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Extended Abstract
Introduction
Studying the Safavid dynasty and its impact on the political and social developments of
medieval and modern Iran's history raises essential issues in various political, social,
cultural, and ideological fields. The developments that took place in Iranian society during
the Safavid period (1148–907 AH / 1736–1501 AD) provided a platform for analyzing
political history and assessing the evolution of social and cultural dynamics in Iran several
centuries after its political fall. It also essentially requires understanding those changes.
The social and political arrangements, institutions, and unique cultures that the Safavids
produced or reproduced in Iran continued after their political downfall and marked the
beginning of a series of developments that subsequent dynasties (Qajar and Pahlavi) could
not escape. Moreover dismiss the political and social pattern created during the period in
question. This paper tries to provide a new narrative of the political and social
developments of this period by avoiding focusing on a single institutional or
organizational context or adopting any one-factor model to explain historical
developments. This paper tries to adopt the approach of historical institutionalism and
thus avoid focusing on a single institutional or organizational context or adopt any onefactor model to explain the historical developments of Iran in the Safavid historical site,
the overall institutional configuration of society, interaction and interaction. The study
between institutions and reaction sequences in a broad institutional context.

Methodology
The present study is of the sociological-historical type and is placed in the framework of a
historical-analytical strategy. Historical sociology recommends emphasizing the
connection of a historical process that may not exist, and this implies that the present
includes the past; That is, the past we want to know is how it has been rebuilt. According
to this view, historical issues occur as a process, so their recognition must be done
longitudinally and in time. Understanding temporal relationships involve shifting the
focus from causal laws to explaining specific causal mechanisms. Causal laws mean
highly coherent relationships between specific variables in different contexts, and causal
mechanisms are the commonly observed ways in which events occur.
 Corresponding Author:
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Discussion and Result
The findings of this study confirm this view that At the end of the chain of events of the
tenth century AH, the Safavids were able to dominate the Iranian political arena by
defeating rival forces. The new actors sought to change the existing institutional
environment by entering the institution of power by merging the marginalized groups of
the former socio-political body into the new arrangement. The establishment of a political
institution with relatively new mechanisms facilitated the emergence of complementary
institutions and put fundamental pressures on rival actors, forcing them to adapt to new
contexts. In the process related to the path of primary institutional elections conducted by
the Safavid-Ghezelbash coalition, it gained more supporters and the socio-political
changes desired by the Safavids gradually received positive feedback. Sequences based on
positive feedback transformed the political atmosphere and social capacities in the
Safavid order and created exceptional dynamics that in the long run, were successful in
consolidating a specific institutional model in the socio-political configuration of Iran. In
this new arrangement, contrary to the larger narrative of Iranian history, which affirms the
authoritarian rule of the political institution and its superiority over other elements of
Iranian society, it seems that the characteristics of the institutional arrangement formed in
the "Safavid era represent a limited central governing institution through negotiation and
compromise. Some other institutions of society, such as tribes and clans, were governed
by urban elements such as artisans and merchants (bazaar) and religious elements
(scholars and jurists).

Conclusion
The main argument of the article is that the historical facts of the society in the Safavid
era cast doubt on the Statement that the unlimited power of the State did not allow the
formation and emergence of social forces and institutions independent of the State. A
review of Iran's political and social developments in a contemporary institutional
historical context shows that the dominant narrative in the works of theorists of the nature
of the State as an authoritarian and authoritarian State in the face of a passive and
powerless society. Iran is far away in the Safavid era. At the same time, the continuity of
currents and processes resulting from the changing social configuration of the Safavid
period, - linking the teachings of Twelver Shi'ism with the institution of government,
expansion and prosperity of economic sectors, redefining government relations with tribes
and clans that independence and autonomy Reproduced an institution in an institutional
arrangement, helping to explain the possibility of stability, order and regularity of the
institutional frameworks resulting from the historical event of the establishment of the
Safavid government. Accordingly, the power that the social and political forces had in the
configuration of the Safavid period continued in the social and political arena after the
Safavid period, and in a long-term and two-way relationship, in line with the power of the
government. Therefore, the Safavid period can be considered as the period of the birth of
a set of political, social and economic institutions and as an institutional heritage of this
historical period in a time process was transferred to the Qajar period and stabilized.
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دولت صفویه و بازپیکربندی جامعة ایران؛ تحول و میراثِ نهادی
1

سارا اکبری

iD

2

وحید سینائی

iD

 .1دانشجوی دکترای سائل ایرا) ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشااه فردوسی شهد ،شهد ،ایرا)
 .2دانشیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشااه فردوسی مشهد ،شهد ،ایرا)

ییهک گزارو نتیجه مشاههتیاهی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/FDD50D1F5ECCA50C14%
20.1001.1.1735790.1401.17.3.1.5

تاریخ دریافت1400/08/03 :

چکیده

شکلگیری حکومت صفویه در ایررا هره دگرگرونی عییقری در ههیادآرای رایر
تاریخ بازنگری1400/10/04 :
نهادآای جدید،
سیاسی و پایهریزی نهادآای تازهای در پیکره جامعه انجامید .این
ِ
تاریخ پذیرش 1400/11/20 :ها دنبال کرد ِ فرایهردی پویرا و دودتقویتشرونده در تواییآرای تراری ی هعردی
ورزی جدیدی را در پیکرههدی نهادی جدید شرکل دآهرد.
توانستهد ایگوآای که
ِ
این مقایه هردالف رویکرد نظری غایر در تبیرین مهاسرباو دویرت و جامعره در
ایرا رر که هر عاملیت انحصاری دویت و غیاب نیروآرای اجتیراعی در تحرو و
جامعه تأکید داردرر درصدد است ها ایهرامگیری از رویکررد نهرادگرایی تراری ی و
ّ
تبیینآای زنجیرهای (روایت علی تاری ی) ،روایت هردیلی از مهاسرباو جامعره و
نوع مقاله :پژوآشی
ماندگار حاصل از تحول نهادی
دویت در ایرا ِ عصر صفوی و تداوم میراث نهادی
ِ
در این هرآۀ تاری ی ارائه دآد .یافتهآای پژوآ نشا میدآد کره در پیکرههردی
نهادی دورۀ صفویه ،جامعه ،مفهومی ایستا نیست و رای سیاسی ههشدو تحرت
واژگان کلیدی:
تأثیر مؤیفهآای اجتیاعی است .نکتۀ دیگر ایهکه شکلگیری حکومت صرفویه هرر
جامعه ،دولت،
پایهآای متکثر قدرو ،پیکرههدی نهادی جدیدی را هازتویید کرد که هر شبکه نسربتا
نهادگرایی تاریخی،
پیچیدهای از رواهط متقاهل میا نهادآای کلیدی قدرو در این دوره ،یعهی دویت،
پیکربندی نهادی،
ایالو ،روحانیت ،و هازار استوار شد و این امر مهجر هه شکلگیری میراث نهرادی
صفویه
ویژهای شد که تا سردهآا پر از سرقو صرفویا ترداوم یافرت .روو پرژوآ
حاضر ،جامعهشهاسی تاری ی و ها توجه هه مسئله ،آدف و چرارچوب نظرری ،
مبتهیهر راآبرد تاری یرتحلیلی است.

 نویسنده مسئول:
وحید سینائی
پست الکترونیکsinaee@um.ac.ir :
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مقدمه
هررسی سلسلۀ صفویه و تأثیر هر تحو و سیاسی و اجتیراعی دورا میانره و مردر ِ تراریر ایررا هره

مسائل مهیری در زمیهرهآای گونراگو سیاسری ،اجتیراعی ،فرآهگری ،و ایردئویودیکی دامرن میزنرد.
تحو تی که در دورۀ صفویه ( 9۰7–1148آ.ق15۰1–173۶ /م) ،هرهویژه در نییرۀ ن سرت قرر دآر
آجری /شانزدآ میالدی در جامعۀ ایررا ر داد ،هسرتری را فرراآ ورد کره تحلیرل تراریر سیاسری و
ارزیاهی تکامل پویاییآای اجتیاعی و فرآهگی ایرا چهدین قر پر از سرقو سیاسری نیرز هرهطور
عیده نیازمهد درک تغییراو است .پیدای حکومرت صرفوی در تراریر ایررا تههرا یرک جاهرهجایی
سادۀ سیاسی و از نوع مدورفت پیاپی سلسرلهآا نبرود .رایر اجتیراعی و سیاسری ،نهادآرا و فرآهر
ویژهای که صفویا در ایرا تویید یا هازتوییرد کردنرد ،پر از سرقو سیاسری نرا نیرز ترداوم یافرت و
سر غاز رشته تحو تی شد که سلسرلهآای حکرومتی هعردی (قاجارآرا و پهلروی) نتوانسرتهد درود را از
مسیر و ایگوی سیاسی و اجتیاعی ایجادشده در دورا موردهحث هرکهار دارند.
مقایۀ حاضر ،در پی پاسرگویی هه این پرسر اسرت کره «هزنگراه تراری ی صرفویه ،زمیههسراز

شکلگیری و ههجا مانرد چره تحرو و و میراثری در پیکرههردی نهرادی جامعرۀ ایررا ِ عصرر صرفوی
نهادی هزنگاه تراری ی صرفویه هررای قر آرا پر از سرقو سیاسری نرا ترداوم
شد؟» و «چرا میراث ِ
یافت؟» پاسر هه پرس ِ یادشده هر این فرضیه استوار است که «هزنگاه تراری ی صرفویه هرا ایجراد یرک
شکاف هزرگ در پویایی دورهآای تاریر ایرا  ،ضین دلق مسیرآای جدیرد سیاسری ،هرا هازتوییرد نظر
نهادی جامعه هرپایۀ نیروآای متکثر قدرو ،ایگروی مهاسرباو میرا دویرت و جامعره در ایررا را تغییرر
داد و پیکرههدی ناشی از این تغییر هرای قر آای متیادی ههعهوا میراث نهادی صفویه تداوم یافت.

در تحلیلآررای ترراری ِی زمانیهرردی کرره تفریررد( )1ترراری ی اآییررت هسرزایی دارد « ،غازآررا» یررا

«عزییتآای غازین «هسیار مه » آسرتهد (مراآونی .)5۰8 :2۰۰۰ ،دویرت صرفویه ،صررفنظر از
تحلیلآای فراوانی که در مورد انجام شده است ،از مهظرر تراری ی ،یرک هزنگراه مهر و یرک نق رۀ
غاز ههشیار می ید که زمیههآای شرکلگیری رایر اجتیراعی و سیاسری جدیردی را در ایررا فرراآ
کرد .شهاسایی پیکرههدی نهرادی و چگرونگی رایر عهاصرر سرازندۀ نظر اجتیراعی ایررا در عصرر
صفوی ،هدو گاآی از ویژگیآرای کیری و کیفری نیروآرای سیاسری و اجتیراعیای کره در پویشری
تاری ی ،قدرو و مرات عایی کهشگری سیاسری و اجتیراعی را ههدسرت وردهانرد ،غیررمیکن هرهنظر
میرسد .ازاینرو ،پژوآ درهارۀ طراحا شرایودهآای اجتیراعی هازپیکرههردی نهرادی جامعرۀ ایررا ،
ازجیله مه ترین پژوآ آای جامعهشهاسی سیاسی و تاری ی عصر صفوی است.
میراث نهادی
سارا اکبری و همکار /دولت صفویه و بازپیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و
ِ

14

ژپوهشناهم علوم سیاسی
گاآی از نق

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 7- 46

نیروآرای اجتیراعی در فرایهردآای سیاسری و سراما ه شرید هره نظر

اجتیاعی ،نهتهها کلید فه و تبیین قدرو دستگاه حکومتی را ههدست میدآد ،هلکه این مسرئلۀ
مه را مش ص میکهد که جامعۀ ایرا تاچهاندازه درگیر عهاصر و نیروآای حراف ایسرتایی یرا
مشوق پویایی است .م ایعۀ مواضع کهشگرا اجتیراعی کره تروا تأثیرگر اری هرر تحرو و و
هرایهدآای سیاسی و اجتیاعی را دارند ،شکار دواآد کرد که یا جامعۀ ایرا در عرصرۀ تجیرع
ِ
قدرو و چگونگی اعیال  ،جامعه ای هسیط هوده که آیچ توانی در هراهر عاملیت دویت ندارد،
آای واکهشی واهسرته هره مسریرآای انت ابشرده توسرط
یا ایهکه در هزنگاهآای تاری ی و توایی ِ
طراحا نظ نهادی جدید ها محیط دود تعامل داشته و فرصتآای جدیدی هررای نق فریهری

در پیکرههدی نهادی جامعه ههدست ورده است.

طبیعی یویاتانی 1در ایررا عصرر صرفوی
این مقایه نه در پی اثباو حاک هود حکومت
ِ

هرمبهای یک تصویر کرونودیکال( )2است و نه آیچو روایتآای دویتمحور ،در تالو هررای
توجیه قائ ههش ص هرود حکومرت و مشروعیته شری هره کاریزمرا (فرره) میهاشرد هلکره
نگارندگا کوشیده اند ها پرآیز از تیرکز هر یک زمیهۀ نهادی یرا سرازمانی مهفررد یرا هرهکارگیری
آرگونه ایگوی تک عاملی هرای تبیین تحو و تاری ی ،روایتی نو و ترازه از تحرو و سیاسری و
اجتیاعی این دوره ارائه دآهرد .هرازدوانی تحرو و سیاسری و اجتیراعی ایررا ِ عصرر صرفوی
ههمثاهه زنجیرهای از رویدادآای سیاسیر اجتیاعی متردادل و متقراطع و ارائرۀ نگراآی ترازه هره
هرآ که ِ نهادآا /نیروآای سیاسی و اجتیاعی ،از طریق هرقراری دیایوگ میرا میرراث نهرادی
ههجای مانده از گ شته و مق ع تاری ی صفویه در راستای ارائۀ ایرن روایرت هردیل انجرام شرده
است .در مسیر چهین دوانشری و هرپایرۀ گزارهآرایی کره درهرارۀ اثرر نیرومهرد گ شرته هرر یهرده
مفصلههدی شده است ،می توا استد ل کررد کره در کشراک قردرو و تراریر طری سراییا
طو نی ،فرایهدآای زمانیهد در زنجیرهای درآ تهیرده هره یرک ردرداد نهرایی سرنوشتسراز در
عرصۀ سیاست و جامعۀ ایرا انجامیده و موج تغییر در نهادآا ،هازپیکرههدی نهادی جامعه و
شکل گیری نوعی میراث نهادی ویژه در وآلۀ تاری ی صفویه شده است.
ههاهراین ،هرگزید ِ تبیینآای تاریرمحور (کره هرر پویاییآرای اجتیراعی و سیاسری کرال تیرکرز
هیشتری دارند) در وضعیت کهونی جامعهشهاسی سیاسری ایررا کره پژوآ آرای تراری ی در زیراد
1. Leviathan
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نیستهد و نگاهآای مق عی هه پدیردهآای سیاسری و اجتیراعی غلبره دارد ،اآییرت هسریاری دارد زیررا،
درپی گرفتن رویکرد تراری ی هررای تبیرین اجتیراعی و توجره هره زمانیهردی ،سرب هرجسرته شرد
اهعادی از زندگی اجتیاعی و سیاسی میشود که اساسا از زاویۀ نگاه غیرتاری ی پهها میماند.
 .1پیشینۀ پژوهش
در ادهیاو مرهو هه تاریر تحو و سیاسی و اجتیاعی ایرا و مهاسباو دویت و جامعه از دورۀ
صفویه تاکهو هر سه رویکرد فکری تأکید شده است ن ست ،پژوآ آای دویتمحور که هرر
عاملیت انحصاری دویت و غیاب /ضعف نیروآرای اجتیراعی در تراریر ایررا تأکیرد دارنرد.
آیایو کاتوزیا در ثار دود ،ازجیله « دویت و جامعره در ایررا  ،)1394( :جامعرۀ ایررا را
جامعهای «راکد ،غیرعقالنی ،و عق مانده» کره آیرواره گرفترار «حکومرت اسرتبدادی» هروده
است ،توصیف می کهد .وی ها هرجسته کرد استبداد و هیقانونی در تاریر ایرا  ،هیشرتر مسرائل
مرهو هه جامعۀ ایرا در عرصۀ تاری ی را هه حوزۀ سیاست و دویت فروکاسته و سعی در تبیرین
رواهط حاک هر جامعۀ ایرا از مهظر دویت محوری از نوع دودکامه و استبدادی دارد.
یرواند هراآامیا نیز در «ایرا هین دو انقالب» ( ،)1387در توصریف وضرعیت ایررا  ،هرا ات را
رویکردی نئومارکسیستی هرای تحلیل راه ۀ دویترجامعه ،ضین تأکیرد هرر اسرتبدادی هرود دویرت در
ای ررا  ،نقرر نیروآررای اجتیرراعی در سیاسررت را تههررا هرره شررکافآا و مهازعرراو قررومی و طبقرراتی
فرومیکاآد و سل هت شاآا مستبد را دستاورد پراکهدگی واحدآای کوچک اجتیاعی میداند.
دومین رویکرد ،نگرشی است جامعه محور که هر هازنیایی قدرو نیروآرای اجتیراعی در
مقاهل دویت تیرکز دارد .ههکار هرد تعاهیری آیچو فئوداییس  ،ههویژه فئوداییسر قبیلرهای ،از
سوی تحلیلگرانی آیچو کدی ( ،)13۶9میهورسرکی ( ،)13۶8هائوسرانی ( )1971و ههرانی
( )1978هرای ترسی سادتار سیاسی و اجتیاعی جامعۀ ایرا  ،ههویژه از دورۀ صفویه ههاینسو،
هیانگر نوعی عدم تیرکز نظام سیاسی و اداری در جامعۀ ایرانی است.
کرردی ( ،)13۶9در توضرریف فئوداییس ر قبیلررهای ،هررر ماآیررت غیرمتیرکررز تأکیررد میکهررد و
میکوشد نشا دآد که در این نظام ،ه
ویل فلور نیز از نق

اعظ قدرو نظامی در دست رآبرا قبایل هوده است.

عهاصر قدرو محلی در عرصۀ سیاست سر ن گفتره و مینویسرد:

«حکومت مرکزی غایبا هه دییل کیبود ن بگا سیاسی در قدرو مرکزی و نبود راهآای ارتبراطی
مهاس ها نواحی م تلف کشور ،نراگزیر هرود کره هرهطور گسرتردهای عردم تیرکرز در قردرو و
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شکلگیری قدروآای محلی را هپ یرد چراکه هرای حف نظر عیرومی و گررد وری ماییراو،
نیازمهد آیکاری این قدروآای محلی هود» (فلور.)277 :13۶۶ ،
پژوآ آای دستۀ سوم ،ها تأکید هر راه ۀ هازتاهی دویترجامعه ،سعی در ارائۀ یک ایگوی
نظری جدید هرای تبیین تحو و ایرا داشتهاند ههعهوا نیونره ،امیرارجیهرد در کتراب «سرایۀ
ددا و امام غای » ( ،)198۶هر این نظر است کره از زمرا اسرتقرار حکومرت صرفویه ترا دورۀ
معاصرر ،نحرروۀ ادغررام قرردرو سیاسرری هرا مر آ شرریعه ،حیرراو سیاسی راجتیاعی ایررا را
شکل ه شیده است .این اثر هر نق علیا ههمثاهره یگانرهنیروی مقراوم و موازنرهه

در هراهرر

قدرو سیاسی متیرکز شده است.
مهردی نجرفزاده نیررز در کتراب «جاهرهجایی دو انقررالب» ( ،)1395هرا پی فرر ِ غایر در
پژوآ آای سیاسی کره ایررا را ترکیبری از «جامعرۀ ضرعیف» و «دویرت قروی» میدانرد ،م ایفرت
میکهد .وی ها رد نگروآای طبقاتی و قومیتی در تحلیل جامعۀ ایررا  ،هرر ایرن نظرر اسرت کره اگرچره
«استبداد ایرانی» مسئلهای انکارناپر یر اسرت ،امرا «قردرو» در شربکهای از رواهرط اجتیراعی ،جراری
هوده و نرهتهها در هراهرر ِاعیرال قردرو حکومرت ،مقاومرت جامعره شرکل گرفتره اسرت ،هلکره دویرت
در هسیاری از مواقع در هراهر نیروآای اجتیاعی در نق یک هازیگر ضعیف ظاآر شده است.

آریک از سه رویکررد یادشرده هرا کاسرتیآای معرفتشرهادتی و رووشرهادتی روهرهرو
است .در دیدگاه ن ست ،جایگاه روشهی هرای کهشگری و عاملیت نیروآرای اجتیراعی درنظرر
گرفتره نشرده و هرا هرجسرته کررد نقر دویرت ،معیرای مسرائل اجتیراعی هرر آیرا مبهرای
دویتمحوری کشف و حل شده است .مسئلۀ استبداد در تراریر ایررا  ،موضروعی انکارناپر یر
است ،اما تحو و جامعۀ ایرا از عصر صرفوی ههاینسرو (چهانچره هره از موضرع قردرو و
نهادآای اعیال

نگریسته شود) چهدا ها چارچوب «استبداد و حاکییت نامحردود دویرت»

رونرد
آیاآه نیست دوم ایهکه پژوآ آایی که هر اآییرت و نقر نیروآرای اجتیراعی در
ِ
شکل گیری تحو و جامعۀ ایرانی تأکید کردهاند ،هیشتر ناظر هر تقاهلجویی و سرتیزۀ نیروآرای
اجتیاعی و دویت نسبت هه یکدیگر هودهاند .اگرچه دویت یرک نهراد سیاسری متیرایز ههشریار
می ید ،اما هه یحاظ اجتیاعی ،در فضا معلق نیست ،هلکه در متن شربکۀ پیچیردهای از مهرافع و
عالیق اجتیاعی قرار دارد .تحو و ایرا در چهدصد سال ادیر ،نشا دآهدۀ اآییرت جامعره و
نهادآای اجتیاعی در کهار نهاد سیاست است ههگونهای که هسیاری از تحو و تراریر ایررا ،
هرایهد تعامل نظام مهد نهادآای اجتیاعی و سیاسی در هستر تاریر هوده است.
17
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افزو هر یکسونگریآای معرفتشهادتی ،هیشتر پژوآ آایی کره هره هررسری مهاسرباو دویرت و

نیروآای اجتیاعی در ایرا پردادتهاند ،نگاآی «مق عری »1داشرته و هرا تیرکرز هرر یرک وآلرۀ تراری ی
داص ،روند تحول در نهادآای سیاسی و اجتیاعی و مهاسرباو آرا هرا یکردیگر را هررسری کردهانرد.
در مقایۀ حاضر تالو کردهای ها ههکارگیری رویکرد نهادگرایی تراری ی و درنتیجره ،پرآیرز از تیرکرز هرر
یک زمیهۀ نهادی یا سازمانی مهفرد یا ات ا آرگونره ایگروی تکعراملی هررای تبیرین تحرو و تراری ی
ایرا در هزنگاه تاری ی صفویه ،کلیت پیکرههدی نهادی جامعه ،تعامل و کره متقاهرل هرین نهادآرا ،و
آای واکهشی در یک زمیهۀ گستردۀ نهادی را م ایعه کهی .
توایی ِ
 .2چارچوب نظری پژوهش
فه ِ رواهط دویترجامعه در آر وآلۀ تاری ی ،نیازمهد ات ا یک نگرو کلگرا ها درنظر گررفتن
نیروآا و عوامل متکثر در جامعه است .نهادگرایی تاری ی ههعهوا ن ستین نس ه از نهرادگرایی

2
هین نهادآای
نوین در م ایعاو علوم سیاسی ها تأکید هر «و یژگی ارتباطی نهادآا » که هر پیوند ِ

متکثررر جامعرره و تررأثیر ایررن پیونرردآا هررر تحررو و س یاسرری د یررت دارد ،زمیهررۀ هررازنگری در
تحلیل آایی را فراآ کرده است که دویت را مترادف ها نظ اجتیراعی دانسرته و هره حر ف کرل
شبکۀ گروه آا و هازیگرا قدرتیهد اجتیاعی مبرادرو ورزیدهانرد .نهادگرایرا تراری ی هرر ایرن
نظرند که نهادآا ،آیانهد پدیدهآای اجتیاعی ،مقویهآایی تار ی ی و دستاورد مهازعۀ نیروآرای
اجتیاعی و سیاسی آستهد که می کوشهد مهافع دود را هیشیهه کههد و از آیین زاویه ،عالقهمهدند
تا در شکل داد هه نهادآا و حف یا تغییر آا نق

فریهی کههد .درعینحرال ،نهادآرا پر از

استقرار ،هه متغیری مستقل از کهشگرا اجتیاعی تبدیل شده و که آرا هرر اویویتآرا و مهرافع
آا تأثیر میگ ارند .هراساس این تحلیل« ،هررای درک شرکلگیری نهادآرا ،اعر از نهادآرای
سیاسی ،اقتصادی ،و فرآهگی هاید هه تاریر جوامع مراجعه کرد و هه ایرن درک دسرت یافرت کره
نهادآا ،چه در شکل دودانگی ته و چه در شکل طراحیشدۀ دود ،دستاورد چه فرایهدی هوده و
ِ
ِ
چگونه تکوین یافته و در پ زمیهه آا ،چه نیروآا و مهرافع متضرادی درگیرر هودهانرد» (داد و

ردیراهی
ژیلسون .)312 :1994 ،3توجره هره مفراآییی مانهرد هزنگاهآرای مهر  ،4زمانیهردی و
ِ

1. Snaoshot
2. Relational Character of Institutions
3. Dodd & Jillson
4. Critical Junctures
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پیکرههدی نهرادی ،1مفراآی قردرو و تضراد مهرافع در تحرو و نهرادی،
فرایهدآای تاری ی،
ِ
محوریت تحلیلآای دارای ُهرد میانه و پیوند راه ۀ سادتاررکارگزار (تلن و استینمو)6 :2000 ،2
آای یکسرویه در
از مه ترین مباحث نشا دآهدۀ فاصله گیری نهادگرایی تاری ی از چش انداز ِ
تحلیل مسائل سیاسی و اجتیاعی ههشیار می یهد.

 زمانبندی و بزنگاه تاریخی :نق ۀ عزییت تحلیلآای مبتهیهر نهادگرایی تاری ی ،توجه هه
رددادآای تاری ی داص است« .هزنگاه تاری ی» ،مق ع زمانی ویژهای است که در  ،هرای
هرآۀ نسبتا کوتاآی ،از فشار سرادتار هرر کره سیاسری کاسرته میشرود و امکرا عیرل مرؤثر
کهشگرا افزای

مییاهد (کاپوچیا و کلمن .)343 :2007 ،3یحظرهآای گشرودگی و گسرتردگی

روی کهشگرا را «هزنگاه» میدوانهد (پیرسو  .)7۶ :1391 ،در تحلیل
دایرۀ انت ابآای پی ِ ِ

هزنگاهآای مه هاید مش ص شود که این هزنگاهآا چه میراثی از دود ههجا گ اشتهاند .کروییر،
سه مؤیفه را هرای میراث هرشیرده است :ایف) سرازوکارآای توییرد میرراث :هرهاینمعها کره چره
سازوکارآایی هاعث تویید میراث شردهاند ب) سرازوکارآای هازتوییرد میرراث :هرهاینمعها کره
مجیوعهای از نهادآا ههمحض هه وجود مد  ،مهافعی را ههآیراه می ورند و صاحبا قدرو در
این نهادآا تالو میکههد تا موقعیت دود را حف کههد ج) ویژگیآای عیدۀ میراث :مهظور از
4

این ویژگیآا ،صفت آایی است که دستاورد و نتیجۀ یک هزنگراه مهر آسرتهد (کوویی :1991،

 .)14- 13نچه یک یحظۀ سازنده را از دورهآای دیگر جدا میکهد ،این است که در این هزنگراه،
گزیههآایی انت اب میشوند که کشورآا /واحدآا را در مسیری از تغییروتحول پری میهرنرد و
پیامدآای مش صی را دنبال میکههد .این دط سیر را هه سانی نییتوا درآ شکست یا وارونه
کرد (پیرسو .)1۰5-1۰7 :1393،
 بازخورد مثبتت و وابتتیگی بته متتیر :مفهروم «واهسرتگی هره مسریر» ،نراظر هرر فرایهردآای پویرایی اسرت
کرره «هررازدورد مثبررت» را نیررز درهررر میگیرررد ،هرپایررۀ ترتی ر داصرری از ردرردادآا هررروز میکهررد ،و میتوانررد
مویررد چهرردین نتیجررۀ میکررن هاشررد .ویلیاا س واای  ،5ایررن مفهرروم را هررهاینمعها میدانررد کرره «آر نچرره در
1. Institutional Configuration
2. Thelen & Steinmo
3. Capoccia & Kelemen
4. Collier
5. Sewell
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یحظرهای پیشرتر ر میدآررد ،ردردادآای میکررن در زنجیررهای از ردردادآا را تحررت ترأثیر قررار میدآرد کرره

هعرردا اتفرراق میافتهررد» (سرریوئل .)2۶2-2۶3 :199۶ ،م رگ ا رل ویاا  1نیررز هررر ایررن نظررر اسررت کرره «در
فرایهد واهستگی هه مسریر ،هرهمحض ایهکره کشرور یرا مه قرهای پرا در مسریری هگر ارد ،آزیهرهآای هازگشرت از
مسریر هسریار زیراد دواآرد هررود .یحظرهآای دیگرری آر هررای تصرریی گیری وجرود دواآهرد داشرت ،ویرری
تحکری هردری رای آرای نهررادی ،مرانع هازگشرتن سرراده هره نق رۀ انت رراب اوییره میشروند» (ییرروای:1997 ،
 .)28درواقررع ،واهسررتگی هرره مسرریر هررر زنجیرررهای از ردرردادآا و فرایهرردآا متیرکررز میشررود کرره از هردرری
هزنگاهآررای مه ر اوییرره نشررئت میگیرنررد و هررر تررأثیراو دودتقویتشرروندۀ پیامرردآای اوییرره تأکیررد میکهررد.
ردرردادآای ترراری ی مانهررد حلقررهآای زنجیررر هرره یکرردیگر پیوسررتهاند ،امررا ایررن زنجیروارگرری ایزامررا هررهمعهای
ّ
راه ره علرری نیسررت ،هلکره ههاینمعهاسررت کرره آررر حلقرۀ زنجیررر هررا حلقررهآای پری از دررود ،راه ررۀ واکهشرری
دارد و حرروادث از پ ر یکرردیگر ظرراآر میشرروند و از آ ر تررأثیر میپ یرنررد (پیرسررو  .)49-5۰ :1393 ،در
ایررن راه ررۀ واکهشرری ،نق ررۀ غررازین و زمررا وقرروع رویرردادآا هسرریار اآییررت دارد« .رویرردادآای پسرریهی»2

میتوانهررد واکرره یررا ضرردواکه آایی را هررروز دآهررد و مهجررر هرره تغییررر یررا تثبیررت شرروند ههرراهراین ،آسررتۀ
مرکزی مفهروم واهسرتگی هره مسریر ،آیچها کره پرل دیویرد نیرز اشراره میکهرد «ههمثاهره موجرودیتی پویرا نراظر
هر ایدۀ تاریر ههمثاهه فرایهد شاده شاده شد هرگشتناپ یر است» (پیرسو .)49 :1393 ،
 توالیهای تاریخی :در هحث از واهستگی هه مسیر و در چارچوب نهادگرایی تاری ی ،دو ایگوی
عیدۀ توایی را میتوا شهاسایی کررد ن سرت« ،تواییآرای واکهشری »3کره هراسراس  ،آرر
رددادی در یک مرحله ،واکهشی هه رددادآای پیشین و علرت ردرداد مرحلرۀ هعرد اسرت .در
توایی آای واکهشی ،ردداد نهایی ،نتیجه یا پیامدی است که هررسی و م ایعه میشود و زنجیرۀ
رددادآا را میتوا ههعهوا مسیری که مهجر هه این نتیجه و پیامد نهایی میشود ،درنظر گرفت
زیرا ،آرگونه تغییر کوچکی در این رددادآای اوییره در طرول زمرا ههصرورو انباشرتی هاعرث
4

تغییراو هزرگی میشود که نتیجۀ نهایی متفاوتی را هرهآیراه دواآرد داشرت (مواووی :2000 ،

 .)526در ایگوی دوم ،هر تواییآای «دودتقویتکههده »5تأکید میشود .ویژگی ایرن تواییآرا،

1. Margaret Levi
2. Post Events
3. Reactive Sequences
4. Mahoney
5. Self-Reinforcing
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شکلگیری و هازتویید طو نی مدو یک ایگوی نهادی داص است .هراساس ایگوی تواییآرای
دودتقویتکههده ،دورهآای تکوین و پیدای

نهادی ها هزنگاهآای مه  ،مررتبط هروده و ویژگری

تصادفی دارد .تصادفی هود هه ناتوانی تئوری در پی هیهی یا تبیرین ررراحتیایی یرا جبرگرایانه ر
وقوع نتایج داص اشاره دارد .اما در مراحل هعد ،دیهامیس «هازده فزایهرده »1هرهکار میافترد کره

متضین آیا چیزی است که «سازوکارآای هازتویید »2مینامهد .هردالف دورهآای تکروین و
پیدای نهادی ،هازتویید نهادی ها سازوکارآای هرگرفته از نظریهآا قاهلتبیین است .درواقع ،ایرن
ّ
سازوکارآای هازتویید نهادی ،میکن است ههصورو علی ههگونهای مؤثر هاشهد که هاعرث قفرل
را دشوار کههد (ماآونی.)511 :2۰۰۰ ،

شد ایگوی نهادی موجود شوند و از هین هرد ِ
 تحول نهادی :دنیا نییایستد تا رای آای نهادی جدید انت اب شروند .نهادآرا هرهویرژه در درازمردو،
پیامدآای هسیاری دارند که سب شکلدآی دوهاره هه محیطآای سیاسری مریشروند .نچره نهرادگرایی
تاری ی از دگرگونی نهادی ارائه میدآد ،هیشتر هر مقاومت و چسربهدگی نهرادی ناشری از سرازوکارآای
«هازده فزایهرده» و واهسرتگی هره مسریر تأکیرد میکهرد .از نق رهنظر نهرادگرایی تراری ی ،دگرگونیآرای
نهادی هی از نکره یرک مهحهری پیوسرته از تغییرراو تردریجی هاشرهد ،از ایگروی «تعرادل مهق رع»3
پیروی میکههد .ایگوی تعادل مهق ع ،هر دورهآایی از «گشای  »4و نرو وری سرریع کره در ادامرۀ آرا
5

دورهآایی از ایستایی نهادی یا «قفلشدگی » وجود دارد ،تأکید میکهد (تلن.)209 :2000 ،6

هراساس این ایگو ،نهادآرا معیرو ههمردتی طرو نی ،ثبراو و تعرادل دارنرد ،امرا ایرن دورهآرای
ثباو ،ههصورو دورهای ها هحرا آرای مهیری کره مهجرر هره تغییرراو سرریع و تهرد نهرادی میشروند،
ازآ گسسررته میشرروند .ایررن دورهآررای هحرانرری ،آیررا هزنگاهآررای مهر آسررتهد کرره او  ،مهجررر هرره
شکلگیری پیکرههدی نهادی داصی در یک مق ع تراری ی میشروند ثانیرا ،رای آرای نهرادی را در
مسیر گ رگاهآایی قررار میدآهرد کره تغییرر داد

آرا هسریار دشروار اسرت .پیکرههردیآای هاثبراو و

نهادیههشده ،میراث هردی هزنگاهآای مه است حال نکره هردری دیگرر ،پویرایی سیاسری داصری را
پدید می ورند که از هروز ایگوآای هاثبراو جلروگیری میکهرد یرا آرا را تضرعیف میکهرد .در آرر دو
1. Increasing Returns
2. Mechanisms of Reproduction
3. Punctuated Equilibriu
4. Openness
5. Lock in
6. Thelen
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حایت ،رای آای نهادی جدید ،ایستا نیستهد ،هلکره پیکررۀ نهادآرای سیاسری و اجتیراعی موجرود هرا
اثر شکافآای میا ترجیحراو کهشرگرا قدرتیهرد و کرارکرد نهادآرای سیاسری یرا
گ شت زما و هر ِ

تأثیراو نهادی پی هیهینشده ،دچار تزیزل شده و درنتیجره ،زمیهرۀ ظهرور نیروآرای سیاسی راجتیاعی
جدید /رقی و تحول در پیکرههدی نهادی پیشین فراآ میشود.
شکل شماره ( .)1الگوی تحلیلی پژوهش

تحوال درازمد
چرخشها و
جهشهای بزرگ
در روند تحوال
اجتماعی

بزنگاه
تاریخی

تحوال میانمد
تحوال کوتاهمد

گتتت در جهانبینی و
تغییر بنیادهای فکری و
فرهنگی

گتتت در هاختارها و
ظهور فرصتهای هاختاری
گتتت در الگوی رهبری و
ظهور نخبگان تحولگرا

مهبع :یافتهآای پژوآ

 .3یافتههای پژوهش
 .3- 1بزنگاه تاریخی صفویه؛ تحول در بنیانهای قدرت و سیاست در ایران

سیاست ایرا  ،نشانگر دورهای نو
هیشتر صاح نظرا هر این نظرند که ظهور صفویا در صحهۀ
ِ
در تاریر این سرزمین است .چیرگی یک سلسله هر قری هه تیرام جهرا پارسریزها  ،هرهآیراه

تغییر کی سریع اکثریت ایرانیا هه م آ شریعۀ دوازدهامرامی ،هره پیردای ن سرتین دویرت

انی مستقل در عصر جدید انجامید (ههانی .)83 :1978 ،1چهین حادثهای نییتوانسرت جرز
ایر ِ
ها راسته شد حکومت و جامعۀ ایرا هه نهادآای ههیادین آیراه هاشد.

پیگیر سیاسی و م آبی هرود کره دسرتک از روزگرار
هر مد ِ صفویا  ،هرایهد یکرشته تکاپوآای ِ
یورو مغرو  ،رفتهرفتره چهررهای شرکارتر هرهدود میگرفرت .ایرن تکاپوآرای پیوسرته کره یرک دورۀ
1. Banani
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زمانی از قر آفت تا قر دآ را درهر میگیرد ،نشا میدآد کره ایرانیرا در پیونرد دیریهره هرا صرفویا
ههاستقبال یک فرصت تاری ی رفتهاند و یک اتفاق یا تصادف تاری ی ها شیشریر قزیباوآرا هرر ایرانیرا
حاک نشده است تا ایرانیا ناگزیر هه پ یرو یک حادثۀ گه تراری ی هاشرهد .صرفویا متقردم (شریر
صررفیایدین و صرردرایدین) مرردیریت گسررتردۀ شرربکۀ ارتبرراطی دانقاهآررا را ههعهررده داشررته و تررالو
میکردند ها سل ۀ معهوی ،مردم را ههسوی درود جر ب کههرد و ایرن عراملی هرود کره پایگراه اجتیراعی
جانشیها شیرصفی را در یهرده تقویرت میکررد .هرهگزارو جهانگشرای داقرا « ،شریر ،نزدیرک هره
صدآزار مرید و چهارصد دلیفه داشت و دوازدهآرزار نفرر در دردمت هودنرد» (جهانگشرای داقرا ،
 .)15 :1343در آیررین مراحررل اسررت کرره صررفویا از ترراروپود هسرریاری از اندیشررهآا و گفتیا آررای
م رح در تصوف گ ر کرده و ها هازتویید فرآهر تشریع ،یرک فرصرت تراری ی را فرراروی ایرانیرا قررار
دادند که در تواییآای واکهشی هعدی صفویه هرای هرآ زد نظر اجتیراعی و سیاسریای کره در دایررۀ
حاکییررت تسررهن تعریررف میشررد ،مررؤثر افترراد .هررا چهررره نیررود جهبررهآای سیاسی رم آبی تشرریع
دوازدهامامی در یک فرایهد زمانیهد و پیوند ها تصوف ،طریقرت صرفوی اردهیرل و شریو

توانسرتهد

از صورو نهضتی صوفیانه هرهعهوا یرک جریرا نیرومهرد سیاسی راجتیاعی ظهرور کههرد و سررانجام،
«شاهاسیاعیل ها تکیههر هی از دویست سال نفرو دانردانی و داشرتن آروادارا هیشریار در عثیرانی و
ایرا که سالآا هود فرآه شیعی را رررویو در شرکل غرایی ررر پ یرفتره هودنرد ،کرار را غراز کررد»...
(جعفریا  )2۰ :1389 ،و دویت صفویه را هها نهاد.
نچه سب تیای ز صفویه و تبدیل

هه یک هزنگاه مه در تاریر سیاسری ایررا میشرود،

فرصت شهاسی صفویا هرای انجام اصالحاو و تغییراو نهرادی در پیکرههردی جامعره اسرت.
فضای سیاسی و ظرفیتآای اجتیاعیای که صفویا  ،هه مهزیۀ طراحا نهادی اوییه ،درادتیرار
داشتهد ،این امکا را هرای نا ف راآ کرد که پیکرههدی نهادی جامعۀ ایرانی را آیسرو هرا مهرافع
دود تغییر دآهد ههگونه ای که شرایط جدید ،سب گسست یا زوال سازوکارآای داصی شد که
پیشتر مسیر موجود را هازتویید میکردند.
ههاهراین ،سلسلۀ صرفویه در انتهرای یکرشرته ردردادآا و تالوآرای تراری ی و زمرانی
ههصحهه مد که تأثیر متقاهل هاورآا و واقعیتآا از طریق مراحل زیر پری رفتره هرود )1 :نروعی
سو گیری معهوی که هه ازدودهیگانگی سیاسری مهجرر شرد  )2دورۀ مسراعد جر ب جیاعرت
درویشانی که هایقوه ،استقرارگریز هودند  )3توسعۀ پیونردآا هرا عهاصرر دشرین و دور از قردرو
سیاسی که محیط هر مرکز «روحانی» هودند  )4استفاده از تواناییآای سیاسری و نظرامی ایرن
23
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پیروا هرای ایجاد پایگاه قدرو محلی  ) 5ورود هه مبارزۀ اصلی قدرو هر سر تسلط یرافتن هرر
شیال غرهی ایرا  ) ۶استفادۀ چشیگیر از انگیزۀ ایدئویودیک هرای رسید هه پیروزی (ههرانی،
 .)83 :1987این ویژگیآای کلی در شکل گیری قدرو صفویه نق ههیادیهی داشتهد.
استد لآا درهارۀ علرل موفقیرت صرفویه در وآلرۀ تراری ی و تحرو و پر از  ،متضرین
تحلیل پیوند عهاصر جداگانه یا اهعاد سیاست در گ ِر زمرا اسرت .در تحلیرل تراریر سیاسری صرفویه،
اغل هر رویۀ دراص مر آبی ایرن دویرت و پشرتیبانی از تکاپوآرای دیهری تأکیرد میشرود .هرهرغ
پ یرو تأثیر عییق م آ هر چررد تراری ی جامعرۀ ایررا در عصرر صرفویه ،هرهنظر میرسرد کره
مهجیهاوری تعص یودی که اسیاعیل یک را هر دشریهان هرترری داد ،نییتوانسرت هره مجیوعرهای
ماندنی از هاورآرایی تبردیل شرود کره نهادآرای عیردۀ دویرت جدیرد را دلرق یرا اصرالح کهرد .هرهنظر
میرسد ،این هرتری در س ف گستردهای هه داستگاه اجتیراعی و ماآیرت فکرری صرفویا و دو تفراوو
استثهائی که نرا را از سلسرلهآای پیشرین جردا میسرادت ،مرهرو میشرود .هرایناسراس ،ن سرتین
ویژگی نا این هرود حکومرت صرفویه ،آرچهرد هرا کیرک و آییراری نیرروی نظرامی ایرالو و قبایرل
قزیباو ههیاد نهاده شد« ،از داستگاآی شرهری و غیرایلری هردروردار هرود» (رجر زاده.)58 :1378 ،
نچه سب اآییت یافتن موضوع از ایرن مهظرر میشرود ،ایرن اسرت کره صرفویا  ،افزو هرر داسرتگاه
شهری و ریشۀ یکجانشیهی ،رآبرا م آبی نیز ههشیار میرفتهد .دانقراه هرهعهوا مرکرز فعاییرت رآبررا
و شیو صفوی ،در اصل یک پدیدۀ شهری هوده است و تصوف در طرول تراریر ،هیشرتر آیچرو یرک
جریا نیرومهد شهری عیل کرده است .نا هرهعهوا رآبررا مر آبی ،در سرادتار مهظیری از کره و
واکه آای صوفیانۀ موجود در طریقت فعاییت میکردند و آیین امر هرهعهوا یرک ویژگری ههیرادین در
روند تالو هرای فرمانروایی و هعدآا ،آهگام فرمانروایی نا نق ههیادیهی داشت.
ِ

دومین ویژگی متیایز ،موضوع دعاوی دیهی رسریی صرفویا هرود .اعرالم مر آ تشریع

دوازدهامامی هه عهوا م آ رسیی و موردپر یرو نظر سیاسری جدیرد ،ردرداد کروچکی در
تاریر سیاسی ایرا نیست .گیا نییرود که چهین اقدامی یک امرر تصرادفی هروده و هرهدور از
گاآی آای فکری و سیاسی تحقق پ یرفته هاشد ،هلکه این یک عیل آوشیهدانه هود کره از نهراد
قدرو جدید پشتیبانی میکرد و در مشروعیتسازی ،هسط قدرو در گسترۀ جامعه ،و تثبیرت و
تحکی

تأثیر ههیادیهی داشت .نیرویی که م آ شیعه درادتیار نهاد سیاست قرار داد ،چهرا

هزرگ هود که ازیکسو ،موج حف استقالل در هراهر قدروآای سیاسی سهیم آ شرد و
ازسوی دیگر ،حیاو طو نی دویت صفوی را ههآیراه ورد و دوام جامعۀ ایرانی را قوام ه شرید.
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م آ تشیع ضین ایهکره یرک «ایردئویودی پویرا را در دردمت دویرت جدیرد هررای غلبره هرر
مشکالو جامعه قرار داد ،دط تیایز شکاری میا دویت صفویه و امپراتوری عثیانی کشید که
سب شد ،آویت سیاسی و ارضی ایرا در مقاهل حف شود» (گودرزی.)249 :1387 ،
هازیاهی سهت شهریاری رمانی که میراثی ایرانی و کهن ههشیار می مرد ،عهصرر سرازندۀ دیگرری
هود که در فرایهد هازتویید رای سیاسی جدید مؤثر افتراد .انگرارۀ شرهریاری رمرانی کره در آرر دوره ،هرا
تأثیرپ یری از شرایط محی ی و چیرگی اقوام نرژادی جدیردی چرو ترکرا و مغرو  ،آویرت داصری
ههدست ورده هود ،در عصر صفوی نیز ها توجه هره شررایط فکرری و مر آبی پی مرده ،چهررۀ دیگرری
پیدا کرد که میتوا از هه نظرام شراآی و سرل هت شریعی یراد کررد .عالهایدویره سریهانی دراینهراره
مینویسد« :صوفیا آرچهد در شرایط موجود هه حکومرت کررد قائرل نبودنرد ،امرا در ارشرادنامهآای
صوفیانه هه پادشاآی اشاره میکههد که وجود دارجی ندارد و هرهنوعی ،هرهدنبال یرک نظرام رمانشرهری
ایده ل آستهد که هتواند م اهق شرع و عقل عیرل نیایرد و شررایط موجرود را هره شررایط م لروب تبردیل
کهد» (سیهانی .)125-12۶ :13۶۶ ،آیچهین ،در آهگامرۀ تأسری حکومرت صرفوی ،شراآا ایرن
داندا هه آیأو شهریار رمانی ایرانی در مدند هرهویژه در غراز کرار ،شراه ،دارای ههرهآرای پررنر و
هرجسررتهای از تأییررد سرریانی تصررور میشررد .در وصررف شرراه اسرریاعیل گفتهانررد« :سررن شررریف
حضرو ،زیاده از آفت سرال نبرود ،امرا یرین جهرا داری از ناصریۀ آیرایون ظراآر و فرره ایرزدی از
جبیه هاآر» (مهشی ترکیا  ،1377 ،ج.)25 ،2
ههاهراین ،صفویا توانستهد ها قرار داد عهاصرری از ایگروی شاآهشراآی ایرانری ،مر آ
تشیع دوازدهامامی ،و میرراث سیاسی راجتیاعی دانقراآی درود در کهرار یکردیگر زمیهرهآای
شکلگیری پیکرههدی سیاسیراجتیاعی ویژهای را در جامعرۀ ایرانری فرراآ کههرد کره هرهیحاظ
ماآیت و کارکرد،

را ها عصرآای پیشین متفاوو میکرد .ههیحاظ ملی ،نا ن ستین سلسرلۀ

ایرانی ای هودند که هر قلیرو سرزمیهی مشراهه نچره پری از اسرالم« ،ایررا » دوانرده میشرد،
حکومتی فراگیر و مستقل ههیا نهادند .از نظر م آبی ،نا هودند که تشریع دوازدهامرامی را هره
م آ رسیی ایرا تبدیل کردند و از روز تاکهو  ،تشیع ،ه

مهیی از آویرت فرآهگری و

سیاسی ایرانیا را هه دود ادتصاص داده است و سرانجام ،ههیحاظ سیاسی ،شکلگیری دویت
صفوی هر پایه آای متکثر قدرو ،آیا ردداد و هزنگاه مهیی است که صفویا را هره طراحرا
یک نظ نه ادی جدید در پیکرۀ جامعه و سیاست ایررا تبردیل کررد کره رای آرای اجتیراعی
ههجایمانده از گ شته را هه چای کشیده و مسیر تحول سیاسی و اجتیراعی در ایررا را ترسری
25

میراث نهادی
سارا اکبری و همکار /دولت صفویه و بازپیکربندی جامعۀ ایران؛ تحول و
ِ

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 7- 46

ژپوهشناهم علوم سیاسی

کردند .هردالف کال روایت تاریر ایرا که تأییدگر حاکییت استبدادی نهاد سیاست و چیرگی
هر عهاصر دیگر جامعۀ ایرانی است ،ههنظر میرسد که ویژگیآای رای نهرادی شرکلگرفته
در «عصر صفوی ،نشا دآهدۀ یک نهاد حاکییتی مرکزی محدود است کره از طریرق مر اکره و
سازو ها هردی از نهادآای دیگر جامعه مانهد قبایل و ایالو ،عهاصر شهری مانهد صهعتگررا

و هازرگانا (هازار) ،و عهاصر م آبی (علیا و فقها) اداره میشد» (نیومن.)53-54 :2۰15 ،1
دولت مستقل
 .3- 2پیکربندی سیاسی و گذار به
ِ

هررسی ن بگا قدرو یا مجیوع کهشگرا سیاسری حاضرر در پیکررۀ سیاسری در دورۀ شراه اسریاعیل،

ویژگیآای دویت صفوی را نیایا میکهرد .ن سرتین رکرن قردرو در پیکررۀ سیاسری «شراه» هرود کره
نیروآای اجتیاعی که از غاز فرایهد مبارزۀ سیاسی رم آبی هرا وی ائرتالف کررده هودنرد از وی اطاعرت
هیچو وچرا داشتهد .این نیروآرا اغلر از «افرراد سراکن نراتویی هودنرد کره از چهرد نسرل قبرل ،جرزو
مریدا شیو صفوی» (مزاوی )131 :13۶8 ،ههشیار میرفتهرد .هیشرتر آرا هرا انگیزهآرای دیهری در
دویت صفوی شررکت جسرتهد و هره شراه صرفوی هیشرتر هرهعهوا مرشرد دیهری و رآبرر طریقتری نگراه
میکردند تا حاک سیاسی .این طریقرت ،پیونرد اسرتواری هرا ایرالو تررک داشرت ایالتری کره پر از
تشکیل دویت صفوی ها عهروا قزیبراو ،هدنرۀ اصرلی نیرروی جهگری را سرادتهد (سریوری:13۶۶،
 .)۶8مه ترین کانو قدرو در این دوره ،اتحادیۀ قبایل قزیبراو اسرت کره از پرهج قبیلرۀ هرزرگ شراملو،
تکلو ،استاجلو ،وایقدر (دوانردمیر ،1353 ،ج )459 :4و قبایرل کروچکی آیچرو ورسراق ،قاجرار،
افشررار ،اجیریررو ،و ...تشررکیل میشررد (روملررو ،1349 ،ج )۶1 :1ههرراهراین ،در ایررن هرآرره از انت رراب
نهادی «دویت صفوی هراساس نظریۀ سیاسی ویرژهای کره در دایررۀ تصروف هرین مرشرد کرل و مریردا

ههوجود مد و نظامی که هاید از ها عهوا دلیفهگری یراد کررد ،ههقردرو رسرید» (اسرتهلی:2۰۰۶ ،2
 .)11در نهاد قدرو ،افزو هر قبایل قزیباو ،عدۀ دیگرری از «مریردا غیرقزیبراو صرفویا کره عیردتا
از ساکها شیال ایرا هوده و ههدییل مجاورو ها اردهیل از پی هرا دانردا صرفوی ارتبرا داشرتهد ،نیرز
شرکت داشتهد» (دواندمیر ،1353 ،ج.)447 :4
فرایهررد نهادسررازی دویررت در عصررر صررفوی ،هررهطور مش ر ص از دوره شرراه اسرریاعیل اول غرراز شررد.
اسرریاعیل یک ر  ،پ ر از تاجگ ر اری در تبریررز ،ه ررای سررازماندآی هرره حکومررت ،مهاص ر مه ر میلکترری را
1. Newman
2. Stanley
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مشر ص کرررد و اش اصرری را هررای ادارۀ آرا گیررارد .او «حسررین هیر یلره را هررهعهوا وکیررل ،شرری ایدین
آیجرری را هررهعهوا صرردر و محیررد زکریررا را هررهعهوا وزیررر» تعیررین کرررد (دوانرردمیر ،1353 ،ج .)4۶8 :4
هرا ایررن انتصرابآا ،د ررو اصررلی پیکرههردی نهررادی دویرت نوههیرراد صررفوی ،میرزا ههرهگیررری از میرراث
دویت آای پیشین ،و نو وری آا و تیایزاو ها حکومت آای پیشین مش ص شد.
هسیاری از رویهآایی کره در پیکررۀ نهراد سیاسرت در ایرن دوره پدیردار شرد ،میرزهای از
انگارهآای سهت سیاسی پادشاآی ایرا هاستا  ،دورۀ اسالمی ،و مهاص اهداعی صفویا هها هر
مقتضیاو زما هود .پیشریهۀ مهصر وزارو هره ایررا هاسرتا هازمیگشرت و صردارو نیرز از
مهاص کهن سادتار دیروانی ایررا هرود کره از دورۀ حکومتآرایی مانهرد ل کررو و سرپ ،
ققویونلوآا و تییوریا در نهاد قدرو ههچش میدورد و وظیفۀ نظارو هر گروهآای روحرانی
و اوقاف م آبی را ههعهده داشت (سیوری .)1۰8 :13۶۶ ،شاه اسیاعیل اول هرای ایجاد پیونرد
میا نهادآای سیاسی و م آبی ،مهص صدر را هه یک نهاد اساسی ها کارکرد ویژه در راسرتای
تکییل و تقویت پیکرۀ دینسرا رانه تبردیل کررد .او هررای ُپرر کررد شرکاف میرا ترکیانرا و
تاجیکآا ،صدر (رئی

ردهآای م آبی) را هه یک هرگزیدۀ سیاسی تبدیل کرد و او را ههصرورو

راه رری میررا علیررای ایرانرری و فرمانرردآا نظررامی قزیبرراو در ورد (سرریوری.)29 :13۶۶ ،
هااین حال ،کارکردآای این نهاد در دورۀ صفوی تاحدزیادی تغییر کرد.
هردالف دو نهاد وزارو و صدارو ،نهادآای وکایت و دلیفةای لفایی توسرط صرفویا طراحری
شد نهاد وکایت ههطورکلی یرک اهرداع جدیرد در پیکررۀ دویرت ههشریار میرفرت و صراح ِ مهصر
وکایت ،مسئوییتآای سیاسی و دیهری فرمرانروا را ههعهرده داشرت .ایرن نهراد ،شادصرۀ اصرلی پیکررۀ
دویت صفوی محسروب میشرود .تثبیرت ایرن نهراد میتوانسرت در تعردیل قردرو م لقرۀ پادشراآا
صفوی مؤثر واقع شود و از گرای آای اقتدارگرایانۀ نا هکاآد زیرا ،هراوجود  ،فرردی غیرر از پادشراه
از ادتیاراو گستردهای در زمیهرهآای سیاسری و مر آبی هردروردار هرود و میتوانسرت هرهطور مسرتقل
تصیی گیری کهد .این امر هاعث میشد از تیرکز امور در دست یک نفرر و هرروز رفتارآرای فردگرایانره و
اقتدارطلبانرره تررا حرردی کاسررته شررود .افزو هررر نهرراد وکایررت ،صررفویا نهرراد دیگررری را هررا عهرروا
دلیفةای لفایی وارد پیکررۀ سیاسری کردنرد .ایرن نهراد از اهتردا «در سرازما طریقتری صرفویا وجرود
داشت و وظیفه داشت هر فعاییت نیایهدگا رآبر طریقت که هره آرا دلیفره میگفتهرد ،در مهراطق دور
از اردهیل ،نظارو کهد» (مهشی ترکیا  ،1377 ،ج .)28 :1پ از تأسی دویرت ،ایرن نهراد هره پیکررۀ
دویت مهتقل شرد و دلیفرةای لفا هره امرور مریردا رسریدگی میکررد .شراه از طریرق دلیفرةای لفا هرر
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قزیباشا و صوفیا  ،که او را هه قدرو رسانده هودند ،و نیرز هرر شربکۀ مریردا سراکن در نراتویی تسرلط
داشررت (میهورسررکی .)1۰4-1۰5 :1378 ،از چهررار نهرراد یادشررده ،سرره نهرراد (وکایررت ،صرردارو،
دلیفةای لفایی) ها فعاییتآای م آبی دویت مرتبط هودنرد و ایرن مسرئله ،درود نشرانگر ثقرل مر آ
در پیکرۀ سیاسی دویت جدید است.
افزو هراین ،ائتالفآای سیاسی رائتالف صرفویا و نیرویآرای قزیباو ر کره پری از
قدرو یاهی صفویا در جامعۀ ایرانی ظهور کرد ،در جریا رویدادآای پ از تأسی حکومت
صفویه «قفل نشدند» ،هلکه قزیباوآا در مقاهل تالط آای پ از ههقردرو رسرید اسریاعیل
اول و سپ  ،جانشیهان  ،هه عهوا کهشگرا جامعۀ مدنی و نیروآای رقی  /یا شریک در قدرو
م رح شدند .ایگوآای پیشین مشارکت در سیاست ،هرای پیشرگاما و طراحرا نهرادی اوییره
هسیار اآییت داشتهد زیررا ،پویرایی سیاسری و فرایهرد واهسرتگی هره مسریر ،دسرتک در دورۀ
شاهاسیاعیل اول ،سب قدرویاهی هردی نیروآای اجتیاعی مانهد قزیباوآا شد .ایرن گروهآرا
اگرچه در معر

رقاهت مسرتقی هرا یکردیگر نبودنرد ،ههسرب

مجیوعه ای از قواعد ،صاح انحصار هر ه

رای آرای نهرادی مهفررد ،یرا

داصی از هوم سیاسری هودنرد کره کارکردآرای

آریک سب امتهاع استبداد در نهاد سیاست و یهآای دیگر پیکرههدی اجتیاعی میشرد .قررار
گرفتن نهادآای جدید در هستر واهستگی اجتیاعی متقاهل پیچیده ،نهتهها رقاهتآا و تضاد مهافع
ِ
کهشگرا قدرتیهد را دهثی کرد ،هلکه ثبراو تری آرا را تقویرت کررده و پیکرهآرای نهادآرای

مکیل در رای سیاسیراجتیاعی صفویه را انتظام ه شید.
 . 3- 3ایالت و قبایل :منطق قدرت و ارتقا از طریق رقابت

اگرچه ههیا آای شهری شرکلگیری حکومرت صرفویه را از سلسرلهآای پیشرین متفراوو کررد ،امرا
جا مایهآای ایلی و نظامی هزنگاه تاری ی صفویه ،هرجسرتهتر از اسرت کره در روایتآرای پرشریار
از ایررن حرکررت ترراری ی ،نادیررده انگاشررته شررود .ناپایررداری سیاسرری و اجتیرراعی در قرررو متیررادی،
صفویا را هه درک عرصۀ پیچیدۀ سیاست متیایل کرد و نا در یرک جریرا تراری ی طرو نی ،مه رق
قدرو را دریافتهد و هه این نتیجه رسریدند کره از رآگر ر تعرامالو رودررو اسرت کره میتروا هرر سرر
قدرو چانهزنی کرد ،ائتالف حاصل نیود ،و هرر رقبرا پیرروز شرد .طریقرت صرفوی نیرز در چرارچوب
آیین مه ق ،پیوندی استوار ها ایالو و قبایل هرقرار کررد و زنجیررۀ ردردادآا در حیراو اجتیراعی ایررا
ههگونررهای رق ر دررورد کرره «ائررتالف نیروآررای حررامی طریقررت صررفوی و نیررروی نظررامی قزیبرراو»
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(دوانرردمیر ،ج )۶5 :1353 ،1در هزنگرراه صررفویه شررکل گرفررت تعامررل میررا عرصررهآای سیاسرری
متیرایزی کرره کهشررگرا اصررلی هررهرغ داشرتن ریشررهآای ترراری ی و مهررافع متفرراوو ،تالوآررای
صفویا هرای هرو رفت از یرک فضرای اجتیراعی هحررا زده و «چررد تراری ی» ایررا را هرهفرجام
رساندند .تواییآای واکهشی پر از یحظرۀ گشرای و شرکلگیری صرفویه ،مسرتلزم رسرید هره ایرن
توافق ایزام ور میا این دو نیروی اجتیاعی ههعهوا «زمیههسرازآای پیرروزی» در هراهرر نیروآرای حراف
رای ر نهررادی پیشررین هررود .هررهاینترتی  ،قبایررل قزیبرراو در حک ر شررایودۀ جامعررهای روهررهتکوین
«شرریرزادهای مقرردس را هرره پادشرراآی نیرومهررد مبرردل کردنررد» (کیپفررر . )24 :13۶۰ ،ههرراهراین،
شکلگیری حکومت صرفویه هراسراس پیونرد نیرروی ایردئویودیک طریقرت صرفوی و نیرروی نظرامی
ایالو قزیباو ،هه تعادل و تواز نسبی قدرو میا شاآا صفوی و سرا ایرالو مهجرر شرد کره ریشره
در نیرراز متقاهررل ایررن دو هرره یک ردیگر داشررت .نیروآررای ایلرری هرردو داشررتن ایرردئویودی هررا ویژگرری
کاریزماتیک ،قادر هه تشکیل حکومتی فراگیر نبودند و ایرن صرفویا هودنرد کره توانسرتهد چهرین نیرروی
ایدئویودیکی را فرراآ کههرد (ییبترو  .)2۰9 :13۶2 ،شراآا صرفوی نیرز نرهتهها در مرحلرۀ تأسری
حکومت ،هلکه هرای تداوم نیز نیازمهد نیروی نظامی ایالو هودند.
ها استقرار دویت ایالو و قبایل ههعهوا پیشگاما نهادی و «هدنرۀ اصرلی نیرروی جهگری صرفوی
هررا اطرراعتی مثررالزدنی از شرراآا صررفوی» در دورۀ اول (جهانگشررای داقررا )53-۶8 :1343 ،
زمیهرهآای ایجراد نظیری آیاآهر هرا هرنامرهآای حکومرت صرفویه فرراآ شرد .هرتریآرای اوییرره و
حضور ،نفو  ،و سی رۀ ایالو در یهآای حکرومتی و نهراد سیاسرت ،ههتردریج نرا را هره کهشرگرانی
صاح نفو تبدیل کررد کره در تواییآرای واکهشری هعردی توانسرتهد ضرین ارتقرای جایگراه درود در
رای سیاسیراجتیاعی جدید ،از این فرصت تاری ی هررای تحکری تسرلط درود هرر فضرای سیاسری
مش صی استفاده کهد .ییبتو ها اشاره هه این جریرا قردروگیری ایرالو مینویسرد« :اتکرای شراآا
صفوی هه نیروی نظامی ایالو و قبایل و واگ اری تیول هه آرا در مقاهرل دردماو نظرامی ،زمیههسراز
قدرو یافتن ایالو و ههتدریج ،هردرورداری نرا از میزانری دودم تراری نسربی در تیرول درود شرد»
(ییبتررو  .)213 :1345 ،افزو هررراین ،هسرریاری از نررا  ،حکومررت ایررا و و و یرراو را نیررز ههعهررده
داشتهد ههگونهای که مرز میا رئی ایل ،فرمانده نظامی ،و حاک ایایت روشن نبود.
هررهاینترتی  ،در دورۀ صررفویه ،ایررالو و قبایررل ،دیگررر تههررا یررک صرروروههدی درراص
اجتیاعی نبودند ،هلکه هه قدروآایی نظامی و سیاسی تبدیل شردند و رسسرا و سررا ایرالو از
موقعیت ریاست یک ایل هه حاکیا محلی و مه قهای تبدیل شدند (رجر زاده.)59 :137۶ ،
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رسسا و سرا ایالو ،هسیاری از مهاص مه اداری و حکومتی را نیز درادتیار گرفتهد و قردرو
سیاسی آا ،تهها هه قلیرو حکومتیشا محدود نبود ،هلکره نقر مهیری در تغییروتحرو و
درهار و حتی انتصاب و عزل شاآا صفوی ایفا میکردند .در زما شاهاسیاعیل ،مقرام «نفر
نفی آیایو » ،که ههعهوا نای شاه عیل میکرد و پ از پادشاه ،قدرتیهدترین فرد در دویت
هود ،از

یک قزیباو هود .دو مقام ارشد نظامی ،یعهی «امیرا مرایی» یا فرماندآی کل سرپاه و

«قورچیهاشیگری» هه صاح مهصبا قزیباو رسید (سیوری.)28-3۰ :13۶3 ،
هررا افررزای نقرر قزیباوآررا و ایررالو در سیاسررت اجتیرراعی و مرردیریت اقتصررادی،
مسئوییتآایی که پیشتر هه سرا ایالو و نیروآای قزیباو واگ ار شرده هرود ،اآییرت فراوانری
یافتهررد و تررواز قرردرو میررا شرراه و سرررا ایررالو ،ههگونررهای فزایهررده هرره مسرریری نررو و
کیترقاهلپی هیهی کشیده شد .شاآا صفوی ،هه مهزیۀ ن بگا سیاسی و کهشگرا هرجسرته در
اثر مهاسرباو درحرالتغییر،
نهاد سیاست ،پ از اطییها یافتن از تثبیت قدرو سیاسیشا  ،هر ِ

ها دغدغهآای جدیدی روههرو شدند و هه مرور زما  ،نهادآا و کهشگرانی را کره پیشرتر م لروب
میدانستهد ،مشکلساز یافته و سعی در ح ف و ههحاشریه رانرد

آرا داشرتهد .فرایهرد تیرکرز

قرردرو و محرردود کرررد نفررو ایررالو ،کرره از زمررا شاهاسرریاعیل اول شررروع شررد ،هررا
فرازونشی آایی ،در دورۀ شاه عباس اول هه اوج درود رسرید .تضرعیف پیونردآای صروفیانه در
نتیجۀ شکست شاهاسیاعیل در جهر چایردرا و ددشره دار شرد رواهرط پادشراه صرفوی هرا
ن بگا قزیباو ،سه دواآی فزایهدۀ ایالو و رقاهت هرین آرا هرر سرر مهراهع قردرو در دورۀ
شاهتهیاس  ،و تالو هرای ح ف کانو آای قدرو در عصرر شراهعباس اول ،ههتردریج سرب
دردورتوجهی میا طراحرا رای آرای نهرادی و ترجیحراو کهشرگرا
شکلگیری ته آای
ِ
قدرتیهد در پیکره سیاسی اجتیاعی موجرود گردیرد .در ایرن وآلره تراری ی ترالو پادشراآا

صفوی هرای محدود کرد قدرو ایالو و حف تواز در سه جهت هود:
الف) گذار از پیوندهای صوفیانه به پیوندهای شاهتونی و ستاماندهی ارتتد دائمتی می تک از

غالمان :شاهعباس هرای تضعیف قدرو قزیباوآرا ،ایجراد نیرروی جدیرد قدرتیهردی در هراهرر
ایالو ،و ایجاد تعادل و موازنۀ سیاسی میا هردی قبایل« ،کهفدراسیونی از ایالو پراکهدۀ مقی
رهایجا تشکیل داد و نام «شاآسو » هر نرا نهراد» (مهشری ترکیرا  ،1377 ،ج-4۰2 :2
 .) 4۰1جانشیها وی نیز تاحدی این سیاست را دنبال کردند .کهفدراسیو ایالو قشقایی که در
نتیجۀ سازماندآی قبایل پراکهده در جهت مقاهله هرا قردروآای درارجی در جهروب ،در زمرا
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شاهعباس دوم هه وجود مد ،نیونۀ دیگری از اتحادیهآای ایلی هود که توسرط حکومرت صرفوی
طراحرری شررد (مهشرری ترکیررا  ،1377 ،ج .)88 :2نکترره قاهلتوجرره ایررن اسررت کرره آیررین
کهفدراسیو آا و اتحادیه آایی که در اهتدا در راستای مهافع و اآداف حکومرت مرکرزی تشرکیل
میشدند ،ها گ شت زما  ،چهرا قردرتی هه دسرت وردنرد کره حکومرت مرکرزی را هره انجرام
اقداماو سیاسی و نظامی هرای تضعیف و کاآ قدرو این کهفدراسیو آا هرانگی ت.
آیچهین ،شاهعباس هرای تغییر وضعیت از واهستگی هه نیروی نظامی ایرالو قزیبراو هره تشرکیل
یک نیروی نظامی وفادار هه شاه ،تحو تی در سادتار قدرو نظرامی هرهوجود ورد .هرا سراماندآی یرک
نیررروی سرروم (افزو هررر ایررالو و دیوا سررا را ) در قای ر آه آررای جدیرردی متشررکل از غالمررا
چرکسی (قفقازی) ،گرجی ،و ارمهی ،که آستۀ اوییۀ از زما شاهتهیاس شرکل گرفتره هرود ،ارتشری
دائیی ههوجود ورد که آییشره دردسرترس هرود و هره آریچک جرز شر ص شراه ،وفراداری نداشرت
(سیوری .)۶8 :1374 ،ایرن ن بگرا جدیرد در اوایرل سردۀ آفردآ ( 979ترا  1۰79آ.و) هردری
پستآای مه یشکری و کشوری را ههعهرده گرفتهرد .درحاییکره در سرال  157۶م 955 /آ.و آیرۀ
این مقامآا درادتیار ترکیانا قزیباو هود (فورا  .)47 :1378 ،ایرن اقرداماو هرهتردریج سرب هیگانره
شررد و فاصررله گرررفتن ایررالو و قبایررل از حکومررت مرکررزی شررد .ایررن هیگررانگی و فاصررله گرررفتن از
حکومت مرکزی ،هی از نکه هره از هرین رفرتن نهراد ایلری قبیلرهای مهجرر شرود ،ایرالو و قبایرل را هره
نیروآایی مستقل از حکومت و دارای مهافع داص دود تبدیل کرد.
ب) تقویت دیوانساالری حکومیی :در مراحل غازین دورۀ صرفویه« ،سرازما دویرت ،هره
ایالو قزیباو متکی هود ،در نییۀ دوم ،اساس سادتار دویت صفوی هر ه ر هوروکراتیرک
هود که هه معهی تضعیف ایالو و قدرو گرفتن عهاصر تاجیک و ایرانی هود» (جعفریا :1379 ،
 .)194در عصر شاهعباس ،نیاز هه نیروآای اداری مت صص در امور ماییراو و درراج ،تیایرل
حکومت هه کاآ

نفو نیروآای نسبتا مستقل و دودم تار ایلری ،و تیرکرز آرچره هیشرتر ادارۀ

امور کشور ،سب شد که نظام دیوا سرا ری کره معیرو عهاصرر تاجیرک در ر س هودنرد،
اثرر تغییرراو محریط اجتیراعی ،ایرالو /قزیباوآرا ههمثاهره
تقویت شود .ها گ شت زما و هر ِ
ه شی از ائتالف پیکرۀ سیاسی ررکه شاید از اهتدا مقاصد اهزاری و قدروجویانره نداشتهدررر در

تواییآای زمانی و ها تغییر در قوانین اوییه ررپیروی از شاه ههعهوا مرشد کاملررر نتوانسرتهد در
کهشگرا ماآر قادر هه ایجاد محیل مشترکی هرای مهافع متکثر که جیعری ،ترداوم پیردا

نق

کههد .عدم گرای کهشگرا ائتالف یادشرده هره یرک نق رۀ کرانونی آیگررا ،ته آرای دردرور
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توجهی میا نا هه وجود ورد و سب تغییراتی در نهاد سیاست شد .دامهۀ این تغییراو ههقدری
هود که در تواییآای واکهشی هعدی ،نهادآای سازنده پ یکرۀ سیاسری یکردیگر را سراییده و طری
فرایهدی ،سب تغییراو هیشتری شدند.
ج) تغییر مبانی ایدئولوژیک و جتتوجوی یک منبت م تروتیتبخد جدیتد :دنیروی شرد
تدریجی شاآا صفوی و ضعف پیوندآای معهوی و مبتهی هر وفاداری قزیباشرا  ،نیراز هره یرک
مهبع هیرونی مشروعیته

جدید و مستقل از طریقت صروفیانۀ قزیباوآرا را ضرروری کررد.

سیوری دراینهاره مینویسد:
چایدرا سب شد که اعتقاد قزیباوآا هه رآبرشا  ،ههعهوا موجودی ایهی یرا نییرهایهی
که شکست ناپ یر است ،از هرین هررود .پیونرد رمز میرزی کره مرشرد و مریرد را هره آر مررتبط
میسادت ،شکسته شده هود ...قزیباوآا ههطور ضریهی درود را از راه رۀ مرشد رمریدی کهرار
کشیدند ...قبایل ،آیچ اعتهایی هه قداست ش ص شاه نداشتهد و هه دصلت ههاصر الح م لقرۀ
قدرو روحانی و دنیوی شاه نیز چهدا توجهی نییکردند (سیوری.)4۰ :13۶۶ ،
شاآا صفوی در رویارویی ها چهین شرای ی ،ههویژه پ از شاهاسیاعیل ،هه فقه شریعی،
ههعهوا یک مهبع مشروعیته

جدید ،متوسل شدند .آا که دود را از اعقاب امام موسری

کاظ دانسته و مدعی هودند که از نوعی عصیت هردوردارند ،هرا رسرییت ه شرید هره تشریع
اثهیعشری ،هه عهوا م آ رسیی ،سهت نیرومهدی را پایهگ اری کردند که در درازمدو سب
نهادیهه شرد عهصرر دیرن و هرهطور مشر ص ،ظهرور کهشرگرانی قدرتیهرد رعلیا و فقها ر در
پیکرههدی نهادی سیاسیراجتیاعی ایرا شد.
شدن مذهب تشیع در پرتو فرایندهای خودتقویتشونده
 .3- 4نهادینه
ِ
ِ

تشیع دوازدهامامی در زما تس یر تبریرز در سرال  15۰1هرهعهوا دیرن رسریی ایررا اعرالم شرد امرا
ارتقای تشیع و استقرار ههعهوا م آ رسیی در قر دآ  ،چیزی جز تثبیرت رونردی کره شررایط
طی قر آا فراآ شده هود ،نیست .تشیع ،ههعهوا یکری از نیروآرای مر آبی جامعرۀ ایررا  ،در روزگرار
حاکییت ایل انا مغول و ها توجه هه تساآل م آبی مغو  ،میردا گسرتردهای را هررای هایهردگی یافتره
هود .ههددمت گرفتن این اندیشۀ مر آبی نیرومهرد میتوانسرت زمیههسراز تشرکیل حکرومتی هرانفو در
فالو ایرا شود .هازماندگا طریقت صفوی ها درک این ویژگی تشریع اثهیعشرری ،هرر شردند کره از
این ایدۀ پویا هرای دستیاهی هه قدرو استفاده کههرد .هرآییناسراس ،در فرایهرد تردریجی تبردیل طریقرت
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صفوی هه یک جریا سیاسیرم آبی قدرتیهد در تاریر ایررا  ،شاهاسریاعیل ترالو کررد ترا حکومرت
صرفویه را هرا کهرار زد نگروآرای صروفیانه و اتکرا هره موزهآرای شریعۀ اثهیعشرری ،تأسری کهررد
ههاهراین ،نییتوا زمیههآای تراری ی هرروز و ظهرور تشریع هرا چشر اندازی سیاسی رم آبی و امکرا
فعاییت سیاسیراجتیاعی علیای شیعه در عصر صرفوی را تههرا هره یرک انت راب راآبرردی کهشرگرا
حاضر در این آهگامه فروکاست .شواآد پرشیار تاری ی نشرا میدآرد کره هر مرد گفتیرا تشریع را
اثرر تعامرل میرا زنجیرهآرای علری در یحظرۀ
هاید حاصل یک فرایهد تاری ی رام و ه ئی دانست که هر ِ

تاری ی تشکیل حکومت صفوی فرصت ظهور یافت.

