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چکیده
بدون شک تغییر ،رشد و توسعه در جوامع مختلف مطابق با منبع ،معیار و الگویی از باورها ،ارزش ها و معانی
همان جامعه روی می هد .پس از جنگ جهانی دوم تاکنون ،دانشمندان غربی به دنبال آن بوده اند که الگوی
توسعه سیاسی مطابق مبانی ،نظرات و ارزش های خود را در جهان جاری و ساری نمایند تا راه نفوذ آنان در
دنیا هموار شود .توسعۀ سیاسی یكی از شاخههای توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع
فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحوالت ساختاری و اصطالحات در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت نامطلوب
زندگی گذشته به شرایط بهتر .به رغم گذشت بیش از نیم قرن از مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی ،روز بروز
بر ابهام این مفهوم افزوهده شده است و در پس مناقشات و اختالف نظرهای صاحب نظران پنهان مانده است.
امروزه با وجود انبوهی از مطالعات انجام شده در این باب ،اجماع مشترکی بین صاحب نظران در باره این
مفهوم به دست نیامده است .هر کدام از مكاتب ،تعریف و معیارهای خاص خود را از این اصطالح مطرح می
نماید .لذا این نوشتار در پی تطبیق نظریه های توسعه سیاسی بر اساس پنج طبقه بندی انجام شده شامل
نظریه های توسعه سیاسی تعادلی ،قابلیت محور ،منفی ،وابستگی و بازاندیشی است تا ویژگی ها ،وجوه اشتراک
و افتراق هریک را به طور مقایسه ای بیان نماید.
واژگان کلیدی :توسعه سیاسی ،تعادلی ،قابلیت محور ،منفی ،وابستگی.
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مقدمه
بحث توسعه و توسعه سیاسی از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر توجه عده زیادی از پژوهش گران را عمیقاً به
خود جلب کرده و در کانون عالیق فكری اندیشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی قرار گرفته است .این بحث ،به ویژه برای
نخبگان فكری کشورهای در حال توسعه از اولویت و اهمیت مضاعفی برخوردار است ،چرا که در این گونه کشورها فرآیند
توسعه و توسعه نیافتگی ،چالش اصلی جامعه را تشكیل می دهد و همه وقایع و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی موجود،
خواه ناخواه تحت تأثیر آن قرار دارند(پرزورسكی .)1831 ،اگرچه بحث توسعه در افق تاریخی عصر روشـنگری وجـود داشـته و
ابعـادی سیاسـی ،اقتـصادی و اجتماعی نیز داشته و تحت عنوان مقوله «پیشرفت» مطرح بوده است ،اما تئـوری هـای توسـعه
بـه طـور عمده پس از جنگ جهـانی دوم مطـرح شـده انـد .درواقـع نظریـات جدیـد توسـعه از دهـه  1591رشـد پیداکرده
اند(ساعی" .)1831 ،توسعه سیاسی" واژ های جامعه شناختی است که از سوی مكاتب غربی به عنوان راه کاری برای
کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است " .توسعه" به معنای بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه های
مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می باشد .توسعه سیاسی در اصطالح
به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی ،ترکیب مردمی بودن،
آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است .توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست :عده ای توسعه را تنها یک تحول
مربوط به دنیای غرب می دانند که از آن جا ریشه گرفته است .بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و
مشكالت نمی دانند .عده ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقالل آن می دانند .عده ای نیز اولویت را به ارزش ها
و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح می کنند و آن را برای خدمت به استقالل جامعه ضروری
می دانند .توسعه سیاسی یكی از شاخه های ت وسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی،
ایجاد تحوالت ساختاری و اصطالحات در تمام بخش های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی ،فرهنگ سیاسی ،تبلیغات سیاسی ،ارتباطات
سیاسی و از همه مهمتر نوسازی .با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می روند ،اما برخی از محققان ،توسعه
سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی است .نوسازی
سیاسی را می توان فرایندی تلقی کرد که طی آن ،نقش های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می
ورزند(قوام .)1831 ،جان کالم مكتب توسعه سیاسی این است که همه جوامع از مراحل پی در پی توسعه سیاسی میگذرند
که در طی آن جوامع ابتدایی سنتی سرانجام به جوامع مدرن صنعتی تبدیل میشوند .در این نظریهها تخصصی شدن فزاینده
نقشها در جامعه یا تقسیم کار ،تغییر از یكی انگاری و وفاداری محلی و قبیله ای یا نگرشهای خاص گرایانه به یكی انگاری
اجتماعی یا ملی یا نگرشهای عام گرایانه ،تغییر از منزلت اجتماعی مبتنی بر سنتها یا پایگاه انتسابی به شایستگی و
دستاوردهای شخصی یا پایگاه اکتسابی و توس عه فرایندها و نهادهای مناسب برای همسازی با این تغییرات ،مورد تأکید قابل
مالحظه ای قرار میگیرند .این دیدگاه ها در عین حال که همیشه مترادف با نظریه کارگرد گرایی نیستند بشدت از آن تأثیر
پذیرفته و بر تمایز یا تخصصی شدن نقشها و توسعه فرایندها و ساختارهای مناسب تأکید ویژه ای داشتهاند(فرقانی.)1831 ،
دست یابی به توسعه سیاسی ،یعنی فرآیندی که در جریان آن ،نظام های ساده اقتدارگرای سیاسی جای خود را به نظام های
حق رأی همگانی ،احزاب سیاسی ،نمایندگی و بوروکراسی های مدنی می دهند ،نیازمند آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از
