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 مقدمه
های اجتماعی در عرصه سیاسی در نظر توان توسعه سیاسی را به مثابه گسترش دامنه مشارکت و رقابت گروهمی

های قومیتی، نژادی، مذهبی، خانوادگی و مواردی از این دست، مانع این افزایش گرفت به طوری که مشخصه

ها نشود. این تعریف بیشتر روی هدف و نتایج توسعه سیاسی تمرکز دارد و برای گروه مشارکت و تعمیم آن به همه

دستیابی به تصویری روشن از وضعیت توسعه سیاسی الزم است تا ابزارها و بسترهای تحقق چنین هدف و نتایجی 

   1کنند:هم مشخص شود. در علوم سیاسی، این ابزارها و بسترهای الزم را به شرح زیر مرتب می
 

 ها و نیروهای اجتماعی یابی گروهیابی و سازمانساخت 

 ها و نیروهای اجتماعی در مشارکت و رقابت سیاسی آزادی گروه 

 های حل منازعه نهادمند در ساختار سیاسی مکانیزم 

 زدایی از زندگی سیاسی زدایی، تزویرزدایی و تبعیضزور 

 زدایی از سیاست در جهت تقویت ثبات سیاسی کیش 

 های نهادی و قانونی رقابت و مصالحه سیاسی.  مشروعیت چارچوب 

 

ها ها، تبعیض یا محرومیت از فرصتیابی گروهها و ساختدر فهرست باال، مفاهیم قدرت، اعمال قدرت یا زور، گروه

انند خورد. قدرت همزدایی، مشروعیت، آزادی، مشارکت و زورزدایی از رقابت سیاسی، به چشم مییا حقوق، کیش

سرمایه در اقتصاد قابلیت تولید یا اکتساب منابع سیاسی )مانند حق کنترل منابع عمومی، حق اعمال اراده در 

یابی به و ساخت اجتماعی و...( در عرصه سیاست را دارد. گروه -سیاسی -امورجمعی، مدیریت امور کالن اقتصادی

بر حسب طبقه یا دیگر معیارهای منفعت مشترک ناظر  هایابی گروهشناختی سیاست و امکان سازمانجنبه جامعه

است. تبعیض یا محرومیت به معنای جلوگیری از اعمال حق کنش یا حق کنترل منابع توسط یک گروه یا سازمان 

زدایی به هویت غیرشخصی و کالبد صنفی قدرت مربوط از افراد توسط گروه دارای قدرت یا حاکم است. کیش

ثبیت و رسمیت هویت غیرشخصی و کالبد جمعی قدرت است. در یک سیستم مبتنی بر شود که به دنبال تمی

های هویت غیرشخصی، نبود تبعیض و محرومیت، مشارکت انتخابی و مشارکت انتقادی و آزادی و رقابت آزاد گروه

سعه در وگفته در طی تحوالت نظری و تجربی تهای پیشرود. برداشتمختلف، فرایند توسعه سیاسی به پیش می

جهان حاصل آمد و در ابتدا، با این تفصیل در میان اندیشمندان علوم سیاسی مطرح نبود. بخش زیادی از چنین 

گردد که هر یک از اندیشمندان علوم اجتماعی، اقتصادی، ای توسعه باز میرشتهشرایطی نیز به رویکرد پیشامیان

جزای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از کل جامعه، شناسی، به اعتبار چهارپاره مانسان-سیاسی و فرهنگی

                                                           
1 - Pye, I. (1966),"Aspects of Political Development ", Boston: Little Brown & Company.  
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توسعه سیاسی را نتیجه  1(1956دادند. برای نمونه دانیل لرنر )های توسعه را ارایه میدر فضایی جدا از هم تئوری

شهرنشینی، توسعه آموزش عمومی و توسعه وسایل ارتباطی تعریف کرد به طوری که افزایش شهرنشینی موجب 

شود، افزایش ارتباطات را به دنبال دارد و به واسطه افزایش مشارکت عمومی رایش به سواد و آموزش میافزایش گ

 دهد.  در زندگی اقتصادی، افزایش مشارکت سیاسی رخ می

های پارهای از توسعه، تعریف توسعه در هر یک از این چهاررشتههای میانو ظهور تئوری 1990اما پس از دهه 

نیز به سمت نوعی همگرایی یا نوعی وحدت مفهومی یا مسائل مشترک پیش رفت؛ برای نمونه  سیستم جامعه

بر رفتار کارآفرینانه و انباشت سرمایه تمرکز یافتند یا توجه  2بودگیشناسان اقتصادی روی اثر خانواده و درونجامعه

وصیات حکمرانی یا نظام تدبیر و خص اقتصاددانان به اهمیت محیط فعالیت اقتصادی یعنی فضای کسب و کار، شرایط

 ای تکامل یافتند. شکسترشتههای توسعه نیز در فضایی میاناجتماعی جلب شد. از این روی، تئوری -فرهنگی

اجماع واشنگتنی در پیشبرد توسعه کشورهای جهان سوم در این گسترش دامنه توجه موثر بود. در کنار این تلنگر 

ه فرهنگی یا سیاسی نسبت به یکدیگر ب -تقدم فازی توسعه اقتصادی یا اجتماعی تجربی، گذار از رویکرد-فکری

، های توسعهای سهم داشت. در جدیدترین تئوریرشتهرویکرد همفازی و سیستمی نیز در سرمشق فکری میان

راگیر و یرفای با دسترسی محدود به حقوق مالکیت، نهادهای غتوسعه به مثابه یک فرایند مبتنی بر گذار از جامعه

و مشارکت  4نجیگُای با دسترسی باز به حقوق مالکیت، نهادهای فراگیر و مبتنی بر درونبه جامعه 3کشانهبهره

      5شود.گفته( تعریف میجمعی )بر اساس مشخصات پیش

یکی از  نانگاشتای یا با نادیدهرشتهبر اساس این تحول فکری، طراحی هر برنامه توسعه بر اساس رویکردهای تک

ارکان سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی و تمرکز روی جنبه اقتصادی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. حتی ممکن 

است بهسازی و اصالح این ارکان در راهبردی موازی با برنامه توسعه به پیش رود اما این رویه نیز در اصل موضوع 

ند. از این روی است که طرح پیشنهادی حاضر به مرور کای تغییری ایجاد نمیرشتهلزوم نگرش سیستمی و میان

پردازد تا دروندادهای الزم برای طراحی برنامه تجربی درباره توسعه سیاسی می -جدیدترین دستاوردهای نظری

هفتم توسعه بر محور یک برنامه کارامد از نظر عدم غفلت از حوزه سیاست و توسعه سیاسی را فراهم سازد چراکه 

جدید نیز بر لزوم وجود بستر مناسب سیاسی برای پیشبرد توسعه و بهبود عملکرد اقتصادی تاکید های تئوری

 دارند. 

گفته، مساله دیگر سنجش وضعیت توسعه سیاسی کشور برای داشتن تصویری از وضعیت افزون بر مساله پیش

 1990اله است. از اواسط دهه س 20انداز موجود آن و کمبودهای توسعه سیاسی در افق برنامه هفتم و سند چشم

 المللی مانند بانکهای بینالمللی توسعه در دستور کار سازمانای و بینرشتههای میانطراحی و سنجش شاخص

                                                           
1 - Lerner, D. (1956), "The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East", New York, Free Press.  
2 - Embeddedness 
3 - Extractive 
4 - Inclusiveness 

های اجتماعی: چارچوبی مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، انتشارات ( خشونت و نظم1396از جمله نورث و همکاران ) - 5
 روزنه. 



 

 

 

هایی مانند نظام تدبیر شایسته یا ترجمه آن در ایران، ها، شاخصجهانی قرار گرفته است و از میان این شاخص

رود. نده وضعیت توسعه سیاسی به شمار میدههای بازتابترین شاخصز جمله مهما 1یعنی حکمرانی خوب

که  شوندهای جدید گزارش میای متناسب با تئوریهای دیگری هم برای سنجش توسعه سیاسی به گونهشاخص

  ها را نیز ارزیابی خواهد کرد.  پژوهش پیشنهادی وضعیت تطبیقی ایران از نظر این شاخص

های جدید و مهم بازخوانی شده و با های توسعه سیاسی، تئوریدر گزارش حاضر، ضمن مروری اجمالی بر تئوری

  های توسعه سیاسی، راهبردهای کلی توسعه سیاسی ارایه خواهد شد. توجه به عملکرد ایران از نظر شاخص

 
 

  

                                                           
1 - Good Governance 
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 مروری بر مفهوم توسعه سیاسی: مبادی و مبانی -1
 ملت -سیاسی به مثابه تثبیت دولتتوسعه (1-1

 خواههای استعمارگر، برداشت اولیه کشورهای توسعهدر دوران پس از جنگ جهانی دوم و کسب استقالل از دولت

عه توانند در مسیر توسهای ملی میگلوله توپ به مناسبت استقالل و تشکیل اولین دولت 21این بود که با شلیک 

اخلی ملت، تضادهای د -اما در بیشتر این کشورها، چنین اتفاقی نیافتد و در عوض تثبیت یک دولتگام بردارند. 