تحول در گرای آای م آبی در هزنگاه تاری ی صفویه نیرز گامهرهگام ر داد و صرفویا
هه تدریج از حایت یین صوفیانه هه جریا فقاآتیرشریعتی تشیع اثهیعشری گرای پیدا کردند.
این گرای

در طول فرمانروایی صفویا یکسا نبود .م آ جدید در دورا پیردایی و تکروین

حکومت صفوی ،پیشرفت چهدانی نداشت در ههترین حایت ،تغییر اسیی م آ از تسهن هره
تشیع در طول این دوره پ یرفته شد (صفتگل .)15-1۶ :1381 ،در این مرحله در س ف عایی
قدرو ،کسانی از اقتدار هردوردار هودند که در مجیوعهای سیال از اندیشهآای غاییانه هرهآیراه
نوعی ارادو صوفیانه هه ههیا گ ار صفویا ههسر می هردند .چو گسترۀ این مهظومه در پیوند هرا
رای سیاسی و اجتیاعی ،قاهلیت تحقق رما آای کال سیاسی صرفویا را نداشرت ،فشرار
نیروآای اجتیا عی و اقتصادی ،دویت صفوی را هرر

داشرت ترا رفتهرفتره از مجیوعرهای کره

هعدآا پیکرۀ مهسج «فقها» را سرادتهد ،ههره هررداری کهرد ههراهراین ،در ایرن دوره ،تقاهرل هرین
فقاآت و طریقت در معهای صفوی اوییۀ  ،هایقوه پررن هود.
پ از نکه دویت صفوی در یک فرایهد دودتقویتشرونده توانسرت دعراوی سیاسری دروی را
اثبرراو کهررد و نظر سیاسرری تررازه ،هررهطور کامررل اسررتقرار یافررت ،نهرراد دیرروانی دیهرری هررهعهوا ه ر
جداییناپ یر این پیکرههدی عام سیاسی نیز استقرار یافت .ههتردریج و هرا پر یرو مر آ تشریع توسرط
هیشتر گروهآای جیعیتی سراکن در قلیررو صرفویا  ،ن سرت« ،نیراز عراجلی هره هرقرراری آیگرونی
فکری از طریق ارشاد و تسریع اشاعۀ عقاید شریعی پدیرد مرد» (سریوری .)29 :13۶۶ ،شاهاسریاعیل
هرای تحکی پایهآای قردرو درود و آیچهرین ،پاسرر هره مقتضریاو پیکرههردی سیاسری و اجتیراعی
جدید جامعه« ،آیۀ روحانیو را که در میا

آرا تعرداد انردکی شریعه هودنرد ،از سراسرر کشرور گررد

ورد» (کیپفر .)172 :135۰ ،در این دوره ،گزارۀ اصلی گفتیرا سیاسری و مر آبی فاتحرا  ،گسرترو
نفو و سررایت مر آ اثهیعشرری هرود .از زمرا شاهاسریاعیل ،اهرداع و هازتوییرد مهاصربی آیچرو
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مالهاشرری ،شیرا سررالم ،و صرردر هررهمهظور سرراماندآی هرره دسررتگاه دیهرری و آیچهررین یکسا سررازی
عقیدتی در رای سیاسی و اجتیاعی صفویه غاز شد .شاهاسریاعیل ،مهصر صردر را ،کره مه تررین
مهص م آبی پیکرۀ سیاسری هرود ،هره شری ایدین گیالنری و پر از او هره روحرانیو دیگرر سرپرد.
ریشهکهی عقایرد م رایف ،یکری از مه تررین وظرایف مهصر صردر هرود و درحقیقرت ،وی وظیفرۀ
هرقراری موفقیت میز آیگرونی فکرری را ههعهرده داشرت وظیفرهای کره ترا پایرا دورۀ شاهاسریاعیل و
حداکثر تا اوایل شاهتهیاس ها موفقیت انجام شد.
هیه سیاسیر م آبی صفویه و نیازآای جامعۀ نوظهور ،امکا مهراجرو علیرای شریعۀ
جبل عامل هه ایرا را نیز فراآ کرد و نا کوشیدند ،کس ن ستین جایگاهآای شیرا اسالمی
را که هه رویشا گشوده شده هود ،هرای دوی تضیین کههد (امیرارجیهرد .)2۰1 :1987 ،ایرن
دسته از علیای مهاجر ،نق

ویژهای ،م صوصا در غاز شکلگیری نهاد دیهی ایررا در عصرر

صفوی داشتهد .کارگزاری محقق کرکی( )3در دورا شاهتهیاس در تهید ِ تشیع دوازدهامامی در
تاروپود حکومت صفوی نق هسیار مؤثری داشت.
افزو هر این ،کیبود ثار مدو اصول عقاید و دستوراو شرعی قضایی ،سرب شرد کره در
کهار طرح عیدۀ یکسا سازی عقیدتی ،سادت ایهیاو شیعی نیز غراز شرود .در ایرن شررایط،
صدر ههعهوا یک مهص رسیی دویرت صرفوی ،نفرو درود را از دسرت مریداد و هره وجرود
کسانیکه ایهیاو تشیع اثهیعشری را شرح و هسرط می دادنرد ،یعهری مجتهردا  ،نیراز میافتراد
(نجفزاده .)347 :1389 ،عبردیهی شریرازی در «تکیلرةا دبار» ،ورود فقهرا هره دسرتگاه
حکومرت صررفویه هررهدییل ضرروروآای اجرایرری را هررا جیلررۀ زیرر هررهدوهی نشررا میدآررد:
«شاهتهیاس  ،میر غیاثایدین مهصور صدر را ،چو از فقه ه شی نبود و در حکیت و فلسرفه
و آیئت و ریاضی و ط از دیگر علیا میتاز هود ،از مهصر عرزل فرمرود ،امیرر معزایردین
محیدنقی میرمیرانی اصفهانی را که هه فقاآت ،میتاز و هه ورع و تقوا هینا قرا سرافراز هرود،
نص فرمودند» (شیرازی .)27 :13۶9 ،جاههجایی قدرو در دستگاه دیهی عصر صفوی ،راه را
هرای افزای

قدرو علیا آیوار کرد(.)4

شکاف در ههیا آای فکری سل هت صفوی در سالآای پادشاآی شاهتهیاسر و هرهویژه
شاهعباس اول و انتقال قدرو از «صوفیه» هه «مجتهدا » ،مسئلۀ «و یت یرا نیاهرت پادشراآا
صفوی» را ،گونه که قزیباوآای صفوی هه آا اطالق میکردنرد ،هرا چرای عیردۀ علیرا
روههرو کرد و مسیر ظهور مجتهدا  ،هه عهوا واس ۀ میا اماما و پادشاآا  ،فراآ شد .ههگفتۀ
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سیوری ،نچه حقیقتا قدرو صوفیه را درآر کوهیرد ،قردرو مجتهردانی هرود کره در نییرۀ دوم
سل هت صفویا « ،قدرو ها ی سرر پادشراه» ههحسراب می مدنرد (سریوری.)213 :13۶3 ،
حضور پررن و مؤثر فقهرا در مراسر تاجگر اری شاهصرفی ،نروه و جانشرین شراهعباس اول،
هه دوهی هیانگر افزای قدرو و نفو فقها در درهار صفوی است نقشی که پی از ایرن ،مقرام
هرجستۀ صوفیا  ،یعهی دلیفةای لفا ،ههعهده داشت (جعفریرا  .)224 :1379 ،شراه سرل ا
حسین نیز در آهگام تاجگ اری هه صوفیا اجازه نداد چها که مرسوم هرود ،شیشریر هرر کیرر او
هبهدند و شیرا سالم را پی دواند که این تشریفاو را انجام دآد ( کهارو.)31 :1383 ،
در کهار قدرو یافتن روزافزو علیا در دستگاه حکومتی صفویه ،عوامرل دیگرری آیچرو پیونرد

دورد علیا ها زمین از طریرق زمینآرای وقفری و سریورغالآا( ،)5گسرترو ارتبرا و پیونرد هرا اقشرار
م تلرف اجتیراعی از طریرق ادارۀ امررور شررعی و مردنی ،و حلوفصررل دعراوی و ادتالفراو ،هاعررث
افزای نفو اجتیراعی علیرا و اسرتقالل مرادی نرا از درهرار صرفوی شرد (سریوری1۶7 :1374 ،
ییبتو  .)247 :1345 ،افزو هر سریورغالآا ،زمینآرای وقفری نیرز نقر مهیری در اسرتقالل مرایی
علیا ایفا کردند .زمینآای وقفی در زما صفویه هسیار گسرترو یافتهرد .شراهعباس اول ،آیرۀ امرالک
و اموال ش صی دود را وقف چهارده معصوم کرد و توییرت را درود ههعهرده گرفرت و هعرد از درود
نیز هه جانشیهان واگ ار کرد (ییبتو  .)1۶۶ :1345 ،پیگیری ایرن رویره از سروی سرالطین صرفوی،
سب شد که زمریندارا و صراحبا امرالک دصوصری نیرز امرالک درود را وقرف کههرد و درنتیجره،
روحانیو ههگونهای روزافزو هه «توییت» اوقراف مهصروب میشردند .هردری ترواریر محلری ،هرهویژه
تاریر نائین ،اردستا  ،ن هز و کاشا  ،رشرد قردرو اقتصرادی دانوادهآرای سراداو را نشرا میدآهرد.
آا ههعهوا «متوییا » اوقافی کره از سروی دیگررا اع را شرده هرود ،کرار درود را شرروع کردنرد و در
ادامرره ،امررالک دصوصرری هزرگرری را از دررود کردنررد و هررهعهوا متیررویین محلرری هاقرردرو
اقتصادیراجتیاعی و سیاسی محلی فراوا سر هر وردند (ییبتو .)122 :1345 ،
درعینحال ،دویت صفوی ها آوشیاری ،مراقر مشرروعیت نظرام سیاسری دروی ازیکسرو و
جلوگیری از هروز جریا آای مستقل ،حتی در زمیهۀ دیهی ،ازسویدیگر هرود .هرین نهراد سیاسری و نهراد
دیهی ها آیۀ دعاوی  ،موازنهای زیرکانه هرقرار شده هود و نهاد دیهری نره در شرکل دیروانی کره در شرکل
عام  ،هیشتر در راستای مشروعیته شی هره نهراد سیاسری عیرل میکررد .گرای آرای مهفرردی کره
نزدیکی هه نظام سیاسی را سب تباآی اییرا میپهداشرت ،چهرا نیرومهرد نبودنرد کره هتوانهرد مسریر
عیومی را متوقف کههد .توانیهدی شاهعباس در ایجاد نظر و اقتردار مرکرزی ،سرب شرد کره در ایرن
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هرآه از تاریر صفوی ،نهاد قدرو ،هسیار قویتر از نهاد دین عیل کهد .وی هره علیرا هرهعهوا کرارگزارا
و دادما حکومت دوی مینگریست و در امرور م تلرف مر آبی از نرا ههرره میهررد و چهانچره
آا را سرد راه درود میدیرد ،حاضرر هرود هرا نرا سر ت هردرورد کهرد .چها کره د وایره هرهنقل از
شاهعباس میگوید« :مالآا آییشه هه مرن فشرار می ورنرد ،حوصرلۀ مررا تهر میکههرد و میگویهرد،
نباید ها مسلیین جه کرد ویی از این یحظره هره هعرد اگرر هره مرن یرک کلیرۀ دیگرر هگویهرد ،دسرتور
میدآ آیۀ آا را از دم تیغ هگ رانهد» (د وایه.)2۰9 :1248 ،
نتیجۀ اقداماو آیراه ها کهترل شاهعباس اول این هود کره ازیکسرو ،در ایرن دوره ،علیرا هیشرتر هره
فعاییتآای علیی و م آبی متیایل هودند و داعیۀ ورود هه صرحهۀ سیاسری و کسر قردرو را نداشرتهد
و ازسویدیگر ،قدرو فائقۀ شاهعباس را پ یرفته و حاضر هره آیکراری هرا او هودنرد زیررا ،در تعرامالو
ههشدو سادتارمهد میا شاآا صفوی ههمثاهره کهشرگرانی کره ظرفیرت زیرادی هررای کره راآبرردی
داشتهد ،در وضعیتی که علیا /فقها قادر هه کس مهرافع زیرادی هودنرد ،رسرید هره توافقآرای ایرزام ور
میا این دو گروه امکا پ یر شد .علیای شیعه ها گاآی از ایهکه در شررایط ویرژۀ تراری ی قررار دارنرد و
گزیههآای چهدانی هرای انت اب پی رو ندارند ،در هراهر نهاد سیاست مقاومت نکردنرد ،هلکره هره تبیرین
مبانی مشروعیت حکومت شریعی ازنظرر فقره جعفرری پردادتره و زادی درود را ههههرد کشریدند ترا در
جریا تحول نهادی ،هه اآداف هزرگتری دست یاههد.
ها مرگ شاه عباس اول ،سادت متیرکز سیاسی صفویا ههتدریج در آ شکست و در پری
 ،نهاد دیهی نیز آ هه یحاظ مهاص و امتیازاو اجتیاعی و آر از دیردگاه اندیشرهای ،دچرار
دگرگونیآایی شد .اگرچه میراث دورۀ حکیرانی شاه عباس در پیوند ها تحرو و نهراد دیهری ترا
عهد سقو اصفها و حتی پ از نیز تداوم یافت ،اما نهاد دیهی و کهشگرا

که در جریا

یک سلسله تواییآای واکهشی توانسته هودند ههدوهی دود را ها هستر دراص صرفویه آیاآهر
کههد ،تکاپوآای ویژهای را هه مهظور دستیاهی هه اآداف داص سیاسی و اجتیراعی غراز کردنرد
که هه تثبیت نهاد دیهی در پایا عصر صفوی انجامید .در این وآلۀ تاری ی ،نهراد دیهری کرامال
شکل یافتره و مررتبط و مهسرج شرده هرود و «نظرام شریعی دوازدهامرامی ،ههمثاهره یرک مرتن،
ایجادکههدۀ فرآه شد ههگونهای که این متن هه متن حاک و غای جامعۀ ایرانی تبدیل شد کره
دیگر متو را ها

میسهجیدند و مشروعیتشا را هراسراس تعیرین میکردنرد» (نجرفزاده،

 .) 345 :138۶شارد در سفرنامۀ دود در این زما  ،نکتهآایی را درهارۀ روحانیو م رح کرده
است که استقالل نسبی و قدرو اجتیاعی ایشا را ههوضوح نیایا میکهد« :اگرر ایرن جامعره
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دارای حکرومتی جرردا از حکومرت سیاسرری هرود ،میتوانسررت ایرن فصررل را حکومرت جامعررۀ
روحانیا ههام » (شارد  ،1374 ،ج .)1334 :4
 .3- 5اصناف و بازاریان؛ توسعۀ ظرفیتهای اجتماعی

وز نیروآای اجتیاعی در رای نهادی ایجادشده در عصر صفوی هسیار فزایهده اسرت .اگرر ایرن ایردۀ

استفا گودمن 1را هپ یری که «اقتصاد در یرک فضرای ایزویره روی نییدآرد ،هلکره عیرل اقتصرادی و
مادی از طریق عوامرل تفکیکناپر یری مانهرد دیرن و مسرائل اجتیراعی و فرآهگری تعریرف میشرود»
(گودمن ،)912 :2۰۰1 ،نظام اقتصادی را نیز میتوا نهاد اقتصاد نامید .ایرن نظرام ،ه شری از فرآهر
جامعره اسرت و فرآهر جامعره نیررز از مجیوعرهای از نهادآررای گونراگو  ،ازجیلرره نهراد اقتصررادی،
تشکیل شده است ههاهراین ،اصهاف نهتهها ههعهوا یرک رکرن اقتصرادی ،هلکره آیرواره هرهعهوا نهرادی
اجتیاعی و میراثی فرآهگی در تهظی رواهط اجتیاعی مرؤثر هودهانرد .دگرگرونی حیراو سیاسری و دیهری
در عصر صفوی ،ههنوهۀ دود هر حیراو اجتیراعی و اقتصرادی نیرز ترأثیر گ اشرت و فعاییرت اصرهاف
ایرا وارد مرحلۀ تازهای از حیاو چهدصدسرایۀ درود شرد .یکری از د یرل اصرلی پویرایی اصرهاف و
کهشگرا فعال در هازار دورۀ صفویه ،تشکل آرا تحرت یروای انجینآرا و آیئتآرای صرهفی اسرت.
این تشکلآا کره هرهتعبیر فرورا «محرور اوییره و عیردۀ اقتصراد شرهری سردۀ آفردآ ایررا هودهانرد»
(فررورا  ،)۶۰ :1378 ،هررهرغ چررارچوب کهترررل شرردید حکومررت شررهرآا توسررط صررفویه ،از نرروعی
دودسامانی هردوردار هودنرد .سرازما دادلری اصرهاف در عصرر صرفوی ،تراهع سلسرلهمراتبی چرو
«کدددا ،استاد ،شاگرد ،و پادو» هود .کددردا کره توسرط دسرتک دوسروم اسرتادا اصرهاف انت راب
میشد ،قردرو و ادتیرار فراوانری هرر افرراد دیگرر صرهف داشرت و در آیرۀ مسرائل عیرومی ،نیایهردۀ
صهف هود (اشرف .)31 :1359 ،اصهاف در امرور ماییراتی ،قضرایی ،و حلوفصرل ادتالفراو نیرز از
میزانری اسرتقالل نسربی هردروردار هودنرد .گرزارو ملکر درهرارۀ شریوۀ انت راب قاضری و کددردا در
اصرهاف ،شراآدی هرر ایرن مدعاسرت« :تیایرل مررردم ،آرا را معرین میکهرد ...اگرر قاضری هرگزیررده
موردپسهد شهروندا نباشد ...غوغای یهق رع آرا ،موجر اسرتعفای داوطلبانرۀ وی یرا هرکهراریاو
دواآد شد( »...ملک  ،138۰ ،ج.)74۶ :2
افزو هر عامل تشکل و دودسامانی ،حکومت نیز تداوم کارکرد نهادسرازانۀ هرازار و تبردیل
هه یک نهاد اجتیاعی نیرومهد را تقویت کرد .ههموازاو تثبیت رای نهرادی نوپرا ،گسرترو
1. Stephen Gudeman
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امهیت و اقتدار دویت ،موج رونق هازرگانی و صهعت و گسرترو هازارآرا و حرفرهآای جدیرد
میشد .هها هر گزارو مهاهع عصرر صرفوی ،از دورۀ شراهعباس اول هههعرد هرر تعرداد اصرهاف و
پیشهآا افزوده شد .سیدای نسفی ،در کلیاو دود ،تهها در ه ارا هی از  2۰5پیشره و حرفره را
نام میهرد (نسفی )434-435 :199۰ ،تأیید این رونق در دورا هعدی را نیز وحید قزویهی در
«ساقینامه» دود دارد که تقریبا از آیا حرفهآا یاد میکهد (گلچرین معرانی.)2۰7 :138۰ ،
شارد نیز هیشتر از  7۰پیشه و کس را در اصفها نام میهرد هها هر قول وی« ،تجار و اصرهاف
ها نظ داصی در هازارآا جای داشتهد و آر ه شی از هازار هه حرفه و صهعت معیهی ادتصراص
داشت( »...شرارد  ،1374 ،ج  .)144۰ :4آیچهرین ،دویرت صرفوی ،افزو هرر تسرهیل امرر
تجارو در غرب و شیال غرهی ایرا  ،مسیر جهوب را نیز هرای تجارو گشود تا سررمایۀ دادلری
در سایۀ سرمایۀ دارجی رشرد کهرد .ایرن تغییرراو ،تحرت ترأثیر رواهرط تجراری هیناییللری و
آیچهین ،واهستگی حاکییت سیاسی هه در مدآای حاصل از شیوۀ تویید دردهکا یی شهری و
فعاییتآای تجاری هود (عبادایلهی چه انق.)15۶ :1389 ،
ها قدرتیهد شد هازارآا ،نظارو و کهترل آا شدو یافت .اصهاف ههتدریج پیوندآایی را
ها نیروآای اجتیراعی دیگرر آیچرو علیرا و جیعیتآرای ادروو صروفیانه هرقررار کردنرد
ههگونهای کره د رر نارضرایتی و نافرمرانی آرا از حکومرت وجرود داشرت و هرهآییندییل،
حکومت صفویه سعی میکرد کهترل شدیدی را هر اصرهاف اعیرال کهرد (ههرانی.)98 :1978 ،
احتیا ازآیینرو است که شراه عباس اول ،انحصرار هسریاری از محصرو و صرادراتی را در
دست داشت و هسیاری از تجار ،کارگزار و د ل او هودند .ایبته تجار دود نیرز هره کرار تجرارو
میپردادتهد ،اما هرای نا هسیار دشوار هود که تجارو دود را ههگونهای مستقل و مشراهه تجرار
کشورآای اروپایی گسترو دآهد .هرایناساس ،تجار ،رکن اساسی و ضرروری جامعره ههشریار
می مدند و روشن هود که حیایت و پشتیبانی از آا « ،دوام نعیت و هقای دویت ...و رفاآیرت
تیام دلق را حاصل میشود» (سبزواری .)773-774 :1383 ،افزو هراین ،اگرچره تجرار در
پیکرۀ سیاسی حکومت صفوی نق مستقییی نداشتهد ،ویری چرو هسریاری از نرا هرا سررا
حکومت رواهط مایی داشتهد و در فعاییتآای هازرگانی ها آ شریک و سرهی هودنرد ،هرهنوعی
شریک در مهافع یکدیگر ههشیار می مدند کره ازیکسرو ،سرب حیایرت حکومرت از آرا و
تأمین ه شی از نیازآای مایی حکومت از جان تجار میشد و ازسرویدیگر ،ایرن امرر نروعی
واهستگی هه حکومت را هرایشا ههآیراه می ورد (شارد  :13۶۶ ،ج .)3۶3-3۶4 :4
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در دورا شاه عباس ،رواهط تجاری و سیاسری هرا کشرورآای دیگرر نیرز گسرترو یافرت و
امهیت و رام ههوجود مده در کشور ،موج تقویت رواهط تجاری در دادل و دارج از ایررا
ِ
شد (فورا  .) 4۶ :1378 ،در آیین دوره ،رواهط تجاری گستردهای ها دویتآای نظام جهرانی،
ازجیله پرتغال ،آلهد و انگلی ایجاد شد که در این رواهط ،اگرچه تراز پردادتآا هرهنفع ایررا
نبود ،ههضرر آ نبود و درواقع ،میتروا گفرت ،رواهرط متقراهلی جریرا داشرت .در چهرین
شرای ی و ههویژه از اوادر دورۀ صفویه ههاینسو ،هازار و نیروآای فعرال در هرهدییل اسرتقالل
نسبی از نهاد سیاست ،ههتدریج از وضعیت پراکهدگی نهادی و ناآیسانیآای اجتیاعی ،فاصله
گرفرت و هرهاینترتی  ،آسرتهآای اوییرۀ نهراد هررازار ههمثاهره یرک نهراد قدرتیهرد اجتیرراعی در
پیکرههدی جامعۀ ایرانی شکل گرفت.
جدول شماره ( .) 1ممایتۀ وضعیت پیکربندی هیاهی و اجتماعی ایران در دورۀ پیشاصفوی و دورۀ صفویه

دورة صفوی
قدرت سیاسی
براندازی لوک الطوایفی /تشکیل یک نظام سیاسی
واحد ،ستقل ،ایرانی /بازآفرینی الاوی پادشاهی ایرا)
باستا) /ائتم های ایلی بلند دت
نتایج
احیای دولت تمرک ،در ایرا) /وحدت سیاسی
اهیت هبی
ترویج ه تشی دوازدها ا ی /رویارویی و ستی ،جدی
با سنی ه ها /رسمی شد) ه خاص و فراگیر
نتایج
وحدت هبی
نیروهای اقتصادی
رون و گسترش فعالیتهای تجاری داخلی و خارجی در
سایۀ حمایت حکو ت و ا نیت داخلی /اف،ایش توا) الی
تجار و بازرگانا)
نتایج
شکلگیری اقتصاد لی
شکلگیری هست)های اولی) بازار ب) ثاب) یک نهاد
ستقل از حکو ت
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دورة پیشاصفوی
قدرت سیاسی
بیاان) بود) نشأ حکو ت /ساختار سیاسی برپایۀ ساختارهای
غولی ترکی /جنگ های داخلی /اتحادی)های ایلی ناپایدار
نتایج
نظام حکو تی کوتاه دت و بیثبات حلی /فقدا) دولت
رک،ی نیرو ند
اهیت هبی
تنوع اه اسم ی شیعۀ ا ا ی) ،اسماعیلی) ،اهل سنت،
حنفی ،هبی ،شافعی ،و /...کشمکشهای هبی و
دست)بندی های داخلی
نتایج
عدم وحدت هبی
نیروهای اقتصادی
ساخت اقتصادی پراکنده با غلبۀ اقتصاد بخش روستایی /عدم
تواز) فعالیت های تجاری در ایالت های شمالی و جنوبی/
رون تجارت حلی /بازار ب)عنوا) دارایی دیوا) /دربار یا در
برخی وارد ،ج،ء اوقا
نتایج
فقدا) ساز ا) و تشکیمت ستقل فعای) تجاری و بازرگانی/
عدم انسجام در قال اقتصاد لی
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 . 3- 6میراث نهادی صفویه؛ چارچوب جدیدی برای تنظیم روابط قدرت

داندا صفوی در انتهای زنجیرۀ رددادآای قر دآ آجری توانستهد هرا غلبره هرر نیروآرای رقیر هرر
عرصۀ سیاست ایررا تسرلط یاههرد .کهشرگرا جدیرد در نتیجرۀ وارد شرد هره نهراد قردرو ،هرا ادغرام
گروهآای حاشیهای پیکرۀ سیاسی راجتیاعی پیشرین در رایر جدیرد ،درصردد تغییرر محریط نهرادی
موجود هر مدند .استقرار نهاد سیاست هرا سرازوکارآای نسربتا نرو ،پیردای نهادآرای مکیرل را تسرهیل
کرده و فشارآای فراوانی را هر کهشگرا رقی وارد و آا را مجبور کرد کره درود را هرا زمیهرهآای جدیرد
ت بیق دآهد .در فرایهرد واهستهههمسریر ،انت ابآرای نهرادی اوییره کره توسرط ائرتالف صفوی رقزیباو
انجام شد ،طرفدارا هیشتری یافت و تغییراو سیاسی راجتیاعی مروردنظر صرفویا ههتردریج در حلقرۀ
هازدوردآای مثبت قرار گرفرت .تواییآرای مبتهیهرر هرازدورد مثبرت ،فضرای سیاسری و ظرفیتآرای
اجتیاعی در رای صرفویه را دگرگرو کررد و پویاییآرای داصری را پدیرد ورد کره در درازمردو در
تحکی یک ایگوی نهادی داص در پیکرههدی سیاسیراجتیاعی ایرا  ،ههگونهای موفق عیل کرد.
واقعیت تاری ی این است که جامعۀ ایرا در عصر صفوی ،نروعی نظر نهرادی و رایر
اجتیاعی را تجرهه کرد که میراث تاری ی هرای قر آا پ از سقو سیاسی نا تداوم یافت.
رشد نیروآای اجتیاعی ،تکثر در مهاهع قدرو و نیروآای مشارکتکههده در دویت ،آویتیراهی
جدید ،افزای

هدههستا آا ها دارج ،استقالل نسبی روحانیت و تبردیل شرد

هره یرک نهراد

اجتیاعی و سیاسی ،قدرو گرفتن و رشد نیروآای هازار و اصرهاف ،گسرترو شرهرآا و راهآرای
ارتباطی و ترقی اقتصاد و رشد نهادی ،استقالل نسربی حکرام محلری و نضرج نیروآرای اداری
مت صص و هوروکراتیک دارج از ایالو و غایبا از درو ه

آای شهری ،ازجیلره مه تررین

میراثآای ههجا مانده از دو قر حکومت صفویا هر ایرا است که افزو هر پی افکهرد نروعی
پیکرههدی نهادی جدید و ایجاد هسترآای زم هرای شکل گیری تعادل نهادی در جامعه ،توانست
زمیهه آای دلق گفتیا هازنگری در راه ۀ دویت و جامعه در ایرا را نیز فرراآ کهرد ههراهراین،
هردالف قائال هه جامعۀ کوتاهمدو ،میراث نهرادیای کره در دورۀ صرفویه شرکل گرفرت ،در
حکومت آای پ از  ،استیرار یافته و در اوایل دورۀ قاجاریه ،یعهی پی از رویارویی ها غرب و
شروع هرنامه آای نوسازی ،نهادیهه شد .وایتر آیهت  ،مور صفویهشهاس دراینهاره مینویسرد:
«ایرا ِ امروز ،از نظر سیاسی و فرآهگی ،هر آیا پایهای استوار است که سالطین هزرگ صفویه در
قرو شانزدآ و آفدآ میالدی هها نهادند» (جعفریا .)13 :1379 ،
ههاینترتی  ،روند دگرگونیآای دورۀ صفویه نشا میدآد که تالوآای حکومت مرکزی
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هرای تیرکز آرچه هیشتر قدرو و استقالل از ههیادآای ایلی و مر آبی دورا تأسری  ،هرردالف
انتظررار شرراآا صررفوی ،مهجررر هرره شررکل گیری و پیرردای نیروآررای اجتیرراعی ،سیاسرری ،و
اقتصادیای شد که تالوآای تیرکزگرایانۀ حکومت صفویه را ههچای میکشیدند .تالوآای
تیرکزگرایانۀ شاهعباس و شاآا دیگرر صرفوی ،آرچهرد در کوتاهمردو مفیرد و کار مرد هرهنظر
می رسید ،در درازمدو ،ضعف اقتصادی و نظامی حکومت و قدرویاهی نیروآای اجتیاعی در
هراهر قدرو حکومت مرکزی را در پی داشت.
نتیجهگیری
هرپایۀ رویکرد نهادگرایی تاری ی ،ارتبا دویرت هرا نیروآرای اجتیراعی ،فرایهردی ایسرتا نیسرت ،هلکره
فرایهدی است پویا که دویت و جامعره را ههگونرهای متقاهرل دگرگرو کررده اسرت .اغلر پژوآشرگرا ،
ههویژه پژوآشگرا عرصۀ جامعهشهاسری سیاسری ،رواهرط نهادآرای سیاسری و اجتیراعی را هرا درکری
مهحصر هه دویت یرا جامعره تبیرین کررده و آریرک ه

آرای مهیری از واقعیرت اجتیراعی را نادیرده

گرفتهاند .دراینمیا  ،نهادگرایی تاری ی از این ظرفیت هردروردار اسرت کره تیرکرز مرا را هرر حوزهآرای
نادیدهانگاشتهشررده از متغیرآررای مررؤثر هررر رای ر اجتیاعی رسیاسی مع رروف سررازد .ایررن رویکرررد،
ازیکسو ،هرر نقر شرکلدآهدۀ نهادآرا در عرصرۀ سیاسری تأکیرد میکهرد و ازسرویدیگر ،نهادآرا را
مقویهآای تاری ی شکلگرفته در هستر زما میدانرد کره درود ،هرایهرد مهرافع و دیردگاهآای دراص در
مق عی داص (هزنگاه) آستهد که ههعهوا میراثی شکلدآهده هرای دورهآرای هعردی هرهجای میمانهرد
و نوعی واهستگی هه مسیر ایجاد میکههد .ههتعبیر جییز ماآونی ،آیین نهادآرا کره نروعی ترداوم و ترأثیر
مستقل هر کهشگرا سیاسری دارنرد ،موضروع مه تررین مهازعراو سیاسری نیرز آسرتهد و در مرتن ایرن
مهازعاو تغییر کرده و درعینحال ،در فرایهد گر ارآای سیاسری از قردرو توییرد یرا هازتوییرد یرک نظر
اجتیاعی جدید هردوردارند (ماآونی.)517 :2۰17 ،
حکومت صفویه ،ههعهوا یک هزنگاه تاری ی ،پیکرههدی نهرادی جدیردی را دلرق کررد.
معیو نهادآا پ از شکلگیری هه ثباو گرای دارند و دیگر ههسر تی قاهلهازگشرت آسرتهد.
صفویه ها تشکیل یک حکومت فراگیر مستقل ،تغییر در هاورآای م آبی ،ائرتالف هرا نیروآرای
قدرتیهد اجتیاعی ،و تأسی

نهادی ،سب ساز هاز پیکرههدی سیاسی و اجتیراعی و توییرد یرک

نظ نهادی جدید در ایرا تا هزنگاه تاری ی هعدی شد.
ههاهراین ،استد ل اصرلی مقایرۀ حاضرر ایرن اسرت کره واقعیتآرای تراری ی جامعره در عصرر
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صفویه ،این گزاره را ها تردید مواجه میکهد که قدرو هیحدوحصرر دویرت ،مرانع شرکلگیری و ظهرور
نیروآا و نهادآای اجتیاعی مسرتقل از دویرت شرده اسرت .هرازدوانی تحرو و سیاسری و اجتیراعی
ایرا در یک زمیهۀ تاری ی نهادی زمانیهرد نشرا میدآرد کره روایرت غایر در ثرار نظریرهپردازا از
ماآیررت دویررت هررهعهوا یررک دویررت اسررتبدادی و دودکامرره در مقاهررل جامعررۀ مهفعررل و فاقررد ترروا ،
تاچهاندازه از واقعیت تاری ی جامعۀ ایررا در عصرر صرفوی هرهدور اسرت .درعینحرال ،پیوسرتاری از
جریا آا و فرایهدآای هر مرده از شراکلۀ پیکرههردی اجتیراعی درحرالتغییر دورۀ صرفوی ،پیونرد یرافتن
رونق ه
موزهآای تشیع اثهیعشری ها نهاد حکومت ،گسترو و ِ

آرای اقتصرادی ،هرازتعریف رواهرط

حکومت ها ایالو و قبایل که استقالل و دودم تاری نهادی را در رایر نهرادی هازتوییرد میکررد ،هره
تبیین امکا ثبراو ،نظر  ،و قاعدهمهردی چارچوبآرای نهرادی حاصرل از ردرداد تراری ی تأسری
حکومررت صررفویه کیررک میکهررد .هرآییناسرراس ،قرردرتی کرره نیروآررای اجتیرراعی و سیاسرری در
پیکرههرردی دورۀ ص رفویه هررهدود ادتصرراص داده هودنررد ،پ ر از صررفویه نیررز در عرصررۀ اجتیرراعی و
سیاسی تداوم یافت و در یک راه ۀ درازمدو و دوسرویه ،آیراورد هرا قردرو حکومرت ،هرهپی رفرت
ههاهراین ،دورۀ صفویه را میتوا دورۀ زایر مجیوعرهای از نهادآرای سیاسری ،اجتیراعی ،و اقتصرادی
دانست که ههعهوا میراث نهرادی ایرن دورۀ تراری ی ،در یرک فرایهرد زمانیهرد هره دورۀ قاجاریره انتقرال
یافت و تثبیت شد.
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یادداشتها

 .1در مقاهل تعیی  ،ههمعهای مهحصرههفرد هود ِ ردداد تاری ی.
 .2در این شیوه ،پیکرۀ پژوآ  ،تهها نظیی است که در وقایع از اول تا در ههتحریر درمی یهد.
 .3هرای م ایعۀ فرما طهیاس درهرارۀ کرارگزاری محقرق کرکری ههگریرد هره :محیردهاقر دوانسراری
«روضةایجها فیا حوال ایعلیا و ایساداو» ج  ،5ص .1۶7
 . 4هرای کس دان هیشتر دراینهاره ههگرید هه :راجر سیوری ،ایرا عصر صفوی ،ص ...8۰
 .5سیورغال ،اص الحی است مغویی که در اصل هه معهای پاداو یا ه ش شاآانه هود ،اما ههتردریج
از هرای اع ای زمیهی که از معافیت کامل ماییاتی هردودار و از مدادلرۀ دویرت در امرور مصرو
هود ،ههکار گرفته شد.
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Extended Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationship between government and
society in the Safavid era in the light of Joel Migdal's theory and the application of Joel
Migdal's network theory. In this regard, the question has been raised that according to the
model of Migdal, what was the relationship between the government and society in the
Safavid period? It was hypothesized that in the Safavid period, the special role of clerics
and Ghezelbash forces indicated the non-monopoly of the state institution and the
complexity of government-society relations, a strong government was not formed for
change and transformation. With a sociological approach and Migdal's theoretical
framework and in the form of a qualitative method, by Library Research Methods: library
method of data collection; It turned out that in the theocratic and bureaucratic structure of
the Safavid state, the clergy acted as intermediaries for the Shah and the people and the
Ghezelbash forces as a military force; Their special role has been to express the nonmonopoly of the institution of government and the complexity of government-society
relations. High levels of social control, countering foreign aggression, extracting
resources, and organizing people for social change have been among the reasons for the
formation of a weak government. The Safavid kings did not act extensively and
networked in the distribution of resources, and in different periods, the distribution of
resources was slow. Due to the formation of power networks and groups in society, a
strong government has not been formed for change and has been limited by power
networks.

Introduction
The current research was conducted with the aim of investigating the relationship between the
government and society in the Safavid era in the light of Joel Migdal's theory. In response to
the question that according to the Migdal model, what was the relationship between the
government and society during the Safavid era? This hypothesis was proposed that in this
period, the special role of clerics and Qazalbash forces indicated the non-exclusivity of the state
institution and the complexity of the state-society relations, however, a strong state was not
formed towards change and transformation. Government, as one of the most central concepts
of politics, has always been disputed by researchers and various definitions of it have been
presented. The difference in its role in society has led to the formation of the modern state,
which has been in place for more than a century. The most famous concept of the modern state
 Corresponding Author:
Ahoura Rahbar, Ph.D.
E-mail: ahoura.rahbar22@gmail.com
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was presented by Max Weber, who defined it as "the monopoly of the legitimate use of force in
a certain territory". In criticizing the above view, Joel Migdal has somehow attributed the
inefficiency of the government in the path of transformation in societies, especially in the third
world. Contrary to the view of the powerful and monopolistic government and superior to other
institutions (Weber's view), the government is not an exclusive and coherent institution in
Migdal's view. In this understanding of the government, the complexity of the government, the
dispersion of power and the role of society in the authority of the government are determined.
The innovation of this research is to identify the nature of the state and its social and political
structure in the Safavid period.

Methodology
In order to investigate the purpose of this research, with a sociological approach and in the
framework of the theoretical consideration of the components of Joel Migdal's strong
government and strong society, and in the form of a qualitative method of the Iranian
government and society of the Safavid era, documentary and library information was
collected. The application of the theory of Parsons, Weber, Marx and other thinkers can
be seen in various works and sources, especially for the analysis of the components of the
political and social structure of Iran, but specifically by examining the available literature
in the field of the application of Migdal's theoretical model about the state and society in
the Safavid period, No results were found. According to Migdal, strong governments have
the necessary abilities (ability to influence, regulate social relations, extract, distribute or
allocate resources) to control social evolution, and weak governments are at the end of the
spectrum of those who have these abilities. Migdal's theory is based on a model of
interaction between government and society. He sees society not as a monolithic entity,
but as a "mixture of social organizations" such as families, clubs, firms, or ethnic groups,
and the state is only one organization among a large number of structures within society.
Considering Migdal's theory, this article tried to analyze the relationship between the
Iranian government and society during the Safavid era.
The
theoretica
l model of
research.
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Result and Discussion
In this regard, first, the formation and institutional structure of the Safavid government
was examined. How each of the Safavid rulers managed the society and the role of
Qezelbash and clerics in the Safavid government shows the non-exclusivity of the
government institution and the complexity of the relationship between the government
and the society. Next, the social forces of the Safavid government were investigated. In
general, there were five major social classes (courtiers and bureaucrats; clerics, scholars;
Qazlbash and Mamluks; merchants, guilds and artisans; workers, farmers and women) in
the Safavid era. In the next title, the relationship between government and society was
discussed. In the analysis of this section, it can be concluded that Safavid Iran had a lot of
growth in terms of cultural and political development and people's participation in the
government, but the government could not overcome the society and create a creative
management; Therefore, every time the condition of the people became worse, the
previous sediments and old solutions became more active, and when the Safavid dynasty
fell, the society weakened. Finally, the final title of the research was devoted to the gap
and distance between the government and the society and the creation of a web-like
society, and an attempt was made to compare the strong government and the strong
society of Migdal with Safavid Iran. First, the criteria of Migdal's strong government were
examined.
By examining the measure of the ability of the government to influence the society, it can
be said that the inability of the Safavids to provide an efficient solution made them unable
to influence the society and this relationship was mainly through the clergy. Therefore,
the Safavids could not implement binding rules to regulate people's behavior.
By examining the criterion of regulating social relations, it can be seen that the regulation
of social relations and high levels of social control improved the ability and capacities of
the government in various fields, such as confronting foreign invasions, extracting
resources, mobilizing and organizing people in order to carry out social transformation,
and Qezelbash forces Along with scholars and clerics, they were among the elements that
formed the administrative apparatus of the Safavid government, and the government
regulated social relations at the community level through these classes. Therefore, the
Safavid government was limited by power networks such as Qezelbash and clerics, and
the government was effective rather than effective.
By examining the criteria of extraordinary resources and extracting it, it was found that
the Safavid government invited Shiite scholars from other regions of the Islamic world
and welcomed them and paid special attention and support to these people, along with
supporting Iranian scholars and handing over some important jobs and affairs. They
turned the Shiite scholars into the axis and pillar of the Shiite cultural movement. In fact,
one of the great sources that were available to the Safavids is the Shia religion. Each of
the Safavid kings, taking into account the social and political conditions governing their
rule, tried to benefit from the influence of scholars in the direction of the development and
expansion of Shiism and the stabilization of their rule. During the period of Shah Abbas I,
due to extensive changes in the government and the reduction of the power of the
Qazalbash forces and the replacement of the third force consisting of Georgian and
Circassian forces, conditions were created for the increase of the power of the scholars
and their greater role in the country's political scene. Therefore, one of the extraordinary
resources at the disposal of the Safavid kings is the clerical system and Qazlbash forces
through which they managed the society.
In the examination of the fourth criterion titled distribution or allocation of resources, it
was found that the Safavids considered their government to be reminiscent of the history
of the Great Sassanid Kingdom and the legitimacy of the Shiite right to succeed the
Prophet (PBUH). In fact, the Safavid kings did not seek to distribute the resources at their
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disposal among other classes and simply sought to implement their personal
recommendations. As soon as the Safavid kings ensured the stability and power of their
government, they tried to take away all the powers that were given to religious scholars at
the time of the establishment of this government and for special interests, and to establish
a government based on the hereditary system. The actions of the Safavid kings had
negative results that showed their effects at the end of the Safavid era, and as a result,
with the weakening of the king's power and the occurrence of social and ethnic riots in the
Safavid territory, the political power weakened and political instability increased.
Therefore, it must be said that the Safavids lacked the necessary power in the field of
control and distribution of resources. After examining the criteria of a strong government,
then the comparison of the criteria of a strong Migdal society with Safavid Iran was
discussed. In this regard, four criteria were examined.
By examining the criterion of the relative independence of the social sphere from the
government, it was found that the political history of Iran indicates that local and popular
institutions and their thought do not have a proper place. Governments throughout history
have been mainly absolutist, autocratic and self-centered, and this problem has led to the
formation of the system of centralism and ultimately the relative lack of independence of
the society. During the Safavid era, the existence of weak government and powerful social
leaders made people constantly fight to protect themselves, and their security was always
in danger, and the need to protect people against uprising forced them to accept control
from the government. This issue, along with widespread taxation and not allowing society
members to enter the power structure and lack of accountability to the administrative
structure, provided the basis for society's lack of independence. In fact, Iranian society
could not gain relative independence during the Safavid era, except in some cases where
they were sent to war to defend the borders of the country or when they were forced to
pay heavy taxes.
By examining the criterion of relatively independent access to the government or the
ruling elites, it was found that the relative access of clerics to power during the Safavid
era does not mean that the whole society was able to achieve relative independence and
have relatively independent access to the government or the ruling elites, but
Communication paths with the power structure have been blocked.
By examining the criterion of the existence of a relatively independent public space, it
was found that the formalization of the Shia religion, as a sense of belonging and loyalty
among Iranians towards this religion as a source of national identity, placed them in a
single and similar group as followers of the Shia religion, which Based on this, they felt
they belonged to each other and considered themselves a religious group. He understood
and shaped the general atmosphere that saw the society within the Shia religion and in
relation to other members of the society. Of course, this does not mean that the society
achieved a relatively independent public space, but the society's relationship with the
clerics was mostly in the direction of Shia teachings and participation in wars to confront
the enemies. Another group that was very active in the civil society are marketers.
Bazaarians were independent from the government in organizing economic activities and
fulfilling social obligations. Therefore, the beginning of the formation of civil society in
Iran may be found in the Safavid period. With the emergence of classes and social groups
in this period, a new development emerged in the history of Iran.
By examining the criterion of legal protection, it was found that at the beginning of the
Safavid rule, which was the stage of "transition from Sufism to Shiism", the necessity of
having a law to regulate the relations of the society was strongly felt in those days of Iran.
In a period of Safavid rule, laws were monitored by the scholars and jurists present in this
period, but because the type of government was "absolute monarchy", in many cases the
Safavid sultans made judgments of their own accord, and the Shariah rulings and fatwas
of the jurists were not important. In addition to kings and courtiers, elite heads and local
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rulers often came to power through inheritance. These people, along with the scholars,
had the legal support of the Safavid kings and could have an administrative role in the
society.

Conclusion
Therefore, the Iranian society of the Safavid era can be considered a web-like society;
Because during this period, the society was more powerful than the government in many
sectors, and the government put internal groups under control through repression.
However, the government has always had a precarious position and has been unable to
extract resources, distribute them, and regulate and influence the complex power relations
of social groups. Because the Safavid government could not properly integrate the
scattered groups and have the ability to use legitimate violence. One of the most important
reasons for the formation of a weak government in this period is the high levels of social
control, dealing with foreign invasions, extracting resources and organizing people for
social transformation. The distribution of resources has not been widespread and
networked and has been done slowly. Due to the formation of power networks and groups
in society, a strong government has not been formed towards change and transformation
and has been limited by power networks.

Keywords: Strong and Weak Government, Weblike Society, Joel Migdal, Social Forces,
Safavid Era.
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جامعۀ شبکهای،
می یهد .افزو هراین ،توزیع مهاهع ،ههگونرهای گسرترده و شربکهای نبرود و ههکهردی انجرام میشرد
ههاهراین ،ههدییل شکلگیری شبکهآا و گروهآای قردرو در جامعره ،دویرت نیرومهرد روهرهتغییرر و
جوئل میگدال،
دگرگونی شکل نگرفت و توسط شبکهآای قدرو محدود شد.
نیروهای اجتماعی،
عصر صفویه

 نویسنده مسئول:
اهورا راهبر
پست الکترونیکahoura.rahbar22@gmail.com :

57

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 47- 86

مقدمه
دویت ،ههعهوا یکی از محوریترین مفاآی سیاسرت ،آیرواره موردمهاقشرۀ پژوآشرگرا هروده
است .تفاوو تعریف دویرت و داسرتگاه  ،تفراوو در نقر

در جامعره و سیاسرت را نیرز

ههآیراه داشته است .نزدیک یک سده از شکلگیری دویت مدر ( )1در ایرا میگ رد (هشریریه،
 ،)۶8 :1384اما فرایهد تحول ،ت ور ،و تکامل  ،چها که در غرب اتفراق افتراده ،طری نشرده

است .هسیاری از اندیشهورزا  ،دویت مدر را ههعهوا پاس ی هه یک هحررا و محصرول یرک
فرآه داص ،تبیین کردهاند (هدیع و هیر هوم .)215 :1379 ،مشهورترین هرداشرت از دویرت
مدر را ما ک

وهر ارائه داده است« :انحصرار کرارهرد مشرروع زور در یرک سررزمین معرین»

(هشیریه .)54 :1397 ،در این دیدگاه ،دویت ،یک نهاد داص سیاسی و مقتدر ههشیار می ید.
میگد ل 1در نقد دیدگاه یادشده هر نا کار مدی دویرت در مسریر تحرول فریهی در جوامرع،

ههو یژه در جها سوم ،تأکید میکهد .هرهنظر او« :دویتآرا ههانردازۀ کرافی قدرتیهرد نیسرتهد ترا
مهازعاو را ههطور کامل پایا دآهد» (میگدال .)۶7 :1395 ،هردالف دیدگاه دویرت مقتردر و
یکهتاز و هرتر از نهادآای دیگر (نگاه وهری) ،دویت در نگاه میگردال ،یرک نهراد انحصراری و
مهسج نیست .در این هرداشت از دویت ،پیچیدگی دویت ،پراکهدگی قدرو ،و نق جامعه در
اقتدار دویت مش ص میشود.
پ از تکوین دویت مدر در اروپا ،دو هرداشت فلسفی و جامعهشهادتی درهارۀ راه ۀ
ها جامعه شکل گرفت .درحاییکه هرداشت فلسفی ها پرس از ههترین نوع راه ۀ میا دویرت و
جامعه ،زمیههساز پرورو نظریهآای آهجاری و تجویزی شد ،هرداشتآای جامعهشرهادتی هرا
تأ کید هر واقعیت موجود در دویتآای ملی ،راه ۀ میرا ایرن دو مفهروم (جامعره و دویرت) را
تحلیل کردند .شاید هتوا ها نگاآی هه وضعیت ایرا  ،ماآیت و میزا قدرو دویت ،و فه راه ۀ
میررا دویررت و جامعرره پاس ر ی ه ررای ناهسررامانیآا و نا کار مرردیآای موجررود یافررت .ایررن
دلمشغوییآا (ههعهوا سر غاز و انگیزهای هرای پژوآ ) ،آن نگارندگا را هه نگاآی تاری ی
رآهیو کرده اسرت ههراهراین ،مسرئلۀ مقایرۀ حاضرر ،هرا توجره هره ایگروی «جامعرۀ شربکهای
میگدال» ،واکاوی پراکهدگ ِی قدرو و تأثیرگ اری گروهآا و نهادآای م تلف و نیز راه ۀ دویرت
و جامعه در دورۀ صفو یه است .روو ههکاررفته هرای پاسرگویی هه پرسر پرژوآ  ،کیفری و
1. Joel Migdal

حتن براتی پور و همکاران  /رابطۀ دولت و جامعه در تصر صفوی در پرتو نظر یۀ جوئ میگدال
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پسارو یدادی هوده و دادهآای پژوآ

نیز هه روو کتاه انهای گرد وری شدهاند .هرایرناسراس،

دادهآای گرد وریشرده هرا رویکرردی جامعهشهاسرانه هره راه رۀ دویرت و جامعره و هرازدوانی
که آای سیاسی ایرا عصر صفوی در چارچوب مؤیفهآای موردنظر جوئل میگدال ،تحلیل و
فه شده است .پرس اصلی پژوآ ایرن اسرت کره «هرا توجره هره ایگروی میگردال ،در دورۀ
صفو یه چه راه های میا دویت و جامعه وجود داشته است؟» در پاسر هه پرس یادشده ،ایرن
فرضیه م رح شده است که نق

ویژۀ روحانیرا  ،هرهعهوا میرانجی شراه و مرردم ،و نیروآرای

قزیباو ،ههعهوا نیروی نظامی در دورۀ صفویه ،هیانگر انحصاری نبود نهاد دویت و پیچیدگی
رواهط دویت و جامعه است و این نیروآای اجتیاعی و جامعۀ شبکهای ،سب شدهاند کره یرک
دویت قوی متیایل هه تغییر و دگرگونی شکل نگیرد.
ها توجه هه ایهکه در دورۀ صفویه ،ایرا  ،کشوری جها سرومی هرهشریار نیی مرد ،در ایرن
مقایه ،فارغ از دیدگاهآای نظری مرهو هه جها سروم ،قایر تحلیلری میگردال هرگزیرده شرده
اسرت .نررو وری مقایرره ،شهاسررایی ماآیرت دویررت و سررادتار اجتیرراعی و سیاسری در دورۀ
موردهررسی است .ههدییل هردی شباآتآای فکریرایدئویودیک میرا دویرت صرفویه و نظرام
جیهوری اسالمی ایرا  ،نگاه تاری ی هه مقویۀ دویت و نیروآای اجتیاعی ،میتواند درهردارندۀ
نکتهآا و حتی درسآایی هرای شهاسایی هردی موانع و رفع آا در مسیر توسعه هاشد.
 .1پیشینۀ پژوهش
در ثار و مهاهع گوناگو هرای هررسی مؤیفهآای سادتار سیاسی و اجتیاعی ایرا از نظریرهآای
پارسونز ،وهر ،مارک  ،و اندیشهورزا دیگری استفاده شده است .درواقرع ،ثرار زیرادی درهرارۀ
سادتار سیاسی و اجتیاعی ایرا ها ههکارگیری نظریهآای اندیشهورزا غرهی نوشته شده است و
چهدین مقایه و رسایه نیز از ایگوی میگدال هرای هررسی دورهآای م تلف تراری ی ایررا ههرره
موجود مرتبط هرا موضروع راه رۀ دویرت و جامعره در عصرر
گرفتهاند .در این ادامه ،هردی ثار
ِ
صفوی را هررسی کردهای .

آق ر ( ،)1374در رسایۀ دکترای دود ها عهوا «روحانیت و سرل هت در ایررا عصرر
صفوی» و آیچهین ،در کتاب «که دین و دویت در ایرا عصر صرفوی» کره در سرال 138۰
مهتشر شده است ،ها اشاره هه ایهکه در اوادر دورۀ صفویه ،شاآا صفوی دیگر نره مرشرد کامرل
هودند و نه جانشین امام غای  ،و صرفهظر از سالطیهی چو عباس اول و دوم کره مریتوانسرتهد
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ها قدرو و سیاست ،اعیال نفو کههد ،مینو یسد ،آا دیگرر حتری شراآا عرفری و پرنفرو و
سایهآای قدرتیهد ددا آ نبودند.
نجفزاده ( )1387نیز در اثری ها عهوا «هازدوانی راه ۀ قدرو در ایرا دویت ضرعیف
و جامعۀ قوی» ،ضین کارهست ایگوی جامعۀ شبکهای در نظریۀ میگردال ،و یژگریآرا و راه رۀ
دویت و جامعه در دورهآای صفو یه و قاجرار را تحلیرل کررده اسرت کره شراههیرت نتیجرۀ ایرن
پژوآ  ،مسئلۀ استبداد است.
و یعی صفا نی ( )1387در اثری ها عهوا «جامعرۀ قدرتیهرد ،دویرت ضرعیف تبیرین
جامعهشهادتی مهاسباو دویترجامعه در ایرا عصر قاجار» انگارۀ نظری متفاوتی را در تبیرین
جامعهشهادتی رواهط دویت در عصر قاجار ارائه داده است.
گ رث ی ( )1387در کتاب «تراریر سیاسری ایررا از شاآهشراآی آ امهشری ترا کهو »
ماآیت سادتار سیاسی و اجتیاعی ایررا در دورهآرای م تلرف تراریر ایررا را تشرریف کررده
است.
آق ر ( )1389در کتاهی ها عهوا «مقدمهای هر مهاسباو دین و دویرت در ایررا عصرر
صفوی» ،ماآیت دویت و سادتارآای قدرو در دورۀ صفویا را هدو اشاره هه ایگروی نظرری،
تحلیل و هررسی کرده است.
انجی ( )139۰در کتاب «قزیباو در ایرا » ،ژ ن گ ر ( )139۰در کتاب «قزیباو شاه»
و صفیا ده ( )1392در کتاب «نگاآی نو هه روزگار صفو یه» ،سرادتار سیاسری و اجتیراعی و
گروهآا و نهادآای تأثیرگ ار هر قدرو این دوره را هدو اشاره هه نظریهای داص و هدو مقایسره
ها دویتی دیگر توصیف کردهاند.
نجفا ده و ی وی ش ک ه ( )1392در اثری ها عهوا « پیامدآای سادت دویرت مردر
پهلوی اول هر جامعۀ شبکهای ایررا » ،نشرا دادهانرد کره هرا تضرعیف دویرت پر از انقرالب
مشروطه ،چگونه زمیهۀ استقبال جامعۀ شبکهای از ظهور ش صیتی مقتدر فراآ میشود.
شریع ی و عباسی شاآکوه ( )1394در مقایۀ دود هرا عهروا «سرتیههدگی جامعرۀ مردنی
شبکهای و دویت در ایرا (هازدوانی راه ۀ دویت و جامعۀ ایرا از غاز پهلوی اول ها تأ کیرد هرر
نق مدرس)» ،از ایگوی جامعۀ شبکهای میگدال هرای هررسی راه ۀ دویرت و جامعره در دورۀ
پهلوی اول استفاده کردهاند.
عباسی شاآکوه ( )1398در اثری ها عهروا «نسبتسرهجی مهاسرباو قردرو ،دویرت ،و
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جامعه در ایرا پیشامدر » ،ها تأ کید هر دورا قاجار نشا داده اسرت کره ایررا عصرر قاجرار،
دویتی ضعیف و مستبد و جامعهای متکثر و تارمانهد ها توا نفو و کهترل اجتیاعی داشته است
ههاهراین ،دویت قاجار ،ههناچار تالو کرده است تا ها این جامعۀ شبکهای موجود تعامرل داشرته
هاشد.
ها تأملی در مه ترین مهاهع مرتبط ها موضوع پژوآ

حاضر ،میتوا دریافرت کره مهراهع

فراوانی اقدام هه مقایسۀ سادتارآای سیاسی و اجتیاعی ایرا از دیدگاهآای م تلرف کردهانرد و
دراینراستا از ایگوآای نظری اندیشهورزا گوناگونی هرای تحلیل دورهآای م تلف تاریر ایرا
استفاده کردهاند اما آیچیک از پژوآ آای موجود از ایگوی نظری میگدال هرای هررسی راه ۀ
دویت و جامعه در دورۀ صفویه استفاده نکردهاند.
 .2چارچوب نظری پژوهش
ههنظر میگدال ،دویتآای واقعی هرپایۀ دو عهصر «تصویر آهی» و «اقرداماو عیلری» شرکل
میگیرند .این دو عهصر میتوانهد آ پوشانهده و تقویتکههده یا متعار

و ت ری گرر یکردیگر

هاشهد« .معیو تصویر آهی دویت در کشورآای م تلف هه یک شکل است ههو یرژه تصرو یر
آهی دویت مدر که ریشه در غرب اروپا از قر  15تا  17داشته است و این نوع نگاه هه دویت
در نییۀ دوم قر هیست  ،در سراسر جها گسترو یافت .درمقاهل ،اقداماو عیلی نیرز معیرو
متهوع و متفاوو هودهاند و اگرچه ایگوآای مقایسهای دراینزمیهه ق عا قاهلتش یص است ،امرا
در هراهر تقسی محض مقاومت کردهاند» (میگدال.)28 :1395 ،
میگدال ،ها تحلیل دویت در جوامع جها سوم ،ضرین نقرد مرکزیرت

در تحلیلآرای

جامعهشهاسانه ،ههو یژه تأ کید هر «انحصار زور مشرروع» ،از تأثیرگر اری و تأثیرپر یری متقاهرل
دویت و جامعه س ن گفته است .ههنظر او ،هرای ایهکه دویتی وجود یاهد ،هاید کسرانی در درو
و هیرو مرزآای ادعایی دویت ،حا کییت را وضعکههدۀ اصلی و سزاوار قواعد درو مرزآای
سرزمیهیاو ههشیار ورنرد« .از ایرن یحراظ ،ادراک دویرت ،موجودیرت واحردی را مفررو
میگیرد که نسبتا مستقل ،متحد ،و متیرکز است» (میگدال .)29 :1395 ،ها اسرتفاده از چهرین
رویکردی ،میتوا جامعه و دویت را شبکهای از رواهط درنظر گرفت که هررای انحصرار قردرو
سیاستگ اری ،ها یکدیگر وارد کشیک

میشوند و از درو ایرن رقاهرت ،معیارآرای قروو و

ضعف ،زاده میشود.
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وجرود سر وح هرا ی کهتررل اجتیراعی ،توانرایی و ظرفیتآرای دویرت را در زمیهرهآای
م تلف ،ازجیله مقاهله ها تهاجیاو دارجی ،است راج مهاهع ،هسیج ،و سازماندآی مردم هرای
ایجاد تحول اجتیاعی افزای

میدآرد .اطاعرت ،مشرارکت و مشرروعیت ،سر وح هرا تری از

کهترل اجتیاعی را جهت نیرل هره اآرداف دویرت ،در ادتیرار ن بگرا سیاسری قررار میدآرد.
هرایناساس ،دویتآای قوی از ضعیف متیایز میشوند .دویتآای قوی ،از توانراییآرای زم
(توانایی تأثیرگ اری ،تهظی رواهط اجتیاعی ،است راج ،توزیع یا ت صیص مهاهع) هررای کهتررل
تحول اجتیاعی هردوردارند و دویتآای ضعیف در انتهای دامهۀ این قاهلیتآا جای میگیرنرد
(سییعی اصفهانی .)118 :1387 ،ههنظر میگدال ،دویتآای ضعیف ،معیو در دو کرارو یژۀ
«نفو پ یری و است راج مهاهع» هاقدرو عیل میکههد ،اما در دو مؤیفۀ «کهتررل و توزیرع» فاقرد
قدرو زم آستهد .در توضیف مؤیفه کهترل ،دویت ضعیف ،دویتری اسرت کره قرادر هره کهتررل
اجتیاعی شهروندا دود نیست (میگدال.)22-23 :1988 ،
میگدال هر نق و یژۀ اجتیاع و ههطور دقیقتر ،جامعۀ مدنی تأ کیرد کررده اسرت .در ایرن
چارچوب ،جامعره ،هرهعهوا اآرمری در هراهرر دویرت ،موترور اصرلی تغییرروتحرول سیاسری و
اجتیاعی ههشیار می ید .دویت ،ههنوعی محصول و هرو داد جامعه ههشریار مرده و درنتیجره،
نهتهها ههطور کامل از

مستقل نیست ،هلکه هرای ادامۀ زیست دود ،هه تحرول و ت رور درونری

نیروآای اجتیاعی واهسته است ههاهراین ،ایستادگی جامعه در هراهر فزو دواآی دویت ،و پر
زد

از حوزۀ عیرومی ،مه تررین کرارو یژۀ جامعره اسرت ،امرا مهظرور از جامعره ،نره دقیقرا

آستیای در مقاهل دویت ،هلکه حوزه یا فضای اجتیاعیای اسرت کره در افرراد و گروهآرای
غیرسیاسی ها یکدیگر وارد که متقاهل میشوند.
نظریۀ میگدال هر ایگویی از تعامل دویت و جامعه استوار است .او جامعره را نره هرهعهوا
یک موجودیت یکپارچه ،هلکه ههعهوا «م لوطی از سازما آای اجتیاعی» مانهرد دانوادهآرا،
هاشگاهآا ،شرکتآا ،یا گروهآای قومی میداند و دویت ،تهها یک سازما در میا تعداد زیادی
از سادتارآای موجود در جامعه است .ههنظر میگدال ،گروهآا ،تعامل میا اعضای دود و نیرز
هین اعضا و غیراعضا را سازما داده و مشروقآایی را ارائره مریدآهرد (مانهرد امهیرت ،رفراه یرا
دراص
وضعیت) یا تهدید هه تحری (مانهد دشونت یا استراییس ) میکههد تا اعضرا هره قروانین
ِ
ضروری هرای هقای سادتار ،پایبهد هاشهد .این مشوقآا ،تهها ماآیت مادی ندارند ،هلکه دویرت
ها استفاده از نیادآا ،افسانهآا ،فرآه  ،و سهت نیز میتواند هه زندگی اعضای درود معهرا دآرد
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( مباچ .)5 :2۰۰4 ،1دیدگاه اصلی میگدال مبتهیهر «دویت در جامعره» اسرت کره هرپایرۀ
م ریکوشررد ازیکسررو از اآییررت محرروری دویررت در تحلیلآررای جامعهشررهادتی هکاآررد ،و
و اآییت جامعه ،ههو یژه مقاومت

ازسویدیگر ،هر نق

در هراهر سیاستآای دویتی ،تأ کیرد

کهد .نکتۀ اصلی ایگوی تعامل دویت و جامعه این اسرت کره دویرت و سرازما آای اجتیراعی
پیوسته هرای کهترل اجتیاعی ها یکدیگر رقاهت میکههد .هرایناسراس ،مقایرۀ حاضرر ،هرا درنظرر
گرفتن نظریۀ میگدال ،تالو کرده است ضین هازدوانی تاریر سیاسی دورۀ صفو یه ،راه ۀ میا
دویت و جامعه را هرپایۀ ایگوی زیر تبیین کهد.
نمودار شماره ( .)1الگوی نظری پژوهش
الگوی نظری پژوهش

جامعه

حمایت
قانونی

دسترسی
استقالل نسبی حوزۀ
وجود یک فضای
بهنسبت مستقل
اجتماعی
عمومی
به برگزیدگان

دولت

توزیع یا
اختصاص
منابع

منابع فوقالعاده و
استخراج آن

تنظیم روابط
اجتماعی

توانایی نفوذ
دولت در
جامعه

 .3ساختار نهادی دولت صفویه
آجوم و ناامهی پیاپی سب شد که در گوشرهوکهرار ایررا  ،حکومتآرایی سرر هر ورنرد کره هره
مقتضیاو زما ها کوچکترین شفتگی از میا میرفتهد و جای دود را هره دیگرری مریدادنرد
(صفا کی  .)37-38 :139۰ ،این قدروآای محلری هودنرد کره پایرهآای تشرکیل حکومرت
صفو یه را پیریزی کردند و هه این حکومت نوپرا فرصرت دادنرد ترا از ادتالفراو دادلری ایرن
حکومتآا استفاده کهد و آرا را از هرین هبررد» (فلسرفی .)3 :13۶9 ،شرکلگیری حکومرت
صفو یه را ،در مقایسه ها دورهآرای تراری ی پری از  ،هایرد نق رۀ گسسرت و شرروعی هررای
موجودیت یک جامعۀ جدید ( زادارمکی )۶2 :1384 ،و آیچهین ،نق ۀ ع فی در تاریر نوین
ایرا ههشیار ورد که زمیههساز تحو و اجتیاعی و سیاسی هسیاری شده است .یکی از د یرل
این امر ،معرفی تشیع ههعهوا دین رسیی کشرور هرود (فرورا  .)44-43 :1394 ،صرفویا هرا
تکیههر طریقت صوفیانه و حیایت گسرتردۀ مریردا درود و ههرهگیرری از گرای آرای مر آبی
1. Lambach
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جامعه ،ازجیله گرای

هه تشیع و تأ کید هر سیادو دانردا صرفوی ،هره قردرو دسرت یافتهرد

(رنجبر و ساداوحسیهی.)9۶ :1395 ،
آری رک از پادشرراآا صررفو یه هررا توجرره هرره ش ررایط ترراری ی دررود ،ه ررای هرو رفررت از
تعار آررای پی

مررده ،راآکرراری ارائرره دادنررد (نویرردی .)3۶ :138۶ ،پرر از شکسررت

شاهاسیاعیل در جه چایدرا  ،مبهای مشروعیت دویت صفوی هه حکومت دیوانی و سرل هتی
تغییر پیدا کرد (فارمایرا  )45-4۶ :19۶9 ،1و از مبرانی دیهی رایهری فاصرله گرفرت (فرورا ،
 .)45 :1394تاریرنگارا در تفسیر نییۀ ن ست حکومت شاهاسریاعیل صرفوی هره سیاسرت
کامال هدعت میز م آبی او که هر نظام قزیبراو /ایلری /روسرتایی در ایررا مبتهری هرود ،تأ کیرد
میکههد .این سیاست ها سهت سیاسری اعتردال مر آبی /فارسریزهرا  /شرهری /دیوا سرا ر در
تعار

هود .سیاست ن ست ،هر ارت

و سیاست دوم ،هر دستگاه دیوا سرا ری سرهتی ایرانری

مسلط هوده است (گارثو یت .)298 :1387 ،شاهاسیاعیل ،آیسو ها فرایهد نهادسرازی دویرت،
مهاص مه میلکتی را مش ص کرد و اش اصی را هرای ادارۀ آا گیارد دو مهصر وزارو
و صدارو ،پیشتر وجود داشتهد (سیوری ،)443 :1378 ،اما کارکردآای آا ترا حرد زیرادی
تغییر کرد .هردالف این دو نهاد ،دو نهاد جدید «وکایت» و «دلیفةای لفایی» ایجاد شد نهراد
وکایت ،شادصۀ اصلی سادت دویت صفوی هود و نهاد دلیفةای لفایی ،که از اهتدا در سازما
طریقتی وجود داشت ،در پی تأسی دویت ،هه سادتار دویت مهتقل شده و مسئول رسیدگی هره
امور مریدا هود (جیالزاده و درستی.)83 :1389 ،
پ از شاه اسریاعیل ،تهیاسر هرا «یرک شرورای نیاهرت سرل هت ،مرکر از سرردارا
قزیباو ،ادارۀ کشور را در دست گرفت و از این تاریر هه هعد ،قزیباوآا قردرو و نفرو زیرادی
پیدا کردند» (آوشه مهدوی .)31 :139۶ ،در دورۀ شاه تهیاس صفوی تالو شد ترا میرا
قبایل قدرتیهد موجود در س ف جامعه ،تواز ایجاد شود و سررا قزیبراو هرهعهروا حرا ک هرر
شهرآای هزرگ حکومت کههد .افزو هراین ،تالوآایی هررای اسرتفاده از دانوادهآرای درهراری
ایرانی در دویت مرکزی انجام شد .ها مرگ تهیاس  ،دورهای از آرجومررج در کشرور هرهوجرود
مد ،اما ها سل هت شاهعباس ،هار دیگر ،رام

هه میلکت هازگشت او درعیل ،هرپایرۀ پییرا

صلف ماسیه ،حا ک ییت دود را هر تیام ایرا گستراند و هر نهادآای عیدۀ جامعه ترأثیر عییقری
1. Farmayan
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گ اشت .ههگونهای سازمانی و هه شریوهآای م تلرف از قردرو قبایرل هرهنفرع قردرو سرل هت
کاست (فورا  .)45-4۶ :1394 ،وی واهستگی نظرامی حکومرت هره ایرا و را کراآ داد و
روحیۀ رزمهدگی و اطاعتپ یری از شاه را تقو یرت کررد .آیچهرین ،هرا اآییرت داد هره نهراد
دیوا سا ری و پررن کررد نقر

درهرار در تصریی گیری هررای امرور حکرومتی ،از هرترری

قزیباشا در تصیییاو مه میلکتی کاست (انصاری و حسهی.)31 :1399 ،
پیروزی شاهعباس در م یع کرد قزیباوآا و هیرو راند دشیها اآل تسرهن صرفوی از
ایرا  ،وی را ههعهوا دومین پادشاه ههیا گ ار شاآهشاآی عصرر صرفوی شهاسراند (گارثو یرت،
 .)312 :1387وی مانهد شاهاسیاعیل و شاهتهیاس  ،ههعهوا دستپروردۀ قزیباوآا ههقدرو
رسید .روحانیو  ،گروه هایقوهرقی حکومرت و مردعی قردرو در ایرن دوره هودنرد (زارعیرا ،
 .)91 :1391در زما شاهعباس ،دویت مرکزی ،قدرو دود را هر حکام اعیال میکرد ،اما پی
و پ از  ،فرمانروایا ایایتآا تقریبا دودم تار هودند .ارت  ،سومین نهاد هزرگی اسرت کره
در دویت صفوی وجود داشت و میزهای از ن بگا قدییی عشایر و آیچهین ،ن بگا دویتی و
نیروی نوههیاد توسط شاه عباس هود .این نیرو ،یکی از ارکا سیاست موفق شاهعبراس در ایجراد
تیرکز و کهترل قدرو ایالو و عشایر هود .امیرا این ارت و اعضای  ،مانهرد افرراد شراغل در
ددماو کشوری ،سهیی از در مد زمین را ههصورو حوایه ههعهوا حقوق دریافت مریکردنرد
(فورا  .)49 :1394 ،مشی داص شاهسرلییا (صرفی دوم) و شراه سرل ا حسرین (جیلری
کارری ،)73 :1383 ،شکاف عییقی هین پادشاآا  ،درهاریا  ،امررای نظرامی ،و ارکرا دیگرر
دویتی ایجاد کرد و از پادشاه تهها نامی هاقی ماند(( )2میرزاسییعا.)38 :13۶8 ،

طبقۀ حا ک در عصر صفویا هر هقیۀ جامعه کهترل شدیدی داشت و هیشتر مازاد کل کشور
را درادتیار دود داشت ،اما ههیحاظ مهافع تشکیلدآهدهاو در دادرل هره گروهآرای پرشریاری
تقسی میشد .از زما شاهعباس ،دویت م لقهای شکل گرفت که آهگامیکه پادشاه مقتردری
هر سر کار هود و عهاصر مت اص و شوهگر دادلی را زیر کهترل دود میگرفرت ،هرهدوهی کرار
میکرد و میتوانست از مازاد تویید ،ماییاو هگیرد و شایودۀ اقتصرادی درود را مسرتحک کهرد
(فورا  .)51 :1394 ،نق قزیباوآا و روحانیو در دویت صفوی ،هیرانگر انحصراری نبرود
نهاد دویت و پیچیدگی رواهط دویت و جامعه است.
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 .4نیروهای اجتماعی دوران صفویه
سادتار طبقاتی جامعۀ صفوی ،ها توجه هره سرادت اداری و تشرکیالتی ،ههشرکل آرمری هروده
است «شاه در ر س آرم ،ارکا دویت صفو یه (دیوا ارهعه) در قاعدۀ آرم ،و در قاعرده پراییهی
آرم ،مردم عادی (دآقانا مهاطق روستایی ،صهعتگرا  ،دکرا دارا  ،و تجرار کوچرک شرهرآا)
قرار داشتهد» (سیوری .)174 :1378 ،هرهطورکلی ،پرهج طبقرۀ عیردۀ اجتیراعی (درهاریرا و
دیوا سا را روحانیو  ،علیا قزیباوآا و میاییک هازرگانا  ،اصهاف و پیشهورا کارگرا ،
کشاورزا و زنا ) در عصر صفویه وجود داشتهاند که در ادامره ویژگیآرای آریرک از آرا را
هررسی دواآی کرد.
 .4- 1دربار یان و دیوانساالران

درهار صفو یه ،یک دیوا سا ری مرکزی متیرکرز هرر سره حروزۀ نظرامی ،مرایی ،و قضرایی هرود
(نو یدی .)9۶ :138۶ ،تشکیالو حکومت صفوی را میتوا درهردارندۀ موارد زیر دانست)1 :
دستگاه قضایی مرکزی (شاه ،ن ستوزیر ،سردارا ارت  ،دزانهدار دویتی ،و رئری جیهرور)
 )2حکومت ایایتآا  )3ارتر

(فرورا  )4۶-47 :1393 ،هراایرنحرال ،از زمرا سرل هت

شاهعباس اول و ها تسلط عهصر دیوا سا ر هر عهصر قبیلهای ،شاه در ر س هوروکراسی مرکرزی،
تیام امور را ههدست گرفت .در این چارچوب ،کشور ههطور مسرتقی از در مردآای ایایتآرا و
پادشاآیآا ههرهمهد شد (نویدی 49 :138۶ ،و  .)84شاه از چها قدرو و اقتداری در جامعره
هردوردار هود که مایک تیام سرزمین ههشیار می مد و آیچ موضوعی هدو تصرو ی شر ص
شاه (تیرکز اداری ها ) اجرایی نییشرد (مهشری ترکیرا  .)1۰89 :1387 ،و یژگری مشر ص
سادتار دویت و قدرو در ایرا عصر صفو یه این هود که نوعی تیرکز اداری ههعهوا دویت ملی
ههوجود مد .در این سادتار ،دویت ،در هار ،و ش ص شاه ،مقویهآای تفکیکناپ یری هودند که
از عوامل شکلگیری نهادآای مشروع و قانونی ههشیار می مدند و پیدای یک سرادتار اداری
و سیاسی هیرو از چارچوب نظام دودکامۀ موجرود ،امکا پر یر نبرود (کشراورز ،چلرونگر ،و
مهتظرایقائ .)14۶ :139۶ ،
 .4- 2روحانیون و علما

ها رسیی شد تشیع توسط شاهاسیاعیل اول ،این مر آ هره یرک ایردئویودی دیروا سرا رانۀ
رسیی استحایه یافت (نو یدی .)9-1۰ :138۶ ،ارتبا علیای دین ها پدیدۀ نوظهرور حکومرت
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صفوی ،مسئلهای است که ها رسییت یافتن تشیع اآییت پیدا کرد ههو یژه ایهکه ترکا صروفی و
دود شاهاسیاعیل ،هرداشتی س حی و اغراق میز از تشیع داشتهد .هرای تعیرین کیفیرت ایرن امرر
هاید هه کیفیت رواهط شاه صفوی ها علیای دین اشراره کررد .در طرول قرر دآر و هیشرتر قرر
یازدآ  ،علیای دیهی ایرا  ،گروه هرجستهای از دانوادهآای قدییی ایرانی هودند که در سرازما
سیاسی صفو یا ادغام شدند و وظایف قضایی ،شربهسیاسری ،و شربهدیهری را هرهعهرده داشرتهد
(ارجیهرد .)139 :13۶2 ،در عصرر اسریاعیل اول ،فقیهری از میرا نرا هررهعهروا صرردر یررا
عاییترین مرجع دیهی هرای نظارو هر امرور دیهری انت راب شرد (جعفریرا  .)77 :137۰ ،هرا
تغییراو سریع در عصر صفویا و تبدیل تشیع هه مر آ رسریی کشرور و هرا توجره هره ایهکره
ن بگا موجود ،شهادت کاملی از تشیع نداشتهد ،ههتدریج از قر دآ آجری قیری ،علیرای
عرب سا کن جبلعامل ،هه دردواست شاآا صفوی ،وارد ایررا شردند .مشرهورترین شر ص
دراینمیا  ،شیه لیسن ید وعلی کرکی هود که هه «عای دوم» معروف است .نکتۀ مه درهارۀ
عای دوم ،این است که شاهتهیاس صفوی دود را عامل وی دانسرته اسرت .ایرن دیردگاه شراه
صفوی ،جایگاه و یژۀ این عای دیهی را نشا میدآد (فرآانی مهفرد.)149 :1388 ،
 .4- 3قزلباش ها و ممالیک

قزیباو( )3در زها ترکی ههمعهای سر است و وجهتسییۀ  ،کاله سردی است که این گروه هر
سر میگ اشتهد و آا را متیایز میکرد .گروآی از موردرا  ،قزیباوآرا را مرکر از  9طایفرۀ
هزرگ میدانهد و صوفیا قرههاغ نیز که از پیروا ترکا صفوی آستهد ،تشکیل ایرن نیروآرا را هره
دورۀ دواجهعلی نسبت میدآهد اما کاله سر یا آیا تاج سر را ن ستینهار ،ولط نبیادر
(پدر شاهاسیاعیل) رواج داد .قزیباشا  ،نق سپاه فئودایی طریقت صفو یه را هازی مریکردنرد
که ها دستیاهی هزرگا قوم هه سل هت ،کارکرد سل هتی یافتهد و ههعهوا گارد شاآی هرهکار گرفتره
شدند .نچه در گ شته ههعهوا گارد شاآی یا جاو یدا از سالآای پی از اسالم در ایرا رواج
داشت ،در کارکردآا و چهرۀ قزیباوآای دورا صفو یه متجلی شده است (صرفا کی :139۰ ،
 .)51-53صوفیا قزیباو ،طرفدارا اصلی شاهاسیاعیل هودند که نق ههیادیهی در هرهقردرو
رسید او داشتهد .نچه قبایل م تلف قزیباو را در کهار یکدیگر قررار داد ،هاورآرا و پیونردآای
صوفیانه هوده است (جیالزاده و درستی .)73-1۰۶ :1389 ،یکی از د یرل کامیراهی و ترداوم
حکومت صفو یه ،ههو یژه در سالآای اهتدایی ،حیایت قزیباوآا هوده اسرت (عقیلری:1395 ،
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 .)144قزیباوآا ،ههعهوا هدنۀ اصلی دویت صفوی ،ها اطاعرت مثرالزدنی از شراآا صرفوی
هاعث شدند که حکومت صفویا هتواند آیۀ هرنامهآا ی دود را اجرا کرده و هره تیرام اآرداف
دسرت یاهررد (پرغرو .)53-۶8 :1398 ،قزیباوآررا در دورۀ شراهتهیاسر کوشریدند تررا مررانع
شکلگیری گرای آای جدید شوند .هاوجوداین ،در این دوره ،شوروآایی را شروع کردنرد کره
موج شد ،شاهتهیاس چهدا تیایلی هره محرور قررار داد

آرا در حکومرت و ادارۀ امرور

نداشته هاشد ،اما ریشهدار هود نفو نا هاعث شد که شاهتهیاس (ها توجره هره مقتضریاو و
ضروریاو) نتواند ها آا هردورد جدیای داشته هاشد (عقیلی.)14۶ :1395 ،
 .4- 4بازرگانان ،اصناف ،و پیشهوران

در دورۀ صفویه ،هازرگانا در هین درهاریا و مردم ،نفرو فراوانری داشرتهد .اصرهاف و صرهعتگرا عصرر
صفو یا را نیز میتوا در قای دو گروه ارزیراهی کررد ن سرت ،اصرهافی کره تعهرد انفراق داشرتهد ،و
دیگری ،اصهافی که چهین تعهدی نداشتهد (کیروانی .)47 :1392 ،مهر تررین یراریگر دویرت و درهرار
صفو یا  ،در مدآای حاصل از ماییاوستانی هود که هه شیوهآای گونراگو از مرردم و اصرهاف دریافرت
میکردند .راه دیگر کس در مرد ،کرار و ترالو صرهعتگرا و کرارگرانی هرود کره در دردمت دویرت و
حاکیا هودند .هیتردید ،این گروه ،متعلق هه طبقرۀ میتراز صرهعتگرانی هودنرد کره در امرالک و مهرازل
سررل هتی ،کاردانررهآا ،و کارگاهآررای دویت ری مشررغول درردمت هودنررد (کشرراورز و آیکررارا :139۶ ،
 .)15۰شکوفایی اقتصادی در عصر صفوی ،ازیکسو ،رونق و افزای تعرداد اصرهاف را در پری داشرت
و ازسویدیگر ،اندیشۀ شیعیگری ،نوعی نظارو و نگرو داص هر این قشرر و طبقره را تبیرین کررد کره
مهجر هه تقاهل دو گروه هازاری و روحانیو  ،ههعهوا یک ویژگی مهر جامعرۀ صرفوی ،شرد .ایرن اتحراد
هررا ازدواج متقاهررل علیررا و دانوادهآررای هازرگانررا  ،اسررتحکام فزایهرردهای یافررت .آیچه رین ،در زمررا
صفو یه ،علیا ،ادارۀ مقدار هسیار زیادی از موقوفاو را هرهدسرت وردنرد ،کره هره اشرتراک مهرافع نرا هرا
طبقۀ هازرگانرا کیرک کررد (سریوری .)177 :1378 ،هیشرتر پیشرهورا  ،از صرهعتگرانی هودنرد کره در
اطراف میدا شهر و هازارآای اصفها  ،دارای رستهآا و دکهآای م صوصری هودنرد و هرهیحاظ مرایی و
معیشتی ،نسبت هه کارگرا و کشاورزا  ،وضعیت ههتری داشتهد (کیپفر.)97 :13۶3 ،
 .4- 5کارگران ،کشاورزان ،و زنان

در دورۀ صفو یا  ،کارگرا در قای اصهاف گوناگونی دستهههدی مریشردند و آرر صرهف یرک
نیایهدۀ هرگزیده هرای دود داشت کره توسرط مقامراو یشرکری و کشروری حاضرر در شرهر
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ههرسییت شهادته میشد .در این دوره ،یف «کارگر هه کسانی اطالق میشد که در کاردانرهآا
و کارگاهآای دویتی کار میکردند و در دانهآای درود اجرازۀ کرار کررد نداشرتهد» (شرارد ،
 ،1345ج  .)1۰2 :7میتوا گفت ،وضعیت کارگرا این عصر در تیام دورهآای تراریر ایررا
مهحصرههفرد هود و پیشرفتهترین قوانین و مقرراو کارگری در دورا اعیال میشد (کشاورز و
آیکارا  .)152 :139۶ ،کشاورزا نیز دستهای از مردم شهرنشین هودند که در حاشریۀ شرهرآا
زندگی میکردند و نسبت هه طبقاو اجتیاعی دیگر ،در س ف پرایینتری هودنرد امرا وضرعیت
مایی و رفاآی کشاورزا این عصر ،هها هه نوشتهآای جهانگردا دارجی ،نسربت هره دورهآرای
دیگر ،ههتر هود و کشراورزا  ،سرای

هیشرتری داشرتهد (شرارد  ،1345 ،ج .)275-27۶ :8

زنا  ،از دیگر گروهآایی هودند که در دورۀ صفویه در میرا طبقراو اجتیراعی جرای داشرتهد و
موقعیت نا در هیشتر موارد ،هرپایۀ موقعیت اجتیاعی مردانشا تعیین میشد و تقریبرا آیگری
نا زیر سل ۀ مردا هودند .هرپایۀ پژوآ فریر ،)384-385 :1998( 1زنا  ،افزو هر وظیفرۀ

دانهداری ،هه انجام کارآای توییدیای چو قاییهافی ،گلی هافی ،جاجی هافی ،و نظایر اینآرا
اشتغال داشتهد (فیگوئروا)251 :13۶3 ،

آا ،ههدییل محدودیتآای اجتیراعی و فرآهگری،

شرایط و موقعیت مهاسبی نداشتهد (کشاورز و آیکارا .)145 :139۶ ،
 .5چگونگی رابطۀ دولت و جامعه
تفاوتی که دویت صفویا ها دویتآای پری از درود (آیچرو دوارزمشراآیا  ،سرلجوقیا  ،و حتری
تییوریا ) داشته اسرت ،ایرن اسرت کره دانردا صرفوی ،هرهرغ داسرتگاه هیرونریاو ،اهتردا در ایرن
سرزمین ساکن شدند و سرپ از راه تصروف ،موفرق هره کسر پایگراه مردمری در دادرل فرالو ایررا
شدند (حاف نیا و وییقلیزاده .)1۶ :138۶ ،نوعی «دویرت مردر » در دورۀ صرفویا شرکل گرفرت،
اما این دویت ،ههمعهای دویترملت امروزی و مبتهیهر ناسیوناییس ملی نبرود .شراید مه تررین ویژگری
دویت صفوی ،آیا رما تشیع هود که را از دویتآای پیشین متیایز مریکررد .هرااینحرال ،قردر
ک وکاستی داشت که نشود هر نام دویت رملرت واقعری گ اشرت .در ایرن دوره ،تشریع هره مه تررین
ویژگی فرد ایرانی و فلسفۀ وجودی صرفویا تبردیل شرد (حاف نیرا و وییقلریزاده 19 :138۶ ،و .)24
ها ایهکه در این دوره ،راه ۀ دویت ها مردم و در رس  ،هازار ،قی مآهانره و سرل هجو یانه هرود ،هااینحرال،
این راه ه ها هردی از گروهآا و قبایل موجود مریدومرادی هوده است (عقیلی.)182 :1392 ،
1. Ferrier
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هاوجود تحکی دویت صفوی ،ههسب گسرترو نیرافتن فتوحراو  ،در مردآا کراآ و
ماییاوگیری از مردم فزونی یافت آرچهد توجه شاه هه ایجاد تغییراتی هررای هرادانی و عیررا ،
هیشتر شد (پیگویوسکایا .)481 :13۶3 ،در دورۀ شاهاسیاعیل اول ،کاآ

