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 چکیده
ر ایران نیازمند بازتعریف اهداف و انتخاب رویکردهایی است که در سطوح خرد و سیاستگذاري درباره توسعه د

روي توسعه ایران است، این  هاي متعددي پیش افزایی و همکاري سازنده منجر شود. شکافنظر، هم کالن به اتفاق
(تضادهاي  نظريغربی و ملی) ریشه گرفته و موجب شکاف  -گانه ایرانیان (اسالمیها از مبانی هویتی سه شکاف

هایی از  فکري، هویتی و نگرشی) و بحران اجماع شده است. در جمهوري اسالمی ایران برخی نخبگان و بخش
جاي توسعه مطرح  دیگر الگوي پیشرفت را به شماريحاکمیت، از الگوي توسعه مرسوم در جهان پیروي کرده و 

هاي پژوهشی  پرسش .اي پیچیده تبدیل کرده است سئلهکنند. این تضاد مفهومی تغییر و تحول در ایران را به م یم
حکمرانی خوب  . الگوي2هاي توسعه در ایران چیست؟  ین عوامل ناکامی الگوها و برنامهتر مهم. 1اند از:  عبارت

شود که  فرضیه پژوهش استدالل میدر  مسئله توسعه در جمهوري اسالمی ایران را حل کند؟تواند  یمچگونه 
توانند به  اند و می هاي توسعه در ایران بوده ین عوامل ناکامی الگوها و برنامهتر مهمران اجماع شکاف نظري و بح

معماي توسعه  حل راهعنوان کلید و  بهآید الگوي حکمرانی خوب که در دنیا از آن  یم نظر بهناپایداري منجر شوند. 
هاي حکمرانی خوب  محوري یکی از مشخصه تواند مسئله توسعه ایران را نیز حل کند. اجماع یمکنند،  یمیاد 

است، زیرا حکمرانان باید با همکاري جامعه مدنی و بخش خصوصی، حکمرانی خوب را پی بگیرند تا بتوانند 
 .بحران اجماع را پایان دهند و مسئله توسعه حل شود
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 قدمهم .1

، ایران را از جامعه سنتی به جامعه در حال از آغاز سده نوزدهم هاي اصالحی و نوسازي برنامه
هاي متعددي  آن جامعه و حاکمیت با بحران تبع بهمدرن تبدیل کرد و  نیمه -سنتی گذار یا نیمه

مطرح شد.  ماندگی و فاصله ایران با غرب هایی درباره عقب رو شد. از همان زمان پرسش روبه
دانم این قدرتی که نمی«السلطنه، از ژوبر فرانسوي است: نمونه آن پرسش عباس میرزا نایب

 ؟است» ها را بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه شما اروپایی
نتوانستند به اهداف خود  طور معمول بهتحوالت مهم تاریخ معاصر ایران  .)23: 1384(زیباکالم، 

طور کلی از مسیر منحرف شدند. براي مثال، اهداف اصلی انقالب مشروطه مانند  ند یا بهبرس
قانون، آزادي و مشارکت، با روي کار آمدن رضاشاه و تثبیت قدرت مطلقه، امکان اجرا را از 

هاي آزادانه سیاسی  یتفعالبرخی ، 1332-1320 يها سال دست دادند. اگرچه در فاصله
 يکتاتوریو شروع د 1332مرداد  28 يبا کودتاات ممکن شد، همچون احزاب و مطبوع

و  یعدالت یب ،يساز یو صنعت ينوساز يبرا نییدولت از باال به پا يها محمدرضاشاه، تالش
در برابر  یجامعه سنت کی یعیمقاومت طب زیو ن ع،یدر اقتصاد با رشد سر تیمحروم

 یتیو نارضا یگسترده اجتماع جیبس جادیا سبب یجتدر به ن،ییاز باال به پا يدستورالعمل نوساز
 .)Amirahmadi, 1996: 140( شدند

هاي  ین عوامل ناکامی الگوها و برنامهتر مهم. 1از:  اند عبارتهاي اساسی پژوهش  پرسش
مسئله تواند  یمحکمرانی خوب چگونه  . الگوي2توسعه در ایران و جمهوري اسالمی چیست؟ 

شود که شکاف  فرضیه پژوهش استدالل میدر  را حل کند؟توسعه در جمهوري اسالمی ایران 
هاي توسعه در ایران  ین عوامل ناکامی الگوها و برنامهتر مهمو بحران اجماع  1)ئوریک(تنظري 

 ). 1توانند به ناپایداري منجر شوند (شکل  هستند و می
 

 . علل و پیامدهاي ناکامی توسعه1شکل 
 

 
 منبع: نگارندگان

 
هاي  بنیادین و اساسی ید بر نبود اجماع و انسجام در موضوعتأکش در اهمیت این پژوه

که این موضوع  ین عامل ناکامی توسعه در ایران است؛ زیرا تا زمانیتر مهمعنوان  کشور به
هاي  فرصت تنها نهتر خواهند شد و  تر و گسترده تر، عمیق ها فزون اي حل نشود، شکاف ریشه

 اي از تضادهاي فکري، هویتی و نگرشی است. مجموعه معناي بهدر این پژوهش، این مفهوم . 1
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رو  ثباتی و ناپایداري روبه کشور و جامعه با بی بسا چههد رفت، دستیابی به توسعه از دست خوا
تواند سبب اجماع الزم براي توسعه  یمها در ایران  الگوي حکمرانی خوب با رفع شکاف شود.