یک سو و پذیرش و اراده حاکمان از سوی دیگر است(عالم .)1832 ،هانتینگتون مفهوم توســعه سیاسی را بر اساس میزان
صنعتی شدن ،تحریک و تجهیز اجتماعی ،رشــد اقتصادی و مشــارکت سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است که
از آنجا که در فرایند توســعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشــارکت و ایفای نقش های جدیدتر ظهور می کنند،
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نظام سیاســی باید از ظرفیت و توانایی های ال زم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد .در غیر این صورت ،نظام با بی ثباتی،
هرج و مرج ،اقتدارگرایی و زوال سیاســی روبه رو خواهد شــد و امكان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی ها به شكل انقالب
تجلی کند .توسعه سیاسی را می توان مفهومی اساسی دانســت که به تدریج ،در همه جوامع گسترش می یابد و می توان از
آن با عنوان فرهنگ جهانی یاد کرد(پای و دیگران .)1831 ،در این مقاله سعی شده است یک نوع طبقه بندی از نظریه های
توسعه سیاسی در قالب  9گروه تحت عنوان های توسعه سیاسی تعادلی ،توسعه سیاسی قابلیت محور ،توسعه سیاسی منفی،
توسعه سیاسی وابستگی و توسعه سیاسی بازاندیشی ارائه گردد و سپس به مرور تطبیقی سه گروه اول پرداخته می شود.
ادبیات پژوهش
توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی از زمان پیدایش اولین دیدگاه ها در مورد آن از اواخر دهه  1591تا به امروز به صورت مختلف تعریف
شده است .هر یک از مفاهیم ارائه شده در مقاطع زمانی با تاکید بر یک سری از ویژگی ها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط
اجتماعی – سیاسی جهان و تغییرات بوجود آمده است .توسعه سیاسی مفهومی پر مجادله در عرصه نظری و شاید دور از
دسترس عمل اجتماعی است .پشت سر گذاردن دروازه های توسعه سیاسی و برپایی جامعه توسعه یافته سیاسی در هر
کشوری ،مستلزم عبور دشوار و گاهی پرمخاطره از یک دوران گذار سیاسی است که اگر بیش از حد طوالنی شود ،احتمال
بازگشت به عقب افزون تر می شود .دستیابی به توسعه سیاسی یعنی فرایندی که در جریان آن نظام های ساده اقتداگرای
سیاسی جای خود را به نظام های حق رأی همگانی ،احزاب سیاسی ،کنندگی و بروکراسی های مدنی می دهند ،نیازمند
آگاهی و حرکت عمومی شهروندان از یک سو و پذیرش اراده حاکمان از سوی دیگر است .اصوالً مباحث توسعه سیاسی به
حدود نیم قرن قبل برمی شود ،یعنی دوره ای که جریان فكری نوسازی ،حاکمیت و نمود پیدا کرد .توسعه ،نوسازی ،تحول
تاریخی ،ترقی ،پیشرفت و تكامل و ...مدلول هایی اند که بر یک دال داللت می کنند ،یعنی دگرگونی در جهت بهینه شدن
دائمی وضع موجود(فرقانی .)1831 ،پیدایش شمار زیاد دولت های ملی پس از دوره استعمار در آسیا ،آفریقا و امریكای التین،
با روندی بسیار سریع ،نسل جدید دانشمندان سیاست را برانگیخت تا ابزارهای بررسی اجتماعی ـ سیاسی را بازبینی کنند.
نسل جدید سیاست شناسان تشخیص دادند با وجود زمینه های اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی بازمانده از سده های پیشین و
مؤثر بر شیوه کار ایشان ،می توانند روندهای سیاسی غیر غربی را حتی با وجود تفاوت با روندهای سیاسی غربی ،به طور
موفقیت آمیز مطالعه کنند .بر این اساس بود که اندیشمندانی چون لوسین پای ،گابریل آلموند ،جیمز کولمن ،لئونارد بایندر،
مایرون وینر ،دیوید آپتر ،هارولد السول  ،ساموئل هانتینگتون و شماری دیگر از صاحب نظران در این زمینه مطرح شدند و
درباره نهادهای اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی کشورهای در حال توسعه به ویژه از دیدگاه های اقتصادی ،اجتماعی،
روانشناختی ،مردم شناختی و سیاسی مطالعات تجربی زیادی کردند تا روند تغییر در این کشورها را توضیح دهند(عالم،
.)1832
علیرغم اینكه در بسیاری از موارد توسعه و نوسازی مترادف یكدیگر بكار گرفته می شوند ،لكن پاره ای از محققان ،توسعه
سیاسی را خیلی کلی تر و عام تر از نوسازی سیاسی تلقی می کنند و معتقدند که نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی
جای می گیرد و ویژگی های آن را همبستگی میان ساختارها و عملكردها برای ابتكار و نوآوری ،وجود ساختارهای اجتماعی
انعطاف پذیر و تخصصی شده و باالخره وجود چارچوب های اجتماعی خاص برای توسعه دانش و مهارت ها جهت زندگی در
جهان پیشرفته تكنولوژیک می دانند .آنان معتقدند که نوسازی سیاسی را می توان فرآیندی تلقی کرد که در طی آن نقش
های کارکردی استراتژیک یک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می ورزند(اپتر .)1519 ،پاره ای دیگر از دانشمندان علوم
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سی اسی توسعه سیاسی را به ساختارهای سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیه بخش ها
و حوزه های جامعه مرتبط می سازند.
بر این اســاس توسعه سیاسی به عنوان یک روش در هر جامعه ای وجود دارد که این مهم به طور معمول با مشــخصه هایی
همراه می شــود که برخی از مهمترین آن در محورهای زیر قابل بررسی است:
 -1جابه جایی مسالمت آمیز قدرت از راه انتخابات
 -2کوشش در جهت جلب رضایت مردم
 -8پاسخگو کردن قدرت سیاسی و نقدپذیری مسئوالن
 -1برپایی حكومت قانون از طریق مجلس قانونگذاری
 -9فردیت و آزادی افراد و تكریم حقوق فرد
 -1وجود احزاب ،آزادی مطبوعات ،انتخابات