در مد مردم و عردم

دریافت گستردۀ ماییاو ،سب توجه دویت هه دو مهبع در مد جدید ،یعهری کشراورزی و هرازار،
شد .دویت ها ایهکه در عرصۀ دارجی ،درگیر جه آای زیرادی هرود ،امرا هره مرردم و اقردام در
راستای ههبود وضعیت اقتصادی نا نیز توجه داشت .این مسرئله موجر شرده هرود ترا مرردم،
شیفتۀ وی شوند .ایبته کهارهگیری او از سل هت پ از شکست در جهر چایردرا  ،تضرادآای
درونی حکومت صفوی را شدو داد و هر هریتروجهی شراه هره مرردم و نراامهی ،افرزود و رکرود
اقتصادی را در پی داشت (عقیلی .)178 :1392 ،وی آر نچه را کره هرهدسرت مری مرد ،هرین
رعیت پ

میکرد (روملو )238 :1384 ،و غهای جهگی ههدست مده را نیرز هیدرنر هرین

سرهازا و نیروآای قزیباشا تقسی مینیود (جهاهدی 129 :1378 ،و .)242
شاهتهیاسر هررای رسرید هره اآرداف تعیینشرده در حکومرت ،تغییراتری در سرادتار اداری و
سیاسی کشور ایجاد کررد و روحرانیو  ،پر از شراه در آررم قردرو جرای گرفتهرد ( قراجری:1389 ،
 .)1۰8وی ها کشتن بتاینا ن شا مل  ،رئری قدرتیهرد قزیباوآرا ،سرل هت درود را از زیرر سری رۀ
سرا

آا دارج کرد و قردرو دروی را اسرتحکام ه شرید (صرفوی .)15 :13۶3 ،شراه تهیاسر ،

«علیرغ قدرو و سل هت طو نی ،نتوانست پایرۀ اقتصرادی مهیری هررای رفراه مرردم ایجراد کهرد ،امرا
سل هت طو نی او هاعث شد که طبقۀ قزیباو هر مرردم مسرلط شرود (هاسرتانی پراریزی.)71 :1378 ،
در دورۀ شاهاسیاعیل دوم ،ادتالفاو میا قبایل شاملو و تکلرو و قبایرل دیگرر قزیبراو شردو گرفرت و
از نجاکه طرفدارا شاهاسریاعیل دوم ،موفرق هره کسر قردرو شردند ،تصرفیهآای درونیهی از سروی
درهار و شاآزادگا ههراه افتاد (مهشی قیی .)۶32 :1383 ،آیچهرین ،تغییرر مر آ شاهاسریاعیل دوم
هه «تسهن شافعی» ،موج دیسردی مردم نسبت هه دین و حاکییرت شرد .م ایفرت وی هرا هسریاری از
علیای شیعه ،دوری و جدایی این قشرر از حکومرت را در پری داشرت (عقیلری.)2۰۰-2۰1 :1392 ،
این اقرداماو سرب شرد کره گروآری وی را غاصر سرل هت و حکرومت را نامشرروع جلروه دآهرد.
گروآی نیز او را مهجی و حکومت را مؤثر ،امرا ناشرکیبا میپهداشرتهد تاجراییکره مریتروا قیامآرای
پ از مرگ وی را در نقاطی مانهد قهدآار ،یرستا  ،آیدا  ،و ...هرا عهروا ظهرور اسریاعیل دوم ،مترأثر
از محبوهیت سیاسی و اجتیاعی وی دانست (مهشی ترکیا .)272 :1387 ،
یافتن حقانیت شراآا
رویآ رفته ،نبود قوانین مش ص و تثبیتشده در راستای رسییت ِ
حتن براتی پور و همکاران  /رابطۀ دولت و جامعه در تصر صفوی در پرتو نظر یۀ جوئ میگدال

70

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شم اره  ،3پیاپی  ،67صص 47- 86

صفوی ازیکسو ،و نیز ضعف نهادآای مدنی ازسویدیگر ،سب میشد که ایرن شراآا هررای
حف موقعیتشا  ،حقوق مایکیت را در راستای مهرافع دروی  ،طراحری کررده و مرانع آرگونره
اعترا

مردم هه عدم هردورداری از حقوق مایکیت فردی شوند زیرا دویت ههآیچروی حاضر هره

کاآ مهاهع مایی درادتیرارو نبرود و هرا انحصرار مهراهع ،نربض امرور را کهتررل و از ظهرور گروهآرای
اقتصادی قدرتیهد جلوگیری میکررد (کرییری و درمری .)152-153 :1394 ،هرا سرپری شرد عیرر
حکومت صفو یه از قدرو سرا قبایل کاسته شد .ها وجرود ایرن هراور کره حکومرت ،ماآیرت اآرییهری
دارد و مأمورا

مستبد و اموایشا غصبی است ،مقاهله ها قدرو ،آ مقاهلره و آر آیکراری هرا

قدرو دویتی و مشارکت در  ،هرهویرژه در میرا جوامرع شرهری وجرود داشرته اسرت .نتیجرۀ ایرن
وضعیت ،ایجاد شرای ی پرته و چای زا هرود کره گراآی درود را ههصرورو م ایفرت نشرا مریداد
(فورا  .)8۶-87 :1394 ،ایرا در دورۀ صفو یه ههیحاظ توسرعۀ فرآهگری و سیاسری و مشرارکت مرردم
در حکومت ،رشد هسیاری داشت ،اما دویت نتوانست هر جامعه غلبره و مردیریت دالقری ایجراد کهرد
ههاهراین ،آرگاه وضرع مرردم هردتر مریشرد ،رسروهاو پیشرین و راهحلآرای کههره فعرالتر مریشرد ،و
آهگامیکه صفو یه سقو کرد ،جامعه ضعیف شد.
 .6شکاف دولت و جامعه و ایجاد جامعه شبکهای
 .6- 1مقایسه ویژگی های دولت صفوی با معیارهای دولت قوی میگدال

هه مهظور فه راه ۀ میا دویت و جامعه در عصر صفوی ،در این ه
جداگانه ،هه ویژگی آای دویت و جامعۀ

 ،و در قای دو قسریت

دورا  ،هراساس ایگو و معیارآرای میگردال (دویرت

قوی و جامعه قوی) پردادته میشود.
 .6- 1- 1توانایی دولت برای نفوذ در جامعه

پ از یک دوره فترو در ایرا  ،صفو یا  ،دویتی متیرکز را تشرکیل دادنرد و هرا تقو یرت آو یرت
ملی ایرانیا و استفاده از عهصر آو یته

دین ،دگرگونیآای ههیادیهی در سادتار حکومت و

جامعه ایجاد کردند .در نتیجۀ رسیی شد م آ تشیع در ایررا عصرر صرفویا  ،هسریاری از
ارزوآا ،جهبۀ دیهی و م آبی پیدا کردند و هردی هاورآرا و اعتقراداو نادرسرت و اشرتباه رواج
یافت اما هرداشت س حی از دین ،ضین گسترو درافاو ،زمیهۀ سرقو حکومرت صرفو یه را
فراآ کرد (ستودهفر ،جدیدی ،و قلیزاده .)139-14۰ :1397 ،آرچهد صرفو یا توانسرتهد هرا
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رسیی کرد م آ تشیع و از طریق روحانیت ،در جامعه نفو پیدا کههد ،در این دوره ،هرهو یژه
در نییۀ ن ست عصر صفو یا  ،جه آای هسیاری هین ایرا ها امپراتروری عثیرانی در غررب و
ازهکآا در شرق ر داد (غفاریفرد و نوایی .)283-284 :1381 ،آیین مسئله موج شرده
هود که تیرکز صفو یا هه دارج از مرزآا (هرای استقرار امهیت) مع وف شرود .صرفویا  ،اقردام
هه ماییاوگیریآای گسترده از مردم و هرهو یژه دآقانرا و کشراورزا کررده هودنرد .اقلیتآرای
م آبی ،ههو یژه ارامهه ،ه شی از سادتار جامعه در این دوره هودند که در تضاد مهرافع هرا امررای
حکومتی قرار گرفتهد و قدرو مقاهله هرا حکومرت را نداشرتهد (تاورنیره.)5۶4-5۶5 :1383 ،
ازآیینرو ،صفو یا نتوانستهد ههگونهای مهاس ها جامعه ارتبا هرقرار کههد و در نفو داشرته
هاشهد ههاهراین ،در جامعۀ عصر صفوی ،دویت از جامعه جدا هرود و درنتیجره ،پایگراه و نق رۀ
اتکای محک و پیوستهای در اجتیاع نداشت و ههآییندییل ،فاقد مشروعیت سیاسری در میرا
طبقاو هود .آیین مسئله موج شد که مهافع جامعه را نیایهدگی نکهد (کاتوزیا .)4 :1372 ،
هرپایۀ نظریۀ میگدال میتوا گفت ،ناتوانی صفو یا در ارائۀ راآکارآای کار مد ،موج شد که
نتوانهد در جامعه نفو کههد و ایرن راه ره هیشرتر از طریرق روحانیرت هرقررار میشرد ههراهراین،
صفو یا نتوانستهد قواعد ایزام وری را هرای قاعدهمهدسازی رفتار مردم اجرا کههد.
 .6- 1- 2تنظیم روابط اجتماعی

تهظی رواهط اجتیاعی و س وح هرا ی کهتررل اجتیراعی ،توانرایی و ظرفیتآرای دویرت را در
زمیهررهآای گونرراگو  ،ازجیلرره مقاهلرره هررا تهاجیرراو هیگانگررا  ،اسررت راج مهرراهع ،و هس ریج و
سازماندآی مردم ههمهظور ایجاد تحول اجتیاعی ،ههبود میه شد (سییعی اصفهانی:1387 ،
 )12۰و انجام نداد

هه ضعف و ناتوانی دویت در زمیهرهآای دیگرر مهجرر مریشرود .نفرو

یایدین اردهیلی و فرزندان در میا ایالو قزیباو ،از د یرل اصرلی تشرکیل
معهوی شیر صف 
یای در ورد کره از قردرو
دویت صفویا هود .این نفو معهوی ،آا را ههصورو رآبرا مر آب 
یهردند (پارسانیا .)8۶ :137۶ ،دستگاه وزارو و انت اب وزیر،
سیاسی و نظامی ایل نیز ههره م 
یکی از مهاهع درادتیار پادشاآا صفوی هرای تهظی رواهط اجتیاعی هود که توسرط شراه انجرام
میشد .در زما شاهعباس اول ،تیرکز هیشتر ادارۀ امور کشور ،وظیفۀ دیوانسا ری را که وزیر در
رس

هود ،سهگینتر کرد (شاملو ،1371 ،ج .)128 :1
صفو یا در ر س اقداماو فرآهگی دود هرای ترو یج تشریع ،هره تقو یرت جایگراه علیرا در
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جامعه پردادتهد .آا ها ههکارگیری علیا و فقها در مهاص م تلف سرازما دویرت در پیونرد
م آ و سیاست ،از ددماو آا هرای دیهی کرد حکومت و جامعه ههره گرفتهد .اآییتی کره
صفو یا هه م آ تشیع دادند و در کهار  ،توجه و یژه هه علیا ،هاعث شد که علیا ههتدریج در
امور اجتیاعی و سیاسی کشور مؤثر واقع شوند و نوعی راه ه هین قدرو دیهی و دنیوی پدید ید
و ادارۀ هردی از سازما آای دویتی ازجیله امور قضایی و اوقاف هه مایکیت روحانیت در یرد و
هه آا واگ ار شود (میرزاسییعا.)1-3 :13۶8 ،
نیروآای قزیبراو نیرز از عهاصرر دیگرری هودنرد کره در کهرار علیرا و روحرانیو  ،دسرتگاه اداری
دویت صفویا را شکل دادند و دویت از طریق آا هه تهظی رواهرط اجتیراعی در سر ف جامعره اقردام
کرد ههاهراین ،دویت صفویه ،توسط شبکهآای قدرتی مانهد قزیباوآرا و روحرانیو  ،محردود شرده هرود
و دویت هی از نکه تأثیرگ ار هاشد ،اثرپر یر هرود .شراآا صرفوی آرچهرد تیایرل داشرتهد کره قردرو
دود را افزای دآهد ،اما دراینزمیهه موفق نبودند .آرچهد موفقیت در آیۀ دورهآرا هره یرک شرکل نبروده
است .هرایناساس ،یکی از کارویژهآای اصلی طبقاو قدرو در دورۀ صفویا  ،تویید گفتیرانی
هود که مشروعیت سیاسی و سادتاری را هرای حکومت ایجراد کررد .صرفویا هراوجود ادعرای
رآبری م آبی ها داستگاه صوفیانه ،ههآیچروی موفق شدند این نروع رآبرری را گسرترو دآهرد
ههاهراین ،ههسرعت درصدد کس مشروعیت از راهآای دیگر هر مدنرد ،امرا سررانجام ،هرهچای کشریده
شرردند و سررقو کردنررد (مرتضرروی و آیکررارا  .)173 :1394 ،هرایناسرراس ،پادشرراآا صررفوی در
دورهآای زمانی م تلف ،قادر هه تهظی رواهط ها جامعه نبودهاند.
 .6- 1- 3منابع فوقالعاده و استخراج آن

دویت صرفو یه هرا دعروو علیرای شریعه از مهراطق دیگرر جهرا اسرالم ،اسرتقبال از آرا ،و توجره و
حیایت ویژه از این گروه ،در کهار حیایرت از علیرای ایرانری و واگر اری هردری مشراغل و امرور مهر
میلکتی هه آا ،علیای شیعه را هه محور و ستو حرکت فرآهگی شریعی تبردیل کردنرد .ایرن گرروه هرا
شرهآرای تشریع و عیرق ه شرید هره ،
حضور در حی ۀ قدرو نیروآای قزیباو ،از راه گسرترو اندی 
نق ههیادیهی را در کهترل قدرو موجود و پیشگیری از انحرافآرای هیشرتر ،ههعهرده گرفتهرد (پارسرانیا،
 )88 :137۶ههاهراین ،صفو یا هاوجود ادعاآایی مبهریهرر متیرکرز و مقتردر هرود  ،توسرط شربکهآای
قدرتی نظیر قزیباوآا و روحانیو محردود شرده و تههرا هراسراس توصریهآای شر ص پادشراه ،عیرل
کردهاند .صفویا ها انتساب دود هره اآلهیرت(ع) و ادعرای نیاهرت امرام زمرا (عج) ترالو کردنرد از
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نوعی مشروعیت دیهی استفاده کرده و دود را شایس تهترین افرراد هررای حکومرت معرفری کههرد .درواقرع،
یکی از مهاهع فوقایعادۀ درادتیار صفویا  ،م آ تشریع هرود .آریرک از شراآا صرفوی هرا توجره هره
شرایط اجتیاعی و سیاسی حاک هر حکومت دود ،تالو کردند از نفرو علیرا هررای گسرترو تشریع و
تثبیت حکومت دود ههرهمهد شوند .در دورۀ شراهعبراس اول ،هرهدییرل تغییرراو گسرترده در حکومرت،
کاآ قدرو نیروآرای قزیبراو ،و جرایگزیهی نیرروی سروم متشرکل از نیروآرای گرجری و چررک ،
شرایط هررای افرزای قردرو علیرا و نق فریهری هیشرتر نرا در صرحهۀ سیاسری کشرور فرراآ شرد
ههاهراین ،یکی از مهاهع فوقایعادۀ درادتیرار پادشراآا صرفوی ،دسرتگاه روحانیرت و نیروآرای قزیبراو
هود که جامعه را از طریق آا اداره میکردند.
 .6- 1- 4توزیع یا اختصاص منابع

صفو یا  ،حکومت درود را یراد ور تراریر پادشراآی هرزرگ سراسرانی و حرق مشرروع تشریع هررای
جانشیهی پیامبر (ص) میدانستهد .آویت ملی ،نزد درهار صفوی ،اآییت زیادی داشرت ،زیررا
هرای آا حیایت و کیکآای مردمی ،ایجاد میکرد ایبته گفتهری اسرت کره ایرن آویرت ،در
رویارویی ها دشیها دارجی ،هر ایرانی هود و در رویارویی ها دشیها دادلی ،هر شیعه هود ،
تکیه میکرد (مرتضوی و آیکارا  .)174 :1394 ،گفتهی اسرت ،نچره در ایررا هرا عهروا حکومرت
صفوی شکل گرفت ،ههیحاظ ههیا و سادتار سیاسی و تقسی قردرو ،آریچ تفراوتی هرا حکومتآرای
اسالمی پیشین در تاریر سیاسی مردم نداشت .ارثی هود حکومرت صرفو یه از آیرا سرادتار اداری و
م آبی عثیانی پیروی میکرد و نهاد دیهی (صدرایسدر و مشری ةا سرالم) در کهرار نیرروی نظرامیای
که در جه آا شرکت میکررد ،یکری از مهر تررین ارکرا حکومرت هرود (هاغسرتانی.)382 :1379 ،
درواقع ،پادشاآا صفوی در پی توزیع مهاهع درادتیرار ،در میرا طبقراو دیگرر نبودنرد و تههرا هرهدنبال
ِ ِ
این هودند که توصیهآای ش صی دود را اعیال کههد .شراآا صرفوی ،هرهمحرض اطییهرا از ثبراو و
قدرو حکومت دود ،درصدد هر مدند تا آیرۀ ادتیراراتی را کره در زمرا تأسری ایرن حکومرت و هرا
اآداف داصی به علیای دین داده شده هود ،سل کرده و تهها حکومتی مبتهیهر نظام مروروثی
را ایجاد کههد .شاه عباس ،سیاست تهدی را در هراهر علیا درپی گرفت و کوشرید آیگرا را در
ههیاد اقتدار مرکزی دویت هه ضعف هکشاند .ایرن سیاسرت ،پیامردآای نراگواری هررای موضرع
عاییا شیعی داشت و سب مقاهلهههمثل نا ها دویت شرد (هاغسرتانی .)421 :1379 ،اقرداماو
پادشاآا صفوی ،نتایج مهفریای داشرت کره پیامردآای درود را در اوادرر دورا صرفو یه نشرا داد و
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درنتیجه ،ها ضعف قدرو پادشاه و وقروع شروروآای اجتیراعی و قرومی در قلیررو صرفو یا  ،قردرو
سیاسی دچار تزیزل شد و هیثباتی سیاسی افرزای یافرت (انصراری و حسرهی )31 :1399 ،ههراهراین،
صفویا در حوزۀ کهترل و توزیع مهاهع ،فاقد قدرو زم هودهاند.
 .6- 2مقایسه جامعه عصر صف وی با جامعه قوی میگدال
 .6- 2- 1استقالل نسبی حوزۀ اجتماعی از دولت

تاریر سیاسی ایرا  ،حا کی از این است که نهادآای محلری و مردمری و اندیشرۀ  ،آریچگراه
جایگاه شایستۀ دود را ههدست نیاوردهاند .در طول تاریر ،هیشتر حکومتگرا  ،افررادی مسرتبد و
دودمحور هودهاند و این مسئله موج شکلگیری نظرام تیرکزگرایری (حراف نیرا ،پارسرانی ،و
پوریا  )14۶ :139۰ ،و درنهایت ،عدم استقالل نسبی جامعه شرده اسرت .هرهقردرو رسرید
صفویا و ههرسییت شهادته شد تشیع ههعهوا م آ رسیی ،این هاور را هه آن رسراند کره
جامعه از مشک الو پیشین رآا شده و ثباو و امهیرت در جامعره هرقررار دواآرد شرد .درواقرع،
اعالم سل هت شاهاسیاعیل صفوی ،تغییری هزرگ یا انتقال سادۀ قدرو هه دویت صفویا نبود،
هلکه این تغییر ها تغییراو ههیادین دیگری آیراه هود که زندگی فکری و سیاسری جامعرۀ ایررا را
دست وو دگرگونیآای هزرگی کرد ،اما صفو یا ههتدریج از پایگاه و آو یت صروفیانۀ درود کره
در اهتدای تشرک یل دویرت داشرتهد ،دور شردند (فیرحری )418 :1388 ،و درنتیجرۀ مانردگاری
حکومت و درگیری در جه آای فراوا هرای کس استقالل و هرازپ گیری مرزآرای ملری ،از
جامعه فاصله گرفتهد .این مسئله در کهار ماییاوستانیآای گسرترده و جلروگیری از ورود افرراد
جامعه هه سادتار قدرو و پاسرگو نبود در هراهر سادتار اداری ،زمیهۀ عدم استقالل جامعره را
فراآ کرد .درواقع ،جامعۀ ایرا در دورۀ صفویه جز در هردی از موارد کره در دفراع از مرزآرای
کشور هه جه فرستاده شدهاند یا ایهکه مجبور هه پردادت ماییاوآای سهگین هودند ،نتوانسرتهد
استقالل نسبی کس کههد و دویت (صفویا ) هررای حرل مشرکل اقتصرادی جامعره و شررایط
امهیتی ،اقدامی انجام نداد .هرایناساس ،صفو یا هاوجود تیرکز قدرو نتوانستهد هه دواسرتهآای
جامعه پاسر دآهد و جامعهای شبکهای ایجاد کههد.
 .6- 2- 2دسترسی بهنسبت مستقل به دولت یا برگزیدگان حاکم

سادتار اجتیاعی عصر صفو یه ههشکل یک آرم هرود کره شراه در ر س و مرردم عرادی (شرامل
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دآقانا  ،صهعتگرا  ،مغازهدارا  ،و تاجرا درد) در قاعدۀ قرار داشتهد .در هین این دو طبقره،
اعیا یشکری و کشوری و جیعی از مقامراو روحرانی ،اعر از فقهرا و علیرا نیرز در سر وح
م تلف حضور داشتهد .اقشار مردم ،دارای اصهاف و انجینآرای اجتیراعی و مر آبی هودنرد
ههگونهای که در آریک از شهرآای مه  ،تجار ،کارگرا  ،و گروهآای دیگر ،نیایهدگانی داشرتهد.
ازجیله و یژگیآای مه جامعۀ عصر صفو یا را میتوا تالو هرای ایجاد پیونرد هرین جامعرۀ
ایرا و ترک ین قزیباو و اتحاد علیا و هازاریا دانست (سیوری .)144-145 :1378 ،از زمرا
سل هت شاهعباس دوم تا شاهسل ا حسین صفوی ،قدرو علیا و فقها ههمرور نسبت هه طبقاو
دیگر و حتی در مقایسه ها شاآا دیگر صفوی افزای یافت (میراحیدی .)22 :13۶3 ،رواهرط
شاه عب اس ،شاه صفی و شاه سل ا حسین ها علیرا قرویترر ،و هرر تعرداد علیرا و فقهرایی کره
ههنحوی ها کارآای حکومتی مرتبط هودند ،افزوده شد اما این ،هه معهرا نیسرت کره صرفو یا
دسترسی نسبتا مستقلی هه دویت یرا ن بگرا حرا ک ایجراد کرردهانرد .درواقرع ،آرا ،هرهو یژه
شاهعباس صفوی ،تالو کردند از علیا و نیروآای نظامی هرای تقویت دود و هرقراری ثبراو و
امهیت در جامعه استفاده کههد آرچهد این سهت تا پایا دورۀ صفو یه هه آیین شکل ادامه پیردا
نکرد .درواقع ،در دورۀ شاه سل ا حسین صفوی ،قدرو از دست شاه و درهاریا درارج شرد و
فقها نظر مشورتی پیدا کردند و دواستار اجرای دستوراو شرع توسط دویت شردند .درواقرع ،در
این چارچوب ،روحانیو ههقدرو رسریدند (مرتضروی و آیکرارا  .)1۶9 :1394 ،دسترسری
نسبی روحانیو هه قدرو در دورۀ صفویا  ،هه این معهرا نیسرت کره تیرام جامعره توانسرتهد هره
استقالل (نسبی) هرسهد و ههگونهای مستقل هه دویت یا هرگزیدگا حا ک (درهاریرا ) دسترسری
داشته هاشهد ،هلکه مسیرآای ارتبا ها سادتار قدرو هسته هود.
 .6- 2- 3وجود فضای عمومی بهنسبت مستقل

رسیی شد م آ تشیع ،ها ایجاد احساس تعلق و وفاداری هره ایرن مر آ در هرین ایرانیرا ،
ههعهوا مهبع آو یت ملی ،آا را در گروآی یگانه و مشاهه ههعهوا پیروا مر آ تشریع قررار
داد که هرایناساس ،احسراس مریکردنرد هره یکردیگر تعلرق دارنرد و درود را گروآری مر آبی
میدانستهد ..ایبته این هه

معها نیست که جامعه هه یک فضای عیومی مستقل دست یافته هود،

هلکه جامعه هیشتر در راستای موزهآای تشیع و شرکت در جه آا ،ها روحانیا در ارتبا هرود.
ها توجره هره عیلکررد مسرتقل فقهرا و علیرا در عصرر صرفو یه و نافرمرانی نرا از مسرئو
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درعینحال ،اطاعت هیشتر مردم از آا ،میتوا از چهرین کرارکرد و رونردی هرا عهروا پدیردۀ
«حکومت درو حکومتی» نام هرد زیرا ،فقها ،مشروعیت دود را از امام زما (عج) میگرفتهرد
و هرآییناساس ،هه تودۀ مردم دستور میدادند ها ایهکه حکومت صرفو یه ،مشرروعیت عرفری و
موروثی هیشتری نسبت هه فقها داشت و از راه ۀ مرید و مرادی صحبت میکرد ،عیلکررد فقهرا
در هردی مقاطع ،ههشکل حکومتی درو حکومت هرود (صرداقت .)85 :1384 ،گرروه دیگرر
فعال در جامعۀ مدنی ایرا  ،هازاریا هودند که در سازما دآی هه فعاییتآای اقتصادی و انجام
تعهداو اجتیاعی ،از دویت ،استقالل داشرتهد .هرازاریآرا از طریرق داد وام هره دویرت و نیرز
ههسب پیوند نزدیک ها علیا ،میتوانستهد نزد مقاماو دویتی اعیرالنظر کههرد ههراهراین ،ایررا
ههدییل ارتبا نزدیک هین علیا و هازار ،از شایودۀ نیرومهد حوزۀ عیومی هردوردار هرود و ایجراد
تغییر در جامعه توسط دویت ،هدو فتوای علیا و آیراآی هازار میکرن نبرود (کیرایی:1381 ،
 ) ۶1-۶3ههاهراین ،شاید هتوا عصرر صرفویه را سرر غاز شرکلگیری جامعرۀ مردنی در ایررا
دانست .ها ظهور طبقاو و گروهآای اجتیاعی در این دوره ،دگرگونی جدیردی در تراریر ایررا
ر داد.
 .6- 2- 4حمایت قانونی

در غاز حکومت صفو یه که مرحلۀ «گ ر از تصوف هه تشیع» هود ،ضرورو وجود قرانو هررای
تهظی رواهط جامعه ههشدو احساس میشد .اگرچه قانو در این دوره ،ههمعهای امروزی نبود و
مجیوعهای از فتواآا و دستوراو فقها و احکام حکومتی را درهر میگرفت( .)4نیاز هشر هه قرانو

در زندگی اجتیراعی ،امرری تردیدناپر یر اسرت .یکری از عوامرل نظ دآهردۀ رفترار اجتیراعی
انسا آا ،وجود قوانین و مقرراو است .نظام سیاسی هردوردار از قدرو دنیوی ،هرای تسلط هرر
جامعۀ مسلیین ،هه شریعت و فقه نیاز داشت .در این شرایط ،آیۀ مردم دارای اعتقراداو پایره و
صوفیمشرب نبودند ک ه نیازی هه قانو و اجرای نداشته هاشهد .در غاز دورۀ صفو یه ،ساکها
هیشتر شهرآای ایرا  ،سهیم آ هودند و شکل ناب تشیع اثهیعشری دایص و هری می تره هرا
تصوف ،تهها در چهد شهر ایرا  ،شاماو ،و مه قرۀ جبرلعامرل نسربت هره مهراطق دیگرر ،رواج
هیشتری داشت (جعفریا  .)37 :137۰ ،از نجا کره حکومرت هایرد احکرام مکتروب و روشرهی
داشته هاشد و فقها هتوانهد احکام فقهری را اسرت راج و اسرتهبا کههرد ،صرفو یا هری از پری
ههسوی فقه شیعه گرای یافتهرد .در ایرن دوره ،علیرای شریعه در تثبیرت احکرام شررعی نقر
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چشیگیری داشتهد زیرا ،فقه و عهاصر

گسترو یافت و فقهای شیعه ،قوانین شررعی را هررای

حکومت ایرا وضع کردند .افزو هراین ،احکام صادره از سوی علیا در امرور گونراگو  ،قرانو
ههشیار می مد چها که صاح کتاب «روضاو ایجهاو» مینو یسد« :شاه تهیاس در زما
دود ،هسیاری از امور را هه عاییانی آیچو محقق کرکی سپرد و هه تیام حا کیرا شرهرآا نیرز
چهین دستور داد که از وی اطالعاو نیایهد ،چراکه در ادارۀ کشرور نقر دارنرد و نایر امرام
زما جهت ادارۀ امور محویه میهاشهد» (دوانساری اصفهانی ،139۰ ،ج .)1۶7 :5
نظارو هر مقرراو و قوانین موجرود در ایرن دوره ،در هسریاری از مروارد هرهعهردۀ علیرا و
فقیها هود و توسط آا اعیال میشد .کیپفر دراینهاره مینو یسرد« :ت بیرق قرانو در دسرت
قضاو شرعی است ،حتی در مهاطق کوچکتر ،آییشه یک قاضی شررعی حضرور دارد زیررا،
اسهاد حقوقی و مدنی قراردادآا و احکام شاه و آیۀ کارآایی کره هایرد انجرام شرود ،هرهصرورو
مکتوب در جامعۀ ایرا تهها زمانی قوو قانونی پیدا میکههد که هه مهرر قاضری شررعی رسریده
هاشهد ازآیینرو ،آیچکدام از شهرآا ههدنبال این نبودند که درایی از قاضری هاشرهد و آیرواره
هه دنبال فقیهانی هودند که در هروز ادتالفاو قضاوو نیایهد» (کیپفرر .)125 :13۶3 ،آرچهرد
هها هه ماآیت حکومت «سل هت م لقه» ،این پادشاآا هودند که در هسیاری از مروارد هره میرل
دود قضاوو میکردند و احکام شرعی و فتوای فقهرا اآییتری نداشرت .افرزو هرر پادشراآا و
درهاریا  ،رسسای ن بگا و فرمانروایا محلی نیز در هسریاری از مروارد هره روو مروروثی هره
قدرو میرسیدند .آا در پادشاآی ایرا از پادشاآا کوچک هرهشریار مریرفتهرد و دویرت،
توانایی کهترل اجتیاعی آا را نداشت آرچهد دویتآا معیو سعی مریکردنرد هرا تحریرک
یک قبیله هر ضد طایفۀ دیگر ،هقای آا را تضیین کههد و ماییاوآای اندکی از آرا دریافرت
کههد (تاپر .)327 :1389 ،این افراد در کهار علیا از حیایت قانونی شاآا صرفوی هردروردار
هودند و میتوانستهد در جامعه ،نق ادارهکههدگی داشته هاشهد.
ههاهراین ،جامعۀ ایرا عصر صفویه را میتوا جامعۀ شبکهای دانست زیررا ،در ایرن دوره
جامعه در هسیاری از ه

آا ،قدرتیهدتر از دویت هود و دویت ،گروهآرای دادلری را از طریرق

سرکوب کهترل میکرد .هاوجوداین ،دویت آیواره موقعیتی متزیزل داشت و در اسرت راج مهراهع،
توزیع  ،و تهظی و نفو در رواهط پیچیدۀ قدرو گروهآای اجتیاعی ناتوا هود زیرا ،نتوانست
گروهآای پراکهده را ههدوهی مهسج کهد و فاقد توانایی اعیرال دشرونت مشرروع هرود .ضرین
ایهکه جامعۀ دورۀ صفویه ،سادتاری شبکهای داشرته و دویرت ،تروا هسریج در هراهرر جامعره را
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نداشت و از اجرای هرنامهآای دود عق نشیهی کرد .ها ایهرامگیری از نظرر میگردال (،)1395
میتوا گفت ،ها توجه هه شرایط و فضای سیاسی ایررا در مق رع موردهحرث ،مشرکل اصرلی
دویت صفویه ،اقتدار هی ازحد نبود ،هلکه ضعف هی ازحد اقتدار هود .ههدییرل شرکلگیری
تشکلآا و گروهآای قدرو در س ف جامعه (آیچو روحانیا  ،قزیباوآا ،و ،)...دویت قروی
و توسعهگرای روههتغییر و دگرگونی شکل نگرفت ،ضین ایهکه راه ۀ دویت و جامعه ،پیچیرده و
شبکهای نبود و دویت صفویه ،فاقد یک شبکۀ اجتیاعی سراسری هود .درمجیوع میتوا گفت،
در دورۀ صفویه هاوجود تفاوو در دورهآای زمانی م تلف ،حکومتآای مرکزیای که توسرط
پادشاآا اداره مریشردند ،در مقاهرل اجتیراع و مرردم ،قردرو چهردانی نداشرتهد و نتوانسرتهد
اجتیاعاو ایرانی را هراساس دواستهآای دود آدایت و رآبری کههد .در ادامره ،راه رۀ دویرت و
جامعه در عصر صفوی در قای جدول شیارۀ ( )1ارائه شده است.
جدول شمارۀ ( .)1رابطۀ دولت و جامعه در عصر صفوی (معیارهای موردنظر جوئل میگدال)

ردیف
1
2
3
4
5
6

سائل و ابعاد
توانایی نفوذ در جا ع)
کنترل و تنظی روابط اجتماعی
ناب فوقالعاده و استخراج آ)
توزی یا اختصاص ناب
استقمل نسبی جا ع)
دسترسی ب)نسبت ستقل ب)
دولت یا برگ،یدگا) حا ک

7

وجود یک فضای عمو ی
بالنسب) ستقل
حمایت قانونی

8

دوره صفوی)
ناتوانی در ارائۀ قواعد ال،امآور برای قاع ده ندسازی رفتار ردم
توج) ب) علما و نیروهای نظا ی در عی ناتوانی در تنظی روابط اجتماعی
ه تشی و نیروهای ق،لباش
فاقد قدرت یزم برای کنترل و توزی ناب
سرکو اجتماعی و جلوگیری از ورود افراد جا ع) ب) ساختار قدرت
عدم دسترسی ب) دولت یا برگ،یدگا) حک و ت (درباریا) ،خاندا) سلطنتی و
نسوب ا) آ) ها  ،علما و روحانیو) ،تجار و بازاریا) و درنهایت ،رؤ سای ایمت،
عشایر و خوانی ) ک) توا) ک نترل و تنظیمی بسیار باییی در جا ع) داشتند و
براساس انااره های یادال ،جا عۀ ایرا) عصر صفوی را ب)صورت جا عۀ
شبک)ای ش کل دادند.
فقدا) فضای عمو ی ستقل و ارتباط صر با روحانی و) در عی
قدرتمندتر شد) جا ع) نسبت ب) دورههای پیشی
ضرورت وجود قانو) برای تنظ ی و روابط جا ع) در تضاد با روش
فر انر وایی تمرک،گرای صفوی و نیروی طلق) شاه

مهبع :یافتهآای پژوآ

نتیجهگیری
جامعرره ،ترکیبرری از سررازما آای اجتیرراعی مانهررد دانوادهآررا ،هاشررگاهآا ،شرررکتآا یررا
گروهآای قومی ،و دویت ،تهها یک سازما در میرا ایرن سرادتارآای پرشریار اسرت در ایرن
چارچوب ،معیارآای دویت قوی ،شرامل توانرایی نفرو در جامعره تهظری رواهرط اجتیراعی
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مهاهع فوقایعاده و است راج

ژپوهشناهم علوم سیاسی

توزیع یرا ادتصراص مهراهع و جامعرۀ قروی ،شرامل اسرتقالل

نسبی جامعه دسترسی ههنسبت مستقل هره دویرت یرا هرگزیردگا حراک وجرود یرک فضرای
عیومی مستقل حیایت قانون ی ،مروردنظر قررار دارد .هرهمهظور کارهسرت مؤیفرهآای یادشرده
هرپایۀ نظریه جوئل میگردال ،میتروا گفرت ،در زمیهرۀ توانرایی نفرو در جامعره هایرد گفرت،
دویت صفویه که دویتی متعلق هه عصر پیشامدر اسرت ،نتوانسرت قواعرد ایرزام وری را هررای
قاعدهمهدسازی رفتار مردم ،ارائره دآرد .در زمیهرۀ تهظری رواهرط اجتیراعی ،دویرت هرا وجرود
توجه ویژه هه روحانیو و نیروآای نظرامی آیچرو قزیباوآرا ،نتوانسرت هره موفقیرت دسرت
یاهد و دویت توسعهگرا در ایرن جهرت شرکل نگرفرت .در زمیهرۀ مهراهع فوقایعراده و اسرت راج
 ،نتایج نشا میدآد که دویرت صرفویه هره تشریع و روحرانیو  ،هرهعهوا میرانجی دویرت و
جامعه و نیز هه نیروآرای نظرامی توجره و یرژهای داشرتهد و ایرندو ،مهراهع مهر

آرا ههشریار

می مدند .در حوزۀ توزیع یا ادتصراص مهراهع ،صرفویا هراوجود تفراوو دورهآرای م تلرف
پادشاآی ،فاقد قدرو زم هرای کهتررل و توزیرع مهراهع هروده و نتوانسرتهد زمیهرۀ ایجراد دویتری
توسعهگرا را فراآ کههد.
درهارۀ معیارآای جامعۀ قوی ،در معیار میزا استقالل نسربی جامعره ،صرفویا هراوجود
رسیی کرد م آ تشیع و دریافت ماییاو از مردم و آیچهین ،مشارکت مرردم در جه آرای
دارجی ،هه آا استقالل ندادند .درواقع ،جامعه ،امکا فعاییت مسرتقل در حروزۀ اجتیراع را
نداشت و سرکوب شد .در معیار دسترسری ههنسربت مسرتقل هره دویرت یرا هرگزیردگا حرا ک ،
هیشترین ارتبا جامعۀ عصر صفویا  ،ها روحانیو هوده و امکا دسترسی هه شاه در نوک آرم یا
حتی درهاریا وجود نداشته است .در معیار وجود یک فضای عیومی ههنسبت مستقل ،میتوا
گفت ،در دورۀ صفویه ،جامعه ،تهها ها روحانیو در ارتبا هوده و درعینحال ،جامعه نسبت هره
دورهآای پیشین ،قدرتیهدتر شده است .در زمیهرۀ حیایرت قرانونی ،در دورۀ صرفویا هراوجود
تیرکزگرا هود و توجه صرف هه شاه ،قانو حیایتی از جامعه شرکل نگرفرت .جامعرۀ ایررا در
دورۀ صفو یه ههیحاظ مشارکت مردم در حکومت ،رشد هسیار زیادی داشرت ،امرا نتوانسرت هرر
حکومت غلبه کهد و درنتیجه ،مدیریت دالق نیز ایجاد نشد ههاهراین ،صفو یا هاوجود متیرکز
و اقتدارگرا هود (ههتهاوب پادشاآا م تلف) در زمیهۀ رواهط ها جامعره در مؤیفرهآای توانرایی
نفو در جامعه ،ناموفق است راج مهاهع ،موفق ،توزیع /ت صیص مهراهع ،نراموفق ،و در کهتررل
اجتیاعی نیز ناموفق و ناتوا هودهاند هاوجوداین ،هرهدییرل شرکلگیری شربکهآا ،تشرکلآا ،و
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گروهآای قدرو در جامعه ،دویت قوی و توسعهگرا ههسروی تغییرر و دگرگرونی شرکل نگرفرت.
درواقع ،راه ۀ دویت و جامعۀ عصر صفوی ،پیچیده و شبکهای نبروده و ایرن دویرت ،فاقرد یرک
شبکۀ اجتیاعی سراسری
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یادداشتها

 .1طبق دیدگاه ییوند ،دویتآای جدید ها ضرورو ایجراد چهرار تحرول یرا انقرالب اساسری روهرهرو
آستهد انقالب ملی (ایجاد آویت ملی و فرآهگی واحرد) انقرالب اقتردار سیاسری (ایجراد سرادت
قدرو دویتی مشروع) انقالب رفاآی (توزیع مهاهع ههگونهای عاد نرهتر) ،و انقرالب مشرارکت (ورود
گروهآای م تلف هه درو زندگی سیاسی) ( ییوند ،ههنقل از :هشیریه.)38 :1384 ،
 .2این جیله از یوهر آلهدی است که در سال  17۰4در اصفها میزیسته است.
 .3تکیهگاه اصلی صفو یه ،قبایل چادرنشین ترک هودند که در غاز از آفت قبیلره تشرکیل مریشردند و
عبارو هودند از :شاملو ،روملو ،استاجلو ،تکلو ،افشار ،قاجرار ،و وایقردر .ایرن قبایرل هعردآا هرا نرام
مشترک قزیباو دوانده میشدند.

 .4قانو ههمعهای مص لف دود ،عبارو از «مجیوعه قواعد و مقرراتی است که از سوی مرجع
صالحیتدار ،ها شرایط داص ،وضع و تصو ی و ها امضای مرجع مروردنظر مهتشرر میشرد».
زمرا

در سل هت م لقه ،آیۀ امور هه ش ص شاه مرهو میشود و تفکیک قوا نیز ،در ایرا
وجود نداشت ههاهراین ،مجیوعه قواعد و مقرراو غیر ّ
مدو نشا دآهدۀ مرجعری هررای تهظری
رواهط اجتیاعی است.
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منابع

زاد ارمکی ،تقی ( .)1384پ ت ق و مدرنی ه یر نی .تهرا  :یوح فکر.
قاجری ،سیدآاش ( .)1374روب نی و ولطن در یر ن صر صف  .رسایۀ دکتررای رشرتۀ تراریر.
دانشکده علوم انسانی .دانشگاه ترهیت مدرس.
قاجری ،سیدآاش ( .)138۰کنش دین و دوو در یر ن صر صف  .تهرا  :هاز.
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هاغستانی ،محید ( .)1379تشکیل دویت صفو یا  .مجله فقه.375- 431 ،)25( 7 ،
هدیع ،هرترا هیر هوم ،پیر ( .)1379معهشن وی دوو  .ترجیۀ احید نقی زاده .تهرا  :هاز.
هشیریه ،حسین ( .)1384م نع ت وعۀ وی وی در یر ن .چا پهج  .تهرا  :گام نو.
ا ی در انادگی وی وای .چرا
هشیریه ،حسین ( .)1397معهشن وی وی وی نقاش نیرو ا
هیستوآفت  .تهرا  :نی.
پارسانیا ،حیید ( .)137۶بدیث پی نه .ق  :معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی.
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Extended Abstract
Introduction
With the Internet and social media development, various fields have been
changed and transformed in Iran. Politics is a field that has gained significance in
recent years under the influence of social media. Some researchers believe that
social media has become a valuable tool for citizens’ participation in political
activities in democratic and non-democratic countries (Zhang & Lin, 2014).
With the increased access to the Internet, people have had more tools to use the
Internet in recent years. Although people only had access to the Internet through
computers in the past, in recent years, smartphones have facilitated access to the
Internet and Internet news for citizens. Smartphones have provided more
opportunities for people to use social media, increasing the importance and role
of social media in civil society and especially in political fields. The use of social
media has changed citizens’ information and news sources (Zhao & Ling, 2013),
so social media provides more news and political information than traditional
media. In this regard, it seems that with the increase in citizens’ political
knowledge and political discussions on social media, the level of people’s trust
in political institutions and norms has changed, and probably the type of political
behavior and the level of their political participation will be affected (Zhang &
Lin, 2014). Of course, different theories and findings about how social media
affects political participation exist. While Gill et al. (2012) believed that using
social media positively affects political participation, Margolis and Resnick
(2000) showed that it acts as an obstacle to citizens’ participation in political
spheres.
Moreover, the research results of Zhang et al. (2010) showed that although social
media has had a positive effect on civic participation, this media has not had any
significant effect on political and electoral participation. Therefore, it seems that
there are different theories and findings at the global level, and it is not clear
 Corresponding Author:
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which of them applies to Iranian society. However, most of the related research
conducted in Iran, such as Shams and Forghani (2017) and Ashtarian and
Amirzadeh (2014), showed that social media negatively affected electoral
participation.
Furthermore, although there are different theories about the direct impact of
social media on political participation, the existing findings show that social
media have positively impacted the values of modernity (Gureeva, 2021). In
other words, Castells (2011), Zuckerman (2014), and some other researchers
argued that modernity spreads its values globally through unique tools such as
social media. Values by weakening traditional and indigenous values in Asian
and African countries provide space for modernity values such as secularism and
liberation values. But the problem arises when traditional values are weakened in
third-world societies, and the political spheres of such countries, which are
mixed with traditional values, suffer a decline in one way or another. In this
regard, one of the societies whose political realms seem to have been heavily
influenced by social media in recent years is Iran. Due to the lack of parties and
solid civil institutions in Iran, most political information and news are published
and transmitted through the Internet and social media. Naturally, such a thing
can have many political and social effects on the relatively traditional society of
Iran. In this context, this research tries to test social media’s direct and indirect
impact on electoral participation in Iran by using data from the 7th wave of the
World Values Survey (WVS) in 2020. Therefore, the goals of this research are:
1. Explaining the direct impact of social media on electoral participation;

2. Explaining the indirect effect of social media on electoral participation
through the mediating variable of secularism; and
3. Explaining the indirect effect of social media on electoral participation
through the mediating variable of liberation values.
1. Methodology
1-2. Population and sampling

This research used the 7th wave of the WVS data collected in Iran in 2020. The
WVS is a global research project that examines citizens’ values and beliefs: how
they change over time and what social and political effects they have. Since
1981, a global network of social scientists has conducted sample national
surveys as part of the WVS in about 100 countries. The global values survey
criteria mainly include support for democracy, tolerance for foreigners and
ethnic minorities, support for gender equality, the role of religion and changing
the level of religiosity, the impact of globalization, attitudes towards the
environment, work, family, politics, national identity, culture, Diversity,
insecurity, and mental well-being and some other things. The WVS Association
has made this data freely available to the public. In the 7th wave of WVS, 1499
Iranians were surveyed.
2. Data analysis
2-1. Testing the research hypotheses

In this research, to test the hypotheses, the bootstrap method was used in the
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macro program by Preacher and Hayes (2008), and the results are reported
below. According to this figure, in path a, the amount of non-standard direct
effect from the social media variable to liberation values is 0.019 and from the
social media variable to secularism is 0.019. In path b, the amount of nonstandard direct effect from the variable of liberation values to electoral
participation is -0.532 and from secularism to electoral participation is -1.199.
Finally, the results show that social media has an insignificant direct effect on
electoral participation.
Table 1. Indirect effects of social media on electoral participation
through mediating variables
Total
Liberation values
Secularism
C1

Effect size

Standard error

Z-statistic

Sig.

-0.033
-0.010
-0.023
0.012

0.004
0.002
0.003
0.004

-7.42
-3.80
-6.17
2.63

0.00
0.00
0.00
0.00

Table 1 illustrates the results of the bootstrapping strategy of Preacher and
Hayes, which shows the indirect effects of social media on electoral participation
with the mediation of liberation values and secularism (paths a and b). The
results generally show that social media, through liberation values and
secularism mediating variables, can negatively affect electoral participation and
cause a decrease in electoral participation among citizens.
3. Discussion and conclusion
In this regard, the research findings contradict most theories that believe in a
positive or negative relationship between social media and political participation.
In line with the results of Zhang et al. (2010), there is no direct relationship
between social media and electoral participation. Besides, consistent with the
theories of Inglehart and Norris (2014), Inglehart and Welzel (2015), and some
other theorists and researchers, the research findings show that although social
media did not have a significant impact on electoral participation directly, these
media can indirectly and significantly reduce the electoral participation of
people. As Inglehart and many other researchers argued, social media can
increase people’s sense of independence from customs and traditions and
consequently strengthen liberation values or the principle that man is the
standard of all values and virtues, including truth and righteousness. Also, with
the increase of human independence or the strengthening of the liberation values
in society, it is natural for society to increase the desire for secularism. In other
words, social media weakens the position of traditional hierarchy in society and
causes the place of religion and religious institutions to decrease. In this regard,
although such a thing probably does not weaken the political participation of
citizens in a secular society, in a religious and traditional society where people
consider political participation as their religious and legal duty, social media
weakens this value. Traditional and religious practices lead to a decrease in
citizens’ political and electoral participation. In other words, as Tong (2006: 135)
argued, new communication technologies are not neutral and impartial tools, but
like all other tools, the developers’ biases and prejudices are hidden in them.
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Therefore, most of the Internet and social media design has been done within the
western culture and structures. Western worldviews and worldviews are hidden
within these new technologies, which causes social media to negatively impact
political participation in these societies by changing the essence of indigenous
cultures in traditional countries.
Keywords: Social Media, Liberation Values, Secularism, Electoral Participation,
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مقدمه
ها توسعۀ ایهترنت و رسانهآای اجتیاعی ،هسیاری از حوزهآا در ایررا دچرار تغییرر و دگردیسری
شده است .یکی از حوزهآایی که در سالآای ادیرر هرا تأثیرپر یری از رسرانهآرای اجتیراعی،
اآییت هرا یی یافتره اسرت ،حروزۀ سیاسری اسرت .هردری از پژوآشرگرا هرر ایرن نظرنرد کره
رسانهآای اجتیاعی هه اهرزار مفیردی هررای مشرارکت شرهروندا در فعاییرتآرای سیاسری در

کشورآای دموکراتیک و حتی غیردموکراتیک تبدیل شده است (دان و یین .)2۰14 ،1ها افزای
دسترسی هه ایهترنت در سالآای ادیر ،اهزارآای استفاده از

نیز گسترو و افزای یافته است

در گ شته ،افراد تهها از طریق رایانهآای ش صی هه ایهترنت دسترسی داشتهد ،امرا در سرالآرای
ادیر ،موهایلآای آوشیهد ،دسترسی هه ایهترنرت و ادبرار ایهترنتری را هررای شرهروندا تسرهیل
کرده و فرصتآای هیشتری را هرای استفادۀ افراد از رسانهآای اجتیاعی فراآ کردهاند و آیرین
امر هاعث شده است که اآییت و نقر رسرانهآرای اجتیراعی در جامعرۀ مردنی و هرهویژه در
حوزهآای سیاسی افزای یاهد .اسرتفاده از رسرانهآرای اجتیراعی ،مهراهع اطالعراتی و دبرری

شهروندا را تغییر داده است (دائو و ییه  )2۰13 ،2ههگونهای کره رسرانهآرای اجتیراعی در
مقایسه ها رسانهآای سهتی ،اطالعاو دبری و سیاسی هیشتری را ارائره مریدآهرد .درایرنراسرتا
ههنظر میرسد ،ها افزای اطالعاو سیاسری شرهروندا و هحرثآرای سیاسری در رسرانهآرای
اجتیاعی ،میزا اعتیاد افراد هه نهادآا و آهجارآای سیاسی تغییرر کررده و احتیرا نروع رفترار
سیاسی و میزا مشارکت سیاسی آا تحت تأثیر قرار میگیرد (دان و یین .)2۰14 ،ایبتره در
مورد چگونگی تأثیرگ اری رسانهآای اجتیاعی هرر مشرارکت سیاسری ،نظریرهآرا و یافترهآرای
متفاوتی وجود دارد درحاییکره گیا  3و آیکراران

( )2۰12هرر ایرن نظرنرد کره اسرتفاده از

رسانهآای اجتیاعی هر مشارکت سیاسی ترأثیر مثبتری دارد ،یافترهآرای ما رگ وی

و روانیک

4

( )2۰۰۰نشا میدآد که استفاده از رسانهآرای اجتیراعی هرهعهروا مرانعی هررای مشرارکت
شهروندا در حوزهآای سیاسی عیل میکهد .افزو هراین ،نتایج پرژوآ

ژ ناگ 5و آیکرارا ،
1. Zhang and lin

2. Zhao and Leung
3. Gil
4. Margolis and Resnick
5. Zhang
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( )2۰1۰نشا میدآد که آرچهد رسانهآای اجتیاعی هر مشارکت مدنی تأثیر مثبتی داشتهاند،
اما این رسانه ،آیچ تأثیر معهاداری هر مشرارکت سیاسری و انت اهراتی نداشرته اسرت ههراهراین،
ههنظر میرسد ،در س ف جهانی ،نظریهآا و یافتهآای گوناگونی دراینهاره وجود دارد و مش ص
نیست که کدامیک از آا قاهلان براق هرا جامعرۀ ایررا اسرت .آرچهرد هیشرتر پرژوآ آرای
انجامشده در ایرا در این زمیهه ،ازجیله پژوآ آرای شا

و فرقا نی ( )1397و شا ری ن و

میرا ده ( )1394نشا میدآهد که رسانهآای اجتیاعی تأثیر مهفیای هر مشرارکت انت اهراتی
داشتهاند.
آرچهد نظریهآای متفاوو و گونراگونی در هرارۀ ترأثیر مسرتقی رسرانهآرای اجتیراعی هرر
مشارکت سیاسی وجود دارد ،اما تقریبا یافتهآای موجود نشا میدآهد که رسانهآای اجتیراعی

تأثیر مثبتی هر ارزوآای مدرنیته داشرتهانرد (گوریروا .)2۰21 ،1هرههیا روشرنتر ،گونره کره
ک و لز ( ،)2۰11ا کرمن )2۰14( 2و هردی از پژوآشگرا دیگر استد ل میکههد ،مدرنیتره از

طریق اهزارآای مهحصرههفرد دوی  ،ازجیلره رسرانهآرای اجتیراعی ،ارزوآرای درود را در
س ف جهانی مهتشر میکهد و چهین ارزوآایی ها تضعیف ارزوآای سهتی و هومی موجرود در
کشررورآای سرریایی و فریقررایی ،فضررا را ه ررای ارزوآررای مدرنیترره ،ازجیلرره سکو ریس ر و
ارزوآای رآایی ،فراآ میکهد .اما مسئله زمانی پی می ید که ها تضعیف ارزوآای سرهتی
در جوامع جها سوم ،حوزهآای سیاسی چهین کشورآایی که ها ارزوآای سهتی در آ می ته
آستهد ،دچار نوعی ردوو مریشروند .درایرنراسرتا ،یکری از جروامعی کره هرهنظرر مریرسرد،
قلیروآای سیاسی

در سالآای ادیر ههشدو از رسانهآای اجتیراعی ترأثیر پ یرفتره اسرت،

کشور ایرا است .هه دییل فقدا احزاب و نهادآرای مردنی قروی در ایررا  ،هیشرتر اطالعراو و
ادبار سیاسی از طریق ایهترنت و رسانهآای اجتیاعی ،انتشار و انتقال مییاهرد و طبیعری اسرت
که چهین امری میتواند ثار سیاسی و اجتیاعی پرشیاری هرای جامعۀ نسبتا سهتی ایررا داشرته
هاشد .هرایناساس ،پژوآ

حاضر تالو کرده است ها استفاده از دادهآای موج آفرت پییرای

ارزوآای جهانی در سال  ،2۰2۰تأثیراو مستقی و غیرمستقی رسرانهآرای اجتیراعی را هرر
مشارکت انت اهاتی در ایرا هررسی کهد ههاهراین ،اآداف این پژوآ عبارتهد از:
 .1تبیین تأثیر مستقی رسانهآای اجتیاعی هر مشارکت انت اهاتی
1. Gureeva
2. Zuckerman
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 .2تبیین تأثیر غیرمستقی رسانهآای اجتیراعی هرر مشرارکت انت اهراتی از طریرق متغیرر
میانجی سکو ریس
 .3تبیین تأثیر غیرمستقی رسانهآای اجتیراعی هرر مشرارکت انت اهراتی از طریرق متغیرر
میانجی ارزوآای رآایی.
 .1پیشینۀ پژوهش
ا نیکی و اجیر ( )1397در پژوآشی ها عهروا «رسرانهآای اجتیراعی و مشرارکت سیاسری
فراتحلیل مشارکت سیاسی کارهرا رسانهآای اجتیراعی» هرا مقایسرۀ پژوآ آرای مررتبط هرا
«رسانهآای اجتیاعی و مشارکت سیاسی» در دو س ف پژوآ دارجی و دادلی ،نقا قوو و
ضعف آا را هررسی کرده است .نتایج این پژوآ نشا میدآد کره مهر تررین نقرا قروو
پژوآ آا ،تهوع رویکردآای نظری ،استفاده از چارچوب نظری تلفیقی ،تهروع جامعرۀ مراری،
تهوع شیوهآای انت اب حج نیونه ،استفاده از زمو آای ماری متهوع و درعینحرال ،هرا تروا
ماری ها  ،توجه هه س ف تحلیل درد ،تهوع در رسانهآای اجتیراعی موردهررسری ،و توجره هره
تأثیرآای گوناگو در ه

نتایج است .نقا ضعف این پژوآ آا نیز عبارتهرد از :اسرتفاده از

نظریهآا و دیدگاهآای نظری غیرمرتبط در مبانی نظری ،استفادۀ ضعیف از چارچوبآای نظری
تعیینشده در تحلیل یافتهآا ،ضعف تبیرین اهعراد مشرارکت سیاسری در مباحرث نظرری ،غلبرۀ
پارادای اثباوگرایی و روو پییایشی ،ناتوانی در استفاده از رووآای کیفی و تلفیقی ،ضرعف
روایی و پایایی اهزار ،ضعف شادصسازی متغیر مشرارکت سیاسری در پرسر نامره و

سهج

دستیاهی هه نتایج متهاقض در هحث نوع تأثیر.
ش

و فرق نی ( )1397در پژوآشی ها عهروا «شربکهآای اجتیراعی مجرازی و توییرد

اهاو سیاسی (م ایعۀ موردی :شبکۀ اجتیاعی ایهستاگرام)» در پی پاسر هه این
شایعاو در انت
ِ
پرس هودهاند که «شبکهآای اجتیاعی مجازی در تویید شایعاو انت اهاو سیاسری در کشرور

چه نق

و کارکردی دارند؟» هرپایۀ نتایج پژوآ

آا ،امکاناو تعاملی ،تویید و انتشار محتوا

توسط کارهر ،تشکیل گروهآای دوستانه ،و یژگیآای چهدرسانهای ،و سر ف گسرتردۀ ارتباطراو
میا فردی ،از مه ترین و یژگیآای شبکهآای اجتیاعی مجازی در تویید و انتشرار شرایعاو در
جامعه ههشیار می یهد .نتایج پژوآ یادشده نشا میدآد که شایعاو انت اهاتی در ایهستاگرام
ها اآداف تبلیغاو سیاسی ،ایجراد نرا رامی در فضرای انت اهراو ،سررگرمی ،توییرد نفراق هرین
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اعضای جامعه ،م دوو کرد اصل انت اهاو ،کاآ انگیزۀ افراد هرای شرکت در انت اهراو،
و ت ری نامزدآای رقی و احزاب م ایف ،از طریق سره مهبرع اصرلی گروهآرای اپوزیسریو
دادلی و دارجی ،فعا

سیاسی در احزاب ،ستادآای انت اهراتی آریرک از نامزدآرا و عیروم

افراد ،در شبکۀ اجتیاعی ایهستاگرام تویید و انتشار مییاهد.
قیلی و آیکارا ( )1397در پژوآشی ها عهوا «نق رسانهآای اجتیاعی در انت اهاو
در ایرا و تأثیر آا هر نق رسانهآای سهتی» نشا دادهانرد کره رسرانهآای اجتیراعی ،دارای
و یژگیآایی چو فراآ ورد فضرای چهدصردایی ،رسرییت پرایینترر نسربت هره رسرانهآای
رسیی ،تریبو یافتن افراد گوناگو  ،امکا شهیده شد و دیده شد نگاهآای فرراوا و متکثرر و
نیز ماآیرت تعراملی آسرتهد و آیچهرین ،رسرانهآای اجتیراعی در نقر سیاسری رسرانه و در
انت اهاو ،ههتدریج جایگزین رسانهآای سهتی دواآهد شد .نویسهدگا این مقایه هر این نظرنرد
که مشکالتی مانهد م دوو هود اعتبار مهبع یا نق توزیعکههدگی صرف ،ها ظهرور گروهآرا و
افراد دارای صالحیتی که نق مرجعیت فکری را ایفا دواآهد کرد ،ههتدریج حرل دواآرد شرد.
آیچهین ،این رسانهآا میتوانهد در قامت حوزۀ عیومی آاهرماس نق فریهی کههد.
ید ولاینژ د و آیکارا ( )1395در پژوآشی ها عهوا «رسانهآای اجتیاعی و مشارکت
سیاسی در انت اهاو (راه ۀ اسرتفاده از فری هروک ،تلگررام ،و ایهسرتاگرام و مشرارکت سیاسری
دانشجو یا در انت اهاو آفت اسفهد  »)1394نشا دادهاند که هین میزا استفاده از رسانهآای
اجتیاعی موردنظر پژوآ

ها مشرارکت سیاسری ( ،)۰/41میرا میرزا اعتیراد هره رسرانهآای

اجتیاعی موردهررسی و مشارکت سیاسی ( )۰/31و میزا اثره شی در اسرتفاده از رسرانهآای
اجتیاعی ها مشارکت سیاسی ( )۰/52راه ۀ مثبت و معهاداری وجود دارد .نتایج ههدست مده از
تحلیل رگرسیونی نیز نشا میدآد که حردود  32درصرد از کرل واریران مشرارکت سیاسری
دانشجو یا ها این پهج متغیر معهادار ،قاهلپی هیهی است.
ش ری ن و میرا ده ( )1394در پژوآشی ها عهوا «هررسی ترأثیراو شربکهآای اجتیراعی
مجازی هر مشارکت سیاسی (م ایعۀ مروردی :شرهر تهررا )» اینگونره اسرتد ل کردهانرد کره
انت اهاو ،مه ترین نیاد مشارکت سیاسی ههشیار می ید تاجاییکه میرزا مشرارکت افرراد در
عرصۀ انت اهاو ،آیواره موردتوجه حا کیا هروده اسرت زیررا ،رونرد صرعودی یرا نزویری ،
درهردارندۀ نکاو مهیی از نگاه و نگرو افرراد در مرورد ارکرا اساسری مشرروعیت حکومرت
است .هرپایۀ نتایج ههدست مده از تحلیل پرسر نامرهآا ،فرضریۀ اصرلی ایرن پرژوآ تأییرد و
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مش ص شده است که هین میزا استفاده از شربکهآای اجتیراعی مجرازی و مشرارکت ،راه رۀ
مهفی و معهاداری وجود دارد.

ب د 1و آیکارا ( )2۰19در پژوآشی ها عهوا «تأثیر استفاده از رسانهآای اجتیاعی هر

مشارکت سیاسی دانشجو یا دانشگاه :تحلیل نتایج نظرسهجی از مهراطق روسرتایی پا کسرتا »
این موضوع را هررسی کردهاند که «چگونه فعاییتآرای سیاسری نالیرن هرر کرارایی سیاسری و
مشارکت سیاسی واقعی دانشجو یا روستایی پا کستا تأثیر میگ ارد» .نتایج این پژوآ نشا
داده است که هیشتر دانشجو یا از رسانهآای اجتیاعی هرای کس

گاآی و اطالعاو سیاسری

استفاده میکههد .افزو هراین ،رسانهآای اجتیاعی یک پلتفرم حیراتی هررای مشرارکت کرارهرا
ایهترنت در فعاییتآای سیاسی واقعی ههشیار می یهد .درنتیجه ،یافتهآای ایرن پرژوآ

نشرا

میدآد که فعاییتآای سیاسی مجازی ههشدو ها گاآی سیاسی و مشرارکت سیاسری واقعری
مرتبط است .آیچهین ،نتایج حا کی از این است که نسلآای جوا ساکن در مهراطق روسرتایی
پا کستا  ،هرای شرکت در رو یردادآای سیاسری نالیرن و فالیرن از رسرانهآای اجتیراعی ههررۀ
زیادی میهرند.

چن و چ ن )2۰17( 2در پژوآشی ها عهوا «انگیزهآای استفاده از رسانهآای اجتیاعی و

تأثیر

هر مشارکت سیاسی در چرین :رو یکررد میرانجیگرری شرهادتی و ارتبراطی» ،اسرتفادۀ

دانشجو یا چیهی از رسانهآای اجتیاعی و تأثیر هرر مشرارکت سیاسری را هررسری کردهانرد.
هرپایررۀ چررارچوب نظررری ایررن پررژوآ  ،اسررتفاده از رسررانهآررای اجتیرراعی ،هیرا سیاس ری ،و
شهادتآای سیاسی (کار مدی و دان ) نق

میانجی میا انگیزهآای م اط و مشارکت را

ههعهده دارند .نتایج پژوآ یادشده نشا میدآد که تاثیر غیرمستقی متغیر اسرتفادۀ سرودمهد
از رسانه آای اجتیاعی از طریق متغیرر میرانجی کسر ادبرار هرر مشرارکت سیاسری هرا ترأثیر
غیرمستقی این متغیر از طریق متغیر میانجی هحرث و کرارایی سیاسری هرر مشرارکت سیاسری،
متفاوو هود .انگیزۀ سرگرمی آیچ تأثیر مستقی یا غیرمستقییی در ایرن فرایهرد نداشرته اسرت و
هردالف انتظاراو و ادهیاو پیشین ،انگیزهآای نظارتی ،تأثیراو مستقی و غیرمستقی مهفریای
هر مشارکت فالین داشتهاند که میکن است هه هافت اجتیاعی و سیاسی چین مرهو هاشد.

1. Ahmad
2. Chen & Chan
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و الو )2۰1۶( 1در پژوآشی ها عهوا « یا فی هوک ،مشارکت سیاسی را افزای

میدآد؟ شواآدی از یک زمای

میدانی» استد ل کردهاند کره اگرچره پژوآ آرای موجرود

ههطورکلی هر وجود راه ۀ مثبت متوسط هین استفاده از رسانهآای اجتیاعی و مشارکت فالین و
نالین تأکید کردهاند ،اما هیشتر مشارکتآا هر دادهآای مق عی متکی هودهانرد ههراهراین ،ترأثیر
ّ
علی استفاده از رسانهآای اجتیاعی نامش ص است .نتایج این پژوآ  ،که تأثیر فی هوک هرر
حایتآای گوناگو مشارکت نالین و فالین را هررسی کرده است ،نشا میدآد که حف یک
حساب کارهری فی هوک ،پیامدآای مهفی شکاری هرر شرکلآای نالیرن و فالیرن مشرارکت
سیاسی و مدنی داشته است.
آیا گونه که پیشیهۀ پژوآ نشا میدآرد ،نترایج م تلرف و متفراوتی در هرارۀ ترأثیراو
رسانهآای اجتیاعی هرر مشرارک ت سیاسری و انت اهراتی وجرود دارد .هردری از نترایج موجرود
نشا دآهدۀ راه ۀ مثبت هین رسانهآای اجتیاعی و مشرارکت سیاسری هودهانرد و هردری دیگرر،
دالف

را نشا دادهاند .نویسهدگا پژوآ حاضر ترالو کردهانرد هرا اسرتفاده از دادهآرای

پییای ارزوآای جهرانی در مرورد ایررا  ،کره درهرگیرنردۀ آیرۀ گرروهآرای سرهی ،جهسری،
تحصیالتی ،شهری ،روستایی ،و ...است ،تأثیر مستقی رسرانهآرای اجتیراعی را هرر مشرارکت
انت اهرراتی در ایررا هررسرری کههررد .از نجاکرره ،ترراکهو آرریچ پژوآشری ،تررأثیراو غیرمسررتقی
رسانهآای اجتیاعی را هر مشارکت انت اهراتی ،از مهظرر نقر

متغیرآرای میرانجی ارزوآرای

رآایی و سکو ریس در  ،هررسی نکرده است ،پژوآ حاضر ،ههیحاظ نظری و تجرهری نیرز
اآییت دوچهدانی مییاهد.
 .2چارچوب نظری پژوهش
پژوآ آای موجود در هارۀ راه ۀ هین مصرف رسانهآای اجتیاعی و مشرارکت سیاسری ،نترایج
متفراوتی را ههدسرت وردهانررد .سا ده 2و آیکرارا ( )2۰14اسرتد ل کردهانررد کره اسررتفاده از

رسانهآای اجتیاعی هرای دریافت ادبار سیاسی ،آیرراه هرا هحرثآرا و گفتوگوآرای نالیرن،
پی هیهیکههدۀ ارزشیهدی هرای مشارکت جوانا در انت اهاو  2۰۰8مریکا است.

1. Theocharis and Lowe
2. Bode
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آیچهین ،گی ده ژ نگ  1و آیکرارا ( )2۰14نشرا دادهانرد کره اسرتفاده از رسرانهآرای
اجتیاعی ،دواه ها آدف کس ادبار و دواه ههقصد تعرامالو اجتیراعی ،مریتوانرد از طریرق
گسترو هحثآای سیاسی در شبکهآای اجتیاعی ،سب تقویرت مشرارکت سیاسری فالیرن و
نالین در جامعه شود .این نکته که استفاده از رسانهآای اجتیاعی ها آدف تعامالو اجتیراعی
میتواند سب تقو یت مشارکت سیاسی شود ،یکری از یافترهآرای مهر ایرن پرژوآ هرهشریار
می ید.

نکینز 2هرای هررسی سازوکارآایی که هاعث میشوند رسانهآای اجتیاعی سب تقویرت

مشارکت سیاسی شوند ،از رآیافت دترمیهیس اجتیاعی اسرتفاده کررده اسرت کره هراسراس ،
فهاوریآا در تعاملشا ها جوامع فرآهگی تحلیل مریشروند .هررایناسراس ،تغییرراو اجتیراعی
توسط انسا آا و از طریق تعامالو اجتیاعی آا ،نه توسط فهاوریآا ،شکل میگیرند .هههیا
روشنتر ،اهزارآا و فهاوریآای موجود هرای یک فرآه مه است ،اما ایهکه فرآه چگونره
این اهزارآا را ههکار میگیررد ،اآییرت هیشرتری دارد (جهکیهرز .)7 :2۰۰9 ،جهکیهرز اسرتد ل
میکهد که رسانهآای اجتیاعی ها توسعۀ فرآه مشارکتی در جوامع ،فرایهد مشارکت سیاسری و
مدنی را در میا افراد تسهیل میکهد .وی هر این نظر است که رسرانهآرای اجتیراعی هرا اجرازه
داد هه کارهرا هرای هایگرانی کررد  ،حاشریهنو یسری و هازتفسریر م ایر  ،مهاسر سرازی ،و
هازگردانی محتوای رسانه ،فرآه

مشارکتی را تقو یت میکههد (جهکیهز.)8 :2۰۰9 ،

ک نه 3و آیکارا نیز هرا گسرترو داد نظریرۀ جهکیهرز اسرتد ل کردهانرد کره ن سرت،
فعاییتآای مشارکتی نالین ،این فرصت را هرای شرهروندا جروا فرراآ مریکهرد ترا درهرارۀ
موضوعاو سیاسی هحث کههد و اطالعاتی ههدست ورند و این امر ،عالقه (هررای مشرارکت در
زندگی سیاسی) را هرمیانگیزد .دوم ایهکه ،فعاییتآای مشارکتی نالین ها تقویرت مهاروآرا و
آهجارآای مرتبط ها تعامالو گروآی در افرراد ،ظرفیتآرایی را هررای اقردام ایجراد مریکههرد.
سرانجام ،فعاییتآای مشارکتی نالین ها افزای سرمایۀ اجتیراعی ،مشرارکت افرراد در زنردگی
مدنی و سیاسی را تسهیل میکههد (کاآهه و آیکارا .)12 :2۰13 ،
ایبته هاید اشاره کرد که پژوآ آای دیگری نیز انجام شدهاند که نتایج متهاقضری را نشرا
1. Gil de Zúñiga
2. Jenkins
3. Kahne
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میدآهد .این دیدگاه جدید که عیدتا از پژوآ پاتهام ( )2۰۰۰درهارۀ سرمایۀ اجتیاعی ایهرام
گرفته است ،هیشتر هر تأثیراو مهفی رسانهآای اجتیاعی تأ کید میکهد .پاتهام ،درهرارۀ فرسرای
سرمایۀ اجتیاعی هر مده از «ارتباطاو هین افرادرشبکهآای اجتیاعی و آهجارآای رفتار متقاهرل
و اعتیاد ناشی از آا» در جامعۀ مریکا در چهد دآۀ گ شته نظریرهپرردازی کررده اسرت .وی
اینگونه استد ل میکهد که این کاآ ها رشد تیاشای تلو یزیو و سیهیا مرتبط است که سرب

«جاهجایی زمانی »1میشود که میتوانست صرف فعاییتآای مدنی یا سیاسی شرود .چهردین
نو یسهده فرضیۀ جاهجایی زمانی را در محیط نالین ههکار هرده و هر این نظرند که فضای مجازی
ها ج ب انردیآایی که شهروندا میتوانهد در فعاییتآای سیاسری یرا مردنی سررمایهگ اری

کههد ،انفعال ایجاد میکهد (دیانی 2۰۰2 ،2یوسرویی و وارد .)2۰۰4 ،3ایرن دیردگاه ،موضرع
هدهیهانهای را در هارۀ تأثیراو رسانهآای اجتیاعی هر مشارکت انت اهاتی و سیاسی ههوجرود ورده
است.
هرآییناسرراس ،هردرری پژوآشررگرا  ،جرردا از ایجرراد حبابآررای اطالعرراتی فررردی،
ایگوریت آای رسانهآای اجتیاعی را ههدییل افزای آیگرایی محتوا در هین افراد ها دیردگاهآای
مشاهه ،نکوآ

میکههد .کا س و نتا ین )2۰۰1( 4هررای توصریف ترأثیر فرایهردآای پو یرای

گروآی در محیطآای اطالعاو ش صیشده هرر دیردگاهآای فرردی ،از اصر الح «اتاقآرای
پژواک »5استفاده کرده است که در افراد آیفکر آیواره هه نظراو درود هازگشرت کررده و هره
دیدگاهآای موجود دوی اطییها هیشتری مییاههد و فضای تقویت دوق بیگرایری در جامعره
تقویت میشود .افزو هراین ،تکهتکه شد دنیای نالین آیراه هرا تغییرر از حروزهآرای عیرومی
هزرگ ها محتوای هراز رررکه آاهرمراس م ررح میکهدررر هره انجینآرای دصوصری ،دردماو
رمزگ اریشده ،محتوای ناپدیدشده (یا زودگ ر) و گروهآرای کوچرکتر از طریرق رسرانهآرای

اجتیاعی تشدید میشود (تویتین 6و آیکرارا  .)22 :2۰21 ،درایرنراسرتا ،سا

:2۰2۰( 7

1. Displaced time
2. Diani
3. Lusoli and Ward
4. Cass Sunstein
5. Echo Chambers
6. Twetman
7. Boehme
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 )52استد ل میکهد که این نگرانی وجود دارد که اطالعاو ش صیسازیشرده تحرت ترأثیر
رسانهآای اجتیاعی ،هاعث افزای

پراکهدگی (یا ق بی شد ) و رادیکاییزه کرد افکار عیرومی

و ادتالل در عیلکرد حوزۀ عیومی شود .هههیا روشنتر ،هرا گسرترو دنیرای نالیرن ههشردو
ش صیشده ،میکن است موانعی هرای امر سیاسی در مقیاس هزرگ ایجاد شرود گفتگوآرایی
که هرای تداوم دموکراسی ضروری آستهد و فقدا

 ،درگیریآا را شدیدتر و سازو را دشروارتر

میکهد .هدیهی است ،ش صی شد و کوچک شد اطالعاو در رسانهآای اجتیاعی و در پی
 ،تقویت ق

ههدیآای سیاسی میتواند ههعهوا مانعی هرای مشارکت سیاسری دموکراتیرک

عیل کهد .ها توجه هه وجرود ادهیراو تجرهری و نظریرهآای گونراگو و متهراقض در هرارۀ راه رۀ
رسانهآای اجتیاعی و مشارکت سیاسی ،در این پژوآ  ،در پی یافتن پاس ی هره پرسر زیرر
آستی :
 پرس شیارۀ ( :)1رسرانهآرای اجتیراعی هرهطرور مسرتقی چره ترأثیری هرر مشرارکت
انت اهاتی در هین شهروندا ایرا دارند؟
آیا گونه که پیشتر اشاره شد ،رسرانهآرای اجتیراعی تههرا ههگونرهای مسرتقی تأثیرگر ار
نبودهاند ،هلکه قادرند ههگونهای غیرمستقی ررههویژه از طریرق تغییرراو فرآهگیررر نیرز هرر ایرن
فرایهد تأثیر هگ ارند .فهاوریآای شبکهآای اجتیاعی میکن اسرت هرر نگروآرا و آهجارآرای
اجتیاعی و رفتاری در محیطآای جهانی تأثیر هگ ارنرد .هسریاری از پژوآ آرای انجامشرده
دراینهاره مرهو هه فهاوریآای شبکهآای اجتیاعی و آهجارآای رفتراری در میرا پ یرنردگا
اوییۀ فهاوری در ایا و متحده هودهاند هرااینحرال ،پرژوآ در هرارۀ ایرن موضروع ،هرهو یژه در
کشورآای دیگر نیز اآییت زیرادی دارد .در دویتآرای دیگرر ،توانرایی اسرتفاده از رسرانهآای
اجتیاعی میکن است ههسرعت سهتآای دیریهۀ فرآهگی و م آبی را تغییر دآرد هررای مثرال،
پژوآ آای ادیر نشا میدآد که فهاوریآای شبکهآای اجتیاعی ،هستری را هرای شهروندا
کشورآای عرهی ،که ها محدودیتآای اجتیاعی ،فرآهگی ،و سیاسری روهرهرو آسرتهد ،فرراآ
کرده است تا هاورآا و ارزوآای دود را هیا کههد .نتایج نشا میدآد که فردگرایی ،پایبهدی هه
سهتآا و ارزوآای دیهی ،و مردانگری ،نگررو ههیرادین اعضرای فری هروک در مهراطق را
تشکیل میدآهد .نتایج پژوآ آای دیگری نیز نشرا داده اسرت کره شربکهآای اجتیراعی ،از
توانایی افزای

زادی هیا و کاآ اثراو ارزوآرای فرآهگری سرهتی محدودکههردۀ تعرامالو

محمودرضا رهبر قاضی و همکار /م ارکت انیخاباتی در ایران؛ تأثیرات متیقیم و غیرمتیقیم رسانه های...

