس و یابد م  سموکریتیک ظهور و بروز یو راتارها  ییتگابات قوی د
مصاالحه ری باین  ل، ماسر ،یأصاندوق ر  شوس م ها و روبناها  برگ و ری سر شاخ تغییر ها و بنیان

ییتگابات  باید بگت خوس ری سر ییتگاباو بعدی بیازمایند   یزید و رقبا م    رقمسیاس یییروها
ساکان  ،یکثریتکه سهند  م  ییتگابات ، یجازه یبرسهایبازینرین با پذیرش قوی د  ،سر یین ارییند

ری باریی  یسااز خویش، سیاسات ظرایات با تضمین ظقوق سست بنیرس و یقییت ییض هری ب روقد
  (85: 1385مقصوسی،  ؛1398سمقصوسی، کند  م  های بعد سیبال باو سورهپیروزی سر ییتگا

میا   ۀحمصاال ۀهای ظضبا  ییاض یساساًا تولیدکنناد و یۀتالف  ،ظضب یها رقابت یظضیا،
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یظضیا سیاس  با تولید یۀاتالف و مصاالحه باا یظاضیا سینار،   (117: 2013، 1سموری هستند
 باارۀتصامیم  سر ، بیکه یز ب آیند شمار م  بهیظتمال   تنها  امی  بازسیریده سر بریبر مناز او یه

 کنند  م  سازی سیاست  جیوریریهای مشتر  و بروز هررویه یاهم تسیاس
 مثاباه به ییاض هاای  یما  ها، و   ، یییمن جدیی یز یهاسهای کالسیک  همچون یظضیا، رسایه

 ثبااو یااضییش مشاارکت، باه ینادتوی ما میااینین،  یاا میاینیر متغیر یقش یییای با یهاسهای میایی ،
  یما ، هاای یییمن کنناد  کماک های رویارون جامعاه وروی میان بگش یجتما   و ریت ا سیاس 

  یما  هاای یجتماع تارین مهم یز و  یما  و مادی  یهاسهاای ترین تگصصا  و تارین بضرگ یز یک 
 سموکریتیاک، یاا وپو زی، سرون توساعۀ مسایر خاوس، وجاوسی ماهیات باه توجاه باا که آیند شمار م  به

  کنند م  همویر ییتقاسی وروی ریت و طریق یییاس مصالحه، مشارکت، یز ری غیرآمرییه و سیوطیبایه
 های  رصاه سر ییقاالا یرتبااط  و های پیشارات یزجمیاه به سالیل پرشماری، که بپذیریم یرر

باه  بااال یز  تحمییا و سویه تک شده، سستوری، مهندس  سیاس  های پذیری جامعه یطال ات ،  صر
 شکسات باا بارهاا ها، هنیارساازی بریی آمرییه ریهبری تقالهای بریین، یاضون و یست سر آمده به پایین
تعامال  سر سیاسا  پاذیری ارییناد جامعه های یخیار، سهاه کاه سر رات م  ییتظار یست، شده رو روبه

 یاباد؛ تحقاق زی سرون یی رویاه به تاریگ ، مشتر  های یرزش برپایۀ و سموکریتیک وندسویه، و یهاسی،
 شاده رو روباه یی جادی موییاع باا مسیر یین سر بیکه یشد، ونین تنها یه سر مل، سرظال  یست که یین 

مسا ولیت  ظاکمیت ، بااوجوس و ظکومت  یهاسهای رسم ، مویرس پرشماری، که سر شکل یین به یست؛
 هاا، تعار  کااهش و میا  تن همبسا و یجتما   ییسیام تعمیق و یستقریر، یییاس آریمش، سر یولیه

 و تولیاد یسبیااو پرخاشانرییه پیوسته، سازی غیریت با و پیموسه ری معکوس رویدی کارکرسی، لحاظ به
  یید رییده ظاشیه به ری مصالحه و تساهل، مدیری، های زمینه ییرو،