 -3حضور نخبگان سیاسی در صحنه تحوالت کشور(ساوه درودی و دیگران.)1852 ،
هانتینگتون و دامینگوئه نیز به این نتیجه رسیده اند که تعاریف تا حد خطرناکی افزایش یافته است و یكی از دالیل آن
این است که این عبارت برای دانشمندان سیاسی دارای بار مثبت می باشد .به عبارت دیگر به جای این که از این عبارت برای
تحلیل استفاده کنند برای توجیه و مشروعیت بخشیدن استفاده کرده اند و به جای اینكه به موضوع «توسعه چه چیزی»
بپردازند به موضوع «توسعه به طرف چه» پرداخته اند .به عقیده این نویسندگان به طور کلی این عبارت به چهار طریق متفاوت
به شرح زیر به کار رفته است:
-1مفهوم جغرافیایی (کشورهای جنوب شبیه کشورهای شمال شوند)
 -2مفهوم مشتق شده از نوسازی (توسعه بخش سیاسی از یک جامعه مدرن)
 -8مفهوم غایت مندانه (توسعه هدف است)
 -1مفهوم کارکردی (رسیدن به هدف از طریق توسعه)
آنها با تشریح این مفاهیم ،توسعه سیاسی در مفهوم اشتقاقی را به عنوان مفهوم برتر برگزیده اند و با استفاده از آن توسعه
سیاسی را به عنوان «پیامدهای سیاسی نوسازی» تعریف کرده اند .در ادامه به توصیف برخی از این نظریه ها که توصیف کننده
پیش نیازها و پیش شرط های یک سیستم سیاسی توسعه یافته می باشند می پردازیم.
به طور کلی با توجه به ماهیت و تعاریف نظریه های مختلف ،نظریه های توسعه سیاسی را به پنج دسته می توان تقسیم نمود:
الف -نظریات تعادلی
ب -نظریات قابیلت محور
ج -نظریات توسعه منفی
د -نظریات وابستگی
ه -نظریات بازاندیشی
الف-نظریات توسعه سیاسی تعادلی
توسعه سیاسی هلیوجگورایب
هلیو جگورایب یكی از جالب ترین تئوری های جامع در توسعه سیاسی را در قالب یک طبقه بندی دوگانه برای توسعه سیاسی
ارایه داد .به نظر او گروهی از نویسندگان ،توسعه سیاسی را معادل نوسازی سیاسی می دانند .دومین گروه نویسندگان مورد
نظر جگورایب نویسندگانی هستند که توسعه سیاسی را نهادینه کردن سیاسی می دانند .جگورایب جابجایی سیاسی،
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یكپارچگی سیاسی ،و نمایندگی سیاسی را از نشانه های نهادینه کردن سیاسی می داند .وی در تئوری خود که ترکیبی از
نظرات دو گروه دانشمندان فوق الذکر است ،توسعه سیاسی را نوسازی همراه با نهادینه کردن سیاسی می داند که بطور اختصار
به صورت « »PD=M+Iنشان داده شده است .او جزء نوسازی سیاسی را فرآیند افزایش متغیرهای عملیاتی یک حكومت
دانسته و در این رابطه از سه متغیر« :جهت گیری عقالیی ،تفكیک ساختاری و قابلیت» نام برده است .او هر یک از این
متغیرها را نیز یه اجزایی تقسیم کرده و شاخص هایی را نیز معرفی نموده است .وی همچنین نهادینه کردن سیاسی ،از سه
متغیر جا به جایی سیاسی ،یكپارچگی سیاسی ،و نمایندگی سیاسی استفاده کرده است .جگورایب همچنین خاطر نشان می
سازد که الزمه توسعه سیاسی ،وجود تعادل مناسب بین نوسازی سیاسی و نهادینه کردن سیاسی است .عدم تعادل ،باالبودن
سطح نوسازی و پایین بودن سطح نهادینه کردن ،سیستم سیاسی را ناگزیر به استفاده موفقیت آمیز از شدت عمل و زور نموده
و عكس این عدم تعادل ،بصورت باال بودن سطح نهادینه کردن و پایین بودن سطح نوسازی بر قابلیت عملیاتی سیستم سیاسی
اثر می گذارد(هدی.)1831 ،
توسعه سیاسی بایندر
لئونارد بایندر 1نظریه خود ار از توسعه سیاسی حول محور پنج محور پیشنهاد می کند.
 -1تغییر هویت از هویت مذهبی به هویت نژادی و از هویت محلی به هویت اجتماعی.
 -2تغییر مشروعیت از مشروعیت ماوراء الطبیعی به منابع ذاتی.
 -8تغییر در مشارکت سیاسی از مشارکت نخبه به مشارکت در خانواده به مشارکت در گروه.
 -1تغییر در تقسیم مشاغل از تقسیم بر اساس موقعیت و امتیاز به تقسیم بر اساس موفقیت و لیاقت.
 -9تغییر در درجه نوذ اداری و قانونی درون ساختار اجتماعی و مناطق دورافتاده کشور(جوهری. ،
لئونارد بایندر معتقد است در نظامهای در حال گذار از سنت به مدرنیسم ،مشروعیت از منشأ واحدی سرچشمه
نمیگیرد .بایندر توسعه سیاسی را در سه مفهوم برابری ،ظرفیت و تفكیک وظایف خالصه کرده و این مفاهیم را در مجموع
سندروم توسعه نامیده است .این سه عنصر در حكومت های مختلف با مقادیر مختلف در تعادل قرار دارند .بایندر معتقد است
توسعه پایان ناپذیر است و مسیر توسعه کشورهای توسعه نیافته متفاوت و غیر قابل پیش بینی است .بایندر معتقداست که
اگرکشوری بخواهد به رشد وتوسعه برسد ،باید پنج بحران راپشت سر بگذارد".این پنج بحران عبارتند از :بحران هویت ،بحران
مشارکت ،بحران نفوذ ،بحران مشروعیت و بحران توزیع" او معتقداست که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی
ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشته به طریقی موفقیت آمیز بحرانهای فوق به ویژه بحرانهای هویت و
مشروعیت راپشت سرنهادهاند (سیف زاده.)1813 ،
ب)نظریه های توسعه سیاسی قابلیت محور
توسعه سیاسی گابریل آلموند و بینگهام پاول
آلموند و پاول توسعه سیاسی را این گونه تعریف نموده اند که توسعه سیاسی پیامد وقایعی است که ریشه در محیط بین
المللی ،محیط داخلی و یا نخبگان سیاسی درون سیستم سیاسی دارد .اگر یک سیستم سیاسی در وضعیت موجود قادر به
مقابله با مسایل و چالش های پیش رو نباشد ،زمانی می توان آن را توسعه یافته دانست که از قابلیت های الزم برای برخورد
موفقیت آمیز با ینگونه چالش ها برخوردار باشد .در غیر اینصورت ،نتیجه برگشت به عقب یا توسعه منفی خواهد بود .هر
سیستم سیاسی با چهار مشكل و چالش مواجه بوده است و یا مواجه خواهد شد که عبارتند از :حكومت سازی ،ملت سازی،