102

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 87- 116

اجتیاعی زاد ،هردوردارند (ا وموو 1و آیکرارا  .)2۰12 ،آیچهرین ،ینگلاا رل دراینهراره
استد ل میکهد که تقویت ارتباطراو گروآری ،هرهویژه در فضرای مجرازی ،ترأثیر زیرادی هرر
تغییراو فرآهگی جوامع دارد .وی هرر ایرن نظرر اسرت کره مصررف رسرانهآرای اجتیراعی هرر
آهجارآای فردی تأثیر میگ ارد و افرادی که از رسانهآای اجتیاعی اسرتفادۀ زیرادی میکههرد،
هی از دیگرا در معر

اطالعاو مدر قرار میگیرند ههگونرهای کره گرای آرای آرا هره

م آ  ،فییهیس  ،سرهت ،فرردسرا ری ،و ...هرا دیگررا متفراوو دواآرد هرود (ایهگلهرارو و
نوری  .)37 :1395 ،اینگونه جامعۀ شبکهای ،نوعی از تغییراو فرآهگی را ایجاد میکهرد کره
در  ،افراد ههجای سلسلهمراتر و تیرکرز ،هرر ارزوآرای اسرتقالل انسرانی و رآرایی تأکیرد
میکههد (ایهگلهارو و ویرزل .)14 :1394 ،آیچهرین ،هرهنظر ایهگلهرارو ،زوال گررای آرای
م آبی و تغییر آهجارآای اجتیاعی و رفتارآای جهسی ،یکی دیگر از نشانهآای هسیار گسرتردۀ

تغییراو ایگوی فرآهگی در عصر جدید است (ایهگلهرارو .)4 :1373 ،د ونای )2۰14( 2نیرز

دراینهاره استد ل میکهد که افزای سکو ریس در سالآای  199۰تا  2۰1۰میتواند هرپایرۀ

افزای استفادهکههدگا از فضای مجازی تبیین شود .مککل ر )2۰17( 3هر این نظر اسرت کره
فضای مجازی میتواند سب تقویت « آهیت سرآ ههردیشرده »4شرود آهیتری کره افرراد را

ههسوی تجرهۀ ایدهآای م آبی متفاوو تشویق میکهد ،اما آیین امر ،موج تضعیف جایگراه
نهادی میشود که مراجع دیهی هرای اعضای دود حف کرردهانرد .ایرن موضروع در یافترهآرای
پژوآشری میرفاارد و آیکرارا ( ،)139۶رضا یی و م وا

( ،)14۰۰و قنیاار و درویشاای

( )1395در ایرا نیز صادق است.
اکهو این پرس م رح است که «رسرانهآرای اجتیراعی چگونره مریتوانهرد هرا تقو یرت
ارزوآای مبتهیهر سکو ریس و ارزوآای رآایی ،هر مشرارکت انت اهراتی ترأثیر هگ ارنرد؟»
هرای پاسر هه این پرس

زم است که اهتدا هسترآای جامعۀ ایرا  ،هیشرتر هررسری شرود .نظرام

سیاسی و اجتیاعی در جیهوری اسالمی ،نظامی مبتهیهر حکومت دیهی است که در هیشرتر
قوانین ها درنظر گرفتن قوانین ایهی و دیهی شکل میگیرنرد .امرا تحقرق حکومرت دیهری ،امرری
1. Al Omoush
2. Downey
3. McClure
4. Tinkering Mentality
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نیست که حا ک مأ و از سوی دداوند هتواند ههتههایی عهردهدار شرود و ش صرا حکومرت
ومت «امرام»
ایهی را تشکیل داده و حف کهد و اآداف را تأمین کهد هلکه حکومت دیهی ،حک ِ
و «امت» است ،و ن ستین شر تحقق  ،حضور افرراد و نقر فریهری نرا اسرت (جروادی
ملی1378 ،ب .)33۶ :دواست افراد ،نهتهها در تأسی
نیز نق

حکومت دیهی ،هلکه در هقا و استیرار

هسزایی دارد .درواقع ،افراد ،تهها محرک چر حکومرت هرهشریار نیری یهرد ،هلکره

آیراه و آیگام ها حکومتهد و تأیید و پشرتیبانی نرا  ،قروام و هقرای حکومرت را هرهآیرراه دارد
(جوادی ملی .)115 :139۰ ،ایبته مقصود از رضایت افراد در این هحث ،رضایتی است کره از
تأمین حق حیاو و حق کرامت و حق زادی معقول نا ناشی میشود و میتواند ها معتدلترین
امور در حق و فراگیرتری ن امور در عدل ،آیاآه شود پ جل رضایت آیۀ افرراد جامعره،
در آیۀ امور و در آیۀ حا و ،مراد ن واآد هود زیرا ،او افراد ،دارای تضاد فکرری و رمرانی
فراوا میهاشهد ثانیا رضایت آا ،گاه مبتهی هر حیاو طبیعی محض هوده و نییتواند مرالک
حکومتی قرار گیرد که هه دنبال سعادو انسرا در آیرۀ اهعراد اسرت (جعفرری-219 :13۶9 ،
 .)218هرایناساس ،مشارکت افراد در فعاییتآای سیاسی در جامعۀ دیهی امرری اسرت کره هرا
درنظر گرفتن فرما آای دداوند ،سهتآای ایهی ،و ...انجام میشود و چهین نیسرت کره افرراد
هراساس دواستآای دوی آر قانونی را که هتوانهد در جامعه حک فرمرا کههرد .هرهاینترتیر ،
ههنظر میرسد که رسانهآای اجتیاعی هتوانهد از طریق زیر سؤال هرد قوانین ایهی و رآرا کررد
انسا از سهتآای ایهی ،تأثیر مهفیای هر مشارکت سیاسی در جوامع دیهی داشته هاشهد .چهین
یافتهای در نتایج پرژوآ آرای مل فا و آیکرارا ( ،)14۰۰س قریا ن و اا شفار (،)139۶
م س عها ده و آیکارا ( )1392نیز تأیید شده است ههاهراین ،فرضیۀ پرژوآ

ههشررح زیرر

است:
 فرضیۀ شیارۀ ( .)1رسانهآای اجتیراعی ههگونرهای غیرمسرتقی و از طریرق متغیرآرای
میانجی ارزوآای رآایی و سکو ریس  ،تأثیر مهفیای هر مشارکت انت اهاتی در ایرا دارند.
 .3روش پژوهش
 .3- 1جامعه و نمونۀ آماری

در این پژوآ از موج آفت دادهآای پییای ارزوآای جهرانی اسرتفاده شرده اسرت کره در
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ایرا در سال  2۰2۰گرد وری شدهاند .پییای ارزوآای جهانی ،1یک طرح پژوآشی جهانی
است که ارزوآا و هاورآای افراد را هررسی میکهد :چگونه در طول زما تغییر میکههرد و چره
اثراو اجتیراعی و سیاسریای دارنرد .از سرال  1981یرک شربکۀ جهرانی از دانشریهدا علروم
اجتیاعی ،نیونهآای پییای آای ملی را ههعهوا ه شری از پییرای ارزوآرای جهرانی ،در
حدود  1۰۰کشور انجام دادهاند .معیارآرای پییرای ارزوآرای جهرانی ،هیشرتر پشرتیبانی از
دموکراسی ،مدارا ها دارجیآا و اقلیتآای قومی ،پشتیبانی از هراهرری جهسریتی ،نقر دیرن و
تغییر س ف دینداری ،تأثیر جهانیشد  ،نگرو درهارۀ محیط زیست ،کار ،دانواده ،سیاسرت،
آویت ملی ،فرآه  ،تهوع ،ناامهی و رفاه آهی و هردی موارد دیگرر را درهرر میگیررد .مؤسسرۀ
پییای ارزوآای جهانی ،این اطالعاو را ههصورو رایگرا درادتیرار عیروم قرار داده است.
در موج  7پییای ارزوآای جهانی 1499 ،ایرانی مورد زمو قرار گرفتهاند.
 .3- 2تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 .1رسانهآای اجتیاعی :رسانهآای اجتیاعی ،متغیر مستقل پژوآ است .این متغیرر از طریرق
یک گویه ،مورد سهج قرار گرفتره کره در  ،میرزا اسرتفادۀ افرراد از فی هروک ،تروییتر ،و...
ههمهظور کس ادبار ،هررسی شده است (گویۀ  q207در فایل  spssموجود در سرایت پییرای
ارزوآای جهانی).
 .2ارزوآای رآایی :ایهگلهارو و ویرزل ( )2۰22ارزو رآرایی را در مقاهرل ارزو هقرا
ههکار هردهاند .درحاییکه ارزو هقا هر امهیت اقتصرادی و فیزیکری تأ کیرد دارد ،ارزو رآرایی،
اویو یت ها یی هه تساآل ،هراهری جهسریتی ،و ...مریدآرد .درایرنراسرتا ،ارزو رآرایی هرپایرۀ
ترک ی چهار متغیر استقالل فردی (اآییت استقالل ،ت یل ،و عردم اطاعرتپر یری در ترهیرت
کودک) ،هراهری جهسیتی (موقعیت هراهر زنا و مردا در اشتغال ،تحصریالو ،و فعاییرتآرای
سیاسی) ،حق انت اب (پ یرو آیجه هازی ،سقط جهین ،و طالق) ،و صدای افراد (اویویرت
زادی هیا افراد در س ف ملی و محلی) تعریف شرده اسرت (گویرۀ  RESEMAVALدر فایرل
 spssموجود در سایت پییای ارزوآای جهانی).
 .3سکو ریسررر  :ایهگلهرررارو و ویرررزل ( )2۰22هرررر ایرررن نظرنرررد کررره ارزوآرررای
سکو ررعقالنی در هراهر اویویتآای ارزوآای سهتی قرار دارند .جوامعی که از ایرن ارزوآرا
1. World Values Survey
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استقبال میکههد ،تأ کید کیتری هر دین ،ارزوآای سهتی دانوادگی ،و اقتدار دارند .دراینراسرتا،
ارزوآای سکو ر از طریق ترک ی چهار متغیر هیاعتهایی (معکوس احترام هه اقتدار ،معکروس
غرور ملی ،معکوس زآد و تقوا) ،هیاعتقادی (معکوس اآییرت مر آ در زنردگی ،معکروس
ش صیت م آبی داشتن ،معکوس اعیال دیهی) ،نسبیگرایی (معکروس احتررام هره آهجارآرا و
سهتآای اجتیاعی) ،و شکگرایی (معکوس اعتیراد هره ارتر  ،معکروس اعتیراد هره پلری ،
معکوس اعتیاد هه دادگاهآا) تعریف شده است (گویه  RESEMAVALدر فایرل  spssموجرود
در سایت پییای ارزوآای جهانی).
 .4مشارکت انت اهاتی :در پژوآ

حاضر ،مشارکت انت اهاتی از طریق دو متغیر ،هررسی

شده است :در زما هرگزاری انت اهاو (در دو سر ف  .1محلری :ازقبیرل انت اهراو مجلر یرا
شوراآای شهر و روستا  .2ملی :مانهد انت اهاو ریاستجیهوری) یا آییشره ر ی مریدآیرد،
معیو ر ی میدآید ،گاآی اوقاو ر ی میدآید ،یا آرگز ر ی نییدآیرد؟ ،میرزا پایرایی ایرن
گویه از طریق ضری

یفای کرونبا  ،موردسهج قرار گرفت که  ۰/7۰ههدست مده است.

 .4تجزیهوتحلیل دادهها
 .4- 1یافته های توصیفی پژوهش
جدول شماره ( .)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

س
تحصیمت
درآ د
جنسیت
رسان) های اجتماعی
ارزشهای رهایی
سکویریس
شارکت انتخاباتی

تعداد
1499
1494
1479
1499
1496
1499
1498
1495

حداقل
18
0
1
1
1
0
0
1

حداکثر
99
8
10
2
5
0 /92
0 /91
4

در جدول شیاره ( )1مار توصیفی متغیرآای پژوآ

یانای
39 /48
3 /99
3 /92
1 /49
3 /85
0 /33
0 /25
3 /24

انحرا استاندارد
14 /94
1 /90
2 /22
0 /50
1 /63
0 /15
0 /15
0 /73

ارائه شده است .نتایج نشا میدآرد کره

میانگین سهی افراد  39/48هوده است .آیچهین ،هرا تقسری ههردی سر ف تحصریلی در آشرت
درجه از هیسواد تا دکترا ،میانگین س ف تحصیالو افراد 3/99 ،هوده است .س ف در مد افراد،
تاحدودی کیتر از متوسط هوده ،زیرا حد وسط س ف در مرد ،پرایینترر از  5/5هروده اسرت .در
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حاضر ،تعداد مردا و زنرا مسراوی هودهانرد .میرانگین اسرتفادۀ افرراد از رسرانهآرای

اجتیاعی 3/85 ،هوده است که نشا می دآد نا هیشتر از حد متوسط ایرن رسرانهآرا اسرتفاده
مریکههرد .آیچهرین ،میرانگین آرر دو متغیرر میرانجی ،یعهری ارزوآرای رآرایی و عالقره هره
سکو ریس  ،در هین شهروندا ایرانی ،پایینتر از متوسط هوده است که نشا میدآرد ،آرچهرد
در سالآای ادیر ارزوآای مدر و پستمدر در جامعۀ ایرانی درحالافزای هوده است ،اما
نییتوا

را هه کل جامعه تعیی داد .سرانجام ،میانگین تالو هرای شررکت در انت اهراو در

میا شهروندا ایرانی ،در حدود متوسط ،یعهی  3/24هوده است که هیشتر از حد متوسط است.
جدول شماره ( .)2ماتریس همبتتگی متغیرهای پژوهش

 .1س
 .2تحصیمت
 .3درآ د
 .4جنسی ت
 .5رسان) های اجتماعی
 .6ار زش های رهایی
 .7سکویریس
 .8شارکت انتخاباتی

1
1 /00

2

- 0 / 26
- 0 / 11
- 0 / 11
- 0 / 36
- 0 / 12
- 0 / 14
- 0 / 22

1 /00

3

0 / 26

1 /00

- 0 /02

0 / 08
0 / 15
0 / 13
0 / 06
- 0 / 06

0 / 47
0 / 27
0 / 17
- 0 / 06

4

5

1 /00
0 /00

6

7

8

1 /00
0 / 21
0 / 20
- 0 / 11

0 / 10

- 0 /02
- 0 /02

1 /00
0 / 31
- 0 / 20

1 /00
- 0 / 30

1 /00

توجه :آیبستگیآایی که در س ف  ۰/۰5معهادار هودهاند ،هرجسته شدهاند.

جدول شیاره ( )2راه ۀ آیبستگی متغیرآای دموگرافیک ،مستقل ،میانجی ،و واهسرتۀ پرژوآ
را مورد زمو قرار میدآد .نتایج نشا میدآد که آیۀ متغیرآای مورد زمو پرژوآ  ،هرهجرز
جهسیت ،ها مشارکت انت اهاتی راه ۀ مهفی و معهاداری دارند .افزو هراین ،درحاییکه متغیر سن
ها سکو ریسر راه رۀ مهفری دارد ،متغیرآرای تحصریالو ،در مرد ،رسرانهآرای اجتیراعی ،و
ارزوآای رآایی ،راه ۀ مثبتی ها سکو ریس دارند .سرانجام ،نتایج نشا میدآرد کره اگرچره
افزای سن ها ارزوآای رآایی راه ۀ مهفی دارد ،اما افزای س ف تحصیالو ،در مرد ،افررادی
که جهسیت ز دارند ،و رسانهآای اجتیاعی ،سب تقویت ارزوآای مبتهیهر سکو ریسر در
جامعۀ ایرانی میشوند.
 .4- 2آزمون فرضیههای پژوهش

در این پژوآ

هرای زمو فرضیهآا از روو هوو استر

1

در هرنامرۀ مراکرو پریچرر و آرای

1

1. Bootstrap
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( )2۰۰8استفاده شد که نتایج ههدست مده در ادامه گزارو شده است.
شکل شماره ( .)1الگوی تثییرا متتمیو متغیرهای متتمل و میانجی بر مشارکت انتخاباتی

توجه **:و * ههترتی  ،معهاداری در س وح  1درصد و  5درصد را نشا مریدآهرد .ورودیآرا ،ضررای
رگرسیو غیراستاندارد ها د اآای استاندارد در پرانتز آستهد.

شکل شیاره ( )2ضری مسیرآای مستقی غیراستاندارد ایگوی چهد میانجیگر را ها استفاده از
روو پریچر و آایز نرشا میدآد .ها توجه هه دادهآای این شرکل ،در مسریرآای  ،aمیرزا اثرر
مستقی غیراستاندارد از متغیر رسانهآای اجتیاعی هره ارزوآرای رآرایی هراهرر هرا  ۰/۰19و از
متغیرر رسانهآای اجتیاعی هه سکو ریس  ،هراهر ها  ۰/۰19است .در مسیرآای  ،bمیررزا اثررر
مرستقی غیراسررتاندارد از متغیررر ارزوآرای رآرایی هره مشرارکت انت اهراتی هراهرر اسرت هرا
 -۰/532و از سکو ریس هه مشارکت انت اهاتی هراهر ها  -1/199مریهاشرد .سررانجام ،نترایج
نشا مریدآرد کره رسرانهآرای اجتیراعی ههگونرهای مسرتقی هرر مشرارکت انت اهراتی ،ترأثیر
غیرمعهاداری دارند .آیچهین ،نتایج زمو نشا میدآد که میزا  )58/9۰( Fدر س ف ۰/۰1
معهادار است و ههاهراین ،ایگوی پژوآ از توا دوهی هرای تبیین مشارکت انت اهاتی هردوردار
است .افزو هراین ،میزا ضری تعیین در پژوآ حاضر ۰/1۰۶ ،است که نشا میدآد ،ایرن
ایگوی پژوآشی 1۰/۶ ،درصد از واریان تغییراو مشارکت انت اهاتی را تبیین میکهد و 89/4
درصد عوامل دیگری آستهد که هر مشارکت انت اهاتی ترأثیر مریگ ارنرد و در پرژوآ حاضرر
تبیین نشدهاند.

1. Preacher & Hayes
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جدول شماره ( .)3تثییرا ریرمتتمیو رهانه های اجتماعی بر مشارکت انتخاباتی از رریا متغیرهای میانجی

کل
ارزشهای رهایی
سکویریس
C1

اندازه تأثیر
- 0 /033
- 0 /010
- 0 /023
0 /012

خطای استاندارد
0 /004
0 /002
0 /003
0 /004

Z

- 7 /42
- 3 /80
- 6 /17
2 /63

سطح عنا دار ی
0 /00
0 /00
0 /00
0 /00

دادهآای جدول شیاره ( ،)3نتایج حاصل از راآبرد هروو اسرتراپیه پریچرر و آرایز اسرت کره
اثراو غیرمستقی رسانهآای اجتیاعی هر مشارکت انت اهاتی ها میانجیگری ارزوآای رآرایی
و سکو ریس (مسیرآای  (abرا نشا میدآد .در این زمو  ،تعداد نیونهگیررریآررای دوهرارۀ
هروو استرا ) (kهراهر ها  1۰۰۰و س ف اطییها هررای فواصررل اطییهرا  95 ،درصرد اسرت.
هرپایۀ دادهآای ایرن جردول ،مقدار اثر غیرمرستقی کلری رسانهآرای اجتیراعی هررر مشرارکت
انت

اهاتی )(∑ab

هراهر هرا  ،-۰/۰33و در فاصلۀ اطییهرا  -۰/۰25تا  -۰/۰43معهادار اسرت.

مقدار اثر غیرمستقی رسانهآای اجتیاعی هرر مشارکت انت اهاتی ها میانجیگری ارزو رآرایی
) (a1b1در فاصلۀ اطییها  -۰/۰۰5تا  -۰/۰1۶هراهر هرا  -۰/۰1۰اسرت کره هررهیحراظ مراری
معهادار آستهد .آیچهین ،مقدار اثر غیرمستقی رسانهآای اجتیاعی هرر مشارکت انت اهراتی هرا
میانجیگری ) (a2b2سکو ریس در فاصلۀ اطییهرا  -۰/۰31ترا  -۰/۰1۶هراهرر هررا -۰/۰23
است که هرهیحاظ ماری معهادار است .ههطورکلی ،نتایج نشا میدآد که رسانهآای اجتیاعی
از طریق آر دو متغیر میانجی ارزوآرای رآرایی و سکو ریسر مریتوانرد ترأثیر مهفریای هرر
مشارکت انت اهاتی داشته هاشد و سب کاآ مشارکت انت اهاتی شهروندا شود.
نتیجهگیری
آیا گونه که اشاره شد ،آدف این پژوآ  ،زمو تأثیراو مسرتقی و غیرمسرتقی رسرانهآرای
اجتیاعی هر مشارک ت انت اهاتی شهروندا ایرانی هرا توجره هره مروج آفرت دادهآرای پییرای
ارزوآای جهانی هود .انواع وسایل ایکترونیکیای که امکا استفاده از ایهترنت در مکرا آرا و
زما آای گوناگو را هی ازپی فراآ کردهاند ،پیوسته تعداد کارهرا فضای مجازی را افزای
میدآهد .اگر در گ شته تهها ها رایانهآا یا یپتا آا میشد هه ایهترنت دسترسی داشرت ،امرروزه
ها استفاده از گوشیآای تلفن آیراه و حتی هردی از تلو یزیو آا این امکا فرراآ شرده اسرت.
امکاناو شبکهآای اجتیاعی سایبری /مجرازی هرا آیترای واقعری آرا ررریعهری شربکهآرای
اجتیاعی واقعیرر متفاوو است .در شربکهآرای اجتیراعی سرایبری ،کهشرگرا مریتوانهرد هرر
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هعضی از حدومرزآای دنیای واقعی چیره شوند و آهگامیکه هه صدای آا در واقعیرت توجره
نییشود ،در ایهجا فریاد هر ورند ههاهراین ،ج اهیت این رسانهآای نوپدید و شریوعیاههرده هررای
عیوم افراد و ههو یژه کسانیکه در پی یافتن گر رگاآی هررای کره در راسرتای اآرداف محردود
میهوعشدهشا آستهد ،دوچهدا است .یکی از عرصهآای مهیی که در دآۀ ادیر از تعرامالو
ایهترنتی افراد متأثر شده ،عرصۀ سیاست است .ادبار افشا کههده ،تبلیغاو یه یا علیه یک جریرا
سیاسی ،آیاآهگیآا هرای که آای واقعی (از یافتن نزدیکترین صهدوق ر ی گرفته ترا تجیرع
هرای دواستهای مدنی ،و )...آیگی دارای پیشیههای آستهد که اآییرت شربکهآرای مجرازی را
گوشزد میکههد .ایبته ادهیاو تجرهی و نظری این پژوآ نشا مریدآرد کره در مرورد ترأثیراو
مستقی رسانهآای اجتیاعی هر انت اهاو و ههطورکلی مشارکت سیاسی ،دیدگاهآا و یافترهآرای
متفاوتی وجود دارد .درحاییکه هردری از یافترهآرا راه رۀ مثبرت هرین رسرانهآرای اجتیراعی و
مشارکت انت اهاتی را نشا میدآهد ،یافتهآای دیگر ،فقدا راه ه و حتی گاآی راه ۀ مهفی هین
این دو متغیر را شهاسایی میکههد.
دراینراستا ،یافتهآای این پژوآ

هردالف هیشتر نظریهآایی که هه راه ۀ مثبرت یرا مهفری

هین رسانهآای اجتیراعی و مشرارکت سیاسری معتقرد هودنرد ،و آیسرو هرا یافترهآرای دانر و
آیکاران

( )2۰1۰نشا داد که هین رسانهآای اجتیاعی و مشارکت انت اهراتی ،آریچ راه رۀ

مستقی معهاداری وجود ندارد .میکن است عوامل متفاوتی سرب فقردا راه رۀ مسرتقی هرین
رسانهآای اجتیاعی و مشارکت انت اهاتی شده هاشهد هرای مثرال ،در جامعرۀ ایررا  ،هردری از
شبکهآای اجتیاعیای که مهتقد وضعیت انت اهاو در کشور آستهد (مانهد توییتر ،فی هوک ،و
هردی شبکهآای مجازی دیگر) توسط نهادآای دویتی فیلتر شرده و افرراد ،دسترسری کیری هره
ادبار آا دارند و درنتیجه ،اینگونه شبکهآای مجازی نییتوانهرد ترأثیر گسرترده و زیرادی هرر
آهیت عیوم افراد داشته هاشهد .افزو هراین ،هردی از شبکهآای اجتیاعی مانهد ایهسرتاگرام نیرز
هیشتر ماآیت سرگرمی و تعامالو اجتیاعی و کس وکاری دارند و کیتر هرهعهروا شربکهآرای
دبری و سیاسی شهادته میشوند و تأثیرگ اری آا هر مسائل سیاسی و انت اهاتی کشور هسیار
پایین است .سرانجام ،نوع سوم رسانهآای اجتیاعی در کشرور (مانهرد سرروو ،ایترا ،هلره ،و...
رسرانهآررایی هرومی و ایرانرری آسرتهد و محترروای موجرود در آررا هیشرتر مبتهیهررر حیایررت از
فعاییتآای سیاسی در چارچوب نظام و کشور است اما ایرنگونره رسرانهآرا اغلر هرهدییرل
مشکالو سادتاری و فهی ،کار هرا محدود و کیی دارند و آهوز نتوانستهاند گونه کره هایرد و
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شاید ،در میا عیوم افراد شهادته شوند و ههآیریندییرل ،ایرنگونره رسرانهآرای اجتیراعی نیرز
تأثیرگ اری محدودی هر فرایهد انت اهاو و دیگر مسائل رایرج کشرور دارنرد .مرورد دیگرری کره
احتیا هاعث شده است تا رسانهآای اجتیاعی ههطور مسرتقی ترأثیر معهراداری هرر مشرارکت
انت اهاتی در ایرا نداشته هاشهد ،محتوای شبکهآای اجتیاعی است هرای مثال ،گزارو سا نۀ
نوین آاب ( )14۰۰نشا میدآد کره هیشرتر کرارهرا ایرانری از رسرانهآرای اجتیراعی هررای
سرگرمی و کارآای آهری استفاده میکههرد .ایرن گرزارو نشرا مریدآرد کره آیرۀ ایرانیآرا و
غیرایرانیآایی که هیشترین دنبالکههده را در ایهستاگرام دارند ،ش صریتآرای آهرری و ورزشری
آستهد و شهروندا ایرانی ،کیتر در کانالآای دبری و سیاسی عضو میشوند و طبیعری اسرت
که چهین امری تأثیرگ اری رسانهآای اجتیاعی هر فعاییتآای سیاسی را کاآ میدآد.
افزو هرراین ،یافتررهآرای پررژوآ حاضررر ،آیسرو هررا دیردگاهآای ایهگلهررارو و نرروری
( ،)1394ایهگلهارو و ویزل ( )1395و هردی نظریهپردازا دیگر ،نشا میدآرد کره آرچهرد
رسانهآای اجتیاعی ههطور مستقی هر مشارکت انت اهاتی تأثیر معهادار ندارنرد ،ایرن رسرانهآرا
میتوانهد ههگونهای غیرمستقی و معهادار ،سرب کراآ

مشرارکت انت اهراتی در افرراد شروند.

آیا گونه که ایهگلهارو و هسیاری از پژوآشگرا دیگر استد ل میکههد ،رسانهآای اجتیاعی
میتوانهد ح استقالل انسا از عرف ،دابورسوم ،و سهتآا را افزای دآهد و هرهاینترتیر ،
ارزو رآایی یا این اصل را که انسا  ،معیار آیۀ ارزوآا و فضایل ،ازجیلره حرق و حرقگرایی
است ،تقویت کهد .آیچهین ،افزای استقالل انسا یا آیا تقویت ارزو رآرایی در جامعره،
سب افزای تیایل هه سکو ریس میشود .هههیا روشنتر ،رسانهآای اجتیاعی آر موجر
تضعیف جایگاه سلسلهمراتبی سهتی در جامعه میشروند و آر هاعرث مریشروند کره جایگراه
م آ و نهادآای دیهی در جامعه تضعیف شود .دراینراستا ،آرچهد میکن است چهرین امرری
در یک جامعۀ سکو ر ،سب تضعیف مشارکت سیاسی شهروندا نشود ،امرا در یرک جامعرۀ
دیهی و سهتی که افراد مشارکت سیاسی را تکلیف شرعی و قرانونی درود تصرور میکههرد ،هرا
تضعیف این ارزوآای سهتی و دیهی ،سب کاآ

مشارکت سیاسی و انت اهاتی افراد میشود.

هههیا روشنتر ،آیا گونه که ت نگ ( )135 :1385اسرتد ل میکهرد ،فهراوریآرای ارتبراطی
جدید ،اهزاری دهثی و هیطرف نیستهد ،هلکه مانهد آیۀ اهزار دیگر ،تعص آا و پی داوریآای
طراحا این اهزارآا در آا نهفته است ههاهراین ،ها توجه هه ایهکه هیشتر طراحری انجامشرده در
مورد ایهترنت و رسانهآای اجتیاعی در قای فرآه و سرادتارآای غرهری انجرام شرده اسرت،
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هدیهی است که عقاید و جها هیهی دنیوی غرهی درو این فهاوریآای جدیرد نهفتره هاشرد کره
سب میشود رسانهآای اجتیاعی ها تغییر ماآوی فرآه آای هومی در کشورآای سهتی ،ترأثیر
مهفیای هر مشارکت سیاسی در این جوامع داشته هاشهد.
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Extended Abstract
Introduction
Political capital is the resources that social activists use in line with political
goals (electoral and non-electoral). Participation and competition of social and
political groups in political life is the goal of political development. One of the
most important components of political capital is political trust. Political trust
refers to the relationship between the people and the government. Governments
need the people to legitimize their government for their survival .Distrust shakes
the foundations of the political system and undermines the legitimacy and
acceptability of the system. In Iran, the issue of political capital is important and
vital. Politics means managing and governing people; is to manage and solve.
According to the concept of science, it is the management of a city, community
or society in which, according to a collective contract, the people made a
promise to have socio-political demands (security, freedom, citizenship rights)
from one or several people according to the law. Political capital is also related
to the concept of power, efficiency, authority and effectiveness of the political
system. Political apathy reduces political capital.
For the purpose, different studies have been conducted on the issue of political
capital due to the importance of finding the issue of political capital and its
growing trend in Iran since the past decades; however; studies around a common
question often have inconsistent results. So; the purpose of this research is to
combine the findings of qualitative and quantitative research on the factors
affecting political capital in Iran in order to obtain a coherent result from their
research findings. Political capital is the main field of political science and in
relation to political leaders, governance, power system and political system.
Political capital is a strong support for political governance and an introduction
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to political legitimacy, which consists of the components of trust, participation,
culture, and political cohesion. In Iran, the issue of political capital is important
and vital. Politics means managing and governing people; resolving the
problems; managing a city, community or society based on the collective
agreement; and promising people to have socio-political demands such as
security, freedom, citizenship rights based on the law. Furthermore; political
capital is related to the concept of power, efficiency, authority and effectiveness
of the political system. With the disruption and crisis of political capital, people
gradually become disheartened by politics and abandon their political role and do
not participate in elections and macro-social policy-making or suffer political
indifference. The main cause of political apathy is the reduction of political
capital. Political capital is one of the various factors investigated in this research.
Considering the above topics and the importance of political capital in Iranian
society; the main goal of this research is to study the factors affecting the
political capital of Iranians by meta-syntheses method in the period 2007-2021.
The theoretical model of the current research is drawn as follows, relying on
theoretical foundations and empirical studies (background).
Multiple Factors (Cultural, Political, Economic,
Social and Demographic)

Political Capital

Political Culture

Political Participation

Political Cohesion

Political Trust

Figure 1: Theoretical Model of Political Capital

Methodology: The main method in this research is the meta-synthesis method,
which is based on a systematic review of library studies for a deep understanding
of the studied phenomenon. Met synthesis is a qualitative method whose data
collection tool is library studies and research background checks. The present
meta-synthesis is of integrative type, in which it is tried to categorize previous
studies based on the variables and place them in conceptual categories. The
analysis is based on data from 2007 to 2021 with the purpose of synthesis
(overview of research results and their aggregation). The sample size of the study
includes the number of 35 research documents, using the deliberate-non-
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probability method. The ideal model of research is the model of political capital.
According to this; In the course of the study and the first stage, the keywords
"political capital, political trust, political participation, political culture, political
cohesion" were generally searched from the database of Noor specialized
magazine, Iranian publications and magazines, the scientific database of
academic jihad and the research institute of information science and technology.
To complete the search process, libraries and research centers were used. After
reading the research documents and determining the relationship with the topic
and objectives of the current research (76 total documents), 35 final documents
were selected. The analyzed documents are based on the five folling main
categories, i.e. 1. General characteristics; 2. Research goals and questions; 3.
Research methodology; 4. The investigated variables and 5. Findings and results
of the research were analyzed.
In sum, the purpose of this study is to combine the factors affecting political
capital with a review of previous research (quantitative and qualitative method in
the form of scientific research). The research method is a combination of
quantitative and qualitative studies in the period of 2007-2017 with the
possibility of intentional non-probability method that the sample size is equal to
35 research documents. These documents were selected based on the validity and
validity of the research, the quality of the research and the criterion of scientific
research and the relationship with political capital.
Result and Discussion
The research findings are presented in two descriptive and analytical sections.
Based on the descriptive-research findings, political capital as a dependent
variable in 35 researches; 57.1 percent with the dimension of political trust (20
cases); 28.5 percent with the dimension of political participation (10 cases);
8.5% with the dimension of political capital (3 cases) and 5.7% with the
dimension of political culture (2 cases) have been of interest to researchers.
Inferential-research findings show that five important social indicators (social
satisfaction, social participation, social trust, social cohesion); cultural (media
literacy, moral commitment, national media performance, political culture);
economic (improving quality of life index, improving welfare-material issues);
and political (social policy-making, good governance, socio-political efficiency);
has been effective in increasing and decreasing the political capital of citizens in
the above period.
Social Index: The most important social indicators affecting political capital are:
Social satisfaction: the political capital increases by increasing in the social
satisfaction of the citizens in the political system. On the contrary, the amount of
political capital decreases with the reduction of social satisfaction.
Social participation: Social participation means participation of citizens in social
and political affairs. The amount of political capital increases by increasing the
amount of social participation as an important component of social capital in the
society. The decrease in social participation also causes a decrease in political
capital at the macro and micro level.
Social trust: Trust means belief, certainty, faith and hope in truthfulness, behavior
and performance of the political system and citizens towards each other. High

Akbar Zolfaghari. et.al., Studying the Factors Affecting the Political Capital of Iranians…

119

Summer 2022, Volume XVII, Number 3, pp.117-151

Research Letter of Political Science

social trust is associated with high political capital.
Social solidarity: Social cohesion refers to the stable communication and
interaction of society (structure-activity) and is associated with the reduction of
tension, conflict and social conflict at the level of the political system. Order,
social solidarity, unity and integration of society, social stability are the
consequences of social cohesion that lead to increase and improvement of the
quality of political capital.
Cultural Index: Cultural indicators affecting political capital are:
Media literacy: There is a direct relationship between media literacy and political capital

Moral obligation: Moral obligation is a kind of moral belief of citizens towards
each other. The political capital of society improves and becomes more stable
with the moral commitment of rulers, managers and statesmen.
Performance of national media: National social media is an important reference
in conveying messages and interacting with citizens in political and social issues.
The favorable performance of the media is effective in producing political
capital. Decreasing trust in the national media and not being satisfied also causes
a gap between the society and the political system.
Political culture: Culture means principles; behavior, mood, manners, manner of
speaking. Political culture means having political knowledge, or knowing the
rules of politics. Political capital is strengthened by people's awareness of their
duties and responsibilities, increasing people's awareness of citizenship rights,
feeling responsible for the collective destiny, gaining people's awareness of the
functioning of governance.
Economic index: The most important economic indicators affecting political
culture are:
The quality of life improvement: People participate into political, social and
cultural affairs in the political system by improving the quality of life of citizens
including occupational, food, lifestyle and increasing economic satisfaction.
Accordingly, the political capital also increases by increasing in the quality of
life of the citizens.
Removal of material-welfare obstacles: People will be more willing to participate
politically By removing economic barriers (material-welfare). Removing relative
deprivation and solving failures reduces political conflict and increases political
capital.
Political index: The most important political indicators affecting political culture
are:
Social policy: Social policy means planning, organizing and presenting a
political-social policy in line with the social welfare of citizens. The more these
policies are related to people's social life, the more people will be inclined
towards the political system and will support it.
Good governance: Favorable and good governance means the political
development of the system in line with the realization of people's social rights in
the social, political and economic fields. Justice is established in the society; all
ethnic groups and citizens grow without discrimination in the political and social
system, take over a job and have the dignity of citizenship. A better quality of
governance leads to an increase in the political participation of people in the
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society. The political system will gain political legitimacy and the political
capital will come out of the state of fragility and become a solid and
strengthening element of the political system.
Socio-political efficiency: Efficiency means being effective, useful, and fruitful as
a result of actions, programs, and social policies regarding citizens' affairs.
Increasing the efficiency of the political system will increase the efficiency of the
civil system and attract the satisfaction of the citizens. It will have a long-term
life and a rich and stable political capital.
Conclusion
Politics is the technique of governance, the principles of government and the
strategy of managing society with different classes and groups. Politics is
accompanied by power, which seeks order, security, and political, social, and
economic development. Politics has been co-born with society since the
beginning of human history (the birth of Adam and Eve) and has been expressed
in an excellent form since the Greek era in the teachings of Socrates and
Aristotle. In Iran, the works of Khwaja Nizam-ul-Molk, Qaboos-nameh of the
elemental-ma'ali, reflect the politics in the religion of the Iranian society. From
the middle ages to the 21st century, the world has seen a transition from
absolute, autocratic and monopolistic policies to democracy and democracy
(political capital). Along with the evolution of knowledge and technology, the
development of political culture and social transformation; the world view of the
changed politicians and competing parties and groups has been effective in
developing the political personality of the rulers and reforming their political
attitude. With the passage of the political history of societies, policies have also
changed. The difference between today and the past is the possibility of citizens
controlling the ruler and politicians in the form of governance-civil society, and
in this sense, the importance of political capital has been shown as a main tool of
citizens and elites. Political modernization is a state in which traditional
governments, monarchies and autocracies give way to temporary, electoral and
legal governments. The reason for that is the increase in people's political
awareness and people's demands. In this system, people have the right to protest,
to choose and not to choose. People easily get their rights from the statesmen.
Governments do not have the right to misbehave with citizens; because the
government's power depends on popular support.
Keywords: Social Satisfaction, Politics, Media Literacy, Quality of Life,
Political Culture.
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مطالعة عوامل مؤثر بر سرمایة سیاسی ایرانیان:
فراترکیب پژوهشهای بازة زمانی  1386تا 1400
اکبر ذوالفقاری
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 .1استادیار علوم سیاسیـتوسعه ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

 .2استادیار جامعهشناسی ،گروه تاریخ و جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3دانشجوی دکترای جامعهشناسی فرهنگی ،دانشکده علوم اجتماعی ،ارتباطات و رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .4دانشجوی دکترای جامعهشناسی مسائل اجتماعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت هران شمال ،تهران ،ایران
ییهک گزارو نتیجه مشاههتیاهیhttps://hamyab.sinaweb.net/Ci_ result/apidetails/655EF4227E2F5190/4% :
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چکیده
تاریخ دریافت1401 /03/15 :
تاریخ بازنگری1401/05/07 :
تاریخ پذیرش1401/06/14 :

نوع مقاله :پژوآشی

واژگان کلیدی:

رضایت اجتماعی،
سیاستمداری ،سواد
رسانهای ،کیفیت
زندگی ،فرهنگ
سیاسی

ها توجه هه اآییرت یرافتن موضروع سررمایۀ سیاسری و رونرد روههرشرد در ایررا  ،از دآرهآای
گ شررته ،پژوآ آررایی درهررارۀ ایررن موضرروع انجررام شررده اسررت امررا هیشررتر پژوآ آررای
انجامشده در چرارچوب یرک پرسر مشرترک ،نترایج ناآیسرویی داشرتهاند ههراهراین ،آردف
این پژوآ  ،ترکی یافتهآای پژوآ آرای کیفری و کیری انجامشرده درهرارۀ عوامرل مرؤثر هرر
سرمایۀ سیاسی در ایرا هرهمهظور کسر نتیجرهای مهسرج از یافترهآای پژوآشری آاسرت.
روو پژوآ حاضر از نروع فراترکیر م ایعراو کیری و کیفری در هرازه زمرانی 138۶-14۰۰
هررهروو تعیرردی غیراحتیررایی اسررت و حج ر نیونررۀ موردهررسرری 35 ،سررهد پژوآشرری هرروده
است .این اسرهاد ،هرپایرۀ اعتبرار و روایری پرژوآ  ،کیفیرت پرژوآ  ،معیرار علیی رپژوآشی
هود  ،و ارتبا هرا سررمایۀ سیاسری انت راب شردهاند .نترایج پرژوآ حاضرر نشرا داد کره 5
شررادص مه ر اجتیرراعی (رضررایت اجتیرراعی ،مشررارکت اجتیرراعی ،اعتیرراد اجتیرراعی،
انسجام اجتیاعی) ،فرآهگی (سواد رسرانهای ،تعهرد ادالقری ،عیلکررد رسرانۀ ملری ،فرآهر
سیاسی) ،اقتصادی (ارتقای شادص کیفیرت زنردگی ،ههبرود مسرائل رفاآی رمادی) و سیاسری
(سیاسررتگ اری اجتیرراعی ،حکیرانرری م لرروب ،کررارایی اجتیاعی رسیاسی) در افررزای و
کاآ سرمایۀ سیاسی شرهروندا در هرازۀ زمرانی یادشرده مرؤثر هودهانرد .آرچره شرادصآای
یادشررده در حررد نرمررایی قررار گیرنررد ،هرره آیررا انردازه ،سرررمایۀ سیاسرری (انسررجام سیاسرری،
فرآهر سیاسرری ،اعتیرراد سیاسرری ،و مشررارکت سیاسرری) در جامعرره در وضررعیت م لرروب و
ههتری قرار دواآد گرفت و میرزا مشرارکت سیاسری در سیاسرتگ اری اجتیراعی (انت اهراو
ملی رمحلی) اف رزای دواآررد یافررت .مشررروعیت سیاسرری نیررز مهررو هرره میزانرری از سرررمایۀ
سیاسی است که در این پژوآ هررسی شده است.

 نویسنده مسئول:
اکبر ذوالفقاری
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مقدمه
دویت ،نظام سیاسی و قانو و انت اهاو ،از مفاآی جدید جامعۀ جهرانی ههشریار می یهرد کره
پ

از انقالب صهعتی ،معها و مفهوم هیشتری یافت ایبتره در یونرا هاسرتا  ،پشرتوانۀ سیاسری

ههمعهای سرمایۀ سیاسی ،یعهی اآییت شهروندی و حقوق سیاسی آا ،موردتوجه هوده است.
سرمایۀ سیاسی ،معادل هردورداری یک نظام سیاسری از پشرتوانۀ حیایرت مردمری و اطییهرا
داطر از آیبستگی و انسجام و اعتیاد سیاسی در هین شهروندا است.
سرررمایۀ سیاسرری ،مهرراهعی اسررت کرره کهشررگرا اجتیرراعی از آررا در راسررتای اآررداف سیاسرری
(انت اهرراتی و غیرانت اهرراتی) ههررره مرریگیرنررد تررا فرایهررد سیاسررتگ اری را در راسررتای تحقررق پیامرردآای
م لرروب هررهنفررع جامعرره متررأثر سررازند (پیرا نررژاد و عبررادی .)1 :1391 ،مشررارکت و رقاهررت گروهآررای
اجتیرراعی و سیاسرری در زنرردگی سیاس ری ،آرردف توسررعۀ سیاس ری اسررت کرره دررود ،مس رتلزم تحقررق اج رزای
توسررعۀ سیاسرری ،ازجیلرره سررازما یاهی گروهآررا و نیروآررای اجتیرراعی ،زادی آررا هررای مشررارکت در رقاهررت
سیاسرری ،وجررود سررازوکارآای حررل مهازعررۀ نهادمهررد در سررادتار سیاسرری ،و دشررونتزدایی از زنرردگی
سیاسرری و کی زدایرری از سیاسررت در راسررتای تقویررت ثبرراو سیاسرری ،مشررروعیت چارچوبآررای نهررادی و
قررانونی هرررای رقاهررت و سررازو سیاسرری و نظررایر اسررت (راد و فتحرری .)29 :1393 ،یکرری از مه ترررین
مؤیفرهآای سررمایۀ سیاسری ،اعتیراد سیاسری اسرت .اعتیراد سیاسری هره رواهرط هرین مرردم و حاکییرت اشرراره
دارد .دویررت ه ررای دوام و هقررای دررود و مشررروعیت حکومررت ه ره مررردم نیرراز دارد (پهرراآی و شررایگا :138۶ ،
 73شررایگا  .)173 :1389 ،دیرروار هریاعتیررادی ،پایررهآای نظررام سیاسرری را سسررت میکهررد و مشررروعیت و
مقبوییت نظرام را زیرر سرؤال میهررد ( وایفقراری .)14۰۰ ،یکری از انرواع ارتبرا و تعامرل در جوامرع ،ارتبرا
هین مردم و حاکییت (انسجام سیاسری) اسرت .مرردم هررای رفرع نیازآرای درود ،هرهویژه هررای ترأمین امهیرت و
سررای و مشررارکت در امررور جامعرره ،هرره ارتبررا هررا حاکییررت نیرراز دارنررد کرره هررا تأکیررد هررر نق ر رواهررط
اجتیرراعی ،در پرری هسرریج شررهروندا هیگانرره از سیاسررت اسررت تررا که آررا و اعیررال سیاسرری آررا را در
جامعرره تسررهیل کهررد (تاجیررک و جعفررری 1۶۶ :1387 ،عرردییپور ،قاسرریی ،قصرراهی و طرراآری:1393 ،
 .)191در ایرررا  ،مسررئلۀ سرررمایۀ سیاسرری ،امررری مهرر و حیرراتی اسررت .سیاسررت هررهمعهای مرردیریت و
حکومت هر مردم ،اداره کررد و چراره کررد و هرهمفهوم علر ادارۀ یرک شرهر ،جامعره یرا اجتیراعی اسرت کره
در  ،جیعرری از مررردم هراسرراس یررک ق ررارداد عهررد هسررتهاند کرره از یررک نفررر یررا عرردهای ،م رراهق قررانو ،
م ایبرراتی اجتیاعی رسیاسی (امهیررت ،زادی ،حقرروق شررهروندی) داشررته هاشررهد .سرررمایۀ سیاسرری نیررز هررا
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مفهرروم قرردرو ،کررارایی ،اقترردار ،و اثره شرری نظررام سیاسرری در ارتبررا اسررت .آهگامیکرره سرررمایۀ سیاسرری
جامعرره دچررار ادررتالل ،هح ررا  ،و چهرردپارگی شررود ،هررهمرور مررردم از سیاسررت دیررزده شررده و نق ر سیاسرری
دررود را کهررار گ اشررته و در انت اهرراو و سیاسررتگ اری کررال اجتیرراعی مشررارکت نییکههررد یررا دچررار
هیتفرراوتی سیاسرری میشرروند .دییررل اصررلی هیتفرراوتی سیاسرری ،کرراآ سرررمایۀ سیاسرری اسررت و سرررمایۀ
سیاسی نیز تاهعی از عوامل گونراگونی اسرت کره در ایرن پرژوآ هررسری شردهاند .هرایناسراس و هرا توجره هره
اآییرت سررمایۀ سیاسری در جامعرۀ ایررا  ،آردف اصرلی پرژوآ حاضرر ،م ایعرۀ عوامرل مرؤثر هرر سررمایۀ
سیاسی ایرانیا در هازۀ زمانی  138۶تا  14۰۰هه روو فراترکی است.
 .1چارچوب نظری پژوهش

 سرمایه :سرمایه ،1ثروتی است موید در مد یا مهبعی که ش ص میتواند هررای ایجراد در مرد یرا مهراهع
اضافی دیگر ههکار هرد .در اقتصاد سیاسی م رک  ،سررمایه هرهعهوا کرار حجری یرا انباشرتهای تعریرف
میشود که در مهاسباو اجتیاعی ایجاد شده و هرای انباشرت هیشرتر سررمایه هرهکار گرفتره شرده اسرت.

ههنظر کارل مارک  ،2سرمایه ،چیزی هی از پول نیست .سرمایه مانهرد پرول ،هیرانگر رواهرط اجتیراعی
مش صی میا افراد است که ههصورو رواهط اشیاه ها انسرا آا پدیردار میشرود و درنتیجره ،ارتباطراو

اجتیاعی معیهی ههصورو ویژگیآای اجتیاعی ظاآر مریشرود (مرزاروو .)148 :139۰ ،3سررمایه،
شیه نیست ،هلکه مهاسباو توییدی متعلق هه نظام معین جامعه است که در اشریاه هیرا مریشرود و هره
این شیه دصرلت اجتیراعی مریه شرد (طبرری .)2۶3 :13۶8 ،پیار س ردیا  4نیرز سررمایه را «کرار

انباشته» تعریف میکهد .سرمایه ،مهبع عامی است کره مریتوانرد شرکل پرویی و غیرپرویی و آیچهرین،
ملیوس و غیرملیوس ههدود هگیرد ههاهراین ،ههنظر هوردیرو ،سررمایه آرر مهبعری اسرت کره هرر عرصرۀ
داصی اثر هگ ارد و هه فرد امکرا دآرد کره سرود داصری را از طریرق مشرارکت در رقاهرت هرر سرر
ههدسرت ورد (سررعادتی .)14 :1389 ،سررمایه ،مفهررومی متیررایز از ثرروو یررا در مرد اسررت .در مررد
معیو ها حقوق ساییانه و ثروو ها محاسبۀ داراییآای فررد پر از کر کررد هردآیآرای او ههدسرت
می ید .آ در مد و آ دارایی ،حایتی نسبتا ثاهرت دارنرد ،یعهری مریتروا

آرا را محاسربه کررد امرا
1. Capital
2. Karl Marx
3. Meszaros
4. Pierre Bourdieu

129

اکبر ذوالفقاری و همکاران /مطالعۀ توام مؤثر بر سرمایۀ سیاسی ایرانیان...

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 117- 151

سرمایه ،حایتی پویا دارد و مریتروا

را انباشرتی از امکانراتی دانسرت کره درود ،مهجرر هره امکانراو

دیگری میشود .اصو آدف اصلی از داشتن سررمایه ،کسر سررمایۀ هیشرتر اسرت (گرنفرل:1399 ،
 .)33۶اندیشیهدا هرجستهای چو آد س وا ی  ،وا رل میا  ،و کا رل ما رک در ثرار درود هره
سرمایه توجه ویژهای نشا دادهاند .واقعیت این است که رویکرد آیرۀ ایرن افرراد هره سررمایه ،رویکرردی
اقتصادی هوده و در افکار اقتصادی ،مفهوم سرمایه در اهتدا ههمعهای انباشت مقرداری پرول اسرت کره هره
امید هازدآی سود وری در یهده ،سرمایهگ اری میشود (فیلد.)19 :138۶ ،
◦ سرمایۀ سیاسی :در یک تعریف کلی ،سررمایۀ سیاسری هره مجیوعرهای از نگروآرا ،ارزوآرا ،و

پایبهدیآایی گفته میشود که میتواند ههیراد سیاسری جامعره را حفر کهرد .هرهتعبیر کیسری:2۰۰8( 1
 ،)2سرمایۀ سیاسی ،موجودی است کره هرازیگرا سیاسری را درادتیرار دارنرد ،مریسرازند ،و دررج
میکههد هوردیو ( ،)242 :198۶سه نوع سرمایۀ اوییرۀ اقتصرادی (پرول و دارایری) ،فرآهگری (کا آرا و
ددماو فرآهگی شامل مدارک موزشی) و اجتیاعی ( شهاییآا و شربکهآا) ،را تصردیق و هرا اشراره هره
سرمایۀ سیاسی در کهار سرمایۀ نیادین تصریف مریکهرد ،سررمایۀ سیاسری ،سررمایۀ نیرادین در عرصرۀ

سیاست است که عوامل ددیل در این عرصه هر سر رقاهرت مریکههرد (کروپی .)778 :2۰۰3 ،2وی

هین دو نوع سرمایۀ سیاسی تفکیک قائل شده است .1 :سرمایۀ سیاسریای کره فررد کسر مریکهرد .2
سرمایۀ سیاسیای که از طریق نیایهردگی ههدسرت می یرد .سررمایۀ سیاسری فرردی ،نتیجرۀ انباشرت یرا
که در یک موقعیت نهادی است که ها ناهودی شر ص در رس قردرو ،از هرین مریرود درحاییکره
سرمایۀ سیاسی مبتهیهر نیایهدگی از طریق سرمایهگ اری یک نهراد هرهدسرت مری یرد (هوردیرو:1981 ،
 ،18ههنقل از :هاهایی .)445 :139۰ ،هوردیو ( ،)199۰تأکید میکهرد کره آیرۀ اشرکال سررمایه ،درواه
عالقهمهد یا هیعالقه ،یکی هه دیگری قاهلتبدیل است.
سرمایۀ سیاسی ،ههمفهوم انسجام و پیوستگی میا نهادآای سیاسری و شرهروندا ( وایفقراری و
جعفری علی هادی ،)1397 ،هازنیای سادتار دموکراسی واقعی و قلر

اسرت (پیرا نرژاد و عبرادی،

 .)1391از نجاکه سرمایۀ سیاسی مریتوانرد و هایرد هرا طیرف گسرتردهای از تفاسریر پیشرین «سررمایه»
مرتبط هاشد ،درهردارندۀ مؤیفهآایی مانهرد فضریلت مردنی ،فضریلت شرهروندی ،و مشرارکت سیاسری
است (پری و میسر .)199۰ ،هرایناساس ،مه ترین مؤیفهآای سرمایۀ سیاسی عبارتهد از:
1. Casey
2. Kauppi
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 م ارکت سیاسی :1از نگراه ارسر و ،مشرارکت ،پایرۀ اصرلی زنردگی سیاسری اسرت و شرهروند،
کسی است که از حق مشارکت در امر سیاسی هردوردار است .ایرن مفهروم هررای ن سرتینهار از حردود
 2۰۰سال پی  ،از طریق حرق ر ی تههرا هررای مرردا در جوامرع هرادتری رواج یافرت (ترنرر2۰۰۰ ،
سیدامامی .)۶8 :138۶ ،مشرارکت سیاسری ،آرر عیرل داوطلبانرۀ موفرق یرا نراموفق ،سرازما یافته یرا
هدو سازما  ،دورهای یا مستیر هه رووآای مشروع یا نامشروع هررای تأثیرگر اری هرر انت راب رآبررا
و سیاستآا و ادارۀ عیومی در آرر سر حی از حکومرت محلری یرا ملری را درهرر میگیررد (میلبراتره،
 .)42 :1981مشرارکت سیاسری ،مهبرع مهر حیراو سیاسری ملرت و حاکیرا (اشرتریا و امیررزاده،
 )1392و ههمعهای فعاییتآای شهروندا زاد است و آردف  ،تأثیرگر اری هرر انت راب کارمهردا و
مدیرا حکومتی و نیز دطمشیآایی است که آرا انت راب میکههرد (ایرور و راد .)139۶ ،ایرن نروع
مشارکت ،ههمعهای مشارکت مردمی در سادتار نظام سیاسی ههصرورو گاآانره و ههگونرهای مسرتقی و
غیرمستقی اسرت کره در سر ف جهرا  ،در قایر انت اهراو ،ر یگیرری ،و راآپییرایی عیرومی معهرا
مییاهد .هرههیا روشرنتر ،مشرارکت سیاسری عبرارو از آرر نروع اقردام داوطلبانره ،موفرق یرا نراموفق،
سازما یافته یا هیسازما  ،مق عی یا مسرتیری اسرت کره هررای تأثیرگر اری هرر انت راب سیاسرتآای
عیومی ،ادارۀ امور عیومی یا گزیه رآبرا سیاسری در سر وح م تلرف حکومرت محلری یرا ملری،
رووآای قانونی یا غیرقانونی را ههکار میگیرد (نیرازی و دیگررا  ،1398 ،هرهنقرل از پرای و آیکرارا ،
 .)247 :1384مشارکت سیاسی ،ازیرکسرو ،هره اطالعراو و گراآیآرای سیاسری نیازمهرد اسرت و

هردورداری افراد از دان سیاسی 2در س حی که رواهط و جایگاه شرهروندی در یرک نظرام مردمسرا ر
اقتضا میکهد ،میتواند هر شکلگیری انگیزۀ انجرام که آرا و واکه آرا در محریط سیاسری تأثیرگر ار
هاشد و زمیهۀ تأثیرگ اری افراد را هر دطمشیآای سیاسی ،ها آدف ایجراد ترواز در سیاسرتگ اریآرا
و رفتارآررای مرردیرا محرریط سیاسرری فررراآ کهررد (امامجیعررهزاده و دیگرررا .)117-118 :1393 ،
ن ینگ ن و نلتا ن ،3مشرارکت سیاسری را کوشر آای شرهروندا غیردویتری هررای تأثیرگر اری هرر

سیاستآای عیومی ههشیار می ورند و میلیرث

4

را رفتراری مریدانرد کره هرر نترایج حکرومتی اثرر

گ اشررته یررا قصررد تأثیرگر اری هررر را دارد (مصررفا .)2۰ :1375 ،هررهنظر آو نااد و ورسا  ،عضررویت
1. Political Participation
2. Political Knowledge
3. Huntington & Nelson
4. Milberath
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داوطلبانۀ افراد در سازما آا ،گروهآا ،و انجینآای اجتیاعی ،مشرارکت سیاسری را افرزای مریدآرد.
اگر نظامآای سیاسی ه واآهد هاقی هیانهرد ،هایرد مرؤثر و مشرروع هاشرهد .اعیرال دویرت هایرد ترا حرد
زیادی شهروندا را راضی نگه دارد تا هتواند موجودیرت درود را در طرو نیمردو حفر کهرد .ثبراو،
مؤثر هود  ،و مشروعیت نظام سیاسی ،راه ۀ مسرتقییی هرا رقاهرت و مشرارکت سیاسری دارد ( ییونرد و
ورها .)217 :2۰15 ،آانتیهگتو و نلسو  ،مشارکت سیاسی را یکری از مه تررین شرادصآای توسرعۀ
سیاسی و تراهع دو عامرل نگروآرا و اویو یتآرای ن بگرا سیاسری و وضرعیت گروهآرا و نهادآرای
اجتیاعی میانجی در جامعه ههشیار ورده و هرر ایرن نظرنرد کره فرایهرد مشرارکت سیاسری از طریرق دو
مجرا شکل میگیرد :ایف) مجرای تحرک اجتیاعی :ههاینمعها کره کسر مهزیتآرای اجتیراعی هرا ،
در فرد احساس توانایی و نگروآای مع روف هره اثره شری در تصیی سرازیآای نهادآرای عیرومی
ایجاد میکهد و ایرن عوامرل آهری ،زمیهرۀ مشرارکت سیاسری و فعاییرت اجتیراعی را فرراآ میکههرد.
درواقع ،مهزیت اجتیاعی ها و احساس اثره شری سیاسری ،ههمثاهره متغیرر میرانی ،مشروق مشرارکت
سیاسی و اجتیاعی میشرود .آرانتیهگتو و نلسرو  ،تحصریالو را متغیرر مهزیتریای میدانهرد کره هرر
مشارکت سیاسی ،تأثیرگ ار است .ب) مجرای سازمانی ،یعهی عضرویت و مشرارکت فعرال در گروهآرا
و نهادآا و سازما آای اجتیاعی و سیاسی ،احتیال مشرارکت در فعاییتآرای اجتیراعی و سیاسری را
افزای

میدآد (آانتیهگتو و نلسو .)53 :2۰13 ،
 انتجام سیاسی :انسجام سیاسی ،ناظر هر میزا و ایگوی راه ۀ متقاهرل هرین کهشرگرا و گروهآرا

و دردهفرآه آرای سیاسری تیایزیافتره اسرت .وحرردو از ریشرۀ «و-ح-د» مصردر هروده و در یغررت،
ههمعهای «یگانه هود و یکی هود » ،یگانه شد دو یا چهد چیز در پر یرو «امرر واحرد»« ،گررد مرد
هررای آرردفی معررین» ،و «آیبسررتگی قرروم و اتحرراد» اسرت .وحرردو در علر سیاسررت ،یررک مفهرروم
سیاسرریرراجتیرراعی و هررهمعهای یگررانگی و آیبسررتگی در کررارکرد احرزاب اسررت و عرردهای نیررز را
ههصورو آ ریی و آیبسرتگی چهرد گرروه و حرزب تعریرف کردهانرد .در مباحرث سیاسری ،وحردو

سیاسی و اتحاد سیاسی( 1انسجام سیاسی) هه یک معها ههکار رفته اسرت کره آیرا  ،یگرانگی درونری و
آیبستگی هیرونی در عرصۀ زیست جیعری جوامرع اسرت .درمجیروع ،وحردو در مفهروم ایجراهی،
ههمعهای یکپارچگی و پیوستگی و در مفهوم سلبی ،ههمعهای عردم تفررق اسرت (پرورفرد.)49 :1392 ،
میا دورکای  ،انسرجام و آیبسرتگی را هررای آرر جامعرهای زم میدانرد (رآبرر و حیرردری:139۰ ،
1. Political Unity
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نیرز تودهآرای

 .)22۰انسجام ،ههمعهای یکپارچگی ملت ،عامل استحکام جامعه اسرت و م اطبرا

ملرت ،مسرئو نظرام ،و دسررتگاهآای دویتری آسرتهد (کرهالییاصررل .)1394 ،انسرجام سیاسری هرره
پیوستگی ،آیبستگی ،اتحاد و تعامل حسهه و پایدار هین سادتار و عاملیت اشاره دارد.
 اتیماد سیاسی :اعتیاد ،ههیا تعامالو و رواهط اجتیاعی در رواهط هین مرردم و حکومرت اسرت
(جهانگیری و اهوتراهیزارچی .)1391 ،اعتیاد سیاسی هه رواهرط مرردم و دویرت میپرردازد کره یکری از
عوامرل ضرروری هررای ادارۀ ههترر امرور کشرور ،رشرد و توسرعۀ هیشرتر ،و ترأمین نیازآرای مرردم اسررت
( وایفقاری و جعفری علی هادی .)1397 ،اعتیاد سیاسی هیرانگر سر ف و میرزا اعتیرادی اسرت کره
شهروندا هه نهادآای تصریی گیری و مردیرا سیاسری حکومرت دارنرد (ایرور و راد .)139۶ ،اعتیراد
سیاسی ،امری آهی و هرایهد نگرو شهروندا یک جامعرۀ سیاسری هره ماآیرت و رفترار نظرام سیاسری
جامعه و پی هیهی یهردۀ سیاسری نظرام اسرت (اسردی و رضروی .)1394 ،افرزای اعتیراد سیاسری،
موج تعامل هیشرتر و ههترر هرین مرردم و مشرارکت سیاسری مرردم میشرود و در مقاهرل ،کراآ

،

موج عدمحیایت و پشرتیبانی مرردم از مسرئو  ،عردم رعایرت قروانین و مقررراو ،عردمحیایت از
هرنامهآای دویت ،کاآ مشارکت سیاسی ،فرار از پردادت ماییاو ،سررایت هیاعتیرادی هره نهادآرا و
سازما آای دویتی و در موارد دیلی حاد ،موج هحرا مشروعیت میشرود هرهآیریندییرل ،اعتیراد
سیاسی آییشه یکی از کانو آای تجرهۀ مسئو هوده و هره رووآرای گونراگونی سرعی در افرزای
داشتهاند (جهرا هین و امرامی .)1393 ،ات مکا  ،عوامرل سرادتاری مرؤثر هرر اعتیراد یرا هیاعتیرادی
سیاسی در هین شهروندا را هه پهج عامل تقسی میکهد:
ایف) آیبستگی آهجاری ،یا متضاد  ،آرجومرج آهجاری ( نومی)
ب) پایداری نظ  ،یا متضاد  ،تغییر ههیادین
ج) شفافیت سازما اجتیاعی ،یا متضاد  ،رازداری گستردۀ سازما
د) ان

و شهایی ،یا متضاد  ،هیگانه هود ها محی ی کره مرردم در دسرت هره کره

میزنهد (ح تعلق هه جامعه)
آ) پاسرگویی هه مردم و نهادآا ،و متضاد  ،دودسری و عردم مسرئوییتپ یری کره هرا
عهوا رضایت از اوضاع سیاسی از یاد شده است (ارسیا و ساعی.)1398 ،
هرایناساس ،اعتیاد سیاسی ههنظر دیوید استو  ،1مجیوعهای از نگروآای مثبت درهرارۀ
1. David Stone
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موضوعآای سیاسی است که آ ههسیت ردیر سیاسری و آر ههسریت متصردیا اقتردار در

جامعه جهت مییاهد .نوری  1نیز در تعریرف اعتیراد سیاسری هره پرهج شرادص مهر  ،یعهری
حیایت از اجتیاع سیاسی مانهد ملت ،کشور (حیایت از کشور در زمرا جهر ) حیایرت از
قانو اساسی کشور حیایت از امور اجرایی ردی مانهد دموکراس ی و ...حیایرت از نهادآرای
ردی مانهد حکومت ،مجل  ،قوۀ قضائیه ،پلی  ،هوروکراسی ،احزاب سیاسری ،و ...حیایرت

از کارگزارا سیاسی و رسسای سیاسی و اجرایی ،اشاره کرده اسرت .هرهنظر هریترزر 2نیرز اعتیراد
سیاسی درهردارندۀ سه هعد اعتیاد هه نظام سیاس ی ،اعتیاد هره نهادآرای سیاسری ،و اعتیراد هره
کهشگرا سیاسی است .کالوس اوفه 3در توجیه نیاز هه عهصر اعتیاد و ههو یژه اعتیاد سیاسی در
جامعه و ها فر

ایهکه اعتیاد در آر جامعهای موجود است ،فعال کرد و حفر

را هرهجای

ایجاد  ،صحیفتر میداند .وی انگیزهآای فردی را هرای پایداری و قوام اعتیاد ،ناقص میهیهد
و هرای تکییل

دو راهحل پیشههاد میدآد :ن ست ،توجه هره گروهآرا (هرهطورکلی) هرهعهوا

مهبع تقویت آو یتآای مشرترک و احسراس تعلرق فررد و دوم ،نهادآرای جامعره کره هراسراس
توانیهدی درود مریتوانهرد اعتیراد را در سر ف جامعره گسرترو دآهرد (مررادی ،کواکبیرا  ،و
فالحتپیشه.)139۶ ،
 فرهنگ سیاسی :فرآه سیاسی مررحصول ترراریر نظرام سیاسری اسرت کره ،در رفترار
عیومی و تجرههآای ش صی ریشه دارد ،و م ایعه  ،فرایهد تبردیل تقاضراآا و دواسرتهآا هره
تصیییاو ،استراتژیآا و سیاستآا را نشا میدآد .ههاهراین تحلیل فرررآه سیاسری عامرل
ترسی تصویری واقعی از راه ه اقتدار سیاسی و ارزوآاست و ارزیاهی دقیق میزا مشروعیت
نظام سیاسی قلیداد می شود.
 .2پیشینۀ پژوهش
پژوآ آای انجامشده درهارۀ سرمایۀ سیاسی ،ههمهظور انجام فراترکی در پژوآ حاضرر ،در
جدول شیاره ( )1ارائه شدهاند.

1. Norris
2. Bretzer
3. Claus Offe
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جدول شماره ( .)1پیشینۀ تجربی پژوهش

نویسندگا) و تاریخ نشر
پناهی و شایاا) ()1386
تاجیک و جعفری () 1387
شای اا) ()1387
طالبی و همک ارا) () 1387
سرایی و صفیری () 1388
سردارنیا و همک ارا) () 1388
هاشمی و همکارا) () 1388
شای اا) () 1389
خانباشی () 1390
زاهدی و خانباشی () 1390
جهانایری و ابوترابی زارچی () 1391
خانباشی و همک ارا) () 1391
سیدا ا ی و نتظری ()1391
اشتریا) و ا یرزاده () 1392
اصغری و اسدی () 1392
پیرا)نداد و عبادی () 1391
ساعی و روش ()1392
عبادی و همک ارا) () 1393
راد و فتحی () 1393
ا امجمع) زاده و همک ارا) () 1393
عدلی پور و همک ارا) () 1393
اسدی و رضوی ()1394
نیک ل کی و همک ارا) () 1394
نرگسیا) و همک ارا) () 1392
اعتمادیفر () 1392
حبی پور و وسوی خورشیدی () 1395
کوش کی () 1396
جعفرآبادی و هم کارا) () 1397
خواج) سروی و فرهادی () 1397
وییی () 1397
خوشفر و هم کارا) () 1398
رادی و دیوری () 1398
آقایی خان) برق و همکارا) () 1399
اسدپور و رادی () 1399
دا غانیا) و کشاورز ()1399

جا ع) آ اری
شهروندا)
دانشجویا)
شهروندا)
دانشجویا)
دانشجویا)
شهروندا)
شهروندا)
شهروندا)
شهروندا)
شهروندا)
دانشجویا)
شهروندا)
دانشجویا)
شهروندا)
علما)
شهروندا)
اساتید دانشااه
اساتید
تحلیل ثانوی)
دانشجویا)
جوانا)
شهروندا)
شهروندا)
شهروندا)
تحلیل ثانوی)
شهروندا)
علما)
شهروندا)
پدوهش
دانشجویا)
شهروندا)
شهروندا)
دانشجویا)
شهروندا)
شهروندا)

نمون)
630
380
441
380
270
1197
1643
441
384
405
430
384
300
384
405
300
100

روش نمون)گیری
تصادفی
تصادفی ساده
تصادفی
طبق) ای تناس
سهمی)ای
تصادفی
طبق) ای تناس
تصادفی
تصادفی
تصادفی
تصادفی طبق)بندی
تصادفی
خوش)ای
تصادفی ساده
تصادفی
خوش)ای
تصادفی
گلول)برفی
تصادفی
تصادفی

384
600

خوش) ای چند رحل) ای

400
384
383
390
400
400
407
490
200
373
300

تصادفی
تصادفی
تصادفی
هدفمند
خوش) ای و تصادفی
تصادفی طبق)بندی
تصادفی طبق)ای
تصادفی
هدفمند
تصادفی طبق)ای
سهمی)ای تصادفی
تصادفی ساده
خوش)ای
طبق) بندی تصادفی

مهبع :یافتهآای پژوآ
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ک ا)
تهرا)
تهرا)
تهرا)
تهرا)
تهرا)
شهد و سب،وار
تهرا)
تهرا)
تهرا)
تهرا)
شیراز
ایرا)
تهرا)
تهرا)
تهرا)
تهرا)
ایرا)
ای ان
ایرا)
اصفها)
تبری،
ایرا)
کر ا)
تهرا)
کل کشور
ق
سب،وار
گرگا)
ایرا)
اردبیل
گ گان
کردستا)
اردبیلی
شاه ی شهر
شیراز
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 .3نوآوری پژوهش
سرررمایۀ سیاسرری ،مفهررومی هسرریار مه ر و نرروین در ادهیرراو پژوآشرری اسررت .در ای ررا  ،هررهتازگی در مبحررث
سرررمایۀ سیاسرری هررهعهوا یکرری از مؤیف رهآای حکیرانرری ،پژوآ آررایی انجررام شررده اسررت و ایررن مقویرره،
آیچهررا موضرروعی نوپررا هرروده و شررادصآای اصررلی در پژوآ آررای تجره ری هررهدوهی تکرروین نیافترره و
هومیسازی نشرده اسرت .ایرن پرژوآ هرا توجره هره اآییرت مسرئلۀ سررمایۀ سیاسری و نیراز نظرام سیاسری هره
سیاسررتگ اری در ایررن عرصررۀ مهرر ررررههدییل حساسرریت داورمیانرره و نظررام جهررانی (ازجیلرره مهازعرراو
قومی ،کشیک اجتیراعی ،تعرار قرومی و تعرار دویترملت) ر هرر شرد ترا پژوآ آرای انجامشرده
در فاصررلۀ زمررانی (انجررام ن سررتین پررژوآ )  138۶تررا  ( 1399درررین پررژوآ انجامشررده) ،شررادصآای
سرمایۀ سیاسی را هرا اسرتفاده از روو فراترکیر  ،شهاسرایی کررده و عوامرل مرؤثر هرر را دسرتهههدی و تحلیرل
کهد .هرایناساس ،ایرن پرژوآ  ،از ن سرتین تحقیقراو جرامع و فراگیرر درهرارۀ سررمایۀ سیاسری هرا تأکیرد هرر
چهار مؤیفۀ فرآه سیاسی ،اعتیاد ،انسجام ،و مشارکت سیاسی ههشیار می ید.
 .4الگوی نظری پژوهش
ایگوی نظری پژوآ حاضر ها تک یه هر مبانی نظری و م ایعاو تجرهی (پیشیهه) ،ههشرکل زیرر
ترسی شده است.
شکل شماره ( .)1الگوی نظری هرمایۀ هیاهی

عوامل چندگانه
(فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و جمعیتی)

سرمایة سیاسی

اعتماد سیاسی

انسجام سیاسی

شارکت سیاسی

فرهنگ سیاسی

مهبع :یافتهآای پژوآ
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 .5روش پژوهش

هرای انجام پژوآ حاضر از روو فراترکی  1استفاده شرده اسرت کره ریشره در ایرن مفروضره دارد کره
دانر  ،امرری انباشرتی و تراکیری اسرت و گسرترو دانر در مرورد یرک موضروع میتوانرد از طریررق

«یکپارچهسازی و تلفیق 2شواآد پیشرین» ههدسرت یرد (آرانتر ،اشرییت ،و جکسرو  .)198۶ ،3ایرن
روو ،روشی کیفی و مبتهیهر مرور نظاممهد پژوآ آرای اسرهادی هررای شرهادتی درف درهرارۀ پدیردۀ
موردم ایعه است .فراترکی در پرژوآ حاضرر ،از نروع یکپارچهکههرده اسرت کره در ترالو شرده
است م ایعاو پیشین هرحس متغیرآایشا دستهههدی و در مقویرهآای مفهرومی قررار گیرنرد .تحلیرل
مبتهیهر دادهآای سال  138۶ترا  14۰۰هرا آردف فراترکیر (مرروری هرر نترایج پژوآ آرا و تجییرع
آا) است .آدف این روو ،م ایعه یافتهآا در یرک هرازۀ زمرانی ثاهرت هرا کهتررل درسرتی و نادرسرتی
واحردآای تحلیرل (اعتبرار و روایری) اسرت .حجر نیونرۀ موردم ایعره 35 ،سرهد هروده کره هره روو
تعیدیرغیراحتیایی انت اب شدهاند .ایگوی رمانی پژوآ  ،ایگروی سررمایۀ سیاسری اسرت و از ایرن
نظریه ههعهوا مبهایی هرای سهرشهاسی و تحلیل تجرهری واقعیرت اجتیراعی (عوامرل مرؤثر هرر سررمایۀ
سیاسرری) اسررتفاده شررده اسررت .هرایناسرراس ،در فرایهررد م ایعرره در مرحلررۀ ن سررت ،کلیرردوادهآای
«سرررمایۀ سیاسرری ،اعتیرراد سیاسرری ،مشررارکت سیاسرری ،فرآهرر سیاسرری ،و انسررجام سیاسرری»،
هررهطورکلی از پایگرراه مجلررۀ ت صصرری نررور ،نشررریهآا و مجلررهآای ایرانرری ،پایگرراه علیرری جهرراد
دانشگاآی ،و پژوآشگاه علوم و فهاوری اطالعاو ،جسرتوجو و هررای تکییرل فرایهرد جسرتوجو ،از
کتاه انهآا و مراکز پژوآشی استفاده شد و پ از هررسی اسرهاد پرژوآ و تعیرین ارتبرا هرا موضروع و
اآداف پژوآ حاضر ( 7۶سهد کلی) 35 ،سهد نهرایی انت راب شردند .اسرهاد موردتحلیرل هرپایرۀ 5
مقویۀ اصرلی یعهری )1 :مش صراو عیرومی  )2اآرداف و پرسر آای پرژوآ
پژوآ

 )3رووشهاسری

 )4متغیرآای موردهررسی  )5یافتهآا و نتایج پژوآ  ،تحلیل شدهاند.

 .6یافتههای پژوهش
یافتهآای پژ وآ در دو ه

توصیفی و تحلیلی ارائه شده است.