 .جمهوري اسالمی ایران شود و به ثبات جامعه کمک کند
 

 . پیشینه پژوهش و چارچوب نظري2
دهد که اجماع موثر و پایداري بر سر  ین ادعا را نشان میبررسی پیشینه پژوهش در این زمینه، ا

با افت و  یراندر ا ينوساز یشهاند«، در ایران شکل نگرفته است. 1ي نوسازي و توسعهها الگو
 یدهنرس یمحصل یجهنتهمواره مطرح بوده و به یرانبعد در ابه یتاز قبل از مشروط یزهاییخ

با آنچه در جهان اتفاق افتاده  یراندر ا يکه نوساز یافتتوان یتأمل و دقت م ياست. با قدر
در مورد اجماع نظر نخبگان سیاسی در دوره ). 150: 1380(آزاد ارمکی، » متفاوت است. یاربس

هایی مانند  دلیل شکاف و تعارض به اجماع نظربیان شد که مسئله نبود  1376-1384زمانی 
یاست از س یند يجداانگاریاگرایی یا دنیی و گرا اسالمخواهی،  خواهی و مطلقه مشروطه

اي مستمر در فضاي سیاسی  عنوان پدیده یی و تجددگرایی همچنان بهگرا سنت، 2سکوالریسم)(
ي فضاعلت  ید شده است که بهتأکدر ضمن،  .)77-76: 1395(رحمانی و دیگران، کشور باقی ماند 

یت نشد تثبگاه  یچهتوسعه  ی، معنا و مفهوماسالمي توسعه پس از انقالب ها گفتمانمتفاوت 
و کاهش وفاق  یناامن ینب  از پیامدهاي نامطلوب این وضعیت به رابطه ).57: 1391(نوروزي و کریمی، 

جنگ داخلی، و تضعیف به  تواند یم یفرهنگ یشده است که ناهمگون ادعا یحت واشاره  یمل
 شودکاالهاي عمومی  یعزتدارك و بازتو يبرا مانعیبه  تبدیل نیزو ، منجر شود اقتصادي رشد

)Desmet, et al., 2012: 2.(  یاي آسي در حال توسعه در کشورها تجربه«این در حالی است که
وفاق، اجماع  )جنوبی، تایوان، مالزي، تایلند و اندونزيکنگ، کرهگاپور، هنگسن(ی جنوب شرق

 (:Hoogvelt, 2001 »دهدتوجه میان نخبگان سیاسی آنان را نشان می قابلنظر و همبستگی 

گذاري  یهسرماي و جذب اعتمادسازی خوب بر رشد اقتصادي، حکمرانیر معنادار تأث. 203-208)
یت و اجماع رضایدن به رسیروهاي جامعه در نیري گ جهتبر  آنتأثیر و نیز ی، خارجیم مستق

ر ی و دعمومی، بهبود مسائل بهداشت رسان خدمتتوسعه، تحول در  ويو گام برداشتن به س

هاي کمی و کیفی آن توجه شده است: توسعه یعنی بهبود ابعاد مرتبط به هم، سطح، میزان  در تعاریف توسعه به جنبه. 1
هایی همچون تغذیه، مسکن، بهداشت و آموزش  یت شرایط زندگی در زمینهمحصول و درآمد ملی، شرایط تولید، کیف

)(Sterren, 1972: 31 . موثقی و کاهه، شود  یمی تلقشدن  ی صنعت بامفهوم توسعه مترادف)توسعه با مفهوم ). 973: 1394
ها و  ي) است که فرصتستبدادای یا حکومت گرسنگي (مانند آزادیی از عوامل محدودکننده رها معناي بهي ارتباط دارد و آزاد

ي هنجاري بر الگویی انتزاعی ها فرضمفهومی ارزشی است که همراه با «توسعه، ).  1381(سن، کند  یممحدود  را افرادانتخاب 
 زمان دراي مفروض  شود؛ و از آینده جامعه ي مطلوب و مثبت محاسبه میگذار ارزشاساس بر که، دارداز جامعه داللت 

 ). 1: 1371(عظیمی،  »ردمشخص حکایت دا
2. Secularism 
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هم به اجماع معنی و کاربرد  .)3: 1396زاده و دیگران،  (حشمتفقر مطرح شده است  کاهشنهایت 

گیري یک تصمیم بر اساس توافق جمعی مربوط شده عمومی و هم به نتیجهیک نظر پذیرفته
 شود.می

اتفاق نظر بین اعضاي یک  اجماع، دیگر عبارتاست. بهرأیی وفاق و یا هممعناي بهاجماع، 
است ، عامل مهم پیدایی گروه و ضامن دوام آن رصورت تلویحی، نهان و یا آشکاگروه به

اي را در مورد بسیاري از مسائل بین  اجماع و وفاق توافق گسترده .)143: 1375ی، ساروخان(
دهد، اگرچه در فرایند اجماع، هماهنگی کامل همیشه در دسترس نیست  طرفین نشان می

(Toje, 2008: 129). ها، آنها را به وفاداري به  جماع باید با در نظر گرفتن منافع همه گروها
توافق متعهد کند، حتی اگر توافق را بهترین ندانند. نخبگان فکري و ابزاري یک جامعه باید 

هاي مختلف از جمله فرهنگ (انسان، جامعه، دین، زندگی و زمان)،  درباره مفاهیمی در حوزه
 .)19: 1373القلم،  (سریعروت (کار، ثروت، طبیعت) به اجماع برسند سیاست (دولت و قدرت) و ث

در فرایند اجماع قدرت عنوان نمادي از  مراتبی به از نظر بریگز الگوهاي سنتی رهبري سلسله
بشیریه بحران  .Briggs, 2013: 15)( دهند جاي خود را به قدرت مشارکتی و مسئوالنه می

هاي، ناشی از شکاف  داند. از این نظر، بحران ها می از بحراناي  اجماع را نتیجه تراکم مجموعه
دین و دولت، گسترش مشارکت سیاسی مردم و توزیع منابع اقتصادي در عصر جدید از عناصر 

  .)57 :1387(بشیریه،  یافته غربی هستند عمده بحران اجماع در کشورهاي توسعه
هاي سیاسی و  ها، احزاب و جریان ، گروههستند که افراد یارهاییها، مرزها و مع شکاف
کنند. جوامع به نسبت ساخت و مناسبات سیاسی،  یمرا از یکدیگر متمایز ها  حتی نسل

 هاي اجتماعی شکاف از ند. منظورا هاي متعددي مواجه اقتصادي و فرهنگی خود با شکاف
 تقسیم متفاوت گروه چند به جمعیتی نظر از را جامعه که است گسستی عوامل

ي مرتبط با ساختار ها شکافي اجتماعی را به ها شکافورنون  (Lipset, 1967: 98). کند یم
هاي مربوط با ساختار اجتماعی،  شکاف. 1کند:  اجتماعی، صفتی، ایستاري و رفتاري تقسیم می