Leonard Binder
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مشارکت و توزیع یا رفاه(معمارزاده و پاک طینت .)1839 ،ایشان از لحاظ رفتاری ،مصلحت گرایی ،ارجح بودن فعالیت های
دسته جمعی بر فرد گرایی ،میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسی ،روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را به عنوان معیار
توسعه سیاسی تلقی کرده و از نظر ساختاری بر تنوع ساختاری ،فرهنگ دنیوی و سطح باالی استقالل نظام های فرعی تأکید
می کنند(نظری و دیگران.)1852 ،
آلموند و پاول نظریۀ کارکردگرایی را مطرح کردند و جامعۀ سیاسی را مانند مجموعه ای از عناصر به هم وابسته در نظر
گرفته و به سه بخش تقسیم کردند .اولی را نظام سیاسی از هم گسیخته ،سنتی را دارای فرهنگ اطاعتی و جدید را متنوع و
متكی به فرهنگ مشارکتی معرفی می کند .آلموند و پاول معتقدند ریشه اصلی هدایتگری و نیروی محرکه اساسی توسعه
سیاسی را هم باید در محیط بین المللی و هم در جامعه داخلی و هم در میان برگزیدگان سیاسی داخل سیستم سیاسی پیدا
نمود .اگر پویش توسعه سیاسی ناشی از مسائل داخلی باشد ،به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه
متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصالحات عمومی و بهبود وضعیت خود و برآوردن نیازهای جدید در عرصه
اقتصاد و سیاست و اجتماع بوده و از این روتبدیل به نیروی محرکه ایجاد توسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش میشود .اگر
پویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد ،آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت و دارایی خود برای
تداوم و استمرارحكومتشان بوده و از این رو با ایجاد توسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی و توانایی آن را باال برده ،تا بدین
طریق پایههای سلطه خود را مستحكم ترنمایند.
سطوح سه گانه وظایف مورد نظر آنها:
 )1قابلیت ها
 )2وظایف یا کارکردهای تبدیل
 )8وظایف و کارکردهای نگهداری و تطابق سیستم
آلموند و پاول از لحاظ رفتاری مصلحت گرایی ،ارجح بودن فعالیت های دستجمعی بر فردی ،میزان همبستگی و میثاق با
نظام سیاسی ،روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را بعنوان معیارهایی برای توسعه سیاسی تلقی کرده و از نظر ساختاری بر
تنوع ساختاری ،فرهنگ دنیوی و سطح باالی استقالل نظام های فرعی تأکید می ورزند(فرقانی.)1831 ،
توسعه سیاسی آیزنشتات و دیامنت
آ یزنشتات توسعه سیاسی را به ساختارسیاسی تنوع یافته وتخصصی شده و توزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخش ها و حوزه
های جامعه مرتبط می سازد .به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای
خود باشند به همان نسبت بر درجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد (آیزنشتات.)1511 ،
آلفرد دیامنت نیز توسعه سیاسی را در عمده ترین شكل خود روندی می داند که به وسیله آن یک نظام سیاسی ،قابلیت حفظ
و تحمل موفقیت آمیز و مداوم انواعه جدید اهداف و تقاضاها و ایجاد انواع جدید سازمان ها را به دست می آورد و آن را افزایش
می دهد  .وی می گوید برای اینكه این روند تداوم یابد به ساختار سیاسی مستقل و متمرکزی نیاز است(امین زاده.)1831 ،
توسعه سیاسی هاری اکشتین
هاری اکشتین در صدد دستیابی به ابعادی است که تضمین کننده کفایت عملكرد سیاسی سیستم هستند .این ابعاد را
تحت عنوان ویژگی های یک حكومت توسعه یافته در چهار بعد مطرح می نماید:
 -1پایداری و بقا
 -2نظم عمومی
 -8مشروعیت
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 -1کفایت در تصمیم گیری
این ابعاد باعث حصول اطمینان از کفایت عملكرد سیاسی سیستم می گردند(هدی.)1533 ،
توسعه سیاسی بنیامین
بنیامین نیز عقیده دارد تشریح اصول سیاسی باید حاوی شیوه هایی از اندازه گیری ،ویژگی ها و عملكرد سیستم باشد.
وی ابعاد کلیدی زیر را به عنوان نمونه برای توسعه سیاسی معرفی می نماید:
 -6مشارکت سیاسی
 -2نهادینه کردن سیاسی
 -3یكپارچگی ملی
به نظر وی فرآیند توسعه سیاسی مجموعه ای از تغییرات سیاسی و تاریخی است که همراه با تهاجم صنعتی در جامعه رخ
می دهد(هدی.)1533 ،
توسعه سیاسی مونت پالمر
وی اصطالحات نوسازی و توسعه را کامالً مترادف می داند و معتقد است تفاوتشان در این است که نوسازی یادآور
پیشرفت و حرکت در جهت مناسبات آرمانی شده ای است که توسط نظریه پردازان اجتماعی به عنوان مدرن فرض می شود و
توسعه بر روند تحقق برابری با پیشرفته ترین کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی بر روند تحقق برابری با پیشرفته ترین
کشورهای دنیا از لحاظ اقتصادی در زمینه تولید کاال و خدمات داللت دارد(پالمر.)1893 ،
توسعه سیاسی پاولسون
اهمیت نهادها در مدیریت تعارض مورد تأکید می باشد .الزمه کسب چنین قابلیتی نیز میل به اجماع ملی بر روی یک
ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی است .این ایدئولوژی ها روش های نگرش افراد به سیستم های اقتصادی و سیاسی هستند.
اجماع ایدئولوژیک بر خالف نظر اقتصاددانان ،از طریق ملی گرایی نقش مثبتی در رشد ایفا می نماید.
تاکید بر نهادها در مدیریت تعارض
ایجاد اجماع و وفاق ملی
تاکید بر ملی گرایی  /ناسیونالیسم(هدی.)1533 ،
ج) نظریه های توسعه سیاسی منفی:
توسعه سیاسی منفی بر ابعاد منفی توسعه سیاسی از طریق توجه به اوضاع و احوالی که باعث فاصله گرفتن از توسعه و
مانع حرکت به سمت آن می شود تمرکز می نماید .همچنین به جستجوی عوامل داخلی و خارجی سیستم های سیاسی که
باعث به تاخیر افتادن یا مانع توسعه می شود می پردازد .در این دسته بندی سه نظریه پرداز به نام های هانتینگتون ،هیگر و
جان کاتسكی قرار می گیرند.
