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Extended Abstract
Introduction
The importance of development, especially the political dimension of
development, has caused the theorists of different development paradigms
(schools: modernization, dependency, and post-development), to provide
numerous definitions, solutions, and indicators during the past half century
(Ezkia and Ghaffari, 2016, Sa'i , 2004). For this reason, it seems to be almost
impossible to provide a single and universal definition of development and
its political dimension. But there are commonalities among the definitions
and indicators that have been presented for the concept of political
development. Most theorists believe that political development means
increasing the capacity of the political system in order to respond to society's
demands for participation in political processes (Badi, 2014, Saifzadeh,
2015). Increasing the capacity of the political system also requires a
democratic political structure, active civil society, free and fair elections,
independent and free media, separation of powers, political legitimacy,
political equality, political freedom, civil liberties, independence of the
judicial system, structural differentiation (separation of the political structure
from economic structure and cultural structure), and... Simultaneously with
the concept of political development, many researchers and institutions
presented different models and indicators to measure the state of political
development (or democracy) of societies. The studies carried out show that,
firstly, the mentioned models did not pay attention to some important
components of political development; For example, the component of
structural differentiation, which is mentioned as one of the important
characteristics of political development (Sifzadeh, 2013), and is among the
important and necessary conditions for increasing the capacity of the political
system, is not present in the list of indicators of the mentioned models;
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Secondly, it seems that the existing models lack theoretical support and have
been formed based on the symptoms of the western democratic political
systems, and this has caused a lack of coherence between the indicators in
each of the previous models. It is mainly affected by the state of western
democratic political systems. The existing vacuum has become the problem
of the present research and the future research tries to take into account the
existing models and their evaluation, and with the help of the theoretical
framework of institutionalism, and finally, according to more appropriate and
accurate indicators, as much as possible. Provide a more coherent, complete
and accurate model for measuring political development. Thus, it can be said
that the innovation of the upcoming research is to present a new model to
measure the state of political development. The researcher hopes that future
researchers will be able to describe and explain the state of political
development in Iran and other countries with the help of the proposed model.
According to the nature of the problem under study, a descriptive-analytical
method has been chosen, and a documentary method has been chosen to
collect the materials.
Methodology
The method used in this research is descriptive, and the method of collecting
information is the use of reliable library and internet sources.
Results and Discussion
The role and importance of political power in the distribution of values has
caused many people to seek political power throughout history; On the other
hand, the lack of rules to determine how to acquire political power will bring
violence, disorder and political instability, and finally, the possibility of
collective life will face a serious threat. Therefore, the existence of rules in
order to regulate the political action of people around the acquisition of
political power is necessary and essential, and the rules will be established
and institutionalized if they are efficient and useful and enjoy social
acceptance; It means that the people present in every age have accepted the
political rules as fair, appropriate, humane and natural rules. For example,
the rule of inheritance, unlike the method of murder and assassination, is
among the rules that were created in the past for the peaceful acquisition and
transfer of power, but today, many societies consider the rule of inheritance
to be inefficient, unfair and unnatural. And for this reason, it is obsolete, and
if the political system of a country wants to continue to use this method to
acquire and transfer power, it will certainly face the dissatisfaction and
protest of the society and, by its nature, violence, disorder and political
instability. . Therefore, the existence of political rules in order to organize th e
political action of individuals is necessary and necessary.
Today, due to the extensive changes that have occurred in various political
(such as the formation of the modern nation-state institution), economic
(such as the industrial revolution) and cultural (such as the Renaissance)
society, organizing the political action of individuals is only limited to
obtaining Power does not become political, but the monopoly of political
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power, the way of exercising political power, the separation of political
power from economic and cultural power, the integration of political power
into social power, is necessary and necessary. In this way, it can be said that
the improvement of human life in the field of politics requires the
implementation of rules for the political action of people around political
power, which includes various aspects that can be collectively called the
institutionalization of political power. The (more) institutionalization of
political power can improve the status of various criteria that theorists have
provided for the concept of political development, and vice versa. In fact,
political development is impossible until political power is institutionalized,
and there is a direct relationship between the two (Posner and Young, 2006).
The proposed model of the research is also based on the same assumption
and based on different aspects of institutionalization of political power. In the
next part, different aspects of political power institutionalization and
indicators to measure each of them will be introduced.
Institutionalism is based on the assumption that living society needs rules
that organize people's actions in different political, economic and cultural
fields; The efficiency and social acceptance of the rules will eventually lead
to their stabilization (institutionalization) and then become the behavioral
pattern of people. The political action of individuals is not an exception to
this rule, and for this reason, numerous political institutions have been
created to organize political affairs. Because, political action, without the
existence of political institutions, will end in violence and political
instability, and ultimately the threat of survival. Today, political action is not
only limited to the acquisition and exercise of political power, but also
includes various aspects of political power, including monopoly, distribution,
and integration of political power. Therefore, the relationship between
political affairs, political power, political development, and institutionalism
is as follows. It means that social life is not empty or an escape from political
power and human beings are required to institutionalize political power to
prevent disorder and political violence (Popitz, 2017). Along with the
institutionalization of political power, various components of political
development, such as: political competition, political participation, political
freedom, increasing the capacity of the political system, political stability,
etc., will be promoted. Based on this assumption, in the following, different
aspects of the institutionalization of political power and how to quantify it
and its measurable indicators will be introduced.
Conclusion
The problem of the article was to evaluate the models of measuring the
concept of political development and present a new model in such a way that
it does not have the shortcomings of the previous models. Of course, the
proposed model of the research (see picture no. 11) does not claim to be
comprehensive and inviolable, but compared to the previous models, it seems
to be somewhat more accurate and complete and covers more areas of the
concept of political development. Gives, although still parts of the concept of
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political development are neglected and it is hoped that they will be
completed by other researchers in the future. Of course, it should be noted
that one of the reasons for this is the qualitative nature of the concept of
development, which makes it difficult and challenging to quantify and
measure it, unlike other areas (such as economic development). The
proposed model, in addition to being able to provide a more comprehensive
and accurate picture of the state of political development, can also be used to
explain the state of political development of societies and its pathology. In
fact, according to the theoretical framework of institutionalism, the state of
institutionalization of political power in any society is a product of the
governing institutional arrangements of that country, and the governing
institutional arrangements were also created by powerful political currents in
the past, so that their position in the arena to stabilize the power; For
example, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, as one of the most
important institutions affecting the state of institutionalization of political
power, was created in the early days of the revolution by the political Islamic
movement of jurisprudence, which was the most powerful movement at that
time, although other political movements (such as Islamic liberal movement,
Islamic left and non-Islamic left, secular nationalist) played a role in the
creation of this institution to some extent, but according to the available
evidence and documents, the political Islamic jurisprudence movement is
considered the most effective movement in the process of creating the
constitutional institution. ; Therefore, by using the theoretical framework of
institutionalism and the proposed research model, in addition to describing
and presenting a picture of the state of political development, in terms of
explanation and political sociology, it is also possible to examine how the
process of institutionalization, the political forces effective in it, the role of
institutions focused on the institutionalization of political power and the
identification of political development challenges.
Keywords:

Political

Development,

Democracy,

Political

Power,

Institutionalism.
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Picture number (11): The proposed research model for measuring the
state of political development (democracy)
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مقدمه
اهمیت توسعه ،بهویژه بعد سیاسی آن ،سبب شده است که در نیی ری ن گتشیته ن ییهپی دازان
پارادای های گوناگون توسعه (مکاتب نوسازی ،وابستگی ،و پساتوسعه) ،تع یفهیا ،راهکارهیا،
و شییا های پ شییماری ب ی ای آن ارائییه دهنیید (ازکیییا و ارییاری1386 ،؛ سییا،ی.)1384 ،
بههمیندلیل ،بهن میرسد ،ارائۀ تع یف یگانه و جهیانشیمولی از توسیعه و عبعید سیاسیی آن،
تق یبا ناممکن باشد؛ ولی در میان تع یفها و شا

هایی که تا امی وز بی ای مرهیوو توسیعۀ

سیاسی ارائه شده است ،همانندیهایی وجود دارد .بیشت ن یهپ دازان ب این ن ند کیه توسیعۀ
سیاسی ،بهمعنای افزایش ظ فیت ن او سیاسی در راسیتای پاسی بیه تقاایاهای جامعیه بی ای
مشارکت در ف ایندهای سیاسی است (بدیع1384 ،؛ سیفزاده .)1392 ،افزایش ظ فییت ن یاو
سیاسی نیز نیازمند دمک اتیک بیودن سیا تار سیاسیی ،جامعیۀ میدنی فعیا  ،انتخابیا آزاد و
منصرانه ،رسانههای مستقل و آزاد ،ترکییک ریوا ،مشی و،یت سیاسیی ،ب ابی ی سیاسیی ،آزادی
سیاسی ،آزادی های میدنی ،اسیتق

دسیتگاه ر یا ،تمایزییابی سیا تاری (انرکیاس سیا تار

سیاسی از سا تار ارتصادی و سا تار ف هنگی) ،و ...است .ه زمیان بیا حی ف مرهیوو توسیعۀ
سیاسی ،پژوهشگ ان و مؤسسههای بسیاری ،الگوها و شا

های گوناگونی را بی ای سینجش

واعیت توسعهیافتگی سیاسیی (ییا دموک اسیی( ))1جوامیع ارائیه دادهانید (جیدو شیمارۀ .)1

ب رسیهای انجاوشده نشان میدهد که  )1الگوهای یادشده به ب ی از مؤلرههای مه توسیعۀ
سیاسی توجهی نداشتهاند؛ به،نیوان مایا  ،مؤلریۀ تمایزییابی سیا تاری کیه بیه،نیوان یکیی از
ویژگیهای مه توسعۀ سیاسی از آن یاد میشود (سیفزاده )1392 ،و ازجمله ش طهای مهی
و ا وری افزایش ظ فیت ن او سیاسی است ،در فه ست شا

های الگوهای یادشده وجود

ندارد؛  )2بهن میرسد ،الگوهای موجود ،فارد پشیتوانۀ ن ی ی بیوده و تنهیا ب پاییۀ نشیانگان
موجود در ن اوهای سیاسی دموک اتیک ا بی ،شکل گ فتهاند و همین ام سبب شده است کیه
بین شا