1. Meta-Synthesis
2. Integration
3. Hunter, Schmid&Jackson
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 .6- 1یافته های توصیفی پژوهش

 هراسراس دادهآررای موردهررسرری ،شرهروندا ( ۶۰درصررد) ،دانشررجویا ( 22/8درصرد) و
استادا و معلیا و دادهآای ماری ها ( 5/7درصد) ،محور م ایعه پژوآشگرا هوده است
 در میررا قلیروآررای پررژوآ  ،ته ررا  ،هررا ترین درصررد ( 31/4درصررد) را هرره دررود
ادتصاص داده و دراسا رضوی و ق ( 5/7درصد) در مرتبۀ هعدی قرار گرفتهاند
 51 درصد پژوآ آا هه روو تصادفی ساده ( 18مورد) 2۰ ،درصد هره روو تصرادفی
طبقهای ( 7مورد) 14 ،درصد هره روو دوشرهای ( 5مرورد) 9 ،درصرد هره روو آدفیهرد (3
مورد) و  ۶درصد هه روو سهییهای ( 2مورد) انجام شدهاند.
 سرمایۀ سیاسی ههعهوا متغیرر واهسرته در  35پرژوآ  57/1 ،درصرد در هعرد اعتیراد
سیاسی ( 2۰مورد) 28/5 ،درصد در هعد مشارکت سیاسری ( 1۰مرورد) 8/5 ،درصرد در هعرد
سرمایۀ سیاسی ( 3مورد) و  5/7درصد در هعد فرآه سیاسی ( 2مرورد) موردتوجره پرژوآ
هودهاند.
 2۰ درصررد از پژوآ آررا در اسررتا آای درحررالتوسررعه 32 ،درصررد در اسررتا آای
کیترتوسعهیافته ،و  48درصد در استا آای توسعهیافته اجرا شدهاند.
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 .6- 2یافته های تحلیلی پژوهش
جدول شماره ( .)2عوامل مؤیر بر هرمایۀ هیاهی

شاخص

قول) عام

فاهی خرد

 . 1رضا یت
اجتماعی

وسایل رفاهی و آزادی ردم ،رضایت از زندگی ،رضایت از عملکرد دولت ،تمش برای
کس رضایت ردم ،خوش بینی ب) آینده ،ا ید اجتماعی ،تأ ی رفاه اجتماعی شهروندا)

 . 2شارکت
اجتماعی

عضویت در انجم های سیاسی ،فرصت شارکت نخباا) در سیاست ،فرصت تعا ل و
شارکت رد ی در نظام سیاسی ،عضویت در گروه فرهنای سیاسی  ،عضویت و فعالیت در
ساز ا) های داوطلبان) ،شارکت در انتخابات لی حلی ،عضویت در گروه های سیاسی،
برقراری ارتباط سیاسی ،شارکت اجتماعی غیررسمی ،شارکت واقعی شهروندا) در انتخابات،
شکل گیری شبک)های اجتماعی ،عضویت در ساز ا) و نهاد بسیج ،فعالیت ح،بی ،همکاری در
انجم دانشااهی و غیردانشااهی ،فعالیت و عضویت در همایش و نشست

اجتماعی

139

 . 3اعتماد
اجتماعی

اعتماد عمو ی ب) دولت ،اعتماد ب) ساز ا) های دولتی ،اعتماد ب) نهادهای سیاسی ،تقویت
شبک)های خویشاوندی ،اعتماد تقابل ب) یک دیار ،احترام تقابل اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،تقویت اعتماد عمو ی ،اعتماد ب) نهادها و کنشارا) سیاسی ،اعتماد ب) عملکرد
دولت و نهادهای سیاسی ،باور ب) ی،ا) صداقت سیاسی ،ایما) ب) کنشارا) دولتی

 . 4انسجام
اجتماعی:

ارتباط سال س) جانب) بی دولت ،بازار و جا ع) ،انسجام دنی ،برقراری ارتباط اجتماعی،
پیوندهای اجتماعی ،اف،ایش گفت وگوی ؤثر دوطرف) بی لت و دولت ،د وکراتی،ه کرد) و
اف،ایش گفت وگوی عمو ی ،همبستای اجتماعی ،اف،ایش تعا ل اجتماعی ،کاهش وان توسعۀ
سر ای) اجتماعی ،بهبود بسترهای تعا ل دنی ،ا کا) گفت وگوی آزادان) سیاسی

أخ
رادی و دیوری ( ،)1398پناهی و شایاا) (  ،)1386سرایی و صفیری ( ،)1388شایاا)
( ،) 1389اصغری و اسدی (  ،) 1392آقایی خان)برق و همکارا) ( ،) 1399جهانایری و ابوترابی
( ،) 1391اشتریا) و ا یرزاده ( ،) 1392اعتمادی فر () 1395
نیک لکی و همکارا) ( ،)1394رادی و دی وری ( ،)1398پناهی و شایاا) ( ،)1386شایاا)
( ،)1389خوش فر و همکارا) ( ،)1398عدلیپور و همکارا) ( ،)1393عبادی و همکارا) (،)1392
ا امجمع)زاده و همکارا) ( ، )1393وییی ( ،) 1397راد و فتحی ( ،)1393اسدپور و رادی (،)1399
آقایی خان)برق و همکارا) ( ،)1399سیدا ا ی و نتظری ( ،)1391هاشمی و همکارا) (،)1388
تاجیک و جعفری ( ،)1387حبی پور و وسوی خورشیدی ( ،)1395اعتمادی فر () 1395
نیک لکی و همکارا) ( ،)1394رادی و دیوری ( ،)1398پناهی و شایاا) ( ،)1386شایاا)
( ،)1389خانباشی و همکارا) ( ،)1391شایاا) ( ،)1387اصغری و اسدی ( ،)1392خوش فر و
همکارا) ( ،)1398نرگسیا) و همکارا) ( ،)1394عدلیپور و همکارا) ( ،)1393عبادی و همکارا)
( ،)1392ا امجمع)زاده و همکارا) ( ،) 1393راد و فتحی ( ،)1393آقایی خان) برق و همکارا) (،)1399
سیدا ا ی و نتظری ( ،)1391زاهدی و خانباشی ( ،)1390تاجیک و جعفری ( ،) 1387اشتریا) و
ا یرزاده ( ،)1392حبی پور و وسوی خورشیدی ( ،)1395اعتمادی فر () 1395
رادی و دیوری ( ،)1398پناهی و شایاا) (  ،)1386شایاا) ( ،) 1389خانباشی و همکارا)
( ،) 1391شایاا) ( ،) 1387خوشفر و همکارا) ( ،) 1398نرگسیا) و همکارا) ( ،) 1394عبادی
و همکارا) ( ،) 1392ا ام جمع) زاده و همکارا) ( ،) 1393وییی ( ،) 1397راد و فتحی (،) 1393
آقایی خان) برق و همکارا) ( ،)1399سیدا ا ی و نتظری ( ،) 1391جعفرآبادی و همکارا)
( ،) 1397تاجیک و جعفری ( ،) 1387سردارنیا و همکارا) ( ،) 1388حبی پور و وسوی
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خورشیدی ( ،) 1395اعتمادی فر () 1395

 . 1سواد
رسان) ای

 . 2تعهد
اخمقی

فرهنای

 . 3عملکرد
رسان) لی

 . 4فرهنگ
سیاسی

اقتصادی

 . 1ارتقای

سطح سواد شهروندا) ،آگاهی و دانش رسان) ای ردم ،توانایی تفکر انتقادی در ورد
حتوای رسان) ها ،توانایی درک حتوای پیام های رسان) ها ،توانایی تحلیل و ارزیابی
پیام های رسان) ها ،پیشرفت فناوری و آگاهی ردم ،استفاده از فناوری نوی ارتباطی و
اطمعاتی برای شارکت سیاسی ردم ،شبک) های اهواره ای فارسی زبا) ،ارتباط
تنااتنگ رسان) با نظام آ وزشی ،استفاده از رسان) های ختلف ،دسترسی و استفاده از
رسان) ها ،تأثیر ی،ا) استفاده از اینترنت بر سر ای) سیاسی ،ابعاد دانش و هارت سیاسی
تعهدات اخمقی سئوی) ،ت رجیح ن اف عمو ی بر ناف شخصی ،پر هی ،از اتم
بیت المال ،احساس وظیف) و تعهد ،الت،ام سئوی ) جا ع) ب) ا ور دینی ،جم گرایی،
سئولیت اخمقی
ی،ا) اعتماد ب) اخبار رادیو وتلوی،یو) ،تمش رسان) ها برای هدایت و کنترل فرهنگ
سیاسی افراد جا ع) ،کاهش وقعیت انحصاری رسان) لی ،نحوه واجه) رسان) لی با
رسان) رقی  ،قابل) نرم ب ا پیا دها و الاوهای تبلیغی ف رهنگ سیاسی رسان) خارجی،
ی،ا) استفاده از رسان) های داخلی ،ی،ا) استفاده از رسان) خارجی ،اعتماد ب) رسان) های
لی ،نوع رسان) های ورداستفاده در جا ع) و خانواده ،اثربخشی رسان) ها ،شبک) های
اهواره ای فارسی زبا) و ارتباط تنااتنگ با نظامهای سیاسی
تقویت ارزش های لی ،تقویت ردمسایری ،ایجاد فضای رقابت سیاسی ،کاهش فضای
ایدئولوژیک و سنت گرای غیرد وکراتیک ،آزادی اجتماعی سیاسی ،گسترش فضاهای عمو ی،
اف،ایش فرهنگ سیاسی ،تقویت خانوادة سیاسی ،تضعیف فرهنگ قبیل) گرایی ،عبور از باورهای
طایف) ای ،ک رنگ شد) سنت گرایی در جا ع) ،کاهش تقدیرگرایی ،کاهش تعص
اجتماعی سیاسی ،ج نیروهای ت ازة دارای ارزش های عام ،هنجارهای سیاسی ،اف،ایش
شبک) های سیاسی ،بهبود سطح بینش سیاسی عمو ی ،جا ع) دنی توانمند ،توانایی سخ
گفت با ردم ،تکثر راک ،و راج قدرت اجتماعی ،شفافیت سیاسی ،باز بود) بیشتر دولت،
توسع) سر ای) سیاسی ،سطح ا نیت سیاسی در جا ع) ،رقابت بی نهادها سیاسی
بهبود وضعیت رفاهی ،ایجاد تعادل و تناس بی شاخص های زندگی شخصی و زندگی

نیک لکی و همکارا) ( ،) 1394خانباشی و همکارا) ( ،)1391پیرا) نداد و عبادی (،)1392
طالبی و همکارا) ( ،) 1387نرگسیا) و همکارا) ( ،) 1394عدلی پور و همکارا) ( ،)1393عبادی
و همکارا) ( ،) 1392اسدپور و رادی ( ،)1399دا غانیا) و کشاورز ( ،)1399کوشکی (،) 1396
جهانایری و ابوترابی ( ،)1391اسدی و رضوی () 1394
رادی و دیوری (  ،)1398طالبی و همکارا) (  ،) 1387عدلی پور و همکارا) (،) 1393
جهانایری و ابوترابی ( ،)1391سیدا ا ی و نتظری ( ،) 1391جعفرآبادی و همکارا) (،) 1397
هاشمی و همکارا) () 1388
رادی و دیوری ( ،)1398خانباشی و همکارا) ( ،) 1391طالبی و همکارا) ( ،) 1387اصغری و
اسدی ( ،) 1392نرگسیا) و همکارا) ( ،)1394عبادی و همکارا) ( ،)1392اسدپور و رادی
( ،) 1399کوشکی ( ،) 1396اسدی و رضوی () 1394

نیک لکی و همکارا) ( ،) 1394رادی و دیوری ( ،) 1398پناهی و شایاا) ( ،)1386شایاا)
( ،) 1389خانباشی و همکارا) ( ،)1391سرایی و صفیری ( ،)1388شایاا) ( ،)1387پیرا) نداد و
عبادی ( ،)1392اصغری و اسدی ( ،) 1392خوشفر و همکار ا) ( ،) 1398نرگسیا) و همکارا)
( ،) 1394عدلی پور و همکارا) ( ،)1393عبادی و همکارا) ( ،)1392ا ام جمع)زاده و همکارا)
( ، ) 1393وییی ( ،) 1397اسدپور و رادی ( ،) 1399آقایی خان) برق و همکارا) (،)1399
هاشمی و همکارا) ( ،) 1388اشتریا) و ا یرزاده () 1392
رادی و دیوری ( ،)1398پناهی و شایاا) (  ،)1386شایاا) ( ،) 1389خانباشی و همکارا)
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کاری (اف،ایش کیفیت زندگی کاری) ،ی،ا) رضایت از اوضاع اقتصادی ،پایااه
اقتصادی اجتماعی شهروندا) ،درآ د ،وضعیت شغلی خو  ،ن اف و پ اداش اجتماعی،
ا ید ب) آینده اقتص ادی جا ع) ،ا نیت سر ای) گ اری ،بهبود وضعت شغلی
رف شکمت عیشتی ،اف،ایش توا) رفاهی ردم در برابر بحرا) و تحری  ،توزی
عادین ) ثروت و رفاه ،کاهش تبعیض اقتصادی ،ا نیت شغلی ،اف،ایش فرصت های شغلی،
ا نیت اقتصادی (تأ ی خوراک ،پوشاک و سک ) ،تأ ی نیازهای ادی ،ثبات اقتصادی
در جا ع) ،حل بحرا) تورم اقتصادی ،کنترل قیمت کای و اقمم خوراکی
تخصص در نقش ،هارت و تجار در سئولیت اجتماعی ،تدبیر و عقمنیت در حل
نیازهای شهروندا) ،برنا ) ری،ی برای حل شکمت اقتصادی ،استفاده درست و بهین) از
ا کانات وجود ،استف اده عملی و غیرش عاری از شارکت رد ی در تصمی سازی،
برنا ) ری،ی ،اجرا و نظارت بر اداره ا ور کشور  ،خمقیت و نوآوری در اداره کشور،
جوا) گرایی جا ع) در دیریت

( ،) 1391شایاا) () 1387

طالبی و همکارا) ( ،) 1387اصغری و اسدی (  ،)1392خانباشی ( ،) 1390خواج) سروی و
فرهادی ( ،) 1397اعتمادی فر () 1395
رادی و دیوری ( ،)1398پناهی و شایاا) ( ،)1386شایاا) ( ،)1389خانباشی و همکارا) (،)1391
پیرا) نداد و عبادی ( ،)1392شایاا) ( ،)1387اصغری و اسدی ( ،)1392خوش فر و همکارا) (،)1398
نرگسیا) و همکارا) ( ،)1394عبادی و همکارا) ( ،)1392ا امجمع)زاده و همکارا) ( ،)1393وییی
( ،)1397راد و فتحی ( ،)1393اسدپور و رادی ( ،)1399دا غانیا) و کشاورز ( ،)1399کوشکی
( ،)1396ساعی و روش ( ،)1392جهانایری و ابوترابی ( ،)1391خانباشی ( ،)1390سیدا ا ی و
نتظری ( ،)1391زاهدی و خانباشی ( ،)1390هاشمی و همکارا) ( ،)1388تاجیک و جعفری (،)1387
سردارنیا و همکارا) ( ،)1388خواج)سروی و فرهادی ( ،)1397اسدی و رضوی ( ،)1394حبی پور و
وسوی خورشیدی ( ،)1395اعتمادیفر () 1395

عدم نف شخصی سئوی) ،نارش ردم نسبت ب) تمش دولت در ایجاد رفاه اجتماعی
اقتصادی ،پاسخ گو و کارآ د بود) حاکمیت ،ص ادق بود) سئوی ) با ردم ،دلسوز بود)
دولتمردا) در ورد ردم ،باور ب) عدم سوءاستفاده سئوی ) از بیت المال و از قام و
وقعیت ،باور ب) پایبندی سئوی ) ب) وعده ها ،باور ب) عدم فری ردم از سوی سئوی )
گروه ها و اح،ا سیاسی ،اعتقاد ب) راستاو بود) سئوی ) سیاسی و اح،ا سیاسی در
بارزه با فساد ،تقویت آزادی سیاس ی ،شروعیت سیاسی ،حل نازعات سیاسی توسط
حاکما) ،ح پارتی بازی در ادارات و گ،ینش درست سئوی) ،عدم استفاده از
شیوه های خشونتبار ،تقویت ا نیت دنی ،تقویت ا نیت جانی ،توسعۀ حوزه سیاس ی،
نهادهای کنترلی و نهادهای ربوط ب ) زن دگی روز ره ،پخش سئولیت اجتماعی،
عملکرد درست نهادها ،برقراری رابط) ن،دیک و تنااتنگ با ش هروندا) و توج) ب) نظرات
آنا) ،توج) ب) ناف هم ) اف راد و گروه ها و طبقات جا ع) ب) طور عادین) و نصفان)،
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پایبندی عملی ب) بانی ش فافیت اداری ب) ویده در ز ین) انجام ا ور جاری ردم ،کمک
ب) اقشار ضعیف و آسی پ یر جا ع)

جمعیت ی

 . 3کارایی
اجتماعی -
سیاسی

احس اس کارآ دی و اثربخشی سیاسی ،کاهش احساس بی قدرتی سیاسی ،کاهش
بیاانای سیاسی ،اف،ایش آگاهی سیاسی ،شروعیت نظام سیاسی ،شکل گشایی
شهروندا) ،عدالت حوری و سازگاری (اطمینا)) ،القای اطمین ا) خ اطر ب ) ردم و
جل اعتم اد آن ا) ب ) برنا ) ها و اقدا ات دولت از طری شفا سازی ،توجی ) و اقن اع
افک ار عم و ی ب) وسیل) استدیل نطقی ،توج) ب) ارزش ها ،خواست) ها و باورهای ردم
و اعتم اد تقاب ل دول ت ب ) ظرفیت های آنا) ،خمقیت و نوآوری

ز ین) ای جمعیتی

جغرافیای سکونت ،حل تول د ،ساختار جغرافیایی ،ساختار قو ی ،حل زندگی ،زب ا)
ادری ،جنسیت ،س  ،وضعیت تأهل ،قو یت ،سطح تحصیمت ،نوع ش اغل ،پایااه
اقتصادی اجتماعی ،تعداد اعضای خانواده ،هویت شغلی افراد

نیک لکی و همکارا) ( ،) 1394رادی و دیوری ( ،) 1398پناهی و شایاا) ( ،)1386شایاا)
( ،) 1389خانباشی و همکارا) ( ،)1391سرایی و صفیری ( ،)1388شایاا) ( ،)1387پیرا) نداد و
عبادی ( ،)1392طالبی و همکارا) ( ،) 1387اصغری و اسدی ( ،)1392خوش فر و همکارا)
( ،) 1398نرگسیا) و همکارا) ( ،)1394عدلی پور و همکارا) ( ،) 1393عبادی و همکارا)
( ،) 1392ا ام جمع) زاده و همکارا) ( ،) 1393وییی ( ،) 1397راد و فتحی ( ،) 1393اسدپور و
رادی ( ،) 1399آقایی خان)برق و همکارا) ( ،) 1399دا غانیا) و کشاورز ( ،) 1399کوشکی
( ،) 1396ساعی و روش (  ،)1392جهانایری و ابوترابی ( ،)1391خانباشی ( ،) 1390سیدا ا ی
و نتظری ( ،) 1391زاه دی و خانباشی ( ،) 1390جعفرآبادی و همکارا) (  ،) 1397هاشمی و
همکارا) ( ،) 1388تاجیک و جعفری ( ،) 1387سردارنیا و همکارا) (  ،)1388خواج) سروی و
فرهادی ( ،) 1397اسدی و رضوی ( ،)1394اشتریا) و ا ی رزاده ( ،)1392حبی پور و وسوی
خورشیدی ( ،) 1395اعتمادی فر () 1395
رادی و دیوری ( ،)1398پناهی و شایاا) (  ،)1386شایاا) ( ،) 1389سرایی و صفیری
( ،) 1388شایاا) ( ،) 1387آقایی خان) برق و همکارا) ( ،)1399سردارنیا و همکارا) (،) 1388
هاشمی و همکارا) ( ،) 1388جهانایری و ابوترابی ( ،) 1391خانباشی و همکارا) (،) 1391
اشتریا) و ا یرزاده ( ،)1392نرگسیا) و همکارا) ( ،) 1394جعفرآبادی و همکارا) () 1397
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سرانجام ،در گام نهایی فراترکی (مرحلۀ آفت ) مؤیفهآای پهجگانۀ مؤثر هر سرمایۀ سیاسری در
هازۀ زمانی  138۶-1399ههدست مد که در شکل شیاره ( )2ارائه شده است.
شکل شماره ( .)2عوامل مؤیر بر هرمایه هیاهی

مهبع :یافتهآای پژوآ

نتیجهگیری
سیاست ،فن حکیرانی ،اصرول حکومرتداری ،و راآبررد ادارۀ جامعره هرا طبقرهآا و گروهآرای
م تلف است .سیاست ،آیراه قردرو و در پری نظر  ،امهیرت ،و توسرعۀ سیاسی راجتیراعی و
اقتصادی است که از غاز تاریر هشری (توید دم و حوا) ها جامعه آیزاد هوده و ههطور رسیی از
دورا یونا در موزهآای سقرا و ارس و ههگونهای عایی هیرا شرده اسرت .در ایررا نیرز ثرار
ا ه نظ س و لک و قاهوسنامۀ عهصراییعایی ،هازتابدآهدۀ سیاسرت در یرین جامعرۀ ایرانری
است .جها از قررو وسر ا ترا قرر  ،21شراآد عبرور از سیاسرتآای م لقره ،اسرتبدادی ،و
تکنوازی هه متکثرگونه و نزدیک هه یین دموکراسی و مردمسا ری (سرمایۀ سیاسی) هوده است.
ههمرور ها دگرگونی دانر و فهراوری ،توسرعۀ فرآهر سیاسری و تحرول اجتیراعی ،جهرا هیهی
سیاستیدارا تغییر کرده و احزاب و گروهآای رقی  ،در تکوین ش صریت سیاسری حا کیرا و
اصالح نگرو سیاسی آا مؤثر هودهاند .ها گ ر تاریر سیاسی جوامع ،سیاسرتآا نیرز تغییرر
کردهاند .ایبته تفاوو امروز ها گ شته ،امکا کهترل حا ک و سیاستیدارا از سوی شهروندا در
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قای حکیرانیرجامعۀ مدنی است و در این معها ،اآییت سرمایۀ سیاسی ههعهوا اهزاری هررای
شهروندا و ن بگا نیایا شده است .نوسازی سیاسری ،حرایتی اسرت کره در هرا افرزای
گاآی سیاسی و م ایبهگری مردم ،دویتآای سهتی ،پادشاآی ،و اسرتبدادی جرای درود را هره
دویتآای موقت ،انت اهاتی ،و قانونی میدآهد .در چهین شرای ی ،مردم حق اعترا  ،انت اب
یا عدم انت اب دارند ،ههراحتی حقوق دود را از دویتیردا میگیرند ،و دویتآا حق ندارنرد هرا
شهروندا  ،هردورد نامهاسبی داشته هاشهد زیرا ،قدرو دویت ،واهسته هه حیایت مردم است.
پژوآ

حاضر ،ها توجه ضرورو سرمایۀ سیاسی در جیهوری اسالمی ایرا هر شد ترا

ها مراجعه هه نتایج پژوآ آای انجامشده ،سرمایۀ سیاسی را واکراوی ،و علرت جرامع و کرال
مرؤثر هرر را هره روو فراترکیر از  35سرهد تحقیقری ،در قایر  4مؤیفرۀ اصرلی فرآهگرری،
اجتیاعی ،اقتصادی ،و سیاسی ،شهاسرایی و تحلیرل کهرد .هررایناسراس ،مه تررین نترایج ایرن
پژوآ ههشرح زیر است:
 شاخص اجیماتی :هردی از مه ترین شادصآای اجتیراعی مرؤثر هرر میرزا سررمایۀ
سیاسی عبارتهد از:
◦ رضایت اجتیاعی :آرچه س ف رضایت اجتیراعی شرهروندا از نظرام افرزای یاهرد،
سرمایۀ سیاسی نیز افزای

مییاهد و هرعک

ها کاآ

رضرایت اجتیراعی ،از میرزا و شردو

سرمایۀ سیاسی نیز کاسته میشود
◦ مشارکت اجتیاعی :مشارکت اجتیراعی ،هرهمعهرای سرهی شرد شرهروندا در امرور
اجتیاعی و سیاسی است .ها افزای

میزا مشرارکت اجتیراعی ،هرهعهوا مؤیفرۀ مهر سررمایۀ

اجتیاعی ،میزا سرمایۀ سیاسی در جامعه نیز افزای مییاهد .کاآ مشرارکت اجتیراعی ،هرا
کاآ و روند نزویی سرمایۀ سیاسی در س ف کال و درد آیراه است
◦ اعتیاد اجتیاعی :اعتیاد ههمعهای هاور ،یقین ،اییا  ،و امیرد هره راسرتگو یی ،رفترار و
عیلکرد نظام سیاسی و شهروندا نسربت هره یکردیگر اسرت .آرچره میرزا اعتیراد اجتیراعی
عییقتر و تعیی یافتهتر هاشد ،هه آیا میزا سرمایۀ سیاسی در جامعه وضعیت ههتری را تجرهه
دواآد کرد
◦ انسرررجام اجتیررراعی :انسرررجام اجتیررراعی ،هررره ارتبرررا و تعامرررل پایررردار جامعررره
(سادتاررکارگزار) اشاره دارد و ها کاآ ته  ،کشریک  ،و تضراد اجتیراعی در سر ف نظرام
سیاسری آیرراه اسرت .نظر  ،آیبسررتگی اجتیراعی ،وحرردو و یکپرارچگی جامعرره ،و ثبرراو
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اجتیاعی از پیامدآای انسجام اجتیاعی است کره مهجرر هره افرزای و ههبرود کیفیرت سررمایۀ
سیاسی میشود.
 شاخص فرهنگی :شادصآای فرآهگی مؤثر هر سرمایه سیاسی عبارواند از:
◦ سواد رسانهای :هین سواد رسانهای و سرمایۀ سیاسی ،راه ۀ مستقییی وجود دارد .آرچه
س ف سواد رسانهای شهروندا افزای یاهد ،هه آیا میزا سررمایۀ سیاسری ،رونرد افزایشری را
تجرهه میکهد .سواد رسانهای ،موج افزای

گاآی سیاسی شهروندا از اوضاع سیاسی شده

و آا را هه کهشگرا سیاسی فعال و آوشیهدی تبدیل میکهد
◦ تعهد ادالقی :تعهد ادالقی ،نوعی هراور ادالقری شرهروندا هره یکردیگر و هرهمعهای
داشرتن حر آر نوعدوسررتی ،وجرردا کراری و مسررئوییت مرردنی ،و پایبهردی هرره آهجارآررا و
ارزوآرای فرآهگرری اسررت .جامعرهای کره از تعهررد ادالقری در سر ف حا کیررا  ،مرردیرا  ،و
دویتیردا هردوردار هاشد ،سرمایۀ سیاسی ها کیفیت و پایداری را ههآیراه دارد
◦ عیلکرد رسانۀ ملی :رسانۀ اجتیاعی ملی ،یکی از مراجع مه انتقال پیرام و تعامرل هرا
شهروندا در مسائل سیاسری و اجتیراعی اسرت .آرچره ایرن رسرانه عیلکررد مهاسر تری در
تحلیل ،ارزیاهی ،و ارائۀ واقعهیهانۀ واقعیت اجتیاعی داشرته هاشرد و هتوانرد در کهرار  ،اوقراو
فراغت شهروندا را پر کهد ،در تویید سرمایۀ سیاسی نقر

مرؤثرتری دواآرد داشرت .کراآ

اعتیاد هه رسانۀ ملی و رضایت نداشتن از  ،سرب شرک اف هرین جامعره و نظرام سیاسری نیرز
میشود .در این حایت ،نظام سیاسی ها هحرا سررمایۀ سیاسری و مشرروعیت سیاسری روهرهرو
دواآد شد
◦ فرآه سیاسی :فرآهر  ،یعهری مجیوعره از هاورآرا و رفتارآرای گروآرای انسرانی ،و
فرآه سیاسی هه معهای مج یوعه ای از هاورآا و رفتارآرای سیاسری گروآرای انسرانی تعریرف
شده اسرت( وایفقاری و شاتارصراهرا  ،1387 ،ص  )175هرهگونرهای کره گاآانره اقردام هره
ارزیاهی سیاسرت ،انت اهراو ،و حکومرت کررده و هراسراس اقردام کههرد .فرآهر سیاسری،
ههمعهای میزا و نوع عالقه ،هاور ،و گرای مردم هه نظام سیاسی است .مردم تاچهحرد از کره
سیاسی سردرمی ورند؟ انت اهاو ،نوع دویرت ،و رفتارآرای سیاسری حکیرانری هره چره میرزا
هرایشا مه است؟ چه عالیق سیاسیای دارند؟ نوع تصیی آای دویت تاچهحد هرایشا مهر
است؟ یا در هراهر دویت هرای دود حقوحقوقی قائل آستهد؟ اگرر مرردم یرک جامعره ،درود را
م ایبرهگر ،مهر  ،دارای ش صریت سیاسری ،و شرهروندی در هراهرر دویرت هدانهرد و جرئرت و
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اعتیادههنف

زم را هرای م ایبهگری سیاسی و اهراز آیدیی سیاسی داشرته هاشرهد ،از فرآهر

سیاسری قاهرلقبویی هردوردارنرد .آرچرره فرآهر سیاسری جامعرره ( گراآی مرردم از وظیفرره و
مسئوییتشا  ،افزای

گاآی مردم از حقوق شهروندی یا حقوقی که دویت هاید آرا را رعایرت

کهد ،ایجاد احساس مسئوییت درهارۀ سرنوشت جیعری جامعره ،کسر اطالعراو از عیلکررد
حکیرانی و امکا انتقاد از ) ،تقویت شود ،جامعه از سرمایۀ سیاسی حقیقیترری هردروردار
دواآد هود.
 شاخص اقیصادی :مه ترین شادصآای اقتصادی مؤثر هر فرآه سیاسی عبارتهد از:
◦ ارتقای شادص کیفیت زندگی :ها ههبود کیفیرت زنردگی شرهروندا (شرغلی ،غر ایی،
سبک زندگی و افزای رضایت اقتصادی) ،تیایل آا هره آیگرایری هرا نظرام سیاسری و حر
انسجام ها افزای یافته و در انت اهاو ،مشارکت فعالتری دواآهد داشت .هررایرناسراس ،هرا
افزای

کیفیت زندگی شهروندا  ،سرمایۀ سیاسی نیز افزای

مییاهد

◦ رفع موانع مادیررفاآی :اگر موانع اقتصادی (مادیررفاآی) شهروندا هرطرف شرود و
امید و ثباو آهی در جامعه افزای یاهد ،مردم درنتیجرۀ اطییهرا  ،امیرد ،و حر

یهردهنگری

مثبت در مورد تحو و مادیررفاآی ،رغبت هیشتری هه مشارکت سیاسی دواآهد داشرت .رفرع
محرومیت نسبی اجتیاعی و اقتصادی و حل نا کامیآا ،سب کاآ تضاد سیاسری و افرزای
سرمایۀ سیاسی هین سادتاررکارگزار دواآد شد
 شاخص سیاسی :مه ترین شادصآای سیاسی مؤثر هر فرآه سیاسی عبارتهد از:
◦ سیاسررتگ اری اجتیرراعی :سیاسررتگ اری اجتیرراعی ،هررهمعهررای هرنامررهریزی،
سازما دآی ،و ارائۀ دطمشی سیاسیراجتیاعی در راستای رفاه اجتیاعی شهروندا است .اگر
این سیاستآا ها زندگی اجتیاعی مردم مرتبط هاشد و هتواند اثراو عیهی و ملیوستری هر آرا
داشته هاشد و ثباو آهی را ایجراد کهرد و مرردم از پیامرد و ثرار سیاسرتگ اریآا در جامعره
ههرهمهد شوند ،هه آیا اندازه ،مردم گرای هیشرتری هره نظرام سیاسری دواآهرد داشرت و از
حیایت دواآهد کرد .درصورو عدم ارتبا این سیاست ها اآرداف و پهداشرت جامعره ،فاصرلۀ
اجتیاعی افزای

یافته و نظام سیاسی ،پشتوانۀ مهیی ههنام سرمایۀ سیاسی را از دست میدآد

◦ حکیرانی م لروب :حکیرانری م لروب و دروب ،هرهمعهای توسرعۀ سیاسری نظرام در
راستای احقاق حقوق مردم در زمیههآای اجتیاعی ،سیاسی ،و اقتصادی است .اگرر عردایت در
جامعه هرقرار شود ،آیۀ اقوام و شهروندا هدو تبعیض در نظام سیاسی و اجتیاعی رشد کررده
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و شغلی را تصاح کههد و دارای مهزیت شهروندی هاشهد ،جامعه ههدور از نرزاع قرومی هروده و
مردم و اقوام ههگونهای مساییت میز زندگی میکههد یعهی اگر مردم از کیفیت مدیریت ،رفترار،
نگرو ،کارایی ،و دغدغه مهدی نظام سیاسی نسبت هه دود رضایت داشته و احساس مه هود
کههد و مهزیت سیاسی دود را در اآداف حکیرانی تبلوریافته هبیههد ،مشارکت سیاسری هیشرتری
دواآهد داشت .در این شرایط ،نظام سیاسری نیرز مشرروعیت سیاسری کسر کررده و سررمایۀ
سیاسی از حایت شکههدگی دارج شده و هه یک عهصرر مقروم و اسرتحکامه

نظرام سیاسری

تبدیل دواآد شد.
◦ کارایی اجتیاعیرسیاسی :کارایی ،هه معهای مؤثر هود  ،مفید و ثیره

هرود  ،نتیجرۀ

اقداماو ،هرنامهآا ،و سیاستآای اجتیاعی در امرور شرهروندا اسرت .آرچره نظرام سیاسری
کارایی دود را در پیشبرد نظام مدنی افزای

دآد و رضایت دراطر شرهروندا را هیشرتر جلر

کهد ،ههآیا میزا  ،عیر طو نیتری دواآد داشت و دارای سرمایۀ سیاسی غهیتر و پایردارتری
دواآد هود.

147

اکبر ذوالفقاری و همکاران /مطالعۀ توام مؤثر بر سرمایۀ سیاسی ایرانیان...

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 117- 151

ژپوهشناهم علوم سیاسی

منابع

ارسیا ،هاهک ساعی ،احیرد ( .)1398ترأثیر سررمایۀ اجتیراعی دویرت هرر توسرعۀ سیاسری از دیردگاه
شهروندا تهرانی .د نش وی وی.1- 28 ،)15(29 ،
اسدپور ،سیه مرادی ،علیرضا ( .)1399نق سواد رسانهای در اعتیاد سیاسی (مرورد م ایعره :مرردم
شهر شاآینشهر) .رو نه.81- 55 ،)31(120 ،
اسدی ،عباس رضوی ،سیدمهدی ( .)1394اعتیاد سیاسی در جامعۀ چهدرسانهای (ها تأ کید هر نقر
رسانۀ ملی در اعتیاد سیاسی شهروندا جیهوری اسالمی) .پژو ش ا نقاالب واالمی،)4(14 ،
.139- 15۶
اشتریا  ،کیومرث امیرزاده ،محیدرضا ( .)1392هررسی تأثیراو انتظاراو سیاسری هرر اعتیراد مرردم
نقالب والمی.77- 9۶ ،)2(4 ،
نسبت هه مسئو (هررسی موردی شهر تهرا ) .پژو ش
اصغری ،حرمت اسدی ،اسیاعیل ( .)1392تأثیر پاسر گویی هرر اعتیراد عیرومی و اعتیراد سیاسری
ا می در مادیری (روا و مادیری
(مورد م ایعه :سازما آای دویتی ایرا ) .ااطمشای گاذ ر
دوو ی  .75- 53 ،)1۰- 9(4 ،هازیاهی از .SID
اعتیادیفرد ،سیدمهدی ( .)1392هررسی جامعهشهاسانۀ اعتیاد سیاسیراجتیاعی دانشجویا در ایرا
(ها تکیه هر تحلیل ثانویه چهد پییای ملی) .فصلن مه تاقیق ل فر نگی یر ن.27- 54 ،)3(6 ،
قاییدانههرق ،علی غری زاده ،رامین زادیهری  ،ییلی ( .)1399مدلیاهی نق فرآه سیاسی در
مشارکت و اعتیاد سیاسی ها میانجیگری سرمایۀ اجتیاعی .مط وع ل ر یر فر نگی.۶8- 81 ،)2(4 ،
امامجیعهزاده ،سیدجواد مهراهیکوشکی ،راضریه رآبرقاضری ،محیودرضرا ( .)1393هررسری نقر
اهعاد سادتاری و ارتباطی سرمایۀ اجتیاعی در تبیین مشرارکت سیاسری (م ایعرۀ مروردی دانشرجویا
دانشگاه اصفها ) .ر یرد.153- 178 ،)23(70 ،
ایور ،آژار راد ،فیروز ( .)139۶هررسی عوامل اجتیاعی جامعه پ یری سیاسی مرتبط ها میزا گرای هه
دموکراسی در هین دانشجویا هومی دانشگاهآای شهر مهاهاد .مط وع ل معهشن وی- 41 ،)1۰(37 ،
.25
پهاآی ،محیدحسین شایگا  ،فریبا ( .)138۶اثر میزا دین داری هر اعتیراد سیاسری .فصالن مه لا س
ی.73- 1۰8 ،)37(14 ،
پورفرد ،مسعود ( .) 1392وحدو و آیبستگی سیاسی از مهظر قر  .وی و م ع ویه.29- 48 ،)1(2 ،
پیرا نژاد ،علی عبادی ،نغیه ( .)1391سرمایۀ سیاسی و ایهترنت :هررسی س ف سرمایۀ سیاسی و تأثیر
استفاده از ایهترنت هر اهعاد  .ل س مدیری یر ن.1- 2۶ ،)7(28 ،
تاجیک ،محیدرضا جعفری ،روحایله ( .)1387هررسی تأثیر سررمایۀ اجتیراعی و مشرارکت سیاسری
هین دانشجویا دانشگاهآای تهرا  .فر نگ ندیشه.)2۶( ،
جعفر هادی ،اهوطای کفاشی ،مجید صدیقی ،ههرن ( .)1397تبیین جامعهشرهادتی ترأثیر اعتیراد
اجتیاعی هر مشارکت سیاسی (مورد م ایعه :مردم شهر گرگا  .)1395مط وعا ل وی وای،)1۰(39 ،
.159- 18۶
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جها هین ،فرزاد امامی ،اعظ ( .)1393سرمایۀ اجتیاعی ،حلقۀ ارتبراطی قردرو نررم ،امهیرت نررم،
تهدید نرم .مط وع ل قدرل نرس.49- 74 ،)4(10 ،
جهرانگیری ،جهررانگیر اهرروتراهیزارچی ،فاطیرره ( .) 1391تحلیررل عوامررل مرررتبط هررا اعتیرراد سیاسرری
دانشجویا (پییای در میا دانشجویا دانشگاه شیراز) .د نش وی وی.5- 2۶ ،)8(16 ،
حبی پور کرم موسوی دورشیدی سیدحییدرضا ( .)1395راه ۀ هین سرمایۀ اجتیاعی و مشرارکت
ی.359- 391 ،)۶2(16 ،
سیاسی (م ایعۀ موردی :شهروندا ق ) .فصلن مه رف ه
دانباشی ،محید ( .)139۰تأثیر عوامل اقتصادی هرر سر ف اعتیراد سیاسری .ر یارد- 31۶ ،)4(20 ،
.27۶
دانباشی ،محید زاآدی ،شی ایساداو ایوانی ،سیدمهدی ( .)1391نق عوامل راآبردی محی ی
در تبیین اعتیاد سیاسی (ها تأ ک ید هر عامل میانجی اعتیاد عیومی هه سازما آای دویتری) .چشا ناد ا
مدیری دوو ی.77- 112 ،)۰(10 ،
دواجهسروی ،غالمرضا فرآادی ،عباس ( .)1397مؤیفهآای اعتیراد سیاسری در جیهروری اسرالمی
ایرا  .معهشن وی وی وی یر ن.53- 8۰ ،)1(1 ،
دررووفر ،غالمرضررا هاقریررا جلودار ،مصرر فی میرزادررانی ،شررهرهانو جهدقیمیرمحلرره ،فاطیرره
( .)1398هررسی راه ۀ هین سرمایۀ اجتیراعی هرا مشرارکت سیاسری شرهروندا (مرورد م ایعره :شرهر
معهشن وی مع صر.27- 52 ،)8(14 ،
گرگا ) .پژو ش
دامغانیا  ،حسین کشاورز ،محید ( .)1399واکاوی تأثیر هییاری کوویرد  19-هرر اعتیراد سیاسری هرا
توجه هه نق میانجی سرمایۀ اجتیاعی و نق تعدیلگر رسانهآای اجتیاعی .دووا پژو ای،)۶(22 ،
.177- 213
وایفقاری ،اکبر ( .) 14۰۰تحلیل عوامل اجتیاعی مؤثر هر اعتیاد سیاسی از مهظر افکار عیومی مرردم
یزد .فصلن مه معهشن وی وی وی یر ن.3۰8- 342 ،)1(4 ،
وایفقاری ،اکبر جعفریعلی هادی ،عاطفه ( .)1397تبیرین اعتیراد سیاسری ایرانیرا ههمثاهره سررمایۀ
سیاسی فراتحلیل پژوآ آای موجود .معهشن وی وی وی یر ن.31- ۶1 ،)1(3 ،
وایفقاری ،اکبر شاتارصاهرا  ،محید ( .)1387رآبری و توسرعه فرآهگری .مط وعا ل میا نفر نگای،
.171- 184 ،)3(7
راد ،فیروز فتحی ،علی ( .)1393تحلیل جامعهشهادتی راه ۀ سرمایۀ اجتیاعی ها توسرعۀ سیاسری در
یافر نگی.43- ۶7 ،)11(43 ،
ایرا از سال  .1357- 1384تغییر ل
رآبرر ،عباسررعلی حیرردری ،فاطیره ( .)139۰تررأثیر سرررمایۀ اجتیرراعی هرر ارتقررای سیاسررتگر اری.
پژو شن مه رو سط سین و ل  ،و ل چا رس.219- 253 ،
زاآدی ،شی ایساداو دانباشی ،محید ( .) 139۰از اعتیاد عیومی ترا اعتیراد سیاسری (پژوآشری
پیرامو راه ۀ اعتیاد عیومی و اعتیاد سیاسی در ایرا ) .پژو ش مدیری در یر ن- 9۶ ،)15(4 ،
.73
ساعی ،علی روشن ،تیها ( .) 1392تحلیل فازی اعتیاد سیاسی استادا دانشگاه .مط وعا ل ا ی
یر ن.59- 8۶ ،)7(22 ،
سرایی ،حسن صفیری ،نسرین ( .)1388هررسری اعتیراد سیاسری دانشرجویا  :م ایعرۀ دانشرجویا
ی یر ن.71- 9۶ ،)۰(4 ،
دانشگاه امیرکبیر .مط وع ل ت وعۀ
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سرردارنیا ،دلیلایرره قردرتی ،حسررین اسررالم ،علیرضرا ( .)1388تررأثیر حکیرانری درروب و سرررمایۀ
اجتیاعی هر اعتیاد سیاسی :م ایعرۀ مروردی شرهرآای مشرهد و سربزوار .پژو شان مه لا س وی وای،
.135- 1۶۶ ،)5 (17
یا تارآا ر و واالم رو نای در ساین
سعادتی ،موسی ( .)1389سرروی ر سطۀ سین ورم یۀ
ان ن م أ شار تیریاز (پایا نامرۀ کارشهاسری ارشرد) .دانشرکده وزارو علروم ،تحقیقراو و فهراوری.
دانشگاه تبریز .دانشک ده علوم انسانی و اجتیاعی.
سیدامامی ،کاووس مهتظریمقدم ،رضا ( .)1391نق فرآه اعتیاد و عیلکرد نهادآای سیاسری در
ایجاد اعتیاد سیاسی :هررسی پییایشری دانشرجویا دانشرگاهآای تهررا  .پژو شان مه لا س وی وای،
.189- 21۶ ،)7(28
سیدامامی ،کاووس ( .)138۶مشارکت سیاسری دانشرجویا  :ارزیراهی هردری از پری هیهریکههردهآای
مشارکت سیاسی .پژو شن مه ل س وی وی.59- 78 ،)2(6 ،
شایگا  ،فریبا ( .)1387هررسی عوامل تأثیرگ ار هر اعتیاد سیاسی .د نش وی وی.153- 18۰ ،)4(7 ،
شایگا  ،فریبا ( .)1389نگرو نسبت هه رفاه اجتیاعیراقتصادی و راه ۀ ها اعتیاد سیاسری در شرهر
ی.145- 178 ،)1(3 ،
تهرا  .سرن مهریز رف ه و ت وعه
طایبی ،اهوتراب حیدری ،سریامک فاطیینیرا ،سریاوو ( .)1387عوامرل مرؤثر هرر اعتیراد سیاسری:
پییایشی میا دانشجویا دانشگاه صهعتی شریف .پژو شن مه ل س وی وی.179- 2۰8 ،)3(12 ،
طبری ،احسا ( .)13۶8شن ا و ونجش م رکتیت  .تهرا  :مؤسسۀ انتشاراو امیرکبیر.
عبادی ،نغیه قلیپور ،رین پیرا نژاد ،علی ( .)1393شهاسایی عوامل اثرگر ار هرر سررمایۀ سیاسری.
فر یند مدیری و ت وعه.29- 52 ،)28(88 ،
عدییپور ،محید قاسیی ،وحید قصاهی ،رضوا طراآری ،نقری ( .)1393ترأثیر اسرتفاده از شربکۀ
اجتیاعی فی هوک هر اعتیراد و مشرارکت سیاسری جوانرا  .مط وعا ل فر نگ ا رتی الا ل،)15(60 ،
.191- 212
ی .ترجیۀ غالمرضا غفاری و حسین رمضانی .تهرا  :کویر.
فیلد ،جا ( .)138۶ورم یۀ
کرهالییاصرل ،حسرین ( .)1394شرادصآای انسرجام در تفکرر سیاسری اسرالم .فر ناگ پااژو ش،
.5- 3۰ ،)8(24
کوشکی ،امین ( .)139۶هررسی راه ۀ میا میرزا اسرتفاده از رسرانهآای جیعری در شرهرآا و اعتیراد
سیاسی شهروندی :نیونه موردی معلیین شهرسرتا سربزوار .مادیری شاار و رووا یی،)18(47 ،
.1۶9- 182
گرنفل ،مایکل ( .)1399مف ی کلید پیرس ردیا  .ترجیرۀ محیرد عبردایلهی و محیدمهردی یبیبری.
تهرا  :افکار جدید.
مرادی ،سا ر د وری ،اهوایفضل ( .)1398سهج اعتیاد سیاسی و شهاسایی عوامل مرؤثر هرر در
ر یرد وی و .81- 11۰ ،)8(29 ،
استا کردستا  .پژو ش
مرادی ،سا ر کواکبیا  ،مص فی فالحتپیشه ،حشریتایله ( .)139۶فراتحلیرل م ایعراو اعتیراد
از انقالب اسالمی .پژو شن مۀ نقالب والمی.1۰5- 133 ،)7(24 ،
سیاسی در ایرا پ
مو یی ،محیدرضا ( .) 1397نق دان و اعتیاد سیاسی در پی هیهری عالقرهمهردی دانشرجویا هره
مشارکت سیاسی .د نش وی وی.141- 1۶2 ،)14(27 ،
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 م ایعرۀ ترأثیر اهزارآرای مردر.)1394(  داریوو، یاشار طهیاسبی قبالغی، عباس دیهدار، نرگسیا
 شرهر۶  اعتیاد عیومی و انسجام ملی (م ایعۀ شهروندا مه قه،هازاریاهی سیاسی هر مشارک ت سیاسی
.995- 1۰17 ،)14(38 ، مدیری فر نگ و ام نی.) تهرا
 ترأثیر شربکهآای مراآوارهای هرر.)1394(  محیرد، حسرن درانیملکوه، محید مجیدی،نیکملکی
.95- 112 ،)1۶(62 ، مط وع ل ملی.فرآه سیاسی
 هررسی عوامل اجتیاعی و روانی مرؤثر.) 1388(  زیه، مجید فاطییامین،  ضیاه فو دیا،آاشیی
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Extended Abstract
Introduction
The literature on development has a wide range and the term is us ed to
introduce vast and fundamental changes in political, economic and human
areas. This study considers the dimension of political economy of
development and its function towards fostering qualitative and structural
change in society. In order to achieve development, the necessary underlying
principle is to change the terms of the country's political economy. Political
economy, which deals with the interaction between the two fields of politics
and economy, is the science of investigating the relationship between politics
and production at the level of society, which examines the terms of
production and the relationship between the productive forces of society. In
fact, political economy concerns examination of how wealth is produced and
redistributed, and its transformation also changes other dimensions of
society.
Formal efforts to imitate developed countries in institutional and technical
aspects without changing the relations of political economy from monopolies
to competitive capitalism are classified as pseudo development and are
different from development. Development in Iran can also be traced back to
the first half of the 19th century and the country's confrontation with Western
countries.
With the emergence of the new order and the European's entrance into the
modern era, the confrontation between the Middle Eastern countries and their
Western neighbors entered a new phase, the first consequence of which may
be considered the change of the trade route between the East and the West,
through land and across the Middle East to the sea. This region has
retrogressed for several centuries and encountered the capitalist West along
the way. This confrontation was first commercial and then affected other
 Corresponding Author:
Masoud Ghaffari, Ph.D.
E-mail: Ghaffari@modares.ac.ir
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aspects of the lives of these communities as well.
Although Iran was integrated into the global economy later than other
regions in the Middle East, it was not spared from the regressive course of
the region and faced deep economic, political and security issues. The first
serious and disastrous confrontation of Iranians with the modern world took
place in the 19th century as a reaction to the invasion of Russia and England.
Defeat in the wars of this period made the state leaders and Qajar nobles face
the bitter reality of their underdevelopment in comparison with the Western
governments. The major difference between this confrontation and the
previous wars was the egregious technological and military differences
between the two sides, which, in addition to the military failure, led to the
psychological failure of the government and their sense of inferiority.
The main goal and question of this research concern evaluation of the
approaches taken by the then government for the purpose of development
and the consequences of such policies. The main research question here
focuses on the relationship between the policies of cultural engineering and
political economy of development in Iran after the Persian Constitutional
Revolution. This article tests the hypothesis stating that the government in
Iran has moved against the path of national development and towards
realizing the interests of the ruling elite by using cultural engineering policy.
In other words, this study shows how the ruling elites institutionalized the
necessity of a totalitarian government in the society by applying the
paradigm of cultural engineering and with the help of some intellectual
movements, and used government instruments to secure their interests. The
period from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution was
selected in this research as it allowed historical focus and analysis owing to
publication of more works in this period, and this hypothesis seems
extendable to the following periods of the government's functioning in the
country.
Methodology
The method used in this descriptive-analytical study involves using postevent causality and we will seek to describe the various dimensions of the
status quo, its causality, as well as the impact of the nature of the political
economy governing the development approach of the government within the
framework of cause and effect mechanism and interpretation of data and
events. In fact, we will be looking for both the cause and the mechanism of
action, and scientific explanation has been used to achieve this. The main
pillar of scientific explanation is a causal mechanism that connects two
interrelated phenomena. There are three main concepts about the causal
relationship, including the causal mechanism that links the cause to the
effect, the concept of correlation between two or more variables, as well as
the necessary condition or the sufficient condition of one event for another
event.
In other words, according to Little, the cause and effect relationship can be in
three ways: the first phenomenon is the cause of the second phenomenon
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through a series of specific events and based on certain rules; the first
phenomenon is a cause of the second phenomenon, which means there is a
correlation between the two; and eventually, the first phenomenon is a
necessary or sufficient condition for the occurrence of the second
phenomenon. Structural and functional explanations will also be used in the
following based on the causal relationship. The explained point in the
functional explanation of each phenomenon is considered in the form of an
interactive system that is controlled in a dynamic or transformational
balance, and the presence of each aspect or element should be explained
according to its usefulness for the whole system.
Results and Conclusions
Evaluating the political economy and explaining how social order is reestablished can showcase how different dimensions of development policies
are formulated by the ruling elites. In this regard, as emphasized in the
theoretical part of this research, one of the duties of a modern government is
to create economic transformation in the society, and, amidst this, exploring
the mechanism of wealth extraction along with how the social order is reestablished and the role cultural engineering plays regarding the established
interests helps analyze the development status of the countries.
This study has shown that by creating economic monopolies, the government
in Iran after the Constitutional Revolution not only exploited the wealth
produced in the society and used this accumulation along with allocation of
the monopolies to their relatives in the form of modern feudalism, providing
for the minimum necessary number of the faithful in order to preserve and
reproduce the current circumstances, but also geared cultural engineering
policies towards their own financial interests.
In other words, even though over one century long experience of endeavor to
achieve development and compensate the country's underdevelopment
compared to the developed countries has led to the adoption of a pseudodevelopment approach as well as the application of the guidelines of political
development paradigms in the form of constitutionalism and cultural
engineering paradigm, none of these adopted patterns pertain to the
development and developmentalist government in Iran and have only led to
preventing any changes in the political economy of the country, which can be
called the political economy of identity-oriented monopolies and modern
feudalism; as shown in this paper, this trend has served to reproduce unequal
conditions in the peripheral regions of the country at the same time . During
the constitutional period, there was no structural transformation in the
economic area, and even the most liberal representatives demanded very
limited reforms in economic matters. This further sheds lights on the
constitutionalists' limited and superficial reading of why the West was
progressing, the lack of structural transformation in production and the
underdevelopment of the productive forces, the weakness of the national
bourgeoisie and also the class origin of the constitutionalists. Economic
results as shown below were disastrous.
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1902

1903

1904

1905

1906

1907

189020079
273442158
-84422079

254774504
385036158
130261654

247961340
349914613
101953273

293143331
386463091
-93319760

353376841
431039773
-77662932

317080682
408434263
-91353581

Amounts are in Qajar Iran

The deepening of the economic crisis, separatism of the regions (mainly the
peripheral regions rejected by the constitutional law), which revealed the
inability of the paradigm of constitutionalism and legal positivism, did not
lead to the emergence of a developmentalist government and did not pave the
way for the emergence of the cultural engineering paradigm based on
ancient-oriented nationalism, which justified specific ethnic policies,
westernization of the government, and the institutionalization of these
matters in society. In fact, cultural engineering highlights or constructs a
narrative of a society's culture and then acts to impose it on the whol e
society.
Naturally, in order to explain why this occurred, it is necessary to examine
different dimensions to analyze the political, economic, historical and
geopolitical causes of the problem. When the modernists sought to reform
the country's affairs, people like Jalaluddin Mirza, Akhundzadeh and
Kermani showed a simpler way to compensate for the underdevelopment of
the country, i.e. those historical narratives and mental shortcuts . In practice,
the cultural engineering paradigm in Iran, which was adopted to advance the
project of westernization and cultural-identity assimilation, required an
authoritative and totalitarian government and in fact justified it by itself;
centralized and authoritative government along with linguistic and cultural
homogenization policies became the two main tools for the country's
progress and so called modernization, through which the modern nation-state
would be achieved.
This correlation and justification between the paradigm of cultural
engineering and the authoritarian, centralized and totalitarian government
that has the ability to fully control the terms of the country's political
economy and create all kinds of economic monopolies, in addition to
creating the necessary ideological foundation to justify and reproduce the
quasi-colonial relationship with the West (based on Westernization) and the
unequal conditions of the non-Persian groups of the Iranian Plateau (who
were subjected to the military power of the British-backed army led by Reza
Shah) compared to the Persian people, explains to some extent why the
cultural engineering approach was highlighted by the Pahlavi dynasty.
Advancement of the cultural engineering project depended on the expansion
of the bureaucratic and military apparatus, which itself led to the emergence
of economic opportunities for some people, so that a large part of the
government budget was always allocated to the military forces and office
staff. Centralized printing of textbooks and forcing students to wear uniforms
also represented an exclusive way to earn income for the dominant coalition
members. The policy of cultural engineering ruined a network of established
and occasionally independent economic interests by changing the pattern of
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consumption in areas such as unveiling, banning traditional clothing and
replacing them by western style of clothing and within the framework of the
political economy of monopolies, new opportunities were consequently
created for the members of the dominant coalition.
On the other hand, the Pahlavi government adopted this approach due to the
cultural engineering paradigm's indifference towards political economy's
circumstances, so that this paradigm ignored in its development agenda
mostly identity-oriented monopolies created in this period without any
intervention and desire to transform political economy's circumstances and
concealed the formed modern fiefdom behind demands unrelated to
development.
In a way, it seems that the policy of cultural engineering has helped to
produce a tool for the upper hand elites in order to exercise economic
domination and extract rent to build a pyramid of loyalists and establish their
desired social order. This article has shown that assigning the issue of
development to the field of culture and establishing new networks of
economic interests to reproduce the desired social order of the upper class
has been the result of the cultural engineering policy in the country.
Based on this, it seems that the cultural engineering project in the country,
which was the most pursued by the government, has entailed many
influences on all arenas of the society and, in parallel with helping reproduce
a totalitarian and authoritarian government that has the ability to fully control
all the aspects of society and the affairs of the citizens' lives, it has caused the
creation of new economic opportunities for the ruling elites to extract as
much wealth as possible through new monopolies in the economy, the
government bureaucracy and military of Iran.
Finally, as shown in this article, removing the issue of development from the
scope of political economy and associating it with identity and cultural issues
in the form of cultural engineering and relating the structural defects of the
economy and the benefits arising from it to the corruption of agents and
emphasizing their elimination by deepening the project of cultural
engineering and transforming citizens into ideal human beings were the
operational strategy of the post-constitutional governments in Iran. The result
of these policies can be observed prior to the revolution at the levels of
development indicators and the chaotic economic situation of the country in
a way that it actually seems that the experience of applying cultural
engineering policies in Iran has been nothing but a huge waste of the existing
resources and ruining the development potential of several generations of
inhabitants in the Iranian Plateau.
Keywords: Development, Political Economy, Cultural Engineering,
Developmental State, Identity.
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از سوی حاکییت ایرا در دورهآای مشروطه و پهلوی میتواند هه توضریف چرایری
وضعیت کلی حاک هر اقتصاد سیاسی ایرا یاری رسانده و تاحدودی تفاووآای
معهادار در س وح توسعهای مهاطق گوناگو ایرا و آیپوشرانی ایرن تفاووآرا هرا
شکافآای آویتی در ایرن دورا را تبیرین کهرد .آردف اصرلی پرژوآ حاضرر،
ارزیاهی نسبت اقتصاد سیاسی توسعه در ایرا ها سیاسرتآای مههدسری فرآهگری
نوع مقاله :پژوآشی
پ از انقرالب مشرروطه اسرت دراینراسرتا ماآیرت دویرت در ایررا و کرارکرد
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در پاسر هه ایرن پرسر کره «اقتصراد سیاسری توسرعه در ایررا و سیاسرتآای
واژگان کلیدی:
مههدسی فرآهگی پ از انقالب مشروطه چه نسبتی ها یکدیگر داشتهاند؟» نشا
داده است که دویت در ایرا  ،چگونه ها ات ا سیاستآای مههدسی فرآهگی و هرا
توسعه ،اقتصاد
مشارکت ه شری از جریانراو روشرهفکری و دانشرگاآی ،مسریر توسرعۀ ملری را
سیاسی ،مهندسی
درعیل ههسوی تأمین مهافع ن بگا حاک مهحرف کرده است.
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مقدمه
ادهیاو توسعه دارای گستردگی فراوانی است و از این اص الح هرای شهاساند تغییراو گسرترده
و ههیادین در حوزهآای سیاسی ،اقتصادی ،و انسرانی اسرتفاده میشرود .در ایرن پرژوآ  ،هعرد
اقتصاد سیاسی توسعه و کارکرد

در راستای تغییر کیفری و سرادتاری جامعره مردنظر اسرت.

ههیادیترین اصل هرای دستیاهی هه توسعه ،تغییر مهاسباو اقتصاد سیاسی کشرور اسرت .اقتصراد
سیاسی نیز که هه تأثیر متقاهل دو حوزۀ سیاسرت و اقتصراد هرر یکردیگر مرهرو میشرود ،علر
هررسی ارتبا سیاست و تویید در س ف جامعه اسرت کره مهاسرباو توییرد و ارتبرا نیروآرای
توییردی جامعره هرا یکردیگر را واکراوی میکهررد .درواقرع ،موضروع اقتصراد سیاسری ،هررسرری
شکلآای اجتیاعی تویید ثروو (مارک  )45۰ :1378 ،است کره دگرگرونی  ،اهعراد دیگرر
جامعه را نیز تغییر میدآد .تالوآای صوری هرای تقلید از کشورآای توسعهیافته در جهبرهآای
نهادی و فهی ،هدو تغییر مهاسباو اقتصاد سیاسی از قای انحصاراو هه سرمایهداری رقراهتی،
در زمرۀ شبهتوسعه قرار گرفته و امری متفاوو ها توسعه است.
میتوا گفت ،تاریر توسعه در ایرا نیز هه نییۀ ن ست قر نوزدآ میالدی و رویرارویی
ها دویتآای غرهی مرهو میشود .ها ظهور نظر جدیرد و گرام نهراد در عصرر مردر در
اروپا ،رویارویی هین سرزمینآای داورمیانهای و آیسایگا غرهیشرا وارد مرحلرۀ جدیردی
شد که شاید هتوا ن ستین پیامد را تغییر مسیر تجارو شرق و غرب ،از دشرکی هرا گر ر از
داورمیانه هه دریا دانست .این مه قه که چهدین قر سیر نزویی را پییود و در این مسیر ها غرب
سرمایهدار روههرو شد .این رویارویی که اهتدا تجاری هود ،تا جه جهانی اول ها شتاهی فزایهرده
ادامه یافت (عیسوی .)9 :13۶8 ،آرچهد ایرا  ،دیرترر از مهراطق دیگرر داورمیانره در اقتصراد
جهانی ادغام شد ،ویی از سیر قهقرایی مه قه هینصی نیاند و ها مشکالو عییرق اقتصرادی،
سیاسی ،و امهیتی روههرو شد .ن ستین رویارویی جدی ایرانیا ها جها مردر در میانرۀ سردۀ
نوزدآ و در قایبی واکهشی در هراهر تهاج امپریاییسرتی روسریه و انگلسرتا ر داد (وحردو،
 .)18 :1395شکست در جه آای این دوره ،سردمدارا میلکتی و رجال قاجار را ها واقعیتری
تلر روههرو کرد که آیانا عق ماندگی در مقاهل دویتآای غرهی هود .فررق عیردهای کره ایرن
رویارویی ها جه آای پیشین داشت ،تفاوو شکار فهاورانه و نظامی دو طرف هود که افزو هرر
شکست نظامی ،مهجر هه شکست روانی حا کییت و احساس حقارو شد.
آدف و پرس اصلی پژوآ حاضر ،ارزیراهی رآیافتآرای حا کییرت وقرت هرا عهروا
مامند قادری و همکاران /اقیصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقالب م روطه...
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توسعه و پیامد ایرن سیاسرتآا اسرت .پرسر اصرلی پرژوآ ایرن اسرت کره «سیاسرتآای
مههدسی فرآهگی و اقتصاد سیاسی توسرعه در ایررا پر از انقرالب مشرروطه چره نسربتی هرا
یکدیگر داشتهاند؟» نوشتار حاضر این فرضیه را هه زمو گ اشته است کره «دویرت در ایررا هرا
استفاده از سیاست مههدسی فرآهگی ،هردالف مسریر توسرعۀ ملری و در راسرتای ترأمین مهرافع
ن بگا حا ک حرکت کرده است» .هههیا روشنتر ،این پرژوآ نشرا میدآرد کره ن بگرا
حا ک چگونه ها استفاده از پارادای مههدسی فرآهگی و ههکیک هردی جریا آای روشرهفکری،
ضرورو وجود دویتی تیامیتدواه را در جامعه ،نهادیهه و ها استفاده از اهرزار دویرت ،اقردام هره
کردهاند .علت انت اب مق ع زمانی انقالب مشروطه تا انقرالب اسرالمی،

تأمین مهافع دوی

امکا تیرکز و تحلیل تراری ی ههسرب انتشرار ثرار هیشرتر در ایرن دوره هروده اسرت و هرهنظرر
میرسد ،این فرضیه هه دورهآای هعدی کارکرد دویت در کشور نیز قاهلتسری هاشد.
 .1پیشینۀ پژوهش
تا کهو پژوآشگرا زیادی موضوع واکه ن بگا حا ک هر ایرا هه مسئلۀ توسعهنیافتگی کشور
و اهعاد م تلف

را هررسی کردهاند .ایبته در هیشتر موارد ،اقتصاد سیاسی ایرا در دورۀ معاصر

و چگونگی پیوند دورد مهافع ن بگا حا ک  ،شا کلۀ اقتصرادی کشرور ،و نظر اجتیراعی هرا
مسئلۀ توسعهنیافتگی مغفول مانده است .افزو هرراین ،سیاسرتآای فرآهگری دویرت و چرایری
هرجسته شد

نیز از نگاه دور مانده و تروجهی هره اهعراد و پیامردآای نشرده اسرت .ثرار

غنینژ د ،تا سکی ،وبادل ،و سرو ارد ا ازجیلره پژوآ آرایی آسرتهد کره تراریر سیاسری،
اجتیاعی ،و اقتصادی معاصر ایرا و نق و کارکرد دویت و ن بگا حا ک را هررسی کردهاند.
کتاب «تجرددطلبی و توسرعه در ایررا معاصرر» (غهرینرژاد )1389 ،توسرعۀ سیاسری و
اقتصادی از دورۀ انقالب مشروطه تا امروز و تحو و اندیشهآای تجددطلبانه را هررسری کررده
است .نو یسهدۀ این کتاب ،دییل نا کامی تجددطلبا را هسهده کرد هه اقتباس فهی و تکهویودیک
از غرب و هیتوجهی هه مبانی فکرری و ارزشری تیرد غرهری دانسرته اسرت .آیچهرین ،علرت
توسعهنیافتگی را نه در ک یبود سرمایه ،واهستگی هه دارج ،گرای سرمایه هه تیرکرز و انحصرار،
جیعیت اضافی ،هلکه در سادتار نهادی جامعره دانسرته و اصرالحاو نهرادی شرامل تضریین
حقوق فردی ،حکومت قانو  ،و حقروق مایکیرت م یرئن را از مه تررین عوامرل دسرتیاهی هره
توسعه دانسته است.
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کتاب «تجدد مرانه» (اتاهکی و زورشر )1385 ،درهردارندۀ مقایرهآایی درهرارۀ جامعره و
دویت در دورۀ رضاشاه ،دالفت ،روحانیت ،و جیهوریت در ترکیره و ایررا  ،ایررا نرو ،و زوال
سیاستآای حزهی در دورۀ پهلوی اول و چهد مقایۀ دیگر اسرت .ایرن کتراب ،مسرئلۀ هردرورد
سهت و مدرنیته و ریشهآای تجدد از ها را هررسی کرده است.
کتاب «رویارویی فکری ایررا هرا مدرنیتره» (وحردو )1395 ،هرهمهظرور تحلیرل فرایهرد
دیایکتیکی رویارویی فکرری و فرآهگری ایررا هرا مدرنیتره ،گفتیا آرای اجتیراعی و سیاسری
گوناگو م رحشده از نییۀ دوم قر نوزدآ در ایرا را هررسی کرده و پ از واکراوی مفهروم و
پدیدۀ مدرنیته در متن غرهی و جهانی  ،اقدام هره م ایعرۀ ت بیقری

در جامعرۀ ایررا کررده

است.
کتاب «روشهفکرا ایرانی و غرب :سرگ شت نافرجام هومیگرایری» (هروجرردی)1387 ،
چگونگی واکه روشهفکرا ایرانی هه تغییراو فرآهگی ،اجتیاعی ،اقتصادی ،و سیاسی جامعۀ
ایرا هین سالآای  133۰تا  137۰را مرور کرده است .هرهنظر نویسرهده ،چگرونگی تیرکرز هرر
ایجاد یک آویت ملی از روزآای دور تا امروز ،محرور توجره روشرهفکرا ایرانری هروده اسرت.
آیچهین ،در زمیهۀ مسئلۀ آو یت در ایرا و مسائل مرهو هه  ،مانهرد سیاسرتآای مههدسری
فرآهگی نیز کارآای پرشیار و ارزشیهدی هره زهرا انگلیسری مهتشرر شرده اسرت کره ازجیلره
میتوا هه ثار زیر اشاره کرد:

( قاجانیا  1983،1اکبرزاده 2۰19 ،2اصغرزاده 2۰۰7،3ییلردیز 2۰۰7 ،4وزیرری،5

 1993ویی 2۰11 ،6رومانو 2۰۰۶ ،7و  2۰14استهسفیلد و شریف 2۰17 ،8محیردپور و

سررلییانی 2۰19 ،9و  .)2۰2۰آی رۀ ایرن ثررار ،افررزو هررر مس رائل قررومی و آررویتی در ای ررا ،
1. Aghajanian
2. Akbarzadeh
3. Asgharzadeh
4. Yildiz
5. Vaziri
6. Vali
7. Romano
8. Stansfield and Shareef
9. Mohammadpour and Soleimani
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سیاستآای دویت در تاریر معاصر ایرا در رویرارویی هرا گروهآرای م تلرف قرومیتی را نیرز
هررسی کردهاند .درآیینحال ،ثار علیی دیگری نیز هه زها انگلیسی مهتشر شدهاند که مسرئلۀ
سیاست و مههدسی فرآهگی را در کشورآایی کره از مهظرر آرویتی و قومی رمر آبی یکدسرت
نیستهد ،هررسی و سازوکار اعیال سل ه از جانر گروهآرای فرادسرت هرر گروهآرای اقلیتری را
تجزیهوتحلیل کردهاند که ازجیله آا میتوا هه موارد زیر اشاره کرد:
5

(چاوز 2۰11 ،1گوتیرز 2۰۰4 ،2آشتر 1977 ،3و  2۰13متام  1998 ،سریبانی و
4

6

شایو  2۰13 ،وین ویلیامز .)1977 ،

آیچهین ،ری رو ( ،)1383شا مپی ر ( ،)1375ج وغلا ( ،)1395 139۰وفا ویچ
( ،)1389 1384م رک

( )138۶ 1378و نا رث ( )1395 139۰نیرز اقتصراد سیاسری،

توسعه ،و دویت توسعهگرا را در دورهآای م تلف و ها استفاده از رویکردآای گونراگو هررسری
کردهاند .از ثار دیگر مرتبط هه این حوزه میتوا هه موارد زیر اشاره کرد:

(کستلز 1992 ،7ییپست 1995 ،8ندو و زیرمایی 2۰12 ،9پاری و کات 2۰۰3 ،10

پرز کلدنتی 2۰۰8 ،11یفتویچ 1995 ،12کری  1991 ،13سرو و وای 2۰1۶ ،14تاکراگی،15
 )2۰19هاوجوداین ،تاکهو مهاهع دانشگاآی ،ارتبا هین سیاستآای توسعۀ ملی در ایررا هرا
سیاستآای مههدسی فرآهگی را ههصورو مستقی ارزیاهی نکردهاند و نو وری این مقایه نیز در
1. Chavez
2. Gutierrez
3. Hechter
4. Mettam
5. Sambanis and Shayo
6. Wyn Williams
7. Castells
8. Lipset
9. Naude and Szirmai
10. Parris and Kates
11. Perez-Caldentey
12. Leftwich
13. S.Kim
14. Su and Y
15. Takagi
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این چارچوب است.
 .2چارچوب نظری پژوهش
قر هیست  ،شاآد ظهور کشورآای درحالتوسعه ها نر رشد هی از چهاردرصد هود کره تشراهه
چهدانی هین آا مشاآده نییشود .دراینمیا  ،هردی کشورآا دارای دویت دموکراتیک هروده و
تعدادی از آا ههگونهای غیردموکراتیک اداره میشدند ،هردی دارای مهاهع دام قاهرلصرادراو
هوده و هردی دیگر ،فاقد چهین مهاهعی هودند ،و آیچهین ،تفاووآای فرآهگی ههمعهای گسرتردۀ
 ،هین این کشورآا دیده میشود .هاوجوداین ،نق ۀ اشتراک آیۀ ایرن کشرورآا ،داشرتن دویتری

توسعهگرا هوده است که این موضوع هاید از مهظرری سیاسری درک و هررسری شرود (یفرتویچ،1
 .)4۰۰-4۰1 :1995درواقع ،هرهنظرر میرسرد« ،سیاسرت» ،صررفهظر از مصرادیق  ،نقر
تعیینکههدهای در توسعۀ کشورآا داشته اسرت (یفرتویرچ .)19 :1384 ،درایرنراسرتا یکری از
وظایف دویت مدر  ،ددایت در تحول اقتصادی ،هه معهای مدادله در فرایهد انباشت سررمایه و
ایجاد محیط مهاس و آیچهین ،ظرفیتسازی هرای رشد اقتصادی است (اوانرز-43 :138۰ ،
 .)37دراینمیا  ،توجه هه مهافع ن بگا حا ک و سازوکار دستیاهی هه ثروو در کهار چگرونگی
هازتویید نظ اجتیاعی حرول ایرن مهرافع ،کیرک چشریگیری هره درک چرایری توسرعهنیافتگی
میکهد .شاید هتوا ن ستین شواآد مبهیهر گرای هه ایجاد دویت توسعهگرا را در رای فردریک
ویت

2

ییانی مشاآده کرد که ها دید عق ماندگی اقتصادی ییا نسبت هه هریتانیا و ناتوانی

ییا در رقاهت ها توییداو صهعتی هریتانیرا در شررایط هرازار زاد ،دواآرا حیایرت دویرت از
صهایع ملی شد .این رویکرد ههمرور ،هلوغ یافته و هرپایۀ شررایط آرر کشرور ،توسرط دویتآرای
دیگری نیز درپی

گرفته شد .هرای درک ماآیت این دویتآا هاید هه ایرن نکتره توجره کهری کره

توسعه ،امری سیاسی است و تا آهگامیکه دواست ن بگرا حرا ک یرک جامعره هرر پیشررفت
کشور نباشد ،دویت توسعهگرا ظهور نکرده و ارجاع نا کامی هه مسائل فهیرمدیریتی راه ههجرایی
ن واآد هرد .از این دیدگاه ،دویت توسعهگرا ها تأکید و تیرکز هر افزای ههرهوری اقردام مریکهرد
(تاکاگی و ل )7 :2۰19 ،3و ههاینترتی  ،ها ههبود موقعیرت دروی در عرصرۀ رقاهتپر یری

اقتصادی در هازار جهانی ،هه جایگاه ههتری در زنجیرۀ جهانی ارزو و تویید کا دست مییاهد.
1. Leftwich
2. Friedrich List
3. Takagi & ALL
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درواقع ،نوع دویت و سیاستآای  ،تعیینکههدۀ وجرود و اسرتیرار توسرعه اسرت و در فقردا
ارادۀ سیاسی ویژه هرای دستیاهی هه توسعه ،تحقق امکا پ یر ن واآد هود (یفتویچ:1384 ،
 .)137دراینراستا ،دویتآا را میتوا هه دو دستۀ یغیاگر و توسعهگرا تقسی کرد کره ایبتره ایرن
تقسی ههدی ههصورو طیف هوده و ایندو ،نیونۀ رمانی دو سر طیف آستهد و هیشتر کشورآا در
جایی هین دو ق ر قررار میگیرنرد .دویتآرای یغیراگر ،جامعرهای غیرمهسرج و ترودهای را
ههوجود ورده و دویتآرای توسرعهگرا ،طبقراو صرهعتگر و هروردوازی ملری صرهعتی را شرکل
میدآهد (اوانز.)133 :138۰ ،
ها استفاده از مفاآی نظری یادشده میتوا اقتصاد سیاسی ایرا و راآبردآای اد شده هرا
عهوا توسعه از سوی دویت در ایرا را ها درنظر گرفتن متغیر سیاسرتآای مههدسری فرآهگری،
ههگونهای انتقادی ،ارزیاهی کرد .از این دیدگاه ،ه

جداییناپ یر راآبرد حا کییت در هری از

یکقر ونی ادیر ،پیگیری سیاستآای شبهتوسعهای است .این سیاست کره هر مرده از دیردگاه
فهی هه توسعه هوده و رسید هه را در گرو اصالحاو هوروکراتیک و یشرکری ،تیرکرز قردرو،
دستیاهی هه علروم و فهراوریآرای جدیرد ،و احرداث کاردانرهآای نروین در قایر رویکرردی
شبهصهعتی و هیتوجه هه پیوستگی زنجیرۀ تویید و نیاز هازارآای متصور هررای توییرداو صرهعتی
میداند ،درعینحال از ههکارگیری ظرفیتآا و کهترل اجتیراعی نراتوا اسرت .ایرن سیاسرتآا
سرانجام و در ههترین حایت ،میکن است تهها هه تغییرراو انردکی در مرار و اعرداد مرهرو هره
اقتصاد کشور و ایبته تهها ههصورو مق عی هیهجامهد درحاییکه توسرعه ،اهتردا امرری کیفری و
کیی است که درعیل ،هاید مهجر هه دگرگونی اقتصاد سیاسی و فرآهگری کشرور و هرهتبرع

سپ

 ،ایگوآا و قای آای نهادی شود .ههاینترتی  ،هدو درنظر گرفتن سیاست ،ههمفهوم «تحرول
فکری» ،آیچ میزانی از نهادسازی و موزو ،موج ایجاد یرک حکومرت م لروب و کار مرد
ن واآد شد (یفتو یچ .)159 :1384 ،در پژوآ حاضر ،هرپایۀ موزهآای نظریرۀ یفرتویچ،
دطمشی توسعۀ رآهیو شده از سوی دویت در ایرا در هازۀ زمانی پ از انقالب مشرروطه ترا
انقالب اسالمی ها اسرتفاده از مفهروم مههدسری فرآهگری ،ههگونرهای انتقرادی ارزیراهی شرده و
هرایناساس نشا داده میشود که نق سیاست ههمفهوم «تحول فکری» ،که هایرد هرا مشرارکت
روشهفکرا هرای رآایی از عق ماندگی کشور پیگیری میشد ،ههگونهای معکوس و در راسرتای
مهافع طبقاو حا ک عیل کرده است.
روو ههکاررفته در این پژوآ  ،هرپایۀ موزهآای روشی د نی وی (ییتل )1381 ،تحلیل
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پسارویدادی مبتهیهر مهاهع تاری ی است و مریکوشرد ضرین توصریف اهعراد گونراگو وضرع
موجود ،د یل  ،و آیچهین چگونگی تأثیر ماآیت اقتصراد سیاسری حرا ک هرر سیاسرتآای
مههدسی فرآهگی را ها تأکید هرر رویکررد توسرعهای دویرت ارزیراهی کهرد .در ایرن شریوۀ تبیرین
کارکردی ،آر پدیده یا امر تبییهی ،در قای نظامی تعاملی که دود در تعرادیی پویرا یرا تحرویی
کهترلشده است ،قرار گرفته و حضور آر جهبه یا عهصر هرپایۀ سودمهدیای کره هررای کرل نظرام
دارد ،تبیین میشود (ییتل.)152 :1381 ،
 .3مشروطهخواهی و قانون اساسی در ایران بهعنوان مسیر توسعه
پیروزی در رسید هه توسعه هی از دموکراتیک هود یا غیردموکراتیک هود ردی آا ،هه عواملی
مانهد ثباو دادلری ،پر یرو در هازارآرای اقتصرادی و سیاسری هیناییللری ،رواهرط دروب هرا
اقتصادآای مسلط ،استقالل نسبی دویت از نیروآا و گروهآای جامعه ،دسرتگاه اجرایری کرارا و
دارای زیرههای سای  ،فساد پایین ،حداقل توافق میا گروهآرا و مهراطق درهرارۀ اآرداف رشرد و
قوانین هاز هرای دستیاهی هه و افزای روزافزو هراهری مه قهای و اجتیراعی در زمیهرۀ توزیرع
آزیههآا و سود حاصل از رشد اقتصادی هستگی دارد .آیۀ این مروارد ،از کارکردآرای سیاسرت
ههشیار مده و از ایگوآای آیکاری ،کشیک  ،و م اکره هر سرر اسرتفاده ،توییرد ،و توزیرع در
جامعه سرچشیه گرفته و تجلی آستهد .تحقق ایرن اآرداف هره دویرت و ماآیرت ،توانرایی و
پایبهدی

هستگی دارد ،اما این نیز ههنوهۀ دود ،تاهع سیاستآایی است کره دویرت را ایجراد و

حف میکهد (یفت ویچ .)24 :1389 ،نوشتار حاضر ،ها درنظر گرفتن این اهعاد ،اهتدا پرارادای
توسعهای «مشروطهدواآی» را هررسی کرده است که ها تأکید هر توسرعۀ سیاسری و نهراد قرانو
اساسی ،استبداد را عامل ناکامی در تهظی  ،تدوین ،و اجرای قرانو دانسرته و توسرعۀ سیاسری را
عامررل اصررلی ثبرراو نهررادی در زمیهررۀ حکیرانرری و شررر

زم توسررعه میدانررد .هررهنظر

مشروطهدواآا  ،ظل  ،دودر یی ،عدممساواو در حقوق میلکتی ،و دیگر مشرکالو میایرک
محروسه ،ناشی از استبداد هوده و درما

 « ،مشروطه شد دویت و محدود نیود سل هت و

مهع استبداد» هود که پایۀ  ،مجل شورا است (تبریزی .)13 :1398 ،درواقع ،ایرن پرارادای ،
دواستار وجود قانو و اجرای  ،تصوی و تهظی این قانو توسط نیایهردگا هرگزیردۀ مرردم،
مشرو شد قدرو حا کییتی و ش ص شاه هه پیروی از ایرن قرانو  ،تفکیرک قروای سرهگانرۀ
کشوری و ایجاد نظام حکومت پارییانی و تأسی دستگاه قضرایی مسرتقل هرود .درایرنراسرتا،
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علت اصلی ترقی و پیشرفت غرب ،وجود کتاب قانو و پیروی آیۀ اتباع کشور ها آر جایگراه و
مقامی و حتی ش ص شاه از دانسته میشد .این قانو هایرد هره قبرول دویرت و ملرت نوشرته
شده ،مشتیل هر قواعد و قوانین معیول هاشد ،آیچهین ،واضف هوده و نیازی هره شررح و تفسریر
نداشته و تهها هه امور دنیوی هپردازد (مستشارایدویه .)5۰-51 :1397 ،دراینراستا ،آیۀ قروانین
هاید ههتصوی مجل وکالی ملت که مهت با مردم میهاشهد ،هرسد ،تا جایی هرای سررپیچی
مردم هاقی نیانده و آیگا از قوانین پیروی نیایهد (مستشارایدویه.)52 :1397 ،
گسترو تجارو دارجی در قر نوزدآ  ،سب تغییرر مهاسرباو قردرو در ایررا شرده و
تجار هزرگ (هوردوازی کیپرادور) ههعهوا نیرویی جدیرد در مقاهرل درهرار ظراآر شردند .ایرن
نیروی جدید هه مبارزه ها استبداد و استعیار میپردادت (اشررف .)1۰۶ :1359 ،در ایرن دوره،
تجار و واهستگانشا در اتحاد ها پیشهورا و اصهاف روههافول و ها آیراآری روشرهفکرا سرهتی
(روحانیو ) ،درصردد ایجراد سرازوکاری نهرادی هررای محردود و مشررو کررد اقرداماو و
تصیی آای حا کییت و در ر س  ،شاه قاجار ،هه قرانونی هودنرد کره توسرط نیایهردگا مرردم
انت اب و تدوین شده هاشد و دراینراستا ،توانستهد ه شی از ن بگا حا ک (اعیرا قاجرار) را
نیز ها دود آیراه کههد .در

دوره ،آیۀ مشکالو کشور ناشی از وجود حکومرت اسرتبدادی و

نبود قانو دانسته میشد که این هیره

نیرز درود ،نتیجرۀ مقایسرۀ سر حی ایررا و اروپرا هرود

(آیایو کاتوزیرا  .)43 :1379 ،درواقرع ،انقرالب مشرروطه ،قیرامی هرود در مقاهرل دویرت
استبدادی و در راستای ایجاد حکومتی مبتهیهر قانو که افساری هاشد هر استبداد شاه (آیرایو
کاتوزیا  .)29 :1379 ،چها که ستاردا نیز در دورۀ استبداد صغیر و محاصرۀ تبریز ،دواستار
قانو  ،زادی ،و قانو اساسی هرای پایا یافتن ردی ظل و سرت شرده و را تههرا راه تضریین
زادی کشور دانسته است ( فاری .)287 :1385 ،د یل هلهدمدو انقرالب مشرروطه ،در قرر
نوزدآ ریشه داشت ،ویی د یل کوتاهمدو  ،هه هحرا اقتصادی ناشی از ورشکستگی دویت
و تورم فزایهدۀ سالآای  1283-1284شیسی مرهو میشد ( هراآامیا  .)84 :1389 ،اوضاع
ناهساما اقتصادی اوادر قر نوزدآ  ،موج انح ا حکومت قاجار شده هود و این ودامرت
اوضاع و ضعف حکومت ،در قای جهب مشروطهدواآی و عق نشیهی حکومرت اسرتبدادی
نیایا شد .از دورۀ ناصری ههاینسو ،م ارج دویت آیواره هری از در مردآای هروده و ایرن
کسری ،هیشتر ها وامآای دارجی تأمین میشرد .در سرال ن سرت مجلر مشرروطه ،م رارج
دویتی 21 ،کرور توما و در مدآا  15کرور هوده است که نشا دآهدۀ کسرری هودجرۀ هرزرگ ۶
171
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کروری است (جیالزاده .)157 :1295 ،آیچهین ،هین سالآای  1892تا  ،1913دویت ایرا
هی از آفت میلیو ییره ،هدآی دارجی داشت (عیسوی .)584 :13۶2 ،تراز تجاری ایرا نیز
از سال  18۶۰میالدی دچار کسری شده و این رق در سال  ،18۶8یک میلیو ییرۀ اسرترییه
هر ورد شده است (عیسوی .)199 :13۶2 ،استیرار این کسری تراز را میتوا در جدول شیاره
( )1در چهد سال مهتهی هه انقالب مشروطه نیز مشاآده کرد.
جدول شماره ( .)1کتری تراز تجاری ایران در آهتانه انمالب مشروره
صادرات
واردات
ترازتجاری

1902
189،020،079
273،442،158
- 84،422،079

1903
254،774،504
385،036،158
- 130،261،654

1904
247،961،340
349،914،613
- 101،953،273

1905
293،143،331
386،463،091
- 93،319،760

1906
353،376،841
431،039،773
- 77،662،932

1907
317،080،682
408،434،263
- 91،353،581

مقادیر هه قرا است.
مهبع :جیالزاده7 :1295 ،

پ از یک دورۀ طو نی از هحرا اقتصادی ،سرانجام پرارادای مشرروطه هرا شرعارآایی درهرارۀ
زادی ،قانو  ،و هراهری و ها ایگوهرداری از قانو اساسی هلژیک و انجام تعدیالتی در  ،اقردام
هه تفکیک قوای سهگانۀ مجریره ،مقههره ،و قضرائیه کررد و نظرام سیاسری پارییرانی ایجراد شرد
( هراآامیرا  .)94-95 :1389 ،آرچهررد هررا هررسری مررتی قررانو اساسری مشررروطه میترروا
تهاقضآای فراوانی را مشاآده کرد ،و ها وجود اهعاد طردکههدۀ

(مسرائل قرومی( )1رمر آبی)،

این قانو  ،تالشی هرای ایجاد ثباو نهادی در امر حا کییت و ادارۀ کشور ،مقاهله هرا اسرتبداد ،و
شیوۀ حکومت کرد دیب واآانره و هریضراه ۀ شراه و کرارگزاران و تیرکززدایری از قردرو هرا
تأسی انجینآای ایایتی و و یتی هوده است.
 .3- 1نتیجۀ مشروطهخواهی در عمل

در دورۀ مشرروطه ،در عرصرۀ اقتصررادی ،دگرگرونی سرادتاریای ر نررداد و حتری ییبرالترررین
نیایهدگا نیز در موارد مرهو هه مسائل اقتصادی ،دواستار اصالحاو هسیار محردودی هودنرد
( فاری .)221 :1385 ،این شرایط ،دروان

محردود و سر حی مشرروطهدواآرا از چرایری

پیشرفت غرب ،عردم دگرگرونی سرادتاری توییرد و عقر مانردگی نیروآرای توییردی ،ضرعف
هوردوازی ملی ،و آیچهین داستگاه طبقاتی مشروطهدواآا را نیایرا تر مریکهرد .سرالآای
 1297-13۰۰شیسی ،اوج آرجومرج دورۀ مشروطه هود کره در درالل  ،هیثبراتی و د رر
جدایی ،مهاطق دویت قاجار را تهدید میکررد (آیرایو کاتوزیرا  .)35۶ :1379 ،آیچهرین،
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قح ی هزرگ سرالآای  129۶ترا  1298کره ه ر هزرگری از جیعیرت کشرور را نراهود کررد،
نشا دآهدۀ اوضاع فال کتهار مردم است .در دورۀ پر از انقرالب مشرروطه ،ترراز پردادتآرا
آیواره دچار کسری هوده و هر حج هردآی درارجی کشرور افرزوده میشرد .م رارج هری از
در مدآا هود و نتیجۀ  ،ناتوانی دویت در رسیدگی هه تعهداو مرایی و هازپردادرت وامآرای
هود (آیایو کاتوزیا  .)112 :1392 ،در این دوره ،ایرا وامآای کالنی دریافرت کررد کره هرر
هدآی پیشین

افزود و اقتصاد نحیف کشور را هدآکارتر کرد .درواقع ،هحرا اقتصرادیای کره

از دورۀ ناصری نیایا شده هود ،کیا کا ادامه داشت و حکومت مشرروطه نراتوا از درمرا
هود.
 .3- 2سیاس ت مهندسی فرهنگی برای توسعه

تعییق هحرا اقتصادی ،جداییدواآی ،و ازکهترلدرارجشرد ه

آرایی از مهراطق (عیردتا

مهاطق پیرامونی و طردشده توسط قانو اساسی مشروطه) که ناتوانی پارادای مشروطهدواآی و
قانو گرایی را شکار کرد ،سب ظهور دویتی توسعهگرا نشرد و عرصره را هررای ظهرور پرارادای
مههدسی فرآهگی هرمبهای ناسیوناییس هاسرتا گرا ،کره توجیرهگر سیاسرتآای دراص قرومی،
غربگرایی حکومتی ،و نهادیهه کرد این امور در جامعه هود ،فرراآ کررد .مههدسری فرآهگری،
ههمعهای تهظی  ،جهتدآی ،و ساما داد هه کل دستگاه دویتی در راستای حف و حراسرت از
فرآه

کشور هوده و در جریا

 ،فرآه جامعه هاید هازدوانی و هازشهاسی شرده و سرپ ،

فرآه م لوب مش ص شود (پوررضا .)12 :1385 ،درواقع ،مههدسری فرآهگری ،روایتری از
فرآه یک جامعه را هرجسته یا هرسادته کرده و سپ  ،در راستای تحییرل هره کرل اجتیراع
عیل میکهد .تبیین چرایی وقوع این امر ،نیازمهرد هررسری زوایرای گونراگونی اسرت ترا د یرل
سیاسی ،اقتصادی ،تاری ی ،و دئوپلیتیکی مسئله واکاوی شود .آهگامیکره متجرددا  ،در پری
اصالح امور میلکت هودند ،افرادی چو

الل ودینمیرا  ،آا ندا ده ،و کرما نی راه سرادهتری

را هرای جبرا عق ماندگی کشور نشا دادنرد کره آیرا  ،روایتآرای تراریرزده و میانبرآرای
آهی هود (ضیااهراآییی« .)144 :139۶ ،ناسیوناییس هیجاساز» شکلگرفتره در اوادرر دورۀ
قاجار ،ادعای وجود و تداوم آییشگی 25۰۰سایۀ ایرا را داشت و معتقد هود که عظیت ایررا
را هاید در دورا طالیی پی از اسالم جست (ضیااهراآییی .)9 :139۶ ،این نوع ناسیوناییس ،
هه تیجید از گ شتۀ پی
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ناهسامانیآای کشور میپردادت چها که در هیا علت عق ماندگی و فقدا توسعه در ایرا ،
اعراب و اسالم ههعهوا و یرانگرا تید ههاص الح هرترر ایررا و عامرل انح را
کشیده میشدند (اصغرزاده.)12 :2۰۰7 ،1

هرهتصرویر

پارادای مههدسی فرآهگی در دورۀ رضاشاه ،دواستار هاز فریهی جایگاه شکوآیهد گ شرتۀ
ایرا و درعینحال ،تقلید (حتی در صوریترین کارآا) از غرهیآرایی هرود کره اکهرو  ،هررادرا
ریایی نامیده میشدند .این پارادای  ،پیچیدگیآای فراوا و پیامدآای گسرتردهای هررای مرردم
ایرا داشت .هاستا گرایی شکلگرفته در این دوره ،ها ایجاد گسستی 13۰۰سایه در تاریر ،ههیا
نظری غربگرایی و شوو یهیسر را فرراآ کررد و ایرنسره در قایر راه رهای پیچیرده ،پرارادای
مههدسی فرآهگی را هرای رسید هه توسرعه شرکل دادنرد زیررا درواقرع ،تراریر ،ههتررین اهرزار
فرآهگی هرای تعریف گ شتۀ ملتآا و ترسی یهدۀ دی واه آا است و هررای توییرد مرادۀ درام
ایدئویودیآای ملی ،قرومی ،و ههیرادگرا از

اسرتفاده میشرود (ضریااهراآییی.)۶3 :139۶ ،

ههاینترتی  ،ها هرسادته شد تاریر شرق (واقعی یا دیایی) توسط شرقشهاسرا  ،احساسری از
اصایت ،تداوم ،و گاآی زمانیرمکانی در میا شرقیآا ظهور کرده و آیین گاآی در ددمت
پرورو ناسیوناییس در میا نرا عیرل کررد (اصرغرزاده .)3 :2۰۰7 ،در قایر آیرین نروع
تاریرنگاری ،میراث فرآهگی ،نژادی ،و زهانی پیشااسالمی مرهو هه ایرا نیرز در پژوآ آرای
قر نوزدآ شرقشهاسا اروپایی ،تحکی هیشتری یافته و از

تداوم در تاریر استفاده شد (وزیری.)۶5 :1993 ،2

هرای ارائۀ ح ایرانری هرود و

«نامۀ دسروا » ،نوشتۀ جاللایدین میرزای قاجار ،ن ستین اثر ایرانیای اسرت کره آیرۀ
دورهآای عیر ایرا را ههآ پیوند زده و ایرا را هه واحدی ملی ها تاری ی هدو گسسرت تبردیل
کرده است (ضیااهراآییی .)57 :139۶ ،این شیوۀ تاریرنگاری ایرا محور ،در کهار تاریر پی
از اسالم تکوینیافته هرمبهرای کتابآرای مجهرول و غیرمعتبرر آهردی «دسراتیر» و «شارسرتا
چهارچین» که ههیکهاره در قرو شانزدآ و آفدآ میالدی ظاآر شدند ،سه ههای پارادای
مههدسی فرآهگی هود که پیامدآای هرای مسیر توسعۀ کشور ،ههتدریج مش ص شد.