 ساانت   ویماال و کاااررضیرین یز برخاا  ییاکااارکرس و باادکارکرسی یز سر ونااین شااریی  
 مقابال سر ،جاوین یسال سوی یز ویژه به ،یجتما   های مقاومت بروز ،مقابل سر و ریپذی جامعه
 و هاا روش و یید شده سروی  رصه یین به جدیدی کاررضیرین و بازینرین ،رسم  های پذیری جامعه

  ماوم ، اضاای ۀظاوز و مادی  یهاسهاای ؛یسات کارسه تغییر سیاس  پذیری جامعه های شیوه
 ،خاوس و ییاد یااته یی برجسته جایناه ،ها سیبریت  ظت  و میازی ایاض و ،یجتما   های شبکه

  یید شدهتبدیل  سیاس  یپذیر جامعه ۀ رص کنشنرین به

                                                             

1. Moury 
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 و مدی  ییهاسها یین یز یییتظار غیرقابل و توجه قابل بگش ،یی هننامه و سراهرآو ونین سر
 و ظکاومت  سام ر ییهاسهاا یز بایش  تقالی و تالش  ، موم یاضا ۀظوز سر اعال ییهاسها

 اضاای سر یید سهکر سع  و سهکر آغاز ری صی  و ها تنش کاهش تن ،بسهم ظیظ یبری  ظاکمیت
 قالاب سر و میاازی اضاای سر ی ضاا باین تعاامالو و ییتقااسی روهایو ریت یظرها، و بحث

  ندتبدیل کن مدیری و ،یربرسبا روی، میایه به ری ها رری یاریط  یز بگش  پنهان، و آشکار آموزش

 صلح ۀسازی دربار  آموزش شهروندی و گفتمان .5-4

ییارین  ۀهر سیاسا  جامعاپهای رویاروی  سر س ریتمان پیروزی ییقالا یسالم ، کشور با یز پس
  ،ررییا طیبا ، یصاول یصالح سازیدر ، ییقالب ، های ریتمان یز هریک یرر رو بوسه یست  به رو

 یز خاصا  یهاا سوره  سیخیا یلضیمااو و ،اها تیظرا ییازها، محصول ری و ی تدیل ،خویه  دیلت
 توساط ،همه یز بیش که بدیییم ییقالا یز پس ییرین سر کشور و جامعه یجتما   ا سیاس  زیست

 ۀآیناد ریتماای  ییادیز وشمرسد که  یظر م  به شد، بازتولید و ،یشا ه پرسیزش، ،سیاس  ساختار
 مرکض باشد مصالحه و توسعه متمحوریت  بیش یز هرویض باید بر ،ییرین

 کاربست ضرورو ،یمروز مایند ،کشور  سیاس ایجتما   زیست یز یی سوره هیچ سر شاید
 برخا  و رییاج یسبیااو  باشاد یشده تبدیل  یجتما  یلضیم و ییاز یک به سوست  و صی  سیاست
 سا وح یز ورزی خشاویت و ،ساتیضه سشامن ، اضاای رویاای ،ی مال  و ی الم  های سیاست
 باا ثرأتا و ثیرأت سر که یست سیاس  ها و یهاسهای جناح بین سر ظت  و یگبن  ۀ رص تا خیابای 

  ، بااارت بااه و تحماال ۀآسااتای کاااهش و سشاامن  سوری، قهاار، ،یقتصاااسی یامناسااب وضااعیت
 صاورو باه سا وح تماام سر یجتماا   ا سیاس  مناسباو غالب وجه  نوین به ری ییاپذیر تحمل

  یست هزس رقم ،خارج  و سیخی  یاق ، و  موسی
 سیاسات خویهاد یااات  پایاان ،ریتمان مصالحه و توسعه تنها با ی،زرو سیاست رویه یین

 سواار ،کناوی  شرییط سر که یست ییریی  بارور ارهنگ و کهن هویت یز بگش   ،سوست و صی 
الزم یست کاه  بنابریین، ؛یست شده ظذف،  بارت  به شاید و ریتمای   اروسست و میرط یییضوی