های موجود در ه یک از الگوهای پیشین ،انسیجاو وجیود نداشیته باشید و بیشیت

متأث از واعیت ن اوهای سیاسی دموک اتیک ا بی باشند .یأ موجیود ،بیه مسیئلۀ پیژوهش
حاا تبدیل شده و پژوهش پیشرو سعی ک ده است با توجه بیه الگوهیای موجیود و ارزییابی
آنها ،و بهکمک چارچوب ن ی نهادگ ایی ،و س انجاو ،با توجه به شا

هیای مناسیبتی و

دریقت  ،تاحدامکان ،الگوی منسج ت  ،کاملت  ،و دریقت ی ب ای سنجش توسعۀ سیاسیی ارائیه
دهد .بهاینت تیب ،میتوان گرت ،نوآوری پژوهش پیشرو ،ارائۀ الگیوی نیوینی بی ای سینجش
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واعیت توسعۀ سیاسی است .نویسندگان این مقاله ،امیدوارند که پژوهشگ ان بعدی بتوانند بیا
کمیک الگیوی پیشینهادی ،بیه تویییف و تبییین وایعیت توسیعهییافتگی سیاسیی در ایی ان و
کشورهای دیگ بپ دازند .با توجه به ماهیت مسئلۀ موردمطالعه ،روش توییرییتحلیلی ،و ب ای
گ دآوری دادهها ،روش اسنادی انتخاب شده است.
جدول شماره ( .)1الگوهای سنجش دموکراسی (توسعۀ سیاسی)

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

1

تقدیر
مردمساالری

محبوب
شهبازی

1380

2

درسهای
دموکراسی
برای همه

حسین
بشیریه

1380

3

الگوی پلیارشی

رابرت دال

1378

4

PACL

آدام
پرزوسکی و
همکاران

1993
و
1996

5

الگوی بولن

کنث بولن

1990
و
2009

6

الگوی تغییر
رژیم سیاسی

مارک
گاسیروسکی

1996
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شاخص های الگوی سنجش
بهنظر نویسنده ،از طریق شاخصهایی همچون )1 :ابعاد اقتدار ( یعنی تنظیم
مقررات مربوط به مشارکت سیاسی ،میزان رقابتی بودن مشارکت سیاسی،
میزان محدود یتهای مربوط به تصمیمگیریهای اجرایی و قلمرو مقررات
دولتی در زمینۀ فعالیت های غیرسیاسی) ،نحوۀ دستیابی به مناصب اجرایی
ردهباال (یعنی تنظیم مقررات ،رقابتی بودن مناصب ،باز بودن فضای رقابتی) و
ساختار حکومت (یعنی مرکزیت دولت و قوه مجریه) ،میتوان به سنجش
وضعیت دموکراسی پرداخت.
بهنظر نویسنده ،از طریق سنجش میزان «دموکراتیک شدن حکومت» و «استقرار
حقوق و آزادیهای دموکراتیک» میتوان میزان پیشرفت دموکراسی را مشخص
کرد .میزان دموکراتیک شدن حکومت به میزان مسئولیتپذیری مقامات دولتی و
امکان مشارکت و رقابت در سیاست وابسته است؛ و حقوق و آزادیهای
دموکراتیک ،به آزادیهای مدنی و سیاسی ،بهویژه آزادی اندیشه و بیان و اجتماع
اشاره دارد.
بهنظر نویسنده ،از طریق سنجش شاخصهایی همچون :آرای برابر ،مشارکت
مؤ ثر ،حاکمیت مردم ،مشارکت برابر ،میتوان به سنجش وضعیت دموکراسی
پرداخت.
نویسندگان ،با سنجش دو شاخص مکان تصمیم گیری و حق سرمایهگذاری،
سه نوع رژیم سیاسی را تشخیص دادهاند )1 :دموکراسی ،نوعی حکومت است
که شهروندان دربارۀ اندازۀ دولت تصمیم میگیرند ،همچنین آنها حق
سرمایهگذاری دارند )2 ،اتوکراسی ،حکومتی است که دستگاه دولتی دربارۀ
اندازۀ دولت و حق سرمایهگذاری تصمیم میگیرد )3 ،بوروکراسی ،آن نوع
حکومتی است که دستگاه دولتی دربارۀ اندازه دولت تصمیم میگیرد ،اما
شهروندان حق سرمایهگذاری دارند.
الگوی سنجش بولن از دو شاخص کلیدی آزادی های سیاسی و حاکمیت
دمو کراتیک تشکیل شده است .آزادی های سیاسی از چهار سنجه ساخته
میشود که عبارتند از :آزادی رسانههای خبرپراکنی ،آزادی رسانههای
نوشتاری ،آزادیهای مدنی ،و آزادی گروه های اپوزیسیون .همچنین ،حاکمیت
دموکراتیک با سنجههای حقوق سیاسی ،رقابتی بودن فرایند کاندیداتوری،
مؤثر بودن رئیس انتخابشدۀ قوه مجریه ،و مؤثر بودن هیئت انتخابشدۀ
قانونگذار بهدست میآید.
گاسیروسکی ،کشوری را دموکراتیک میداند که دارای ویژگی های زیر باشد:
وجود رقابت گسترده میان افراد و گروههای سازمان یافته برای اشغال کلیۀ
مناصب حکومتی در فواصل منظم و در محیطی عاری از توسل به زور ،وجود
میزان فراگیر مشارکت سیاسی در انتخاب رهبران و خطمشیها ،وجود میزان
کافی از آزادیهای مدنی و سیاسی برای تضمین یکپارچگی رقابت و مشارکت
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نویسنده

سال

ردیف

تاتو ونهانن

2000

ککیس

2007

9

الگوی گشایش
دموکراسی

ادوارد مولر

1988

10

الگوی نوین
سنجش
دموکراسی

بدری
برندگی

1389

11

مؤسسۀ خانۀ
آزادی

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
2006

12

مؤسسۀ کمک
به دموکراسی و
انتخابات

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
1950

13

مؤسسه
اکونومیست

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
2006

14

مؤسسه پولیتی

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
1980

15

مؤسسه تنوع
دموکراسی

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
1900

16

مؤس سه بارومتر

جمعی از
پژوهشگران

17

مؤسسه

جمعی از

7

8

عنوان
الگوی
دموکراتیزاسیون
شاخص
دموکراسی
هوشمندی
اقتصاددان

از
سال
2005
از

ژپوهشناهم علوم سیاسی
شاخص های الگوی سنجش
سیاسی
دو شاخص کلیدی الگوی ونهانن برای سنجش دموکراسی ،رقابت سیاسی و
مشارکت سیاسی است.
این شاخص برمبنای پنج مقوله به سنجش دموکراسی میپردازد :فرا یند
انتخاباتی و تکثرگرایی ،آزادیهای مدنی ،عملکرد دولت ،مشارکت سیاسی و
فرهنگ سیاسی
مولر ،گشایش دموکراسی را با نخستین سال انتخابات تعیین میکند که برپایۀ
چهار معیار دستهبندی میشوند )1 :قوۀ مجریه باید انتخاب شود و مسئول
باشد؛  )2حداقل در دو انتخابات آزاد و منصفانه و رقابتی انتخاب شود؛ .3
دستکم در میان اکثریتی از جمعیت که حق رأی دارند ،انتخاب شود؛ .4
حقوق آزادی بیان و اجتماع مورداحترام باشد.
نویسنده ،برای ساخت الگوی نوین سنجش دموکراسی از پنج شاخص
انتخابات ،مشارکت سیاسی ،آزادیهای مدنی و سیاسی ،حاکمیت قانون و رفاه
اقتصادی استفاده کرده است که هریک از این شاخصها ،خود شامل ابعاد و
مؤلفه ها و گویههای پرشماری است.
الگوی مؤسسۀ خانۀ آزادی از دو شاخص اصلی )1 :حقوق سیاسی؛ )2
آزادی های مدنی ،و هریک از آن ها نیز از چندین شاخص فرعی تشکیل شده
است.
الگوی مؤسسۀ کمک به دموکراسی و انتخابات از پنج شاخص اصلی)1 :
حکومت نماینده (دسترسی آزاد و برابر به قدرت سیاسی)؛  )2حقوق بنیادی؛ )3
نظارت بر دولت (کنترل مؤثر قدرت اجرایی)؛  )4دولت بی طرف؛  )5تعهد
مشارکتی (ابزارهایی برای تحقق مشارکت سیاسی) ،و هریک از آنها نیز از
چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.
الگوی مؤسسۀ اکونومیست از پنج شاخص اصلی )1 :نظام انتخاباتی و
کثرتگرایی؛  )2عملکرد دولت؛  )3مشارکت سیاسی؛  )4آزادیهای مدنی؛ )5
فرهنگ سیاسی ،و هریک از آن ها نیز از چندین شاخص فرعی تشکیل شده
است.
الگوی مؤسسۀ پولیتی از سه شاخص اصلی )1 :حاکمیت قانون؛  )2رقابت
سیاسی؛  )3مشارکت سیاسی ،و هریک از آن ها نیز از چندین شاخص فرعی
تشکیل شده است.
مؤسسۀ موردنظر ،دموکراسی را به پنج نوع تقسیم بندی کرده و برای سنجش
هریک ،شاخصهای اصلی و فرعی متفاوتی معرفی کرده است:
 )1دموکراسی مشورتی :شاخصهای اصلی آن :مشورت و انتخابات شفاف؛
 )2دموکراسی برابریخواه :شاخصهای اصلی آن :برابری و انتخابات شفاف؛
 )3دموکراسی انتخابی (نمایندگی) :شاخص های اصلی آن :آزادی انجمن،
انتخابات شفاف ،آزادی بیان ،مقامات اجرایی منتخب ،حق رأی همگانی؛
 )4دموکراسی لیبرال :شاخص های اصلی آن :آزادی ،انتخابات شفاف؛
 )5دموکراسی مشارکتی (مستقیم) :شاخص های اصلی آن :مشارکت ،انتخابات
شفاف.
الگوی مؤسسۀ بارومتر از سه شاخص اصلی )1 :آزادی؛  )2کنترل؛  )3برابری،
و هریک از آنها نیز از چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.
الگوی مؤسسۀ برتلسمان از پنج شاخص اصلی )1 :دولتپذیری؛  )2مشارکت
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سال
سال
2006

عنوان
برتلسمان

نویسنده
پژوهشگران

18

شاخص
حکمرانی خوب

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
1996

19

مؤسسه ملی
دموکراتیک

جمعی از
پژوهشگران

از
سال
2000

شاخص های الگوی سنجش
سیاسی؛  )3حاکمیت قانون؛  )4ثبات نهادهای دموکراتیک؛  )5همگرایی/ادغام
سیاسی و اجتماعی ،و هریک از آنها نیز از چندین شاخص فرعی تشکیل
شده است.
الگوی مؤسسۀ بانک جهانی از سه شاخص اصلی )1 :فرا یند انتخاب ،نظارت و
جایگزینی دولتها؛  )2ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای مؤثر سیاستهای
اعالمشده؛  )3احترام شهروندان و دولت به نهادها ،و هریک از آنها نیز از
چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.
الگوی مؤسسۀ ملی دموکراتیک از یازده شاخص اصلی )1 :حقوق مدنی؛ )2
حقوق اجتماعی و اقتصادی؛  )3مشارکت سیاسی و مدنی؛  )4احزاب سیاسی؛
 )5انتخابات آزاد و عادالنه؛  )6حاکمیت قانون؛  )7کنترل نظامی و پلیس؛ )8
پاسخ گویی دولت؛  )9فساد؛  )10رسانه؛  )11تأثیرپذیری دولت ،و هریک از
آنها نیز از چندین شاخص فرعی تشکیل شده است.