 ندرت به کشورها بین جنگ اخیر، دهه چند طی در که تدریج بهدهد که ( نشان می2008بیشتر شد. وایدک )

 با اما دبودن المللیبین هانگج بیشتر بیستم، قرن آغاز در. دارد افزایش به رو کشورها درون جنگ افتد،می اتفاق

 یافته،عهتوس کمتر کشورهای در داخلی جنگ تقریبی نبود.  شدند داخلی هاجنگ بیشتر یکم، و بیست قرن شروع

 استعماری هایقدرت اوقات، اغلب در چون. است استعمار پیشهستم دست فرعی محصول دوم، جهانی جنگ از پیش

 با همراه زمان، آن از. بود رایج صلح کردند،می عمل کارامد خود مستعمرات در گرانهآشوب حرکت سرکوب در

 اندردهک ایجاد را شرایطی ضعیف، حکومتی نهادهای استعمارگر، کشورهای نظامیان خروج و کشورها استقالل کسب

 هک حالی در. دیرپاترند المللیبین هایجنگ از داخلی هایجنگ. انجامدمی داخلی جنگ وقوع به مکرر طور به که

 به سال هفت حدود مدرن داخلی جنگ یک کشد،می طول ماه شش فقط المللیبین جنگ یک متوسط، طور به

 هات،ج بسیاری از. کندمی توصیف «عکس مسیر در توسعه» مثابه به را داخلی جنگ  جهانی بانک. انجامدمی طول

 به عشرو اقتصادها وقتی شد، اشاره یک فصل ابتدای در که طور همان. دارد واقعیت لفظی صورت به توصیف این

 .کندمی ویران را اینها همه داخلی جنگ. یابندمی توسعه کنند آموزش و فناوری سرمایه، از ایفزاینده سطوح کسب

بنابراین، اولین مفاهیم توسعه سیاسی برای کشورهایی که قصد داشتند تا با اتکا به برنامه به سمت آن حرکت 

  های سیاسی و تقویت یک دولت ملی بود. نند، حل بحرانک

 پای لوسین. گرفت نظر در سیاسی توسعه از کلیدی مفهوم نخستین مثابه به را ملی دولت تکامل توانمیبنابراین، 

 خاصی تغیرم و معیار  روی او البته. است ملی دولت یافتن تکامل سیاسی، توسعه راه در گام نخستین که بود معتقد

 اداری وسعهت نیازمند را سیاسی توسعه و گیردمی نظر در سیاسی توسعه برای را گوناگونی مفاهیم و نکرده تاکیده

 یاسیس نوسازی با مترادف که طوری به کندمی معرفی دموکراتیک هایسنت و هاارزش تقویت اساس بر قانونی، و

 ساختاری، تنوع مردم، هایخواسته و نیازها به پاسخگویی در را نظام ظرفیت افزایش مجموع در پای. است

 وسعهت تحقق برای. پنداردمی سیاسی توسعه الزمه را سیاسی مشارکت افزایش همچنین و ساختارها شدنتخصصی

 حرانب مشارکت، بحران مشروعیت، بحران هویت، بحران یعنی ها،بحران سلسله یک از باید سیاسی نظام مطلوب،

 گیردنمی نظر در را تأخری و تقدم بحران، با مقابله برای وی. کند عبور آمیزیموفقیت صورت به توزیع بحران و نفوذ

 است متفاوت هابحران از هریک مسیر در گرفتن قرار لحاظ از گوناگون جوامع سیاسی و اجتماعی شرایط چون

   (.   124ص ،1373عالم،)

    :داد توضیح زیر شرح به را سیاسی توسعه با مرتبط بحران پنج توانمی

 



 

 

 

 بحران هویت   

 از را افراد که آنهاست نزد در زندگی معنای و خود از جامعه و فرد تعریف ،شکل ترینساده درهویت 

 از و معماری تاریخ، جغرافیا، نژاد، زبان، دین، قبیل از مواردی و کندمی متمایز هم از را جوامع و یکدیگر

 متغیرهای روی که است اجتماعی -روانی برساخت یک هویت بنابراین. گیردمی بر در را دست این

 راداف اقدام به سیاسی علوم و شناسیجامعه در هویت مفهوم. شودمی استوار شناختیجامعه و شناختیروان

 این از. شودمی مربوط( اجتماعی طبقه ملت،)خاص هایگروه اعضای عنوان به خود به دادن عنوان در

   .  است هویت سکه دیگر روی خاص، هایمشخصه با کشور یک یا گروه یک به تعلق احساس منظر،

 مختلفی عناصر بین که شودمی هویدا زمانی هویت بحران. گیردمی شکل زمانی چه در هویت بحران اما

 معنایی به فرد تعلق احساس و شود ایجاد ناسازگاری و تعارض سازد،می را خود از جامعه و فرد تعریف که

 انسان، اختیاریبی صورت به هویت بحران پیامدهای. برود بین از جامعه و گروه و دارد زندگی از که

 احساس و جمعی انسجام نابودی جامعه، در مقررات و قانون نظم، شدنارزشبی خالقیت، و نوآوری سرکوب

 یخارج دشمنان و جامعه اقتصادی سیاسی سرنوشت قبال در انفعال سیاسی، نظام و سرزمین به تعلق

 دنگیر شکل هاهویت انواع میان در مشترکی وجه که شدمی جدی زمانی هویت بحران. کندمی پیدا بروز

 .شود روبرو مانع با مدرن دولت تکوین جهت، این از و

 
 مشارکت بحران     

 یسیاس جامعه گوناگون هایبخش بین آمیزمسالمت رقابت وجود معنای به را سیاسی مشارکت توانمی

 مشارکت توانمی همچنین. کرد تعریف عمومی، مصالح تعریف و جامعه اداره و قدرت آوردن دست به برای

 ردمم توسط سیاسی هایگیریتصمیم و قدرت در شدن سهیم برای تقاضا افزایش صورت به را سیاسی

 گردش مدار هرچه. دارد بستگی گذاری سیاست فرایند کارکردی نهادهای به امر این که کرد تعریف

 عنو از سیاسی هایسازمان تشکیل یا قدرت عرصه به عادی افراد ورود امکان و باشد تربسته نخبگان

 .  گیردمی خود به تریعمیق شکل مشارکت بحران آنگاه باشد نداشته وجود شومپیتری

 
 مشروعیت بحران    

 ای معیار و مبنا منبع، قبیل از آن به مربوط مباحث و است ساز سرنوشت ایپدیده سیاسی مشروعیت

 ودنب قانون طبق یا بودن قانونی معنی به مشروعیت. است برانگیزچالش و دارمساله همواره آن هایشاخص

 که است اصل این به اعتقاد حفظ و ایجاد برای سیاسی نظام ظرفیت معنای به سیاسی مشروعیت. است

 رفع منظور به مزبور نهادهای تاسیس و هستند برخوردار عمل صحت از جامعه در موجود سیاسی نهادهای

 لفص و حل در آنها موفقیت معلول بیشتر معاصر سیاسی های نظام مشروعیت. باشد می جامعه نیازهای

 اجماعی مشروعیت، منبع درباره اگر. است جامعه در تفرقه برداشتن میان از و ها نظام درونی اختالفات

    .شودمی شروع مشروعیت بحران آنگاه دهند قرار تردید مورد را آن بعدی هاینسل یا باشد نداشته وجود
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  بحران توزیع   

 میزان چه هر  هستند سیاسی هاینظام در عدالت از مهم شاخصه دو هافرصت توزیع و درآمد توزیع

 تغییر به شهروندان کمتر میل و آن بیشتر مقبولیت معنای به باشد کمتر متغیر دو این توزیع در نابرابری

 برخی و اروپا در دوم جهانی جنگ از پس و حین رفاهی هایدولت. است آن ساختار اصالح یا سیاسی نظام

 یعتوز ساختارهای اما کنند ایجاد خود برای را مقبولیت این حدی تا توانستند توسعه بهرو کشورهای از

  .  زد دامن بحرانی چنین به ساختاری تعدیل مانند هاییبرنامه و نابرابر
 

   بحران نفوذ 

 اشاره باید رابطه این در. است گرفته قرار بررسی مورد نظری لحاظ به کمتر که است بحرانی نفوذ بحران

 اجتماعی، عمومی اختالفات علت به گیرد، می قرار توسعه به گذار مرحله در ای جامعه هنگامی که شود

 از گیری بهره ظرفیت در تجانس عدم و فرهنگی و مذهبی زبانی، قومی، نژادی، های تفاوت طبقاتی،

 مامیت بر مرکزی دولت نفوذ مساله این. شود می فراهم واگرایی و تفرقه تنش، ایجاد زمینه توسعه، مواهب

 بحران گفت توان می اساس این بر. سازد می مواجه اشکال و اختالل با را خود حکومتی قلمرو مناطق

 رندبرگی در را جمعیت تمامی نباشند قادر موجود حکومتی ساختارهای که پیوندد می وقوع به زمانی نفوذ

 .شوند سازگار و منطبق مردم روزمره زندگی با و

 

 

 وسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و اجتماعیت (1-2

 یسیاس توسعه و اقتصادی توسعه سطح میان که رسید نتیجه این به کشور 75 مقایسه با( 1960) 1کلمن جیمز

 2کاترایت فیلیپ. دارد وجود مثبتی همبستگی ،(اجتماعی -سیاسی هایگروه میان رقابت گسترش منظر از)

 و رتباطیا سیستم اقتصادی، نهادهای آموزشی، سیستم توسعه با سیاسی توسعه که بود باور این بر نیز( 1963)

( نشان داد که بین عمر انتظاری 1999حتی پرزورسکی ). است همبسته کار نیروی توزیع نحوه و شهرنشینی میزان

دالر، عمر  1000دمرکاسی و درآمد سرانه یک کشور، ارتباط معناداری وجود دارد؛ تحت درآمد سرانه کمتر از 

سال و در قبال  18دالر عمر متوسط انتظاری دمکراسی تا  2000تا  1000سال، بین درآمد  8دمکراسی حدود 

به تدریج این نگرش تغییر کرد و دالر، عمر انتظاری دمکراسی دایمی خواهد بود.  6000ر از درآمد سرانه باالت

درت، قدانستند به طوری که هایی ارایه شدند که توسعه اقتصادی و اجتماعی را محصول توسعه سیاسی میتئوری

و به تخریب توسعه توانست مسیر توسعه را عوض کند خواه قدرت جهانی یا خواه قدرت حاکمیت داخلی، می
                                                           
1 - Coleman, J. (1960), "Conclusion", in G. Almond and J. Coleman (eds.), "The Politics of Developing Areas", 
Princeton University Press, pp. 532-576. 
2 - Cutright, P. (1963), "National Political Development: Social and Economic Correlates"', in N. Polsy et al (eds.) 
Politics and Social Life, Boston: Houghton- Mifflin, pp. 569-582. 



 

 

 

که در طی فرایند گذار کشورهای شرق آسیا به گروه « گرادولت توسعه»اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. حتی مفهوم 

شده مطرح شد نیز بر پایه چنین سرمشق فکری توسعه یافت که روی اهمیت سازگاری صنعتیکشورهای تازه

 گذاشت.  شت تاکید میهای قدرت با نیازهای توسعه انگگیریتحوالت و جهت

اند که نهادهای اقتصادی )پل بین قدرت و تخصیص منابع(، بازتابی از ( شرح داده2006اوغلو و رابینسون )عجم

های گوناگون هستند و از یک تضاد مستمر منافع بر سر انتخاب نهادهای اقتصادی و توزیع منابع در میان گروه

های دیگر، عایدی بیشتری به چنگ آورند. توانند در مقایسه با گروهفراد میها یا اهمین روی است که برخی از گروه

دهد که نهادهای اقتصادی مانند حقوق مالکیت، نهادهای ( بر اساس مطالعات تجربی نشان می2007دنی رودریک )

بع مترین مناکننده عرصه فعالیت، نهادهای اقتصاد کالن و تامین اجتماعی و نهادهای مدیریت تضاد از مهتنظیم

های اقتصاد سنجی نیز گسترده شد و برای دامنه چنین مطالعات تجربی به مدلرشد اقتصادی کشورها هستند. 