  رصاه،یز سار رراتاه شاده و سر ییان  صی  و سوسات  ریتمان و سیاستبازیاب   یبری ها تالش
 مهم و ظیات  یست  یویض  نصر آموزش بیش یز هر

 و یگبناان قالاب سر یی ییدیشاه و اکاری منظار یز صی  های پیشاهنگ تمهید باره، سریین
 طریاق زی صی  های پژوهش یرذیر ریل  یست یبیش یز هرویض ضرور ،یگبنای  های یجتماع
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 صای ، م العااو یها ییدیشکده سیسأت صی ، آموزش به توجه یجری، و رذیری سیاست ۀورخ
 تشاویق تکمیی ، تحصیالو های سوره سر م العات  های ررییش و سرس  یویظدها یختصاص

  یاب سوژه ،مرتبط میاهیم و صی  ۀظوز سر    ، وها یامه پایان ها و همقال تدوین ها، پژوهش یییام
 یهاسهاای ییادیزی ریه صای ، م العااو ۀظاوز سر سییشناه  بین های همکاری صی ، ظوزه سر

 باا    و هاا ساگنریی  سامینارها، هاا، یشسات هاا، هماایش بررضیری صی ، ۀظوز سر م العات 
 ر موضاوعبا هاا یاماه پایاان متمرکض کرسن بریی پژوهشنرین و سییشیویان تشویق صی ، محتویی

 ااوری یقادیماو یییاام، صای  خاسمان یز تیییل و تکریم،    و بوم ، تاریگ ، وجوه و صی 
 یسبیاو ۀظوز سر سییشناه و ،متوس ه سبستان، سبستای ، پیشهای    سورهسرس یمحتوی تولید بریی

 و   ، یلمییا  باین ،یی من قه می ، صورو به صی  مضمون و یمحتو با مسابقاو بررضیری صی ،
 ییریی  باشد  ۀمصالحه و توسعه سر جامع وزش ریتمانها بریی آم یز تالش  بگش تنها تویید م 

 رانیمصالحه در ا یراهکارها: و انضمامی نظری (. الگوی2شکل شماره )

 

 رییگ جهینت

 کیا و  یجتماا  ۀدیاپد کیامثاباه  واه باه ،میبننربه صی  و مصالحه  ییدیزی که وشمهر  یز
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و مصاالحه صای   واه ،  یه و موضاوع یجتماا مسا کیامثابه  صی  به وه ، یجتما  تیویقع
 و مصاالحه صی  ،هییول ازیی کیمثابه  به وهی  و هدف غا کیو  ،آرمان کیسغدغه،  کیمثابه  به

سر ریستای تحقق یین موضاوع، یررواه برپایاۀ یظار  ییرین یست  ۀضرورو یمروز و ارسیی جامع
یسات  بادون یما کاا  ی ،ستیصی  سیخی ، شرط الزم و پایای  یقش سولت سر تأمین  ،موررنتا

تاوین باه  کت سولت ییض یما رمشابا  تنهایما  ،سولت، تأمین صی  سیخی  ممکن ییست مشارکت
موضاوع صای  و ، پینیاری ییارین  کنوی طیسر شری رو، یزیین ؛سست یاات می صی  سر جویمع 

 ،«سولات» ،«یجتماا   ییروهاای» یز ی ام ،همناان « یجتما  مشتر  مس ولیت»مصالحه، 
 یست  «رویدینشه» و ،«یگبنان»

 تاوین بیاان کارس کاه م  همدل  و تعمیق صی ، وااق، ییازهای پیش ها، یلضیماو، و سربارۀ بایسته
ی تمااس  سیاسا ، پاذیری جامعه شاهرویدی، ظقوق و یظام سیاس ، یستقریر سیاس ، مشارکت توسعۀ

 باه بندیپای روی ، کارآمدی، و   ، محصول مصالحۀ سیاس  یست  پاسخ پذیری، مس ولیت سیاس ،
 محااکم، ر ایات باه بریبار سسترسا  و  اسالیاه سیسرسا  قضای ، مستقل یظام وجوس یساس ، قایون