توسعه سیاسی هانتینگتون
وی نو سازی را بر اساس میزان صنعتی شدن ،تحرک و تجهیز اجتماعی ،مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی مورد
ارزیابی قرار می دهد و معتقد است ،از آنجایی که در فرایند نوسازی و توسعه سیاسی ،تقاضای جدیدی به صورت مشارکت
وایفای نقش های جدیدتر ظهور می کنند ،بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های الزم برای تغییر وضعیت
برخوردار باشد .در غیر این صورت سیستم با بی ثباتی ،هرج و مرج ،اقتدار گرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امكان
دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی ها به شكل انقالب تجلی نماید .از نظر وی هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به
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پیچیدگی ،از وابستگی به استقالل ،از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند ،به همان
نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد(.نظری و دیگران .)1852 ،زمان حال ،عصاره و فشردۀ گذشته است و
هیچ جامعه ای از گذشته خویش خالصی ندارد .پس هر نوع الگوی توسعه میبایست با توجه به گذشته فرهنگی تاریخی هر
ملت و چشمانداز آینده آن ترسیم شود (بشیریه .)1833 ،این تفاسیر ،شاخصها و عناصر مشترک توسعه سیاسی بین الگوها و
نظریههای مختلف عبارتند از:
الف) ایجاد نهادهای دموکراتیک که بتوانند مشارکت حقیقی مردم را در تصمیمگیریها و ایفای نقشهای قاطع در محیط
سیاسی اجتماعی تضمین کنند .این نهادها باید با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی هر جامعه همگونی داشته باشند و تبلور
خواست مردم و هدایتکننده عالیق آنان باشند(.ایوبی.)1833 ،
ب) تأکید بر ایجاد دموکراسیها به جای دموکراسی تا بین اصول و راه کارها در توسعه سیاسی تمایز گذاشته شود .بر این
اساس ،متفكران اصل دموکراسی را با راهکارهای اروپایی یعنی نظام دموکراسی لیبرال که امری واحد است ،یكسان تلقی
نمیکنند و تكرار تقلید از نهادهای سیاسی اروپایی را در کشورهای جهان سوم موجب شكلگیری نظامهای سیاسی ظاهراً
دموکراتیک ،اما بیبنیان میدانند .بنابراین ،معتقدند هر کشور بر اساس شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود باید از
ابزارهای خاص و الگوی خاص سیاسی خود برای ایجاد یک جمهوری در معنای اصلی آن ،یعنی ادارۀ امور همگانی بهره بگیرد.
البته ممكن است این الگو وجوه مشترکی نیز با الگوی غربی داشته باشد ،تا زمانی که با مبانی آن نظام در تعارض نباشد(نظری
و دیگران.)1852 ،
ج) تمسک به عقالنیت و توجه به برتری آن بر برخی امور جاری در جامعه تا از این رهگذر ،با نقادی سنتهای بومی گذشته و
نیز ارزشهای وارداتی و برخورد گزینشی و عقالنی با پدیدههای سنتی و پدیدههای مدرن در مسیر رشد و تعالی جامعه ،از
جایگزینی مطلق ارزشهای غربی (تقلید کورکورانه) و حذف بدون گزینش ارزشها و سنتهای بومی پرهیز شود .در کنار
تأکید بر نفی نكردن مطلق مدرنیته و ارزشهای غربی ،باید به تعامل ارزشهای بومی با وارداتی و نیز نقادی آنها با توجه به
نیازها ،شرایط و مصالح ملی باور داشت .بر این اساس ،اصوالً تمدنها با یکدیگر ترکیب میشوند و تلفیق و ترکیب ارزشهای
عقالیی تمدنها عامل اصلی تكامل و پیچیدگی آنها است .تمدنهای بزرگتر آنهایی هستند که ارزشها و عناصر پیچیدهتر و
بیشتری از تمدنهای پیشین را در خود جای میدهند و حاصل سنتز تمدنهای بیشتری هستند(بشیریه.)1833 ،
توسعه سیاسی هیگر
به بحث سرخوردگی از چشم انداز کشور های در حال گذار می پردازد .در این کشور ها سیاست چیزی به جز دسته بندی،
ائتالف ،حرکات تاکتیكی و فرد گرایی نیست .این کشور ها خواهان نظم سیاسی و ثبات سیاسی هستند ولی به دلیل اینكه
فهمیده اند ممكن است توسعه نیافتگی به جای اینكه یک مرحله انتقالی باشد ،دائمی گردد دچار سرخوردگی شده اند .پاسخ
به این سوال را نیز در عدم قابلیت نهادهای سیاسی آنها در مقابله با پیامدهای تغییرات اجتماعی و اقتصادی می داند.
هیگرتوجه خود را به نقش ارتش و رابطه بین بوروکراسی نظامی و غیرنظامی معطوف می نماید .هیگر به رژیم های نظامی با
دیدی منفی می نگرد و معتقد است که با سیاست های مستبدانه خود صرفاً فروپاشی سیستم سیاسی توسعه نیافته را تشدید
می نمایند .وی از این نظر که توسعه یک فرآیند تكاملی و غیرقابل برگشت است و این که کشورهای توسعه نیافته فعلی
شباهت زیادی به یكی از کشورهای توسعه یافته موجود خواهند داشت فاصله می گیرد(هدی)1533 ،
توسعه سیاسی جان کاتسکی
جان کاتسكی به پیامدهای سیاسی نوسازی با میانه روی بیشتر و بدبینی کمتر نگریسته است و به این موضوع که برای
رسیدن به توسعه یک راه واحد وجود دارد به دیده تردید می نگرد .او سیاست را یک تعارض گروهی می داند و برای تغییرات
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سیاسی ناشی از تعارض اهمیت خاصی قایل است .کاتسكی در کتاب خود به نام «پیامدهای سیاسی مدرنیته یا نوسازی» این
فرایند را سیاست نوسازی از درون میداند .وی تحول تدریجی جوامع اروپای غربی را از قرن یازدهم به بعد مطالعه کرد و
دریافت که این تحول به وسیلهی مردم آن جوامع صورت گرفته و برخاسته از درون آن جوامع بوده است .از این رو زمان
طوالنی تری برای سازگاری قشرهای مختلف جامعه با آن تغییرات فراهم کرد و شوک تغییر ناگهانی را کاهش داد .از طرف
دیگر ،کشورهای در حال توسعه با نوسازی از برون که توسط بیگانگان یا افراد محلی تحت تأثیر آموزههای آنها و یا هر دوی
آنها صورت میگیرد ،مواجه هستند که مستلزم گسستن ناگهانی پیوندهای گذشته سنتی آنهاست (هدی.)1831 ،
جدول  :1گروهبندی صورت گرفته نظریه های توسعه سیاسی
ردیف