هاي طبقاتی از  شکاف کهدهند،  یمرا نشان  ها گروهی اجتماعي و اقتصادمنافع  دري ناسازگار
که  )ي نژادي، قومی و جنسیتیها شکافمچون (ه هاي صفتی شکاف. 2د؛ جملۀ آنها هستن

            ؛کنند یمها را بیان  هاي اجتماعی گروه یتموقعها و  یتهو ههاي مربوط ب يناسازگارها و  تفاوت
ي متعدد اجتماعی هستند ها گروهها و عقاید  ایدئولوژي دري ناسازگار  بیانگر کهیی ها شکاف .3

شکاف نوع چهارم . 4هاي ایستاري نام دارند؛ و  ف، و شکاارزشی و ایدئولوژیک) هاي (شکاف
یان م دریاسی سي رفتاري هستند، بیانگر ناسازگاري در الگوي رفتار اجتماعی و ها شکافکه 

هاي ساخت آگاهی، یعنی  شکاف .)70: 1378(دالوري،  اند هاي مختلف اجتماعی افراد و گروه
ها و هنجارها ظاهر  ها، هویت ها و ایدئولوژي ها، ارزش گرایشکه در قالب  هایی شکاف
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هاي ساخت  توانند منبع تأثیر بر شکاف د، گذشته از تأثیرپذیري از ساخت اجتماعی مینشو می
 ).70: 1380(بشیریه و قاضیان،  سیاسی باشند

 
 . حکمرانی خوب3

وانین و ارائه خدمات، بـدون در  منزله توانایی دولت در ایجاد و اجراي ق توان به حکمرانی را می
نظر گرفتن دموکراتیک بودن یا نبودن آن دولت تعریف کرد. کیفیت حکمرانی یـک ملـت بایـد    
براساس عملکرد کارگزاران سیاسی آن در انجـام وظـایف محولـه ارزیـابی شـود، بـدون آنکـه        

گیـرد   هاي پیشینی مبتنی بـر ارزش در مـورد ماهیـت دموکراتیـک نهادهـاي آن انجـام       قضاوت
)Fukuyama, 2013: 314(.   برنامه عمران سازمان ملل الگوي حکمرانی خوب را چنین تعریـف

مدیریت امور عمـومی طبـق حاکمیـت قـانون، دسـتگاه قضـایی کارامـد و عادالنـه و         «کند:  می
حکمرانی خوب با انتخاب  ).265: 1385(میدري، » داري مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت

ین سـه نهـاد دولـت، بـازار (بخـش      بـ ی تعـامل یفی از رابطـه  بـازتعر مدارانه به  شیکردي ارزرو
سـاالري،   یی مانند مـردم ها مؤلفهید با جدپردازد. دولت در مفهوم  یمی مدنی) و جامعه خصوص
نیـا و   یگـی ب(شـود   یمـ یت قانون و کنترل فساد شناخته حاکمی، اثربخشي، مشارکت، محور عدالت

یـت  تقو«سـاز   ینـه زمکننـد و   یمـ ي دفـاع  شـهروند ی از حقوق مدني دهانها ).72: 1391همکاران، 
ی، خصوصـ شوند. بخش  یمی عمومهاي  یاستگذاريسیرگذاري بر تأثمنظور  ی بهمردم مشارکت

عنـوان   ی را بـر عهـده دارد، و دولـت بـه    نسـب یجاد رفـاه  ای و ملید ناخالص تولیت رشد مسئول
 ).26: 1385ی، صـانع (» کنـد  یمـ  فراهمیدار را پاسعه هاي تو ینهزمی عمومهاي  یتفعالکننده  یلتسه

ـ باشـود کـه    یـد مـی  تأکمرانی خـوب  حکدر اصول ، ردایپا توسعهرسیدن به  يبرا بـه همـه    دی
پـذیر و   آسـیب  يهـا  گـروه بایـد بـه   بـود؛  آنهـا پاسـخگو    طینظر از شرا جامعه صرف يها گروه

(ماننـد توزیـع    یاجتمـاع  ایـ  ياقتصـاد  طیشـرا  لیکه به دالفرودست جامعه توجه ویژه داشت 
برخوردارند و  يریگمیتصم ندیبر فرا يرگذاریتأث يبرا يقدرت کمترنابرابر درآمد و ثروت) از 

 (World Bank, 2017: 48).د قرار دارن استیاز صحنه سخارج  در عمل

ها و اقشار  توان فساد را به کمترین حد رساند؛ مشکالت اقلیت حکمرانی خوب میبا 
گذاري را کاهش داد و به  ا در سیاستگذاري مدنظر قرار داد؛ خطرپذیري سرمایهپذیر ر آسیب

، 2در شکل  .(Cheung & Chan, 2004: 3)نیازهاي فعلی و آینده جامعه توجه کرد 
نیز شرح مختصري از  1اند. در جدول  هاي حکمرانی خوب به نمایش گذاشته شده شاخص

پذیري،  یتمسئولیت قانون، شفافیت، هشت شاخص اصلی حکمرانی خوب (مشارکت، حاکم
 یی و اثربخشی و پاسخگویی) ارائه شده است.کارامحوري، تساوي حقوق و جامعیت،  اجماع
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 ی خوبحکمراني ها شاخص. 2شکل 

 

 
 

 )United Nations Economic and Social Commission, n.d.: 3; UN Habitat, 2006منبع: (
 
نیاز توسعه  توان همان اصول ثابت و پیش یمی خوب را هاي حکمران آید شاخص یم نظر به

ي وجود دارد. این اصول باید در همکاري و تعامل ساز اجماعدانست که با اجراي آن امکان 
یگران بازی خوب حکمرانشود. در الگوي  گرفته یپدولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی 

ی همکاري اجتماعحل مشکالت یردولتی با سهیم شدن در اقتدار، با یکدیگر در غی و دولت
  .(Brand, 2007: 31-33)کنند  یم
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 هاي اصلی حکمرانی خوب . شاخص1جدول 
صورت مستقیم یا  تواند به رود. مشارکت مردم می شمار می سنگ بناي اصلی حکمرانی خوب به« . مشارکت:1