، اثر متغیرهای توسعه سیاسی مانند قواعد انتخابات، GMM( با تکا به یک مدل مبتنی بر 2010نمونه پریرا و تلز )

شکل حکومت، رژیم سیاسی، مدت زمان تکیه حزب حاکم بر قدرت و مواردی از این دست را روی تولید ناخالص 

ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که نهادهای سیاسی، فقط برای  2004تا  1975کشور در دوره  109داخلی 

اند. افزون بر این، های یکپارچه، اثر نهادهای سیاسی را درونی کردهلیه موضوعیت دارد و دمکراسیهای اودمکراسی

  های جدید به نهادهای سیاسی نیرومندتری نیازمندند.  دمکراسی

ها نیز مطرح شده بود و توسعه سیاسی به معنای گذار به دیدگاهکه گذار به دمکراسی بسیار پیشتر از این هرچند 

      شود. شد که در قسمت بعدی تشریح میدمکراسی هم تعریف می
 

 توسعه سیاسی به مثابه گذار به دمکراسی ( 1-3

، ردهد بدین صورت که نهادهای پایداشرح می« نهادینگی»( توسعه سیاسی را در قالب مفهوم 1370هانتینگتون )

جاافتاده، مستقل و منسجمی استقرار پیدا کنند. از این روی، هرقدر که نظام سیاسی از سادگی به سمت پیچیدگی، 

ن پذیری و از پراکندگی به سمت یگانگی دگرگوناپذیری به سمت انعطافاز وابستگی به سمت استقالل، از انعطاف

شدن، های صنعتین منظر، توسعه سیاسی روی ستونشود آنگاه در مسیر توسعه سیاسی قرار خواهد گرفت. از ای

هانتینگتون ماهیت دمکراسی را مبتنی صادی و مشارکت سیاسی استوار است. تحرک و تجهیز اجتماعی، رشد اقت

مهوری قلمداد های جنیافتگی سیاسی سیستمداند و عدم پایبندی به لیبرالیسم را موجب توسعهبر لیبرالیسم می

طلب در درون خواه و اصالحهای تحولگرفتن گروههانتینگتون برای گذار به دمکراسی، قدرت. نسخه کندمی

  (. 145 -144ص )همان، ص های اقتدارگرا و پیشبرد تغییر شکل درونی از جانب آنهاسترژیم

 وینیر شرح به را دمکراسی به گذار در تطبیقی معیار سه ،«دمکراسی به گذار» کتاب در( 1384) بشیریه حسین

 هب گذار ژرفای و گستره و اولیه دمکراسی به دستیابی و گذار آغاز شیوه و شکل گذار، در حرکت منبع و محرک

 شیوه باشد؛ بیرون از یا پایین از باال، از صورت به تواندمی محرک نیروی(. 1 جدول) کندمی مشخص دمکراسی

 یا گستره باشد؛ انقالبی یا کودتایی و آمیزغیرمسالمت یا توافق بر مبتنی و آمیزمسالمت صورت به تواندمی گذار

  .   باشد حداکثری یا حداقلی صورت به تواندمی نیز دمکراسی به گذار درجه
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های گذار به دمکراسی بر حسب سه معیار اصلیشیوه -1جدول   

 
 (16، ص1384ماخذ: بشیریه )

  

 قدیم سیاسی نظام در که دهدمی گزارش( 1380) بشیریه نیز و تبیین توسعه سیاسی در ایران قدرت کالبد نظر از

 با) قدرت اعمال شیوه حیث از و تمرکز به متمایل اطلوایفی ملوک حکومت نوعی قدرت ساختار حیث از ایران،

 نظام یک نه است بوده پاتریمونال یا و( خودکامه)استبدادی( مذهبی و سنتی عرفی، هایمحدودیت برخی وجود

 نظام جودو تصور و غرب تمدن با ایرانیان آشنایی. باشد قدرت منابع انحصار و تمرکز بر مبتنی که مطلقه سیاسی

 اندگیم عقب و صنعت به نسبت آگاهی مرور به و ریخت برهم ایرانیان اندیشه در را تعادل تصور متفاوت، اجتماعی

 الزم یتوانای چه اگر افتادند محدود سطح در نوسازی فکر به که بودند گروهی نخستین قاجار حکام. یافت افزایش

 ودکامهخ قدرت کردن محدود با که بود این مشروطه انقالب اهداف از یکی. نداشتند را بنیادین تغییرات ایجاد برای

 انقالب این اما. سازد فراهم کشور ترقی و پیشرفت مقدمات تهیه برای را ایران قدرت میزان حال عین در پادشاه،

 قدرت ساخت. افتاد هاپهلوی عهده به ایران نوسازی وظیفه سرانجام و نیانجامید دولتی چنین پیدایش به مستقیما

 مفراه را اجتماعی ساخت در تحوالت پیدایش و اقتصادی و اجتماعی نوسازی زمینه پهلوی عصر در نوساز مطلقه

 سترشگ راه سر بر بزرگی مانع خود مطلقه دولت ساخت پیدایش و قدرت منابع تمرکز فرایند دیگر سوی از اما. آورد

 نظام یفروپاش و سیاسی ثباتی بی عمده عوامل از یکی اساسا و. کرد ایجاد سطحی هر در سیاسی رقابت و مشارکت

 اام. بود سیاسی رقابت و مشارکت مانع که دانست مطلقه قدرت ساخت همین در باید را 57 انقالب وقوع و پهلوی

 به گذار زنی حاضر حال در. نشد شراکتی قدرت کالبد و ماند وابسته شخصی هویت به کماکان سیاسی بازار ساختار

 که ستا احزاب آزاد رقابت امکان و فرادستان میان در غیرشخصی روابط گسترش نیازمند شراکتی کالبد استقرار

  .  روبروست زیادی بسیار محدودیت با
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 های جدید توسعه سیاسیها و مدلتئوری -2
  های نهادگرایانه تئوری (2-1

( یکی از اندیشمندان علوم سیاسی است که درباره توسعه سیاسی، مدلی مبتنی بر نظریه 1990جرج سبلیس )

وم پردازد اما مفهالبته سبلیس به طور مستقیم به مفهوم توسعه سیاسی نمی دهد.ها و مفهوم نهاد ارایه میبازی

های سیاسی به زیان موکالن یا ظاهر نابهینه حاکمان یا گروههای بههای تودرتو که برای توصیف انتخاببازی

تحلیل  درد. دهنیافتگی سیاسی کشورها را توضیح میبرد، بخش مهمی از معضالت توسعهشهروندان خود به کار می

از تحول نهادی، ساختار مدل اینگونه است که بازیگران الیه طراحی نهادی همزمان در  1مبتنی بر بازیهای تو در تو

وجود  هاییوضعیت های آنان در هر دو الیه را تحلیل کرد.بازی مبادله منابع نقش دارند و باید بتوان منطق انتخاب

نه دهد. دلیل اینکه رفتار کنشگر غیربهیابی غیربهینه و غیرعقالیی انجام میدارد که در آنها کنشگر به ظاهر انتخ

گر توجه خود را تنها معطوف به یک بازی نموده، در حالیکه کنشگر در رسد؛ این است که مشاهدهبه نظر می

و  ر داردهای چندگانه حضوها درگیر شده است. یعنی از یک طرف کنشگر در یک بازی با عرصهای از بازیشبکه

دهد و ازطرف دیگر، کنشگر در بازی بزرگتری در های دیگر را تحت تأثیر قرار میکنش وی نتایج احتمالی عرصه

های جدیدی را ابداع نماید، که دهد تا انتخابمورد قواعد واقعی بازی نیز وارد شده و این امر به کنشگر امکان می

 وند( بهتر هستند. شهای پیشین )که بهینه ارزیابی میاز انتخاب

ازی ها بر بکند و تعادل هر کدام از بازیهای وابسته به هم شرکت میای از بازیدر وضعیتی که کنشگر در شبکه

شود، پذیرد و نیز استراتژی بهینه برای یک بازی در کل بازی بهینه ارزیابی نمیدیگر تأثیرگذارده و از آن تأثیر می

(. بازی چند الیه بر اهمیت عوامل 7، ص 1990و در تو را به کار برد )سیبلیس، توان چارچوب تحلیلی بازی تمی

ج را مندی انواع معینی از نتاینمایند، تأکید دارد. نهادها به طور قاعدهبافتی یا نهادی که رفتار کنشگر را مقید می

چند  ایدر نظریه بازی شبکه دهد. بنابراینها تغییر میکنند که ترجیحات فاعالن را در مورد سیاستتولید می

های جدید است. از این رو با ها معطوف به تغییر قواعد بازی و گسترش شمار انتخابالیه، بخشی از شبکه بازی

ها استها، سیشود. نهادها با تأثیرگذاری بر گستره انتخاباحتساب قواعد بازی پای نهادها به عرصه تحلیل باز می

 کنند. گیری ترجیحات بازیگران تعیین میاهمیت نسبی آنها را در شکل را تحت تأثیر قرار داده و

اگر منابع عمومی را به عنوان موضوع مبادله اجتماعی در نظر بگیریم، دو الیه اصلی بازی قابل تعریف خواهند بود؛ 

 شگران برایهای کنیک الیه، طراحی نهادی ساختار حقوق مالکیت منابع است و الیه دیگر به اتخاذ استراتژی

آنها  هایای از کنشگران است که استراتژیشود. الیه دوم مشتمل بر شبکهبرداری از منابع عمومی مربوط میبهره

 برای بازیگران دیگر پیامد خارجی به دنبال دارد.  