منبع :یافتههای پژوهش

 .1پیشینۀ پژوهش
بهمن ور تسلط بیشت ب مواوع موردمطالعه و بهکارگی ی تج بیههای دیگی ان در ف اینید انجیاو
پژوهش حاا  ،و با توجه به چارچوب ن ی پژوهش ،در اینجا ت ش ک دهای تا پژوهشهایی
را ارزیابی کنی که مواوع پژوهش حاا یا مواوعهای مشابه و نزدیک به مواوع را از دیدگاه
نهادگ ایی ب رسی ک دهاند (جدو شماره  .)2با توجه به ب رسیهای انجاوشده ،میتوان گریت،
ه چند ب ی از پژوهشهیای پیشیین ،مسیئلۀ توسیعۀ سیاسیی را از من ی نهیادگ ایی ب رسیی
ک دهاند ،ولی به چگونگی کمیسازی و سنجش مراهی پیشنهادی ود ،اشارهای نداشیتهانید و
تنها به چیستی ،اهمیت ،و کارک د نهادها و نهادمنیدی در حیوزۀ توسیعۀ سیاسیی پ دا تیهانید؛
به،نوان ماا  ،هانتینگتون (و همچنین اف اد دیگ موردب رسی) ،دربارۀ چگونگی کمییسیازی و
سنجش چهیار مرهیوو کلییدی پیشینهادی یود ،اع،یان داشیته اسیت کیه امییدوار اسیت کیه
پژوهشگ ان دیگ ی در آینده ،سنجش و کمیسازی این مواوع را انجاو دهند؛ بناب این ،ه چند
الگوی پیشنهادی پژوهش بهلحاظ ن ی ،مبتنییبی دییدگاههای یادشیده اسیت ،ولیی در ایین
پژوهش سعی شده تا اول ،ب ای ه یک از مراهی ایلی در حیوزۀ نهادمنیدی ریدر سیاسیی،
شا

های م تبط و رابلسنجشی ارائه شیود ،ثانییا ،الگیوی پیشینهادی ،بی

ل الگوهیای

پیشین ،از انسجاو ب وردار بوده و سعی دارد تاحدامکان ،بیشیت حوزههیای می تبط بیا مرهیوو
توسعۀ سیاسی را پوشش دهد.
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جدول شماره ( .)2توسعۀ سیاسی از دیدگاه نهادگرایی

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

1

طبقه و تضاد
طبقاتی در جامعۀ
صنعتی

رالف
1
دارندورف

1959

2

 .1مدرنیزاسیون:
اعتراض و تغییر؛
 .2سنت ،تغییر ،و
مدرنیته.

ساموئل
2
آیزنشتاد

1966و
1973

3

سامان سیاسی در
جوامع دستخوش
دگرگونی

ساموئل
هانتینگتون

3

1390

4

دولتـملت و
خشونت

4

آنتونی
گیدنز

1985

5

مفهوم پدیده
قدرت

هانریش
5
پاپیتز

2017

مضمون اصلی پژوهش
رالف دارندورف ،دگرگونی اجتماعی و مبارزه میان گروهها و
طبقات اجتماعی مختلف در عصر مدرن را گریزناپذیر و نهادینه
شدن شیوههای حلوفصل درگیریها را الزم و ضروری و
پیششرط دموکراسی سیاسی میداند.
ساموئل آیزنشتاد ،توسعه را نیازمند دگرگونی از طریق ساختارهای
نهادی میداند .وی ،نوسازی را هممعنی تقسیم کار اجتماعی و نهادینه
شدن بهشمار آورده است .بهنظر ایزنشتاد ،نهادینه شدن باید از طریق
ابداع یک قاعدۀ همگانی بازی و آشتی منافع خصوصی و عمومی ،به
مبادله بین افراد و گروهها سازمان دهد .ترجمان این روند ،تغییر
نهادهای سنتی به نهادهای منعطفتر جدید ،تعیین قواعد جدید بازی،
گسترش نهادهای اداری ،و تدوین قوانین عام و غیرشخصی است.
هانتینگتون ،نهادینه کردن مشارکت سیاسی را معیار منحصربهفرد
توسعۀ سیاسی میداند .نهادمند شدن مشارکت سیاسی نیز ،به
فراگردی گفته میشود که سازمانها و نهادهای سیاسی و شیوههای
عمل سیاسی با آن ،ارزش و ثبات مییابند .نهادمندی سیاسی دارای
چهار شاخص اساسی )1 :تطبیقپذیری /انعطافناپذیری؛ )2
پیچیدگی/سادگی؛  )3استقالل/تابعیت؛ و  )4انسجام/گسیختگی است و
از طریق سنجش چهار شاخص موردنظر ،میزان توسعهیافتگی سیاسی
جوامع مشخص خواهد شد.
بهنظر گیدنز ،نهادینه شدن زور در دورۀ مدرن در قالب دولت
مدرن ،نقش بسزایی در کنترل و کاهش خشونت سیاسی و
بیثباتی سیاسی داشته است .بهنظر او ،انحصار قدرت در نهاد
دولت و قانونمند شدن آن براساس اقتدار عقالیی ،ویژگی آشکار
دولت مدرن است.
پاپیتز بر این نظر است که نهادینه شدن قدرت سیاسی ،نیازمند
شخصیتزدایی ،رسمی و مقید شدن ،و ادغام قدرت سیاسی در
قدرت اجتماعی است .شخصیتزدایی ،بهمعنای تفکیک بین
شخص و نقش ،بهاینمعنا است که قدرت با سقوط فرد ،سقوط
نمیکند و قائم به فرد نیست .رسمی شدن ،یعنی نحوۀ کسب و
اعمال قدرت در قالب قوانین ،رویهها ،و آیینها انجام میشود .این
امر سبب میشود که صالحدید شخصی و اعمال خودسرانۀ
کارگزاران دولتی ،کاهش یابد .ادغام نیز باعث میشود که قدرت
به روابط موجود در جامعه گره بخورد و در یک مجموعۀ اجتماعی
1. Ralf Dahrendorf
2. Shmuel Noah Eisenstadt
3. Samuel Phillips Huntington
4. Anthony Giddens
5. Heinrich Popitz
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مضمون اصلی پژوهش
که از آن پشتیبانی میکند ،ادغام میشود و توسط آن نیز
پشتیبانی میشود.

سال

،1377
،1990
،2001
2003

پوجی در تبیین توسعۀ سیاسی ،شکلگیری دولت مدرن را نمونۀ
موفق و کارامدی از توسعۀ سیاسی بهشمار میآورد .بهنظر او،
نهادینه شدن قدرت سیاسی در قالب دولت ،دربرگیرنده سه وجه
انفکاک قدرت سیاسی ،غیرشخصی شدن قدرت سیاسی ،و
قانونمند شدن قدرت سیاسی است.

منبع :یافتههای پژوهش

 .2چارچوب نظری پژوهش
نهاد ،چیست؟ چ ا بهوجود میآید؟ چگونیه بیهوجود میآیید؟ در پاسی بیه پ سیش چیسیتی نهیاد،
میتوان گرت ،نهاد ،روا،د بازی یا ریدهایی است که بش ب ای البه بی ،یدو احمینیان و تن یی امیور
جامعه واع میکند (رلیپور .)5 :1386 ،نهادها ،الگوی رفتاری اف اد بهشمار میآینید (هاجسییون،
 .)504 :١٣٨٩الگوی رفتاری یعنی ،محدود و مقید شدن امکانهیای کینش .درواریع ،بیا توجیه بیه
اینکه معمول گزینههای پ شماری ب ای کنش وجود دارد ،ه گونه شکلگی ی الگیوی کینش بیهمعنای
محدود شدن این گزینهها از ح یق حتل ،تعدیل ،یا ادااو گزینههای ممکن است .نهادینیه شیدن،2

ف ایندی اسیت کییه از ح یق آن ،روا،د و هنجارهای ویژهای بهگونیهای رواج میییابنیید کییه کیینش

همسو با آنهیا پتی فته شده و ف ا رفیتن از آنهیا موجیب مییح ومیت و مجیازا میییشیود (بیل،٣

 .)55 :1988اساس پاس به پ سش از چ ایی ایجاد نهادها و اهمیت نهاد ،بی مرهیوو بقیا و ارتقیای
زندگی اجتما،ی یا ت مین زیست و بهزیستی جمعی استوار اسیت .یعنیی فلسیرۀ وجیودی نهیاد در
زندگی اجتما،ی این است که بقا و ارتقای این نوع زندگی را امکانپیتی و ت یمین مییکنید .مرهیوو
محوری چنین تبیینی از نهاد ،اعف نسبی انسان یا نار
نسبت به حیوانا دیگ  ،ایعف ییا نقی