زیرگروه توسعه سیاسی

1

تعادلی

2

قابلیت محور

8

منفی

نام دانشمند
هلیو جگورایب
لئونارد بایندر
آلموند و پاول
آیزنشتات و دیامنت
هاری اکشتین
بنیامین
مونت پالمر
پاولسون
هانتینگتون
هیگر
جان کاتسكی

جدول شماره  -2مقایسه نظریه های توسعه سیاسی بر اساس گروه بندی انجام گرفته در پژوهش
ردیف نام دانشمند گروه بندی

کد

مفهوم

دانشمندان هم
نظر
هانتینگتون،
بنیامین،

نهادینه کردن اهمیت نهادها در مدیریت تعارض(ایجاد نهادهای پالمر،
1

هلیو
جگورایب

توسعه

قوی ،پیچیده و مستقل)

سیاسی

پاولسون،

سیاسی

هیگر و جان

تعادلی

کاتسكی
جهت
عقالیی

گیری

به منافع ملی اندیشیدین ،آینده بینی ،خرد
جمعی ،بهره گیری از نخبگان ،نگرش دراز مدت-- ،
جمع اندیشی
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تفكیک

افزایش در متغیرهای عملیاتی مانند جهت گیری

ساختاری

عقالیی ،تفكیک ساختاری و قابلیت

نوسازی سیاسی

تغییرات تكمیلی در بخش های کلی جامعه
تغییر در قابلیت های افراد ،گروه ها و جامعه

قابلیت

جهت افزایش توانایی پاسخ گویی موفقیت آمیز
به متغیرهای محیطی

مشارکت

مشارکت اکثریت جمعیت بالغ جامعه در اداره

سیاسی

امور

-جان کاتسكی
آلموند و پاول،
هانتینگتون
هانتینگتون،
آلموند و پاول
و بنیامین

دسترسی برابر به کاالها و خدمات اجتماعی،
برابری

عدالت در سالمت ،برابری اقتصادی فرصت های --
برابر و عدم تبعیض

هویت
2

لئونارد
بایندر

توسعه
سیاسی
تعادلی

مشروعیت
نفوذ

نگرش ها و روحیات افراد جامعه باید ماهیت
سیاسی داشته باشد
مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت
می کند و بر رضایت از عملكرد استوار می باشد
دسترسی فراگیر سیاسی

