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  چکیده

سعه و شکل گیري نظام  با سالمی ایران، دغدغه تو سی جمهوري ا سیا
ست. از  شته ا سی ایران وجود دا سیا شرفت همواره در میان نخبگان  پی
آنجا که در کشــور ایران، جامعه عموماً ضــعیف و تشــکل نیافته اســت، 
سی حاکم خواهد بود.  سیا ساختاري بر عهده نخبگان  سئولیت تحول  م

ن سیاسی در فرایند پیشرفت پرسش اصلی این مقاله این است که؛ نخبگا
دار شوند؟ نویسندگان با بایست عهدهسیاسی ج.ا.ایران چه نقشی را می

تأثیر و عملکرد نخبگان ســـیاســـی در  SWOTاســـتفاده از مدل تحلیلی 
ــدا تــاکنون را تحلیــل و در نهــایــت  ــد حرکــت ج.ا.ایران از ابت فراین

و  رفت ســیاســی را بر اســاس نقاط ضــعف و قوتپیشــهاي اســتراتژي
ریزي ها و تهدیدها در این خصوص، استخراج کرده است. برنامهفرصت

سیاسی سازوکارهاي  اجماع ،نخبگان  سیاسی بر اهداف و  نظر نخبگان 
شــفافیت نخبگان ســیاســی و  مدنی، تقویت جامعه پیشــرفت ســیاســی،

نیازهاي فرایند ین پیشترمهمســیاســی متناســب با پیشــرفت از  فرهنگ
تواند در رفع موانعی چون ضعف ران است که میپیشرفت سیاسی ج.ا.ای

جامعه مدنی، عدم شکل گیري مناسب نهادهاي سیاسی، عدم پایبندي به 
سیاسی در جامعه ایران،  قانون و کامل نشدن فرایند رقابت و مشارکت 

 مؤثر واقع شود.
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  مقدمه
ــی، بر اســاس بافت نخبگانی جوامع شــکل  انواع جوامع به لحاظ فرهنگ و نظام ســیاس

ـــط جامعه هر اهداف ن،یا بر عالوه. گیردمی ـــتخوش تغییر  نییتع آن نخبگان توس و یا دس
 ندگانینما و یاسیس يهاتیشخص عاالن،ف شامل عیوس یمفهوم در یاسیس نخبگان .شودیم

 يهااستیس ياجرا و نیتدو و دیتول در یررسمیغ ای یرسم ياگونه به که شود،یم دهیبرگز
سیس نظام ساً مطلوب، يدار مملکت و يگذار استیس. دارند نقش یا سا  ندیفرآ محصول ا
 به يبرا ار الزم تســاهل یاســیســ نخبگان که اســت آن مســتلزم نیا و اســت نخبگان یتعامل
شان جامعه مختلف سطوح در متفاوت يروهاین يریکارگ  را خود یاسیس هر نخبه تا دهند ن

شاهده تیکل کی و مجموعه کی پرتو در سئول کند. عمل و م صل تیم  و تفاهم جادیا در یا
  .است یاسیس نخبگان عهده به تعادل
ـــئله نیا اما ـــتگ آن به مس  خواهندمی ونهچگ جامعه کی رهبران و نخبگان که دارد یبس

 تیاهم نخبگان و رهبران یتیریمد چارچوب و فلسفه گرید عبارت به کنند، اداره را مملکت
نابرا. دارد ـــوع نیب  بافت کنندگان، حکومت يفکر یمبان و يخو و خلق ه،یروح به موض

سیس ،یاجتماع س قانون یحت و یا سا ستگ آنها یا سیس نخبگان. دارد یب  ضرورت به دیبا یا
در رفتار ســیاســی پایبند باشــند.  يمندقاعده متعاقباً و يفکر تقابل و یتفاهم -يدانتقا تعامل