بودن انسان اسیت .از ایین دییدگاه ،انسیان

ا ییزی و زیسیتی دارد و نمیتوانید از ،هیدۀ زنیدگی در

جهانی که در آن بهدنیا آمده است ،ب آید .چنین موجوداتی اگ تنها در چارچوب ا اییز و رابلیتهیای
زیستی ود زندگی کنند ،کمت ین چیزی که نصیبشان میشود ،وایعیت «جنی همیه ،لییه همیه»
1. Gianfranco Poggi
2. Institutionalization
3. Bell
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است که بنیاد زندگی اجتما،ی را وی ان میکند و امکان بقا و ارتقای این نوع زندگی را از بین مییبی د.
نهادها ،در ف ایند الگوسازی ،شکل معینی از کنشهای ممکن را به،نوان کنش «حبیعی»،« ،یادی»،
«مجاز»« ،مناسب»« ،انسانی»« ،ب حق» ،و «،ادلنه» تعیین و تع یف میکننید و بیه همیین نسیبت
نیز شکلهای ممکن دیگ « ،ای حبیعی»« ،ای ،یادی»« ،ای مجیاز»« ،نامناسیب»« ،ای انسیانی»،
«ناحق» ،و «نا،ادلنه» بهشمار میآیند و ک وبیش از دای ۀ گزینههای ممکن کنش کنیار میرونید .در
پاس به چگونگی لق نهادهیا نییز میتیوان گریت ،نهادهیا ،دسیتاوردی انسیانی بیوده و کنشیگ ان
نهادساز ،ود نمایندۀ نی وهای اجتما،ی و سیاسی و سلیقهها و  ،یق ایدئولوژیکی هسیتند کییه در
یک مقطع بح ان نهادی (مانند دوران ف وپاشی یک ن او سیاسی و شکلگی ی ن جدیید ییا در هی
میقطعی از شیکل دادن به نهادها) با یکدیگ ت ری ک دهانید و مییکوشیند از ح ییق تأثی گیتاری بی
ف ایند و شکل نهادهای درحا سا ته شدن (به،نوان نمونیه ،در حیوزۀ سیاسیت ،ماننید نهیاد ریانون
اساسی ،روانین انتخابا ، ،نوان ن او سیاسی ،چگونگی توزیع ریدر مییان ریوای حکومیت ،و،)...
منافع ود را حرظ کنند؛ بناب این ،نهادها توسط افی اد ،بیهویژه افی اد ردرتمنید ،سیا ته شیده و رفتیار
کنشگ ان نهادساز در زمان لق نهادها نیز از بسیت ها ییا شیکالهای اجتمیا،ی ،پایگیاه اجتمیا،ی،

منافع و باورهای آنها تأثی میپتی د (اسیتینمو ،تلین و لنگسیت  .)15 :1992 ،١از همیین دییدگاه
میتوان تراو نهادهای سیاسی در کشورهای مختلیف را نییز تبییین کی د (فاایلی١٣٨9 ،؛ ،جی
اوالو و رابینسون .)1399 ،نهادها پس از لق شدن ،بیهدلیل میواهبی کیه بی ای کنشیگ ان نهادسیاز
دارند ،تداوو یافته و ه گونه ای ف یا حتل آنها ،با مقاومت جیدی کنشیگ ان روبیهرو واهید شید
(پی سون .)1397 ،این اث شکلدهنده از ح یق ف ایندی تیوایح داده میشییود کییه نهادگ اییان آن را

«وابستگی به مسی  »2مینامند .وابستگی به مسی سبب میشیود کیه جوامیع ،مسیی های متریاوتی را
حی کنند (نور و دیگ ان.)1398 ،
نقش و اهمیت ردر سیاسی در توزیع ارزشها ،سبب شده است که در حیو تیاری همیشیه
اف اد بسیاری در پی کسب ردر سیاسی باشند؛ افزونب این ،نبود را،دهای ب ای تعییین نحیوۀ کسیب

ردر سیاسی ،شونت ،بین می و بیثباتی سیاسی را در پیی واهید داشیت و سی انجاو ،امکیان
زیست جمعی با ط جدی روبهرو واهد شد؛ بناب این ،وجود روا،دی ب ای تن ی کینش سیاسیی
اف اد در راستای کسب ردر سیاسیی ،لزو و ای وری اسیت و روا،ید درییورتی تابییت و نهادینیه
1. Steinmo, and Thelen and Longstreth
2. Path Dependency
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واهند شد که کارامد و مرید بوده و از پتی ش اجتما،ی ب وردار باشند؛ یعنی افی اد حاای در هی
،ص  ،روا،د سیاسی را به،نوان روا،دی ،ادلنه ،مناسب ،انسانی و حبیعیی پتی فتیه باشیند؛ بیه،نوان
نمونه ،را،دۀ وراثت ،ب

ل شیوۀ رتل و ت ور ،ازجملیه روا،یدی اسیت کیه در زمیان گتشیته بی ای

کسب و انتقا مسالمتآمیز ردر تن ی شده بود؛ ولی ،ام وزه ،جوامیع بسییاری ،را،یدۀ وراثیت را
ناکارامد ،نا،ادلنه ،و ای حبیعی میدانند و بههمیندلیل منسوخ شده است و چنانچیه ن یاو سیاسیی
کشوری بخواهد همچنان از این شیوه ب ای کسب و انتقا ردر استراده کند ،بیت دید بیا نارایایتی
و ا،ت اض جامعه و به حبع آن ،شونت ،بین می ،و بیثباتی سیاسی روبهرو واهد شید؛ بنیاب این،
وجود روا،د سیاسی ب ای ساماندهی کنش سیاسی اف اد ،ا ور دارد.
ام وزه ،با توجه به تغیی ا گست دهای که در سیاحتهای مختلیف سیاسیی (ماننید شیکلگی ی

نهاد( )2دولتیملت مدرن) ،ارتصادی (مانند انق ب ینعتی) و ف هنگی (مانند رنسیانس) جامعیه ،رخ
داده است ،ساماندهی کنش سیاسی اف اد ،تنها به کسب ردر سیاسی محدود نمیشود ،بلکه انحصیار
ردر سیاسی ،نحوۀ ا،ما ردر سیاسی ،جداسازی ردر سیاسی از ردر ارتصادی و ف هنگیی ،و
ادااو ردر سیاسی در ردر اجتما،ی ،لزو و ا وری اسیت .بیهاینت تیب ،میتیوان گریت ،بهبیود
زیست انسانی در حوزۀ سیاست ،نیازمند تن ی روا،دی بی ای کینش سیاسیی افی اد در  ،ییۀ ریدر
سیاسی است که وجوه گوناگونی را درب میگی د و درمجموع میتوان آن را «نهادمندی ردر سیاسیی»
نامید .نهادینه(ت ) شدن (ه چه بیشت ) ردر سیاسیی میتوانید وایعیت معیارهیای گونیاگونی را کیه
ن یهپ دازان ب ای مرهوو توسعۀ سیاسی ارائه دادهاند ،بهبود بخشد و ب ،کس .دروارع ،تازمانیکه ردر
سیاسی نهادینه نشود ،تحقق توسعۀ سیاسی ،امکانپتی نیست و بین ایندو ،رابطۀ مستقیمی ب ر ار است

(پوسن و یان  .)2006 ،١الگوی پیشنهادی پژوهش حاا نیز مبتنیب همین مری وض بیوده و ب پاییۀ
وجوه گوناگون نهادمندی ردر سیاسی شکل گ فته است .در رسمت بعدی ،وجوه گوناگون نهادمنیدی
ردر سیاسی ب رسی شده و شا

هایی ب ای سنجش ه یک از آنها ،مع فی واهد شد.

 .3الگوی پیشنهادی پژوهش برای سنجش وضعیت توسعهیافتگی سیاسی
نهادگ ایی ،مبتنیب این مر وض است که زیست جمعی ،نیازمند روا،دی است که کینش افی اد
را در حوزههای گوناگون سیاسی ،ارتصادی ،و ف هنگی سیازماندهی کنید؛ کارامیدی و پیتی ش
اجتما،ی روا،د ،بهم ور سبب تابیت (نهادینه شدن) آنها میشود و در ادامه به الگیوی رفتیاری
1. Posner and Young
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اف اد تبدیل واهند شد .کنش سیاسی اف اد نیز از این را،یده مسیتانا نیسیت و بیههمییندلییل،
نهادهای سیاسی پ شماری بهمن ور ساماندهی ام سیاسی ایجاد است؛ زیی ا ،کینش سیاسیی،
بدون وجود نهادهای سیاسی ،به شونت و بییثبیاتی سیاسیی و سی انجاو ،تهدیید بقیا ،یت
واهد شد .ام وزه ،کنش سیاسی به کسب و ا،ما ریدر سیاسیی محیدود نمیشیود ،بلکیه
جنبههای گوناگونی از ردر سیاسی ،ازجمله انحصار ،انرکاس ،و ادااو ردر سیاسی را درب
میگی د؛ بناب این ،وجود رابطه میان ام سیاسی ،ردر سیاسی ،توسعۀ سیاسیی ،و نهیادگ ایی،
بهاینمعنا است که زندگی اجتما،ی ،س شار از ت ادهای ف دی و جمعی است و تداوو زیسیت
جمعی ،مستلزو وجود ارتدار ب ت است که از ستیز و شونت جلوگی ی و ن

و امنیت را ب ر ار

کند و ایین امی  ،نیازمنید نهادمندسیازی ریدر سیاسیی اسیت (پیاپیتز .)2017 ،١بیهمیوازا

نهادمندی ریدر سیاسیی ،مؤلریههای گونیاگون توسیعۀ سیاسیی ،همچیون ررابیت سیاسیی،
مشارکت سیاسی ،آزادی سیاسی ،افزایش ظ فیت ن او سیاسیی ،ثبیا سیاسیی ،و ...نییز ارتقیا
واهد یافت .ب پایۀ همیین مری وض ،در ادامیه وجیوه مختلیف نهادمنیدی ریدر سیاسیی و
چگونگی کمیسازی و شا

های سنجشپتی ی آن مع فی شده است.