-آکشتین
--

روشی ادراکی برای توسعه است و برای شناسایی
ظرفیت

موانعی که مانع دستیابی به اهداف و نتایج قابل --
قبول می شوند

تفكیک وظایف
توزیع یا رفاه

8

آلموند
پاول

قابلیت

بوروکراتیک یا عقالیی
تخصیص کاالها و خدمات عقالیی ،اصولی و
همگانی باشد

مشارکت

مشارکت اکثریت جمعیت بالغ جامعه در اداره

سیاسی

امور

توسعه
و سیاسی

کسب قابلیت بیشتر با ظهور سازمان های

تغییر در قابلیت های افراد ،گروه ها و جامعه
قابلیت

جهت افزایش توانایی پاسخ گویی موفقیت آمیز
به متغیرهای محیطی

محور
تفكیک وظایف
استقالل

بایندر
آلموند و پاول
هانتینگتون،
بایندر
بنیامین
هانتینگتون و
جگورایب

کسب قابلیت بیشتر با ظهور سازمان های بایندر
بوروکراتیک یا عقالیی

و

آلموند و پاول

ایجاد گروه ذی نفع نوین یا سیستم حزبی به --

و
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عنوان پیش نیاز ایجاد قابلیت پاسخگویی سطح

سیستم فرعی

باال
ایجاد ساختاری که یک کشور یا جامعه توسط

حكومت سازی

آن اداره شود

--

ساختن یک هویت ملی با استفاده از قدرت
حكومت تا از نظر سیاسی در بلند مدت پایدار و بنیامین

ملت سازی

قابل دوام بماند – یكپارچگی ملی
تخصیص کاالها و خدمات عقالیی ،اصولی و

توزیع یا رفاه

همگانی باشد

حرفه ای کردن کسب دانش خاص آن حرفه و فعالیت در حرفه
امور
توسعه
1

های خاص

آیزنشتات و سیاسی
قابلیت

نمادها

و

محور

نهادهای سنتی

9

هاری

سیاسی

آکشتین

قابلیت

نیاز به ایجاد نهادهای سیاسی نوین نیست

مشروعیت بر باور مبتنی است و از مردم اطاعت

مشروعیت
توسعه

--

استفاده
موفقیت آمیز از

دیامنت

بایندر

می کند و بر رضایت از عملكرد استوار می باشد

پایداری و بقاء

تداوم عمر سیستم سیاسی

--

بایندر
--

نظمی است که از طریق قوانین و مقررات برای
برقراری آرامش و امنیت در حوزه عمومی و در --

نظم عمومی

محور

سطح کالن کشور برقرار می شود
کفایت
تصمیم گیری

در

داشتن شایستگی الزم در امر تصمیم گیری

-جگورایب،
هانتینگتون،

نهادینه کردن ایجاد نهادهای قوی ،پیچیده و مستقل ،اهمیت پالمر،
توسعه
1

بنیامین

سیاسی

نهادها در مدیریت تعارض

پاولسون،

سیاسی

هیگرو

قابلیت

کاتسكی

محور

هانتینگتون،

مشارکت

مشارکت اکثریت جمعیت بالغ جامعه در اداره

سیاسی

امور

ملت

ساختن هویتی ملی با استفاده از قدرت حكومت آلموند و پاول

آلموند و پاول،
بایندر
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سازی(اجماع

تا از نظر سیاسی در بلند مدت پایدار و قابل دوام و پاولسون

ایدئولوژیک)

بماند (یكپارچگی ملی)
جگورایب،

توسعه
3

مونت پالمر

3

پاولسون

5

هانتینگتون

11

هیگر

هانتینگتون،

سیاسی

نهادینه کردن ایجاد نهادهای قوی ،پیچیده و مستقل ،اهمیت بنیامین،

قابلیت

پاولسون،

سیاسی

نهادها در مدیریت تعارض

هیگرو

محور

کاتسكی
جگورایب،
توسعه
سیاسی

نهادینه کردن ایجاد نهادهای قوی ،پیچیده و مستقل ،اهمیت
سیاسی

نهادها در مدیریت تعارض

بنیامین،
پالمر ،هیگرو
کاتسكی

قابلیت
محور

هانتینگتون،

ملت

ساختن هویتی ملی با استفاده از قدرت حكومت

سازی(اجماع

تا از نظر سیاسی در بلند مدت پایدار و قابل دوام

ایدئولوژیک)

بماند (یكپارچگی ملی)

آلموند و پاول
و بنیامین
جگورایب،
بنیامین،

نهادینه کردن ایجاد نهادهای قوی ،پیچیده و مستقل ،اهمیت پالمر،
سیاسی

نهادها در مدیریت تعارض

پاولسون،
هیگرو
کاتسكی

توسعه
سیاسی

مشارکت

مشارکت اکثریت جمعیت بالغ جامعه در اداره

منفی

سیاسی

امور
تغییر در قابلیت های افراد ،گروه ها و جامعه

قابلیت

جهت افزایش توانایی پاسخ گویی موفقیت آمیز
به متغیرهای محیطی

تحرک
اجتماعی
توسعه
سیاسی
منفی

تغییر در اشتیاق افراد ،گروه ها و جامعه

نهادینه کردن ایجاد نهادهای قوی ،پیچیده و مستقل ،اهمیت
سیاسی

نهادها در مدیریت تعارض

آلموند و پاول،
بایندر

و

بنیامین
آلموند و پاول
و جگورایب
-جگورایب،
هانتینگتون،
بنیامین،
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پالمر ،پاولسون
و کاتسكی
جگورایب،