یی، ییاض بگشا  یز طارح مصاالحه و توساعه ری سربار  ظاشیه ییروهای و زیان و یقویم ها، یقییت ظقوق
یید   حهیی و توساعه، سساتاورس مصااال تاویزن من قااه ثاروو و  اسالیااۀ توزیاع باریین، ریارس  یاضون م 

ها پاس یز مصاالحه، ظاصال  یاکام  و تصوریو قالب  راع یسب ، محرومیت یظساس همچنین، راع
زمین سر پرتاو مصاالحۀ هماۀ یقاویم و  تاریگ  ییارین پرقدرو جغریایای ظیظ ترسید، خویهد شد و ب 

ی یهااس یجتماا  ، ی تمااس ها، ی تمااس پیش محقق خویهد شاد  سر کناار ییان موضاوع یز یاریس، بیش
 یهاسهاای وجاوس رضایت یجتما  ، یجتما  ، سرمایۀ ،(یهاسها  میکرس و کارآمدی مرسم به ی تماسس

 سست خویهد آمد  یجتما  ، و    هم سر پرتو مصالحۀ سیاس  به
هاای  شاماری سر ظاوزه ب  پیامدهای جوی ، مصالحه خویه  و تقالی صی  یساس، بریین

 شااید ،بناابریین ؛خویهاد یااات ظهاور و باروز آن تحقاقارییناد  خویهد سیشت که سر رویارون
 موم  و  ،می  آشت  و ،سیاس  ۀمصالح می ، همبستن  به ییاز یظساس ،یمروز وونراه  هیچ

و  متکثار ااا ظاهری وظادو رغم باه مایناد یماروز ااا کشاور شارییط هرراض  اریریر یشده باشد
 اکری، تعار  و والش سر هاییرو ،یمروز مثل کشور سر راه هیچ ه یست یبوس قرمتی ظال سر ین

 ،یجتماا   ییروهاای ۀبدیا سر تعاار  و رسایگتن  وقت هیچ و یبوسید کارکرسی و ،ساختاری
 بوس  یکرسه پیدی بروز و ظهور رویه یین

 ممکان یشادن، مهاار ورسرصاو کاه رو یسات روبه  اریویی مشکالو با ماۀ جامعیمروز، 
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 محی   زیسات معضاالو و مسااۀل یز ومشاکال ییان  شوید تبدیل بحرین به زوس یا سیر یست
 ی تیااس، همچون یجتما   یها یاهنیاری تا هوی، آلوسر  و خا  ارسایش آا، راتن هدر وون

 کاه های  بادیخالق  سینار وخویری،  اساس یقتصاسی و رییات یاضییش خشویت، رسترش طالق،
و  ریارس سربر م  ری ت طبقا ۀااصی و تبعیض و اقر چنین،هم و هستیم رو هروب آن با روزمرهطور  به

 معضالو ظل به قاسر تنهای  به  جناظ هیچ کهیست  سیسه یشان ییقالاپس یز  سهه وند ۀتیرب
  ییست یاسشده

سر ونین شریی  ، کاربست ریتمان مصالحۀ می ، ضرورو ییکاریاپاذیری باریی جامعاۀ 
 :سستاورس ،عهبرآمدن هر ریتمای  یزجمیه ریتمان صی  و توسعه سر جامییریی  یست  یلبته 

 یجتماا  ا  اسیس زیساتیز   خاصا یهاا مقاطع و سوره  ها و یلضیماو سیخی تیظرا  
 ؛جامعه و کشور

 ؛یجتما   جامعه ا سیاس  یها  رصه ۀ مد بازینرین وزن و لتعام 

 ؛ مدی ییهاسها و وزن ،کرسرکا ناه،یجا 

 و منضلات و  ژیکار، پرست ن،یزم ه،یقدرو، ثروو و سرما مایند  ابیمنابع کم عیتوز ۀیحو
  یخالقاو  اسالیه، منصیایه،  تیریمثابه مد صی  بهسمنابع یین  عیو بازتوز  نیبازب یها ورضرو
 و قاایون قیایز طر «یثرراذیر ناصار  وزن»و  «زمان و مکان»با توجه به سو  نصر  اایکم منابع