                                                           
1 - Nested Games 



 

 

 

ستند یسبلیس پرسشی بنیادین را مطرح کرد که در فرایند توسعه سیاسی اهمیت باالیی دارد؛ حاکمان غیرعقالئی ن

کنند که منافع خود و گروه همسودشان به خطر بیافتد. یوجیرو هایامی گزاری و حکمرانی نمیبلکه طوری سیاست

د بنیان توضیح فقر و ثروت ملل را بر همین رویکر و به دنبال توضیح ثروت ملل بر پایه نهادگرایی بود نیز( 1382)

کاالی ای از را به کار گرفت که تنها انتخاب سبد بهینهحاکمان بنا نهاد اما چارچوب نظری متعارف اقتصادی 
دهد و علت ثروت را قراردادن کاالهای عمومی در گروه حاکم را مدنظر قرار می حداکثر ثروت خصوصی -عمومی

داند که بازدهی خصوصی نوآوری منجر به افزایش نسبت منابع به جمعیت و احتمال سبد سیاستی حاکمان می

از  جمعیتدام جمعیتی بدین معناست که نرخ رشد افزاید. های جمعیتی مالتوسی را میپرهیز از گرفتاری در دام

  ود. شنرخ رشد اقتصادی بیشتر و تنش بین جمعیت برای کسب منابع کمیاب به معضل توسعه تبدیل می

شود اما بر تقدم توسعه سیاسی بر توسعه ( نیز اگرچه برای توسعه اقتصادی ارایه می1396تئوری نورث و همکاران )

 ویر پیش مساله زورگویی، و خشونت داند.وسعه میاقتصادی ابتنا دارد و کنترل زورگویی و زورمداری را کلید ت

 رخوردب به توسل قهری تهدیدات طریق از یا فیزیکی برخورد قالب در خشونت است ممکن. است بوده جوامع تمامی

 طرف از خشونت است ممکن. هستند خشونت عناصر از اجبار و خشن برخورد دسته دو هر. شود اعمال فیزیکی

 تحلیل در. کند پیدا نمود ارتش تا مجرمان از یافتهسازمان هایگروه مختلف هایطیف اقدمات یا انفرادی اقدام

 خشونت هب تهدید یا خشونت از استفاده یعنی سازمانی خشونت به بیشتر توجه محور جهان، کشورهای توسعه تاریخ

 .است انیکس آنها بر فیزیکی زور اعمال با افراد روی بر فیزیکی برخورد به تهدید تاثیر. است معطوف هاگروه توسط

 هایتماس طریق از خشونت چنانچه. گیردمی بر در را اجتماعی مقیاس از مهمی عناصر خشونت،زور و  کنترل

گروه جمع در افراد. انجامدمی نفری 50 تا 25 کوچک هایگروه بقای و تشکیل به تنها شود کنترل شخصی مکرر

 هب اعتقاد و خشونت اعمال برای فرد هر طبیعی غریزه درباره مفصل شخصی دانش کسب واسطه به کوچک های

گروه اعضای از یک هیچ. کنند اعتماد یکدیگر به که آموزندمی جاری روابط در تعامل تکرار خاطر به عالقه ایجاد

 برای تواننمی رو این از و نیستند برخوردار گروه یا جامعه اعضای تمامی درباره شخصی دانش از بزرگتر های

 شکلی باشند، بزرگتر هایگروه توسعه شرف در جوامع چنانچه. شد متوسل شخصی روابط به تنها خشونت، کنترل

 نهات اشخاص، بین مکرر تعامل و شخصی دانش اگر. کند کنترل را خشونت تا آید وجود به باید اجتماعی نهاد از

 از منزلت یا منابع کسب برای رقابت گزینه همواره چون. آوردنمی دوام جوامعی چنین باشد خشونت کنترل راه

 شونتخ کاربرد به تحدید فرعی نتایج از یکی رقابت، بر محدودیت اعمال است افراد روی پیش خشونت اعمال طریق

 اجتماعی انتظام طبیعی هایحالت سامانیابی و بدوی جوامع در خشونت وجود. رودمی شمار به اجتماعی گروه هر در

در . بیانجامد خودجوش نظم توسعه به که است نبوده ایگونه به جوامع در زنیچانه قدرت توزیع که دهدمی نشان

 معناست ینا به مالکیت حق به باز دسترسی. گشایدمی را مالکیت حقوق به دسترسی خشونت، و زور کنترل مقابل،

 از حاصل سودهای و داده انجام را خود منابع و هادارایی مبادله توانندمی افراد و شده کنترل خوبی به خشونت که

 ناسبمت سطحی تا نوآورانه فعالیتهای خصوصی بازدهی دهد؛ رخ توسعه و مستمر رشد تا دهند تخصیص را مبادله

 منظر این از. یابدمی تحقق نیز علمی پیشرفت و شودمی پرکشش دانش عرضه و باالست آنها اجتماعی بازدهی با

 شکل تربیش و نگرفته شکل مرکزی دولت بدوی، حالت در. متصورند باز دسترسی و طبیعی بدوی، نظم گونه سه
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 حالت. باشد کنترل قابل گروه داخل در خشونت تا خوردمی چشم به کوچک گروههای با ایطایفه و امیرنشین

 مشارکت تضمین. خوردمی چشم به امروزی جوامع بیشتر در مالکیت حقوق به محدود دسترسی نظم یا طبیعی

 فرایندهای ساختار کنندهتعیین نهادهای بیشتر شفافیت غیرشخصی، سیاسی حقوق تامین و شهروندان بیشتر

 هایسازمان و سیاسی احزاب جمله از سازمانی اشکال از ایگسترده طیف برای حقوقی پشتیبانی و گیریتصمیم

 ضمینت. هستند مالکیت حقوق به باز دسترسی جامعه به گذار برای الزم سیاسی تغییرات از ایمجموعه اقتصادی،

 گیریبهره برای سازمان ایجاد توانایی افراد، زمانی و مکانی آزادانه جابجایی بازارها، بیشتر در رقابت و ورود آزادی

 باراج یا کاالها و منابع تهیه برای خشونت به توسل ممنوعیت و مالکیت حقوق از حفاظت اقتصادی، هایفرصت از

از برای گذار به دسترسی ب .هستند باز دسترسی جامعه به گذار برای الزم اقتصادی تغییرات مجموعه نیز دیگران

 الزم است تا سه شرط آستانه زیر تحقق یابد: 

   استقرار حاکمیت قانون در میان فرادستان 

 های دارای قوه قهریه کنترل یکپارچه و مدنی نظامیان و گروه 

 های مدرن قراردادی و باثبات سیاسی و اقتصادی زماناستقرار سا     
 

 قدرت که دانندمی فراگیری سیاسی نهادهای وجود نتیجه را کشورها کامیابی( 1394) رابینسون و اوغلوعجم

 .دهندنمی قرار فرادستان از محدودی گروه اختیار در فقط را قدرت و دارندمی عرضه جامعه تمامی برای را سیاسی

 المس و بیطرف سیستم قراردادها، اجرای مالکیت، حقوق از گسترده حمایت اساس بر تا شودمی موجب ساختار این

 بیشتر برای منصفانه بازی عرصه یک عمومی، کاالهای تدارک و جدید وکارهایکسب به آزادانه ورود حقوقی،

 وآورین و گذاریسرمایه ترتیب، بدین. گیرند کار به را خود استعدادهای بتوانند که طوری به شود فراهم جمعیت

 شرایط در کشورها فقر اما. دارد دنبال به را کامیابی که سازدمی میسر را پایدار اقتصادی رشد( خالق تخریب)

 اقتصادی نهادهای نتیجه در و قدرت به فرادستان از محدودی گروه دسترسی یعنی ساز،محروم سیاسی نهادهای

 پدید ،حقوقی جانبدارانه سیستم و قدرتمندان برای مالکیت حقوق حمایت با غیرمنصفانه بازی زمین یا سازمحروم

 و ورود محدودیت ناامن، مالکیت حقوق که است قانون و نظم نبود معنای به سازمحروم اقتصادی نهادهای. آیدمی

 زسامحروم سیاسی نهادهای. دارد دنبال به را نامساعد فعالیت عرصه یک ایجاد و بازارها کارکرد بازدارنده مقررات

 هب فراگیر اقتصادی نهادهای. دارد اشاره قانون حاکمیت یا توازن و قید بدون اندک ایعده نزد در قدرت تمرکز به

 یگشودگ ،(مقررات و عمومی خدمات) بازارها از دولت و بازار پشتیبانی نظم، و حقوق مالکیت، حقوق امنیت معنای

 اکثریت برای فرصت و آموزش به دسترسی حمایت، مورد قراردادهای ورود، نسبی آزادی و جدید کار و کسب برای

 به ار گسترده مشارکت امکان سیاسی نهادهای که است این فراگیر سیاسی نهادهای از منظور. هستند شهروندان

 نهادهای تحت گرچه. آورندمی وجود به را سیاستمداران انقیاد امکان قانون، حاکمیت واسطه به و آورده وجود

 و عمناب استخراج برای مبنعی بیشتر رشد این اما شودمی فراهم اقتصادی رشد امکان نیز استخراجی سیاسی

 است. حاکم الیگارشی برای محصول



 

 

 

 قواعد رتغیی از افراد به سیاسی حقوق اعطاکننده قواعد که است این رابینسون و اوغلوعجم دیدگاه داللت مهمترین

 نایمع. است مهمتر سیاسیشان، حقوق به آنها دسترسی بهبود عدم عین در افراد، به پرداخت به مربوط مقررات و

 و اوغلوعجم. است ثروت خلق و کامیابی افزایش برای فراگیر نهادهای و قانون حاکمیت اهمیت داللت، این دیگر

  :کنندمی معرفی زیر مفاهیم در را قانون حاکمیت منطق( 420-415 ص ،1394) رابینسون

 ها. : جلوگیری از انباشت قدرت توسط یک گروه و اعمال محدودیت برای همه گروهگراییکثرت 

 حمایت از نهادهای اقتصادی فراگیر، توزیع برابرتر درآمد، توزیع برابرتر قدرت، نهادهای سیاسی فراگیر :

 کشانه.  کاهش انگیزه بازتولید نهادهای سیاسی بهره

 کشانه.  یابی در برابر خطرات نهادهای بهره: کسب آگاهی و سازمانمستقلهای رسانه 

 رفع تبعیض در اعطای حق کنترل منابع و نمایندگی.  های متقاضی حق رایجنبش : 

 توسعه بازارهای فراگیر، تخصیص کاراتر منابع، ترغیب آموزش و نوآوری بیشتر.  نهادهای اقتصادی فراگیر : 

 

 

 یاما فرانسیس فوکو (2-2

 از یبسیار خاستگاه و است اخیر دهه چند در سیاسی توسعه اثرگذار پردازاننظریه از یکی فوکویاما فرانسیس

 پاشــیفرو میــالدی، بیســتم ســده پایانی دهه در. گرددمی باز سابق شوروی سرنوشت به او هایاندیشه و مواضع

 هاییدگرگونی نیز ویکمبیســت سده آغازین دهه. آورد پدیــد جهان در شــگرف تحوالتی شــوروی، جماهیر اتحاد

 به گرایش تاریخ پایان پنداره ترویج جهت از مارکس، کمونیستی جامعه آرمان پایان اما داشت پی در مهم

 پایان بهمثا به را فروپاشی این فوکویاما فرانسیس. دارد بیشتری اهمیت داری،سرمایه سیستم رقیب هایاندیشه

 داریهســرمای در تاریخ پایان آن، از عمومی برداشت که کرد تفسیر داریغیرسرمایه هاینظام سمت به تاریخ حرکت