 .1نهادینه شدن انحصار قدرت سیاسیی :نهادینیه شیدن انحصیار ریدر سیاسیی ،نیازمنید تریوی

«ا تیاری» حق ا،ما زور (ردر سیاسی( ))3از سوی ا ،ای جامعه بیه نهیاد دولیت اسیت؛ بیهبیان
روشنت  ،نهاد ،یعنی را،دهای که از پتی ش اجتما،ی ب وردار است؛ بناب این ،نهادینه شیدن انحصیار
کارب د زور از سوی دولت ،مستلزو پتی ش این حق از سوی جامعه اسیت .بیههمیندلیل ،مااس برا
بهمن ور تمایزگتاری میان گ وه راهزن با دولت ،به مؤلرۀ حقانیت (مش و،یت) در تع یف دولیت اشیاره
میکند و دولت را نهادی میداننید کیه« :مید،ی انحصیاری کیارب د زور «مشی وع» در ییک سی زمین
مشخ » است؛ بناب این ،اگ در یک رلم و س زمینی ،تنها یک واحید ،مجیاز بیه ا،میا زور مشی وع
باشد ،میتوان گرت ،انحصار زور ،نهادمند شده است ،ولی چنانچه حیق ا،میا زور مییان گ وههیای
مختلف ،تکای شده باشد یا بخش ،مدهای از نی وهای اجتمیا،ی (بیه هی دلیلیی) مخیالف تریوی
ا تیار کارب د زور به دولت باشند ،یا در پیی ب انیدازی ن یاو سیاسیی باشیند ،میتیوان گریت ،ریدر
سیاسی ،نهادینه نشده است، .وامیل گونیاگونی در نهادینیه شیدن انحصیار ریدر نقیش دارنید ،ولیی
مه ت ین ،امل، ،ادلنه بودن و دردست س بودن نهاد دولت بهمن ور م اجعیۀ افی اد بیه ایین نهیاد بی ای
1. Popitz
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حلوفصل ا ت لها و یدور رأی است .دروارع ،مش و،یت (،ملک د) دولیت ،نسیبت مسیتقیمی بیا
موفقییت در انحصیار زور دارد (گلمحمییدی .)139-150 :1395 ،بی ای سیینجش مرهیوو نهادمنییدی
انحصیار ریدر سیاسییی ،میتیوان از شییا

هایی همچیون تعیداد گ وههییای اپوزیسییون مسییلح،

درگی یهای مسلحانۀ گ وهها با دولت ،کودتا( ،)4و ...استراده ک د .در تصوی شیماره ( ،)1ابعیاد مرهیوو
نهادمندی انحصار ردر سیاسی با رن زرد مشخ

شده است .واعیت شا

های یادشده ،هی

سا توسط مؤسسههای جهانی ،ب رسی و منتش میشیود؛ بنیاب این ،از ح ییق دادههیای مؤسسیههای
جهانی میتوان میزان نهادمندی انحصار ردر سیاسی در ای ان و کشورهای دیگ دنییا را مشیاهده کی د
( انههای آبیرن در تصوی شماره .)1
تصویر شماره ( .)1شاخصهای سنجش نهادمندی انحصار قدرت سیاسی
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 .2نهادمندی کسب قدرت سیاسی :نهادمند شدن کسب ردر سیاسی ،بهمعنای ای شخصیی شیدن و
رسمی شدن این ف ایند است .شخصیتزدایی از کسب ریدر سیاسیی سیبب پیونید یوردن آن بیا
مورعیتهییای ف اشخصییی میشییود .ب ایناسییاس ،اگیی کسییب رییدر سیاسییی بهشییکل بهینییه
اییی

شخصیتزدایی شده باشد ،ردر سیاسی بههیچروی بهگونهای تصادفی درا تییار شیخ

که جایگاه ب جستهای در زمان ایی یافته باشد ،ر ار نمیگی د (پوگی)42 :2001 ،١؛ بیهاینمعنا کیه

ردر سیاسی درا تیار اف ادی ر ار میگی د که ش ایطشان پیشاپیش مشخ

و تع ییف شیده اسیت.

بهبیان دیگ  ،ه ویژگیهای اف ادی که میتوانند ردر سیاسیی را کسیب کننید و هی نحیوۀ کسیب
ردر توسط آنان تاحدامکان تع یف شده است .دروارع ،ب ای اینکه چنیین کنشیی (کسیب ریدر )
بقا و ارتقای زندگی اجتما،ی را بهمخاح ه نیندازد ،روا،دی ب ای انجیاو آن تع ییف میشیود و ه چیه
روا،د تع یفشده مقبولیت /مش و،یت بیشت ی کسب کند ،ا،تبار آن فزونی مییابید و ناپایبنیدی بیه
آن روا،د دشوارت میشود (گلمحمدی.)91-110 :1395 ،
ب ای سنجش میزان نهادمندی کسب ریدر سیاسیی ،میتیوان از شیا

«انتخابیا »

استراده ک د؛ زی ا ،انتخابا  ،افزونب اینکه دو مؤلرۀ کلیدی ررابت سیاسی و مشارکت سیاسیی
را درب میگی د ،در میان الگوهای رایج کسب ردر سیاسی (جدو شماره  )3نیز کارامیدی و
مقبولیت اجتما،ی بیشت ی دارد و از رابلیت تبدیل شدن به نهیاد ب یوردار اسیت .البتیه ،تنهیا
ب گزاری انتخابا در یک کشور بهمعنای نهادمندی کسب ردر نیست ،بلکه کیریت انتخابا
نیز اهمیت دارد .مرهوو انتخابا آزاد و منصرانه نیز به کیریت انتخابا اشیاره دارد و جنبیههای
گوناگون آن را میسنجد .واعیت شا

انتخابا (و زی مجمو،ههای آن) ،ه سیا توسیط

مؤسسیههای جهیانی ،ب رسیی و منتشی میییشیود؛ بنیاب این ،از ح ییق دادههیای مؤسسیههای
جهانی( )5میتوان میزان نهادمندی کسیب ریدر سیاسیی در ایی ان و کشیورهای دیگی دنییا را
مشاهده ک د (تصوی شماره .)2
جدول شماره ( .)3الگوهای رایج کسب قدرت سیاسی

شیوه کسب قدرت
مسالمتآمیز
غیرمسالمتآمیز

قدیم
وراثت ،بیعت
جنگ ،ترور

جدید
انتخابات
کودتا ،ترور ،انقالب ،شورش مسلحانه

منبع :گلمحمدی103-110 :1395 ،
1. Poggi
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تصویر شماره ( .)2شاخصهای سنجش نهادمندی کسب قدرت سیاسی

 .3نهادمندی اعمال قدرت سیاسی :نهادینه شدن ردر سیییاسی ،بیه وجیه سیازمانی ییا نهیادی
دولت م بوط میشود .نهاد یا سازمان بودن دولت ،بهاینمعناست که ردر سیاسیی ییا ا،میا
زور هنگامی به مؤلرۀ دولت تبدیل میشود کیه بیه مجمو،یهای از ت تیبیا واگیتار شییود و از
حی یق همین مجمو،ه نیز ا،میا مییشیود .ایین مجمو،یه ت تیبیا درواریع ت کیبیی اسیت از
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مجمو،ه روا،د ،نقشها ،و منابع که بهگونهای هدفمند با مجمو،های از  ،یق و اهدال می تبط
است؛ بهاینمعنا که ردر سیاسی ،از حی یق یک شبکه روا،د ،نقشها ،و منیابع و در راسیتای
اهدال تع یفشده و مشخ

ا،ما میشود (گلمحمدی .)54 :1395 ،شخصیتزداییی از

ریدر  ،ایلیت ین وجه نهادینه شدن ردر یا کسب ردر توسط ییک نهیاد اسیت .ریدر ،
بهیور حیبیعی ،میستعد شخصی شدن است ،مگ اینکه بهدرت و در رالب ییک نهیاد دارای
چارچوب محک و مشخ  ،تع یف و حد و م ز کارب د آن شناسایی شود کیه بیهاییط ف از
این پدیده با ،نوان «حاکمیت رانون» یاد میشود (م کز مالمی ی.)1394 ،
ت س از گ یز ردر از چارچوب نهاد ،سبب شده اسیت که بی ای مهار آن ،ابزارها ی
دیگ ی درن گ فته شود که ازجمله آنها ،ترکیک روا است .ترکیک روا که از ،دو پایبندی
اف اد به روا،د جلوگی ی میکند ،در رالب سه روۀ مقننه (بهمن ور رسمیسازی شیوۀ ا،ما
زور در رالب رانونگتاری) ،روۀ مج یه (بیه ،نوان مجی ی و اجی ای زور ب اسیاس ریوانین
مدون) و روۀ ر ائیه (به من ور ن ار ب مج یان ردر و مجیازا متخلریان از روا،ید)
تعبیه شده است و انرکاس و استق

ریوای سیهگانه نییز لزمیۀ موفقییت آنهیا در انجیاو

مأموریتشان است.
بناب این ،ب ای سنجش میزان نهادمندی ا،میا ریدر سیاسیی میتیوان از شیا
همچون حاکمیت رانون و ترکیک روا استراده ک د .افیزونبی شیا

هایی

های یادشیده ،شیا

فساد سیاسی( )6نیز میتواند گویای میزان نهادمندی ا،ما ردر در یک جامعیه باشید؛ زیی ا،
نتایج پژوهشهای پ شماری نشان میدهد که بین فسیاد و حاکمییت ریانون ،رابطیۀ معکوسیی
وجود دارد؛ بهاینمعنا که در جوامعی که حاکمیت رانون اعیف است ،به همان نسیبت ،فسیاد،
بیشت اسیت (چلبیی1397 ،؛ دادگی و معصیومینیا1382 ،؛ گیلمحمیدی1392 ،؛ جعری ی
ندوشن و زار،ی1382 ،؛ زا پور و همکاران1381 ،؛ ربیعی1383 ،؛ هیوود .)1381 ،واعیت
شا

های یادشده ( انههای زردرن در تصوی شیمارۀ  ،)3هی سیا توسیط مؤسسیههای

جهانی ،ب رسی و منتش میشود؛ بناب این ،از ح یق دادههای مؤسسههای جهانی میتوان مییزان
نهادمندی ا،ما ردر سیاسی در ای ان و کشیورهای دیگی دنییا را مشیاهده کی د ( انیههای
آبیرن در تصوی شماره .)3
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تصویر شماره ( .)3شاخصهای سنجش نهادمندی اعمال قدرت سیاسی

 .4نهادینه شدن انفکاک قدرت سیاسی (از قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگیی  :بسییاری از ن ییهپ دازان توسیعۀ
سیاسی از انرکاس سا تاری به،نوان یکی از نشانگان مهی توسیعۀ سیاسیی ییاد میکننید (سییفزاده،
1392؛ بیدیع1384 ،؛ باینییدر و همکییاران .)1380 ،بییهن آنیان ،ن ییاو اجتمییا،ی ،از دهن اوهییای
سیاسی ،ارتصادی ،و ف هنگی تشکیل شده است و در ه یک از آنها، ،نای بسییاری بیا کیارک د وییژۀ
ودش وجود دارد که در پی حرظ و هماهن سازی ن او با ش ایط متغی پییشرو اسیت .تریاو مییان
ن اوهای سیاسی توسعهیافته و توسعهنیافته ،در میزان تخصی