 ؛آن یها یریر کشور و جهت یسامان یقتصاس (جیب مشارکت

 ؛ساختار ظکومت و منااع یهاس قدروسولت و  ۀرماهیت و جوه 

 ؛یلمیی  یی و بین ثیر بازینرین خارج  و تحوالو من قهأت 

 :یوع مناسباو و رویبط میان 

 ؛یهاس قدرو سر سرون ◦

  ؛یهاس قدرو با مرسم ◦
 ؛ها، ییروهای یجتما  ، یهاسهای مدی  و سیاس  یهاس قدرو با رروه ◦
 ؛یهاسهای یجتما   و سیاس مرسم با مرسم و مرسم با  ◦
 ؛یهاسها و ییروهای یجتما   و مدی  با یکدینر ◦

ظت  سرصورو یتگاذ آی   اا مصالحه ثمر یشستن ریتمان بهروید توسعه و  بنابریین، یست؛
و هدررات هر زمای   خم یست و چیطوالی  و ظساس و پرپ یرویداا  و سریع آن سر جامعۀ ییرین

  ویرتری بریی جامعۀ ییرین و ارییند توسعه خویهد سیشت هروند کووک، پیامدهای یار
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 ها یادداشت
، ساال مجله ممره ، «صای  و سیس سر  رااان و یسا ییرییا »(، 1346یلیه س یناه کنید به: صیا، ذبی . 1

  سیضسهم، سوره سوم
 :توسعه یاکر شیپو توسعه؛ ۀرصدخایی ها به: رضیرش دییناه کن  2

https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/indexes  
  2021تا  2012زمای   ۀصی  سر مورس ییرین سر سور ۀرای22های  و رضیرش شاخ 

 وجاوس سیرس کاه ییارین یسابق ۀخارجا یماور وزیار میراندرساک ، یظمد قول  یز سر همین زمینه یقل  3
 جض  اقبت  شوس، کشیده پیش به روباه و ررگ و شغال و یسب وسییه هب بگویهد که یی کالسکه: »ریت م 

  ادم و یخیر قرن ییم سر ییریی  سیاس  ییروهای متعدس و مگتیز تیربیاو  «سیشت یگویهد سرینوی 
 شاوخِ   باا آمیگتاه توصیز صحت بر یو   به پذیر، سویم و سازیده ی ها یۀتالف یییاس سر ها آن مواقیت

  سهد م  رویه  میراندرسک  یظمد
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 منابع
 و ییارین سر یقتصاسی رشد بر تییمن ریثأت» ،(1395س یسیستای ، شهریم وصی  ؛یصغر  ی  ییا، یسما یل

  61 شماره شایضسهم، سال ،اقتصادیمپژوهشنام مفصلنام  ،«منتگب کشورهای  برخ
 ییتشاااریو :تهاارین ارخیسااته، هوشاانگ ۀترجماا ،صههل مشناسهه مجامع  ،(1388س راسااتون بوتااول،

  شناسان جامعه
  کوهسار ییتشاریو :تهرین ارجاسی، غالمعی  ۀترجم ،سوممجرانمدرمتوسع  ،(1391س مایکل توسیرو،
 بازارجاام مناز ااو و ظادیکثری شناساای » ،(1396س مهادخت ذیکری، ، یمیرمحمد؛یوسی  ظاج 

  وهارم و بیست شماره یول، سوره ،المللمبینمروابطمهایمپژوهشمفصلنام  ،«یظری مدل یک ،«خاورمیایه
 سر ،«ساازی صی  یبضیر مثابه به شناسایه هست  یمنیت و ظدیکثری شناسای » ،(1397س مهدخت ذیکری،

، یییمن اندازهایمراهب دیمچشممومنظ یمهممفروم ممبان مصل ،مچیست مهمایشممقاالتمچکیده :کتاا
  یم  م العاو صی  ییرین 