 ــمتس به جهان حرکت برد کار بــه فوکویوما بعدهــا که دیگری اصطــالح. بود آمریکایی مدل دموکرات لیبرال

 نظریه تدموکرا لیبرال داریســرمایه تعبیر با عمل در که بود سیاسی-اقتصادی سیستم از «دانمارکی» مدل نوعی

 آمریکا هب نزدیک ساختاری امروزی چین باید فوکویاما بینیپیش اســاس بر .بود یافتــه فاصله تاریخش، پایــان

 هم فوکویاما خود که دهدمی نشان را متفاوتی سیاسی-اقتصاد الگوی و اجتماعی نظمی که حالی در کردمی پیدا

 باور این بر اما سنجید هم دموکراســی از غیر به معیاری بــا را هادولت عملکرد بتوان شاید گویدمی آن مقابل در

 ررنگپ نیز کشور این در فردگرایی مســاله چین، مانند کشوری در افراد ثروت افزایش و روند این ادامه در که است

 رارق هم کنار را محیطی زیســت و منابع به دسترسی امنیتی، شکاف شامل ساختاری شکاف سه  1.شــد خواهد

 موفق هاشکاف این کنترل در دموکراسی لیبرال. شــودمی ناشی کجا از فوکویاما امروز حرف که یابیممی در دهیم

  .است نبوده

                                                           
 .419 شماره مثلث، مجله تاریخ، پایان درباره فوکویاما تجدیدنظر به نگاهی لیبرال؛ داریسرمایه اتوپیای پایان ،(1397) رضا مجیدزاده، -1 



 

 
14 

 

 جدیدترین از یکی 1«سیاسی زوال و نظم» عنوان به خوب کتاب جدیدترین در (2014) فوکویاما فرانسیس اما

 نهادهای تحول مثابه به را سیاسی توسعه( 39 ص ،2014) فوکویاما. است داده ارایه را سیاسی توسعه هایتئوری

 و وزیراننخست یعنی دارد؛ تفاوت هاسیاست تغییر یا سیاسی انتقال با که کندمی تعریف زمان طی در سیاسی

 قواعد گیرد،می نام سیاسی نهادهای تحول که آنچه اما شودمی عوض قوانین روند،می و آیندمی جمهور روسای

: دهدیم شکل را سیاسی نظم پایه نهاد نوع سه. کندمی تعریف را سیاسی نظم و است جوامع سازماندهی زیربنایی

 .پاسخگویی سازوکارهای و قانون حاکمیت دولت،

 انحصاری موقعیت معین، قلمروی یک در مشروع زور کاربرد در که است مرکزی و مراتبیسلسله سازمان دولت

. اشدب متفاوت تواندمی نیز هادولت بودنغیرشخصی میزان پذیری،انطباق و پیچیدگی مشخصات بر افزون. دارد

 و خانواده طریق از امورشان چون شدندمی توصیف «پاتریمونال» و نبودند متمایز حاکم خانواده از اولیه هایدولت

 .شدمی مدیریت حاکم دوستان

 مقیدکردن نشانگر و سازدمی منعکس را جامعه درون گسترده اجماع که رفتارهاست از ایمجموعه قانون حاکمیت

 تغییر دخو نفع به را قوانین بتوانند حاکمان اگر. است اجماع همین توسط جامعه سیاسی کنشگران قدرتمندترین

 نافذبودن و آوریالزام. دارد زیادی وابستگی نیز قوا تفکیک به قانون حاکمیت. ندارد وجود قانون حاکمیت آنگاه دهند

 .است قانون حاکمیت مشخصه مهمترین قدرتمندان، برای حتی

. یاندیشدب خود منافع به فقط نباید و پاسخگوست جامعه کل منافع قبال در حکومت که معناست بدین پاسخگویی

 در نظم تحت و کنند انتخاب تا دهدمی اجازه شهروندان به آزاد و بیطرف چندحزبی انتخاباتی هایسیستم امروزه

 ،شهروندانش به حکومت پاسخگویی برای آن در که است مدرن دمکراسی پاسخگویی، از منظور بنابراین. آورند

 از نئوپاتریمونالیسم از شکلی امروزه که دهدمی شرح( 47-44 ص همان،) فوکویاما. شودمی تعریف خاصی روال

 یستمس بوروکراسی،) مدرن هایدولت ظاهری شکل سیاسی، رهبران آن در که است یافته تطور پاتریمونالیسم دل

 طی در. آنهاست خصوصی عایدی جهت در قواعد واقع، در اما اندپذیرفته را( دست این از و انتخابات حقوقی،

 القب در. نیست غیرشخصی دولت اما آیدمی میان به سخن عمومی منافع و عمومی کاالی از انتخاباتی کارزارهای

 ویامافوک. شوندمی پذیرفته سیاسی حامیان شبکه در سیاسی طرفداران سیاسی، تظاهرات در حضور یا دادنرای

 «استثماری نهادهای» اصطالح و( 1396) همکاران و نورث «محدود دسترسی نظم» با ارزهم را نئوپاتریمونالیسم

 .کندمی معرفی( 1394) رابینسون و اوغلوعجم

 توسعه خود، کتاب 36 فصل در او. است سیاسی توسعه از ایمرحله و تکاملی تئوری یک( 2014) فوکویاما تئوری

 و اگونیگون اصل دو تعامل بر مبتنی زیستی تکامل. کندمی قلمداد شناختیزیست تکامل با همسان را سیاسی

                                                           
1 - Fukuyama, Francis. "Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of 
Democracy". Stanford.edu. 



 

 

 

 یزیکی،ف محیط با تعامل و رقابت نتیجه در و دارند گوناگونی ماهیت سیاسی نهادهای نیز سیاست در است؛ انتخاب

 خاصی هایگونه البته. روندمی میان از دیگری نهادهای که حالی در آورندمی دوام زمان طی در معینی نهادهای

 دهدمی روی سیاسی زوال موارد، این در و شوندمی 1کژسازواری دچار محیط تغییر حین در هم سیاسی نهادهای از

 را خود اراده از ایدرجه انسان اما است تصادفی زیستی دگرگونی که هرچند. نیستند انطباق به قادر نهادها چون

 امکان نهادی، طراحی نتایج درباره چون نیست کامل آگاهی با اراده اعمال این. کندمی اعمال نهادها طراحی در

 .کند جبران را آنها تا کوشدمی و آموزدمی درس خود اقدامات از تدریج به انسان اما ندارد وجود کامل بینیپیش

  :است کرده فهرست زیر شرح به را جهان مختلف جوامع در سیاسی نهادهای گذارهای مهمترین از برخی فوکویاما

 قبیله سطح به باند سطح از  

 دولت سطح به قبیله سطح از  

 مدرن دولت به پاتریمونال سطح از  

 مستقل حقوقی هایسیستم توسعه  

 پاسخگویی رسمی نهادهای ظهور 

  

 بررسی را متفاوت مورد 4 کتاب این در فوکویاما مصداقی، تحلیل برای و اندداده رخ مختلف جوامع در گذارها این

 :کندمی

 درنم دولت یک به پاتریمونال دولت یک از آن گذار چگونگی که ناب دولت از اینمونه عنوان به دانمارک 

 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر

 کنندمی برداریبهره آن طبیعی منابع از رهبرانش که فاسد شدتبه دولتی عنوان به نیجریه. 

 پیروی-حامی محلی هایسیستم دارای که فاسد شدتبه هایدولت از اینمونه عنوان به ایتالیا و یونان 

 .هستند نافذی

 سازماندهی به قادر حال، زمان و پیش چندهزارسال در که نیرومند دولت از اینمونه عنوان به چین 

 .است بوده نیرومند شکل همین به خود چندباره

  

 و ارضتع حال در را قانون حاکمیت و دمکراتیک حکومت یا پاسخگویی قدرت، تولید یا دولت جنبه سه فوکویاما 

 ینا دمکراسی لیبرال در تنها و است حکومتی امور دشوارترین از یکی آنها میان توازن برقراری که داندمی تنش

 و ارامدک بوروکراسی) مدرن دولت یک باید ابتدا نیز توازن این استمرار برای. شودمی برقرار نسبی صورت به توازن

 آنگاه باشدن زمانی تقدم این اگر. شود فراهم قانون حاکمیت و پاسخگویی بستر سپس تا بگیرد شکل( وبری دولت

                                                           
1 - Maladapted  
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 چون رددا دنبال به را گسترده فساد که شودمی حاکم پروریویژه و جوییرانت سازی،دولت بر پاسخگویی تقدم در

 سپس. ودشمی توزیع حامیان بین رای قبال در عمومی منابع و است نگرفته شکل غیرفاسدی قدرتمند بوروکراسی

 .      باشد همگانی رای حق و پاسخگویی گام آخرین و شده پذیرفته قانون حاکمیت باید

 

 یورگن هابرماس ( 2-3

ها قرار دارند و با نظریه کنش ارتباطی یورگن هابرماس از اعضای مکتب انتقادی است که در گروه نئومارکسیست

 رسانی نکرده است اما نظریه او از اهمیتشود. البته اون نظریات خود را به اندازه فرانسیس فوکویاما بروزشناخته می

( درباره 1980و  1962دو اثر مهم یورگن هابرماس ) گیرد.مورد توجه قرار می و از این روی باالیی برخوردار است

گذار ساختاری حوزه عمومی و نظریه کنش ارتباطی، جایگاه و اهمیت کنش ارتباطی در فرایند توسعه غرب را 

فضا منظور از حوز عمومی، فضایی میان جامعه مدنی و دولت است که کنش ارتباطی در این سازد. منعکس می

عصاره نظریه هابرماس این است که نهادهای حوزه عمومی، روشنفکران، نیروهای اجتماعی، افتد. اتفاق می

  تعامل یمعنا به تباطیار کنشاند. های ارتباطی عقالنی در گذار اروپا به مدرنیسم کارگر افتادهجهان و کنشزیست

 یاھمنظا و جتماعیا یاھدارکر و اھرنجاھ دینتقااغیر شپذیر بر مبتنی متقابل رابطه ؛ستا افراد بین همرروز

 اھگفته  رعتباا  ردمو  در  یعود  حطر و آگاهانه صورت به برهان اقامه بر مبتنی فرایندی را گفتمان او. دینتقاا

 یک از جهانیستز که است باور این بر( 136 ص ،1384) هابرماس(. 74 ص ،1377 اباذری،) کندمی معرفی

 و مینهزپس انعنو به جهان یستز. ستا هشد ساخته مساله فاقد و یافتهشاعها بیشماک مینهزپس یاھوربا سلسله

 جهانزیست. پندارندمی مساله فاقد را آن نکنندگاکترمشا که یدآمی رکا به وضعیتی یفرتعا ایبر منبعی انعنو به