11

جان
کاتسكی

توسعه
سیاسی

نهادینه کردن ایجاد نهادهای قوی ،پیچیده و مستقل ،اهمیت
سیاسی

نهادها در مدیریت تعارض

منفی

هانتینگتون،
بنیامین،
پالمر ،پاولسون
و هیگر

نوسازی سیاسی

تغییرات تكمیلی در بخش های کلی جامعه

جگورایب

نتیجه گیری
مطالعات نوسازی بعد از جنگ جهانی دوم و با پشتیبانی غرب و به خصوص آمریكا برای جذب کشورهای تازه استقالل
یافته و باز داشتن آنها از پیوستن به بلوک شرق «توسعه نیافتگی» رشد یافت .تمام تالش اندیشمندان نوسازی بر ارائه مدلی
برای مسئله این کشورها قرار گرفت .مكتب نوسازی بر دو بنیاد مهم نظری استوار بود که شامل تكامل گرایی و کارکردگرایی
ساختاری می شد .اندیشه ترقی و پیشرفت ناظر به ریشه ای است که پایه های نوسازی بر آن قرار گرفته است و کارکردگرایی
ساختاری چگونگی چارچوبی را که مطالعات نوسازی بر آن اساس سامان می یابند ،مشخص می نماید .این اندیشه تحت تأثیر
دو مسئله با انتقاداتی مواجه شد :نخست  ،تغییرات فكری اجتماعی شگل گرفته در غرب بود ،که مدرنیته و اصول اندیشه
غربی را زیر سؤال می برد و مسئله دیگر تحوالت بسیار مهم در کشورهای غیر غربی و پذیرای توسعه در مسیر نوسازی بود ،که
خوش بینی اولیه نظریه پرداز ان نوسازی را مورد چالش قرار می داد .با توجه به این دو عامل بود که اصالحاتی در نظریات
نوسازی انجام شد .اما نكته مهم آنكه نظریات متأخر نوسازی تنها به تعدیل و اصالح نظریات متقدم همت گماشتند و بنابراین
نباید چرخش در مبانی و مقوّمات این نوع اندیشه را انتظار داشت.
منابع و مآخذ
 .1امین زاده ،محسن( .)1831توسعه سیاسی ،مجله علمی و پژوهشی اطالعات سیاسی و اقتصادی ،شماره ،113-113
خرداد و تیر ،ص .111-113
 .2ایوبی ،حجتاهلل( .)1833نقد نظریههای غربمحور در توسعه سیاسی ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،پاییز ،شماره .1
 .8بشیریه ،حسین  .)1833(.از دیالكتیک تمدنها تا دیالوگ تمدنها ،فصلنامه گفتمان ،تهران ،زمستان ،شماره .8
 .1پای ،دبلیو ،لوســین ،و دیگران .)1831(.بحرانها وتوالیها درتوسعه سیاسی ،مترجم غالمرضا خواجه سروی ،تهران،
نشر مطالعات راهبردی.
 .9پالمر ،رابرت روزول ،)1893( .تاریخ جهان نو ،ترجمه :ابوالقاسم طاهری ،تهران :امیرکبیر.
 .1پرزورسكی ،آدام .)1831(.مسائلی چند در گذار به دموکراسی ،در :هانتینگتون ،ساموئل و دیگران ،گذار به
دموکراسی(مالحظات نظری و مفهومی) ،ترجمه محمد علی کدیور ،تهران ،گام نو.
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 .3ساعی ،احمد  .)1831(.توسعه در مكاتب متعارض ،تهران  :قومس.
 .3ساوه درودی ،مصطفی؛ خلیلی ،ابراهیم و ملكی ،عباس .)1852(.بحران های سیاسی و توسعه سیاسی در ایران،
فصلنامه علمی و پژوهشی«امینت پژوهی» ،سال دوازدهم ،شماره  ،18پاییز ،ص .89-95
 .5سیف زاده ،حسین .)1813(.نوسازی ودگرگونی سیاسی ،تهران ،قومس ،ص .138
 .11عالم ،عبدالرحمن .)1832(.بنیادهای علم سیاست ،تهران ،نشر نی.
 .11عقیلی ،سید وحید و جعفری ،علی .)1851(.نقش اینترنت در توسعه سیاسی ،مجله مطالعات رسانه ای ،سال هشتم،
شماره  ،15زمستان ،ص.2-5
 .12فرقانی ،محمدمهدی .)1831(.تحول گفتمان توسعه سیاسی در ایران ،فصلنامه علوم اجتماعی ،بهار ،شماره  ،13ص
.1-85
 .18قوام ،عبدالعلی ،)1831(.توسعه سیاسی وتحول اداری ،تهران ،نشرقومس ،ص.11-5
 .11معمارزاده ،غالمرضا و پاک طینت ،اقبال .)1839(.عوامل مؤثر بر توسعه سیاسی ،فصلنامه علمی و پژوهشی کنترولر،
سال  ،11دوره دوم ،شماره ،21پاییز و زمستان ،ص.1-29
 .19نظری ،سید غنی؛ بشیری گیوی ،حسین و جنتی ،سعید(« .)1852بررسی تأثیر مشارکت سیاسی بر توسعه سیاسی».
مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم ،شماره اول ،زمستان ،ص .183-111
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