 ♦باشد. از راه نهادهاي مشروع واسط میان دولت و مردم یا نمایندگان منتخب آنها
طرفانه است که غیرمغرضانه اجرا شوند تا  هاي قانونی بی حکمرانی خوب نیازمند چارچوب . حاکمیت قانون:2

. اجراي شودها حفظ  توجه به حقوق شهروندي و در رأس آن حقوق اقشار ضعیف و اقلیت
 ♦است.پذیر  طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروي پلیس سالم امکان بی

بر این، دسترسی آزاد  ها براساس قوانین و مقررات است. افزون ي اتخاذ و اجراي تصمیممعنا به . شفافیت:3
یرگذار باشد. در این زمینه، باید اطالعات تأثتواند بر زندگی آنها  مردم به اطالعاتی است که می

 .♦شود قرار دادهصورت روشن در اختیار عموم  کافی تهیه و به
شده  نفعان و در قبال وظایف محول ها و نهادها باید در خدمت ذي در حکمرانی خوب، سازمان پذیري: یتئولمس. 4

مسئول باشند. هر مشکل یا بحران در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مربوط مدیریت کند، 
 ♦و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند.

هاي گوناگون را با دستیابی به اجماعی گسترده فراهم  حکمرانی خوب باید منافع متفاوت گروه ي:حورم . اجماع5
ي نیازمند درك درستی از دورنماي بلندمدت توسعه انسانی پایدار و شیوه حورم  کند. اجماع

ي مشورت با موافقان و مخالفان ساز اجماعرسیدن به اهداف در این نوع از توسعه است. در 
ي ها عرصههاي متفاوت در  ینه پیدایش دیدگاهزمها مهم است و فراهم کردن  یاستسین تدوي برا

: 1388 دباغ و نفري،ی خوب است (حکمراني، از جمله اصول اقتصادی و اجتماعیاسی، سمختلف 

4 .(♦ 
. تساوي حقوق و 6

 جامعیت:
اس کنند در جریان آید که تمام اعضاي آن احس وجود می رفاه و سالمت در جامعه زمانی به

 ♦یرگذار بپندارند.تأثی خود را عضو نوع بهتحوالت آن قرار دارند و 
آید و نهادهاي دولتی، بخش  یمشمار  پاسخگویی براي حکمرانی خوب، نیازي کلیدي به . پاسخگویی:7

نفعان خود، پاسخگو  هاي غیرانتفاعی و غیردولتی باید به عموم مردم و ذي خصوصی و سازمان
نوع تصمیم و فعالیت  چه فردي است، به پاسخگویی از سوي چه کسی و به ن پرسش که. ایباشند

 ♦ شود. ها و افراد بستگی دارد و تنها با اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی می سازمان
یی و کارا. 8

 اثربخشی:
کنند و از  ي آن است که فرایندها و نهادها در راستاي نیاز جامعه عملمعنا بهحکمرانی خوب 

 ♦»د.منابع به بهترین نحو استفاده کنن

 
 UN Habitat, 2006) ؛ 118-119: 1396 همکاران،و  ییرا؛ آ4: 1388 شده در (دباغ و نفري، منابع: براساس مباحث مطرح

 
بینی  در الگوي حکمرانی خوب، نقش دولت در ایجاد بسترهاي ساختی، نهادي و پیش

 حکمرانیاساسی   یتاهم دالیل یکی از م و برجسته است.ها و راهبردهاي کالن مه سیاست
قدرت محدود دولتی و هرچند . گردد یاست که قدرت سیاسی به جوامع مدنی بازم یناخوب 

از بین رفتن اقتدار اجتماعی و عمومی  معناي به همیشهدولت  يها کاهش کارکردها و قدرت
در جامعه مدرن، شود.  یدان استوار مبیشتر اقتدار عمومی بر همکاري دولت و شهرون ونیست، 

ها، جوامع،  مدنی مانند شرکت يها مداخله کند، سازمان ها ینهدر بسیاري از زم تواند یدولت نم
 موجب فراملی يها نفوذ روزافزون سازمان و جهانی شدني، ا حرفه يها ها و انجمن باشگاه
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 اي یندهانی خوب نقش فزاحکمر .اند شده آنهاکاهش قدرت  ملی و يها دولت تکاهش حاکمی

 معناي بهتوسط دولت  ینکهدست آید، نه ا نوع جدیدي از اقتدار و نظم عمومی بهکند تا  یایفا م
نتیجه  شکل عملی جدیدي از دموکراسی مدرن وحکمرانی خوب  همچنینسنتی ایجاد شود. 

یک  نیز دموکراتیزه شدن ویژگی سیاسی عصر ما و ،از دموکراتیک شدن است یرناپذ اجتناب
براي مدیریت امور را جدیدي  فنونکند  یماین الگو سعی است.  نشدنی روند تاریخی مقاومت
از  تنها نهو قدرت مشروع  ؛کند که مدیریت، همکاري است یمتأکید  عمومی ایجاد کند و

منظور تحقق  بنابراین به. )(Keping, 2018: 6-8 شود یمدولت، بلکه از جامعه مدنی نیز ناشی 
گرا  ، رفاهگرا انطباقساز،  یتظرفف حکمرانی خوب، ساختار دولت در چهار نقش اهدا

افزایش پاسخگویی دولت، استقالل  یابد. یممحور) و شهروندمدار (نهادگرا) کارکرد  (عدالت
ین تأمگسترش آزادي عمل نهادها و فعاالن اقتصادي، ایجاد توازن و تعادل، گسترش ، قوا

سیاسی و توزیع قدرت سیاسی، پذیرش نقش  1(پلورالیسم) اجتماعی، پذیرش تکثرگرایی
عوامل غیرسیاسی و غیردولتی در برقراري نظم، امنیت، ثبات و اداره عمومی، کاهش نقش 

ست که این ا  مدنی، مشارکت داوطلبانه شهروندان، از جمله مواردي مؤسساتدولت و تقویت 
 .)87 -89: 1393فقاري، (جعفري و ذوالشود  یم چهار نقش به تقویت آنها منجر