  .میکند هخیرذ نیز را پیشین هایسلن یتفسیر رکا

توان آن را بر اساس رویکرد ( نزدیک است و می2007هابرماس با مفهوم تداخل کامل عرفی ) مفهوم کنش ارتباطی

را ارایه کرد که در عوض فرض  ]شهروندان[عرفی مدلی از رابطه متقابل بین کنشگران  ها توضیح داد.نظریه بازی

ای این عدم استقالل یا وابستگی دهد. عرفی براستقالل آنها در اتخاذ راهبرد، اثر فرض عدم استقالل را نشان می

شناسی و علوم سیاسی سازگارتر است، دو اثر وابستگی ذهنی در سطح کنشگر متقابل که با رویکردهای جامعه

 هب نیاز بدون غیرمستقل اثر نوع دو هر احتسابها در نظر گرفت. انفرادی و اتخاذ اراهبردهای جمعی در میان گروه

 جدیدی جمعی تعادل ظهور امکان واسطه، نقش در سوم طرف کنشگر بازی یا قراردادی توافق دهی،سیگنال فرض

 ونگیچگ موضوع با( بازیگر چند یا سه با) اجتماعی بازی یک به نفری دو بازی یک از انتقال در. آوردمی وجود به را

 که دارد وجود بسیاری هایروش بازیگران هایجفت ترکیب برای. مواجهیم جمعی تداخل بندیفرمول و تعریف

 تداخل جفت یک در دیگر کوآکتر یک با 2کوآکتر هر آن در که 1طرفه دو تداخل( 1: از عبارتند آنها از روش سه

                                                           
1 - bi-partite 
2 - Quactor (quantum actor) 



 

 

 

 کوآکترها همه( 3 و دارد تداخل همجوار کوآکترهای نردیکترین از تعدادی با همزمان طور به کوآکتر هر( 2 دارد

    .  دارند تداخل یکدیگر با همزمان طور به

 و ارتباطی هایشبکه نوع سوم، یعنی تداخل کامل کوآکترها، همان کنش ارتباطی هابرماس است. از این منظر،

 یباالی کارایی و برسانند حداقل به را اطالعات خمیدگی و ساخته محقق را کامل تداخل قالب تا قادرند اجتماعی

  .  دارند خوداجرا فضایی در کنشگران انگیزش و اطالعات اصالح برای

 
 سه مدل رابطه متقابل اجتماعی و کنش ارتباطی -1 شکل

 
 (2007ماخذ: عرفی )

 

مدل سمت چپ نشانگر ارتباط کشد. را به تصویر می سه مدل رابطه متقابل اجتماعی و کنش ارتباطی، 1 شکل

تداخل جفت، مدل میانی نشانگر تداخل ستاره و مدل سمت راست نشانگر تداخل کامل یا مدل کنش ارتباطی 

های مختلف اجتماعی در حوزه عمومی، خمیدگی اطالعاتی به ها و الیهاست که در آن به خاطر گفتگوی بین گروه

های اجتماعی یکی از آید. تقویت شبکهی اجتماعی به وجود میرسد و بستر همکاری و هماهنگحداقل ممکن می

  عوامل موثر بر تداخل کامل در عرصه اجتماع است. 
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 سیاسی توسعه هایشاخص محاسبه روش و نظری مبانی -3
 ( دولت شکننده1-3 

 روی نرمال فشارهای انعکاس به شاخص این. شودمی منتشر( FFP) صلح بنیاد توسط شکننده دولت شاخص

 ضادت بروز سیاسی، هایریسک ارزیابی کنار در و پردازدمی هادولت شکست به منجر فشارهای شناسایی و هادولت

 روی که دهدمی دست به جهان کشور 178 از ساالنه بندیرتبه یک شاخص این. دهدمی هشدار نیز را مناقشه و

 به که معناست این به باشد باالتر کشور یک شاخص نمره هرچه. دارد تمرکز آنها بدنه به وارد مختلف فشارهای

 (CAST) تضاد ارزیابی سیستم اساس بر شاخص این. برعکس و شودمی نزدیک خطر زنگ سپس و هشدار وضعیت

 تایید و کیفی هایداده مقداری، هایداده از عبارتند آن به داده ورودی اصلی جریان سه و است شده طراحی

 به و 1990 دهه در تضاد ارزیابی سیستم. کنندمی مشخص را کشور هر( FSI) شاخص نمایی نمره که خبرگی

 الس در سیستم این. شد طراحی پیچیده هایمحیط در تضاد هایپویش و هاپیشران بهتر سنجش و درک منظور

 از لتدو شکنندگی شاخص. کند پذیرامکان را هادولت شکنندگی ارزیابی تا رفت کار به FSI محاسبه برای 2004

 ارشگز) از عبارتند که شودمی تشکیل اجتماعی و سیاسی اقتصادی، همبستگی، نماگرهای اصلی قسمت چهار

   (: 33 ص شکننده، دولت شاخص 2019

 

   همبستگی 

 امنیتی  -سیستم دفاعی 

  تفرقه میان فرادستان 

  نارضایتی گروهی 

    اقتصادی 

  فقر و رکود 

  توسعه نامتوازن 

 ها فرار انسان 

  سیاسی 

  مشروعیت دولت 

  خدمات عمومی 

   حقوق بشر و حاکمیت قانون 

  اجتماعی 

  فشارهای جمعیتی 

  پناهجویان و آوارگان 



 

 

 

  دخالت خارجی 

  
 ه: ها باید پاسخ داده شود کامنیتی این پرسش -برای نمونه درباره انحصار نیروی نظامی در شاخص سیستم دفاعی

 آیا نیروی نظامی یک کشور، تحت کنترل مدنی است؟   ♣

 های نظامی مخالف دولت وجود دارند؟ آیا گروه ♣

 نظامی وجود دارد؟ های شبهآیا فعالیت ♣

 ها ارتش خصوصی وجود دارد؟ آیا برای حفاظت از دارایی ♣

 آیا نیروی شوروشی وجود دارد که دولت و قلمروی کشور را کنترل کند؟   ♣

  

 ها از این دست است: ها نیز پرسشفرار انسان در رابطه با

 ای در حال ترک کشور هستند؟ آیا افراد حرفه ♣

 مداران و فرادستان سیاسی در حال ترک کشور هستند؟  آیا سیاست ♣

 آیا نسبت بزرگی از افراد دارای تحصیالت عالی در حال ترک کشور هستند؟  ♣

 اند؟ آیا افراد عضو طبقه متوسط شروع به بازگشت به کشور کرده ♣

 

 نمره و ارزیابی نظامی حمله و جنگ تروریسم، نظامی، کودتای مانند تهدیدهایی هایی،پرسش چنین به پاسخ با

 نمره و انسانی منابع دادن دست از یا حفظ نظر از کشور توسعه وضعیت یا امنیتی، -دفاعی سیستم زیرشاخص

 . شودمی محاسبه و تعیین ها،انسان فرار زیرشاخص

 و شودمی تجزیه دیگری هایزیرشاخص به آن نماگر 12 از یک هر که است صورت این به FSI محاسبه روش

 عموضو برجستگی و اهمیت سطح تا شودمی تحلیل و جستجو جهان سراسر ایرسانه هایداده آنها، از یک هر برای

 انگلیسی منابع کیفی هایداده سایر و تحقیقاتی هایگزارش مقاالت، شامل ایرسانه هایداده این. شود روشن

 سازی،نرمال فرایند یک در و المللیبین هایسازمان محاسبات از حاصل مقداری هایداده کنار در که هستند

 مستقل صورت به را کشور 178 از یک هر وضعیت نیز اجتماعی علوم پژوهشگران از گروه یک. شوندمی ترکیب

 سه این قتلفی. شوند مطمئن شاخص، ساالنه تغییرات از تا کنندمی مقایسه گذشته سال با را آن وضعیت و مطالعه

  1.کندمی تعیین را کشور هر FSI نمره داده، گروه

 

 

 

                                                           
1 - fragilestatesindex.org/methodology 
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 حکمرانی خوب( 2-3

. شودمی منتشر جهانی بانک توسط و 1990 دهه اواخر از شایسته تدبیر نظام شاخص یا خوب حکمرانی شاخص

 نترلک و قانون حاکمیت مقررات، کیفیت دولت، کارایی سیاسی، ثبات پاسخگویی، و نظر اظهار حق شاخص شش

 کرای آرت کافمن، دانیل توسط خوب، حکمرانی هایشاخص .است حکمرانی شاخص دهندهتشکیل عناصر فساد،

  .اندیافته توسعه جهانی بانک در لوباتون زویدو پابلو و

 آزادی، خانه و هریتیج بنیاد اکونومیست، اطالعات واحد نظیر موسساتی هاییافته اساس بر خوب حکمرانی شاخص

. شودمی استفاده 1(UCM) نامشهود هایمولفه مدل از جهانی بانک خوب حکمرانی شاخص برای. شودمی محاسبه

 زیربنایی و ژرفتر مفهوم یک از ناقصی عالمت داده، انفرادی منابع از یک هر است ممکن مدل، این اساس بر

 صورت به را J مولفه مشهود نمره معضل، این حل برای. است دشوار آن، مستقیم مشاهده که دهند ارایه حکمرانی

   :نویسیممی اختالل، جمله و نامشهود مولفه از خطی تابعی
 

 
  

 روش در. شودمی محاسبه خطا، جز یک و ذهنی هایداده از خطی تابعی صورت به حکمرانی، شاخص واقع در

UCM، آیندمی دست به مرحله سه در هاداده  :  

 .پذیرمقایسه واحدهای به آنها تبدیل و مختلف آماری منابع از استخراجی هایداده استانداردسازی .1

 اصلی. منابع متغیرهای از موزون میانگین صورت به حکمرانی شاخص ساخت .2

 .     هستند شاخص سنجش در دقت عدم از بازتابی که خطا هایحاشیه ساخت .3

 

 Jهای حکمرانی، یک نمره عینی از کشور توان برای هر یک از شاخصفرض بر این است که می UCMدر روش 

 (.   Ɛ( و جمله خطاست )Xنوشت. این نمره، تابعی خطی از حکمرانی ذهنی ) Kروی شاخص 

  ع متفاوت داده برخوردار است:شاخص حکمرانی از چهار منب

 پذیری جهانی.  ها از جمله گالوب و گزارش رقابتپیمایش از خانوارها و بنگاه 

 وکار از جمله واحد اطالعات اکونومیست و خدمات ریسک سیاسی. کنندگان اطالعات کسبتامین 

 گران بدون مرز.  نهاد از جمله خانه آزادی و گزارشهای مردمسازمان 

 ای توسعه.  های منطقههای بانک جهانی و بانکهای بخش عمومی از جمله ارزیابیسازمان 

  