و تمیایز سیا تی آنهیا اسیت .ویژگیی

جوامع سنتی ،سا تارهای سیاسی گسیخته با کمت ین حد تخص گ ایی است و در بسیاری از مواریع،
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کارک دهای اج ایی ،تقنینی ،ر ایی ،و درهمانحا  ،میتهبی و ارتصیادی بهوسییلۀ ییک م جیع انجیاو
میشود .ب ،کس ،جوامع متجدد به سا تارهای انحصاری سیاسی (روه مقننه ،مج یه ،ر ائیه ،احزاب
سیاسی ،و )...با تقسی کار مشخ  ،مجهز هستند؛ تدا ل کارک دی در جوامع توسعهنیافته و ترکییک
کارک دی در جوامع توسعهییافته ،از و یژگیهای این جیوامع اسیت؛ بنیاب این ،یکیی از ملزومیا مهی
توسعۀ سیاسی ،پیدایش روزافزون سیازمانهیا و نقیشهیای تخصصیی و منریک از یکیدیگ و ایجیاد
سا تارهای هدلگ ا است، .موما چنین سا تارهایی ،موجب افزایش توان ن او سیاسی واهنید شید
(سیفزاده .)95 :1392 ،دریور انرکاس ردر  ،نهاد دولت ،بیه،نوان نهیادی کیه انحصیار ریدر
سیاسی را درا تیار دارد ،تنها متولی ساماندهی کنشهیای سیاسیی می تبط بیا کسیب و ا،میا ریدر
سیاسی ،نهادهای ارتصادی ،متولی ساماندهی کنشهیای ارتصیادی می تبط بیا تولیید و توزییع ریدر
ارتصادی ،و نهادهای ف هنگی نیز متولی ساماندهی کنشهای ف هنگی م تبط با تولیید و توزییع ریدر
ف هنگی (معنا و منزلت) واهند بود.
میزان نهادمندی ترکیک ردر سیاسی (نهیاد دولیت) از ریدر ارتصیادی (نهیاد بیازار)
ب پایۀ سه شا

ایلی زی رابلسنجش است(:)7

الف) میزان هزینههای دولت (نسبت بودجۀ دولت به تولید نا ال

دا لی) :شامل حقیو کارکنیان

دولت و هزینههایی که دولت در بخش ،م انی و ای ،م انی ی ل میکند؛ معمول دولتهیایی کیه
ردر در آنها ترکیک نشده است ،دولتهای بزرگی هستند؛ زی ا ،ب ای ساماندهی امور ای سیاسیی
(ارتصادی و ف هنگی) به دستگاه بوروک اسی  ،ی و گست دهای نیاز دارند و بههمیندلیل ،هزینیههای
دولت بسیار زیاد است .بهن بسیاری از ارتصاددانان ،اندازۀ دولت تأثی مستقیمی ب رشید ارتصیادی
دارد و بیشت دولتهای بزرگ ،دچار رشد ارتصادی منری میشوند .سه دلیل ایلی تأثی گتاری منریی
بزرگ شدن بیشازاندازۀ دولت ب رشد ارتصادی ،بارتند از:
 .1افزایش مالیا ها و استق اض بیشت دولت ب ای تیأمین هز ینیههیای دولیت بیزرگتی ،
موجب کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزۀ بخش صویی ب ای سی مایهگیتاری ،پیتی ش
ریسک ،و فعالیتهای با به هوری بالت میشود؛
 .2بازدهی نزولی فعالیتهای دولت بزرگتی  ،موجیب تخصیی

ای بهینیه و هیدررفت

بخشی از منابع موجود در ارتصاد میشود؛
 .3واکنش کندت بخش ،مومی نسبت به بخش صویی ب ای جب ان اشتباهها ،انطبا با
تغیی ا محیط فعالیت ،دریافت اح ،ا جدید ،و اسیتراده از نیوآوریهیا نییز کیاهش رشید
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ارتصادی را در پی دارد (بازمحمدی و اکب چشمی.)1385 ،
ب) اموا دولتی (تصیدیگ ی دولیت) :درب دارنیدۀ تمیاو امیوالی اسیت کیه در بخیشهیای
گوناگون (سیاسی ،ارتصادی ،و ف هنگی) ،درا تیار دولت است؛ ماننید مالکییت دولیت بی معیادن،
زمییین و منییابع زی زمینییی ،فعالیتهییای تولیییدی ییینعتی و ای ییینعتی ،تجییاری (ماننیید واردا و
یادرا ) ،دما (مانند حملونقل ،مومی ،اینت نت ،ف وشگاههای زنجی های ،و)...؛
ج) مق را دولتی :بیانگ مدا لۀ دولت در ارتصاد است که در رالیب ریوانین و مقی را
ا،ما میشود (مانند ریمتگتاری دستوری ،مق را م بوط به بازار کیار ،واردا  ،ییادرا ،
تولید و.)...
با سنجش سه شا

یادشده میتیوان مییزان ای دولتیی بیودن ارتصیاد ییا همیان مییزان

نهادمندی انرکاس ردر سیاسی از ردر ارتصادی را مشخ

کی د .وایعیت سیه شیا

یادشده ،ه سا توسط مؤسسههای جهیانی ،ب رسیی و منتشی مییشیود؛ بنیاب این ،از ح ییق
دادههیای مؤسسیههای جهیانی میتیوان مییزان نهادمنیدی انرکیاس ریدر سیاسیی از ریدر
ارتصادی در ای ان و کشورهای دیگ دنیا را مشاهده ک د (تصوی شماره .)4
تصویر شماره ( .)4شاخصهای سنجش نهادمندی انفکاک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی

189

احمد گلمحمدی و همکاران /توسعۀ سیاسی و نهادمندی قدرت سیاسی :ارائۀ الگویی نوین برای سنجش توسعۀ...

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 163-206

ژپوهشناهم علوم سیاسی

و ب ی ای سیینجش می یزان نهادمنییدی انرکییاس رییدر سیاسییی از رییدر ف هنگییی ،میتییوان از
شا

های زی استراده ک د:
 .1ارداو دولت به تأسیس سازمانهای متولی ساماندهی امور ف هنگی یا د الیت در کیار

سازمانهای ف هنگی ای دولتی :سازمان ف هنگی دولتی ،به سازمانی گرته میشود کیه مالکییت
آن متعلق به دولت است (مانند دانشگاه ،یداوسییما ،باشیگاههیای فوتبیا  ،و )...ییا اینکیه از
دولت ،بودجه دریافت میکند (مانند مؤسسۀ نش آثار اماو مینی ره)؛
 .2ارداو دولت به تعیین مستقی یا ای مستقی کارگزاران نهادهای ف هنگیی :ماننید تعییین
امامان جمعه توسط دولت؛
 .3توسل دولت به روا،د ف هنگی (بهویژه مبانی دینی) بی ای سیاماندهیی امیور سیاسیی:
مانند تعیین ش ط مسلمان و شیعه بودن ب ای نامزد شدن در ریانون انتخابیا  ،ییا اجتهیاد بی ای
ریاست ب روه ر ائیه؛
 .4ارداو دولت به پتی ش و تع یف کارویژههای ف هنگی ب ای یود کیه بیشیت در رالیب
رانون اساسی و روانین دیگ تص یح شده است .مانند تبلیی و تی ویج اسی و در مییان جامعیه،
ت ویج حجاب اس می ،و تبلی دین اس و و متهب تشیع در متون درسی؛
با توجه به ب رسیهای انجاوشده توسط مؤسسههای جهانی ،بهجیز ییک میورد (شیا
،دو د الت ،قاید متهبی در روانین از مؤسسۀ ب تلسمان) ،دادۀ م تبطی که نشاندهنیدۀ مییزان
نهادمندی انرکاس ردر سیاسی از ردر ف هنگی در کشورهای مختلیف دنییا باشید ،وجیود
ندارد؛ بناب این ،ب ای تعیین و توییف واعیت نهادمنیدی انرکیاس ریدر سیاسیی از ریدر
ف هنگی در ه جامعهای ،لزو است که پژوهشگ ان ،نسبت ردر سیاسی با ردر ف هنگی را
ب پایۀ چهار مؤلرۀ یادشده ،کمیسازی و ب رسی کنند.
تصویر شماره ( .)5شاخصهای سنجش نهادمندی انفکاک قدرت سیاسی از قدرت فرهنگی
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 .5نهادینه شدن ادغیا قیدرت سیاسیی (در قیدرت اعتمیاعی  :ادایاو سیاسیی ١بیهمعنای یکپیارچگی،
هماهنگی ،همکاری ،اتحاد ،وحد  ،سازماندهی ،و تم کز در یک واحد مشخ

اسیت (هیو ،2

 .)109 :2007ادااو بهلحاظ سیاسی ،با ایجاد چارچوب یکسانی از روانین ،ایجاد نهادهای مشیت س
با ردر تصمی گی ی ،و ارائۀ هویتی یکپارچه ،سبب ایجاد یک جامعۀ سیاسی واحد میشیود .نکتیۀ
ایلی در این فعالیت یکپارچه ،ف ایند واگتاری استق

واحدهای سیاسی ی د بیه جامعیۀ سیاسیی

تازهشکلگ فته است (ایلیوسیکی .)12 :2015 ،٣بیهبیان سیاده ،ادایاو سیاسیی بیهمعنای واگیتاری