 
 شکاف نظري و  بحران اجماع توسعه در جمهوري اسالمی ایران .4

 هاي نظري از شکاف متأثرنظر بر اصول دستیابی به توسعه در ایران بحران اجماع و نبود اتفاق
هاي نگرشی و بینشی در بین  ها در اینجا تضادهاي و اختالف گونه شکاف ینااست، و منظور از 

ي هویتی و مبانی ذهنی و نظري افراد و ها تعارضاغلب ریشه در  ها شکافاست. این  نخبگان
ها ایجاد  یدهپدنظریه، براي تعریف، تبیین و درك به بیان کولر،  ي مختلف دارند.ها گروه

بر این،  دهد. افزون یمها و مفاهیم ارائه  یدهپدشود و چارچوبی براي سازماندهی و درك این  می
هاي  توان پاسخی براي پرسش هاي متداول در یک زمینه پژوهشی می از نظریهبا استفاده 

در . )Culler, 1977: 15-16(اي مانند چرایی، چگونگی و چیستی پیدا کرد  شناسانه یهست
یر شکاف عمده سنت و تجدد هستند که در تأثهاي نظري تحت  شکاف بندي کالن، صورت

یابند، و در سطوح میانی و  یمی و فرهنگی نمود هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماع حوزه
هاي ناشی از مشارکت شهروندان فعال و  هاي دین و دولت، شکاف خرد موجب بروز شکاف

شکاف سنت و تجدد  .شوند یمهاي ناشی از چگونگی توزیع منابع و امکانات  همچنین شکاف
حاکمان و جامعه را از یکدیگر  بینی نخبگان، گذاري و جهان ها، هدف نظام باورها، ارزش تنها نه

1. Pluralism 
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گیري و دستیابی به اهداف نیز دچار اختالف و پراکندگی  کند، بلکه چگونگی تصمیم یم متمایز
 شود. یم

ي ها نگرش يها اختالفاز انقالب اسالمی دو نگاه متفاوت به توسعه پدید آمد،  پس
 نبوداکندگی، اختالف و پر بهمذهبی به توسعه -و همچنین بومی 1نودگرگونی (نومدرنیزاسیون)

هایی از  تجددگرایان با اصل قرار دادن توسعه، از قرائت .شدمنجر در بین نخبگان  اجماع نظر
شدن (مدرنیزاسیون) را تقویت کند  امروزي  معناي بهتوانست روند توسعه  می که مذهب

 طرفداراناما  .دتجربه در ایران موفق نبودن نبوددلیل ضعف مبانی نظري و  حمایت کردند، اما به
 که دبر این باورنمذهبی به توسعه نیز دچار اختالفات جدي شدند: گروهی -نگرش بومی

هاي کالن نقش دارد؛ گروه دیگر، قائل بر این هستند  گیري تعیین اهداف و جهت در تنها مذهب
؛ ي توسعه را هم در مذهب یافتراهکارهایات و جزئبر تعیین اهداف، همه  توان افزون یمکه 

گروه سوم که تلفیقی از نگاه دو گروه دیگرند و نگرشی اعتدالی دارند، معتقدند مذهب در 
ابزارهاي الزم براي  امای راهکارها دخالت دارد، برخمشخص کردن اهداف و همچنین 

 . )218: 1378(فوزي، دهد  یمبازنگري آن راهکارها مبتنی بر مصالح جامعه را هم ارائه 

هایی ایجاد شد که نشان از  اسالمی براي برخی واژگان جهانی معادلدر دوران پساانقالب 
از » توسعه«ي جا بهطور نمونه،  بینی و بینشی با پیروان آن مفاهیم دارد. به اختالف فلسفی، جهان

شود. وقوع  یماستفاده » ساالري دینی مردم«از » دموکراسی«ي جا بهو » پیشرفت«یا » تعالی«
در  آنجا کهیداري ضدیت با غرب، هویت و انسجام و عینیت بخشید؛ تا انقالب در ایران، به پد

کشور با دو فلسفه متناقض (الف) فلسفه آزادي و آزادي جریان اطالعات و (ب) فلسفه ایجاد 
در  توسعه، و اختالف تعالی .)137: 1389(خلیلی و آزموده،  آل اسالمی سروکار داریم جامعه ایده

کند و  وجو می جست مادي قالبی در را يمحور انسانسعه، خوب است. توي هدف یا الگو
 ینهطمأن و ابتهاج دارد. در مقایسه، تعالی، دنبال به را مادي ابزارهاي و خرد اخالق،  توسعه

ها که  ها و شکاف گونه اختالف ینا .)153: 1390(میرباقري، است  با توسعه متفاوت یتغا به یدرون
مانع از اثرگذاري آن شورا شده  ،راي انقالب هم وجود داشتاهللا بهشتی، در شو به بیان آیت

ها در  گیري تصمیمو  اختیاراتشدن قدرت و تمرکز  شخصی دلیل بهاگر در دوره پهلوي  2بود.

1. Neo-modernization 
سه جهت در این شورا وجود داشت و این سه جهت «، وي بیان داشت: انقالب يشورا یلرباره تشکخود د یسخنراندر . ٢

ر انقالب چندان فراتر نرفت و کننده این مسئله است که چگونه شوراي انقالب از حد هیئت مشورتی و گروه مشاوران رهب بیان
. نبودن ترکیب هماهنگ فکري 1صورت یک شوراي انقالبی که بتواند رهبري انقالب را در جمع ادامه دهد، در نیامد.  واقعاً به

هایی که بیشتر از نظر تکنوکراتی دعوت بودند، نه از  . حضور بعضی از چهره2سیاسی، اجتماعی، اقتصادي در راستاي انقالب؛ 
هاي ناشی از اداره مملکت  دلیل تراکم مسئولیت . ضرورت مخفی بودن نام اینها براي مدتی طوالنی به3انقالبی و رهبري؛  نظر
 ).1358 (بهشتی،» از سقوط رژیم طاغوت پس
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 یروهايبا قشرها و ن یاسیو نخبگان س یتمجموعه حاکم ینکالن ب شکافشاه، شاهد 

منابع قدرت،  یتعدد و چندگانگ سبب و به یپس از انقالب اسالم یم،مؤثر هست یاجتماع
اسالمی، شاهد  جمهوري سیاستمداران يها و باورها نگرش درها و تفاوت  اختالف ینهمچن