                                                           
1 - Unobserved Component Model 



 

 

 

 برداشته گام سه کار این برای. شوندمی گیریاندازه پایه منابع از هاداده تجمیع با WGI هایسنجه از یک هر

 :شودمی

. برای نمونه پرسش مربوط به WGIهای منابع انفرادی به هر یک از شش نماگر گام اول: انتساب داده ♣

محیط تنظیم مقررات به کیفیت مقررات و سنجه مربوط به آزادی مطبوعات به پاسخگویی و امکان اعتراض 

 شود. نسبت داده می

های هر یک از منابع . پرسش1های منابع انفرادی در فاصله بین صفر و بندی دوباره دادهمقیاس گام دوم: ♣

شود و هر چه مقدار متناظر آنها باالتر باشد به نتایج بهتر در زمینه نسبت داده می 1 انفرادی به بازه صفر تا

)حداکثر(  4)حداقل( تا  1شود. برای نمونه، چنانچه اگر مقیاس پاسخ یک پرسش از حکمرانی تبدیل می

 شود:  تبدیل می 0.33از این پرسش به نمره  2باشد آنگاه نمره 

 
 مربوط باشد آنگاه میانگین آنها به حساب خواهد آمد.   WGIک بعد ویژه از اگر بیش از یک پرسش به ی

( برای ساخت یک میانگین وزنی از UCMاز یک مدل عناصر نامشهود ) استفاده  گام سوم: ♣

از  jشود که نمره کشور نماگرهای انفرادی برای هر منبع. برای هر یک از شش نماگر حکمرانی فرض می

به  𝜀𝑗𝑘و یک جمله اختالل  jg، یعنی jابعی خطی از حکمرانی نامشهود در کشور ، تjkyیعنی  kشاخص 

 شرح زیر است:  

 

𝑦𝑗𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑘(𝑔𝑗 + 𝜀𝑗𝑘) 

 

را به   jg، یعنی jدر معادله باال، آلفا و بتا نشانگر پارامترهایی هستند که حکمرانی نامشهود در کشور 

از توزیع تصادفی نرمال با میانگین صفر و  jgشود که رض میکنند. فنگاشت می kهای مشهود منبع داده

برخوردار است. به عبارت دیگر واحدهای نماگرهای تجمعی حکمرانی، از جنس متغیر نرمال  1واریانس 

نیز نشانگر دو  𝜀𝑗𝑘گیرند. جمله اختالل قرار می 2.5تا  -2.5تصادفی خواهند بود که در فاصله تقریبی 

در رابطه بین حکمرانی واقعی و نماگر مشهود است. اول، جنبه خاصی از حکمرانی که منبع عدم قطعیت 

شود امکان سنجش ناقص در هر کشور را دارد و خطای مربوط به خبرگان پوشش داده می kتوسط نماگر 

سازد. دوم، رابطه بین مفهوم خاص مورد سنجش ها را منعکس می)پیمایش( یا نمونه )شهروندان و بنگاه

تر حکمرانی، کامل یست. هر دو عدم قطعیت در واریانس جمله و جنبه متناظر گسترده kوسط نماگر ت

اخالل بازتاب خواهند داشت به طوری که واریانس کمتر به معنای دقت بیشتر شاخص است )کافمن، 

 (.    10-5، صص 2010کرای و ماستروزی، 
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 شاخص صلح( 3-3

 تصاداق موسسه توسط و شودمی تعریف خشونت از ترس یا خشونت نبود در حاصل هارمونی اساس بر صلح شاخص

 و سنجش ابزارهای توسعه برای که است جهانی اندیشگاه یک صلح و اقتصاد موسسه. است شده طراحی صلح و

 را نماگرها این 2007 سال در خبرگان از پانلی. کندمی فعالیت آن اقتصادی فواید مقداری نمایش و صلح تحلیل

 یک منفی صلح سطح GPI شاخص. شوندمی سازینرمال 5 تا 1 مقیاس در نماگر هر نمرات تمامی. اندداده ارایه

  :سنجدمی دامنه سه از استفاده با را کشور

 المللی ستیز جاری داخلی و بین 

  تعداد و طول مدت ستیز درونی 

 یافته بیرونی    تعداد مرگ ناشی از ستیزهای سازمان 

  تعداد، طول مدت و نقش در ستیزهای بیرونی 

 یافته شدت ستیز درونی سازمان 

 روابط با کشورهای همسایه 

  امنیت و ایمنی اجتماعی 

 شده در جامعه   سطح جرایم درک 

  تعداد پناهجویان و آوراگان داخلی به صورت درصدی از جمعیت 

 ثباتی سیاسی بی 

  مقیاس ترور سیاسی 

  اثر تروریسم 

 بار یم خشونتسطح جرا 

 آمیز احتمال تظاهرات خشونت 

  هزار نفر جمعیت 100تعداد افراد زندانی در هر 

  هزار نفر جمعیت 100تعداد افسران امنیتی داخلی و پلیس در قبال هر 

 سازی  نظامی 

 داخلی مخارج نظامی به صورت درصدی از تولیدناخالص 

  هزار نفر جمعیت 100تعداد سرباز نظامی در قبال هر 

  هزار نفر جمعیت  100حجم واردات اسلحه در قبال هر 

  هزار نفر جمعیت  100حجم صادرات اسلحه در قبال هر 

 بانان سازمان ملل  سهم از پرداختی مالی به صلح 



 

 

 

 ای های سالح سنگین و هستهقابلیت 

 های سبک. های کوچک و اسلحهسهولت دسترسی به ارتش 

 

ص اصلی صلح درونی و صلح بیرونی )صلح در بیرون از مرزهای یک کشور( برای محاسبه شاخص صلح، دو زیرشاخ

درصد است. وزندهی عناصر هر یک  40درصد و وزن صلح بیرونی  60شود. وزن صلح درونی با یکدیگر تجمیع می

  انجام شده است. 5تا  1از این دو شاخص نیز در مقیاس 

 

  
  



 

 
24 

 

 هاشاخص اساس بر ایران در سیاسی توسعه وضعیت تطبیقی تشریح -4 

 ( دولت شکننده1-4

 احتمال افزایش نظر از) کشورها بدترین فهرست دو از یک هیچ در ایران نام شاخص، این 2019 سال گزارش طبق

 در انایر نام وجود، این با. نیست( تضاد و تنش بروز احتمال کاهش نظر از) کشورها بهترین و( تضاد و تنش بروز

 ولتد شاخص. دارد قرار باال هشدار درجه با کشورهایی فهرست در کامبوج و گواتماال ترکیه، مانند کشورهایی کنار

 تغییر واحد -1.3 گذشته، سال به نسبت و است کرده کسب شاخص این در را 120 از 83 نمره ایران شکننده

  .    است ایران شکننده دولت شاخص وضعیت بهبود معنای به منفی رقم. دهدمی نشان
 طیف اما. کندمی نمایندگی را باثبات وضعیت سبز، رنگ و است پایدار وضعیت معنای به تیره آبی رنگ 1 نقشه در

     .دهدمی نشان را خطرزنگ وضعیت قرمز و هشدار وضعیت نارنجی و زرد رنگ

 
2019وضعیت شاخص دولت شکننده کشورها در سال . 1نقشه   

 
شاخص دولت شکننده  2019منبع: گزارش سال   

 

  : 1اندشاخص دولت شکننده کشورها از نظر پایداری تا زنگ خطر فهرست شده 2019بر اساس گزارش سال 

 

  کشورهایی مانند فنالند، نروژ، سوئیس و دانمارک در گروه کشورهای بسیار پایدار؛ 

   کشورهایی مانند نیوزیلند، سوئد، لوگزامبورگ، آلمان و سنگاپور در وضعیت پایدار؛ 

                                                           
1 - The Fund for Peace, (2019), "FRAGILE STATES INDEX: ANNUAL REPORT 2019, Report designed and edited 

by J.J. Messner, The Fund for Peace.  



 

 

 

   کشورهایی مانند فرانسه، کره جنوبی، اروگوئه و شیلی در وضعیت بسیار باثبات؛ 

 ؛ ترثباتکشورهایی مانند امارات متحده عربی، اسلواکی، اسپانیا، لهستان، قطر و عمان در وضعیت با 

  کشورهایی مانند مالزی، کوبا، بحرین و غنا در وضعیت هشدار؛ 

  کشورهایی مانند تونس، عربستان سعودی، اندونزی، اوکراین و چین در وضعیت افزایش هشدار؛ 

  کشورهایی مانند تانزانیا، ترکیه، گواتماال، کامبوج، ایران، مصر و ونزوئال در وضعیت هشدار باال؛ 

 لیبی، کنگو، کره شمالی و پاکستان در وضعیت زنگ خطر؛ کشورهایی مانند موریتانی ، 

  کشورهایی مانند افغانستان، سودان و چاد در وضعیت زنگ خطر شدید؛ 

   .کشورهایی مانند سوریه، سودان جنوبی و یمن در وضعیت زنگ خطر بسیار شدید 

  

ر در منطقه خاورمیانه و برخی از وضعیت شاخص دولت شکننده ایران را در مقایسه با کشورهای همجوا  1نمودار 

دهد. بر اساس نمودار، امارات متحده عربی، بهترین و یمن بدترین کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز نشان می

دفاعی، تفرقه میان فرادستان و دخالت خارجی در  -میزان شکنندگی دولت را دارند. یمن از نظر سیستم امنیتی

شاخص شکنندگی دولت قرار دارد. بدترین عملکرد امارات متحده عربی در شاخص بدترین وضعیت ممکن از نظر 

شود. اما ایران، در نیمه پایین این طیف، بدترین عملکردها را در تفرقه دولت شکننده به حقوق بشر مربوط می

تفرقه  هم، از نظردفاعی در رتبه ن-میان فرادستان، نارضایتی گروهی و مشروعیت دارد. ایران از نظر سیستم امنیتی

در میان فرادستان در رتبه پنجم، از نظر نارضایتی گروهی در رتبه پنجم، از نظر توسعه نامتوازن در رتبه چهارم، 

ها در رتبه نهم، از نظر مشروعیت، رتبه هفتم، از نظر خدمات از نظر فقر و رکود در رتبه یازدهم، از نظر فرار انسان

حقوق بشر رتبه ششم، از نظر فشارهای جمعیتی رتبه پانزدهم، از نظر پناهجویان عمومی، رتبه سیزدهم، از نظر 

 در میان کشورهای منطقه را دارد.          رتبه دوازدهم و از نظر دخالت خارجی رتبه دهم شکنندگی دولت
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ای شاخص دولت شکننده ایرانوضعیت مقایسه. 1نمودار   

 
 

کشد. بر اساس این را به تصویر می 2019-2006، روند تحوالت شاخص دولت شکننده ایران برای دوره 2نمودار 

 2010، میزان شاخص در سال 2010نمودار، سال 

به باالترین مقدار خود رسیده که نشانگر وخامت و 

شکنندگی دولت بوده اما بعد از این سال، وضعیت 

بهبود گذاشته  شاخص دولت شکننده ایران رو به

 است.    