 یماینادران ییارین؛ سر پاریسیاسا  صای  و سیاس  های جناح ییتگاباو؛» (،1397ذویلیقاری، وظید س
 ،x سوره ،عمهوم مسیاسهتذااریمراهب دیممطالعاتمفصلنام  ،«؟صی  کاررضیرین یا سیاس  های افشک

 بهار  ،xx شماره
 تهرین  سییشناه ییتشاریو :تهرین موثق ، یظمد ۀترجم ،آزادیممثاب مب متوسع  ،(1381س آمارتیا سن،

یجتماا   کشاور و شوریی  :، تهرینگزارشموضعیتماجتماع مکشور(، 1395یجتما   کشور س شوریی
 پژوهشکده م العاو ارهنن  و یجتما  ، سه جید 

پای یمشهر وندی،مدرمگهزارشموضهعیتممضهع ممسهلولیت(، 1395صدیق ، ااطمه س ؛شیای ، مییحه
، سه جیاد ، و یجتما   کشور و پژوهشکده م العاو ارهنن  یجتما  یشوری :تهرین ،اجتماع مکشور

  1ج 
  ، سال سیضسهم، سوره سوممجل ممر ، «یس سر  راان و یسا ییریی صی  و س»(، 1346یلیه س صیا، ذبی 

 یشاوری :، تهرینکشورم اجتماعمتیدرمگزارشموضعم،منازعاتمف دیمومجمع (، 1395س بدی،  باس 
  1سه جید، ج ، و یجتما   کشور و پژوهشکده م العاو ارهنن  یجتما 

 ،«رسیر م  سر خدمت یاصی  قریر  جتما و ی  وری و ونویه  یوم ییسای» ،(1398س یلیه یعمت ، ااضی
 ،«صهل موم وماجتمهاعم علهوممانسهان»م انیهمطالعهاتمصهل مام ساالن مانجمهنمعلمهمشیهمامنیسوم

   https://civilica.com/doc/976376:تهرین
 همبساتن  و واااق صای ، یاتمام تقالهای و ییرین؛ سر مرزی کنشنرین»(، 1397س اریستگویه، مقصوس

مانجمهنمسهاالن مهمهایشمدومهینمازم«سهازندگ »مگهزارش/مصل مجستجویمدر :یشهما سر «یجتما  
  یسیند 9، 315 ۀشمار سر شده منتشر ؛ای انمصل ممطالعاتمعلم 

 باا یییتقاس سمیرۀال یز منظر رینیسر ی ی رو یظام پاسخ  شناس بیآس»(، 1399س ساسیو دهیسعرریمیان، 
  ضیی، پا3 ۀ، شمار6 ۀسور ، عموممیگاارماستیسمفصلنام ، « نیم یوا سر متون س یبه یلنو یستناس

 :سرسسترس سر ،پویش اکری توسعه های رصدخایه توسعه؛ رضیرش
https://pooyeshfekri.com/rasadkhane/indexes 
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 یقاش/ شاوس ما  جویماع پیشارات و هرااا به منیر ییتقاسی رویو ریت»(، 1393س ریپس ، مایکل آلن
 سسترس سر:سرتیر،  29، خب گزاریممر ، «جامعه ۀتوسع سر ییتقاسی رویو ریت

https://www.mehrnews.com/news/ 2333642/  
 شاناخت  جامعه میهوم بر مروری یجتما  ؛ ظیاو سر آن جایناه و صی »(، 1397سسهریا ، مظاهری

  آذر و سی و آبان/ سوم، مهر و بیست و سوم و بیستشماره  ،حیاتمصفی منش یۀ، «صی 
 صای  راذیری سیاست مایع ترین مهم یی ؛ سیاس  یسبیاو ریتمان غیبه» ،(1396س میتب  ،یمقصوس

  ،ریهبرسی ییدیزهای وشم و یظری ا میهوم  مبای  صی ؛ ویست  همایش مقاالو وکیده: سر ،«ییرین سر
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