هاي مختلف و گاه  ها و اولویت شکاف نظري در درون خود حاکمیت هم هستیم که به سیاست
 هاي پس از انقالب منجر شده است. متضاد دولت

طور عمده اقتصادي و به محاق  ها بهت سازندگی، اقداماز جنگ با روي کار آمدن دول پس
و گرایش مردم به شعارهاي  1376رفتن ابعاد دیگر توسعه مشاهده شد، و نمود آن در انتخابات 

هاي  هاي پس از اصالحات، آنچنان با بحران شد. دولت آشکاربا محوریت توسعه سیاسی 
به هداف توسعه در این شرایط، از واقعیت یگیري اپرو بودند که انتظار  داخلی و خارجی روبه

است. در حوزه اقتصادي، مقایسه ایران و سایر کشورهاي داراي سطح مشابه نابرابري  دور
درصد یا  60طور احتمالی  درصد باالي جمعیت در ایران به 10دهد که  نشان می 1درآمدي

-Piketty, 2014: 48(د درصد سرمایه خصوصی را در اختیار داشته باش 70طور بالقوه حتی  به

مختلف  يها سال يدر کشور برا يشکاف فقر و نابرابرهاي مرکز آمار ایران،  در گزارش .)49
. شده است و براي کل کشور بیانطور مجزا  استان به 31در  ییو روستا يمناطق شهر يبرا

شده از  کسب درآمد شود که تفاوت زیادي بین (سهم زمانی ایجاد می ناعادالنه درآمد یعتوز
و  20، 10براي  شده محاسبهبا (سهم درآمد  )گروه جامعه ترین ییندرصد پا 40و  20، 10سوي 

هرچه این شکاف اقتصادي . )3: 1400 یران،(مرکز آمار ا ) دیده شودافراد ینصد از پردرآمدتردر 40
هاي آماري  عدالتی در جامعه بیشتر است. بررسی داده بیشتر باشد، نابرابري درآمد و ثروت و بی

هاي اخیر  تداوم این مشکل در دهه دهنده نشان، 1363-1398ی زماننابرابري در کشور در دوره 
) در 435/0و بیشترین میزان آن ( 1392) در 365/0معادل ( 2. کمترین حد ضریب جینیاست

ترین  تازه. )11-12: 1399(قصوري، بوده است  4/0ها باالي  نشان داده شده و در بیشتر سال 1385
سهم  بود؛ و نسبتدرصد  40یا  4/0برابر با  1399ساالنه در کل کشور در  ینیج یبضرآمار 

درصد  14حدود  1399در  یت)جمع یندرآمدتر درصد کم 10(به  ین)درصد پردرآمدتر 10(
براساس برآوردهاي بانک جهانی، ضریب جینی  .)5: 1400 یران،(مرکز آمار ا برآورد شده است

درصد و میزان نابرابري درآمد و مصرف بین اقشار مرفه و  8/40ایران معادل در  2017براي 

1. Income Inequality 
درصـد (و   100صفر و  ینب يکشور و عدد یکدرآمد در  ينابرابربراي ارزیابی میزان متداول  يها از شاخص ینیج یبرض. 2

عدد  ینهرچه اوجود دارد. » درآمد یعکامل در توز يبرابر«صفر باشد،  یبضر ینا يا ) است.  اگر در جامعهیکصفر تا  یگاه
در کامـل   يوجود نـابرابر  معناي به) باشد، یک یادرصد ( 100 یبضر ینکه ا یحالت ردو  کمتر خواهد بود يشود، برابر یشترب

 ).25: 1400مرکز آمار ایران، ( استتوزیع درآمد 
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ترین گروه  درصد جمعیت کشور که در پایین 60سوم درآمد ملی به  ضعیف آشکار بود. یک
هاي  درصد از مردم که در باالترین گروه 40سهم  ،در مقایسه. درآمدي بودند، اختصاص داشت

درصد یا دوسوم از کل درآمد ملی بود. شکاف درآمدي بین  70درآمدي قرار داشتند، حدود 
درصد  20طوري بود که نزدیک به نیمی از درآمد ملی نصیب  ترین اقشار نیز  فقیرترین و غنی

درصد  10ها) و  درصد پردرآمدها (مرفه 10ترین جمعیت شده بود. سهم  پردرآمدترین و مرفه
 یشافزااین  .(World Bank, 2021)درصد بود  3/2و  3/31ترتیب  پذیرها) به درآمدها (آسیب کم

و  ياقتصاد يها شکافکه نرخ تورم،  يبه نفع قشر مرفه همراه با روند صعود یفاصله طبقات
نمونه،  طور به( هاي ملی بازتاب داشته است ، در رسانهتر کرده یانرا نما یاسیس یو حت یاجتماع

  .)1400، »ناعادالنه ثروت یعتوز«
آمار جمعیتی و سطح تحصیالت، همراه با افزایش مواجهه با عناصر سبک تغییرات در 

ویژه طی دو دهه  و رشد فردگرایی در جامعه، به 1زندگی غربی، به سکوالریزاسیون تدریجی
هاي  گذشته منجر شده است. این تحوالت به واگرایی روزافزونی بین انتظارات مردم و واقعیت

زدایی از شریعت  ها (براي مثال، مشروعیت ر سطح ایدهشود و این پدیده د یمکشور منجر 
عنوان منبع قانون) و نیز در سطح عملکرد (براي مثال، انتظارات اقتصادي فردي باالتر و  به
شود. در این میان،  رغبتی بیشتر به کاهش رفاه در سطح فردي به نفع جامعه) ایجاد می بی

شود  ثباتی نظم اجتماعی سنتی می بب بیکاهش قدرت نهادهاي خانواده، مذهب و قانون، س
)Azadi, 2019: 42(. مانند شکاف شکاف) هاي دین و دولت، جمهوریت و  هاي هویتی

هاي فرهنگی در جمهوري اسالمی مانع اجماع نظر  اسالمیت، مشارکت و جنسیت) و شکاف
توزیع هاي ناشی از  هاي با ماهیت اقتصادي (مانند شکاف بر این، شکاف شده است. افزون

هاي هویتی افزوده  هاي اخیر به عمق شکاف ویژه در سال نابرابر منابع و نابرابري طبقاتی) به
 است.
 