بهترین عملکرد از نظر فاصله  2007و  2019سال 

از شکنندگی دولت را دارند. برای امکان مقایسه 

های دولت شکننده بهتر روند، عملکرد زیرشاخص

در  2019و  2016، 2011، 2006های برای سال

مقایسه شده است. فشارهای جمعیتی در  3نمودار 

دهد اما نارضایتی گروهی، مشروعیت و تفرقه میان فرادستان ال دیگر بهبود نشان مینسبت به سه س 2019سال 



 

 

 

تغییر معناداری ندارد اما وضعیت توسعه نامتوزان و خدمات عمومی و  افزایش یافته است. دخالت خارجی،

 سازد. با این وجود فقر و رکود افزایش پیدا کرده است. پناهجیوان نیز بهبود را منعکس می

 

2019و  2016، 2011، 2006های مقایسه وضعیت شکنندگی دولت در سال. 3مودار ن  

  
 

 حکمرانی خوب ( 2-4

 جدیدترین) 2018 سال در خاورمیانه و قفقاز و میانه آسیای منطقه در خوب حکمرانی شاخص وضعیت 4 نمودار 

 ،یمن نمودار، اساس بر. است شده گنجانده نمودار این در هم روسیه کشور آمارهای البته. دهدمی نشان را( گزارش

 برای یحکمران عملکرد بهترین و هستند دارا را منطقه این در حکمرانی وضعیت بدترین عراق، و افغانستان سوریه،

 ترموشکافانه نگاهی حکمرانی هایشاخص به اگر. است قطر و قدس اشغالگر دولت عربی، متحده امارات کشورهای

 که یحال در دارد را عملکرد بدترین یمن و بهترین متحده امارات فساد، کنترل زیرشاخص نظر از آنگاه بیاندازیم

 حاکمیت نظر از. دارد را -0.96 نمره+ 2.5 تا -2.5 بازه در و است منطقه کشور امین15 فساد، کنترل نظر از ایران

 ترینپایین رد سوریه و رتبه باالترین در اشغالگر دولت که طوری به است برقرار مشابه نسبتبه وضعیتی نیز قانون

 شاخص 2018 گزارش در. است کرده کسب را -0.69 نمره ام14 جایگاه در ایران و دارد قرار یمن کنار در رتبه

 جایگاه در حکومت اثربخشی نظر از ام،21 جایگاه در مقررات کیفیت نظر از ایران جهانی، بانک خوب حکمرانی

 منطقه ام16 جایگاه در پاسخگویی و اعتراض نظر از و ام17 جایگاه در خشونت نبود و سیاسی ثبات نظر از ام،14

  .       گیردمی قرار ضعیف متوسط جایگاه در ایران خوب، حکمرانی هایشاخص مجموع نظر از مجموع، در. دارد قرار
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2018در سال  ای شاخص حکمرانی خوب ایرانوضعیت مقایسه. 4نمودار   

 
  شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی 2018گزارش منبع: 

 

 که شودمی مشاهده کنیم مالحظه را 2018 تا 2006 دوره در ایران خوب حکمرانی شاخص تحوالت روند چنانچه

 -1.61 سطح تا افت وجود با و است بوده بهبود به رو دوره این طی در پاسخگویی و اعتراض زیرشاخص وضعیت

 شاخص برای را روند این 5 نمودار. است یافته بهبود -1.32 سطح به 2018 سال در 2013 و 2010 هایسال در

 اثربخشی پاسخگویی، و اعتراض هایزیرشاخص عملکرد که حالی در نمودار، طبق. دهدمی نمایش ایران حکمرانی

 را لوبینامط عملکرد فساد کنترل اما است یافته بهبود دوره این طی در قانون حاکمیت و مقررات کیفیت حکومت،

 را فساد کنترل توانمی بنابراین. است گرفته اوج دوباره 2015 سال در نسبی بهبودی یک از پس و دهدمی نشان

  .   آورد شمار به ایران سیاسی توسعه ابعاد برانگیزترینچالش از یکی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018تا  2006روند تحوالت شاخص حکمرانی خوب ایران در دوره  -5نمودار   

 
 

 

 شاخص صلح ( 3-4

ام منطقه خاورمیانه و شمال افریقا 12در رتبه  2.542، ایران با نمره 1شاخص صلح 2019در گزارش  شاخص صلح

(MENA قرار دارد. کشورهایی مانند قطر، کویت، امارات متحده عربی عربستان و مصر در وضعیتی بهتر از ایران )

، 6نمودار  اند.عراق و یمن در وضعیتی بدتر از ایران قرار گرفتهو کشورهایی مانند فلسطین، رژیم اشغالگر، لبنان، 

  دهد. تغییرات مثبت و تغییرات منفی شاخص صلح کشورها را نشان می

 

2018کشورها نسبت به سال  صلح شاخص منفی تغییرات و مثبت تغییرات -6نمودار  

   
 شاخص صلح 2019ماخذ: گزارش سال 

                                                           
1 - www.economicsandpeace.org 
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  2019کشورهای جهان در سال وضعیت شاخص صلح در  -2نقشه 

  
  http://visionofhumanity.org/reportsماخذ: 

 

، 2است. در نقشه  2به شرح نقشه  2019نتایج ارزیابی وضعیت شاخص صلح برای کشورهای جهان در سال 

خ به معنای صلح اندک یا احتماال باالی بروز تنش داخلی یا خارجی های سرهای آبی به معنای صلح باال و رنگرنگ

است. از این منظر، ایران در گروه صلح اندک قرار دارد و برای دو سال متوالی، وضعیت صلح آن رو به وخامت بوده 

از درصدی  4.6و  8های امنیت و ایمنی و تضاد در جریان در هر دو بعد داخلی و خارجی با افت است. شاخص

  عوامل موثر بر روی این کاهش صلح هستند. 

  

  

http://visionofhumanity.org/reports


 

 

 

 سیاسی توسعه جدید هایمدل و هاتئوری راهبردی هایداللت -5
های جدید توسعه سیاسی در عبارت جیمز مدیسون درباره دمکراسی و ها و مدلمهمترین داللت راهبردی تئوری

 فدرالیسم هویداست: 

ن یا راندند آنگاه کنترل از بیرواگر فرشتگان حکم میودند آنگاه به حکومت نیازی نبود. اگر همه افراد فرشته ب»

بندی حکومت که بر اساس حکمرانی انسان بر انسان است، درون حکومت هم ضرورتی نداشت. در چارچوب

ود تا مکلف ش دشواری اصلی این است که باید حکومت توانمند باشد تا بر مردم حکم براند و در گام بعدی باید

 (.  322، ص 1961)روزیتر،  «خود را کنترل کند

 

های مدیسون دو گام مهم در توسعه سیاسی را مطرح کرده است: تشکیل حکومت و کنترل حکومت. به زبان تئوری

جدید توسعه سیاسی، عبارت مدیسون روی ایجاد یک دولت باثبات و دایمی )یک سازمان مدرن( که خشونت و 

های حاکمیت قانون و کنترل نظامیان، مهار کند و خشونت خود این دولت، در چارچوب مکانیزمکنترل میزور را 

    دهد. های جدید توسعه سیاسی را نشان میها و مدلهای راهبردی تئوریداللت، 7نمودار  شود، تاکید دارد.می

 

 سیاسی توسعه جدید هایمدل و هاتئوری راهبردی هایداللت -7نمودار 
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بر اساس نمودار، چهار مسیر برای توسعه سیاسی متصور است: الف( مسیر از سمت شرایط آستانه و بر اساس 

 هایهای باثبات دایمی؛ ب( مسیر از سمت تکثرگرایی، آزادی رسانهحاکمیت قانون، کنترل نظامیان و سازمان

دی؛ پ( توسعه کنش ارتباطی؛ و های خواهان رفع تبعیض در مشارکت انتخابی و انتقامستقل و پذیرش جنبش

  ت( رعایت توالی از بوروکراسی قدرتمند و ضدفساد به حاکمیت قانون و سپس پاسخگویی. 

عه کمبودهای زیر در مسیر توسدهد که های توسعه سیاسی نشان میارزیابی وضعیت تطبیقی ایران از نظر شاخص

 سیاسی ایران باید جبران شود: 

  تفرقه و تضاد در میان فرادستان 

  نارضایتی گروهی 

  توسعه نامتوزان 

  مشروعیت 

  کنترل فساد 

  ثبات سیاسی و نبود خشونت 

  قابلیت اعتراض و پاسخگویی حکومت 

  مدیریت تنش درونی 

 المللی( مدیریت تنش بیرونی )بین 

  تقویت امنیت و ایمنی 

  

ها که هر یک از این کمبودها به کدام جنبه توسعه سیاسی در تئوریمالحظه کرد  7توان در مقایسه با نمودار می

دهد که برای توسعه سیاسی ایران و طراحی نشان می 8نمودار  (.8شود )نمودار های جدید مربوط میو مدل

 های حقوقی و قضائیراهبردهای آن، توجه به حاکمیت قانون در میان فرادستان، کنترل نظامیان، توسعه سیستم

های اعتراضی خواهان حق مشارکت شناختن جنبشرسمیتهای آزاد و مستقل، بهتقل، بسترسازی رسانهمس

رت های مختلف مردم و نخبگان ضروانتخابی و انتقادی، توسعه کنش ارتباطی و تداخل کامل گفتگومحور بین گروه

   اساسی دارد. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 های جدید توسعه سیاسیهای راهبردی تئوریداللتکمبودهای توسعه سیاسی ایران به نگاشت  -8نمودار 
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 منابع

   .نو گام، انتشارات ایران در سیاسی توسعه موانع( 1380بشیریه، حسین ) -

 ، )گردآورنده؛ حسین بشیریه(، انتشارات نگاه معاصر. گذار به دمکراسی( 1384بشیریه، حسین ) -

سروری، ، ترجمه غالمرضا خواجهها در توسعه سیاسیتوالیها و بحران( 1380پای، لوسین و دیگران ) -

 دانشکده مطالعات راهبردی. 
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