 وجود به خالء در ،یاسـیسـ بلوغ اما. آیدبه دسـت می یاسـیسـ بلوغ این پایبندي در شـرایط
سیس تیطفول از گذر بدون بالغ جامعه. دیآینم سیس بلوغ به ،یا ستلزم نیا و رسد ینم یا  م
سیس نخبگان اول درجه در که است آن سیس بلوغ ازاي درجه به یا  و درك  با و دهیرس یا
 بالغ جامعه و بستر نهیزم ،یاسیس بلوغ و) نابالغ جامعه( یاسیس تیطفول انیم زیتما وجوه فهم
ـــه و فراهم را ـــول بالغ جامعه. کنند لیتس  يجد را تفاهم و انتقاد، تعامل ،يکنجکاو اص
  . باشد تیخالق و تیمطلوب ،يکارآمد آن، ثمره تا کندمی تیتقو را آن و ردیگمی

ــت گذار حال در ياجامعه ما جامعه که آنجا از ــ و اس ــوعات از ياریبس ــائل با موض  مس
سیس شده،یآم یا سیس بلوغ و شجاعت کی به نده،یآ ساختن لذا خته   شاکله درون در یا

سیس نخبگان سی به دو نخبگ .دارد ازین رد،یبرگ در را جامعه کل بتواند متعاقباً که یا سیا ان 
هاي تاریخی و اجتماعی جامعه خود مؤثر باشـــند؛ تصـــمیم توانند در کنششـــیوه عمده می

اجتماعی نخبگان سیاسی مربوط است  -گیري و الگوسازي. تصمیم گیري؛ به کنش سیاسی
توانند عوامل پیشرفت سیاسی جامعه را با عملکرد که به سبب قدرت و تأثیري که دارند، می

ببخشند و یا برعکس مانع از شکل گیري این عوامل شوند. الگوسازي از طریق خود سرعت 
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اجتماعی نخبگان سیاسی  -یا عمق بخشیدن به آنها نیز مربوط به رفتار سیاسی هاارزشایجاد 
ــی در رفتار توانند از طریق نهادینه کردن مؤلفهمی اســت و آنها ــیاس ــرفت س ها و عوامل پیش

ـــدن این عوامل در میان مردم جامعه، خود به عنوان الگوهاي منا ـــب در جهت نهادینه ش س
  تأثیرگذار باشند. 

هدف مقاله حاضر، رسیدن به راهکارهاي پیشرفت سیاسی در جامعه ایران است. پس از 
ضعف ج.ا.ایراندر مسئله  40گذشت حدود  ضرورت دارد تا  سال از انقالب اسالمی ایران، 

مثل قانونمداري، شــکل گیري احزاب، جامعه  آنهاي پیشــرفت ســیاســی و عناصــر و مؤلفه
ــی ــی مورد واکاوي قرار بگیرد تا از خالل این بررس ــیاس ــارکت و رقابت س ها، به مدنی، مش

سی در  سیا سب فعالیت  شکل منا سی مرتفع و  سیا شرفت  شکالت نیل به پی تدریج موانع و م
تحلیل وضــعیت  مقاله درصــدد هســتیم با توصــیف و این ج.ا.ایران محقق شــود. بنابراین در

موجود نقش و جایگاه نخبگان سیاسی در پیشرفت سیاسی ج.ا.ایران، راهکارهایی در جهت 
   رسیدن به پیشرفت سیاسی از منظر عملکرد نخبگان سیاسی ارائه کنیم. 

حاکم در  یاسیس در همین راستا سؤال اصلی این پژوهش آن است که عملکرد نخبگان
ست؟ج.ا.ایران چه تأثیري بر فرایند  شته ا سی جامعه دا سیا شرفت  سریع  پی شی در ت و چه نق

  تواند داشته باشد؟حرکت به سمت پیشرفت سیاسی می
ستفاده از منابع کتابخانه سوال، از روش مطالعات توصیفی با ا اي براي براي پاسخ به این 

گیري از مدل تحلیلی ســـوات آوري اطالعات مورد نیاز اســـتفاده شـــده اســـت. با بهرهجمع
ایم. این مدل تحلیلی به ما کمک هاي پیشرفت سیاسی ج.ا. ایران را استخراج کردهراتژياست
درونی قانون اساسی و نظام سیاسی  نقاط قوت هماهنگی باعث که هاییيتا استراتژ کندمی
صت با ست آید. موجود در جامعه يهافر ست، به د در  SWOT مدل تحلیلی يهايورود ا