 . الگوي حکمرانی خوب و مسئله توسعه در جمهوري اسالمی ایران5
طورکه پیشتر مطرح شد، مسئله توسعه در ایران ریشه در بحران اجماع دارد، و این بحران  همان

ها ایرانیان را در بستر  ي نظري نخبگان فکري و ابزاري است. این شکافها ناشی از شکاف
حکمرانی و زیست در ایران سرگردان عبارت دیگر،  اند. به بندي کرده گانه دسته هاي سه هویت

 اند. ي بودهساز اجماعکه مانعی براي ایرانی و غربی) است  -میان سه قطب معرفتی (اسالمی
میان نخبگان، جامعه و حاکمیت نیست، بلکه اشتراك بر سر اصول  توافق مطلق معناي بهاجماع 

در  ها و تضادهاست. اساسی و ثابت توسعه و یافتن راهی براي چگونگی مدیریت اختالف

1. Gradual Secularization 
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هاي  فرایند اجماع بخش بزرگی از حاکمیت، نخبگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادي، حوزه

با لحاظ شدن منافع مادي و . در ضمن، شندنظامی و امنیتی، روشنفکران و جامعه باید دخیل با
معنوي آنها در الگوي نهایی، به الگوي واحد مشترك ذهنی برسند، و هریک متعهد به ایفاي 
نقش خود در دستیابی به اهداف توسعه شوند. در واقع، براي حل مسئله توسعه، به 

سازي  اجماع →توسعه (ها نیاز است:  ها و تعارض ي و براي اجماع به مدیریت شکافساز اجماع
تواند موانع توسعه  یممزیت الگوي حکمرانی خوب در اصول آن است که  ها). مدیریت شکاف →

معنادار الگوي حکمرانی خوب و  رابطههایی بر  را از میان بردارد؛ براي نمونه، در پژوهش
اجماع  نبودید شده، اما در ایران تأکیر آن بر توسعه تأثگذاري مستقیم خارجی و  جذب سرمایه

هاي ایاالت  هایی شده است. با تشدید تدریجی تحریم موجب از دست رفتن چنین فرصت
ماهه  9تولید ناخالص داخلی ایران در  شتاب گرفت. 2019-2020متحده، رکود در ایران در 

درصدي  37دلیل کاهش  درصد منقبض شد که بیشتر به 6/7حدود  2019دسامبر) -(آوریل
 . (World Bank, 2020)درآمد نفتی بود 

ي، دولت و... است. نادیده گرفتن عالیق فکري ها گروهدستیابی به اجماع، نیازمند دخالت 
آنها در ساختار دولت مانع مهم پیدایش  ندادن اجتماعی از جانب حکومت و انعکاس مختلف

اجماع است. کارویژه اصلی دولت از این دیدگاه ایجاد تعادل فکري و اجتماعی در همه 
دهنده نقش ویژه  ي حکمرانی خوب هم نشانها مؤلفهبررسی  ).82:  1383(بشیریه، هاست  حوزه

سازي براي مشارکت، شفافیت،  ینهزمحاکمیت و دولت است. دولت باید به حاکمیت قانون، 
یی و اثربخشی کارامحوري، تساوي حقوق و جامعیت، پاسخگویی،  پذیري، اجماع یتمسئول

عنوان  ي است که بهساز اجماع. قانون و حاکمیت قانون یکی از بسترهاي توجه ویژه داشته باشد
کند. شفافیت، مبارزه  یمیک سند باالدستی و مرجع حدود و ثغور فعالیت همگان را مشخص 

ي نیازمند ساز اجماعکند.  یمپذیري و پاسخگویی حاکمیت قانون را تثبیت  با فساد، مسئولیت
عنوان تساوي  هاست که در حکمرانی خوب از آن به گروه ها و ها، اقلیت مشارکت همه طرف

زمینه مشارکت فعال و دستیابی به اجماع  صورت یناحقوق و جامعیت نام برده شده است؛ در 
تواند با  یمي بیش از همه به نفع خود حاکمیت خواهد بود، زیرا ساز اجماعشود.  یمفراهم 

هاي خطرناك جلوگیري  ز وقوع برخی بحرانهاي عمیق، ا ها و شکاف اثر کردن برخی چالش بی
نشدنی  ها و تحوالت رادیکال و کنترل بر دستیابی به توسعه، از تراکم بحران کند. در واقع، افزون

پوشی آگاهانه از برخی اهداف، نظرها  دستیابی به اجماع بر مبناي چشم پیشگیري خواهد کرد.
هاي  کلی، در برنامه طور به. باشداساسی  و منافع متضاد ممکن است که نیازمند برخی تغییرات

و نیز  گیري کاري مراکز تصمیم کاهش موازي. 1هاي زیر بیشتر توجه شود:  توسعه باید به اقدام
رأي  . تعریف تکالیف و وظایف با روشنی بیشتر، و کاهش تفسیر به2؛ کاهش شمار آنها
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حضور و اثرگذاري بیشتر براي . افزایش 3قدرتمندان و حتی کارگزاران آن دستگاه یا نهاد؛ 
هاي  . بازنگري روش4ي؛ ساز ملتها، اقوام، زنان و... در راستاي تقویت و تسریع روند  اقلیت

. 5و تضمین منافع ملی؛  نیتأمها و اهداف در سیاست خارجی با رویکرد  دستیابی به آرمان
حاکمیت با ی. هاي اساس افزایش ظرفیت سیاسی براي مشارکت گسترده و حمایت از آزادي
 هاي تدوین تواند زمینه یماولویت قرار دادن این پنج مورد بر مبناي نظریه حکمرانی خوب 

الگوي بومی مبتنی بر منافع و عالیق همه ایرانیان با مبانی هویتی اسالمی، ملی و غربی را فراهم 
 کند.

 
 . نتیجه 6

اسالمی، ملی و  ییق مبانی هویتتوسعه در ایران نیازمند رویکردي است که بسترهاي آن از تلف
ها مردم ایران  شکاف غربی ساخته شده باشد و این تلفیق همان اجماع الزم براي توسعه است.