1. Asgharzadeh
2. Vaziri
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 .3- 2- 1روشنفکران و مهندسی فرهنگی

جدل هر سر نق روشرهفکرا در تراریر تحرو و سیاسرری معاصرر ایررا  ،اینگونره ایجرراب
میکهد که جایگاه ،مال ،و گفتیا آای روشهفکری در ایرا را ها نگاآی ههدور از ارزوگر اری
تبیین کهی  .پ از انقالب مشروطه که دود ههسب طرح اندیشهآای نسل ن ست روشرهفکرا
معاصر ایرانی شکل گرفت ،نسل دوم روشهفکرا  ،در پاسر هه ضرورو ایجاد دویت مردر  ،در
ایررا سررهر وردند و در روند نوسازی جامعۀ ایرانی ،آیکاری کردنرد ههگونرهای کره میتروا
گفت ،سیاستگ اری توسرعه در ایررا  ،محصرول ایرن روشرهفکرا هروده اسرت (نجرفزاده و
د یبرری )95-11۶ :1393 ،در ایررن چررارچوب ،گروآرری از روشررهفکرا دورۀ مشررروطه،
یکسا سازی فرآهگی در ایررا و آیگو سرازی فرآهگری ( سییالسریو ) غیرفرارسزهانرا را
ههعهوا اصلیترین راه رسید هه توسعه معرفی مریکردنرد و در پری توجیره و اجررای سیاسرت
مههدسی فرآهگی از سوی دویت هر مدند.
شاید هتوا ههیا گ ار پارادای مههدسی فرآهگی هرپایۀ شوو یهیس فارسی و غرربگرایری را
ررکه از هش ور هاستا گرایی شکلگرفته تغ یه میکردرر ف اعلی آا ندا ده دانست که ها استهاد
هه گ شتۀ هاستانی ایرا  ،دواآا مههدسی فرآهگی هرای دستیاهی هه توسعه شده است .هررو داد
اندیشهآای وی ،روشهگری از ها هرود کره هره مسرتبدی روشرناندی نیراز داشرت (وحردو،
 .)84 :1395این کار ،نیازمهد دویتی تیامیتدواه هود که ایبته توانایی کهترل و مههدسری اهعراد
دیگر جامعه ،ازجیله اقتصاد ،را نیز درادتیار اعضای ائتالف مسلط قرار مریداد .وی تصرویری
دیایی از گ شتۀ پی از اسالم ایرا ارائه کرده ( دوندزاده )1۶-18 :1357 ،و عامل هده تی و
عق ماندگی امروز ایرا را در قای ادهیاتی شوو یهیستی هه حیلۀ اعراب و ورود اسالم هه ایررا
نسبت داد ( دوندزاده .)23-32 :1357 ،دوندزاده هازگشرت هره سرای گ شرتۀ ایررا را در
مبارزه ها استبداد ،گسترو موزو و سواد ،و زدود ثار فرآهگری اعرراب در جامعرۀ ایررا  ،در
کهار ایگوهرداری از غرب میدانست که ایبته اهعاد هاستا گرایانه و غربگرایری اندیشرهآای وی
هعدآا هرجستهتر شده و توسط میرا آق ا ن کرم نی ررکه از هرجسرتهترین شرارحا اندیشرهآای
دوندزاده هودرر هسط و گسترو یافت.
کرمانی در کتاب «سه مکتوب» رکه ها ایگوهرداری از مکتوهاو دوندزاده نوشته است ر و
ها افزود هر اهعاد هاستا گرایانۀ اندیشهآای دوندزاده و ارائۀ تصویری ت یلی از گ شتۀ هاستانی
ایرا  ،عامل عق ماندگی
175
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اعراب که آیسایگا هالفصل ایرا هوده و دارای م آ و تاحدودی فرآه مشراهه هرا سرا کها
ایرا آستهد ،نق ۀ مشرترک گفتیرا ایرن گرروه از افرراد هرود .کرمرانی ،راه پیشررفت ایرانیرا را
تحصیل عل دانسته و زمۀ
عهوا کرده و اصالح

را اصالح و پیرای زها فارسی و ایفبای مورداسرتفاده در ایررا

را هه عهوا راه توسعه و پیشرفت نشا میداد (کرمانی-389 :2۰۰۰ ،

 .)388آیچهین ،کرمانی ریشۀ زها فارسی و ههتبع  ،ایرانیا را ها فرانسوی ،یکی عهوا کرده
و جبر جغرافیایی مهجر هه قرارگیری در داورمیانه و رویارویی ها اعراب را عامرل عقر مانردگی
مردم فارس میدانست (کرمانی .)4۰2 :1379 ،کرمانی نیز دواآا نوعی مههدسری فرآهگری
هرمبهای پیرای

زها فارسی و غربگرایی ههمهظور هازگشت هه دویشتن پاک و اصیل هاستانی و

درعینحال ،تقلید از غرهیآا هوده تا ههاینوسیله ،عق ماندگی ایرا جبرا شود .گفتهی اسرت،
اصرالح زهررا و پیررای

 ،فرایهردی اجتیرراعی و سیاسرری اسرت کره توسررط سیاسررتیدارا و

ایدئویوگآا پیگیری میشود (اتاهکی.)223-224:1385 ،
در چهررد سررال مهتهرری هرره دورۀ پهلرروی و پرر از  ،روزنامررهآا و مجلررهآای فراوانرری،
ناسیوناییس هاستانی ،نیاز هه دویتی مقتدر و ههشدو متیرکز ،شوویهیس فارسری ،ترالو هررای
غرهی شد و طرد مردما غیرفارس سا کن در سرزمینآای محروسۀ ایررا را تبلیرغ میکردنرد.
ازجیله این جراید میتوا هه «کاوه» اشاره کرد .این نشریه ،توسرط تقایا ده رررکه از سیاسریو
دورۀ مشررروطه و پ ر از هودرررر مهتشررر میشررد کرره در غرراز در راسررتای تهی ریج احساسرراو
ناسیوناییستی در ایرا علیه هریتانیا و (ههویژه) روسیه اقردام کررد و هره تررویج ییرا دوسرتی و
مشروطهدواآی میپردادت .تقیزاده ،که غربگرایری دو تشره هرود ،میگویرد« :اگرر مقصرود
تجددپرستا ما واقعا آدایت قوم دود هه شاآراه تید حقیقی فرنگستا هاشرد ،هایرد هرا کیرال
جرئت آیه گونه قیود قدییه را دور اندادته و هردو آریچ قیردی ،تیرد فرنگری و اسرباب را
هالشر و هشر هگیرند تا دادل جادۀ معرفت هیناییللی و جریا انسرانیت امرروزه شروند»
(روزنامۀ کاوه ،شیاره  ،33دورۀ  .)1۰ ،1وی سه اویو یت کاری را هرای آیۀ وطندوستا ایرانی
م رح میکرد کره هرمبهرای

توصریه میشرد« :ایررا هایرد ظراآرا و هاطهرا ،جسریا و روحرا،

فرنگیمآب شود» و از فرآه دودی ،تهها هاید زها فارسی حف شود (روزنامۀ کراوه ،شریارۀ
 ،1سال  ،1دورۀ جدید .)2 ،این روزنامه ،تأثیر هسزایی در ترویج عقاید شوو یهیستی داشرت و در
ُ
جایی ،فاصلۀ تیدنی ایرا نسبت هه غرب را ها تفراوو و فاصرلۀ تیرد و ترهیرت کررد ،عررب،
هلوچ ،و ترکین نسبت هه تهررا مقایسره کررده اسرت (روزنامرۀ کراوه ،شریارۀ  ،4سرال  ،2دورۀ
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جدید .)2،در این روزنامه نیز دوگانۀ شوویهیس فارسی و غربگرایی ،ههعهوا راه توسعۀ کشور،
و اهزار اصلی

نیز نظام موزشی آیگانی ،معرفی شده است .استفاده از اهزار موزو آیگانی

هرای آیگو سازی کردآا در دورۀ پهلوی اول ،که هرپایۀ دواست اینگونه افرراد هروده اسرت ،را
میتوا در نامۀ حکومت کردستا هه وزارو دادله در تاریر  131۰/12/7مشاآده کرد« :هررای
ایهکه در تیه ،تیام اآایی ،مجبور هه تکل هه زهرا فارسری هشروند ،ایجراد مردارس متعردده در
هلوکاو و شهر و فرستاد معل از مرکز ،ضرروری اسرت کره در نتیجرۀ ترهیرت اساسری ،هعردا
ههآیچوجه شها هه زها کردی دود نباشهد» (سازما اسهاد ملی ،سهد .)29۰/77۶3
روزنامۀ تأثیرگ ار دیگر این دوره« ،ایرانشهر» است که از سال  1922ههمدو چهرار سرال
توسط بتین ک ظ ا ده (ایرانشهر) در ییا مهتشر میشد .ههنظر یر نشار ،هررای آردایت یرک
فرد یا یک ملت هه جادۀ ترقی هاید افکار و عقاید وی اصالح شود (مجلۀ ایرانشهر ،سال چهارم،
 .)77۶ :1324وی تعلی وترهیت را مهشأ هده تی و دوشب تی یک قوم دانسرته و هرر ایرن نظرر
است که از گ رگاه موزو هاید افکار مرردم را تغییرر داده و اندیشرهآای جدیرد را در دماغآرای
جوانا پاشید (مجلۀ ایرانشهر ،سال سوم .)388 :1324،این مجلره ،گسرترو حر
تقویت

ملیرت و

را وظیفۀ اصلی نظام موزشی دانسته که نق قوانین ،م بوعاو ،د برهآا ،و ...را در

این زمیهه تکییل کرده و ههوسریلۀ اهرراز عالقره و هرترری داد هره نرژاد ایرانری ،نیا کرا گ شرته،
بوداک ایرا  ،و زها و شعایر ملی هرهدسرت مری یرد (مجلرۀ ایرانشرهر ،سرال دوم:1323 ،
 .)439اهعاد شوو یهیستی نوشتهآای این مجلره را مریتروا در اشرارۀ وی هره اعرراب هرا عهروا
عربآای پاهرآهه و وحشی ،مشاآده کرد که موج ویرانی ایرا و تباآی زها و دط و فرآهر
ایرانیا شدهاند (مجلۀ ایرانشرهر ،سرال اول .)342 -343 :1323 ،کراظ زاده ،وحردو نرژاد،
م آ  ،و زها در یک کشور را موج ترقی و استقالل دانسته و کثرو این موارد را موجر
انقرا

و تجزیۀ میلکت شیرده است (مجلۀ ایرانشرهر ،سرال دوم .)218 :1323 ،در ادهیراو

این دوره ،از آویت ،فرآه  ،و زها فارسی ،ههعهوا آویت ملی ایرا یاد شده و فارس هرود و
زها فارسی ،هر زها آای دیگر مقدم دانسته شده است .افزو هرایرن ،هرهنظرر ایرانشرهر ،کشرور
ایرا  ،ناچار است تید غرهی را هپ یرد و شهایی ها تاریر هاسرتانی ،افت رار هره ملیرت درود ،و
زندگی تهها هرای حف ملیرت را از راهآرای رسرید هره تیرد غرهری هرشریرده اسرت (مجلرۀ
ایرانشهر ،سال اول .)314-315 :1323 ،کاظ زاده نیز مانهد روزنامۀ کاوه ،دواستار مههدسری
اجتیاعی ها دگرگونی جامعه و تغییر فرآه مردم از طریرق نظرام موزشری شرده و اندیشرهآای
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وی ،دارای رگهآای شوویهیس قومی و غربگرایی است.
مجلۀ دیگری که دواآا آیسا سرازی غیرفرارسزهانرا سررزمینآای محروسره شرده
است ،مجلۀ « یهده» ،سهوردسیر ما د فش ر هود که ن ستین شیارۀ در سال  13۰4چرا
شده است .افشار ،پ از تهظری قشرو  ،ماییره ،و اسرتقرار امهیرت ،گسرترو تعلری وترهیرت را
مه ترین وظیفۀ حکومت میدانست .م لوب این مجله ،هها عا دودو ،وحردو ملری ایررا
هوده که درهردارندۀ وحدو سیاسی ،ادالقی ،و اجتیاعی مردم است .آیچهین ،تأکیرد میکهرد
که هرای حف استقالل سیاسی و تیامیت ارضی ایرا هایرد «در تیرام میلکرت ،زهرا فارسری
عیومیت یاهد ،ادتالفاو محلی از حیث یبراس ،ادرالق ،و ...محرو شرود ،ملوکای روایفی از
میا هرود ،کرد و یر و قشقایی و عرب و ترک و ترکین و ...ها آ فرقی نداشته ،آریک هه یباسری
ملب

و هه زهانی متکل نباشهد ....تا در ایرا  ،وحدو ملی از حیث زها  ،ادالق ،یبراس ،و...

حاصل نشود ،آر یحظه هرای استقالل سیاسی و تیامیت ارضی ما احتیال د ر آست .اگر مرا
نتوانی آیۀ نواحی و طوایف م تلفی را که در ایرا سکهی دارند ،یکهوادت کهی  ،یعهی آیره را
ههتیامی ایرانی نیایی  ،یهدۀ تاریکی در جلو ماست» (مجلۀ یهرده ،شریارۀ )4-5 :13۰4 ،1
ههاهراین ،تالو آیه هاید در راستای جایگزیهی زها فارسی ها زها آای هیگانه در ایررا هاشرد و
این امر از طریق مدارس اهتدایی ،وضع قانو تعلی عیومی اجبراری و رایگرا  ،و فرراآ ورد
وسایل  ،میکن میشود .آیچهین ،هاید ایالو فارسزها را هه مهاطق غیرفرارس کروچ داده و
ایالو غیرفارس و هیگانه را هه مهاطق فارسزها مهتقل کهی  ،نام مهاطق را تغییر داده و تقسییاو
اداری استا آا را مهاس ها این آدف قرار دآی  .هاید توجه داشت کره اسراس سیاسرت دادلری
ایرا  ،عبارو است از حف و تکییل وحدو ملی ایرا ههوسریلۀ تررو یج زهرا فارسری (مجلرۀ
یهده ،شیاره  .)۶-8 :13۰4 ،1از دید افشار ،کردآا هاید فارسزها شوند و ایرن کرار از طریرق
موزو زها فارسی و تاریر ایرا در مردارس و ایجراد ارتبرا و کشرید جراده و راه آرن هرین
مهاطق ایشا و مهاطق فارسزها هرای گسترو ارتبا اجتیراعی و اقتصرادی انجرام مریشرود
(مجلۀ یهده ،شیارۀ  .)۶2 :13۰4 ،1نیود عیهی این دو دواسرتۀ درر را مریتروا در سرفارو
دویت هرای نوشتن کتابآای تاری ی توسرط مین رواکی ،ماردو  ،و ی وا ی هرهمهظور اثبراو
ایرانی هود کردآا و ت صیص مبلغ  5۰۰۰۰ریال هرای این امر ،مشاآده کرد (سرازما اسرهاد
ملی ،سهد .)297/39825
این کتابآا ،هعدآا نیز ههعهوا مهبع ،موردارجاع واقرع شرده و هرهاینترتی  ،دانشری مبتهریهرر
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قدرو در زمیهۀ تاریر و آویت کردآرا شرکل گرفرت .نکترۀ جایر توجره ،اجررای موهرهمروی
دستورایعیل افشار در کهار سیاست کلی غرهیشد ظراآری و هراطهی توسرط رضاشراه اسرت.
رضاشاه در سر هرانی درود د راب هره دانشرجویا اعزامری هره اروپرا و در راسرتای سیاسرت
غربگرایی دویت دوی اعالم کرد« :آدف اصرلی مرا از اعرزام شریا هره اروپرا اسرت کره
موزو ادالقی هبیهید چراکه میهیهی کشورآای غرهی هه مقام هلهردی دسرت یافتهانرد ،چرو
موزو ادالقی کامل و آیهجانبهای دارند .اگر فقط موزو علوم هود ،نیازی هه اعرزام شریا هره
دارج نداشتی می توانستی معلیا و اسرتادا درارجی را اسرت دام کهری » (فرورا :1377 ،
 .)339-34۰این س ها  ،در راستای غرهریشرد ظراآری و هراطهی مروردنظر روشرهفکرا و
ه شی از ن بگا حا ک است که

را یکی از پایرهآای توسرعۀ ایررا میدانسرتهد و هرهعهروا

ه شی از پرودۀ مههدسیراجتیاعی توسط رضاشاه پیگیرری شرد (آیرایو کاتوزیرا :1379 ،
 .)3۶3پیامد نظری ناسیوناییس رسیی این دوره نیز این ادعا هود کره ملرت ایررا  ،قروم یگانرۀ
یکدستی است که زها واحدی دارد و روایت حقههجانبی از تاریر را نشرر مریداد کره شرکارا
ضدعرب و ضدترک هود .جهبۀ عیلی ناسیوناییس دویتی نیرز مبرارزه هرا زها آرای غیرفارسری،
تبعیض اقتصادی و اجتیاعی علیه اسرتا آای غیرفرارسزهرا  ،و یرورو نظرامی هره زنردگی و
فرآه عشایری هود (آیایو کاتوزیا  .)433 :1379 ،در ایرا نیرز مانهرد ترکیره ،قای ههردی
فرآهگی حکومت ،آویت ایرانی تصوری را هرای آیۀ گروهآای قومیتی کشور ارائه داد کره تههرا
مبتهیهر نشانهآای فارسی هوده و این امر ههعهوا ههیا ایجاد دویترملتی مدر و متحد درنظرر

گرفترره شررد (رومررانو .)224 :2۰۰۶ ،1درواقررع ،رضاشرراه ،غررازگر دورۀ سرررکوهگرانهای از
دویترملتسازی هود که در دالل  ،هرنامۀ کار ناسیوناییستی تیرکزگرایانرهای توسرط دویرت
پیگیری ،و آویت واحد ملی ،هرمبهای فه فارسی سرادته شرد و فرارس هرود هرر آویتآرای
قومی و م آبی دیگر ،اویویت و هرتری یافت (ییلدیز و تایسی .)34 :2۰۰7 ،2
آیسو ها این ایدئویودی ،در نشانهآای عیومی ،نام فروشگاهآا ،سرهرگآای اداری و تجاری ،و
حتی کاروآای ویزیت ،تهها هایرد از وادهآرای فارسری اسرتفاده میشرد ( هراآامیرا :1389 ،
 .)1۶2استفاده از زها فارسی ههعهوا تهها زها موزشی و اداری ،اجباری شد و هرا رو یکرردی
دوگانه هه سواد موزی ،آ زما ها گسترو مدارس عیومی ،دادگاهآای عرفی ،و ارتباطراو ،هرر
1. Romano
2. Yildiz & Taysi
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تعداد فارسزهانا هاسواد افزوده شد و درعینحال ،ها تع یل شد مدارس و نشریهآای متعلرق
هرره جیعیررت غیرفررارس ،شرریار هاسرروادآای نررا کراآ یافررت ( هراآامیررا .)177 :1384 ،
ههاینترتی  ،زها فارسی ،که طبق قانو اساسی مشروطه ههعهوا زها رسریی کشرور انت راب
شده هود ،هه زها حا کییت ،سیاست ،و قدرو ،وسیلۀ دسترسی هه دان و اهزاری هرای مدرنیتره
و پیشرفت تبدیل شد (ویی .)4 :2۰11 ،سیاست ردی پهلوی هر انکار آرگونه حقروق فرآهگری
هرای ملیتآای غیرفارس مبتهی هوده و زها فارسی هرهعهروا تههرا زهرا موزشری ،حقروقی ،و
دویتی در ایرا  ،ههرسییت شهادته شد .در کتابآای مدارس نیز هر هرتری فرآه فارسی تأکید
و از

هرای ددمت هه تقویت نظام سرکوب ملیتآا ررکه دویت پهلوی هرر ههرا شرده هودررر

استفاده میشد .تهها ه ت غیرفارسز هانا هرای پیشررفت نیرز از طریرق حرل شرد در فرآهر
غای میکن هود (آاییدی .)2۰5-2۰۶ :1358 ،این رویه تا جایی پی رفرت کره فارسری را
ههعهوا زها عل و ادب ایرانی معرفی کرده و را یگانه زهرا آهرر ایرانری دانسرتهد کره حتری
موسیقی ،نقاشی ،مجسیهسازی ،و آر فکر و دیال و کاری ،آیه هاید هه فارسی هاشد (شادما ،
 .)۶۰ :1389درواقع ،در ایرا  ،کوششی رسیی هرای یکسا سازی زهانی مردم و تحییرل زهرا
فارسی هه آیگا وجود داشته است (آاییدی )14 :1358 ،و روایت تاری ی تحریرفشردهای
نیز توسط دستگاه موزشی ،کتابآا ،و جراید ارائه میشرد کره شرکارا ،کرارکرد اجتیراعی ،
ههحاشیه راند گروهآای زهانی دیگر ،از مشارکت در توسرعۀ ایررا هرود .شوو یهیسر  ،حسررو
تجدید امپراتوری پرافت رار گ شرته ،ایردئویودی ناسیوناییسرتی شردید ،و وجرود پیشروا ،اهعراد
فاشیستی ردی پهلوی را نشا میداد ،هراوجوداین ،رشرد نیروآرای توییرد و رویرارویی آرا،
ههاندازهای نبوده است که هتوا نوع حکومت را فاشیستی نامیرد (آاییردی .)51 :1358 ،شراید
شبهفاشیس  ،تهاس هیشتری ها حکومت پهلوی داشته هاشد .درآیینراستا ،رضاشاه هرهتقلیرد از
ماشررین تبلیغرراتی ایتاییررای فاشیسررت و ییررا نررازی ،سررازما پرررورو افکرار را ایجرراد ک ررد
( هراآامیا .)178 :1384 ،
یکی دیگر از اهعاد مههدسی فرآهگی حکومت پهلروی ،ددایرت در ش صریترین شرئو
زندگی افراد ،ازجیله شیوۀ پوش و یباس آا هوده است .یباس یکشرکل در قایر

یحرهای

در چهارم دیماه  ،13۰7هه کلیۀ مردم ،ههاستثهای روحانیو  ،تحییل شده و سرپیچی از دستور
پوشید یباس انت ابشده ،پیامردآایی چرو جرییرۀ نقردی و حرب داشرت (اتراهکی و یرا
زورشر .)19۶-197 :1385 ،آیچهین ،طرح تبعید ایرالو غیرفرارس از سرزمیهشرا و ورد
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فارسزهانا هه مهاطق نا اجرا شد و در راستای تغییر دموگرافی مهاطق غیرفارسزها و هرهویژه
زاگرس ،آیسا کرد مردم این مه قه و تحلیل ظرفیتآای انسانی و اقتصادی نرا  ،هسریاری
از کردآا و یرآا از سرزمین دود تبعید شدند .افزو هراین ،نام غیرفارسی مکا آا ،تغییر کررده و
نامآای جدیدی هر نا تحییل و آر نوع نشانۀ قومیتی در کهار تغییر نام مکا آا و هعضا اسامی
ایالو ،نیز تغییر داده شدند (جاللپور .)5۰ :1391 ،تقسییاو اداری و استانی نیز در راسرتای
ددمت هه سیاستآای مههدسری فرآهگری و هرقرراری سلسرلهمراتر قردرو و ثرروو ،هرپایرۀ
آویت ،طراحی شدند کره نیرود را در شریوۀ تعیرین حردود اسرتا آا و ویژگیآرای قرومی و
م آبی سا کها میتوا دید.
 .3- 2- 2پیامدهای مهندسی فرهنگی برای توسعه

آیا گونه که در ه

نظری اشاره شد ،هدو درنظر گرفتن سیاست ،هرهمفهروم تحرول فکرری،

آیچ میزانی از نهادسازی و موزو ،موج ایجاد یک حکومت م لروب و کرارا ن واآرد شرد
(یفتویچ .)159 :1384 ،پارادای مههدسی فرآهگی در ایرا نیز کره هرهمهظور پیشربرد هرنامرۀ
غربگرایی و یکسا سازی فرآهگیرآویتی درپی

گرفته میشد ،درعیل ،دود هه دویتی مقتدر

و تیامیرتدررواه نیرراز داشررت و درواقررع ،توجیررهگر هررود .دویررت متیرکرز و مقترردر در کهررار
سیاستآای آیگو ساز زهانی و فرآهگی ،هه دو اهزار اصلی پیشرفت کشور و مردر سرازی
تبدیل شدند که از طریق آا دویترملت مدر ههوجود می مد (اتاهکی و یا زورشر:1385 ،
 .)13-14این تالزم و توجیهگری هین پارادای مههدسی فرآهگی و دویرت اقتردارگرا ،متیرکرز ،و
تیامیتدواه ،که از توانایی کهتررل کامرل هرر مهاسرباو اقتصراد سیاسری کشرور و ایجراد انرواع
انحصارآای اقتصادی هردوردار هاشد ،در کهرار ایجراد ههیرا ایردئویودیک زم هررای توجیره و
هازتویید راه ۀ شبهمستعیراتی ها غرب (هرمبهای غربگرایی) و شررایط نراهراهر غیرفرارسزهانرا
فالو ایرا (که مقهور قدرو نظامی ارت تحت حیایت انگلی و ههسرکردگی رضاشاه شرده
هودند) در مقاهل فارسزهانا  ،ه شی از چرایی هرجسته شد رویکرد مههدسی فرآهگی توسرط
حکومت پهلوی را تبیین میکهد.
زمۀ پیشبرد طرح مههدسی فرآهگی ،گسترو دستگاه هوروکراتیک و نظامی هود که دود،
سب پیدای فرصتآای اقتصادی هرای عدهای شد هرهگونرهای کره ه ر هزرگری از هودجرۀ
دویت ،آیواره هه نیروآای نظامی و کارکها اداری ادتصاص مییافت .چا کتابآای درسی
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ههگونهای متیرکز و اجبار دان

موزا هه پوشید یباس یکشکل نیز گریزگاآی انحصاری هرای

کس در مد هرای اعضای ائتالف مسلط هرود .سیاسرت مههدسری فرآهگری ،هرا تغییرر ایگروی
مصرف در زمیههآایی چو کشف حجاب ،مهع پوشر سرهتی ،و جرایگزیهی شریوۀ غرهری در
پوش  ،درعیل ،شبکهای از مهافع اقتصادی مستقر و گاآی مستقل را ناهود کرد و در چرارچوب
اقتصاد سیاسی انحصاراو ،فرصتآای جدیدی را هرای اعضای ائتالف مسلط هرهوجرود ورد.
هعد دیگر چرایی ات ا این رویکرد توسط حکومت پهلروی ،هره هیتروجهی پرارادای مههدسری
فرآهگی هه مهاسباو اقتصاد سیاسی مرهو میشود ههگونرهای کره ایرن پرارادای در دسرتورکار
توسررعهای درروی  ،هرردو ددایررت و دواسررتی ه ررای دگرگررونی مهاسررباو اقتصرراد سیاس ری،
انحصارآای عیدتا آویتمحور ههوجود مده در ایرن دوره را نادیرده گرفتره و تیرولداری مردر
شکلگرفته را در پشت دواستآای نامرهو هه امرر توسرعه ،پههرا کررد .هرایناسراس ،هرهنظرر
میرسد ،سیاست مههدسی فرآهگی ،هه تویید اهزاری هرای ن بگرا فرادسرت هرهمهظرور اعیرال
سل ۀ اقتصادی و کس رانت هرای ه رپا داشتن آرم وفادارا و استقرار نظر اجتیراعی م لروب
ایشا  ،یاری رسانده است.
 .3- 2- 3اقتصاد سیاسی انحصارهای هویتمحور و تیولداری مدرن

()2

تیول ،هه ق عهای زمین یا هادی گفته میشود که مایکیت ههازای ددماو دویتی و یشکری از
جان شاه هه ش صی واگ ار میشرود .ایبتره وضرعیت هریثبراو مایکیرت در ایررا و ویژگری
استبدادی  ،ریشه در وضعیت هی و جغرافیرایی فرالو ایررا داشرت .آرچهرد هرپایرۀ قرانو
اساسی مشروطه ،تیولداری ملغی شد ،ویی ظهور دویت مدر که توانایی کهترل اقتصاد کشرور
را دارد ،مهجر هه ظهور دوهارۀ پدیدۀ تیولداری در قایبی جدید شد .ها ظهور حکومت مردر در
ایرا و نوسازی هوروکراتیک و نظامی که مهجر هه تیرکز قدرو در دستا دویت شرده و توانرایی
کهترل آرچه هیشتر اقتصاد کشور را هه داد ،نوع جدیدی از تیولداری ظاآر شد رضاشاه یرک
اقتصاد متیرکز و تحت کهترل دویت را ههوجود ورده و در این مق ع ،نظرام انحصراراو دویتری
شکل گرفت (غهینژاد.)38 :1389 ،
قوانین انحصار تجارو مصوب سالآای  131۰و  1311تیام تجارو دارجی و هردی از
مه ترین اقالم تجارو دادلی ،مانهد گهدم ،را ههانحصار دویت در ورد (اتاهکی و یرا زورشرر،
 .)49-5۰ :1385در کهار ایرن انحصرارآا ،مجیوعره قروانین انحصرار شرکر و چرای ،13۰4
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انحصار تریاک  ،13۰7انحصار ددانیاو  ،13۰8انحصرار اهریشر و نوغرا  ،1311انحصرار
کا آای ن ی و پهبهای  ،1313و هسیاری دیگرر از اینگونره انحصرارآا ،هره اهرزاری در دسرتا
حکومت و ههعبارتی ،اعضای ائتالف مسرلط هرر جامعره ،هررای هازتوییرد مهاسرباو تیرولداری
ههگونهای مدر و در چارچوب اقتصاد سیاسی انحصرارآا تبردیل شرد .مهر تررین ه ر ایرن
انحصارآا در دورۀ رضاشاه ،در قای قانو انحصار تجارو درارجی و اصرالحیۀ گهجانرده
شد .هرمبهای ههد «ایف» مادۀ سوم این قانو « ،دویت ،مجاز است حق وارد کررد محصرو و
دارجی را که دود نییدواآرد مسرتقییا عهردهدار شرود ،هره شررایط معیهره و تحرت مقررراو
م صوص ،هه اش اص یا مؤسسراو م تلفرۀ تجرارتی واگر ار نیایرد» .درواقرع ،اشر اص و
مؤسسهآای یادشده ،تیولدارا مردرنی هودنرد کره در دورۀ پهلروی ،ثرروو آهگفتری هرهدسرت
وردند .انحصارآای هازرگانی دارجی و ارز ،ههسود شرکتآای هازرگانی هزرگی هود که ها دویت
راه رره داشررتهد ( هراآامیررا  .)23-24 :138۶ ،در ایررن دوره هازرگانررا  ،دارنرردگا انحصررار،
مقاطعهکارا  ،و نورچشییآای سیاسری در کهرار کیپرادورآرا ،سرود فراوانری هررده و درزمیهرۀ
صهعت نیز ،صاحبا صهایع ،هین سالآای  131۰-131۶ها استفاده از هازار هزرگ و انحصراری
دادلی ،هه سود سا نه 22درصردی دسرت یافتهرد (فرورا  .)35۶ :1377 ،درواقرع ،ن بگرا
حا ک و آرم وفادارانشا  ،ههههانه و ها عهوا اقتصاد ملری ،حیایرت از توییرد دادلری ،و کهتررل
هازرگانی درارجی ،هره سرودآای آهگفتری دسرت یافتره و ینفعرا اصرلی اقتصراد سیاسری،
انحصارآا هودند .دراینمیا  ،هاید توجه کهی که درعیل ،انباشت ایجادشده توسرط ایرن گرروه،
هر مده از انحصار در اقتصاد کشور و تحییل نر آای هیشتر از قییتآای جهرانی هررای دریرد
کا و ددماو هه کل جامعه هود .هازندگا واقعی این وضعیت ،مردم عادی و مهاطقی از کشور
هودند که هه تویید هردی از محصو و کشاورزی و دامری اشرتغال داشرتهد و هرهدییرل تحییرل
نر آای پایینتر هه توییداو دود ،زیا دیده هودند.
در این مق ع ،روند شکلگیری نوعی مبادیۀ ناهراهر هین مهاطق گوناگو کشور ،پیامردآای
گستردهای داشت که آیچها ترداوم یافرت .افرزو هرراین ،هرا گسرترو دسرتگاه هوروکراتیرک و
نظامی ،مشاغل پردر مد و ها وجهۀ فراوا هرای پیشبرد سیاستآای مههدسی فرآهگی هرهوجرود
مد که دویت ،انحصار گیارد افراد در آا را در دست داشت .در این دوره ،ادارۀ  3۰۰شرغل
س ف ها ی میلکتی ،درادتیار نزدیک هه  8۰نفر هوده است (دادگرر .)4 :1382 ،آیچهرین ،از
مشاغل دویتی و شبهدویتی ردهآای پایینتر و واگ اری مجوزآای ههنسبت ک ارزوتر نیز هررای
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ایجاد یهآای پاییهی وفادارا در قاعدۀ آرم واهستگا ن بگا حا ک و دسرتگاه دویتری تحرت
کهترل ایشا  ،استفاده میشد .دراینهرین ،هایرد هره نقر آویرت قرومی و در هرآرهآای هعردی،
م آبی افراد در دریافت تیول و جاگیری در هدنۀ این آرم نیز توجه داشت ههگونهای که میتوا
از اقتصاد سیاسی انحصرارآای آویرتمحرور سر ن هرهمیرا ورد .هرهاینترتیر  ،ن سرتین و
مه ترین ویژگی دویتآای توسعهگرا ،که ادارۀ کشور توسط ن بگا توسرعهگرا و هرهنسربت دور
از فساد است ،در ایرا ظهور نیافت (یفتویچ .)389 :1389 ،در دورۀ پهلوی دوم نیز ها ایجاد
«ههیاد پهلوی» ،درهار رشد چشیگیری داشت و از مهاهع هرای تأثیرگ اری هر ه

آای هزرگ

اقتصادی و پردادت پاداو هه طرفدارا ردی استفاده میشد .این ههیراد ،سرهامدار عیردۀ 2۰7
شررکت هرزرگ فعررال در زمیهرهآای اسررت راج معراد  ،امرور سررادتیانی ،وب فلرزاو ،هییرره،
هانکداری ،کشاورزی ،و آتلداری هرود ( هراآامیرا  .)25-2۶ :138۶ ،درواقرع ،انحصرارآای
ایجادشده توسط دویت ،سب شکلگیری دستگاه سود وری ههنام ههیاد پهلوی شده هود که از
ههعهوا مهبع جدید درهاری هرای داد تیول هه وفادارا هره ردیر اسرتفاده میشرد .فرمانردآا
ارت

و ن بگا حکومتی نیز قسیتی از آیۀ مقاطعهکاریآای پرسود را ههدود ادتصاص داده

و هین سالآای  1352-1355در دووهیهانهترین حایت ،مقاماو دویتری ،یرک میلیرارد د ر،
کییسیو دریافت کردند .این شیوۀ توزیع مازاد اقتصادی و ت صریص

هره ن بگرا مسرلط،

ه شی از شایودۀ مادی قدرو شاه را تشرکیل داده و وفراداری ایرن اشر اص و هستگانشرا هره
دویت و ش ص شاه را تقویت میکرد (فورا .)4۶4 :1377 ،
از

درمجیوع ،وارد شد در مدآای نفتی هه اقتصاد ایرا و چگونگی توزیع غیرمستقی

طریق انحصارآا ،در میا اعضای ائتالف حا ک و شربکهآای طرفدارانشرا را میتروا در ایرن
چارچوب تحلیل کرد .انحصارآای صهعتی ،کشاورزی ،و ددماتی موجود ،افزو هر کیکآای
مستقی مایی دویت و حیایتآای غیرمستقی  ،مانهد دسترسی هه انردی ارزا قییت ،جلوگیری
از ظهور آر نوع رقی احتیایی دادلی توسط دویت ،سرکوب قییرت مرواد درام (کشراورزی و
دامی) و ،...ها انحصاری کرد هازار دادلی ،توانایی دستیاهی هه ه

عیدۀ ثرروو توییدشرده

توسط مردم یا توزیعشده (از محل در مدآای آیدروکرههی) توسط دویت را در هین طرفدارا
فراآ میکرد ههاهراین ،اقداماو دویتآای حا ک هر ایرا که در دورهآای گوناگو در راسرتای
هازتویید اقتصاد سیاسی انحصارآای آویتمحور عیل کردنرد را نییتروا توسرعهای ههشریار
ورد .هرایناساس ،میتوا چرایی انت اب پارادای مههدسی فرآهگی ههعهوا راه توسعۀ ایررا از
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سوی ن بگا مسلط هر ایرا را درک و تبیین کرد .درواقع ،رو یکرد مههدسی فرآهگری ،توسرعه را
از حی رۀ اقتصراد سیاسری دررارج کررده و آر زمرا  ،توجیررهگر وجرود دویرت متیرکرز اسررت.
تیامیرتدواآی و سیاسررتآای شبهفاشیسرتی نیرز از اهزارآررای پیشرربرد ایرن پررارادای هررود کره
پیامدآای فراوانی را هرای مهاطقی که آدف طرح مههدسی فرآهگری و سیاسرت آیگو سرازی
( سییالسیو ) هودند ،داشته اسرت .در چهرین زمیهرهای ،کژکرارکردی اجتیراعی و ضرعفآای
سادتاری موجود هه مبحث آویت ملی رهط داده شرده اسرت کره نتیجرۀ مه قری  ،پیگیرری
سیاست مههدسی فرآهگی هرای سادتن انسا آایی ههظاآر ایده ل و تحییل آرویتی دراص هرا
عهوا آویت ملی هر کل اجزای جامعه است تا ازاینراه ها یکسرا سرازی آرویتی ،مشرکالو و
ضعفآای موجود هرطرف شوند .ها ادغام ایرا در اقتصاد جهانی از گ رگاه صادراو نفت و در
فقدا دویتی توسعهگرا ،ضعفآا و مشک الو سادتاری اقتصاد ایرا هغرنجترر شرد و اقرداماو
شبهتوسعهای پهلوی دوم که ها سیل عظی در مدآای نفتی ههگونهای دیب واه و مستقل از جامعه
در پی صهعتی کرد کشور هود ،شرایط جامعه را ههسوی پرتگراه آردایت کررد .درواقرع ،هحررا
اقتصادی و کسری تراز پردادتآا در اوادر دآۀ  133۰که ههصورو نا رامی سیاسی سرالآای
 1339-1342و رددادآای درداد  1342نیایا شد (فورا  ،)47۰ :1377 ،هیرانگر نراتوانی
پارادای مههدسی فرآهگی در رسید هه توسعه و ظهور ناآهجاریآای ناشی از این رویکرد هود.
فشررارآای تررورمی ناشرری از سیاسررتآای انبسرراطی دویررت ،دررود را در کسررری هودج رۀ
سالآای  1355و  135۶نشا داد (غهرینرژاد .)279 :1395 ،ایرن رقر در سرالآای 1355
تررا  1357هررهترتی ر  ،458 ،1۶9/8 ،و  ۶۰8/9میلی رارد ریررال هرروده اسررت (هان رک مرک رزی).
آیچهررین ،سیاسررتآای ات ا شررده هرررای رفرررع عرردم تعادلآررا و تهگهاآررای هر مرررده از
سرمایهگ اری فراوا و مصرف هی از امکرا جر ب و ظرفیرت اقتصرادی کشرور ،تهگهاآرای
زنجیرهای را در پی داشت که هرطرف کرد

آرا ،نیازمهرد سررمایهگر اریآای جدیردی هرود.

در نتیجۀ این چردۀ هازدورد مثبت ،کیبود اعتبرار و کهرد شرد اجررای طرحآرا شرکل گرفرت
(غه رین رژاد .)281 :1395 ،شرراید اگررر مررار 44درصرردی سرروهتغ یرره در ای ررا سررال 1351
(آیررایو کاتوزیررا  ،)317 :1392 ،ضررری جیه ری هرری از  ۰/5۰در سررال ( 135۶هانررک
جهانی) و عدد ها ی  3۰در زمیهۀ سره  1۰درصرد از ثروتیهردا جامعره از اقتصراد ،نسربت
هه فقیرترین دآک (هانک مرکزی) را در کهار تورم و کسری هودجۀ کشرور قررار دآری  ،سرییایی
کلی از وضعیت اقتصادی ههدست ید .در ایرن مق رع ،هراوجود در مردآای سرشرار نفتری ،در
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سال  1355تهها  45/7درصد از مردم ایرا هه ب یویهکشی دسترسری داشرته و در زمیهرۀ هررق
نیز این مار  38/4درصرد هروده اسرت .دراینمیرا  ،وضرعیت مهراطق پیرامرونی و روسرتاییآا
هسیار هدتر از میانگین کشوری هود .امید هه زنردگی  51/4سرال و نرر هاسروادی  41درصردی
هرای افراد هرا ی  1۰سرال نیرز هیرانگر شررایط ناهسراما ایررا هروده اسرت (عردم تعادلآرای
مه قهای در ایرا  .)13۶۰ ،شرایط یادشده کره هیرانگر نراتوانی پرارادای مههدسری فرآهگری در
رساند کشور هه توسعه هود ،هه هرچیده شد حکومت پهلوی انجامید.
درواقع ،مشروطهدواآا  ،کژکارکردی اقتصراد کرال کشرور را کره از اواسرط دورۀ قاجرار
نیایا شده هود ،اصالح نکردند و نتوانسرتهد تغییرر ههیرادیهی ایجراد کههرد .ایرن امرر در کسرری
هودجه ،تراز تجاری مهفی ،و انباشته شد هدآیآای دارجی شکار شده هود .رضاشراه نیرز هرا
حف هاطن امر و ههوسیلۀ نهادآای نوین ،اقدام هه گسترو شیوۀ اقتصاد سیاسری انحصرارآا در
چارچوهی جدید و در قای تیولداری مدر کرد .ایرن کرار ،سرب افرزای طرفردارا ائرتالف
حا ک ههآزیهۀ کل جامعه شده و درواقع ،هدو افزای چشیگیر تویید ،دستک در غراز کرار،
اعضای آرم وفادارا هه ن بگا مسلط ،گسترو یافتره و نراترازی اقتصرادی تاحردودی تعردیل
شد .افزو هراین ،ه

هزرگی از آزیههآا نیز هر مهاطق پیرامرونی تحییرل شرده و در ایرن دوره،

راه ۀ مرکزرپیرامو در ایرا هها نهاده شد .دراینمیا  ،توجه هه در مدآای نفتی رضاشراه پر از
تثبیت اوییۀ قدرو نیز اآییت دارد .درواقع ،ایرا در سال  ،131۰پهجیرین توییدکههردۀ جهرانی
نفت هوده و این امر هه جبرا کسری تراز هازرگانی و کاآ نیاز هه وامآای دارجی یاری رساند
(فورا  .)372 :1378 ،در دورۀ رضاشاه ،در مد نفتی ایرا 1۰ ،هراهر شده و از 4۶9آرزار پونرد
استرییه در سال  1299هه 4میلیو و 271آزار پوند در اوادر زمامرداری وی رسرید (فرورا ،
 .)335 :1378رضاشاه ها استفاده از این در مد ،طرحآای موردنظر حکومت را ههپری هررده و

ههویژه اقدام هه درید آهگفت تسلیحاو کرد (غفاری .)127 :2۰۰۰ ،1گسرترو آرچره هیشرتر
آرم وفادارا از طریق هسط دستگاه هوروکراتیک و نظامی و پیشبرد طرح مههدسری فرآهگری ،در
صدر اآداف رضاشاه قرار داشت .جدول شیاره ( )2روند افزای در مردآای نفتری دویرت در
عصر پهلوی اول را نشا میدآد.

1. Ghaffari
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جدول شماره ( .)2روند افزایش درآمدهای نفتی دولت در عصر پهلوی اول

سال
از  1913تا 1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

لیره استرلینگ
1325552
468718
585289
624000
466744
327523
728778
1412000
1012000
1341000
1288000
307000
1530000
1785000
2159000
2192000
2829198
3445000
3307000
3315000

مهبع :فاتف1358 ،

افزای در مد یادشده ،که در سالآای سل هت پهلوی دوم گسترو هیشتری پیردا کررد ،موجر شرد ترا
سیاستآای مههدسری فرآهگری در ایررا  ،پشرتوانۀ مرایی پیردا کهرد و در جامعرهای هرا اکثریرت مرردم
نیازمهد ،ها قدرو هیشتری هه حیاو دود ادامه دآرد ایرن رونرد کره در دورۀ جهر جهرانی دوم هرر اثرر
ددایت دارجی و در سال  1357ههدییل انباشته شرد مجیوعرهای از هحرا آرا ،دسرتک در مهراطق
پیرامونی ،دچار دلل شد ،زمیههآای تداوم هحرا آای تی را هرای کشور فراآ کرد.
نتیجهگیری
ارزیرراهی اقتصرراد سیاسرری و تبیررین چگررونگی هازتوییررد نظ ر اجتیرراعی میتوانررد چگررونگی
صوروههدی اهعاد گوناگو سیاستآای توسعهای از سوی ن بگا حا ک را ههنیای هگر ارد.
دراینراستا ،آیا گونه که در ه

نظرری ایرن پرژوآ تأکیرد شرد ،یکری از وظرایف دویرت

مدر  ،ایجاد «تحول اقتصادی» در جامعه است که دراینهین ،واکاوی سرازوکار کسر ثرروو
در کهار چگونگی هازتویید نظ اجتیاعی و نق مههدسی فرآهگی حول مهرافع مسرتقر ،کیرک
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فراوانی هه هررسی وضعیت توسعهیافتگی کشورآا میکهد .نتایج پرژوآ حاضرر نشرا داد کره
دویت در ایرا پ از مشروطه ها ایجاد انحصارآای اقتصادی ،ضین کسر ثرروو توییدشرده
در جامعه و ها استفاده از این انباشت در کهار واگ اری انحصارآا هه واهستگا دوی در قایر
تیولداری مدر  ،حداقل زم از وفادارا را هرای حف و هازتوییرد شررایط موجرود فرراآ ورده
اسرت و درعررینحرال ،سیاسررتآای مههدسری فرآهگرری را هرا اسررتفاده از مشرارکت ه شرری از
جریا آای واهستۀ روشهفکری و دانشگاآی در ددمت تأمین مهافع مایی دود قررار داده اسرت.
هههیا روشنتر ،هرا ایهکره تجرهرۀ هری از یرک قرر ترالو هررای رسرید هره توسرعه و جبررا
عق مانردگی کشرور در مقاهررل کشرورآای پیشررفته ،سررب ات را رویکرردی شبهتوسررعهای و
آیچهین ،اعیال رآهیو آای پارادای آای توسعۀ سیاسی در قایر مشرروطهدواآی و پرارادای
مههدسی فرآهگی شده است ،اما آیچیک از این ایگوآای درپی گرفتهشده ،ارتباطی هرا توسرعه
و دویت توسعهگرا در ایرا نداشته و تهها سب جلوگیری از آرگونره تغییرر در مهاسرباو اقتصراد
سیاسی کشور شده است که میتوا

را اقتصاد سیاسی انحصارآای آو یتمحور و تیولداری

مدر نامید .این روند (آیا گونه که در این مقایره نشرا داده شرد) درعرینحرال ،در دردمت
هازتویید شرایط ناهراهر مهاطق پیرامونی کشور هوده است .نتایج مقایۀ حاضر نشا داد که ارجراع
امر هه میدا فرآه و هها نهراد شربکهآای جدیردی از مهرافع اقتصرادی هررای هازتوییرد نظر
اجتیاعی م لوب فرادستا  ،هرایهد و کارویژۀ سیاست مههدسی فرآهگی در کشرور هروده اسرت.
هرایناساس ،ههنظر میرسد که طرح مههدسری فرآهگری در کشرور کره حاکییرت ،هری از آرر
طرحی پیگیر

هود ،تأثیر فراوانی هر آیۀ عرصرهآای جامعره داشرت و هرهمروازاو کیرک هره

هازتویید حکومتی تیامیتدواه و اقتدارگرا که توانایی کهترل کامل آیۀ اهعاد جامعه و عرصهآای
زندگی شهروندا را داشته هاشد ،موج ایجاد فرصتآای اقتصرادی جدیردی هررای ن بگرا
حررا ک در راسررتای کس ر آرچرره هیشررتر ثررروو از طری رق انحصررارآای جدیررد در اقتصرراد و
هوروکراسی دویتی و یشکری ایرا شد .سرانجام ،آیا گونه کره در ایرن مقایره نشرا داده شرد،
دارج کرد امر توسعه از حی ۀ اقتصاد سیاسی و ارجراع هره مباحرث آرویتی و فرآهگری در
قای مههدسی فرآهگی و رهط داد کاستیآای سادتاری اقتصاد و مهافع هر مده از هه فسراد
کارگزارا و تأکید هر رفع آا ها تعییق طرح مههدسی فرآهگی و تبدیل شهروندا هه انسا آای
ایده ِل موردنظر ،راآکار عیلیاتی دویتآای پس امشروطه در ایرا هروده اسرت کره نتیجرۀ را

میتوا در س وح شادصآای توسعهای و وضعیت ناهساما اقتصادی کشور ،پی از انقالب
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مشاآده کرد ههگونهای که ههنظر میرسد ،تجرهرۀ اعیرال سیاسرتآای مههدسری فرآهگری در
ایرا  ،چیزی جز آدر داد مهاهع موجود و از هین هرد توا توسعهای چهردین نسرل از سرا کها
فالو ایرا زمین ،نبوده است.
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یادداشتها
 .1در این پژوآ  ،مهظور از قومیت ،تیایز و تفاوو نژادی و زهانی گروهآای انسانی ههصرورو
آ زما یا تهها در یک مورد (زها  /نژاد) است ههگونهای که جیعیت ،قائل هه تفاوو دوی ها
گروهآای قومی دیگر هاشد.
 . 2این اص الح در روزنامۀ دنیای اقتصاد ،نس ۀ مهتشرشده در  1395/4/7هرهکار گرفتره شرده
است.
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Extended Abstract
Introduction
Behaviors and political orientations in the present era play an important role in the
management system and the arrangement of agents of societies. According to the
political orientation of citizens in systems with political elections, political selections
occur and political priorities and decisions are formed based on them. One of the
elements that is of central importance in the field of political and social institutions
and is effective in the efficiency of other elements as well, is trust, especially political
trust. Hetherington considers political trust to be the belief in the ability and
efficiency of political agents to meet the expectations and demands of citizens
(Hetherington, 1998). In another view, political trust is trust in political institutions
and leaders (Artes et al., 2011). Trust is divided into two categories: horizontal trust
and vertical trust.
Horizontal trust is the trust of people in each other or basic trust for the continuation
of social life (Sidamami and Montazeri-Moghadam, 2011). Vertical trust is a type of
political trust or people's trust in government, political institutions, and community
management agents.
Most and even all the research that has been conducted about political trust in Iran
have been about political trust in government officials and political institutions, and
non-governmental political institutions such as political parties or non-governmental
political activists have been studied less. Considering the importance and overt and
hidden functions of political parties (Mirfardi et al., 2019), knowing the level of
people's trust in these parties and its relationship with political orientation and the use
of mass media can determine the position of parties in society and show citizens'
political behavior.
 Corresponding Author:
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Political trust is a feeling of confidence that citizens have towards institutions and
political actors and they believe that institutions, actors, and politicians behave
correctly in their work field even in the absence of continuous supervision (Blind,
2006). Considering the provincial centrality and regional position of this city in the
southern part of the country, knowing the characteristics of the political culture of its
residents is of great importance. The decrease in the participation rate in the elections
of 2018 and 2018 in the country compared to the elections of the previous periods
has made it necessary to study the position of political parties and activists. For
example, in the 13th presidential election in 2021, the participation rate was 48.8% in
the country and 48.73% in Fars province (Mehr News Agency, July 6, 2021). In this
regard, this article aims to investigate the role of political orientation and the media in
the trust of the residents of Shiraz to political factions.
Methodology
In this research, the survey method and the self-administered questionnaire were
applied whose validity and reliability were evaluated by Face validity and
Cornbrash’s alpha coefficient, respectively. The statistical population of the research
included all the residents of Shiraz city 18 years and older (Iran Statistics Center,
2017), according to the size of the statistical population, based on Lin's table (Lin,
1976), the sample size was estimated to be 402 cases. Cluster random sampling was
used to select samples by referring to localities with different socio-economic
characteristics. The alpha coefficient for the variable of trust in political parties was
0.87 and for the variable of knowledge about political parties was 0.73.
Results and discussion
The results of this survey indicate the importance of media and the impact of their
direction on political and social attitudes. According to the obtained results, the role
of the media in the formation and transformation of political attitudes, especially
political trust, can be analyzed according to the nature of their direction. In this
regard, in any country, especially third world countries such as Iran, the media can be
divided into two categories of convergent and divergent media according to the type
of proximity or distance from the established political system. categorized. The
discourse governing the internal convergent and external divergent communication
media has a key difference in the narration of political events, events, and
developments.
This difference can be seen in political interests and orientation, as well as the type of
persistence and level of trust in activists and political institutions. Distrust of political
currents and political institutions in a political structure can be caused by their
positions, goals, plans, and performance in society. The scope of political factions'
activities is also dependent on their convergence and divergence with the political
system established in the society, which manages and supervises the national mass
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media. The distance between the performance of political factions and the
expectations and demands of citizens can affect the level of trust in them.
Foreign media users have less political trust than those who use domestic media
more. The results obtained from the study of the media's role in political trust are in
line with framework theories such as Rush's political socialization model (Rush,
1998), the socio-cultural perspective on political trust and the portrayal hypothesis,
and their arguments support There is a direct and meaningful relationship between
the level of awareness of parties and the level of trust in political parties and currents.
This finding is consistent with the results of the study by Crete et al. (2006) and
Koushki et al. (2019). The results of this study show the importance of media and the
impact of their orientation on the political and social attitudes of the residents of the
society.
Conclusion
According to the obtained results, the role of the media in the formation and
transformation of political attitudes, especially political trust, can be analyzed
according to the nature of their direction. The general conclusion is that the type of
political orientation and the use of convergent and divergent media within the
political system have different effects on trust in political factions.
Table 1: Institutional elements of the cycle of divergence/convergence
of trust in political factions with an emphasis on the role of the media*
The
orientation
towards the
political
system

Mass
media**

Political
fractions

Citizens***

Trust to
political
fractions

Convergent

+

+

+

High

Divergent

-

-

-

Low

consequence

The cycle of
convergence and trust
in domestic media and
political factions
The cycle of divergence
and mistrust of
domestic media and
political factions

* The positive and negative signs indicate the convergence and divergence of each of the sectors with the
prevailing political trend.
** In the convergent orientation of domestic media and in the divergent orientation of foreign media and
the Internet, it is more used.
*** In convergent orientation, citizens trust the domestic media and ruling political factions, but not in
divergent orientation.
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نقش عوامل سیاسی و رسانهای در اعتماد به جناحهای سیاسی در شهر
شیراز
1

اصغر میرفردی

iD

 .1دانشیار جا ع)شناسی ،بخش جا ع)شناسی و برنا ) ری،ی اجتماعی ،دانشکده اقتصاد ،دیریت و علوم اجتماعی ،دانشااه شیراز ،شیراز ،ایرا)

ییهک گزارو نتیجه مشاههتیاهی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/BF5DED83FD353D4E/4%
20.1001.1.1735790.1401.17.3.6.0

چکیده
تاریخ دریافت 1401/02/21 :این مقایه ،اعتیاد هه جهاحآای سیاسری و راه رۀ هرا هردری عوامرل سیاسری و
تاریخ بازنگری 1401/04/01 :رسانهای را در هین ساکها  18سایه و ها تر شهر شیراز هررسی کرده است .حجر
نیونۀ موردهررسی 4۰2 ،نفر هوده که ها نیونهگیری طبقهای چهدمرحلهای انت راب
تاریخ پذیرش1401/06/18 :
شرردهاند .روو پررژوآ  ،پییایشرری و اهررزار سررهج  ،پرسرر نامۀ سررادتیهد
محققسادته هود که روایی و پایایی ههترتی ها اعتبار صروری و ضرری یفرای
کرونبا ارزیاهی شد .یافتهآا نشا داد که تفاوو معهاداری هین میرزا اعتیراد هره
جهاحآای سیاسی ها میرزا اسرتفاده از رادیوآرای دادلری ،تلویزیرو دادلری ،و
مجلهآا و نشریهآا ،و جهتگیری سیاسی وجود دارد .استفادۀ هیشتر از رسانهآای
نوع مقاله :پژوآشی
دادلی ها اعتیاد هیشتر هه جهاحآای سیاسی آیراه هوده است و افراد ها جهتگیری
اصولگرایانه ،اعتیاد هیشتری هه جهاحآای سیاسی داشتهد .هرین میرزا اعتیراد هره
جهاحآای سیاسی ها توجره هره میرزا اسرتفاده از مراآواره ،ایهترنرت ،و رادیوآرای
فارسیزها دارج از ک شور ،تفاوو معهاداری وجود ندارد ویی هین میزا اعتیراد
هه جهاحآای سیاسی و متغیرآای مدو عضویت در شبکهآای اجتیاعی و میرزا
واژگان کلیدی:
شهایی ها جهاحآای سیاسی ،ههترتی  ،راه ۀ معکوس و مستقی معهراداری وجرود
جهتگیری سیاسی ،دارد .متغیرآای مستقل درمجیوع 22/3 ،درصد از تغییراو متغیر واهسرته را تبیرین
اعتماد سیاسی،
کردهاند .نتیجۀ کلی ایهکه ،نوع جهتگیری سیاسی و استفاده از رسانهآای آیگررا
رسانههای گروهی،
و واگرا ها نظام سیاسی ،تأثیر متفاوتی هر اعتیاد هه جهاحآای سیاسی دارند.
نهاد سیاسی ،ایران

 نویسنده مسئول:
اصغر میرفردی
پست الکترونیکAmirfardi@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
رفتارآا و جهتگیری آای سیاسی در دورا کهونی ،نق

مهیی در سامانۀ مدیریتی و چیردما

کارگزارا جوامع دارد .هرا توجره هره جهرتگیری سیاسری شرهروندا در نظامآرای هرگزارکههردۀ
انت اهاو سیاسری ،گزیه آرای سیاسری ر میدآهرد و اویویتههردیآا و تصریی گیریآای
سیاسی هرپایۀ آا شکل می گیرند .یکی از عهاصری که در حوزۀ نهادآای سیاسی و اجتیراعی
اآییت محوری دارد و در کار مدی عهاصر دیگر نیرز کارسراز اسرت ،اعتیراد ،هرهویژه اعتیراد

سیاسی ،است .آثریهگتو  ،1اعتیاد سیاسی را هاور هه توانیهدی و کار مردی کرارگزارا سیاسری
هررای هر وردهسررازی انتظرراراو و دواسررتآای شررهروندا میدانررد (آثریهگتررو  .)1998 ،در
هرداشتی دیگر ،اعتیاد سیاسی ههمعهای اعتیراد هره نهادآرا و رآبررا سیاسری اسرت ( رتر و

آیکارا .)2۰11 ،2

اعتیاد ،در دو دسته اعتیاد افقی و اعتیراد عیرودی قررار میگیررد .اعتیراد افقری ،آیرا
اعتیرراد مررردم هرره یکرردیگر یررا اعتیرراد پایررهای ه ررای ادام رۀ زنرردگی اجتیرراعی (سرریدامامی و
مهتظریمقدم )1391 ،و اعتیاد عیودی ،از گونرۀ اعتیراد سیاسری یرا آیرا اعتیراد مرردم هره
نهادآای دویتی ،سیاسی ،و کارگزارا مدیریت جامعه است .ها این هرداشرت ،اعتیراد سیاسری،
احساس اطییهانی است که شهروندا هه نهادآا و کهشگرا سیاسی دارند و هرر ایرن نظرنرد کره
نهادآا و کهشگرا سیاسی ،حتی در نبود نظاروآای پیوسته ،در حروزۀ کراری درود ههدرسرتی

رفتار میکههد (هالیهد .)2۰۰۶ ،3در هرداشتی دیگر ،گیدنز 4قاهلیت اعتیاد را در دو دستۀ اعتیاد

در هین افرادی که آیدیگر را مریشهاسرهد و اعتیراد هرپایرۀ سرازوکارآای ازجا کهردگی (هرپایرۀ
نظامآای ت صصی و نیادین) و هدو نیاز هه شهادت نزدیک جای مریدآرد (گیردنز:1384 ،

 .)99آیا گونه که اعتیراد اجتیراعی ،عهصرری راآبرردی و مهر در جامعره اسرت (پاتهرام،5
 2۰۰۰هوردیو )198۶ ،6و در رواهرط و تعرامالو اجتیراعی نقر

مهیری دارد (میرفرردی و

احیدی قارنائی ،)1395 ،اعتیاد سیاسی نیز در رفتار و فعاییتآای سیاسی نق مهیی دارد
1. Hetherington
2. Aarts. et. al
3. Blind
4. Giddens
5. Putnam
6. Bourdieu

اصغر میرفردی /نقد توام سیاسی و رسانه ای در اتیماد به جناح های سیاسی در شهر شیراز
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ههگونهای که نتایج هردی پژوآ آا نشا دادهاند که اعتیاد سیاسی هه افزای مشارکت سیاسی
یاری می رساند .در هی از نی قر گ شته ،اعتیاد سیاسی هره حکومرت ،مجلر  ،یرا احرزاب
سیاسی ررکه در علوم سیاسی جایگاآی مرکزی یافته استرر هازتابدآهدۀ نگرانیآرای موجرود
پیرامو مشروعیت و کارایی مردمسا ری مبتهیهر رویۀ نیایهدگی سیاسی است (زمریی و و در
میر.)2۰17 ،1

در ایرا  ،پ از انقالب اسالمی ،هر وردآایی از میزا اعتیاد سیاسی انجام شرده اسرت.
اعتیاد سیاسی در سال  13۶5هه  81درصد رسیده هرود ،درحاییکره در سرال  1373هره 1۰/2
درصد رسید .در سال  82/4 ،1381درصد از مردم احساس میکردنرد کره مسرئو

جامعره،

قوانین را رعایت نییکههد (طایبی و دیگرا  .)1387در سال  ،1379میزا اعتیراد سیاسری در
شهرآای تهرا  ،مشهد ،و یزد ،ههترتی  ،41 ،34و  43درصد هوده است (یوسفی .)1379 ،در
پژوآشی که در سال  138۶انجام شد 27 ،درصد از پاسرگویا  ،اعتیاد سیاسی کیی داشرتهد
(پهاآی و شایگا .)138۶ ،
هاوجود پژوآ آایی که در هارۀ اعتیاد سیاسی در ایرا انجام شدهاند (هرای نیونه :پهراآی
و شایگا  138۶ ،طایبی و دیگرا  1387 ،کوشرکی ،)139۶ ،هیشرتر (و شراید هتروا گفرت
آیۀ) پژوآ آایی که درهارۀ اعتیاد سیاسی در ایرا انجام شدهاند ،درهارۀ اعتیراد سیاسری هره
و نهادآای سیاسی دویتی هودهانرد و نهادآرای سیاسری غیردویتری از گونرۀ احرزاب و

مسئو

جهاحآای سیاسی یا کهشگرا سیاسی غیردویتی ،کیتر هررسی شدهاند .هرا توجره هره اآییرت و
کارکرد شکار و پهها احزاب و جهاحآای سیاسری (میرفرردی و آیکرارا  ،)1399 ،شرهادت
میزا اعتیاد مردم هه این جهاحآای سیاسی و ارتبرا

هرا جهرتگیری سیاسری و اسرتفاده از

رسانهآای گروآی میتواند جایگاه جهاح آای سیاسی در جامعه و رفتار سیاسری شرهروندا را
نشا دآد .امروزه رسرانهآای گروآری ،ه ر

جداییناپر یری از زنردگی اجتیراعی ههشریار

می یهد و نق مهیی در جامعه پ یری افراد دارند (میرفردی و فرجی.)1393 ،
شیراز یکی از شرهرآای پرجیعیرت هرا مرکزیرت علیری ،پزشرکی ،و فرآهگری در نییرۀ جهروهی
کشور اسرت .هرا توجره هره مرکزیرت اسرتانی و جایگراه مه قرهای ایرن شرهر در حروزۀ جهروب کشرور،
شرهادت ویژگیآرای فرآهر سیاسری سراکها

 ،اآییرت زیرادی دارد .کراآ میرزا مشرارکت در
1. Zmerli & Van Der Meer
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انت اهاو سالآای  1398و  14۰۰در کشور نسربت هره انت اهراو دورهآرای پیشرین ،م ایعرۀ جایگراه
جهاحآررا و کهشررگرا سیاسرری را ضررروری کرررده اسررت هرررای نیونرره ،در انت اهرراو دورۀ سرریزدآ
ریاستجیهوری سال  ،14۰۰میرزا مشرارکت در کشرور 48/8 ،درصرد و در اسرتا فرارس48/73 ،
درصد هوده است (دبرگزاری مهرر ۶ ،تیرر  .)14۰۰دراینراسرتا ،مقایرۀ حاضرر هرر اسرت کره نقر
جهتگیری سیاسی و رسانهآا را در اعتیاد ساکها شهر شیراز هه جهاحآای سیاسی ،هررسی کهد.
 .1پرسشهای پژوهش
پرس آای اساسی پژوآ

عبارتهد از:

 .1جهتگیری سیاسی ساکها  18سایه و ها تر شهر شیراز ،چه ارتباطی ها اعتیاد آا هه
جهاحآای سیاسی دارد؟
 .2استفادۀ ساکها  18سایه و هرا تر شرهر شریراز از رسرانهآای گروآری ،چره نقشری در
اعتیاد آا هه جهاحآای سیاسی دارد؟
 .3میزا گاآی سیاسی ساکها  18سایه و ها تر شهر شیراز ،چه ارتباطی ها اعتیاد آرا
هه جهاحآای سیاسی دارد؟
 .2پیشینۀ تجربی پژوهش
نتایج پژوآ

پ تن س ( ) 1995نشا داده است که در جامعۀ مدنی ،اعتیاد سیاسی و اجتیراعی

نیز در پژوآ

دود نشا داد که شرایط اقتصادی ،تأثیر چشیگیری هر اعتیاد سیاسی در سروئد

ها است و پیوند مستقییی هین روحیۀ مدنی و اعتیاد سیاسی وجود دارد .ا و یر )1997( 1

دارد .پژوآ آای مک ویت ر ) 1999( 2نیز نشا داده است که در جوامعی که تویید نادرایص
دادلی ها یی دارند و رضایتیهدی ها یی از عیلکرد دویتآا وجود دارد ،اعتیاد سیاسری ،هرا
است .این آیبستگی در جوامع درحالتوسعه ،که شهروندا از عیلکررد حکومتآرا رضرایت

دارند ،هرجستهتر است .ک ترسر و م رن  )2۰۰۶( 3نشا دادهانرد کره توسرعۀ سیاسری ،ارتبرا

مستقییی ها رفاه ،سرمایۀ اجتیاعی ،نگروآرای مردمسرا رانه ،و عالیرق سیاسری دارد .نترایج
پژوآ ورد رنی و آیکارا ( )1388نیز نشا میدآد که متغیرآای حکیرانی ،نقر مهیری
1. Holmberg
2. McAlister
3. Catterberg and Moreno
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در اعتیاد سیاسی ساکها شهرآای مشهد و سربزوار داشرتهاند .ترأثیر متغیرآرای حکیرانری هرر
اعتیاد سیاسی ،هیشتر از متغییر سرمایۀ اجتیاعی هوده است.
نتایج پژوآ ش یگ ن ( ) 1389درهارۀ شهر تهرا نشا میدآرد کره وضرعیت رفراآی و
رضایت از زندگی و ارزیاهی مردم درهارۀ تالو دویرت هررای ایجراد رفراه اجتیاعی راقتصرادی
مه ترین نق را در اعتیاد سیاسی دارد .یافتهآای پرژوآ الا ویی و دیگررا ( )1387درهرارۀ
اعتیاد سیاسی دانشجویا دانشگاه صهعتی شریف نشا داده اسرت کره متغیرآرای دیرنداری،
ارزوآای مادی و فرامادی و استفاده از رسانهآا ،راه ۀ معها داری ها اعتیاد سیاسی دانشجویا
داشتهاند .م ایعۀ ا نی شی ( )139۰نیز نشا میدآد کره شررایط اقتصرادی ،نقر مهیری در
اعتیاد سیاسی دارند .میزا ثباو اقتصادی ،نشانگرآای اقتصرادی ،و فسراد مرایی در جامعره،
ههترتی هیشترین تأثیر را هر اعتیاد سیاسی دارند.
پررژوآ

و ا یلی و نصاار ولای ( )1394در شررهر ته ررا نشررا داد کرره هررا اف رزای تیاشررای

شبکهآای ماآوارهای فارسریزهرا  ،از میرزا اعتیراد سیاسری جوانرا (اعتیراد هره نهادآرای م تلرف
جامعره) کاسرته مریشرود .نترایج م ایعرۀ ر یرق ضای و آیکرارا (1395ایرف) ،نشرا میدآرد کره
اویویتآای ارزشی ،نق مهیی در جهتگیریآای سیاسی ساکها شهر اصرفها دارنرد ههگونرهای
که مؤیفۀ ارزوآای تعایی ،هیشترین سره و ارزوآرای درودافزایی ،کیتررین سره را در جهرتگیری
سیاسی پاسرگویا داشتهاند .رآبرقاضری و آیکرارا (1395ب) در پرژوآ دیگرری نشرا دادهانرد
که شهروندانی که محتوای شبکهآای اجتیاعی را واقعری میپهدارنرد و از ایرن شربکهآا اسرتفادۀ زیرادی
میکههررد ،گ ررای کیرری هرره شرررکت در انت اهرراو داشررتهاند .اسررتفاده از شرربکهآررای اجتیرراعی هررر
گرای آای سیاسی تأثیرگ ار است و گرای کارهرا شربکهآای اجتیراعی ،هیشرتر ههسروی گرروهآرای
سیاسی اصالحطل است .نتایج پژوآ ا ر ای و آیکرارا ( )1395نشرا میدآرد کره ارتباطراو
یکپارچرۀ هازاریراهی سیاسری و رسررانهآرای اجتیراعی ،هرر گررزیه نامزدآرای انت اهراتی دآیررین دورۀ
مجل شورای اسالمی ،تأثیر مثبت و معهاداری داشتهاند.
پژوآ ق درا ده و آیکارا ( )139۶درهارۀ جهت گیری فرآه سیاسی معلیرا هوکرا
نشا داده است که فرآه سیاسی معلیا  ،ها متغیرآای جهتگیری قرومی و مر آبی ،پایگراه
اقتصادیراجتیاعی ،سن ،و تجرههآای مشارکت سیاسی ،راه ۀ مثبرت و معهراداری دارد .نترایج
پژوآ ک شکی ( )139۶درهارۀ ا عتیاد سیاسی معلیا در سربزوار نشرا میدآرد کره راه رۀ
معکوسی میا استفاده از رسانهآایی مانهد ماآواره ،فی هوک ،تو ییتر و اعتیاد سیاسی معلیرا
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وجود دارد.