  :است زیر موارد ایران شاملموضوع پیشرفت سیاسی ج.ا.
سیاسی ج.ا.ایران الف) محیط درونی: تحلیل که در درون طبقه  رفتار و عملکرد نخبگان 

  دهد.می حاکم در نظام سیاسی حضور دارند، شناخت ما از محیط درونی را بدست
شهروندان و فضاي جامعه ایران، به منزله شناخت محیط  ب) محیط بیرونی: تحلیل رفتار 

نظام سیاسی در  که محیطی باشد. شناختمی در استفاده از این تحلیل در پژوهش ما بیرونی
ست شکل گرفته ا ستراتژ تعیین در آن   برخوردار فراوانی اهمیت آنها از يساز پیاده وها يا

 شد، محیطی نظام سیاسی خواهد تهدیدات وها فرصت شناسایی به منجر که شناختی. است
   .داشت خواهد بسزایی سیاسی تأثیرآن در پیشرفت  موفقیت بر
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  چارچوب نظري
 شرایط با انطباق قابل سیاسی توسعه و سیاسی نخبگان رابطه باب در شیلز ادوارد نظریه
ــیاســیهاي فعالیت ــیاســت و س  اســت معتقد وي. ج.ا.ایران اســت نظام در نخبگان ورزي س
سعه راه در مانعترین عمده سی تو  تازه نخبگان اقلیت بین شکاف سوم جهان جوامع در سیا
 مدارج اساس بر را سیاسی نظام نوع پنج وي. است تجدد با بیگانه مردم توده با شده متجدد
 شـده، حمایت سـیاسـی دموکراسـی سـیاسـی، دموکراسـی: کندمی معرفی سـیاسـی، توسـعه

شی شی نوگرا، الیگار شی و خواه تمامیت الیگار شاد دکتر .سنتی الیگار ست معتقد خرم  با ا
 شـــرایط در ایران ســـیاســـی نظام اســـالمی، انقالب پیروزي از پس و قبل شـــرایط به توجه

 که هســتند جوامعی ها، نظام این که اســت معتقد شــیلز. دارد قرار شــده حمایت دموکراســی
ستیابی امکانات سی به د سیب آنها مدنی فرهنگ هنوز ولی دارند را دموکرا ست پذیر آ  و ا

ــنتی فکري نظام ــتند جوامعی اینها .دارد غلبهها آن در س ــازي به را اولویت فعالً که هس  نوس
 نیست، متنوع ولی است موجود آنها در دموکراسی نهادهاي دهند،می اجتماعی و اقتصادي
هایی محدودیت است حاکم مجریه قوه چون و نیست کارآمد ولی است موجود قوا تفکیک

  . )95: 1382 خرمشاد،( آیدمی فراهم دموکراسی عادي بازي براي
ــیلز. دارد مصــداق ایران درباره فوق مورد چهار که رســدمی نظر به  مانع اســت معتقد ش
 دموکراسی بازي قواعد نخبگان، که است آن شرایط این از رفت برون براي اصلی و عمده

 و فعالیت خواســت، بســت، بن از خروج حل راه بنابراین. اند نشــده ملزم آن به و نپذیرفته را
ست نخبگان صداقت ست معتقد وي .ا  پذیرش زیرا کنند نمی عمل امر این به نخبگان که ا

 طرفین از کدام هر بنابراین. آنهاست قدرت کاهش با مساوي گروه این سوي از بازي قواعد
ـــتار ـــتند آن خواس  توانمی مطلب این از الهام با. دهد تن بازي قواعد به دیگر طرف که هس

ــیلز نظریه پذیرش نتیجه در گفت ــرایط به جهتو با و ش ــر بر عمده مانع امروز، ایران ش  راه س
سعه سی تو ستند نخبگان خود سیا سعه که نخبگانی. ه سی تو  بازي قواعد پذیرش در را سیا
 از قدرت جا این در افالطون گفته به بنا. بینندمی بازي قواعد به خود التزام نه و رقیب توسط
 هیچ و است دیگري سهم کاهش ابربر یکی سهم افزایش بنابراین ؛»است محدود خیر« نوع