عنوان موانع یا  ناپذیر کرده است که به هاي مستقل و در مواردي انعطاف را صاحب هویت
ها (مانند فساد  رخی بحراناند. از سوي دیگر، ب یرگذار بودهتأثعوامل بازدارنده اشتراك و اجماع 

و تبعیض، نبود شفافیت و پاسخگویی، نبود جامعیت و کارایی، تنش در سیاست خارجی و...) 
هاي حکمرانی  آید تغییر در شیوه یم نظر بهرو،  ینازاهاي نظري افزوده است.  بر عمق شکاف

ها را داشته باشد و با  الزامی و مطلوب است، البته این تغییر باید توانایی فائق آمدن بر بحران
حل آنها زمینه دستیابی به توسعه فراهم شود. در فرضیه پژوهشی مطرح شد که شکاف نظري و 

توانند به  اند و می هاي توسعه در ایران بوده ین عوامل ناکامی الگوها و برنامهتر مهمبحران اجماع 
طه بین بحران اجماع دهنده وجود راب هاي این پژوهش نشان یافته ناپایداري منجر شوند.

-هاي مختلف اقتصادي هاي متعدد در سطوح خرد و کالن در زمینه ایجادشده بر اثر شکاف
هاي توسعه است. استدالل شد که حکمرانی  سو، و شکست برنامه  اجتماعی و سیاسی از یک

پذیري،  یتمسئولمشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، هاي مهم آن مانند  خوب (با شاخص
با توان  را می یی و اثربخشی و پاسخگویی)کاراحوري، تساوي حقوق و جامعیت، م اجماع

بر این،  معماي توسعه در نظر گرفت. افزون حل راهمنزله  ها به هدف کاهش چشمگیر شکاف
اجراي این الگو نیازمند تعامل و همکاري دولت (حاکمیت) بخش خصوصی و جامعه مدنی 

وظیفه ایجاد بسترهاي تعامل بر عهده حاکمیت است ست. ي اساز اجماعاست؛ این تعامل همان 
که باید ثبات و آرامش و امکان مشارکت و فعالیت جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم 

 کند.
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 بیانیه نبود تعارض منافع

از  زیکه تعارض منافع وجود ندارد؛ و تمام مسائل اخالق در پژوهش را که شامل پره ندنک یاعالم مگان سندینو
 يساز ها، منبع جعل داده ای يساز داده گران،یبار مقاله، تکرار پژوهش د کیاز   شیارسال ب ایانتشار و  ،یادب يدزد

 تیکامل رعا طور به شوند، یم رهیرفتار و غشونده، سوء پژوهش ایسوژه  ي انهناآگاه تیو جعل منابع، رضا
 .اند کرده
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Abstract 
For effective policy-making over long-term development planning horizons in Iran, 
there is a need for the redefinition of the goals and approaches which are 
constructively unified and collaborative at the micro and macro levels. In the 
contemporary Iranian society, one can observe numerous divisions which are rooted 
in the threefold identity of Iranians based on Islamic, western, and national parts. 
The discord and lack of consensus caused by a multitude of intellectual, ideational, 
social, political, attitudinal differences and conflicts have acted as barriers to 
development of Iran. In the first section, the authors briefly discuss significant 
events in the contemporary history of Iran such as the Constitutional Revolution, the 
coup d'état which pave the way for the authoritarian rule of Mohammad Reza Shah, 
the top-down government efforts to modernize and industrialize which led to 
injustice and deprivation in a fast-growing economy, as well as the widespread 
social mobilization which culminated  in the 1979 Islamic Revolution. They then 
address the contradictory worldviews of those who oppose the Western liberal 
model of economic development. Therefore, they in its place have been searching 
for a new model of development which is appropriate for Iran's socio-economic 
environment. In the Islamic Republic of Iran, some decision-makers in the 
government and influential stakeholders have advocated the traditional model of 
development as used in the world, but some other groups have been calling for 
choosing  other patterns of progress which are more adaptable to Iranian-Islamic 
characteristics of the country. They have been critical of the traditional model of 
development which they believe is not appropriate for Iran. The disagreements on 
the meaning of the concept of development, and the most suitable and effective 
instruments of achieving the goals of national development have transformed Iranian 
policymaking into a complicated issue.  
   The authors attempt to find answers to the following research questions: 1. What 
are the most important factors which have contributed to the failure of Iran’s 
development plans? 2. How can the model of good governance solve the problems 
of successful formulation and implementation of the national development plans in 
the Islamic Republic of Iran? In the substantive hypothesis, it is asserted that         
the deep  divisions,  which  have been manifested in myriad ways in Iranian society 
inat 
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and the ensuing crisis of lack of consensus are the most important factors 
contributing to the failures of development plans; and if the disunity is continued, it 
can cause instability. It seems that the focus on “good governance” could be the key 
to solving the problem of consensus-building and also help the policymakers to 
confront the challenges of development with the help of the civil society and the 
private sector. Good governance depends on a set of issues such as transparency, the 
fight against corruption, accountability and the rule of law. Consensus building 
requires the full participation of all stakeholders including the minorities, and 
marginalized groups in the society. In the last section, a list of practical 
recommendations on socio-economic and political development are provided. They 
include: 1- Reducing the number of decision-making bodies and eliminating their 
parallel operation; 2- Defining rights and duties more clearly in order to reduce the 
likelihood of misinterpretation aimed at strengthening the status of the powerful 
decisionmakers and those who are tasked with policy implementation in the public 
institutions; 3- Providing greater opportunities for minorities including ethnic groups 
and women for the purpose of accelerating the process of nation-building and 
sustainable development; 4- Reviewing foreign policy objectives and the 
instruments used to achieve the goals of securing and guaranteeing national interests; 
5- Increasing political capacity for broad participation and support for fundamental 
freedoms aimed at closing the gaps between the ruling elites and the citizens. 
Development in Iran requires an approach based on the principles of Islamic, 
indigenous and modern identities. Political divide is deep and wide but it is 
imperative to find common ground to reach the consensus needed for development. 
It seems that a change in governance practices is inevitable for economic 
development. political stability and national security. 

 
Keywords: Islamic Republic of Iran, Crisis of Consensus, Development, 
Cleavage, Good Governance 
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