م ایعۀ دائی )2۰19( 1درهارۀ درک مرردم از دموکراسر ی و اعتیراد سیاسری در ردی آرای

اقتدارگرا نشا داد که عیلکرد اجتیراعی ههترر دویرت ،اعتیراد سیاسری را در میرا افررادی کره
انت اهاو را جزه ضروری دموکراسی میدانهد ،افزای

میدآد .هرپایۀ نتایج م ایعرۀ وادپ ر و

مر د ( )1399در شاآینشهر ،سواد رسانهای و اهعاد  ،نق چشیگیری در اعتیاد سیاسری

دارد .دوپ واا ت  2و آیکررارا ( )2۰21در پژوآشرری دریافتهانررد کرره افرررادی کرره در آهگررام
جهب آای سیاسی درحال تحصیل دانشگاآی هودهاند ،کیتر از کسانیکه پر از جهرب آرا و
اعتراضاو سیاسی دورۀ دانشگاآی دود را سپری کردهاند ،هه حا کییت سیاسری اعتیراد دارنرد.
نتایج پژوآ ث س ویشک و قه و آیکارا ( )14۰۰در شرهر رشرت نشرا میدآرد کره هرین
کار مدی دویرت و اعتیراد اجتیراعی ،آیبسرتگی مثبرت و معهراداری وجرود دارد و وضرعیت
کار مدی دویت هه گونهآای مستقی و غیرمستقی هر اعتیاد اجتیاعی تأثیرگ ار است.
مرور پژوآ آای انجامشده نشا میدآد که در م ایعاو مرهرو هره اعتیراد سیاسری،
کیتر هه جهاحآای سیاسی توجه شده و هیشتر ،موضوع نهادآای سیاسی و دویتی هررسری شرده
است .هرایناساس ،پژوآ

حاضر هر

است که اعتیاد سیاسی هه جهاحآای سیاسی در شرهر

شیراز را تحلیل و هررسی کهد .در ایرا  ،نظام حزهی ،آیانهد کشورآای توسعهیافته و دارای نظام
مردمسا ری ،نهادیهه نشده اسرت و در آهگامرهآای انت اهراتی ،هیشرتر جهاحآرای سیاسری در
قامت حزب ،وارد میدا تبلیغراو و کهشرگری سیاسری میشروند ههراهراین ،در ایرن م ایعره،
جهاحآای سیاسی ههعهوا گروه اصلی کهشگرا سیاسی ،واکاوی شده است.
 .3چارچوب نظری و مفهومی پژوهش
 .3- 1نظریههای فرهنگیـاجتماعی اعتماد سیاسی

هرپایۀ دیدگاه فرآهگیراجتیاعی ،اعتیاد هه نهادآرا و کرارگزارا سیاسری هره ارزوآرای موجرود در یرک
جامعه هستگی دارد و هسرتر فرآهگری جامعره ،زمیههسراز اعتیراد یرا هیاعتیرادی هره نهادآرای سیاسری
میشرود .آو ناد و ورسا  )19۶3( 3و یتا ن )19۶5( 1ازجیلره نظریرهپردازا ایرن رویکررد آسررتهد

1. Zhai
2. Desposato
3. Almond & Verba
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ههویژه ییوند و ورها ،هر نق فرآهر سیاسری تأکیرد زیرادی دارنرد .ایرن رویکررد ،اعتیراد سیاسری را
هرسادتۀ پدیدهآای دارج از حوزۀ سیاسی و هر مده از نظام جامعهپر یری میدانرد (هلیهرد )2۰۰۶ ،کره
نهادآا و عوامرل جامعهپ یرکههرده ،هرهویژه رسرانهآای ارتبراطی ،نقر مهیری در دارنرد .در دیردگاه
نهادی ،اعتیاد سیاسی ،ههعهوا پدیدهای ارتباطی و واهسته هه پیوند دویرت و نهادآرای سیاسری هرا مرردم
و آیچهین ،میزا کار مدی نهادآای سیاسی و دویتری هررای پاسررگویی هره نیازآرای جامعره شرهادته

میشرود .زتومکررا ،)138۶( 2ایهگلهررارو ،)1373( 3و نیوتررو  )2۰۰1( 4ازجیلرره نظریررهپردازا ایررن
دیدگاه ههشیار می یهد .در این دیدگاه ،که هاور هه اعتیاد نهادی دارد ،اعتیاد هره آرر نهرادی ،پیامرد شریوۀ
عیلکرد نهاد است ههگونهای کره نهادآرای دارای عیلکررد دروب و رضرایته

 ،زمیهرۀ اعتیراد
5

سیاسی ها و نهادآای ضرعیف ،زمیهرۀ کراآ اعتیراد یرا هیاعتیرادی را پدیرد می ورنرد (ویلیرامز ،
 19۶5ههنقل از :سیدامامی و مهتظریمقدم.)1391 ،
ههنظر زتومکا ،ویژگیآای محی یای آیچو قواعد و ایزاماو فرآهگی ،نق هرجستهای
در وضعیت اعتیاد در جامعه دارند .زتومکا ،عوامرل اثرگر ار هرر اعتیراد را درهردارنرده عوامرل
محی ی ،عوامل سادتاری ،و عوامل فرردی و زمیهرهای میدانرد .عوامرل محی ری درهردارنردۀ
موقعیت مکانی ،قواعد فرآهگی ،قرارداد قانونی ،اعتیاد هه نق آای اجتیاعی ،احسراس تعلرق
هه عضویت در گروهآای داص ،و دسترسی هه مهاهع ،عوامل سادتاری ،درهردارندۀ ویژگیآای
دوگانۀ آیبستگی آهجاری یا نومی ،پایداری نظ یرا تغییرر ههیرادی ،شرفافیت یرا محرمرانگی
گسررترده در سررازما  ،شررهایی یررا هیگررانگی هررا محرریط ،پاسرررگررویی هرره مررردم و نهادآررا یررا
مسئوییتپ یری ،عوامل فردی و زمیههای نیز درهردارندۀ انگیزۀ محاسرباو عقالنری ،عیلکررد،
شهرو ،پاسرگویی ،و وضعیت ظاآری است (زتومکا.)8۰-82 :138۶ ،
از دیدگاه کل ن ( ،)1377شهادت و دستیاهی هه اطالعراو ،ازجیلره عوامرل ههیرادین در
شکلگیری اعتیاد ههشیار می ید .هاوجوداین ،پیامد اعتیراد ،آیرواره هررای شرهروندا شرکار
نیست و میکن است هین وعدهآای انت اهراتی و که آرای عیلری انت رابشروندگا تفراوو
1. Easton
2. Ztompka
3. Inglehart
4. Newton
5. Williams
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وجود داشته هاشد .وی هر این نظر است که عیلکرد سازندۀ دویت هه افزای اعتیاد میانجامد.
گیدنز نیز هر این نظر است که زمیههآا و سازوکارآای اعتیادساز در جوامع سهتی و مردر
متفاوو است ههگونهای که در دورا جدید ،عامل اصلی شکلگیری اعتیاد ،نظامآای انتزاعی
است ههاینمعها که افراد در زندگی روزمره ،هرپایۀ مجیوعهای از هاورآا و ضرروروآا ،هرهویرژه
ضروروآای ت صصی ،هه کسانی اعتیاد میکههد که شهادتی از آا ندارند درحراییکره در
جوامع سهتی ،اعتیاد هرپایۀ مجیوعهای از ویژگیآای سهتی آیچو نظام دویشراوندی ،دیرن،
سهت ،و اجتیاع محلی شکل میگرفت .هرپایۀ تحلیل گیدنز درهرارۀ اعتیراد در جوامرع سرهتی،
میتوا گفت ،این رویه آهوز در جوامع دارای هافت سهتی ادامه دارد (گیدنز .)14۰۰ ،سه هعرد
اعتیاد سیاسی ،اطییها سیاسی ،و کار مدی سیاسی ،نق ههیادیهی در حروزۀ اعتیراد سیاسری

دارند .سرتزر ،)2۰۰4( 1اعتیاد سیاسی را دارای س فآای عام تا داص میداند که درهردارنردۀ

اعتیاد هه اجتیاعآای سیاسی ،نهادآای سیاسی ،و کهشرگرا سیاسری اسرت .مهظرور هرترزر از
کهشگرا سیاسی ،کهشگرانی است که ههگونهای مستقی یا غیرمستقی توسط مردم یا هرگزیدگا
آا ،هرگزیده یا مهصوب میشوند.
ههنظر سیلتکی و ش رتز ( ،)1994در هسریاری از مروارد ،اویویرت جهرتگیری سیاسری
مشارکتکههدگا در انت اهاو ،مبتهیهر اویویتآای ارزشی موردنظر آا است .آا هرر ایرن
نظرند که مشارکتکههدگا در انت اهاو هه رویارویی ها احزاهی میپردازند که ارزوآای غرایی
را تهدید یا دهثی میکههد هرای نیونه ،شهروندانی که در پی دگرگونی وضع موجود هاشرهد ،هره
احزاهی روی می ورند که هر زادیآای فردی و مدنی پافشاری میکههد .درمقاهل ،دنبالکههدگا
اآداف دودارتقایی ،آروادار احزاهری آسرتهد کره در پری گسرترو کهتررل و ددایرت دویرت در
عرصهآای گوناگو اجتیراعی ،فرآهگری ،و سیاسریاند .هرایناسراس ،جهرتگیری سیاسری و
ایستار شهروندا هه جهاحآای سیاسی ،پیوند نزدیکی ها یکدیگر دارند.
 .3- 2فرضیۀ تصویرزدگی

از دآۀ  ،197۰هردری از اندیشریهدا  ،دیردگاآی مهفری درهرارۀ ترأثیر رسرانهآای گروآری هرر
نگروآا ،ههویژه اعتیاد سیاسی ،داشتهاند ( رت

و آیکارا  .)2۰11 ،2فرضریۀ تصرویرزدگی

1

1. Bretzer
2. Aarts
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استد ل میکهد که هرنامهآای تلویزیونی سب کاآ اعتیاد سیاسی و افزای هدهیهی سیاسری

هه نهادآا و کارگزارا سیاسی میشوند (راهیهسو  .)197۶ ،2هراینپایه ،م اطبا هیشتر ههسروی

هیاعتیادی هه نهادآرا ،ش صریتآا ،و حاکیرا سیاسری کشریده میشروند .هیاعتیرادی هره
مسئو

و ش صیتآای سیاسی در طول یرک دورۀ طرو نی ،میتوانرد هرر میرزا اعتیراد هره

نهادآای سیاسی نیز تأثیرگ ار هاشد (ایستو  .)19۶5 ،ینگلا رل در کهار هردی شرادصآای
اقتصادیراجتیاعی ،هر نق

مه رسانهآای گروآری و سررمایۀ اجتیراعی در اعتیراد سیاسری

تأکید میکهد.
 .3- 3چارچوب نظری پژوهش

در این پژوآ  ،هرای تحلیل اعتیاد هه جهاحآای سیاسی از دیدگاه اندیشیهدانی چو ییوند و
ورها ،زتومکا ،کلین ،ایهگلهارو ،و گیدنز استفاده شده است .دیردگاهآرای یادشرده ،اعتیراد را
هر مده از شرایط فرآهگری ،اجتیراعی ،و سرادتاری جامعره ازیرکسرو ،و عیلکررد جهاحآرای
سیاسی ،ازسویدیگر ،میدانهد .در رویکرد فرآهر سیاسری ییونرد و ورهرا ،اعتیراد سیاسری،
پیامد نظام جامعهپ یری است .رسانهآای گروآری ،یکری از عوامرل جامعهپ یرکههرده ههشریار
می یهد .فرضیۀ تصو یرزدگی نیز هه نق

رسانهآا در اعتیاد سیاسری توجره دارد .نظریرۀ گیردنز

( )1384درهارۀ مدرنیته و اعتیاد در جوامرع مردر  ،هرر نقر فهاوریآرای نروین ارتبراطی در
هازاندیشی تأکید دارد .در پژوآ حاضر نیز نقر رسرانهآای گروآری در اعتیراد سیاسری هرا
ههرهگیری از دیدگاهآای یادشده هررسی و تحلیل شده است .دیدگاهآای یادشرده هرهگونرهای هره
نق کیفیت کردارآای سیاسی جهاحآای سیاسی و دویتآرای هر مرده از آرا توجره دارنرد
هرای نیونه ،در دیدگاه نظریهپردازا رویکرد نهادی ،ههو یژه زتومکا ،اعتیاد هه نهادآرای سیاسری
آیچو احزاب ،نتیجۀ عیلکرد آا است .کلین ،هر نق شهادت در اعتیراد سیاسری تأکیرد
دارد و ایهگلهارو و گیدنز نیز نق عوامل سادتاری و عیلکردی نهادآای سیاسری در اعتیراد
سیاسی را کارساز میدانهد .هرپایۀ دیدگاهآای یادشرده ،اعتیراد هره جهاحآرای سیاسری در ایرن
پژوآ  ،ههعهوا متغیر واهسته ،در پیوند ها متغیرآای سیاسریای مانهرد جهرتگیری سیاسری و
میزا گاآی درهارۀ جهاحآای سیاسی ،تحلیرل شرده اسرت .جهرتگیری سیاسری ،نیرودی از
1. Videomalaise Hypothesis
2. Robinson
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ارزیاهی شهروندا از کار مدی جریا آای سیاسی و کهشگرا عرصۀ سیاست است .آیا گونه
که ویلیامز ( ،)19۶5ایهگلهارو ( ،)1373زتومکا ( )138۶و نیوتو ( )2۰۰1نشا دادهانرد،
در اعتیاد نهادی ،شیوۀ عیلکرد نهادآرای سیاسری و میرزا رضرایت و اعتیراد مرردم از آرا
ارزیاهی میشود .هرایرنپایره ،ارزیراهی جامعرۀ موردم ایعره درهرارۀ شریوۀ فعاییرت و عیلکررد
جهاحآای سیاسی و کهشگرا

آا ،واکراوی و تحلیرل میشرود .در ایرن پرژوآ  ،اعتیراد هره

جهاحآای سیاسی از گونۀ اعتیاد نهادی هوده که در سه هعد ویژگیآای ادالقی ،تعهد کاری ،و
شیوۀ کار جهاحآای سیاسری هررسری شرده اسرت .هرپایرۀ چرارچوب نظرری پرژوآ  ،ایگروی
تحلیلی و فرضیهآای پژوآ طرح ،زمو  ،و تبیین شردهاند .متغیرآرای هر مرده از چرارچوب
نظری عبارتهد از :جهت گیری سیاسی ،میزا گاآی درهارۀ جهاحآای سیاسی ،میزا استفاده از
رسانهآای گروآی ،وضعیت و مدو عضویت در شبکهآای اجتیاعی و میزا فعاییت در آا
(متغیرآای مستقل) ،و اعتیاد هه جهاح آای سیاسی (واهسته).
شکل شماره ( .)1الگوی تحلیلی پژوهش :رابطۀ عوامل هیاهی و رهانهای با میزان اعتماد به جناحهای هیاهی
بعــد ویژگــیهــای اخالقــی
جنــــاحهــــای هیاهــــی:
شـــــــــفافیت ،صـــــــــداقت،
اخـــالقمـــداری ،دوری از نگـــاه
ابزاری

جهتگیری هیاهی
میزان آگاهی دربارۀ جناحهای سیاسی
اهتفاده از رهانههای گروهی:
ـ رادیو و تلویزیون داخلی؛
ـ رادیوها و تلویزیونهای خارجی؛
ـ اینترنت (شبکههای اجتماعی)؛
ـ روزنامهها و مجالت.

اعتماد به جناحهای هیاهی

کاری
تعهد
بعد
جناحهای هیاهی:
پایبندی به آرمانهای
مطرحشده ،جدیت در
پیگیری مطالبات قانونی
مردم ،تعهد در بیان واقعیات
بعد شیوه کار هیاهی
جناحهای هیاهی :دوری
از گروهگرایی ،باور به
عمومی،
مشارکت
شایستهگزینی

هرپایۀ چارچوب و ایگوی تحلیلی پژوآ  ،فرضیهآای زیر طرح و هه زمو گ اشته شدند.
 .1هین میزا اعتیاد ساکها 18سایه و ها تر شهر شیراز هه جهاحآای سیاسی ها توجره هره
جهتگیری سیاسی ،تفاوو معهاداری وجود دارد
 .2هین میزا گاآی سا کها 18سایه و ها تر شهر شیراز درهارۀ جهاحآای سیاسی و میزا
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اعتیاد آا هه جهاحآای سیاسی ،راه ۀ معهاداری وجود دارد
 .3هین میزا استفادۀ ساکها 18سایه و ها تر شهر شریراز از رسرانهآای گروآری و میرزا
اعتیاد آا هه جهاحآای سیاسی ،راه ۀ معهاداری وجود دارد.
 .4روش پژوهش
در این پژوآ

هرای گرد وری دادهآا از روو پییایشی و پرس نامرۀ سرادتیهد محققسرادته

استفاده شده است .گویهآا و پرس آای سهج

متغیرآای موجود در ایگوی مفهومی ،پ از

تعریف نظری ررهرپایۀ مبانی و چارچوب نظریرر و عیلیاتی ررهرپایۀ ادهیاو تجرهری و نظریررر
توسط نگارنده تدوین و پ از اعتبارسهجی ههشکل اعتبار صوری و انجرام زمرو مقردماتی و
پایایی  ،در فرایهد گرد وری دادهآا هرهکرار گرفتره شرد .در ایرن پرژوآ  ،اعتیراد هره

سهج

جهاحآای سیاسی در قای مقیاس رتبهای و طیف ییکرو و ها سره هعرد ویژگیآرای ادالقری،
تعهد کاری ،و شیوۀ کار سیاسری و  1۰گویره سرهجیده شرد .گویرهآا درهرارۀ میرزا شرفافیت و
صررداقت ،عرردایتگرایی ،ادالقمررداری و تعهررد درونرری ،دوری از گروهگرایرری ،دوری از
فرصررتطلبی و نگرراه اهررزاری هرره مررردم ،پایبهرردی هرره رما آررای م رررحشررده ،هررهگزیهی و
شایستهسا ری ،جدیت در پیگیری دواستهآای هه حق و قانونی مردم ،هاور هه مشارکت عیومی
مردم ،و تعهد در هیا واقعیتآای فعاییتآای سیاسی هودند.
میزا گاآی درهارۀ جهاحآای سیاسی (شهادت جهاحآای سیاسی مجوزدار کشور ،نام و
مش صاو جهاحآای سیاسی ،ماآیت ،هرنامهآا و اآداف جهراحآرای سیاسری ،افرراد فعرال و
گردانهدگا جهاحآای سیاسی ،جهاحآای سیاسی مؤثر هر انت اهاو ،جهاحآای سیاسی مهتقرد)
در قای مقیاس رتبهای و طیف ییکرو ها استفاده از پرس نامۀ پژوآشگرسادته سهجیده شد.
روایی و پایایی ابزار سنجد :هرای هررسی اعتبار اهزار سهج از روو اعتبار صوری و هررای
پایایی ،از ضری

یفای کرونبا استفاده شده است .ضری

یفا هرای متغیرر میرزا اعتیراد هره

جهاحآای سیاسی ۰/87 ،و هرای متغیر گاآی درهارۀ جهاحآای سیاسی ۰/73 ،هوده است.
حجم نمونه و شیوۀ نمونهگیری :جامعۀ ماری پژوآ  ،درهردارندۀ کلیۀ سراکها 18سرایه و
ها تر شهر شیراز (مرکز مار ایرا  )139۶ ،هودهاند که ها توجه هه حج جامعۀ مراری هراسراس
جدول یین (یین ،)197۶ ،حج نیونه 4۰2 ،مورد ،هر ورد شده اسرت .هرا توجره هره نراآیگن
هود جامعۀ موردم ایعه ،از روو نیونهگیری تصادفی از گونۀ طبقهای چهدمرحلرهای اسرتفاده
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شد ههاینترتی که هرای گزیه نیونهآا هه محلهآای دارای ویژگیآرای اقتصادی راجتیراعی
متفاوو مراجعه شد .در اهتدا از مهاطق م تلف شهر شیراز ،چهرد مه قرۀ اقتصادی راجتیراعی
انت اب و سپ  ،از هین این مهاطق ،چهد محله ههعهوا دوشهآای اصلی هرگزیرده شردند .پر
از  ،در آر محله ،چهد هلوک انت اب شد و در آر هلوک ،ها فاصرلهآای معرین هره واحردآای
مسکونی مراجعه و یکی از ساکها 18سایه و ها تر آر واحد مسکونی ،انت راب و پرسر نامره
هه شیوۀ مصاحبۀ حضوری تکییل شد.
روش تجزیهوتحلی دادهها :ها ههرهگیری از نرمافرزار  ،SPSSاز دو دسرته مارآرای توصریفی
(شادصآای مرکزی و پراکهدگی) و مارآای استهباطی (ضرری آیبسرتگی پیرسرو  ،زمرو
تفاوو معهاداری ،و رگرسیو چهدمتغیره) هرای تجزیهوتحلیل دادهآا استفاده شد.
 .5یافتههای پژوهش
 .5- 1یافتههای توصیفی

جهتگیری سیاسی هیشرترین نسربت از پاسررگویا  ،ههسروی جهاحآرای سیاسری مسرتقل و کیتررین
نسرربت از آررا ههسرروی اصررولگرایا جدیررد هرروده اسررت .پ ر از مسررتقلآا ،جهرراح اصررالحاو و
میانهروآا ،هیشترین نسبت از جهتگیری پاسرگویا را هه دود ادتصاص دادهاند.
جدول شماره ( .)1توزیع درصدی جهتگیری هیاهی پاهخگویان بر پایۀ جناحهای هیاهیای که احتمال میرود در
انتخابا بعدی به آن ها رأی دهند

جناح سیاسی
اصولگرا راست سنتی
اصولگرا راست جدید (با تأکید
بر پایداری ها)
ستقل ها
یان)روها
اصمحات
لی هبی ها
کل (پاسخ دادهها)
بدو) اظهارنظر
کل

فراوانی

درصد با حاسب) وارد بدو) پاسخ

درصد عتبر پاسخ داده ها

22

5 /5

7 /7

13

3 /2

4 /5

79
62
65
45
286
116
402

19 /7
15 /4
16 /2
11 /2
71 /1
28 /9
100

27 /6
21 /7
22 /7
15 /7
100
-

ههترتی  ،هیشترین میزا اسرتفادۀ پاسررگویرا از رسرانهآا در شربانهروز ،مرهرو هره ایهترنرت،
هرنامهآای ماآوارهای ،و تلویزیو دادلی هوده است .ایرن دادهآرا نشرا میدآرد کره کیتررین
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استفاده از رسانهآای جیعی ،هه هرنامهآای رادیوآای فارسیزها دارج از کشور ،و روزنامرهآا
و مجالو ادتصاص دارد .آیچهین 75 ،درصد از پاسرگویا  ،از شبکهآای اجتیاعی استفاده
میکردند.
جدول شماره ( .)2توز یع درصدی میزان اهتفادۀ پاهخگویان از رهانههای جمعی

ی،ا)

اص مً

کمتر از 1ساعت

ا تا 3ساعت

بیش از 3ساعت

رادیو داخلی
تلوی،یو) داخلی
اهواره

0 /52
19 /4
35 /3

28 /1
28 /9
21 /1

14 /2
34 /1
21 /6

4 /5
16 /4
17 /9

رادیوهای فارسی زبا) خارج از کشور

66 /9

13 /2

8 /0

6 /7

اینترنت
روزنا )ها و جمت

12 /4
43 /3

24 /1
39 /9

25 /9
9 /2

35 /1
6 /0

رسان) ها

دادهآای پژوآ

نشا میدآهد کره میرانگین میرزا اعتیراد هره جهاحآرای سیاسری ،کیترر از

میانگین نظری (موردانتظار) هوده و عضرویت و اسرتفاده از شربکهآای اجتیراعی از عیومیرت
ها یی هردوردار است.
جدول شماره ( .)3ارالعا توصیفی برخی متغیرهای موردبررهی

آ اره
گوی)ها
ی،ا) اعتماد ب) جناح های سیاسی
دتز ا) عضویت در شبک) های
اجتماعی (ب) سال)
دتز ا) فعالیت در شبک)های
اجتماعی در شبان) روز (ب) ساعت)
ی،ا) آگاهی دربارة جناح های سیاسی

تعداد
پاسخگو

یانای
شاهدهشده

یانای
وردانتظار

انحرا
عیار

کمین)

بیشین)

381

16 /83

30

7 /65

10

50

326

5 /45

-

2 / 673

1

15

358

4 /91

-

3 / 145

1

15

381

11 /16

18

5 / 354

6

30

 .5- 2یافتههای تحلیلی

ها توجه هه زمو نوا ،تفاوو معهاداری هین میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ها توجره هره نروع
جهاح سیاسی مورد عالقۀ پاسرگویا وجود دارد .هیشترین میزا اعتیاد هه پاسرگویانی مرهو
میشود که جهاح اصولگرایی سهتی را هرای انت اب شد می پسهدند و کیترین میزا اعتیاد هره
پاسرگویانی مرهو است که در این زمیهه اظهارنظر نکردهاند.
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جدول شماره ( .)4آزمون ممایتۀ میانگین اعتماد به جناح های هیاهی با توجه به جهتگیری هیاهی برای انتخابا بعدی

جناح سیاسی وردعمق)
(جهتگیری سیاسی)
اصولگرا راست سنتی
اصولگرا (راست جدید)
ستقل
یان)رو
اصمحات
لی و هبی
بدو) اظهارنظر
کل

تعداد پاسخگو

یانای اعتماد

انحرا
عیار

قدار

22
12
73
57
60
41
103
368

21 /77
19 /50
16 /40
17 /51
17 /97
20 /34
13 /34
16 /83

3 / 205
8 / 909
7 / 019
6 / 926
7 / 481
9 / 512
5 /90
7 /65

7 / 899

F

سطح
عناداری

0 / 000

تفاوو تعداد کل پاسر گویا این زمو هرا زمو آرای دیگرر ،هرهدییرل متغیرر جهراح سیاسری
موردعالقه هرای انت اهاو هعدی است .میزا تیایل پایین پاسرگویا هه شررکت در انت اهراو،
در کاآ فراوانی پاسرگویا این زمو نق داشت.
یافتهآای پژوآ

نشا میدآد که مدو عضویت و اسرتفاده از شربکهآای اجتیراعی هرا

میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ،راه رۀ معکروس و معهراداری دارد .افررادی کره مردوزمرا
هیشتری عضو شبکهآای اجتیاعی هوده و از آا استفاده کردهاند ،کیتر هه جهاحآرای سیاسری
اعتیاد دارند .میزا گاآی درهارۀ جهاحآای سیاسی و میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ،راه ۀ
مستقی و معهاداری ها یکدیگر دارند .هرین میرزا گ رانرد وقرت در شربکهآای اجتیراعی (در
شبانهروز) و میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ،راه ۀ معهاداری وجود ندارد.
جدول شماره ( .)5ضریب همبتتگی پیرهون بین برخی از متغیرهای متتمل و اعتماد به جناحهای هیاهی

تغیرهای ستقل

تعداد پاسخگو

ضری همبستای

آگاهی دربارة جناحهای سیاسی
دت عضویت در شبک) های اجتماعی
ی،ا) گ راند) وقت در شبک)های اجتماعی (در شبان)روز)

355
368
328

** 0 / 344
**- 0 / 138

- 0 / 035

سطح
عناداری
0 / 000
0 / 008
0 / 531
**= p <001

یافتهآا نشا دآهدۀ نبود تفاوو معهاداری هین میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی و عضرویت در
شبکهآای اجتیاعی ( )Sig=۰/15۶است آرچهد کسانیکه در شبکهآای اجتیراعی عضرویت
ندارند ،تااندازهای ،اعتیاد هیشتری هه جهاحآای سیاسی دارند.
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جدول شماره ( .)6آزمون ممایتۀ میانگین اعتماد به جناحهای هیاهی و عضویت در شبکههای اجتماعی

وضعیت عضویت
بلی
خیر

فراوانی

یانای

303
92

19 /28
22 /15

انحرا

قدار

ع یار

13 /93
17 /73

سطح عناداری

T

0 / 156

- 1 / 427

میا میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی و میزا استفاده از هردی رسانهآای جیعری ،تفراوو معهراداری
وجود دارد .میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ها توجه هه میزا اسرتفاده از رادیوآرای دادلری ،تلویزیرو
دادلی ،و روزنامهآا و مجلهآا (روزنامهآا و مجلهآای دادلری) در سر ف  99درصرد اطییهرا  ،دارای
تفاوو معهاداری است و ها توجه هه میزا استفاده از رادیوآای فارسریزها درارج از کشرور ،مراآواره ،و
ایهترنت ،تفاوو معهاداری ندارد .رادیوی دادلی ،رادیوآرای درارجی ،و روزنامرهآا و مجلرهآا ،کیتررین
میزا استفاده را در هین پاسررگویا داشرتهاند .پاسررگویانی کره هیشرتر از رسرانهآای دادلری (شرامل
تلویزیو  ،رادیوآای دادلری ،و روزنامرهآا و مجلرهآا) اسرتفاده میکههرد ،هیشرترین میرزا اعتیراد را هره
جهاحآرای سیاسری دارنررد درمقاهرل ،آرچره افرراد هیشرتر از رادیوآرای دررارجی ،ایهترنرت ،و مرراآواره
استفاده میکههد ،کیتر هه جهاحآای سیاسری اعتیراد دارنرد .زمرو تعقیبری تروکی نشرا میدآرد کره
هیشترین تفاوو در میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی هره کسرانی مرهرو اسرت کره اصرال از رادیوآرای
دادلی و تلویزیو دادلی اسرتفاده نییکههرد و افررادی کره  1ترا  3سراعت یرا هری از سره سراعت در
شبانهروز از آا استفاده میکههد .هیشترین تفاوو ها توجه هره میرزا اسرتفاده از مجلرهآا و نشرریهآا نیرز
هین افررادی اسرت کره اصرال از ایرن رسرانهآا اسرتفاده نییکههرد و کسرانیکه هری از سره سراعت در
شبانهروز از آا استفاده میکههد.
جدول شماره ( .)7آزمون ممایتۀ میانگین اعتماد به جناحهای هیاهی با توجه به میزان اهتفاده از رهانه های جمعی

آ اره

تعداد پاسخگو

یانای اعتماد

انحرا

عیار

قدار

F

سطح عناداری

رسان)
رادیوهای داخلی
تلوی،یو) داخلی
اهواره
رادیوهای فارسی زبا)
خارج از کشور
اینترنت

363
365
358

16 /80
16 /89
16 /69

7 / 626
7 / 658
7 / 524

11 / 739
16 / 007
1 / 398

0 / 000
0 / 000
0 / 243

352

16 /88

7 / 604

1 / 243

0 / 294

362

16 /85

7 / 677

1 / 844

0 / 139

روزنا )ها و جمت

363

16 /83

7 / 629

8 / 854

0 / 000

تحلیل رگرسیو چهدمتغیره نشا میدآد که چهار متغیرر گراآی درهرارۀ جهاحآرای سیاسری،
استفاده از تلویزیو دادلی ،استفاده از ایهترنت ،و اسرتفاده از مجلرهآا و روزنامرهآرا هرهعهروا
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متغیرآای اثرگ ار و تبیینگر متغیر اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ،توانستهد دستک  22درصد از
تغییراو

را تبیین کههد .از این چهرار متغیرر ،اسرتفاده از ایهترنرت ،اثرر معکروس و متغیرآرای

دیگر ،اثر مستقی و معهاداری هر اعتیاد هه جهاحآای سیاسی داشتهد .آرچهد متغیر جهتگیری
سیاسی در زمو دومتغیره ،تفاوو معهاداری در اعتیراد سیاسری ایجراد کررده هرود ،ویری وارد
معادیۀ رگرسیونی نشد .این وضعیت ،ها پایین هود اعتیاد هه جهاحآای سیاسی آیسویی دارد.
میانگین میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ،پایینتر از میانگین موردانتظار هود.
جدول شماره ( .)8تحلیل رگرهیونی برآورد میزان اعتماد به جناحهای هیاهی از رریا متغیرهای متتمل
آ اره
راحل

1
2
3
4

تغیرها

B

Beta

قدار ثابت
آگاهی دربارة جناح های سیاسی
تماشای تلوی،یو) داخلی
استفاده از اینترنت
طالعۀ جمت و روزنا ) ها

9/ 402
0/ 430
1/ 498
- 1/ 069
1/ 180

0/ 308
0/ 204
- 0/ 154
0/ 140

قدار
آز و)
31/ 525
29/ 165
22/ 535
18/ 580
F

سطح
عناداری
0/ 000
0/ 000
0/ 000
0/ 000

قدار
R

0 / 472

ضری
تعیی

𝟐𝐑

0/ 223

نتیجهگیری
در این مقایه ،میزا اعتیاد هه جهاحآای سیاسی در پیوند ها هردی عوامل سیاسی و رسانهای در
شهر شیراز هررسی و تحلیل شد .یافترهآای پرژوآ نشرا داد کره میرانگین میرزا اعتیراد هره
جهاحآای سیاسی در شهر شیراز ،پایینتر از م یرانگین موردانتظرار (نظرری) اسرت .ایرن میرزا
اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ههسا ه شی از نهادآای سیاسری ،نشرانگر وضرعیت نادوشرایهد
فعاییت سیاسی ،ههویژه فعاییت حزهی ،در جامعۀ ایرا اسرت .پاسررگویرانی کره جهرتگیری
سیاسرری آررا متیایررل هرره جهاحآررای سیاسرری مسررتقل هررود ،هیشررترین نسرربت را در میررا
جهتگیریآای سیاسی دیگر داشتهد .از هین رسرانهآای جیعری دادلری ،میرزا ههرهگیرری از
تلویزیو  ،هی از رسانهآای دیگر است .در هین رسرانهآای درارجی و هیناییللری نیرز میرزا
استفاده از ایهترنت ،هی از دیگر رسانهآا است .نتایج پژوآ حاضر نشا داد کره هرین میرزا
شهایی ها جهاحآای سیاسی و میزا اعتیاد هه آا ،راه ۀ مستقی و معهاداری وجود دارد .ایرن
یافته ها نتیجۀ م ایعۀ شایگا ( )1389و آیچهرین ،هرا نظریرۀ اندیشریهدانی چرو ایهگلهرارو
( ،)1373کلین ( ،)1377و زتومکرا ( )138۶درهرارۀ نقر

گراآی و شرهادت و آیچهرین،

شرایط نها دی در اعتیاد سیاسی آی وانی دارد آرچهد زتومکرا ،یراد ور میشرود کره آییشره
شهادتآا هه نتیجۀ موردنظر نییانجامهد .آیچهین ،تفراوو معهراداری هرین میرزا اعتیراد هره
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جهاحآای سیاسی ها توجه هه نوع جهتگیری سیاسی پاسر گویا وجرود دارد .هیشرترین میرزا
اعتیاد مرهو هه پاسرگویانی است که جهاح اصولگرایی سهتی را هرگزیدهاند .پاسرگویانی کره
درهارۀ جهتگیری سیاسی دود اظهرارنظر نکردهانرد ،کیتررین میرزا اعتیراد را هره جهاحآرای
سیاسی داشتهاند .این یافته ها نتایج پژوآ آای پ تن س ( ،)1995مک ویت ر ( ،)1999ک ترسر
و م رن ( ،)2۰۰۶ر یرق ضی و آیکارا (1395ایف) رکه هه نق عالیق سیاسی ،جهتگیری
سیاسی ،و رضایت از عیلکرد گروهآای سیاسی توجه دارندرر و آیچهین ،ها نظریهآای فرآهگی
و اجتیاعی ییوند و ورها ( ،)19۶3ایهگلهارو ( ،)1373کلین ( ،)1377گیدنز ( ،)1384و
زتومکا ( )138۶ررکه شرایط سادتاری و اجتیاعی مؤثر هر فرآهر سیاسری و هرهویرژه اعتیراد
سیاسی را م ایعه و هررسی کردهاندرر آی وانی دارد.
هین میانگین اعتیاد سیاسی ها توجره هره میرزا اسرتفاده از رادیوآرای دادلری ،تلویزیرو
دادلی و مجالو و نشریاو ،تفاوو معهاداری وجرود دارد .کسرانیکره از رسرانهآای یادشرده
هیشرتر اسرتفاده میکههرد ،اعتیراد هیشرتری هره جهاحآرای سیاسری دارنرد .ایرن یافتره هرا نتررایج
پژوآ آای ال ویی و دیگرا ( ،)1387ر ی

و دیگرا ( ،)2۰12ا ر ی و آیکارا (،)139۶

و وادپ ر و مار د ( )1399آی روانی دارد .در ایرن پژوآ آرا ،رسرانهآای دادلری ،راه رۀ
مستقی و معهاداری ها اعتیاد سیاسی و مشارکت سیاسی داشتهاند.
تفاوو معهاداری هین میزا استفاده از رسرانهآای دادلری ،میرزا اعتیراد هره جهاحآرای
سیاسی ها توجه هه میزا استفاده از ماآواره ،ایهترنت ،و رادیوآای فارسریزهرا درارج از کشرور
وجود نداشته است اگرچه کسانیکه هیشتر از ایهترنت استفاده میکههرد ،هرهانردازۀ محسوسری،
اعتیاد کیتری هه جهاحآای سیاسی دارند و در رگرسیو چهدگانه نیرز متغیرر میرزا اسرتفاده از
ایهترنت ،وارد معادیه شده است .هین میزا اعتیاد هه جهاحآرای سیاسری و مردو عضرو یت در
شبکهآای اجتیاعی نیز راه ۀ معکوس و معهراداری وجرود دارد .اگرچره راه رۀ معهراداری هرین
استفاده از ماآواره و رادیوآای دارجی ها اعتیاد سیاسی وجود نداشت ،اما ورود متغیر اسرتفاده
از ایهترنت هه معادیۀ رگرسیونی (ها جهت معکوس) و راه ۀ معکروس مردوزمرا عضرویت در
شبکهآای اجتیاعی و اعتیاد هه جهاحآای سیاسی ،نشا دآهدۀ نق و اآییت آاسرت .ایرن
یافته ها نتایج پژوآ آرای وا

یلی و نصار ولای ( ،)1394و کوشرکی ( )139۶آی روانی

دارد ههگونهای که کارهرا رسانهآای دارجی ،نسبت هره افررادی کره هیشرتر از رسرانۀ دادلری
استفاده میکههد ،اعتیاد سیاسی کیتری دارنرد .نتیجرۀ پرژوآ زارعری و آیکرارا (،)1395
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نشا دآهدۀ نق

رسانهآای اجتیاعی در گزیه آرای سیاسری اسرت .رآبرقاضری و آیکرارا

(1395ب) ،آیسو ها نتیجۀ پژوآ

حاضرر ،نشرا دادهانرد کره شربکهآای اجتیراعی ،نقر

مهفیای در میزا شرکت در انت اهاو و گرای آرای سیاسری دارنرد .نتیجرۀ ایرن پرژوآ  ،هرا
نظریهآای چرارچوهی ،هرهویرژه فرضریۀ تصرویرزدگی و نظریرهآای گیردنز ،کلیرن ،و زتومکرا
آیسویی داشته و استد لآای آا را پشتیبانی میکهرد .رسرانهآا هرهعهروا وسرایل ارتبراطی
مدر  ،نق مهیی در سادتارآای اجتیاعی ،فرآهگری ،و سیاسری دارنرد .گیردنز ( )1384در
کتاب «پیامدآای مدرنیت» هر نق

رسانهآا در هازاندیشریآای آرویتی ،اعتیراد ،و جهبرهآای

دیگر زندگی اجتیاعی تأ کید کرده است .شکلدآی هه سبکآای نوین رفتراری و دگردیسری در
سامانهآای آویتی و رفتاری ازجیله پیامدآای استفاده از رسانهآای نوین است.
رگرسیو چهدمتغیره نیز نشا داد که متغیرآای مستقل ( گاآی درهارۀ جهاحآای سیاسی،
استفاده از تلویزیو دادلی ،استفاده از ایهترنت ،و استفاده از مجلهآا و روزنامهآا) درمجیروع،
 22/3درصد از تغییراو متغیر واهسته را تبیین کردهاند.
نتایج این هررسی نشا دآهدۀ اآییت رسانهآا و ترأثیر جهرتگیرری آرا هرر ایسرتارآای
سیاسی و اجتیاعی است .ها توجه هه نتایج ههدست مده میتوا نق رسانهآا در شکلگیرری و
دگردیسی در ایستارآای سیاسی ،ههویژه اعتیاد سیاسی ،را ها توجه هه ماآیت جهتگیری آرا
تحلیل کرد .دراینراستا ،میتوا در آر کشوری ،هرهویرژه در کشرورآای جهرا سروم آیچرو
ایرا  ،رسانهآا را ها توجه هه نوع نزدیکی هه یا دوری از نظام مستقر سیاسی در یک گونرهشهاسری
هه دو دستۀ رسانهآای آیگرا و واگرا ها نظام سیاسی دستهههدی کرد .گفتیا حا ک هر رسانهآای
ارتباطی آیگرای دادلی و واگرای دارجی ،تفاووآای محوریای در روایتگری هایسرتهآرای
سیاسی ،رددادآا ،و تحو و دارند .این تفاوو میتوانرد در عالیرق و جهرتگیرری سیاسری و
آیچهین ،نوع ایستار و میزا اعتیاد هه کهشگرا و نهادآای سیاسی نیودار شرود .هریاعتیرادی
هه جهاحآا و نهادآای سیاسی در یک سادتار سیاسی میتواند ناشی از موضعگیریآا ،اآداف،
هرنامهآا ،و عیلکرد آا در جامعه هاشد .گسترۀ فعاییت جهاحآرای سیاسری نیرز هره وضرعیت
آیگرایی و واگرایی آا ها نظام سیاسی مستقر در جامعه واهسته است که رسرانهآرای جیعری
موجود در گسترۀ ملی را مدیریت و نظارو میکههد .میزا فاصلۀ عیلکردی جهاحآای سیاسری
ها انتظاراو و دواستآای شهروندا میتواند هر میزا اعتیاد هه آا تأثیرگ ار هاشرد .در پرترو
این دوگانگی در حوزۀ رسانهآا و جهاحآای سیاسی ،گونهای از دوگرانگی هرین شرهروندا نیرز
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پدیدار میشود شهروندا آیگرا ها نظرام سیاسری مسرتقر کره هیشرتر از رسرانهآرای ارتبراطی
موردتأیید و مدیریتشده توسط نظام سیاسی ههره گرفتره و هره جهاحآرای سیاسری موردتأییرد و
مجوزدار نیز هیشتر اعتیاد دارند ،و درمقاهل ،شهروندانی ک ه آیگرایی زیادی هرا نظرام سیاسری
ندارند ،هیشتر از رسانهآای ارتباطی دارجی استفاده میکههد ،و اعتیراد زیرادی هره جهاحآرای
سیاسی فعال و آیسو ها نظام سیاسی مستقر ندارند .ها توجه هه نتایج پژوآ حاضرر مریتروا
هرپایۀ رویکرد نهادی ،ایگوی زیر را هرای وضعیت واگرایری /آیگرایری رسرانهآرا و جهاحآرای
سیاسی ارائه داد.
جدول شماره ( .)9عناصر نهادی چرخۀ واگرایی /همگرایی اعتماد به جناحهای هیاهی با تث کید بر نمش رهانهها*

جهتگیری
دربارة نظام
سیاسی

رسان) های
ارتباطی**

جناح های
سیاسی

شهروندا)***

دا نۀ اعتماد
ب) جناحهای
سیاسی

همارا

+

+

+

بای

واگرا

-

-

-

ک

* عالمتآای مثبت و مهفی ،نشانگر آیگرایی و واگرایی آریک از ه

پیا د
چرخۀ همارایی و اعتماد ب)
رسان) های داخلی و جناحهای سیاسی
چرخۀ واگرایی و بیاعتمادی ب)
رسان) های داخلی و جناحهای سیاسی

آا ها جریا سیاسی حاک است.

** در جهتگیری آیگرا ،رسانهآای دادلی و در جهتگیری واگرا رسانهآای دارجی و ایهترنت هیشتر کارهرد دارد.
*** در جهتگیری آیگرا ،شهروندا هه رسانهآای دادلی و جهاحآای سیاسی حاک اعتیاد دارند ،اما در جهتگیری واگرا ،دیر.

ها توجه هه یافتهآای پژوآ درهارۀ پایین هود میزا اعتیاد سیاسی هه جهاحآای سیاسری
پیشههاد میشود ،زمیهۀ زم هرای تشکیل احزاب سیاسی واقعی و فعاییت اثره

آا فرراآ

شود تا شکاف هین دواسرت مرردم و عیلکررد جهاحآرای سیاسری کراآ یاهرد .ترالو هررای
هازنیایی واقعی تحو و جامعه در رسانهآای دادلی ،ههویژه در رسانۀ ملری ،مریتوانرد سرب
افزای اعتیاد مردم هه این رسرانهآرا و آیچهرین ،ههررهگیرری هیشرتر از آرا هررای گراآی از
دگرگونیآای سیاسی شود.
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Extended Abstract
Introduction
The Islamic Republic of Iran has implemented six five-year development programs
from 1989 to 2021 to achieve national development. More than 17 years have passed
since the announcement and implementation of the twenty-year vision of the country.
The main concern of the aforementioned mid-term and long-term plans is to
transform the Islamic Republic of Iran into an advanced and inspiring country in
various economic, political, social and cultural fields in the future. But the political
economy of the Islamic Republic of Iran, despite achieving some balanced
development goals, is still facing to various economic, political and social
bottlenecks. According to the statistical reports, available in the mentioned areas,
despite decades of development experience, the Islamic Republic of Iran is one of the
countries that have a considerable gap between the goals and ideals envisioned in the
high-level development documents and their realized achievements. The question is
why, despite the formulation and implementation of various development plans, the
political economy of the Islamic Republic of Iran is still encounter with development
problematic? The hypothesis of the research is designed in such a way that the
priority of the political over politics in policy-making and the pattern of confrontation
of political forces with each other has become the basis for the formation of the
difficulty of development in the Islamic Republic of Iran. The claim of the research is
that the predominance of the mentioned model in the formulation and
implementation of development programs in the Islamic Republic of Iran is closely
related to the complexity of the national development process. In the current
research, an attempt is made to analyze the logic of the dominant pattern of
organizing and politicizing the forces, which operates in the context of friend and
enemy confrontation and antagonistic relations between the forces, in the process of
the Islamic Republic of Iran's national development.
 Corresponding Author:
Farhad Daneshnia, Ph.D.
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Theoretical Framework
In this research, while being aware of the existing theoretical and analytical
plurality regarding the conceptualization of the category of development in the
Islamic Republic of Iran, an attempt is made to look at the problem from a
foundational perspective. Propositions and concepts such as the political, politics,
antagonism, agonism, friend and enemy, and the balance of forces in the
intellectual-philosophical system of thinkers such as Carl Schmitt and Chantal
Mouffe as the most important theorists of the category of the political, constitutes
the article analytical and theoretical framework. In Schmitt's intellectual system,
the dominance of the political is associated with a kind of antagonistic and hostile
relations between the forces, by which each of them acts in the direction of
removing and setting aside the other from the political sphere. The rigidity of
politics, the refusal to make community-oriented decisions, the priority of self
interest over the public good, and the concentration of political procedures instead
of paying attention to the public good are clear manifestations of the decisionmaking processes in the conditions of the priority of the political. Unlike Schmitt,
thinkers such as Chantal Mouffe, theorize the political matter and the relations
between competing forces not based on antagonism or hostility, but on the basis of
agonism and interaction. Although in the recent situation, there is still a conflict
between the opponents of our ruling, but in the opinion of Mouffe, while they are
opposite and competing with each other, they consider and recognize each other as
legal perspectives. The thought of thinkers like Mouffe, the theoretical support of
creating a new concept, is placed under the title of the political as the opposite of
politics. In the context of the primacy of politics, not only the competing actors
have legitimacy, but also the society-oriented elites, scientific and academic
centers, non-governmental organizations and development think tanks find more
space for action than the forces present in the political situation. In general, Schmitt
and Mouffe's view of the political theme provides a theoretical framework by
focusing on the issue of the relationship between the political and politics in
development policy-making, to analysis the challenges facing the issue of national
development and the possibilities of getting out of it in the political economy of the
Islamic Republic of Iran. The propositions and the theoretical model of the
research are classified in the table below.
Table 1. The different formation of forces in the context of the political
or politics in the process of national development
the political
The political implies the ontological aspect
of the phenomena
Decision making happens in the political
structure of power
Actors are often parties, political elites,
political groups and medias
Political competition based on expediency
and group benefit and focused on power
interests
Othering relationships take precedence.
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politics
politics implies the methodological and
epistemological aspects of phenomena
Decision making happens in the society
Actors are mostly scientific elites and experts,
think tanks, scientific centers and nongovernmental organizations.
The focus is on social dialogue based on
knowledge and aimed at the common good.
Participation, synergy and coordination of
forces is a priority
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Research method
The method of this research is descriptive-analytical and qualitative. The data was
collected in a documentary way and from written texts, official reports of national
and international institutions, field researches regarding the quality of developing
and implementing development programs and the documents of the first to sixth
development programs. In the analysis of the data, after collecting them, they were
organized and classified in order to express the main topic and problem of the
research, and their analysis was done based on the hypothesis and claim of the
research.
Research findings and discussion
The dominant pattern of organizing and activity of the forces in the Islamic
Republic of Iran is understandable in the context of the dominance of the political
based on the conflict of the forces instead of the synergy and consensus of opinion
that emerged from their critical and community-oriented dialogues with each other.
In fact, the expansion of the process of planning and implementation of
development measures in the Islamic Republic of Iran should be considered as the
result of the conflicting relations of political forces, which has made the life of the
society and the economic-political system encounter with serious bottlenecks. This
situation indicates a kind of discourse breakdown, hostile relations and ontological
differences between the political forces that determine the decision-making
structure of national development in the Islamic Republic of Iran. The mentioned
feature has caused various forces in the context of political economy of the Islamic
Republic of Iran to engage in political activity at every stage with an orthodox
approach and radical distancing from the discourse and experience before them.
Based on this, the various phases of the experience of planning and implementing
development measures in the Islamic Republic of Iran are associated with a kind of
fluidity and lack of concentration and logical sequence of programs. In this regard,
the category of eliminating and setting aside forces and not recognizing each
other's concerns and positions is institutionalized from the very first development
program in the Islamic Republic of Iran. Hashemi Rafsanjani and technocrats, by
producing distrustful concepts towards Mousavi and traditional-religious leftists,
distanced themselves from them and excluded them and defined the goal of
development as growth and economic development. The nodal point of the first
and second development programs was mentioned in the light of economic
liberalization and privatization discourse with a completely economy-oriented
approach. In the next step, Khatami and the democratic reformers, with strong
alienation towards Hashemi and the technocrats, put their hopes in focusing on the
concept of freedom and political development. The result of the hegemonic
articulation of the recent force from the theme of development is the predominance
of political and social tendencies in the formulation and implementation of the
third plan and fourth plan. Ahmadinejad and duty-oriented bureaucrats emphasize
Iranian-Islamic development while fighting with Hashemi and technocrats and
Khatami and democratic reformers under the othering idea of Western
development. Influenced by the new discourse of the implementation of the fourth
development plan and the formulation and implementation of the fifth
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development plan, distancing himself from his predecessor and based on IranianIslamic principles, progress for the realization of justice is placed on the agenda
instead of economic or political development. Rouhani and the moderate
conservative bureaucrats, while announcing the acquittal of Ahmadinejad and
duty-oriented bureaucrats, put their efforts for establish development process on a
new path within the framework of interaction with the international system and
connection to the global trade and investment chain. They bring and provide the
ground for the implementation of the fifth plan and the formulation and
implementation of the sixth development plan in a break with the experience
before them.
Table 2: Articulation of conflicting development plans for the realization
of national development in the context of the political
The
development
plans

the first and
second plan

the third and
fourth plan

Policymaking
forces

Technocrats,
Hashemi
Rafsanjani

Democratic
reformers,
Mohammad
Khatami

Economy
politics
Discursive
relation of
economy,
politics and
culture

Ideology

The
orientation
of the
development
program

economic
liberalism
Elitist
Economyoriented, little
attention to
social and
cultural issues
Ideological
fading,
technocracy,
pragmatism,
progressivism,
axial
development,
modernism

Economic
growth

welfare state
democracy
Policy oriented,
cultural and
social tolerance

the fifth plan

The sixth programs

Duty-oriented
bureaucrats,
Mahmoud
Ahmadinejad
Islamic
socialism
Populist
Cultureoriented,
revitalizing
the values of
the revolution

Moderate
conservative
bureaucrats, Hassan
Rouhani
institutionalism and
neo-Keynesism
Elitist
Conservative
approach to cultural
and social issues

Pluralism,
favoring
freedom and
democracy

Concentration
of ideology,
internal and
external
othering

Lack of ideological
and moderate
background

Expanding
individual and
social
freedoms,
strengthening
civil society,
citizenship
rights

spread of
justice

Economic growth in
interaction with the
world

Another consequence of the dominance of American politics in development
programs in the Islamic Republic of Iran, apart from the disconnection of programs
from each other, has been the weakening of the community-oriented policymaking
process. Based on this, the role of scientific centers and thinkers in guiding and
facilitating the process of national development is diminished and the ground for
the separation of the science system from the decision making system is provided.
Universities have become academic monasteries toward their social environment
and geographical zone, and non-governmental actors and development think tanks
do not find much context and opportunity to play the role in articulating
development programs.
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Conclusion
In the current research, it was discussed that the main problem of development in
the Islamic Republic of Iran is the conflicting relations between the political and
social forces present in the country's political economy. This important, in the first
step, the political sphere of the Islamic Republic of Iran has faced the formation of
a type of anomic or uncertain region in the pattern of interaction and confrontation
of forces and discourses. The consequence of such a situation is the ontological
discontinuity and the vague and imprecise but conflicting demarcation of these
forces against each other and consequently their refusal to talk, coexist and
synergize in order to achieve what the public good is and how to realize it. In the
second step and following the concentration of such nonfactual demarcations
around the axis of friend/enemy, decision-making of development planning and its
implementation, is not in the direction of continuity and synergy of programs and
actions, but it happened in a state of discontinuity and it has crystallized as a
turning point for resuming a series of actions and policies separated from each
other in each period. In this regard, the compilers and implementers of
development programs often play a role as multi-talented actors and by insisting on
their often partial and non-comprehensive ideas, each one have been focused on a
specific topic and goal, including economic development in the Hashemite period,
political development in the Khatami period, justice in Ahmadinejad's era and
ultimately the unfulfilled moderation between goals and ideals in Rouhani's era on
breaking with their previous situation. The result of the aforementioned procedure
was the comprehensive, complex, condensed and consensus view between the
goals, plans and the way of their implementation in the interaction of state-market
and society in the process of national development in Iran's post-revolutionary
society. The mentioned procedure has caused the category of trial and error and the
acquisition of costly experiences to be reproduced in the national development
process of the country. Continuation of such a process accelerates the
transformation of the country's development issues and challenges into a problem
and crisis, and creates the breakdown of structures and the depletion of the
development capacity of the existing planning system to solve the problems of
improving the life of the society and the political system. A policy proposal arising
from the research is the necessity of placing the concerns and comprehensive
issues of society on the agenda of political forces and prioritizing the public good
over personal and group interest in the context of synergy and unity of forces in the
country's political sphere. This important foundation is the gradual achievement of
the ideals of balanced development and progress in accordance with the
requirements of the human needs of the Iranian society.
Keywords: Islamic Republic of Iran, national development, the political matter,
politics.
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واژگان کلیدی:

جمهوری اسالمی
ایران ،توسعۀ ملی ،امر
سیاسی ،امر سیاستی

فرایهد توسعۀ ملی در جیهوری اسالمی ایرا  ،هرهرغ سرپری شرد چهرد دآره از
شروع سیاستگ اری و هرنامهریزی توسعهای ،کیاکا هرا تهگهاآرای م تلفری در
حوزۀ اقتصاد ،سیاست ،و فرآه مواجره اسرت .اسرتیرار و تعییرق چای آرایی
مانهد مار ها ی هیکاری ،رشرد اقتصرادی پرایین ،در مرد سررانۀ نامهاسر  ،ترورم
دورقیی ،و تعییق شکاف طبقاتی در اقتصاد سیاسی ایرا  ،نشا دآهدۀ این اسرت
که دستیاهی هه پیشرفت متواز ملی در پرتو ات ا رآیافتآا ،هرنامهآا ،و اقداماو
گوناگو توسعهای ات ا شرده در دآرهآای ادیرر ،کیاکرا دچرار ترأدیر اسرت.
شکلگیری وضعیت پراهلیاتیک توسعهای و تأثیرگ اری متقاهل چای آای یادشده
هر آیدیگر ،امر مدادلره و سیاسرتگ اری در فرایهرد توسرعۀ ملری در جیهروری
اسالمی ایرا را دشوار نیوده است .پرژوآ حاضرر در راسرتای هررسری مسرئلۀ
یادشده ،این پرسر را واکراوی کررده اسرت کره «چررا هرهرغ تردوین و اجررای
هرنامهآای توسعهای گوناگو  ،وضعیت توسعۀ ملی در جیهروری اسرالمی ایررا
پیچیدهتر شده است؟» فرضیۀ پژوآ این است که «غلبرۀ امرر سیاسری هرر امرر
سیاستی ،زمیههساز گسست در تدوین و اجرای هرنامرهآای توسرعه و شرکلگیری
وضررعیت دشرروارۀ توسررعه در ایرررا شررده اسررت» .ایررن پررژوآ  ،هرره روو
تحلیلیرتوصیفی و ها کارهرد مفاآی ساما نظری کارل اشییت هرای مفهومسازی
متغیرآای تأثیرگ ار هر فرایهد توسعۀ ملی در جیهوری اسالمی ایررا انجرام شرده
است .دادهآای پژوآ نیز هه روو اسهادی و ها تکیه هر یافترهآای مترو نظرری،
پژوآ آای تحلیلی ،و نیز گزاروآرای مراری مؤسسرهآای گونراگو دادلری و
هیناییللی گرد وری شدهاند.

 نویسنده مسئول:
فرهاد دانشنیا
پست الکترونیکf.dnshn@razi.ac.ir :

 مقالۀ حاضر ،برگرفته از رسالۀ دکترای دانشجو با عنوان «گفتمانی شدن توسعه در داخل ،امنیتی شدن در خارج و
ارتباط آنها با مشکل توسعه در ایران پس از انقالب اسالمی» است.
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مقدمه
مقویۀ توسعه ،از پیچیدهترین مفاآی و پدیدهآای علوم اجتیاعی است .هاوجود گ شت هی از
آفت دآه از شروع نظریهپردازی توسعه در جها  ،کیا کا اتفاقنظر چهدانی در هرارۀ چگرونگی
پیشبرد فرایهد توسعۀ ملی و نیز شرادصآا و مؤیفرهآای تأثیرگر ار هرر در کشرورآا و مهراطق
گوناگو وجود ندارد .هااینحال و ههرغ تکثر نظری و گفتیانی یادشده ،میتوا فصل مشرترک
تعریفآای گوناگو از توسعه را تغییراو ههیادین یا ههتعبیر گ ن ر میرد ل ،حرکت روههها ی کل
نظام اجتیاعی 1ههشیار ورد (میردال .)729 :1974 ،2تعبیر یادشده از نظام اجتیاعی ههمثاهره

یک کلیت و تغییراو  ،حکایت از ویژگی چهدهعدی ،فراگیر ،و درآر تهیردۀ اهعراد اقتصرادی،
فرآهگی ،و سیاسی توسعه دارد .جیهوری اسالمی ایرا در راستای دستیاهی هره توسرعۀ مترواز
ملی ،از سال  13۶8تا ،14۰۰ش

هرنامۀ پهجسایۀ توسرعهای را اجررا کررده اسرت .از اهرالغ و

اجرای چش انداز هیستسایۀ کشور نیرز هری از  17سرال مریگر رد .دغدغرۀ اصرلی اسرهاد و
هرنامهآای میا مدو و هلهدمدو یادشده ،تبدیل جیهوری اسالمی ایرا هه کشروری پیشررفته و
ایهامه

در زمیههآای گوناگو اقتصادی ،سیاسی ،اجتیاعی ،و فرآهگی در افرق یهرده هروده

اسررت .پیامرردآای اجرررای ایررن هرنامررهآا در ههبررود وضررعیت هسرریاری از زیرسررادتآررای
اقتصادیراجتیاعی جامعه را نییتوا نادیده گرفت اما دستیاهی هه پیشرفت مترواز و رسرید
هه اآداف توسعۀ آیهجانبه ،ههعهروا دغدغرۀ کرانونی هری از سره دآره از فرایهرد هرنامرهریزی
توسعهای کشور ،موضوعی است که کیا کا ههمثاهه دواستۀ اصلی جامعه و نظام سیاسی ،دچار
تأدیر شده است.
در اقتصاد سیاسی ایرا در طول چهد دآۀ ادیر ،هی از یکتریلیو و سیصدمیلیرارد د ر
در مد نفتی (سایت روزنامۀ آیشهری )1399/4/24 ،در فرایهد توسعۀ اقتصادی کشرور آزیهره
شده است .درعینحال ،شادصآای توسعۀ اقتصادی کشور ،کیا کا ها پدیدۀ تورم مزمن ،نر
هیکاری دورقیی ،رشد اقتصادی ناپایدار ،و سرانۀ تویید نادایص پایین روهرهرو اسرت (رنرانی،
 .)1399نهتهها در ه

اقتصاد ،هلکه کیفیت حوزۀ عیومی و جامعۀ مردنی ،فرایهرد تحرزب و

نق فریهی ن بگا علیی و طبقۀ متوسط در سپهر سیاستگ اری توسعهای کشور نیز ازجیلره
دشوارهآای فراروی توسعۀ ملی ایرا ههشیار می یهد .ههیحاظ شادصآای توسعۀ اجتیاعی نیز
1. Movement Upward of the Entire Social System
2. Myrdal
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هرپایۀ دیدگاه صاح نظرا  ،وضعیت قاهلقبویی تکو ین نیافته است .دادهآرای سرا نۀ مؤسسرۀ
یگاتوم از ارزیاهی و مقایسرۀ میرزا رفراه کشرورآا در حروزهآرایی مانهرد اقتصراد ،کرار فریهی و
فرصتآای اقتصادی ،حک یرانی ،مروزو ،سرالمت ،اییهری و امهیرت ،زادی فرردی ،سررمایۀ
اجتیاعی ،محیط سرمایهگ اری ،دسترسی هه هرازار و زیرسرادتآا و شررایط زنردگی ،جایگراه
ایرا در س ف جهانی را نامهاس گزارو میکهد .هرپایۀ این گزارو ،ایرا تههرا در دو شرادص
موزو و ههداشت و ها کس رتبۀ ها تر از  1۰۰در هین  14۰کشرور از سرال  2۰۰9ترا 2۰2۰
توانسته است موفق عیل کهد (فو دیا  .)5۶ :139۶،دادهآای مؤسسرۀ هیناییللری م ایعراو

اجتیاعی 1نیز که آر پهج سال یکهار و از سرال  199۰وضرعیت توسرعۀ اجتیراعی کشرورآای
م تلف را هراسراس شرادصآایی مانهرد فعاییرت مردنی ،2هاشرگاهآا و انجینآرا ،3انسرجام

درو گروآی ،4اعتیاد هین افراد ،5هراهری جهسیتی ،6و درهرگیری اقلیتآا 7هررسری میکهرد نیرز
نشا دآهدۀ وجرود چرای آرایی فرراروی توسرعۀ اجتیراعی در ایررا اسرت .در حروزۀ ادیرر،
جیهوری اسالمی ایرا در سال  2۰۰5دارای رتبۀ  85هوده که در سال  ،2۰1۰هه رتبۀ  99تهزل
یافته است (مؤسسۀ هیناییللی م ایعراو اجتیراعی .)2۰15 ،هرهیحاظ شرادصآای توسرعۀ
فرآهگی نیز هروز و ظهور صفتآا و رفتارآایی مانهد هسط روحیۀ رانتجرویی ،گسسرت پیونرد
میا مهافع فردی و دیر عیومی ،و گسترو فرآه ستیز و هردورد ح فی ها رقی  ،نشا دآهردۀ
وضعیت نهچهدا رضایته

توسعۀ کشور در این حروزه اسرت (فراسرت واه-2۰1 :1394 ،

.)123
درمجیوع ،جیهوری اسالمی ایرا هاوجود چهد دآه تجرهۀ توسعه ،در شریار کشرورآای
درحالتوسعهای قرار میگیرد که آه تحقق اآداف متعرارف رشرد و توسرعۀ  ،کیا کرا هرا
چای

روههرو هروده و هرین اآرداف و رما آرای مش صشرده در اسرهاد ها دسرتی توسرعه و

دستاوردآای تحققیافته ،فاصلۀ قاهلترأملی وجرود دارد .دغدغرۀ کرانونی پرژوآ حاضرر نیرز
1. ISS .International Institute of Social Studies
2. Civil Activism
3. Clubs and Association
4. Intergroup Cohesion
5. Interpersonal Safety and Trust
6. Gender Equality
7. Inclusion of Minorities
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دراینراستا ،پاسر هه این پرس است که «چررا هرهرغ تالوآرای پیوسرته و تردوین و اجررای
هرنامهآای توسعهای گوناگو  ،اقتصاد سیاسری جیهروری اسرالمی ایررا  ،کیا کرا هرا دشروارۀ
توسعه مواجه است؟» فرضیۀ پژوآ اینگونه طراحی شده است که «سیاسرتورزی و ایگروی
رویارویی نیروآای سیاسی ها یکدیگر در جیهوری اسالمی ایرا در تدوین و اجرای هرنامهآای
توسعه ،مبتهیهر تقدم امر سیاسی هر امر سیاستی است» .ایگوی یرادشرده ،پیونرد تهگراتهگی هرا
پیچیدهتر شد فرایهد توسرعۀ ملری و شرکلگیرری وضرعیت دشروارۀ توسرعه در ایررا دارد .در
چارچوب فرضریۀ یادشرده ،ترالو شرده اسرت م تصراو موجرودیتی سیاسری یرا ایگرویی از
سررازماندآی و سیاسررتورزی نیروآررا در ایرررا واکرراوی شررود کرره هیشررتر هرمبهررای تقاهررل
دوستردشین عیل میکهد .هرایناساس ،دغدغۀ پژوآ حاضر ،واکاوی انگیزه و تعیین مهاهع
شکلگیری تعار

هین نیروآا و جریاناو سیاسی در سپهر عیومی جامعۀ ایرا نیست که ایبته

در جررای دررود ،دارای اآییررت و نیازمهررد ک راوو اسررت .مرردعای پررژوآ ایررن اسررت کرره
آیاوردجویی یادشده هین نیروآای سیاسی و آیگرایی و واگرایی آا از یکدیگر ،صرفنظر از
ایهکه نیروی دود را از مهافع اقتصادی ،ادالق ،فرآه  ،قومیت ،ملیت ،یا آرر پیشررا دیگرری
گرفترره هاشررد ،هررر معادیرۀ توسررعه و هرنامررهریررزی توسررعهای در ایررا  ،تررأثیر گ اشررته و نتررایج
ضدتوسعهای و م اطره میزی هرای زیست پایدار جامعه و نظام سیاسی هههار ورده است.
در ادامۀ مقایه ،ضین تشریف پیشیهۀ پژوآ  ،چارچوب نظری و روو پرژوآ  ،سرشرت
و ایگوی حا ک هر رواهط هین نیروآای سیاسی حاضر در سپهر سیاستگ اری توسعهای کشرور
واکاوی ،و پیامدآای

هر فرایهد تصیی گیری و اجرای هرنامهآای توسرعه در اقتصراد سیاسری

ایرا هررسی شده است.
 .1پیشینۀ پژوهش
در مورد چرایی وضعیت دشوارۀ توسعه در جیهوری اسرالمی ایررا  ،پژوآ آرای گسرتردهای
دردسترس است که در ادامه در قای چهد دیدگاه ،ههیحاظ نظری رتحلیلری دسرتهههدی شرده و
نسبت پژوآ

حاضر ها پیشیهۀ یادشده روشن میشود .پژوآ آرای انجامشرده در چرارچوب

دیدگاه ن ست ،مقویۀ توسعه و توسعهنیافتگی کشور را در پیوند ها قرار نگرفتن اقتصراد و توسرعۀ
جیهوری اسالمی ایرا در مسیر اقتصاد زاد ،هیاعتیادی هه دست نرامرئی هرازار ،عردم ات را
سیاست درآای هراز ،غفلرت یرا هریتروجهی هره زادی جریرا سررمایه و نیرروی کرار ،ضرعف
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دصوصریسرازی و سررمایهگر اری دررارجی ،و شرهاور نکررد نرر ارز هررسری کردهانررد .از
هرجستهترین چهرهآای این دیدگاه میتوا هه متع د نیلی ،م وی غنینژ د ،ما اد الییییا ن ،و
لینقی مش یخی اشاره کرد .غهینژاد ( )139۶در کتاهی ها عهوا «اقتصاد و دویرت در ایررا »،
مشکل توسعه در ایرا را از صهعت ملی شد نفت گرفته تا انقالب اسرالمی ،ناشری از ضرعف
مزمن و سادتاری نظام اقتصاد هازار زاد و ه

دصوصی دانسته و علرت را ناسیوناییسر ،

اقتصاد دویتی ،و شیوۀ تفکر ایدئویودیک هرمیشیارد.
دیدگاه دوم ،هر نق

نهادآا در شکلگیری توسعه تأکیرد میکهرد .فرضریۀ ههیرادین هیشرتر

تحلیلآای موجود در این چارچوب ،هه این مقویه میپرردازد کره نیریتروا اقتصراد را از نظرام
سیاسی و اجتیاعی جدا کرد .رویکرد یادشده ،هر نق هیهدیل دویت در آدایت توسرعه تأکیرد
داشته و هر این نظر است که دویتآای کار مد میتوانهد نق مهیی در سیاسرت هرازتوزیعی و
ایجاد عدایت اجتیاعی ایفا کههد .از مه ترین چهرهآای جریا ادیر میتوا هه ماتن رنا نی،
فرش د مؤمنی ،بتین ر غفر ،ما د ت ولیا و لای الی نیا اشراره کررد .رنرانی ( )1385در
مقایهای ها عهوا «گ ار از گ ار سوم پی شر توسعه در ایرا امروز» ،تحو و نظام سیاسری
ایرا پ از انقالب را ها استفاده از چارچوب تحلیلی عیر سازما آرا هررسری و تحلیرل کررده
است .وی هر این نظر است کره ایررا پر از انقرالب اسرالمی ،وارد مرحلرۀ سروم عیرر نظرام
(مرحلۀ رشد سریع) یا گ ار سوم شده اسرت ویری گر ار از ایرن مرحلره هرهدییرل ق رع شرد
تدریجی راه ۀ هوروکراوآا و کار فریها جدید ها ههیا گ ارا  ،طو نی شده و درنتیجره ،توسرعه
در ایرا اتفاق نیفتاده است.
دیدگاه سوم ،مشکل توسعه در ایرا را سرادتاری دانسرته و چرای آرای سرادتار اقتصراد
سیاسی کشور را مستعد هحرا کهترلناپ یری اقتصاد و توسعۀ ایرا ههشیار مری ورد .تحقیقراو
پژوآشگرانی مانهد ما د م وج  ،در قای ایرن جریرا قاهرلفهر اسرت .مرایجو ( )139۰در
مقایهای ها عهوا «توسعه یعهی حرکت هرهسریت دموکراسری ،عردایت ،کرارایی ،حفر محریط
زیست» ،ضین انتقاد از نظام اقتصادی هازار ،توسعه را فرایهدی میداند کره طری  ،جامعره از
چهار ارزو دموکراسی ،عدایت ،هقای محیط زیست ،و کارایی آرچه هیشتر هردوردار میشود.
طرفدارا این دیدگاه ،توسعه را حرکت از وضع موجود ،که هه درجاو گونراگو از چهرار ارزو
یادشده هیههره است ،ههسوی شرای ی میدانهد که این چهار ارزو ،آرچههیشتر فراآ شوند.
دیدگاه چهارم ،وجود مایکیت دصوصی و عدم تویید اشتراکی و ههطورکلی ،سرمایهداری
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را علت توسعهنیافتگی ایرا دانسته است .فرییرا ر ی د ن از مه ترین چهررهآرای ایرن دیردگاه
ههشیار می ید .رئی دانا ( )1381در اثری ها عهوا «اقتصاد سیاسی توسعه» ،مشکل توسعه در
ایرا را ات ا دو ایگوی نادرست ،یعهی ایگوی اقتصادی دستوری (شربهنروگرا یرا سرهتگررا) و
ایگوی اقتصادی ییبرال کالسیک میداند که سرب ایجراد سرادتارآای اجتیراعی و اقتصرادی
نا کار مد در کشور شدهاند .وی توسعۀ نوین را هره گسرترو روزافرزو گراآیآرا و زادیآرا و
هردورداری مادی و رفاه آیگانی واهسته میداند.
دیدگاه پهج  ،نروعی تفکرر دودانتقرادی در مرورد توسرعه در ایررا دارد .از هرجسرتهترین
صاح نظرا رویکرد یادشده میتوا هه ما د لی ا ی ن ک ت ایا ن و ما ا د واریع وقل
اشاره کرد .سریعایقل ( )139۰در کتاب «عقالنیت و یهدۀ توسعهیافتگی ایرا » ،مشکل اصلی
توسعهنیافتگی کشرور را در «ش صریت پررورونیافتره» ایرانیرا جسرتوجو میکهرد .در ایرن
چارچوب ،مشکل ما چگونگی تبدیل فکر هه عیل اسرت مشرکل در ضرعف طراحری سیسرت
است .سریعایقل دو پایۀ رووشهادتی تید غررب را ن سرت سراما دآری و تشرکل ،و دوم،
ظرفیت نقدپر یری افرراد مریدانرد کره هرهزعر وی ،مرا در آرر دو ضرعیف آسرتی ههراهراین،
توسعهنیافتگی در چارچوب این رآیافت در پرتو عدم تحول ش صیت ایرانی تئوریزه میشود.
دیدگاه شش  ،راهحل توسعۀ ایرا را دویت توسعهگرا میداند .از افراد هرجستۀ ایرن جریرا
میتوا هه مصلینژ د ،م ثقی ،و دوفروا اشاره کرد .موثقی ( )1394در مقایهای ها عهوا «دویت
توسعهدواه و زمیههآای توسرعه در ایررا » ،گر ار ایررا هره توسرعه را از مسریر ددایرت دویرت
توسعهگرا میداند .ههنظر وی ،دویت توسعهگرا ههدییل دسترسی هه مهاهع غهی مادی و انسرانی و
هوروکراسی کار مد ،از پشتوانه و زمیهۀ زم هرای رسید هه اآداف توسعهای هردوردار است.
در نقد و ارزیراهی پژوآ آرا و دسرتهههردیآرای یادشرده و نسربت پرژوآ پری رو هرا
فرضیهآای نا میتوا گفت ،مقایۀ حاضر کوش کرده اسرت یرۀ زیررینترری از متغیرآرا و
ههیا آای تأثیرگ ار هر وضعیت توسعۀ ملی در ایرا را هه هحرث هگر ارد .از ایرن حیرث ،ضرین
پرآیز از تقلیل داد مسئلۀ توسعه هه اهعاد جداگانۀ اقتصادی ،سیاسی ،یا فرآهگی ،واقعیرت ایرن
است که در هررسی چای آای فراروی توسعۀ ملی در جیهوری اسالمی ایرا  ،مقویۀ تقدم امرر
سیاسی هر امر سیاستی ،ههمثاهه یک پدیدۀ چهدساحتی اقتصادی ،سیاسی ،و فرآهگی در تردوین
و اجرای هرنامرهآای توسرعه و ترأثیر

هرر تضرعیف یکپرارچگی نهرادی و سیاسرتگر اری و

شکلگیری وضعیت دشوارۀ توسعه در جیهوری اسالمی ایررا  ،ترا کهو مغفرول مانرده اسرت.
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پژوآ حاضر ،ههیحاظ نظری ها انگیزۀ گشود زاویه و یۀ دیگری از آزارتوی توسعۀ ملری در
ایرا و تعییق تحلیلآا و یافتهآای موجود در این زمیهه نگاشته شده است .ههیحاظ عیلری نیرز
تبیین م اطراو آرگونه مدادلۀ یکجانبه و غیرفراگیر در توسعه و تعایی کشور و نق آیسازی،
آ افزایی ،و آ هودگی نیروآا در محافل تصیی سازی و تصیی گیری نظام تردهیر کشرور هررای
دستیاهی هه توسعۀ پویای ملی ،یکی دیگر از دغدغهآای پژوآ حاضر است.
 .2روش پژوهش
روو انجام پژوآ

پی رو توصیفیرتحلیلی و از نوع کییرکیفی است .درواقع ،روو کیفری

نوعی هریکو د است محصرویی پیچیرده ،مترراک  ،ترأملی ،و کو دگونره اسرت کره نیایرانگر
تصاویر ،فه  ،و تفاسیر محقق از جها یا پدیدۀ موردهررسی است (مهوچهری.)1۶2 :1387 ،
پژوآ حاضر درصدد واکاوی نظام معهایی و درکی از سیاست و توسعه نزد نیروآای حاضر در
سپهر سیاسی ایرا پ

از انقالب است که نوع داصری از هراآر هرودگی و انردرکه هرین ایرن

نیروآا را رق زده است .ایگوی رویارویی و سازماندآی یادشده هین این نیروآا کره ویژگری ،
ههرسییت نشهادتن یکدیگر ،تضاد ،و کشیک است ،ها ایهام از مبانی فکرریررفلسرفی کا رل
ش ی  ،در چارچوب غلبۀ امر سیاسی ،مفهومسازی شده و تالو شده است م تصاو کره
مبتهیهر تفاوو ،تیایز و مرزههدی گفتیانی ،هرنامهریزی ،و اقداماو توسعهای آر گروه و جریا
است ،هه روو اسهادی و از هه ی متو نوشتاری (کتابآرا و مقایرهآا) ،مهراهع روزنامرهای و
ایهترنتی ،گزاروآای رسیی نهادآای ملی و هیناییللی مانهد هانک مرکزی جیهروری اسرالمی
ایرا  ،مؤسسۀ هیناییللی م ایعاو اجتیاعی ،مؤسسۀ یگاتوم ،پژوآ آای میدانی انجرامشرده
در هارۀ ک یفیت تردوین و اجررای هرنامرهآای توسرعه ،و مترو هرنامرهآای اول ترا ششر توسرعه
است راج شود .در تجزیهوتحلیل دادهآا از روو چهدمرحلهای م رش ل و ر وا ن هرهشررح زیرر
استفاده شده است .دادهآای پژوآ  ،پ از گرد وری و سازماندآی ،ههمهظور هیرا موضروع و
مسئلۀ اصلی ،طبقهههدی شدهاند و سپ  ،ضین وارسی پرس

پرژوآ هرا توجره هره دادهآرا،

تجزیهوتحلیل آا یا ههعبارتی جستوجو هرای توجیه دادهآا در هارۀ ادعای پژوآ انجام شده
و سرانجام ،متن پژوآ

نگاشته شده است (مارشال و راسین.)157 :1381 ،

 .3چارچوب نظری پژوهش
رآیافرتآررا و رویکردآرای نظررری رشرتهای و هیهارشررتهای گسرتردهای از مهظرآررای اقتصررادی،
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سیاسی ،فرآهگی ،روانشهادتی ،و اقتصاد سیاسی در طرول هری از آفرت دآرۀ گ شرته درهرارۀ
چیستی و چگونگی تحقق توسعه و موانع محتیرل فرراروی

در کشرورآا و مهراطق گونراگو

تکوین یافته است .ههاینمعها ،از مهظر تعامل و قوام متقاهل نظریه و واقعیت مریتروا ه شری از
پیچیدگی مقویۀ توسعه را هه پشتوانۀ غهی و گستردۀ نظری مرتبط دانسرت .ادهیراو چشریگیر
م ایعاو توسعه در جیهوری اسالمی ایرا نیز که در ها هه ه شری از اشراره شرد ،گویرای
تأثیرپ یری پژوآ آای یادشده از تراک نظری موجود است .در پژوآ حاضر ،ضین گاآی
از تکثر نظری و تحلیلی موجود ،تالو شده است از مهظری ههیادین هره مسرئله نگریسرته شرود.
گزارهآا و مفاآییی مانهد امر سیاسی ،نتاگونیس  ،گونیس  ،دوست و دشین ،امرر سیاسرتی ،و
ریرفلسفی اندیشیهدانی مانهد ک رل ش ی و ش ن ل م فه ،ههعهروا
موازنۀ نیروآا در ساما فک 
مه ترین نظریهپردازا مقویۀ امر سیاسی و امر سیاستی ،آستۀ تحلیلی و نظری مقایه را تشرکیل
میدآد .در هارۀ ماآیت امر سیاسی و نق فریهی در سازما دآی اقتصادیراجتیاعی جامعه
و در قای سیاستورزی و کهشگری هرازیگرا سیاسری در تکروین توسرعه یرا توسرعهنیرافتگی
جوامع ،اجیاع چهدانی وجود ندارد .مجادیۀ نظری یادشده درهارۀ سرشت امر سیاسی و نسربت
ها نظ و توسعه را میتوا در قای سه نحله از آ تفکیک کرد :گروه ن ست ،اندیشریهدانی
مانهرد م کیا ووی ،ا سز ،ما رک و کا رل شا ی را درهررر مریگیرررد .ایرن جریررا نظرری هره
مرزههدیآای سیاسی ستیزهجویانه میا نیروآا ههمثاهه دوست و دشرین در عرصرۀ سیاسرت و
دویت میپردازد .از این مهظر ،امر سیاسری ،نروعی سرتیز و نتاگونیسر هرین نیروآرای سیاسری
ههشیار می ید که در رویارویی ها یکدیگر ،زمیهۀ قبض و هسط ساما سیاسریرراقتصرادی یرک
جامعه در س ف دادلی و نیز در نظام هیناییلل را ههگونهای داص فراآ میکههد .هرایناساس،
تاریر جوامع هشری ها تهازع ،نتاگونیس  ،و دشیهی ت ور یافته است (تاجیرک .)1398 ،کرارل
اشییت ،از اندیشیهدا اصلی این نحله محسروب مریشرود .هسریاری ،اشرییت را از ن سرتین
کسانی میدانهد که مفهوم امر سیاسی را ههکار هرده و را مش صکههدۀ حوزۀ سیاست و دویت
میدانهد (دایقی و ملکزاده .)138 :1394 ،مفهوم امر سیاسی نزد اشرییت ،متضرین ترسری
مرز قاطع میا دوست و دشین است .ههنظر اشییت ،سیاسرت ،صرحهۀ رویرارویی گروهآرایی
است که ههمهزیه دشین در هراهر آ صف رایی میکههد (اشییت.)11 :139۰ ،
اشییت ،مفهوم دوست و دشین را معیار یا مبهای هرسازندۀ امر سیاسی میداند و ضردیت
و غیریتسازی ها را مه ترین مفهوم اهزاری در کل مقویۀ سیاست ههشریار مری ورد .هرهنظرر
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وی ،در تعریف دشین کافی است که او ههیحاظ وجودی ،چیزی متفاوو و هیگانه تلقری شرود.
این کار ،زمیهۀ آیاوردی و مبارزه ها وی را میکن کرده و در وضع نهایی هه طرد و کهارگ اری
میانجامد (اشییت .)25-27 :1395 ،هرایناساس ،دشین در نگاه اشییت یک دگرر یرا غیرر
نتاگونیستی ،دصیانه ،و ستیزوانگارانه است .آ انکاری و آ عدوی است ،آ نفی میکهد
و آ دشین است و دیگرا را زیر سایۀ پاک قرار میدآد و آیۀ آا را پاک میکهد (تاجیرک،
 .)1398درمجیوع ،نتاگونیس اشییتی ،یعهی وضعیت رویرارویی هرین نیروآرایی کره در پری
ح ف و کهارگ اری یکدیگر در کشیکشی دائیی در سپهر سیاسی ههسر میهرند.
در گروه دوم ،اندیشیهدانی مانهد روط  ،روو  ،ک ن  ،گ  ،آرن  ،دوا ا ،و سرما س،

امر سیاسی را سیاست اصیل ههمعهای عیل 1زادانه ،دالقانه ،و مشارکت فعا نۀ شرهروندا در
عرصۀ عیومی و ادارۀ جامعۀ سیاسی ههشیار می ورند .از این دیردگاه ،امرر سیاسری ،مبتهریهرر

فضای زاد و تعامل عیومی و عرصۀ عدم ق عیت ،سیاییت ،کثرو ،و پی هیهیناپر یری اسرت
( رنت .)۶5-۶9 :139۰ ،در هستر امر سیاسی ،مرجعیتآای سیاسی رفکرری درهرارۀ تجرهرۀ
جیعی دود میاندیشهد و هرپایۀ عیل میکههد .این گروه هر این نظرند که امر سیاسی ویژگری

مصایحهای ،گفتوگویی ،رآاییه شی ،تفراآیی ،و زادی دارد (آاهرمراس.)287 :1984 ،2

از مهظر این نحلۀ فکری ،امر سیاسی درصورتی راه هه توسعه میهررد کره راه رۀ میرا نیروآرای
سیاسی هرمبهای تضارب را ،تفاآ  ،و اجیاع هاشد.
طیف سوم ،متفکرانی مانهد یدگر ،وی گنش ین ،الکا ن ،ف کا  ،شا ن ل م فاه و رنتا
الکال را درهر میگیرد که دوان

نویهی از امر سیاسی ارائه میدآهد .آا هر ایرن نظرنرد کره

امکا متفاوو هود هاید وجود داشته هاشد هاید هتوا در مقاهل قدرو ایسرتاد و هرا مجادیره
کرد .شرکای مت اص و متعار

هاید مشروعیت ت اص و تقاهلشرا را هرهرسرییت هشهاسرهد

(موفه« .)2۰ :2۰۰5 ،دیگری» یا «غیر» ،دشیهی نیست که هاید ناهودو کرد ،هلکه میهایست
را آیچو یک رقی درنظر گرفت (موفه .)754 :1999 ،آدف نهایی هاید رامسازی فضای
دشیهی میا غیریتآا هاشد ههگونهای که تیام جریا آا و آویتآای حاشیهنشینشده هتوانهد
در فضای گفتیانی مشارکت داشته هاشهد .فضای اجتیاعی آیواره هاید میا غیریتآا ازیکسو

1. Action
2. Habermas
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و مشروعیتآا ازسویدیگر ،تقسی شود تا آرگونه درودمرکزی نفری شرود ( کالئرو:199۶ ،1
 .)78دراینراستا ،آر آویتی هه یک هیرو هرسازنده یا دیگرری هرسرازنده 2نیراز دارد ( کالئرو،
 )9 :199۰دیگری و غیری که ایبته دوشایهد ،مالی  ،و پ یرفتهی است .در نگاه این گروه ،امرر

سیاسی درصورتی راه هه توسعه میهررد کره هرمبهرای گونیسر ( ،)1یعهری وضرعیت تعامرل هرین
نیروآای رقی و نه نتاگونیس یا ت اص هاشد .درواقع ،وضعیت گونیسر نرزد اندیشریهدانی
مانهد موفه ،در نق ۀ مقاهل وضعیت نتاگونیستی هین نیروآا در رآیافت اشییت هه امرر سیاسری
قرار میگیرد .اگرچه در شرایط ادیر نیز کیا کا نزاع هین م ایفا حکر فرماسرت ،امرا هرهنظرر
موفه ،نا درعینحال که ها آ م ایف و رقی آسرتهد ،یکردیگر را آیچرو چشر انردازآای
قانونی ههشیار می ورند و ههرسییت میشهاسهد (دایقی و ملکزاده.)151 :1394 ،
اندیشۀ متفکرا ادیر ،پشتوانۀ نظری دلق مفهوم نویهی ها عهوا «امر سیاستی» هرهعهروا
نق ۀ مقاهل «امر سیاسی» است .در مقایسه هین اقتضاآا و مه ق عیلکرد نیروآرا در هسرتر امرر
سیاسی یا امر سیاستی میتوا گفت ،امر سیاسی هر وجه نتایودیک و آستیشهاسانۀ پدیردهآرا
د یت دارد ههاینمعها که ماآیت پدیدهآا و ازجیله سرشت درود کرارگزارا سیاسرت ،محرل
مهازعه و جدال است .ههآییندییل ،تایی مه قی آویرتیراهی یرک جریرا یرا نیرروی سیاسری
ههمثاهه دشین ،هه طرد و کهارگ اری از عرصۀ سیاستورزی میانجامد .یکی از د یتآرای
اصلی جدال آستیشهاسرانه و مراآوی نیروآرا ،رقاهرت ویرانگرر و نا کار مرد هرر سرر توزیرع و
ت صیص مهاهع ،جهتگیریآا و ایگروآرای رویرارویی هرا مسرائل و نیازآرای جامعره اسرت.
ههپیروی از

ر

آگ مین میتوا گفت ،در شررایط غلبرۀ امرر سیاسری ،مهاسرباو رایرج هرین

نیروآا ها نوعی وضعیت پیشاانتقادی و استعالیی کارهرد ،تعلیل ،و توجیه مفراآی  ،هرنامرهآرا و
دسررتورکارآا آیرراه اسررت ( گررامبن .)1395 ،در قلیرررو امررر سیاسری ،رویررارویی نیروآررا در
فرایهدآای گوناگو دویتداری ،ازجیله در حروزۀ هرنامرهریزی توسرعه ،مبتهریهرر مصرلحت و
مع وف هه قدرو است .کهشگرا مهاسباو قدرومحور امر سیاسی ،اغل احرزاب ،گرروهآرا،
جهاحآای سیاسی و رسانهآا آستهد و تصیی گیری ،سلسرلهمراتبری و ههگونرهای آرمری اسرت
(پاکسرشت .)1۶–17 :139۶ ،در مقاهل ،امر سیاستی ،مع وف هه وجره معرفرتشرهادتی و
رووشهادتی رویارویی ها پدیدهآرا اسرت .درایرنراسرتا ،آسرتی و آویرت کهشرگرا سیاسری
1. Laclau
2. Constitutive Outside
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ههشیار مده و ها نوعی تثبیت ارزوآای ههیادین ،آهجارآا ،و قرانو روهرهرو آسرتی .