  ).  96: 1382 خرمشاد،( باشد دیگري آن خواهد نمی امروز ایران در کس
. داندمی یافته توســعه جامعه یک نماد را ســیاســی حاکمیت و اقتصــادي شــیلز، پیشــرفت

ــیاســی حاکمیت ــتلزم دیدگاه وي در س ــتن نظیر خصــوصــیاتی مس  در قدرتمند احزاب داش
 در ســیاســی حاکمیت. اســت طرفبی و مســتقل قضــائیه قوه و گذاريقانون دســتگاه جامعه،
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ــر به تعامل در جامعه با قانونی و دموکراتیک فرایند یک در جوامعی چنین  مردم و بردمی س
ــارکت با ــی مش ــیاس ــبرد به حاکمیتی فرایند در قانونی و س  عمل جامع حاکمیت اهداف پیش

ــانندمی ــیلز،. پوش  نام ايجامعه چنین در قانون حافظان عنوان به پلیس و نظامی نیروهاي از ش
 اســاس براي جامعه چنین که اســت معتقد دارند و کشــور در را نظم برقراري وظیفه که برده

 و اهداف دموکراتیک يهاارزش اســـاس بر که گرفته شـــکل ملی منافع ســـر بر ملی اجماع
 .نمایدمی تأمین را سیاسی حاکمیت ملی منافع

  . مفهوم شناسی1
  نخبگان سیاسی .1-1

این واژه در معناي وسیع شامل «در فرهنگ علوم سیاسی در تعریف نخبگان آمده است: 
هاي برجسته هستند و در معناي خاص اي داراي مقامگروهی از افراد است که در هر جامعه

عبارت است از هر گروهی از افراد که در یک زمینه مشخص برجسته باشند. به ویژه اقلیت 
ـــی و همکاران، » خیزندحافلی که اقلیت حاکم از آن برمیحاکم و م ). 124: 1375(آقابخش

ــه نخبگان را اشــخاص و گروه ــطه قدرتی که به دســت «داند که؛ هایی میگی روش به واس
و یا به  کنندمیگذارند، یا به وســیله تصــمیماتی که اتخاذ اند و تأثیري که بر جاي میآورده

آورند، در کنش تاریخی جامعه ا هیجاناتی که به وجود میها، احســـاســـات و یوســـیله ایده
  ). 69: 1366(روشه، » کنندمینقش مؤثر ایفا 

قدرت،  ند از: برخورداري از  ئه شــــده عبارت عاریف ارا یارهاي نخبگی بر اســــاس ت مع
عه، توان  جام مات کالن براي  ـــمی خاذ تص نایی ات عه، توا جام گذاري بر دیگران و  تأثیر

شیدن، خالقیت  سی اندی سیا سازي. منظور ما در این پژوهش از نخبگان  فکري و توان الگو
شــوند و شــامل رهبري همان مقامات هســتند که طبقه حاکم در نظام ســیاســی محســوب می

ضاي مجلس خبرگان رهبري، وزرا، معاونین  شوراي نگهبان، اع ضاي  ساي قوا، اع نظام، رؤ
  شند. بارؤساي قوا و نمایندگان مجلس می

  فت سیاسی . پیشر1-2
 یاسیس یزندگ عرصه در رقابت و مشارکت گسترش از است عبارت یاسیس شرفتیپ
ـــطح در ـــر و نخبگان س ـــطح به آن يتس ـــتلزم طبعاً که یاجتماعهاي توده س  شیدایپ مس

پیشــرفت ســیاســی «در یک تعریف تقریبی  .اســت یاســیســ احزاب و هاســازمان الت،یتشــک
سیاسی به جستجوي آگاهانه و موفقیت آمیز دستیابی به موقعیتی است که در آن یک نظ ام 

سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهاي مؤثر و موفق نایل آید »  براي افزون شدن کیفی ظرفیت 