ا تیاری و ارادی ردر سیاسی از سوی اف اد به یک سیازمان واحید سیاسیی (نهیاد دولیت) اسیت،
بهگونهای که از این اریداو یود راایی و شینود باشیند و بیهاینت تیب ،جامعیۀ سیاسیی بزرگتی و
جدیدت ی (بهناو ملت) ایجاد شود که اف اد آن نسبت به یکدیگ احساس تعلق (هوییت ملیی) داشیته
باشند .ادااو ردر سیاسی ،بهلحاظ روند تاریخی ،م حلۀ نهایی توسیعۀ سیاسیی ییا بیهبیان دیگی ،
بهمعنای دموک اتیک شدن ن سیاسی است .الزاو و ا ور ادااو ،در مختصیا دولیت میدرن و
رلم ومند بودن آن ریشه دارد .درواریع ،ادایاو ریدر سیاسیی در ریدر اجتمیا،ی سیبب تقوییت
همبستگی ملی و یکپارچگی سیاسی میشود و دراینیور  ،ملت ،نهاد دولیت را متعلیق بیه یود
میداند و پدیدۀ دولتیملت شکل واهد گ فت.
ادااو ردر سیاسی (دولت) در جامعه ،مسیتلزو کسیب رایایت ا ،یای جامعیه و کسیب
راایت ،نیازمند بهرسمیت شنا تن  ،یق گونیاگون ا ،یای جامعیه و تیأمین و ت یمین آن اسیت.
دروارع ،نهاد سیاسی دولت میبایست بهلحاظ سلبی و ایجابی در دمت و پشتیبان جامعه باشید تیا
ادااو انجاو شود .بهبیان روشنت  ،ادااو ردر  ،مسیتلزو بهرسیمیت شینا تن سیاکنان رلمی و یود
به،نوان شه وند (نه ر،یت) است؛ شه وندانی که دارای حقو و تکالیری هستند و دولیت ،ملیزو بیه
ر،ایت و تأمین و ت مین حقو شه وندان است .حقو شیه وندی ،ابعیاد گونیاگونی دارد (میدنی،
سیاسی ،ارتصادی ،اجتمیا،ی ،و ف هنگیی) (فیالکس1383 ،؛ حباحبیایی)1388 ،؛ بنیاب این ،بی ای
سنجش نهادمندی ادااو ردر سیاسیی میتیوان از شیا
واعیت شا

«حقیو شیه وندی» اسیتراده کی د.

یادشده ،ه سا توسط مؤسسههای جهانی ،ب رسی و منتش میشود؛ بنیاب این ،از

ح یق دادههیای مؤسسیههای جهیانی میتیوان مییزان نهادمنیدی ادایاو ریدر سیاسیی در ایی ان و
1. Political Integration
2. Hoppe
3. Ilievski
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تصویر شماره ( .)7شاخصهای سنجش نهادمندی ادغام قدرت سیاسی (بخش حقوق سیاسی شهروندان)
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تصویر شماره ( .)9شاخصهای سنجش نهادمندی ادغام قدرت سیاسی (بخش حقوق اجتماعی شهروندان)
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 .4رتبهبندی وضعیت توسعهیافتگی سیاسی
معمول همیۀ مؤسسیه های جهیانی کیه وایعیت توسیعۀ کشیورها را ب رسیی میکننید ،نیو،ی
دستهبندی ب ای رتبهبندی کشورها دارند؛ به،نوان ماا  ،ب پایۀ رتبهبندی انیۀ آزادی ،ه ییک از
کشورهای جهان با توجه به نم ۀ دریافتی ،در یکی از سه دسیتۀ آزاد ،نسیبتا آزاد ،و ایی آزاد ری ار
میگی د؛ یا مؤسسۀ واحد اح ،یا اکونومیسیت ،هی کشیور را در یکیی از چهیار نیوع رژیی
سیاسی دموک اسی کامل (نم ههای بیشیت از  ،)8دموک اسیی نیار

(نم ههیای بیالت از  ،6و

کمت یا ب اب با  ،)8ن اوهای ت کیبی یا شبهدموک اسی (نم ههای بالت از  ،4و کمت ییا ب ابی بیا
 )6و ن اوهای ارتدارگ ا (نم ههای کمتی از  4ییا ب ابی بیا  )4حبقهبنیدی میکنید؛ ییا مؤسسیۀ
ب تسلمان دسیتهبندی پنجگانیهای ارائیه داده اسیت :ودکیامگی تنیدرو ،ودکیامگی معتید ،
دموک اسیی بسییار معییوب ،دموک اسیی معییوب ،و دموک اسیی تحکی شیده .تعییین و تع ییف
رتبهبندی ،ب ای دستهبندی کشیورها و مشیخ

کی دن سیطح توسیعهیافتگی کشیورها ،امکیان

آگاهی از واعیت توسعهیافتگی کشورها در حو دورههای زمانی و مقایسیۀ آنهیا بیا یکیدیگ
ف اه میکند .در الگوی پیشنهادی پژوهش نیز ،بیهپی وی از مؤسسیههای جهیانی ،سیه سیطح
ب ای رتبهبندی کشورها تعیین شده است:
 .1توسعهنیافته /ای دموک اتیک (از نم ۀ  0تا  :)4در این سطح ،ردر سیاسی در هیچیک
از ابعاد پنجگانه ،نهادینه نشده است؛ در بعد انحصار زور ،گاهی شیاهد درگی یهیای سیاسیی
دولت و گ وههای اپوزیسیون مسلح با یکدیگ هستی ؛ بخشیی از نی وهیای سیاسیی یارج از
دای ۀ ردر  ،مخالف ن

سیاسی حاک و در پی ب اندازی آن هستند؛ در حوزۀ کسب و ا،میا

ردر  ،اف اد معمول ب پایۀ ریوانین ،میل نمیکننید و بیه شیکلهای مختلریی ریانون را زیی پیا
میگتارند؛ فساد سیاسی در سطح گست دهای ر ار دارد؛ بهدلییل ،یدو اسیتق

دسیتگاه ر یا،

روانین از امانت اج ایی ب وردار نیست و هزینۀ ،دو پایبندی به ریوانین بسییار پیایین اسیت؛
آزادی رسانه وجود ندارد و ایحاب رسانه با محدودیتهای ف اوانی روبهرو هسیتند؛ انتخابیا
معمول با تقلب و شونت هم اه است؛ منصب های سیطح ییک دولتیی از ح ییق انتخابیا ،
مشخ

نمیشود و انتخابا شامل ردههای مییانی حکیومتی میشیود؛ ن امییان در سیاسیت

د الت و نریوع گسیت دهای دارنید؛ بیهلحاظ انرکیاس ،ریدر سیاسیی از ریدر ارتصیادی و
ف هنگی ،جدا نشده و دولت ،افزونب ام سیاسی ،متولی ساماندهی امور ارتصیادی و ف هنگیی
است و بخش ،مدۀ منابع ردر ارتصادی و ف هنگی درا تیار و انحصیار نهیاد دولیت اسیت؛
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چنین دولتهایی ،در واعیت هشدار ر ار دارند؛ یعنیی هی لح یه ممکین اسیت دچیار زوا
سیاسی و ف وپاشی کامل شوند .از اینگونه دولتها میتیوان بیا ،نیوان دولتهیای ف ومانیده،
ناتوان ،ورشکسته ،اعیف ،و ناکاو ،یاد ک د.
 .2درحا توسعه /شبهدموک اتیک (از نم ۀ بالت از  4تا  :)8در این واعیت ،انحصار زور تا
حدود زیادی نهادینه شده و نب دهای مسلحانه از بین رفته اسیت؛ گ وههیای مسیلح اپوزیسییون و
ب انداز وجود ندارند؛ نحوۀ کسب و ا،ما ردر سیاسی ،در رالب روانین تع یف شده است ،ولی
ازآنجاکه نهادینه نشده است ،گاهی ر،ایت نمی شیود؛ مقامیا سیطح ییک حکومیت از ح ییق
انتخابا تعیین میشوند ،ولی انتخابا  ،کام آزاد نیست و با محدودیتها و کاستیهایی هم اه
است؛ ترکیک روا ب ر ار است و روا تاحدودی از یکدیگ اسیتق

کیارک دی و سیا تاری دارنید.

به لحاظ انرکاس ،ردر سیاسی از ردر ارتصیادی و ف هنگیی ،جیدا شیده اسیت ،ولیی دولیت
همچنان به شیوه های گوناگونی در حوزۀ ارتصادی و ف هنگی نروع و مدا له دارد؛ در بعید ادایاو،
دولت در ب ی حوزه ها موفق شده است ب ی از حقو شه وندان (مانند نیازهای اساسی ،حقو
مالکیت ،امنیت ،آموزش ،و )...را تأمین کند ،ولی بخشیی از حقیو شیه وندی (ماننید حقیو
سیاسی، ،دالت ،ب اب ی اجتما،ی ،و )...همچنان در واعیت نامناسبی ر ار دارد .در این واعیت،
ن او سیاسی در شی ایط «آسیتانهای» ری ار دارد؛ یعنیی ممکین اسیت بیه وایعیت پیشیین یود
(توسعه نیافته) یا م حلۀ بعد (توسعه یافته) ،گتر کند، .وامل پ شماری در ایین گیتار نقیش دارنید
(مانند ،ملک د نخبگان ردر (الیت سیاسی) ،نخبگان فک ی ،نی وهای اجتما،ی ،ن او جهانی و
رویک د ردر های جهانی به کشور موردن  ،منبع درآمد دولت ،و)...؛
 .3توسعهیافته /دموک اتیک (از نم ۀ بالت از  8تا  :)12در این واعیت ،ریدر سیاسیی،
در همۀ ابعاد پنجگانه نهادینه شده و به دلیل تابیت شدن روا،د ساماندهی ردر سیاسی ،امکان
بازگشت به م حلۀ پیشین وجود ندارد .در بخیش انحصیار ،نیهتنهیا ریدر سیاسیی بیه دولیت
منحص شده ،بلکه به دلیل راایت جامعه ،نهادینه نیز شیده اسیت .در بخیش کسیب ریدر ،
روا،د مدون شرال و دریقی وجود دارد و انتخابا با کمت ین تخلرا روبهروسیت .در بخیش
ا،ما ردر  ،فساد ،در حد بسیار پایینی است و ترکیک کامل روا ب ر ار است و افیزونبی ریوۀ
ر ائیه ،رسانههای مستقل و آزاد و جامعۀ میدنی بی ،ملکی د دولیت ن یار دارنید .در بعید
انرکاس نیز ،ردر سیاسی کام از ردر ارتصادی و ف هنگی جداست و حید و می ز ه ییک
مشخ

و نهادینه شده است .در بعد ادااو نییز ،حقیو شیه وندان در همیۀ ابعیاد بهگونیهای
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مطلوب تأمین شده است.
چنانچه رصد داشته باشی از دادههای مؤسسههای جهانی ب ای سینجش توسیعۀ سیاسیی
ب پایۀ الگوی پیشنهادی پژوهش استراده کنی  ،نیازمند یکسانسازی دادههای آنها با رتبهبنیدی
الگوی پیشنهادی هستی ؛ به،نوان ماا  ،نمی ۀ کامیل شیا