نیروآای سیاسی در هستر امر سیاستی در چارچوب نوعی گفتوگو ،آ اندیشی ،و تبادل ایدهآا
هرای شهادت درست مسائل و یافتن راهحلآا ها یکدیگر رقاهت میکههد .اما رقاهرت یادشرده هرا
شهاسایی متقاهل طرفین هازی و تداوم قانو و ارزوآا ،و نه تعلیق  ،آیراه است.
اگرچه در آر دو نوع رویارویی نیروآرا ،در هسرتر امرر سیاسری و امرر سیاسرتی ،دویرت و
سیاست حضور تعیینکههدهای دارد ،اما تهها در دومی است که امکا دستیاهی هه دیر مشترک و
نفع عیومی ها آزیهۀ معقول فراآ میشود .در پرتو امر سیاسرتی ،اجتیراع (مرردم) و نهادآرای
هر مده از دل جامعۀ مدنی ،در تیام اهعاد سیاستگ اری ،اویویرتههردی مسرائل و راآکارآرا،
نظارو ،اجرا ،و ارزیراهی هرنامرهآرای اقتصرادی ،اجتیراعی ،سیاسری ،و فرآهگری مشرارکت و
مدادله دارند .در هستر امر سیاستی ،گفتوگوی مبتهیهر دان

و عقالنیرت جیعری ،وضرعیت

مشارکتی ،و غیریتگریز حک فرما است ههاینمعها که تصیی گیری ههگونهای شبکهای و افقری
و مع وف هه مهفعت عیومی است .دراینراسرتا و هرا تأ کیرد هرر اآییرت گفرتوگوی عیرومی،

کسانی مانهد آم رتی ون ،سیاست را حکومت کرد هرپایۀ گفتوگو 1مینامد .گفتوگو هراساس
نچه زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و مبتهیهر عقلورزی هیطرفانه یا عاد نه است (میدری،
 .)14۰۰کهشگرا حوزۀ یادشده ،ن بگا علیی و دانشگاآی ،نهادآای ت صصی ،اتراقآرای

فکر 2توسعهای ،سازما آای غیردویتی ،و فعا

عرصۀ عیومی آستهد .اویویت ها گفرتوگوی

اجتیاعی هر سر مسئلهشهاسی ،یافتن راهحلآا ،تجویز ،اجرا ،و ارزیاهی آا در راستای ارتقرای
زندگی اجتیاعی است.

در وضعیت مبتهیهر امر سیاستی ،عهاصرر عریرا و محرض 3مرورد نقرد ارزوگ ارانره و

سهج حقانیت مسائل 4توسط جریا آای م تلرف قررار مریگیرنرد ( گرامبن.)2۰ :1395 ،
هرایناساس ،توسعه ها ویژگیآایی مانهد دروج مجیوعۀ نظام اقتصرادی ،اجتیراعی ،و سیاسری
از ناآیاآهگی و تحقق نیازآای متهوع انسانی در هستر تأثیرگ اری و تقدم امر سیاستی ههمعهرای
اویویت مسائل جامعره در هسرتر گفرتوگوی انتقرادی ،آ اندیشری ،آر هرودگی ،و آر افزایری
1. Government by Discussion
2. Think-Thanks
3. Quaestio Facti
4. Quaestio Juris
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نیروآای تأثیرگ ار ر دواآد داد ههاهراین،تصریی سرازی هررای توسرعۀ جامعره هایرد مبتهیهرر
مشارکت آیۀ گروهآا و نیروآای سیاسی و اجتیاعی هاشد و آیچ فرد و گروآی ،هرتر از دیگررا
پهداشته نشود .در جدول شیارۀ ( )1مبانی و مفرو آرای حراک هرر وضرعیت سیاسرتورزی
توسعهای یک جامعه در شرایط غلبۀ امر سیاسی یرا امرر سیاسرتی ،مفصرلههدی شرده و مبهرای
تحلیل پژوآ حاضر قرار گرفته است.
جدول شماره ( .)1صور بندی متفاو نیروها در بتتر امر هیاهی یا امر هیاهتی در فرایند توهعۀ ملی

تقدم ا ر سیاسی
ا ر سیاسی بر وج) آنتالوژیک و هستیشناختی پدیده ها
دیلت دارد.
تصمی گیری در ساحت سیاسی قدرت اتفاق یافتد.
کنشارا) بیشتر اح،ا  ،نخباا) سیاسی ،گروه های
سیاسی و رسان)ها هستند.
رقابت سیاسی بتنی بر صلحت و نفعت گروهی و
عطو ب) قدرت تقدم دارد.
ناسبات غیریتساز تقدم دارد.

تقدم ا ر سیاستی
ا ر سیاستی بر وج) روششناسان) و عرفتشناسانۀ پدیدهها
دیلت دارد.
تصمی گیری در بدنۀ اجتماع اتفاق یافتد.
کنشارا) اغل نخباا) علمی و تخصصا) ،اتاقهای فکر،
راک ،علمی و ساز ا)های غیردولتی هستند.
حوریت با گفتوگوی اجتماعی بتنی ب ر دانش و عطو ب)
خیر عمو ی است.
شارکت ،ه اف،ایی ،و ه آیندی نیروها اولویت دارد.

مهبع :یافتهآای پژوآ

در ادامه تالو کردهای فرضیۀ مقایه را ها کارهست مفصلههردی اندیشریهدا یادشرده ،ازجیلره
اشییت ،موفه ،و گامبن از امر سیاسی و سیاستی و دیگر درو مایهآای دستگاه فلسفیرنظرری
نا  ،ازجیله مفهوم ت اص  ،دوگانۀ دوست /دشین ،دیگری یا غیر ،تصرل سیاسرتورزی در
سایۀ غلبۀ امر سیاسی ،هازتویید رواهط نتاگونیست ی هین نیروآای سیاسی ،تقدم مصلحته شی
هر دیر عیومی ،سیاییت فرایهدآا ،غلظت رویهآای سیاسی و غیرت صصری ،حاشریهای شرد

2

کانو آا و نهادآای ت صصی و علیی (اشییت 2۶-29 :199۶ ،1آلهبررویچ و آلهبررویچ ،
 )25 :2۰۰۶پردازو کهی  .مدعای پژوآ این است که در هستر غلبرۀ امرر سیاسری ،ایگروی
غای سازماندآی نیروآا و سیاستورزی در اقتصاد سیاسی جیهوری اسالمی ایرا در قایر
ت اص  ،ح ف ،و کهارگ اری نیروآا ههجای آ افزایی و اجیراعنظرر هر مرده از گفتوگوآرای
انتقادی و هازاندیشانۀ آا ها یکدیگر قاهلفه است .درواقع ،قبض و هسط فرایهد هرنامهریرزی و
اجرای اقداماو توسعهای در ایرا را میهایست هرایهرد رواهرط کشریک زای نیروآرای سیاسری
دانست که زندگی جامعه و نظام سیاسیرراقتصرادی را هرا تهگهرا روهرهرو کررده اسرت .عارضرۀ
1. Schmitt
2. Hellenbroich and Hellenbroich
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یادشده ،مقویۀ توسعه و تعرایی اقتصرادی ،اجتیراعی ،و فرآهگری جامعره را نره هرهمثاهره امرری
راآبردی و مع وف هه دیر عیومی ،هلکه مع وف هه مصلحت ،مقویهای تا کتیکی و ترجیحراو
گروآی و ه شی رق زده و درنتیجه ،فرجام توسعۀ ملی را پیچیده کرده است.
 .4امر سیاسی و الگوی سازماندهی و رویارویی نیروها در اقتصاد سیاسی ایران
واقعیت این است که ایگروی حرا ک هرر مهاسرباو هرین نیروآرای اجتیراعی حاضرر در سرپهر
سیاستگ اری توسعهای ایرا پ از انقرالب ،آیرواره هرر نروعی گسسرت و فقردا آ افزایری
تجرههآا و دیدگاهآا استوار هوده است .هاوجود گ شت هی از چهار دآه از تجرهۀ دویرتداری
و سیاستورزی در جیهوری اسالمی ایرا  ،کیا کا صوروههدی اصرلی مهاسرباو نیروآرا در
نظام تدهیر کشور ،مبتهیهر تعار

و کشیک است .درواقع ،نظام تدهیر کشور آیواره ها نروعی

تقدم امر سیاسی ههمعهای کشیک

دوستانه و غیردوستانۀ قدرو ههجای اویو یت امرر سیاسرتی

ههمعهای مع وف هود تصیی آا و هرنامرهآا و اسرتفاده از آیرۀ ظرفیتآرا ،ازجیلره نیروآرای
سیاسی ک ار مد در راستای تحقق نیازآای توسعهای جامعه ،روههرو است .غلبۀ امر سیاسری هرر
امر سیاسرتی ،رقاهرت تعرار

میرز هرین گرروهآرای سیاسری را اویویرت ه شریده و مهاسرباو

غیریتساز ههجای اجیاع گفتیانی ،یکپارچگی نهادی و پایداری قوانین ،هرنامرهآا و تعرامالو
هین نیروآا نشسته است .دراینراستا ،تعریف سیاسرت هرپایرۀ تیرایز دوسرت و دشرین ،رواهرط
نتاگونیستی جریا آای سیاسی ها یکدیگر هر سر مسئلۀ توسعه ،ضدیت و غیریتسازی آا از
یکدیگر ،اصایت داشتن دیردگاهآای ن بگرا اهرزاری ،واهسرته هرود تعیرین راآبررد توسرعه هره
سیاست روز و نزاعآای سیاسی جهاحی در تدوین و اجرای هرنامهآای توسعه و تقدم شهایی هرا
فرد هر توانایی فکری او ،استوار است (اطاعرت و دیگررا  .)55 :1392 ،سر ها

لای رسیعای

ههعهوا یکی از وزیرا و نیز سر هگوی دویرت دوازدآر دراینهراره ،گویرای ترداوم و هازتوییرد
چای یادشده در مهاسباو قدرو و تصیی گیری در جیهوری اسالمی ایرا است .وی آشرت
ماه پ

از پایا عیر دویت دوازدآ و در واکه هه هیتوجهی هه تجرهۀ دویرتآرای گ شرته و

فقدا آ افزایی نیروآا میگوید:
 ...مشکالل سنی دین م نقص ن در و م ن وی وی و  ...کثر ن خ س ل ا ا ساهویاژه
ری و

ا ر ا در یک ن شان ا گی و ساا س و قیا ل یاکسا رۀ ماردس ن یجاه د ده و

ادیگرو ا گ یی نفی گذش ه ت وط سرای ن ح و سهقدرلرویدگ ن سه یاک وان
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و کنش وی وی تیدی شده و  .سه رترتیا ا یاک معاۀ م فاقا رگاز تجرسیا ل
مدیر ن رشد ا د ر ن دیده ن یگیرد( ...و ی تالیلی ن خ با . 1400

این س ها  ،نهتهها از نوعی گسست ،هلکه از رواهط ستیزهجویانه و ادتالف آستیشهاسرانه هرین
نیروآای سیاسی تعیرینکههرده در سرادتار تصریی گیری توسرعۀ ملری در ایررا حکایرت دارد.
اآییت ویژگی یادشده در سیاستورزی نیروآا و جریا آای گوناگو در عرصۀ اقتصاد سیاسی
ایرا ههاینسب است که دویتآای هر مده از گفتیا آای متفاوو در آر مرحله هرا رویکرردی
و فاصلهگیری رادیکال از گفتیا و تجرهۀ پی از دود ،هه کهشگری سیاسی پردادته و

ارتدک

امکا آرگونه تراک و انباشت نظریه و تجرهه را در راسرتای پیشربرد توسرعۀ ملری کشرور سرل
کردهاند.
 .5امر سیاسی و مفصلبندی توسعه در سپهر سیاستگذاری توسعهای ایران
آیا گونه که پیشتر م رح شد ،وجه اصلی سیاست در هستر امر سیاسی ،ستیزو و نره سرازو
نیروآا ها آ است .یکی از گرهآای کانونی رویارویی ستیزو میز نیروآای سیاسی هرا یکردیگر
در جیهوری اسالمی ایرا  ،تالو هرای مفصلههدی آژمونیک گفتیرا درود حرول موضروع و
مقویررۀ توسررعه هرروده اسررت .در مقاهررل ،سرشررت توسررعه و چگررونگی تحقررق در عرصررۀ
سیاستورزی و کهشگری سیاسی در کشور و در هستر تعرار

و کشریک نیروآرا ،دصرلتی

گفتیانی ،سیال ،و جردالهرانگیرز هرهدرود گرفتره اسرت .هرا توجره هره غلظرت مرز ههردیآرای
آستیشهاسانه و آویتی هین نیروآای سیاسی موجود ،از نق هنظر چیستی مقویۀ توسعه ،اآداف
 ،و نیز چگونگی دستیاهی هه توسعه میتوا گرهگاهآای کانونی متفاوتی را نزد آریرک از ایرن
نیروآا مشاآده کرد .نکتۀ مه درایرنراسرتا ،ضرعف سرازواری ،آر افزایری ،تسلسرل ،ترراک ،
انباشت ،و تداوم مه قی اآداف ،هرنامهآا ،و اقداماو توسرعهای در کشرور متهاسر هرا آژمرو
شد آر جریا و نیرو هوده است .در ادامه نشا دادهای که چگونه آریرک از دویتآرای ایررا
پ از انقالب هرپایۀ سرشت و جها هیهی داص دود ،فرجام و مسیر متفراوتی را هررای توسرعۀ
ملی در قای هرنامهآا و اقداماو توسعهای جدا از تجرهه و گفتیا پی از دود رق زده است.
پ از ردداد انقالب اسالمی ،ایگوی سرازماندآی و رویرارویی نیروآرا را مریتروا در
قای دو نیروی سیاسی عیده و اصلی دستهههدی کرد که ایبتره هعردآا از درو ایرن دو جریرا
ههتدریج جهتگیریآا و جریا آای متهوعتری سرهر وردند .گروه ن ست ،ههیحراظ سیاسری و
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اجتیاعی ،مردمگرا و ههیحاظ فقاآتی ،طرفدار فقه پویا هودند (ههداد .)1۰4 :1988 ،1این گروه
که هعدآا مجیع روحانیو مبارز را شکل دادند ،مه ق توزیع را هر تویید مقدم میدانستهد .نرا
ها تأکید هر عدایت اجتیاعی و رفع فقر ،معتقد هه ددایرت دویرت و کهتررل هرر اقتصراد ،دویتری
کرد تویید ،توزیرع و تجرارو درارجی ،میهروع کررد سررمایهگ اری درارجی و ضردیت هرا
سرمایهداری و ییبراییس اقتصادی و سیاسی و طرفدار محردودیت مایکیرت دصوصری هودنرد
(موثقی .)321 :1385 ،افرادی مانهد ماد کروسی ،وید ما د د ا یی ،بیادر لی الوای
ا ینی ،مجید نص ر  ،ویدما د م و

ا ینی  ،سریدما اد اا ت ی ،و ...از اعضرای

اصلی مجیع روحانیو مبارز آستهد (مظفری )132 :139۶ ،که از آا ها عهروا «چپآرای
سهتی انقالهیرم آبی» نیز یاد میشود .ایبته مجیع روحانیو مبارز ههعهوا نیاد چرپ سرهتی،
هعدآا تغییراو عییقی در مواضع و دیدگاهآای دود تجرهه کرد که ازجیله میتروا هره اآتیرام
هیشتر هر جیهوریت نظام ،طرفداری از هرقراری تعامل ها دنیا و گرای هه ددایت کیترر دیرن در
تدهیر امور اشاره کرد (مجتبیزاده و ییایی .)227 :139۶ ،جریا یادشده ،دیردگاهآای درود را
در نییۀ ن ست دآۀ  13۶۰از طریق روزنامهآای «اطالعاو» و «کیها » و در نییۀ دوم  ،از
طریق روزنامۀ «سالم» در جامعه انتشار میداد.
گروه دوم ،جریانی را شکل میدآد که ههیحاظ سیاسی و اجتیاعی ،محافظهکار و ههیحاظ
فقاآتی ،طرفدار فقه سهتی است (ههداد .)1۰4 :1988 ،ایرن گرروه ،جامعرۀ روحانیرت مبرارز،
جیعیت مؤتلفۀ اسالمی ،و جامعۀ مدرسین حوزۀ علییه ق را درهر میگیررد .مه رق اقتصرادی
حاک هر عیلکرد جریا یادشده ،ک توجهی هه تویید و تجارومحوری است .این گروه ،م ایف
ددایت دویت در اقتصاد ،طرفدار مایکیت دصوصی ،و زادی تجارو دارجی آستهد (موثقی،
 .)322 :1385این گروه که هه «راست سهتی م آبی محافظهکار» نیز معروف است ،هرا تأکیرد
فراگیرتر هر ارزوآای دیهی ،رما آا و اآداف سیاسی ،اقتصادی و فرآهگری را از هردو انقرالب
تاکهو دنبال کرده است .مرتضی مطار  ،ساشا ی ،مفا  ،م وا

ردسیلای ،سا نر ،شا ی

رفتنج نی ،ن الق ن ر  ،مادو کنی ،و م می ک ش نی ازجیله افراد تأثیرگ ار این جریا ههشیار
می یهد .روزنامۀ «رسایت» و هعدآا آفتهنامۀ «شیا» (ارگا حزب مؤتلفه) دیردگاهآای جریرا
یادشده را در جامعه انتشار میدآهد (مجتبیزاده و ییایی.)191-192 :139۶ ،
1. Behdad
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هعدآا از درو دو جریا یادشده ،نیروآای دیگری هر مدند .تکهوکراوآا در قای حرزب
«کارگزارا سازندگی» ها عهوا «راست مدر » و ههرآبرری معهروی آاشریی رفسرهجانی کره از
جهاح راست سهتی جدا شدند اصالحطلبا دموکراو در قایر «سرازما مجاآردین انقرالب
اسالمی» و «جبهه مشرارکت ایررا اسرالمی» هرا عهروا «چرپ مردر » و هرهرآبرری معهروی
سیدمحید داتیی که از جهاح چپ سهتی مهشع شردند نواصرولگرایرا هرا عهروا «راسرت
جدید» در قای ائتالف « هادگرا ایرا اسالمی» و ائتالف «رایحرۀ دروو دردمت» از جهراح
راست سهتی جدا شده و هعردآا ب اد نژ د و حلقرۀ نزدیکرا وی هره نیراد تبردیل شردند
درنهایت ،هوروکراوآای محافظهکار میانهرو یا محافظهکرارا مصرلحتجرو در قایر حرزب
«اعتدال و توسعه» ههرآبری معهوی بتان روبا نی ،از جهراح محافظرهکرار (راسرت سرهتی) و
راست جدید انشعاب پیدا کردند .مبانی فلسفی آاشیی رفسرهجانی و تکهوکراوآرای آیرراه او
مثل ماتان نا رسخش ،ما دبتاین ا دوی ،متاع د روغنای انجا نی ،و ...را مریتروا هرا
اندیشهآای متفکرانی مانهد روو  ،چو نهایت توسعه را در تویید و مصرف انبوه مریدانسرتهد،
اندیشهآای ن ینگ ن و ویپت  ،ههدییل ایهکه توسرعۀ اقتصرادی را مقردم هرر توسرعۀ سیاسری،
اجتیاعی ،و فرآهگی تصور میکردند و نیز تفکراو ییبرالآرایی مانهرد فریادمن و فا ن یاک،
ههدییل اعتقاد هه سیاست تعدیل اقتصادی ،آیاوا دانست .آاشیی هر این نظر هود که هایرد تیرام
تواناییآا را ههسیت تویید سوق داد زیرا ،تویید ،هراهر ها استقالل و کلید حرل تیرام مشرکالو
اقتصادی اسرت (پسررا  .)72 :2۰13 ،1آاشریی و تکهوکراوآرا ترالو کردنرد هرا اسرتفاده از

انگارهآای مدرنیزاسریو و اندیشرهآای تکهوکراتیرک ،ازجیلره سیاسرت تعردیل سرادتاری کره
مبتهیهر رشد اقتصادی ،دصوصیسازی ،و ک اآ

ددایت دویرت در عرصرۀ اقتصراد ،حر ف

یارانهآرا ،هرقرراری نظرام ترکنردری ارز ،جلر سررمایۀ درارجی ،و تغییرر راآبررد توسرعه از
جایگزیهی وارداو هه توسعۀ صادراو هود ،مقویۀ توسعۀ ملی را تعقی کههد (سریهایی و زمرانی،
 .)84 :1391این جریا  ،زمیهۀ نوعی راآبری و اآتیام هره مؤیفرهآرای دنیرای مردر و هراور و
تلقیآای جدید اقتصادی را در مدیریت کشور هرهوجرود ورد (مرؤمهی .)1397 ،ههرهگیرری از
روزنامهنگاری مدر و شیوهآای نوین تبلیغراتی و انتشرار روزنامرهآایی مانهرد «آیشرهری» و
«ایرا » ،زمیهۀ گسرترو ارزوآرای مروردنظر جریرا یادشرده را در هدنرۀ جامعره فرراآ کررد
1. Pesaran
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(قوچانی.)88 :1397 ،
سیدمحید داتیی و اصالحطلبا دموکراتی مانهد ماتن میرد م د  ،واعید بج ریا ن،
ید وله رمض نا ده ،مصطفی تا ا ده ،سااز د نیا  ،ماتان آرماین ،ما اد واالم ی ،لای
شک ر ر د و ...ها تأ کید هر ایهکه مشروعیت حکومتآا از مردم است را نزدیک هه دیدگاهآرای
ن الک ،تیرکز هر مفهوم زادی از مهظری روو یی ،تعریف از توسعه ههمثاهه گسرترو زادی،
حف عزو و کرامت و محوریت انسا شبیه هه دیدگاهآای آم رتی ون ،دوان ک رل پ النی یری
از جامعه هه مثاهه ههیا اقتصاد و مهتقد هرود در هراهرر طررح نئوییبراییسر  ،هرهویژه نئوییبراییسر
اجراشده در ایرا مانهد دی ید رو و ریچ رد وووف ،مقدماو تدوین و اجرای هرنامرۀ سروم و
تدوین هرنامۀ چهارم توسعه را ههگونهای متفاوو ها گفتیا و تجرهۀ پی از دود فرراآ کردنرد.
از مبانی و ارزوآای حا ک هر ساما فکری جریا ادیرر میتروا هره مروارد زیرر اشراره کررد.
طرفداری از زادی هیا و اندیشره ،زادی نقرد ،رواداری و مردارای مر آبی و زادی م بوعراو
ههعهوا اهزارآای تحول و پیشرفت ،ارج نهاد هه دموکراسی و مردمسا ری ،طرفداری از قدرو
محدود و محدودیت قدرو ،تأ کید هر پاسرگویی قدرو ،کار مردی نهادآرا و رعایرت حقروق
مدنیرسیاسی شهروندا  ،طرفداری از انت اهاو زاد و مهصفانه ،تقدم توسعۀ سیاسی هر توسرعۀ
اقتصادی ،تقویت جامعۀ مدنی ،پلوراییسر دیهری و قرانو گرایی .اندیشرهآا و رما آرای ایرن
جریا را طیفی از م بوعاو مانهد روزنامهآای سالم ،شرق ،فتف ،فتراب امرروز ،گرزارو روز،
هامداد نو ،پیام زادی ،ریا ،عصر زادگا  ،زاد ،صبف امروز ،مشارکت ،هیا  ،پیام آاجر ،ارزو،
ایرا فردا ،ادبار اقتصاد ،یاس نو ،آفتهنامۀ عصر ما ،ماآهامرۀ کیرا  ،و ...هررای افکرار عیرومی
هازنیایی میکرد.
احیدینژاد و هوروکراوآای وظیفهگرا مانهد وفندی ر ربی مش یی ،ب ید سق یی ،ما د
شریف ملکا ده ،لی کیر

نفکر ،مرتضی ت دن ،ید ورض شیه الواالمی ،و ....هرر مقویرۀ

عاد نۀ توسعه متیرکز هودند .رویکرد آا را میتوا شبیه هه اندیشهآای سیاستیدارا چپگررا
و پوپوییست مریکای تین مانهد و و دور آونده در شیلی ،ک رو س آندره پرس و گا چا وا
در ونزوئال ،در چارچوب تیرکز هر هازتوزیع مهراهع هرهعهروا دسرتورکار مسرلط توسرعهای نرا
ههشیار ورد .آیچهین ،جهتگیریآای پساتوسعهگرایانره و نزدیرک هره رآیافرت اندیشریهدانی
مانهد ی ن یلیچ را مبهیهر ضرورو ق ع دست کرارگزارا فرنسرا ر هرا نگررو غربمحرور و
تحییل توسعۀ غرهی هه مردم ،میتوا از هه ی دیدگاهآای نا است راج کررد .جریرا ادیرر
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ههنوعی در پی ارائۀ یک چارچوب فکری سیاستگ اری اقتصادی هدیل هررای جامعرۀ مسرلیا
هودند هههیا روشنتر ،نا ها رویکرد هازتوزیع مهاهع (پردادت یارانه ،طرح مسکن مهر ،توزیع
کا ) ،تغییر جها  ،اقتصاد اجتیاعی (سیاستآایی که ههنفع فقرا هاشد) ،و نفی مفهوم غرهی و
جها شیول توسعه (جریا اصلی توسعه) هر عدم آیراآی ها غرب و روند جهانیسازی تأکیرد
میکردند (سر زعی  .)329-33۶ :1395 ،تأثیر این اندیشهآا و جهتگیریآرا در رویرارویی
سلبی و تجدیدنظرطلبانۀ نیروی یادشده ها اسهاد ها دسرتی موجرود ،ازجیلره سرهد چشر انرداز
هیستسایۀ کشور ،گسست از رویکردآا ،هرنامهآا ،و اقداماو توسعهای دویتآای پیشین و نیرز
تدوین اآداف هرنامۀ پهج  ،ها تجرههآا و رویکردآای پیشین متفاوو هود .رسانهآرای م تلفری
مانهد روزنامهآای ک یها  ،رسایت ،جام ج  ،ایرا  ،جوا  ،پانرا و سرایتآرای دبرریای مانهرد
رجانیوز ،جها نیوز ،ایف ،قل پررس ،دویرت مهرر ،تراه نیروز ،ایررا حرامی ،شربکۀ ایرانری،
انصارنیوز ،فارس پرس و ...نیایهدۀ فکری جریا ادیر ههشیار می یهد.
جریا دیگر را میتوا ها عهوا «هوروکراوآای محافظهکار میانهرو» معرفی کررد .آرا
ههرآبری حسن روحانی و حضور افرادی مانهد ما د نا وندی ن ،ما ا د و ظای ،ما ادس قر
ن سخ  ،بتا س ودین آشان و ...هرا رویکرردی نهرادگرا ،مانهرد کا ان  ،میارد ل ،وا یگلی ز،
گروک ن ،نئوکیهزینآا و مع وف هه نق دویت در ایجاد هسترآای نهادی ،فقرزدایری ،گسرترو
رفاه عیومی و نظارو هر توزیع عاد نۀ در مد و سیاست درآای هاز و تعامل ها نظام هریناییلرل
مانهد نچه دنگ شی پینگ ،معیار چین نوین ،در مورد توسعه درپی گرفت ،هه مفصرلههدی
نویهی از توسعه پردادتهد .ایجاد هسترآای نهادی ،فقرزدایی و گسرترو رفراه عیرومی ،نظرارو
دویت هر توزیع عاد نۀ در مدآا ،پایدارسازی اقتصاد کال ها اسرتفاده از سیاسرتآای مرایی و
پویی و ضرورو صلف در دارج هرای رسید هه توسرعه از نقرا تیرکرز توسرعهای ایرن جریرا
است (روحانی .)782 :139۰ ،روزنامهآای رما امروز ،فتاب یزد ،اعتیراد ،اهتکرار ،ایررا ،
تفاآ  ،اطالعاو ،جها اقتصاد ،جها صهعت ،جیهروری اسرالمی ،دنیرای اقتصراد ،شررق،
شهروند ،قانو  ،کار و کارگر ،گسترو ،مردمسرا ری ،نسرل فرردا ،آیبسرتگی ،اسررار ،امتیراز،
زما  ،راه مردم ،کائهاو ،و دبرگزاریآای ایسها ،ایرنا ،ایلها ،شبسرتا  ،مروج ،نرا ،پانرا ،ایانرا ،و
سایتآای دبری عصر ایرا  ،تیک نیوز ،جیارا  ،انت اب ،انصافنیوز ،دبر نالین ،روزگار نرو،
فردانیرروز ،روز نررو ،فترراب ،پارسرریهه ،نوانرردی  ،ایررا دبررر ،صرردای ایررا  ،دیپلیاسرری ایررا ،
جیهوریت ،فرارو ،فریادگر ،اعتدال ،شبکۀ ایرا  ،ههار ،و ،...حلقۀ ارتبا رسرانهای ایرن جریرا
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ها افکار عیومی است.
واقعیت این است که تهوع یادشده در نیروآای اجتیاعی ایررا پر از انقرالب ،هره تکثرر
گفتیانی محدود نبوده اسرت هلکره ایرن تهروع و تکثرر هرا کسر قردرو و در پری  ،تکروین
آستیشهاسیآای متفاوو و گاه متعار

نیروآای سیاسی در حوزۀ سیاستگ اری توسرعه در

جیهوری اسالمی ایرا آیراه هوده است .نتیجۀ غلبۀ گفتیانی و سیاستی آریک از جریا آرای
یادشده ،تبلور متفاوو جهتگیری توسعهای کشرور و درنتیجره ،ثرار متردادل ،غیرانباشرتی ،و
میز

تعار

در رواهط نیروآرا ازیرکسرو و در فرایهرد ت صریص مهراهع و تعقیر اآرداف و

رما آا ،ازدیگرسو هوده است شرای ی که نروعی سرگشرتگی و فقردا ترراک یرافتگی نظریره و
تجرهۀ توسعه را هر فرایهد توسعۀ ملی کشور در طول چهد دآۀ ادیر هار کرده است.
 .6تکوین برنامهریزی و سیاستگذاری توسعهای ایران در بستری آنتاگونیستی
هرنامهریزی توسعه در ایرا پ

از انقالب ،مقویهای متأدر است .رویدادآای گونراگونی مانهرد

گسست نهادی اوایل انقالب ،جه تحییلی ،و ...سب شدند که تهها پ از گ شت یک دآره
از انقالب اسرالمی ،مقویرۀ توسرعه و تردوین هرنامرهآرای توسرعهای در کشرور اویو یرت یاهرد.
درحقیقت ،ها روی کار مد دویت آاشیی ،مقویۀ توسعه در دستورکار قرار گرفرت .آاشریی و
تکهوکراوآا در تدوین و اجرای هرنامۀ اول و دوم توسرعه هرهسررعت از جهرتگیرری و رویکررد
دویت م و

و چپآای سهتیرانقالهری فاصرله گرفتهرد .مه تررین اآرداف کلری هرنامرهآای

یادشررده عبررارو هودنررد از :ایجرراد رشررد اقتصررادی در راسررتای افرزای توییررد سررانه ،افرزای
ظرفیتآای توییدی ،سیاست تعدیل اقتصادی ،دصوصیسازی و اقتصاد هرازار (قرانو هرنامرۀ
اول ،)27 :13۶9 ،رشد و توسعۀ پایدار اقتصادی ،توجه هره توییرد ،سررمایهگ اری و هازرگرانی
دارجی (قانو هرنامۀ دوم 12۰ :1374 ،و  .)78-79فصل مشترک آر دو هرنامه هر زادسرازی
اقتصادی و دصوصیسازی و نگاآی کامال اقتصادمحور هه توسعه استوار هود.
جهاح چپ از آیا اهتدا ها هرنامۀ اول توسعه م ایفت کرد .جریا یادشده هاور داشت که
استفاده از سرمایۀ دارجی ،سب نفو فرآهگی غرب شده و مهاطق صرهعتی و تجراری هره زوال
ادالقی جامعه میانجامد .آیچهین ،اجرای این هرنامه سب میشود که مردم ایرا هره هردگرا
سرمایهداری تبدیل شوند (پسرا  )7۶-77 :2۰13 ،ویی هرا ایهکره جریرا م رایف آاشریی
تقریبا اکثریت مجل سوم را در دست داشتهد ،ههدییل ترس ناشی از فقدا حضرور امرام(ره) و
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امکا رویارویی نظام ها چا ی

و هراساس مصلحت هرا موافقرت کردنرد (احیردی امرویی،

 .)2۰۶ :1383هاوجوداین ،نوعی فرایهرد کهارگر اری جهراح چرپ در ایرن دوره تحقرق یافرت
ههگونهای که اکثریت آا از راآیاهی هه مجل چهارم هاز مانرده و در حاشریه قررار گرفتهرد .در
مقاهل ،جهاح چپ نیز ها تأ کید هر توزیع در مد و ثروو و عدایت اجتیاعی و م ایفت ها کاآ
مدادلۀ دویت در اقتصاد و ضدیت ها سرمایهداری هه م ایفت و کارشکهی ها هرنامۀ دوم توسرعه
که در راستای هرنامۀ اول تدوین شرده هرود ،هرداسرتهد (دآقرانی فیروز هرادی و رادفرر:1389 ،
 .)1۰۰آیراه ها آا ،جهاح راست و محافظهکرارا سرهتی نیرز ،آاشریی و تکهروکراوآرا را هره
تساآل و تسامف فرآهگی و نگاه ییبرایی و غرهی هه توسعه ،ضعف در مدیریت طررحآرا و عردم
انضبا مایی و عامل پشت کرد جامعه هه ارزوآای صدور انقالب مرته کررده و هرا نروعی
غیریتسازی از آاشیی و تکهروکراوآرا فاصرله گرفتهرد (قوچرانی132 :139۰ ،ـ  .)131نرا
سیاست تعدیل اقتصادی را هرهچای

کشریده و هره شریوهآای گونراگونی ازجیلره جلروگیری از

تصوی هرنامۀ دوم توسعه ههمدو یک سال در مجل  ،نرداد ر ی اعتیراد هره وزیرر اقتصراد و
دارایی ،عزل رئی کل هانک مرکزی ،انتصاب یک فرد اجرایی در وزارو اقتصاد و مجبور کررد
دویت هه تأسی ستاد تهظی هازار ،آاشیی و تکهوکراوآا را تحرت فشرار قررار دادنرد .مسرعود
روغهی زنجانی ،رئی وقت سازما هرنامهوهودجه ،میگوید:
در یک مربله ت وط سرای فر د در ک ن ن

دیگار قادرلا م ضا ع سرن ماۀ دوس

ع شد و م نع ا ر آن شدند .س ر ا ما رد تادیاد و قاع شادس .ار روا سار
مع ون ن من مشکلی پیش میآمدا آن ر میگرف ندا میسردندا ذی میکردناد و در
مک ن

ن معل س ر میکردند ( ب د م ییا 231 :1382ـ. 230

آیچهین ،س ها محیدحسین عادیی ،رئی کل وقت هانک مرکزی ،ههدوهی ستیز موجود هین
نیروآای سیاسی و رویرارویی آرا هرا یکردیگر را نشرا میدآرد .وی در یرک موضرعگیرری
میگوید:
رق س گرو ی و وی ویا سد ی را کش ر ر در دورۀ وی و تعدی سار نی ن دا
چ ن یچ کش ر که میز ن سیت درصاد ت ویاد ن اا وص د الای ش ساد ی د ردا
ورشکت ه نیت ا ووی مت

وی وی د الیا نج ل یج د کرد و

اه ند د دووا

سرن مۀ ا د ر پیش سیرد ( ب د م ییا . 467 :1382

هرایناساس ،آاشیی رفسهجانی ههراهر مصرلحت و هره مهظرور حفر قردرو نتوانسرت در هراهرر
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م ایفتآا ایستادگی کهد و یک هرنامۀ اصالحی ارائه داد که هعدآا هه «هرنامۀ تثبیت اقتصرادی»
معروف شد .چررد یادشرده ،مرواردی مانهرد هرقرراری دوهرارۀ نظرام ت صریص ارز دویتری،
چهردنردی شرد دوهررارۀ ارز ،محردودیت صررادراو ،هرقرراری و تشرردید تعزیرراو حکرومتی،
قییتگ اری ک ا و ددماو ،ح ف رقاهت در تویید و سرمایهگ اری و سیاستآای حیایت از
اقشار سی پ یر ها ادامه داد هه روند توزیع کوپن را درهر میگرفت (مظاآری.)1392 ،
در فرایهد غلبۀ حیاو سیاسری و آژمونیرک شرد گفتیرا اصرالحطلبا دمروکراو نیرز،
مهاسباو تعار

میز نیروآا ،نهتهها کاآ

نیافرت ،هلکره حتری دامرن جریا آرای نزدیرک هره

گفتیا یادشده را نیز گرفت ههگونهای که در یک دورۀ کوتاه ها چرا هری از سرهچهرار آرزار
مقایه علیه آاشیی در رسانهآا (ع ریانفر ،)1395 ،هه نفی م لق آیه تجرههآا و دستاوردآای
دورۀ سازندگی و ش ص آاشیی و غیریتسازی شردید هرا وی پردادتره شرد .درنتیجره ،ترداوم
اجرای سیاستآا و هرنامهآای توسعهای آاشیی و تکهوکراوآا ،جای دود را هه تشردید رواهرط
نتاگونیستی هین جریا جدید ها پیشین داد .این موضوع ههروشهی در اآداف طررح سراماندآی
اقتصادی و آیچهین ،در تدوین و اجرای هرنامرۀ سروم توسرعه و تردوین هرنامرۀ چهرارم هازتراب
یافت .در طرح ساماندآی اقتصادی ،هیشتر گرای آای اجتیاعیرسیاسی دیده شد تا اقتصادی.
هههیا روشنتر ،این طرح ،یک سهد و هیانیۀ سیاسی هود ترا هازترابدآهردۀ مشرکالو و مسرائل
اقتصادی (احیدی امویی .)327 -328 :1382 ،از مه ترین اآرداف هرنامرۀ سروم و چهرارم
توسعه نیز میتوا هه مواردی مانهد افزای س ف مشارکت اجتیاعی ،ارتقرای امهیرت انسرانی و
عدایت اجتیاعی ها تأکید هر حقوق شرهروندی ،احتررام هره قرانو و یرین شرهروندی ،توسرعۀ
فرآهگی ،تأمین زادی و صیانت از رای مردم و تضیین زادی در حق انت اب شرد و انت راب
کرد و احترام هه گروهآای اجتیاعی و اقوام م تلف اشاره کرد (ههنقل از :هرنامرۀ سروم توسرعه،
 1379هرنامۀ چهارم توسعه.)1383 ،
ازسویدیگر ،جهاح راست سهتی که ههشدو ها داتیی و اصالحطلبا دموکراو مرزههدی
آستیشهاسانه و آویتی هرقرار کرده هود ،ها رویکردی دگرساز که آا و مواضع جریرا یادشرده
را هازنیررایی مرریک ررد و از طریررق اآرمآررایی ک ره درادتیررار داشررت ،در پرری توقررف هرنامررهآا و
سیاستآای موردنظر نا و طرد داتیی و اصالحطلبرا دمروکراو از صرحهۀ قردرو هرود .از
جیله میتوا هه استیضاح هردی از وزیرا  ،تع یلی طیف زیادی از روزنامهآا و نشرریهآای
اصرالحطلر  ،حادثرۀ کروی دانشرگاه تهررا (تیرر  ،)1378ترررور سرعید حجاریررا  ،مشرراور
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رئری جیهرور و از نظریررهپردازا جریرا ادیررر در  22اسرفهد  ،1378و سررانجام ،ترأثیر ایررن
تعار آا هر گسترو آرجومرج ،ناامهی ،هیقانونی ،و هیثبراتی سیاسی راقتصادی اشراره کررد
(موثقی .)3۰4 :1385 ،سیدمحید داتیی در چهین شررای ی در دورۀ دوم ریاسرتجیهروری
دود ،که آ زما ها اجرای هرنامۀ سوم توسعه هود ،از مواضع دورۀ اول ( زادی ،توسعۀ سیاسری،
حا کییت قانو ) فاصله گرفت و هیشتر هه ان باق ها وضع موجرود روی ورد کراری کره تقریبرا
روال غای سالآای در حیاو دویت آاشیی نیز هود.
در تدوین و اجرای طرح تحول اقتصادی ،اجرای هرنامۀ چهارم توسعه ،و تردوین و اجررای
هرنامۀ پهج  ،احیدینژاد و هوروکراوآای وظیفهگرای آیراه او نیز ها تویید مفاآی نتاگونیسرتی
در مقاهل آاشیی و تکهوکراوآا و داتیی و اصالحطلبا دموکراو هره غیریتسرازی هرا آرا
اقدام کردند دراینراستا ،احیدینژاد هیتوجه هه راآکارآای هرنامۀ چهارم توسعه ،طررح تحرول
اقتصادی ،که یک طرح اقتصاد سیاسی هود ،را در دیماه  1387ههمهظرور اصرالح سرادتارآا و
عوامل اصلی مؤثر هر اقتصاد هه مجل ارائه داد .وی در تعار

ها نیروآای پیشین داطرنشرا

کرد که هرنامۀ چهارم توسعه که در زما داتیی تدوین شده است ،هرنامهای مریکرایی اسرت و
من

را اجرا نییکه (راغفر .)1398 ،اصولگرایا مجل آفت نیز هرا اسرتهاد هره ایهکره ایرن

هرنامه در تضاد ها مبانی و ارزوآای نظام اسالمی اسرت ،هرا وی آیراآری کردنرد و دواسرتار
اصالح جهتگیریآا در تدوین هرنامۀ چهارم شدند .آیچهین ،احیدینژاد ها انحالل سرازما
هرنامهوهودجه ههعهوا یک نهاد مریکایی و فاقد کارکرد در نظام اسالمی ،فاصلۀ آستیشهاسرانۀ
گفتیا و جریا دود ها نیروآای سیاسی پیشین را افزای داد (ه شی .)1387 ،اآرداف مهر
هرنامۀ پهج توسعه عبارو هودند از توجه هه ایگوی اسالمیرایرانی پیشررفت در اهعراد گونراگو
فرآهگی ،اجتیاعی ،و اقتصادی (یعهی ایهکه هرنامهآای پیشین توسعۀ ایرا  ،غرهری و مریکرایی
آستهد) ،عدایت اجتیاعی ،توزیع مهاس در مد هه دور از فقر و فساد و تبعیض ،جل گسرترده
مشارکت مردم و مردمی کرد حوزهآای اقتصرادی و اجتیراعی (قرانو هرنامرۀ پرهج توسرعه،
.)11 :1389
گسست گفتیانی توسعه هه دورۀ روی کرار مرد روحرانی و هوروکراوآرای محافظرهکار
میانهرو نیز تسری یافت .نا نیز در اجرای هرنامۀ پهج توسعه و تدوین و اجررای هرنامرۀ ششر
توسعه ،گرفتار مهاسباو و رواهط کشیک زا و ستیزو یود و فاصلهگیری از گفتیا احیدینژاد
و هوروکراوآرای وظیفرهگرا شرردند .جریرا یادشررده در اجررای هرنامرۀ پررهج ههسروی اجررای
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سیاستآای توسعۀ تجارو دارجی ،تعامل هرا دنیرای درارج ،و چهدجانبرهگرایی در سیاسرت
دارجی گام نهاد (شقاقی شرهری .)235 :1397 ،درحاییکره روح اصرلی رویکررد و هرنامرۀ
تدو ینشده در زما احیدینژاد ،توسعۀ ایرانیراسالمی و گسسرت از سرادتار اقتصراد جهرانی
هود .آیچهین ،ازجیله اآداف کلی هرنامۀ شش توسعه میتروا هره توجره هره رشرد اقتصرادی،
تعامل ها جها  ،تواز مه قهای ،توانیهدسازی فقرا ،هییۀ سالمت و کیفیت زنردگی اشراره کررد
(ههنقل از هرنامرۀ ششر توسرعه .)1395/2/15 ،در جردول شریاره ( )2مفصرلههدی متفراوو
جریا آررای گونرراگو سیاسرری از مقویررۀ توسررعه در چررارچوب هرنامررهآای م تلررف ترردوین و
اجراشده ،ها یکدیگر مقایسه شده است.
جدول شماره ( .)2مفصلبندی برنامههای متعارض توهعهای برای تحما توهعۀ ملی در بتتر امر هیاهی

برنا ۀ سوم و چهارم
اصمح طلبا)
د وکرات ،حمد
خاتمی

برنا ۀ پ نج
بوروک راتهای
وظیف)گرا ،حمود
احمدی نداد
سوسیالیس
اسم ی
پوپولیست،
تودهگرا

برنا ۀ شش
بوروک راتهای
حافظ)ک ار یان) رو،
حس روحانی
نهادگرایی و
نئوکین،یس
گروهسایر
(نخب)گرا)
رویکرد
حافظ)کاران) ب)
سائل فرهنای و
اجتماعی

برنا ۀ توسع)

برنا ۀ اول و دوم

نیروهای
سیاستگ ار

تکنوک رات ها ،هاشمی
رفسنجانی

اقتصاد

لیبرالیس اقتصادی

دولت رفاه

سیاست

گروهسایر (نخب)گرا)

ردمسایر ی

نسبت گفتمانی
اقتصاد ،سیاست
و فرهنگ

اقتصاد حور ،ک توجهی ب)
سائل اجتماعی و فرهنای

سیاست حور،
رواداری فرهنای و
اجتماعی

فرهنگ حور،
احیای ارزش های
انقم

فقدا) ز ینۀ
ایدئولوژیک و
اعتدالگرا

ایدئولوژی

ک رنگ شد) ایدئولوژیک،
تکنوک راسی ،پراگماتیس ،
پیشرفتگرایی،
توسع) حوری ،درنیس

تکثرگرایی،
جانبداری از آزادی و
د وکراسی

غلظت ایدئولوژی،
غیریت سازی
درونی و بیرونی

جهتگیری
برنا ۀ توسع)

رشد و توسعۀ اقتصادی

گسترش آزادیهای
فردی و اجتماعی،
تقویت جا عۀ دنی،
حقوق شهروند ی

گسترش عدالت

رشد اقتصادی در
تعا ل با جها)

مهبع :یافتهآای پژوآ

 .7پیامدهای غلبۀ امر سیاسی بر مناسبات نیروها در پیشبرد توسعۀ ملی در ایران
نچه تا کهو هههحث گ اشته شد ،این ایده هود که هازترکیر و مفصرلههردی نیروآرای سیاسری
حاضر در سپهر سیاستگ اری توسعهای ایررا پر از انقرالب در مواجهرهای کشریک زا هرا
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یکدیگر قاهلفه است .در ادامۀ هحث ،این موضوع را هررسی کرردهای کره اگرچره هرنامرهآرا و
اقداماو توسعهای گوناگونی تدوین و اجرا شده است ،اما ناسرازواری اآرداف ،گرانیگراهآرا ،و
راآبردآای ات ا شده توسط نیروآای سیاسی متعرار  ،اقتصراد سیاسری جیهروری اسرالمی
ایرا را ها ناآی وانی آزیههآا و دستاوردآا در حوزۀ توسعه روههرو کرده است .واقعیت یادشرده
نشانگر این است که نهتهها دستیاهی هه تعریفی جامع و فراگیرر از سرشرت و ماآیرت توسرعه در
کشور مه است ،هلکه چیستی و چگونگی انجام هردی هرنامهآا و اقداماو هررای دسرتیاهی هره
آدف و پرآیز از راآبردآا و جهتگیریآای متهاقض ،متیایز ،و جداازآر نیرز هرهانردازۀ درود
اآداف و مال توسعه ،اآییت دارد .چیزی که ههنظر میرسد ،در هالی تعرار  ،کشریک و
عدم اجیاعنظر و آ افزایی جریا آا و نیروآای سیاسی در هرآهآای گوناگو سیاسرتگر اری
توسعهای در جیهوری اسالمی ایرا نادیده انگاشرته شرده و پیامردآای م راطره میرزی هررای
زیست اقتصادیراجتیاعی جامعه و ثباو و کار مدی توسعهای نظام سیاسری داشرته اسرت .در
ادامه ،هردی از پیامدآای غلبۀ امر سیاسی ههمثاهه حفره و حلقۀ مفقوده اصرلی توسرعۀ ملری در
ایرا در چارچوب درو مایهآای نظری پژوآ هررسی شده است.
 .7- 1غلبۀ امر سیاسی و حاشیهای شدن فرایند سیاستگذاری جامعهمحور در
برنامهریزی توسعهای ایران

تقدم امر سیاستی و جامعهمحور ،زمیههساز هاآ هودگی ،آ سازی ،و اجیراع راآبرردی نیروآرا
میشود .دراینراستا مقویۀ چیستی ،چرایی ،و چگرونگی دسرتیاهی هره توسرعه و تعرایی حیراو
جامعه ،جایگزین کشیک آای سیاسی و مهفعت ه شی و گروآی میشود .واقعیت این است
که تجرهۀ رویارویی نیروآای اجتیاعی گوناگو در سپهر سیاستگ اری توسرعهای چهرد دآرۀ
گ شته از حیاو جیهوری اسالمی ایرا این هوده است که گفتیا آا و جریا آرای یادشرده در
هستری غیریتساز هه تدوین و اجرای هرنامهآا و اقداماو توسرعهای درود پردادتره و در هیشرتر
موارد ،زمیهه و ظرفیت کافی را هرای جامعهمحوری و مشارکتپ یری کهشگرا امرر سیاسرتی و
جامعهمحور هروز ندادهاند .کهشرگرا ادیرر ،اغلر در تردوین و اجررای هرنامرهآرای توسرعه،
فرصت کافی هرای مشارکت نیافته و در حاشیۀ روندآا و رویدادآای تأثیرگ ار هرر فرایهرد توسرعۀ
ملی قرار میگیرند .نق

این نیروآا در توسعه ،هی از تعیین دستورکار توسرعه ارتقرا نیییاهرد.

متعود هاشمی و همکاران /اقیصاد سیاسی توسعه در جمهوری اسالمی ایران :تقدم امر سیاسی بر...

260

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 227- 274

هههیا روشنتر ،تدو ین و اجرای هرنامهآای توسعه ها مشرارکت نیایهردگا اجتیاعآرا از پرایین

1

نیست (اطاعت و دیگرا .)55 :1392 ،
هروز هردی م اطراو و چای آا در حوزۀ سیاسرتگ اری صرهعت ،مروزو ،مردیریت
شررهری ،جیعیررت ،ب ،محیطزیسررت ،و ...در اقتصرراد سیاسرری جیهرروری اسررالمی ای ررا را
می هایست از زاویۀ فقدا اجیاع راآبردی و رویکرد علیی و جامعهمحور در حوزهآای یادشرده
درک و فه کرد .نیونۀ شکار غلبۀ رویکرد غیرفراگیر و اکهو زده را میتروا در سیاسرتگ اری
صهعتی کشور (صهعت پا ی  ،فو د ،سییا  ،نسراجی ،درودرو ،و )...مشراآده کررد .هرپایرۀ
گزاروآای موجود ،ه

عیدۀ روند صهعتی شد کشور در چهد دآرۀ ادیرر ههسروی صرهایع

هزرگمقیاس ،سهگین ،و ب هر سوق یافته است که اغل نیز ،در مهاطق دشک و نییهدشک ایرا
مستقر شده است (محفوظی .)1398 ،افزو هراین ،مدارآای قاهلتوجهی از ایگوی صهعتیشد
یادشده ههیحاظ رقاهت پ یری ،صرفۀ اقتصادی ،و پایداری ها تهگها مواجه است و ههتدریج ،زوایای
پیچیده و مسائل گوناگو اقتصادی ،اجتیاعی ،و زیستمحی ی جهتگیری یادشرده ،فرراروی
نظام تدهیر کشور قرار میگیرد (دان نیا .)1391 ،دایر کرد طرحآای ههاص الح ،هدتعریف ،یا
پرودهآای ناپایدار و غیراقتصادی ،دوری آرا از مهراهع ترأمین ب و دروراک ارزا و پایردار و
آیچهین ،عدم تهاس میا عرضه و تقاضای محصو و توییدی در هازار دادل و دارج کشور و
جل مهاهع ملی هه شکلآای گوناگو توسط نیروآای آژمو در آر دوره ،سررانجام هره پدیردۀ
طرحآای غیرفعال یا نییهفعال در ه

آا ،قصباو ،شهرآا ،و مهاطق گوناگو انجامیده است که

آیچو سر هزرگی هر ترن اقتصراد کشرور سرهگیهی میکهرد .ایرن رویره را در حوزهآرای دیگرر
سیاستگ اری توسعهای ،ازجیله سیاستگ اری موزو و گسترو هیرویۀ مراکز موزو عایی
در نقا م تلف ایرا در چهد دآۀ ادیر میتوا مثال زد که در چارچوب آیین مه رق رقاهرت
ویرانگر نیروآا و جریا آای سیاسی ها یکدیگر هر سر توزیع ناکار مد مهاهع و فرصتآا و کس
امتیازاو و جهتگیریآا هه نفع گروه ،جریا  ،مه قه ،یا اقلی داصی قاهلفه اسرت .درواقرع،
پیوند تهگاتهگی هین فقدا نگاه کال  ،راآبردی ،فراگیر ،و کشیک نیروآا ازیکسو و ت صیص
سیاست زده و غیرعلیی مهاهع و درنتیجه ،آدررفت سرمایهآا و امکاناو کشرور در گسسرت هرا
نیازآای واقعی آر مه قه و اقلی ازدیگرسو ههچش میدورد.
1. Democratic & Bottom-up
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 .7- 2گسست نظام دانایی از نظام توانایی کشور

نق

مراکز علیی و صاحبا فکر و اندیشه در آدایت و تسهیل فرایهد توسعه در هستر حکیرانری

فراگیر و تحقق مدارآای توسعهیافتگی انکارناپ یر است .از نشانگا مهر غلبرۀ امرر سیاسری و
پیچیده شد وضعیت توسعۀ یک اقلی  ،رواج وضعیت پیشاانتقادی در نظام تدهیر ملی و محلی
و ههنوعی ،گسست رویهآای تصیی و تدهیر ها واقعیتآای موجرود و کهکراو علیری مسرائل
است .درواقع ،در شرایط ستیز و ت اص نیروآا ،امکا ههرهگیری هیطرفانه از یافتهآای علیری
در عرصهآای اقتصادی ،اجتیاعی ،و ...ههشدو کراآ مرییاهرد درحاییکره تجرهرۀ هشرری
نشانگر این است که هین س ف توسعهیافتگی و میزا مشارکت مراکز علیری و هرهطرور دراص،
نق مؤثر دانشگاهآرا در فرایهرد توسرعۀ ملری کشرورآا ،آیبسرتگی انکارناپر یری وجرود دارد
(موجا )2۰۰3 ،1ههگونهای که اندیشیهدانی مانهد دی ید سل س( ،)2دانشرگاهآرا را موترور اصرلی

توسعه ههشیار می ورند (هلوم .)2۰۰3 ،واقعیت این است که مجال هروز و ظهور و نق فریهی
ن بگا سیاسی (صاحبا قدرو) ،ن بگا ُحکیی (ن بگانی که ها داشتن حک دویتی هه ن به
تبدیل شدهاند) و ن بگا تصادفی (فاقد تجرهرۀ انباشرتهشرده هررای انجرام کارآرای اقتصرادی،
سیاسی ،فرآهگی ،و نا شها ها اصول میلکتداری) در هرنامهآای توسعهای جیهروری اسرالمی
ایرا  ،هیشتر از صاحبا ت صرص و دارای نگراه کال نگرر هروده اسرت (سرریعایقلر :1394 ،
 .)35۶این شرایط ،وضعیت ن بگا علیی را دچار اههام کرده و تداوم سب تشردید فزایهردۀ
مهاجرو ن بگا یا فرار مغزآا 2از کشور شده است (حاجییوسفی و ههیرد.)28 :1385 ،

در جیهوری اسالمی ایرا ههازای آر یک میلیو نفر جیعیت 33 ،دانشرگاه وجرود دارد.
این نر هرای انگلستا  ،4مریکا  ،1۰و ییا  5مورد است .هاوجوداین ،نق دانشرگاهآرا در
تدوین و اجرای هرنامهآای توسعه در جیهوری اسالمی ایرا  ،م لوب نیست و دانشگاه آهوز هه
نظام تصیی گیری ،فرایهدآای تدوین مسائل سیاستی و کارشهاسری ،دسترسری چهردانی نردارد.
درحاییکه سه تحقیق و توسعه از تویید نادایص دادلی 3کشور داپن  3/1درصد ،کره جهوهی
 4 /2درصد ،و مریکا  2/7درصد هر ورده شده است ،در ایرا  ،سه تحقیق و توسعه کیتر از 1
درصد تویید نادایص دادلی کشور است .سرانۀ تحقیق و توسعه در کشورآایی مانهد مریکرا و
1. Moja
2. Brain Drain
)3. Gross Demostic Product (GDP

متعود هاشمی و همکاران /اقیصاد سیاسی توسعه در جمهوری اسالمی ایران :تقدم امر سیاسی بر...

262

ژپوهشناهم علوم سیاسی

تابستان  ،1401شماره  ،3پیاپی  ،67صص 227- 274

استراییا ،حدود  3۶هراهر ایرا است (شکوری .)1397 ،سرازوکارآای تصریی گیری توسرعهای
حتی کارکرد مشاورهای دانشگاهآا را کیتر ههرسییت شهادته و هه راهحلآای م تلف ارائهشرده
توسط نظام دانایی کشور هرای مسائل توسعهای موجرود در دورهآرای م تلرف ،توجره چهردانی
نکرده است .چگونگی رفع شکافآای اقتصادی ،سیاسی ،رسانهای ،فرآهگی ،توجه هره اصرول
اوییۀ عل اقتصاد ،سیاست ،و اقتصاد سیاسی و کار هست تجرهرهآای هشرری در حروزۀ توسرعه،
چگونگی حلوفصل معضل تحری آرا ،چگرونگی رویرارویی هرا پیچیردگی و تهروع فرآهگری،
سیاسی ،اندیشرهای ،و سربکآرای زنردگی گونراگو در کشرور ،ازجیلره موضروعآا و مسرائل
سیاستی است ههاهراین ،میتوا گفت ،راه ۀ نظام توانرایی و نظرام دانرایی در ایررا  ،مبتهریهرر
واهستگی متقاهل یا آ افزایی نبوده و یافتهآای علیی در تدوین هرنامهآای توسعه ،نقر فریهری
چهدانی ندارند (فاضلی.)27-28 :139۶ ،
هرپایۀ مار صهدوق هیناییللی پول ،ایرا ههیحاظ فرار مغزآا در هین  91کشور جها  ،رتبۀ
اول را دارد .سا نه حدود  18۰آزار نفر ها تحصیالو عاییه از ایرا مهاجرو میکههد .هری از
 25۰آزار مههدس و پزشک ایرانی در مریکا ههسر میهرند .هرپایۀ گزارو ههیاد ملری ن بگرا ،
 3۰8نفر از دارندگا مدال اییپیاد و  35۰نفر از هرترینآای زمو آای سراسری از سال 1382
تا  138۶مهاجرو کرردهانرد .گرزارو سرازما مردیریت نشرا میدآرد کره  9۰نفرر از 125
دان

موز ایرانی صاح رتبه در اییپیادآای جهانی ،اکهو در دانشگاهآرای امریکرا تحصریل

میکههد .در سال  1397حدود 175آزار دانشجوی ایرا  ،متقاضی دروج از ایرا هودهانرد کره
هیشتر نا دانشجوی دورۀ دکترا هودهاند .آیچهرین ۶4 ،درصرد دانر

مروزا ایرانری مردال ور

اییپیاد در طول  14سال گ شته از ایرا مهاجرو کردهاند .طبق مار رسریی ادارۀ گ رنامره ،در
سال  ،1397روزانه  45کارشهاس ارشد 12 ،دکتر ،و در کرل  15729۰نفرر ییسران از ایررا
مهاجرو کردهاند (سایت تحلیلی ردبرری ههرارنیوز .)1398/8/4 ،هیتردیرد ،رونرد یادشرده،
آشداری هرای پیشبرد کار مد فرایهد توسعۀ ملی در قای تدوین و اجرای هرنامرهآای توسرعهای
اثره

در کشور ههشیار می ید .از نجاکه ههیا توسعۀ اقتصادی و اجتیراعی آرر کشروری را

نیروی انسانی ماآر و مت صص تشکیل میدآرد ،هردو کهشرگری نیرروی یادشرده ،جامعره،
توانایی تش یص و مدیریت هحرا آا و رو یارویی کار مد ها تهگهاآای توسعهای دود را از دست
میدآد.
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 .7- 3نقش حاشیهای بازیگران غیردولتی در مفصلبندی برنامههای توسعهای

یکی دیگر از نشانگا و پیامدآای غلبۀ امر سیاسی هر امر سیاسرتی و جامعرهمحرور ،کر رنر
هود حضور و کهشگری نهادآای مدنی و جامعهای است .سازما آای غیردویتی هرا توجره هره
جایگاه و میدا عیل فراگیری که در جغرافیای توسعۀ محلی ،ملی ،و هیناییللی دارند ،اآییت
چشیگیری در تحقق اآداف توسعهای کشورآا ،هه ویژه در هستر اقتصاد سیاسی جهانی یافتهانرد
(نوعی و ساجع .)1 :139۰ ،آوکتی دوت ک یا از انجیرنآرای اجتیراعی هسرا چشر آرای
مستقل جامعه تعبیر میکهد که سب هیداری و آوشیاری جامعه میشوند .سازما آای یادشده
زمیههای را فراآ میکههد تا دویتیردا هتوانهد ها مردم درهارۀ طرحآای توسعهای مشورو کرده و
ه

آرای دویتری و غیردویتری در هرنامرهریرزی و اجررای اهتکراراو یادشرده آیکراری کههرد

(سعیدی .)135 :1382 ،در سالآای ادیر در جیهوری اسرالمی ایررا تعرداد سرازما آرای
غیردویتی رشد چشیگیری داشته است .هرپایۀ مراری کره در اواسرط سرال  1398اعرالم شرد،
هیستآزار سازما مردمنهاد در کشور وجود دارد (اکبری .)1398 ،هااینحال ،هررسی و تحلیل
محتوای هرنامهآای میا مدو توسعه نشا میدآد که هازیگرا یادشده ههیحاظ کارکرد و ایفای
نق

در فرایهد توسعه ها موانع و مشکالو پرشیاری روهرهرو هرودهانرد ههگونرهای کره در دورۀ

آاشیی که آ زما ها تدوین و اجرای هرنامهآای اول و دوم توسعه هود ،هاوجود مصوهاتی مانهد
قانو ک ار و امور اجتیاعی و دستورایعیل تأسی و تشکیل انجینآرای صرهفی و کرانو آرای
مرهو هه قانو کار و امور اجتیاعی در سرال  ،13۶9مصروهۀ نحروۀ تشرکیل و صردور مجروز
تأسی انجینآای علیی ،ادهی ،و آهری در سال  ،137۰و مصوهۀ چگونگی اعیال ضرواهط و
مقرراو تأسی

مراکز ،مؤسساو ،کانو آا و انجینآای فرآهگی و نظارو هر فعاییت آرا در

سال  ،1375میزا مشارکت سازما آای غیردویتی در هرنامهآای توسعه در حد هسیار ضرعیفی
هوده است .در دورۀ داتیی و آر زمرا هرا تردوین و اجررای هرنامرۀ سروم و چهرارم و هراوجود
فرصتآای مهاسبی که فراروی نهادآای مدنی ،ههویژه سازما آرای غیردویتری ،قررار گرفرت و
ییننامهآا و مصوهاو ههنسبت زیادی که در مورد آرا تصروی شرد (مانهرد مصروهۀ نحروۀ
صدور مجوز تأسی تشکلآای غیردویتی در سال  ،1378ییننامرۀ اجررای مرادۀ  157قرانو
هرنامه (مرهو هه سازما آای غیردویتری جوانرا ) ،ییننامرۀ اجررای مرادۀ  158قرانو هرنامره
(مرهو هه سازما آای غیردویتی زنا ) ،ییننامۀ اجرایی مادۀ  1۰4قرانو هرنامره (مرهرو هره
سازما آای غیردویتی محیطزیست) ،ییننامرۀ اجرایری مرادۀ  182قرانو هرنامره (مرهرو هره
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سازما آای غیردویتی) آیگی در سال  ،1379ههد «ک» مادۀ  97قانو هرنامۀ چهرارم توسرعه
(سررازماندآی و توسررعۀ مشررارکتآررای مردمرری و درردماو داوطلبانرره در عرصررۀ ههزیسررتی و
هرنامه ریزی و اقداماو زم هرای حیایت از مؤسساو غیردویتی ها رویکرد ههبود فعاییرت ،ههرد
(آ) مادۀ  :97ددماورسانی ههموقع هه افرراد در معرر

سری آرای اجتیراعی هرا مشرارکت

سازما آرای غیردویتری ،ههرد (و) مرادۀ  98تردوین طررح جامعره مشرارکت و نظرارو مرردم،
سازما آا و نهادآای غیردویتی و شوراآای اسرالمی در توسرعۀ پایردار و فرراآ کررد امکرا
گسترو کیی و ک یفی نهادآای مدنی ها اعیال سیاستآای تشویقی در سال  1383و ییننامۀ
تأسی و فعاییت سازما آای غیردویتی در سال  ،)1384کیا کا نهادآای ههوجود مده سره
مهاسبی در پیشبرد هرنامهآای توسعه نداشتهاند و مشارکت آا چشیگیر نبوده است (حیردری
و جیشیدی .)139-14۰ :1395 ،دورۀ احیدینژاد ههدییل نگاه هستۀ دویت هره سرازما آرا و
نهادآای غیردویتی ،اغل ها حاشیهای شد و حضور هسیار ک رن و محدود ایرن نهادآرا در
سپهر عیومی آیراه است (مهصوریا  .)1398 ،در هرنامۀ پهج توسعه که در دورۀ احیردینژاد
تدوین شد ،آیچ مادهواحدهای در هارۀ سازما آای غیردویتی وجود ندارد .در این دوره از تعرداد
هی از چهارآزار سازما مردمنهادی (سین) که در سال  1384در کشور فعاییرت میکردنرد،
ههشدو کاسته شد (حیدری و جیشیدی .)145 :1395 ،در دویت روحانی نیز ههرغ اقبال از
رویکرد مدنی ،گسترو زادیآای فردی ،و ایجاد فضا هرای حضور نیروآای داوطل و ترالو
هرای نگاه غیرامهیتی هه نهادآای غیردویتی (دبرگزاری ایرنرا )1398/۶/2 ،و تصرو ی

ییننامرۀ

تشکلآای مردمنهاد ،مادۀ ایحاقی ( )15ههد  1تبصرۀ ب :فراآ کرد زمیهه و شرایط زم هررای
جل مشارکت عیومی از طریق ایجاد و تقویت تشکلآا و سازما آرای مرردمنهراد ،حیایرت
حقوقی ،موزشی ،سازماندآی و ارائۀ کیکآای فهی و اعتباری در سال  ،1395و پری نروی
یحۀ قانو سازما آای غیردویتی (سینآا) در سال  ،1397آ زما ها اجرای هرنامۀ پرهج و
تدوین و اجرای هرنامۀ شش  ،هه ضرورو کهشگری و مشارکت سازما آای غیردویتی در فرایهرد
توسعه توجه جدی نییشود.
 .7- 4خأل نقشآفرینی اتاقهای فک ر 1توسعهای در وضعیت هژمونی امر سیاسی

اتاقآای فکر توسعهای از ویژگیآای اصلی جوامع توسعهگرا ،از هازیگرا اصلی جامعۀ مدنی،
1. Think Tank
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هه عهوا پلی میا دانشگاه و نظام تدهیر (م گا  ،)5 :2۰1۶ ،1و نیز حلقۀ میانجی هین دان و

قدرو ههشیار می یهد (تراب مرز .)4 :2۰11 ،2ایرن هرازیگرا  ،زمیهرۀ اجیراع و وفراق هرر سرر
اویویتههرردی مسررائل و مشررکالو مرهررو هرره توسررعه ،ایجرراد گفررتوگو میررا دانرر و
سیاستگ اری ،تحلیل سیاستآا ها رویکرد علیی ،و ارتقرای رویکررد مشرارکتی و نظرارو از
سوی ینفعا و ی مددال واقعی تصیییاو دویت را فرراآ میکههرد ( شرها.)14 :139۶ ،
نتایج پژوآشی که از اعضای فعال اتاقآای فکر تشکیلشده در تهرا از سرال  1385ترا 1393
ههعهوا نیونه انجام شده است ،نشا میدآد که از میا چای آای پی روی اتاقآای فکر در
ایرا  ،سه مورد نیود چشیگیرتری دارد که نشا دآهدۀ تقردم امرر سیاسری هرر امرر سیاسرتی در
فرایهد سیاستگ اری و اجرای هرنامهآای توسرعهای در کشرور در ایرن حروزه اسرت .یافترهآای
پژوآ یادشده نشا میدآد که یکی از چای آای مه اتاقآای فکر در ایرا  ،نبرود مشرتری
مهاس هرای ایده است 9۰ .درصد از پرس شوندگا این پژوآ

هر این نظر هودهاند کره ایرده

تویید میشود ،ویی چو نیازی هه مصرف و اجرای در نظام سیاستگر اری و هرنامرهریرزی
وجود ندارد ،درعیل هدو تقاضا و مشتری رآا میشود .متغیر دیگری که موردتأیید  8۶درصرد
پرس شوندگا هوده است ،احساس ن بگی در مدیرا ارشد اجرایی است .مدیری که درودو
را ن به میداند ،از آرگونه تالو هرای اصالح دود یا اسرتفاده از ایردۀ صراحبا فکرر و اندیشره
پرآیز میکهد .متغیر مه دیگری که  81درصد پرس شوندگا ها موافق هودهاند ،عردم نیراز
واقعی مدیرا ارشد هه اتاقآای فکر است .مدیرا ارشد هه چهین کانو آای ن بگریای هراور و
احساس نیاز نداشته و نگاه آا هه این کانو آا ،هیشتر حایت تبلیغری و زیهرتاییجایسری دارد
(راآداری و نصر .)3۶-48 :139۶ ،آرچهد در دویت روحرانی از حردود سرال  ،1394ایردۀ
شبکۀ ملی جامعه و دانشگاه هرهجرای اتراق فکرر هرا آیکراری مرکرز هررسریآرای اسرتراتژیک
ریاستجیهوری و وزارو علوم شکل گرفت ،اما تکاپوی یادشده نیرز در هره ی روزمررهگری
دویت ،ستیز نیروآا ،و نیز ههرسییت نشهادتن

توسط سادتار حکیرانی محلی ،عقری مانرد

(فو دیا .)58 :139۶ ،

1. MCGann
2. Traub-merz
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نتیجهگیری
مقویۀ توسعۀ ملی و تهگهاآای فراروی در جیهوری اسالمی ایرا  ،نیازمهرد نظریرهای درهرارۀ
وضعیت غیرمتعارف حا ک هر سیاسرتورزی و ایگروی رویرارویی هرین نیروآرای سیاسری هرا
یکدیگر است .دراینراستا ،یکری از مه تررین متغیرآرای تأثیرگر ار هرر فرایهرد توسرعۀ ملری در
جیهوری اسالمی ایرا  ،چای

ناشی از غلبۀ امر سیاسری هرر فضرای فکرری و تصریی گیرری

توسعهای کشور است .دغدغۀ مقایۀ حاضرر ،تیرکرز هرر م ایعرۀ علرل ترأدیر در هررو رفرت از
تهگهاآای توسعۀ ملی در پرتو چای یادشده هوده است .مدعای پژوآ این هرود کره سرازوکار
تأثیرگ اری غلبۀ امر سیاسی در حوزۀ سیاستگ اری و اجرای توسعه ،ههشکل سرتیز و تعرار
میا نیروآای سیاسی هر سر ماآیت پیشرفت و توسعه و چگونگی پیشبرد هازتاب یافته است.
اگرچه از مهظری گفتیانی ،سپهر سیاست را نییتوا فارغ از کشیک و جدال دانسرت ،و آرر
«مایی» ههناچار دود را در مقاهل یک « آا» قوام میه شد و مقویۀ غیریت ،رقاهت ،و جردال،
ویژگی سیاست است ،امرا واقعیرت ایرن اسرت کره توسرعه و ترقری در هسرتر کشریک و نرزاع
آستیشهاسانه و آویتی هین نیروآای تعیینکههده در سپهر سیاسی یک کشور تحقق نیرییاهرد
ههویژه

نوع رویاروییای که مبتهیهر حر ف و کهارگر اری غیرر و نره هرهرسرییت شرهادتن و

آیسازی ها او هاشد .هرایناساس ،هایرد هرین دو نروع سیاسرتورزی نتاگونیسرتی و گونیسرتی
تفاوو قائل شد .مقایۀ حاضر ،مسئلۀ ههیادین فراروی تکوین و ت ور مقویۀ توسعۀ ملی در ایررا
پ از انقالب را از آیین مهظر هررسی کرده است .یافتهآای پرژوآ نشرا مریدآرد ،هرایهرد
مهاسباو تعار

میز هین نیروآای سیاسیراجتیاعی این هوده که در گام ن ست ،سپهر سیاسی

کشور ها شکلگیری یک مه قۀ نومیک و نامش ص در تعامالو و ایگوی رویارویی نیروآرا و
گفتیا آا در مقاهل آ روههرو شده است .هرایهد چهرین وضرعیتی ،گسسرت آسرتیشهاسرانه و
مرزههدی مبه و نادقیق ،اما تعار

میز این نیروآرا در مقاهرل آیردیگر و درنتیجره ،امتهراع از

گفتوگو ،هاآ هودگی ،و آ افزایی آا در راستای دستیاهی هه چیستی دیر عیومی و چگونگی
تحقق

هوده است .در گام دوم و در پی غلظت یافتن چهرین مرزههردیآرای سرتیزهجویانرهای

حول محور دوست /دشین ،تصیی سازی ،هرنامهریزی توسرعهای ،و اجررای نره در راسرتای
تداوم و آ افزایی هرنامهآا و اقداماو ،هلکه در وضعیت گسست و ههمهزیرۀ نق رۀ غرازی هررای
ازسرگیری مجیوعهای از اقرداماو و سیاسرتآای جرداازآر در آرر دوره در اقتصراد سیاسری
جیهوری اسالمی ایرا تبلور یافته است.
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تقردم امرر سیاسری ،تقریبرا گفرتوگو و آ اندیشری هرین کهشرگرا سیاسری را هره سر ف
دوستردشین را ههجرای مهاسرباو عقالنری ،هراآ هرودگی ،و

سیاسیرامهیتی فروکاسته و راه ۀ
اجیاع ظرفیتآا و ن یروآا در رویارویی ها مسائل و چای آای توسعهای کشور نشرانده اسرت.
دراینراستا ،هیشتر تدوینکههدگا و مجریا هرنامهآای توسعه ،ههمثاهه هازیگرا آیهفرنحریرف
نق فریهی کرده و ها پافشاری هر ایدهآای غایبا ه شی و غیرفراگیر دود ،آریرک هرر موضروع و
آرردف داص ری ،اع ر از توسررعۀ اقتصررادی در دورۀ آاشرریی ،توسررعۀ سیاسرری دورۀ درراتیی،
عدایتمحوری در دورۀ احیدینژاد ،و سرانجام ،اعتدال نافرجام هین اآداف و رما آا در دورۀ
روحانی در گسست ها وضعیت پی از دود متیرکز شدهاند .فرجام وضرعیت یادشرده ،تعلیرق
نگاه فراگیر ،پیچیده ،تراک یافته ،و اجیاعی هین اآداف ،هرنامهآا ،و نحوۀ اجرای آا در تعامل
دویت /هازار و جامعه در فرایهد توسعۀ ملی در جیهوری اسالمی هوده است .رویۀ یادشده سب
شده است که کیا کا مقویۀ زمو و د ا و کس تجرهرهآای پرآزیهره در فرایهرد توسرعۀ ملری
کشررور هازتوییررد شررود .تعار آررای یادشررده در هسرریاری از زمیهررهآررای اقتصررادی ،سیاسرری،
اجتیاعی ،و فرآهگی ،وضعیت تراک یافتگی مسائل و چای آا را هرای اقتصراد سیاسری کشرور
ههوجود ورده است .شکار است که این شرایط ،در هسیاری از موارد ،قدرو تصیی گیری مؤثر
و کار مد را از نهادآای سیاستگ ار و تصیی ساز سل کررده و هره ت لیرۀ ظرفیرت توسرعهای
نظرام تردهیر موجررود میانجامرد .نتیجررۀ اسرتیرار چهرین رونردی ،تسررریع در تبردیل مسررائل و
چای آای توسعهای کشور هه معضل و هحرا است.
یکی دیگر از یافترهآای نظرری و تجرهری پرژوآ

حاضرر ایرن اسرت کره هررو رفرت از

تهگهاآای توسعهای جیهوری اسالمی ایرا  ،پی از آرچیز ،مستلزم گ ار از آستیشهاسری هره
معرفتشهاسی در رویارویی نیروآای سیاسی ها یکردیگر اسرت .هرایهرد ایرن مهر  ،ههرسرییت
شهادتن یکدیگر ،آ یهدی و آ افزایی حول مسائل سیاستی مع وف هه دیر عیومی جامعه در
اهعاد م تلف اقتصاد ،اجتیاع ،و سیاست در چارچوب تدوین و اجرای هرنامرهآرای توسرعه در
کشور است .در چهین شرای ی ،رواهط نتاگونیستی هین نیروآای سیاسی هه رواهرط گونیسرتی و
نوعی چارچوب تفاآیی تبدیل شده و زمیهۀ نقر فریهری کهشرگرا علیری ،نهادآرای مردنی،
جامعهمحور ،و پیشرفتگرا در فرایهرد توسرعۀ ملری فرراآ میشرود .در ایرن چرارچوب ،نگراه
دردورزانرره ،اندیشرریهدانه ،و پیچیررده هرره توسررعه ،جررایگزین رویکررد سیاسرری ،سررادهانگار ،و
ه شینگر شده و زمیهۀ تدوین و اجرای هرنامهآای توسعۀ متهاس ها اقتضائاو اقتصراد پویرای
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ملی فراآ میشرود .کهشرگرا سیاسری نیرز هره مثاهره هرازیگرا دردگررا ،مه قری ،تکثرگررا ،و
جامعه محور حول دیر عیومی سیاستورزی میکههد .هراساس رویکرردی گشروده و متکثرر از
سپهر سیاسی ههدور از ح ف و کهارگ اری رقی و پرآیز از تلقی ههمثاهره دشرین اسرت کره
دیر عیومی و جامعهمحور اویو یت یافته و هین قدرو و دان  ،پلی ایجراد میشرود کره ضرین
تحکی راه ۀ نظام دانایی و توانایی کشور ،از ات ا تصیی آای یکسویه ،غیرعلیی ،و سیاسی
پرآیز میشود .فرجام مواجهۀ کار مد ،هازهیهی پیوسته و انتقادی هرنامهآا و اقداماو توسرعهای،
تحقق حکیرانی مشارکتی ،و تقویت آیکاری و آ افزایی هرین نیروآرای اجتیراعی حاضرر در
سپهر سیاستگ اری کشور ،ههجای ستیز و ت اص

آا ها آ  ،است .جامعره در هسرتر چهرین

تحویی ،فرصت گشودگی هین نیروآا و تکوین یک «مای فراگیر» را ههدست ورده و در پرترو ،
نیروآای سیاسی ،ضین ههرسییت شهادتن یکدیگر هرای آژمو سازی گفتیا دود ههگونرهای
مساییت میز وارد رقاهت سیاسری مریشروند .در ایرن شررایط ،چهردپارگی آرویتی ،گفتیرانی،
گسست هیها آهی و سردرگیی سیاسرتی هره اجتیراعی از نیروآرا و جریا آرای مصرایحهجرو و
تکثرگرا تبدیل میشود که هازی زهانیرگفتیانی توسعه را ههسوی پیوند ها امرر واقرع و اقتضراآای
در حوزۀ سیاستگ اری و اجرا رآهیو
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