«انتخابیا آزاد و منصیرانه» از

مؤسسۀ ب تلسمان 10 ،امتییاز اسیت و نحیوۀ یکسانسیازی آن بیا الگیوی پیشینهادی پیژوهش
اینگونه واهد بود .1 :توسیعهنیافته /ای دموک اتییک (از نمی ه  0تیا )3/33؛  .2درحا توسیعه/
شبهدموک اتیک (از نم ه  3/34تا )6/66؛  .3توسعهیافته /دموک اتیک (از نم ه  6/67تیا )10؛ در
سیا  ،2006نمی ۀ ایی ان در شیا

«انتخابیا آزاد و منصیرانه» ارائهشیده توسیط مؤسسییۀ

ب تلسییمان ،نم ی ۀ  4بییوده و ب اسییاس یکسانسییازی انجاوشییده ،در رتبییۀ دوو (درحا توسییعه/
شبهدموک اتیک) ر ار میگی د .اگ بخواهی نم ۀ میانگین (معد ) ای ان را در شیا

میوردن

در حو چند سا اندازهگی ی کنیی  ،میبایسیت از روش معید گی ی اسیتراده کنیی ؛ بیه،نوان
«انتخابیا آزاد و منصیرانه» از مؤسسیه ب تلسیمان ،حیی

ماا  ،جمع نمی ۀ ایی ان در شیا

سا های  2005تا سا  16( 2020سا ) 60 ،نم ه است و بیا تقسیی آن بی ،یدد ، ،16یدد
 3/75بهدسییت آمییده اسییت؛ بنییاب این ،ب پایییۀ یکسانسییازی انجاوشییده ،ای ی ان در شییا
«انتخابیییا آزاد و منصیییرانه» در دورۀ زمیییانی میییوردن  ،در رتبیییۀ دوو (درحا توسیییعه/
شبهدموک اتیک) ر ار میگی د .اگ بخواهی نم ۀ ای ان را در شا
(ما شیا

موردن با شا

دیگ ی

«انتخابیا شیرال» از مؤسسیه بینالمللیی تنیوع دموک اسیی) جمیع ببنیدی ،

می بایست معد ای ان در ه دو شا

 ،محاسبه و تجمیع و سپس ،تقسی ب ،دد  2شود.

نتیجهگیری
مسئلۀ مقالۀ حاا  ،ارزیابی الگوهای سنجش مرهوو توسعۀ سیاسی و ارائۀ الگوی جدیدی بیود
که فارد کاستیهای الگوهای پیشین باشد .البته الگوی پیشنهادی پژوهش (تصوی شیمارۀ ،)11
اد،ای جامع و بینق

بودن نیدارد ،بلکیه بیهن

مییرسید تاحیدودی ،درییقت و کامیلت از

الگوهای پیشین است و حوزههای بیشت ی از مرهوو توسعۀ سیاسیی را دربی میگیی د؛ ه چنید
همچنان بخشهایی از مرهیوو توسیعۀ سیاسیی ،مغریو مانیده و امیید اسیت در آینیده توسیط
پژوهشگ ان دیگ تکمیل شود .گرتنی است ،یکی از دلیل این ام  ،کیری بیودن مرهیوو توسیعه
است که سبب شده است ،ب
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سنجش آن دشوار و چالشب انگیز باشد .الگوی پیشینهادی ،افزونبی اینکیه مییتوانید تصیوی
جامعت و دریقت ی از واعیت توسعۀ سیاسی ارائه دهید ،بی ای تبییین وایعیت توسیعهیافتگی
سیاسی جوامع و آسیبشناسی آن نیز رابلکارب د است .دروارع ،با توجیه بیه چیارچوب ن ی ی
نهادگ ایی ،واعیت نهادمندی ردر سیاسی در ه جامعهای ،محصو ت تیبا نهادی حیاک
ب آن کشور است و ت تیبا نهادی حاک نیز توسط ج یانهای سیاسی ردرتمنید در زمانهیای
گتشته ایجاد شده است تا جایگاه آنها در  ،یۀ ریدر تابییت شیود؛ بیه،نوان مایا  ،ریانون
اساسی جمهوری اس می ای ان ،به،نوان یکی از مه ت ین نهادهای مؤث ب واعیت نهادمندی
ردر سیاسی ،در اوایل انق ب توسط ج یان اس و سیاسی فقاهتی ،که ردرتمنیدت ین ج ییان
در آن مقطع زمانی بود ،ایجاد شد؛ ه چنید ج یانهیای سیاسیی دیگی (ماننید ج ییان لیبی ا
اس می ،چپ اس می و چپ ای اس می ،ملیگ ای سکولر) تاحیدودی در لیق ایین نهیاد،
نقش داشتند ،ولی با توجه بیه شیواهد و مسیتندا موجیود ،ج ییان اسی و سیاسیی فقیاهتی،
مؤث ت ین ج یان در ف ایند لق نهیاد ریانون اساسیی بهشیمار میآیید؛ بنیاب این ،بیا اسیتراده از
چارچوب ن ی نهادگ ایی و الگوی پیشنهادی پژوهش ،افزونب تویییف و ارائیۀ تصیوی ی از
واعیت توسعهیافتگی سیاسی ،در چیارچوب جامعهشناسیی سیاسیی نییز میتیوان چگیونگی
ف ایند نهادسازی ،نی وهای سیاسی مؤث بی آن ،نقیش نهادهیا در وایعیت نهادمنیدی ریدر
سیاسی ،و چالشهای توسعۀ سیاسی را ب رسی ک د.
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یادداشتها

 .1ازآنجاکه تعاریف و شا های مع فیشده ب ای مرهوو توسعۀ سیاسی ،تق یبا با مرهیوو دموک اسیی
یکسان است ،بسیاری از ن یهپ دازان ،توسیعه سیاسیی را بیهمعنای دموک اسیی میداننید (چیلکیو ،
.)1396
 .2دولت را میتوان یک نهاد نامید؛ زی ا ب پایۀ تع یفهایی که از نهاد وجود دارد ،دولت نییز میتوانید
یک نهاد بهشمار آید .بهبیان روشنت  ،نهیاد دولیت :ییک هسیتی ) (entityمرهیومی اسیت ،مصینوع و
ب سا ته اجتما،ی است ،معطول به اهدافی است ،و این اهدال را از ح یق الگوبخشی بیه کنشهیا و
اندرکنشها ،تأمین میکند (گلمحمدی.)64 :1394 ،
 .3مرهوو ردر سیاسی ،در پارادای های گونیاگون فکی ی (ک سییک ،نوسیازی ،و پسیامدرن) ،دارای
معانی متراوتی ست (هیندس1396 ،؛ کلی 1384 ،؛ لیوکس 1393 ،و  )1370و بیهریو گالب اییت،
پ دا تن به مواوع پیچیدۀ ردر  ،نو،ی تتبع است که هدفش نه بسط معلوما که حیتل مجهیول
است (گالب ایت .)9 :1381 ،باوجوداین ،در ایین مقالیه از مییان تع یفهیای پ شیمار مرهیوو ریدر
سیاسی ،معنای ،او و رایج ردر سیاسی در پارادای مدرن ،که ،مدتا ردر را بهماابه توانیایی کمیی و
دولت/حاکمیتمحور میداند ،موردن است.
 .4بهبیاور ن ییهپی دازان سیاسیی ،در ییک جامعیۀ توسیعهیافتیه ،ن امییان (نی وهیای لشیگ ی) تیابع
سیاستمداران (نی وهای کشوری) هستند و ا،میا ریدر  ،کنتی و مهیار شیده و تیابع روا،ید اسیت.
افزونب این ،بهموازا افزایش د الت ن امیان در سیاست ،بیثباتی سیاسی نیز افیزایش واهید یافیت
(ازاندی.)1389 ،
انتخابا  ،نیازی نیست از همۀ دادههیای مؤسسیههای جهیانی
 .5البته ب ای سنجش واعیت شا
انتخابا از مؤسسه تنوع دموک اسیی) کراییت
استراده شود و تنها یک نمونۀ آن (به،نوان ماا  ،شا
میکند و در اینجا تنها بهمن ور اح ع وانندگان ،همۀ دادههای مؤسسههای جهانی مع فی شده است.
گرتنی است ،متغی های دادههای مؤسسیههای جهیانی در ب یی حیوزههیا ،میا حیوزۀ انتخابیا ییا
حاکمیت رانون ،فساد ،و ،...تاحدودی متراو است و اگی از همیۀ دادههیا اسیتراده و مییانگین آن در
محاسبا لحاظ شود ،میتوان تصوی دریقت ی از واعیت نهادمندی ردر سیاسی ارائه داد.
 .6فساد سیاسی (یا دولتی) ،یعنی «ه گونه تخطی از روا،د ،توسط کارگزاران دولتی در راستای منرعیت
شخصی .فساد دولتی انواع مختلری دارد که ،بارتند از :ک هب داری ،ارتشا ییا رشیوهگی ی ،ا یت س،
ا اعی ،پارتیبازی ،تقلب انتخاباتی ،تقلب رانونی (نک :دادگ و معصومینیا1382 ،؛ گیلمحمیدی،
1392؛ جعر ي ندوشن و زار،ی1382 ،؛ زا پور و همکاران1381 ،؛ ربیعی1383 ،؛ هیوود.)1381 ،
 .7گرتنی است ،معیارهایی که ب ای سنجش واعیت توسعهیافتگی ارتصادی بهکار میروند ،بیا مییزان
آزاد بودن ارتصاد ،متراو است.
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نشانی اینترنتی مؤسسههای پژوهشی

:ی مؤسسه انه آزادی

https://www.freedomhouse.org

https://www.idea.int

: ی مؤسسه بینالمللی کمک به دموک اسی و انتخابا
:ا اکونومیست، ی مؤسسه واحد اح

https://www.eiu.com

http://www.systemicpeace.org/polityproject.html

https://www.v-dem.Net

https://democracybarometer.org

https://bti-project.org/en

:ه داده پولیتی،ی مجمو
:ی مؤسسه تنوع دموک اسی

:)ی مؤسسه بارومت (فشارسنج دموک اسی
:گتار سیاسی مؤسسه ب تلسمان

ی شا

:حکم انی وب از بانک جهانی

ی شا

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators

https://www.ndi.org
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