
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

   ملت در کشورهاي در حال گذار– مطالعه تطبیقی قدرت دولت

  *مهدي مالمیر     
 25/10/94 :    تاریخ دریافت       

  31/2/95: تاریخ پذیرش                                 
  

  چکیده
شود تا با ارائه یک مدل عمومی و تکیه بر مفهوم  در این مقاله تالش می

چندبعدي قدرت، میزان قدرت عاملیت دولت و قدرت عاملیت ملت 
با استفاده از . ملت بر مبناي آن مشخص گردد-گیري و رابطه دولت زهاندا

الگوي شکاف قدرت سعی شده است که جایگاه کشورهاي در حال گذار 
در یک سر این . بندي گردد اقتصادي و سیاسی بر روي یک پیوستار درجه

پیوستار کشورهاي با شکاف حداقلی قرار دارند و در سر دیگر کشورهایی 
  . وجود داردها آنیی بین دولت و ملت ا شکنندهپیوستگی ضعیف و هستند که 

همچنین با استفاده از فضاي خاصیت طراحی شده بر مبناي دو بعد 
 الگوهاي متفاوتی از رابطه بین دولت و ملت در ،قدرت دولت و قدرت ملت
 بخواهد ادعاي این کهاین مقاله در واقع بدون . کشورها شناسایی شده است

 یک مقاله ،ملت را داشته باشد – الگوهاي متفاوت رابطه دولت علت کاوي

                                                
  malmir77@yahoo.com           .شناسی دانشگاه شهید بهشتی دکتراي جامعه *
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توان رابطه دولت با ملت   که چگونه میسؤالتوصیفی است در پاسخ به این 
ی به توصیف کشیدرا به صورت تجربی و کم.  

قدرت عاملیت دولت، قدرت عاملیت ملت، شکاف  :هاي کلیدي واژه
  ملت، کشورهاي در حال گذار -دولت

 
  مسئله  طرح-1

 شود یمنام برده  مسئله چهار از، ل اساسی نظم اجتماعی در سطح کالنئدر بیان مسا
 مسئله  و آن دارد1ملت- ربط وثیقی با شکاف دولتها آنکه یکی از ) 25: 1375، چلبی(

 یاجتماع نظام خرده در رابطه بین دو ینظم یباختالل یا ، بدین معنا. است تنظیم سیاسی
اگر بدین نحو . شود یمبه مثابه شکاف یا پیامد شکاف تلقی ) دولت (یاسیسو ) جامعه(

و قواعد به کار گرفته ) قدرت (حاکم تنظیم شود که نظام سیاسی يا گونهاین رابطه به 
 براي توزیع قدرت متمرکز و متراکم داراي مشروعیت باشد و بازیگران ،شده توسط آن

 اکثریت مردم جلب اعتماد،  نمایند عملمند قاعدهصحنه قدرت نیز به صورتی شفاف و 
 مسئلهیعنی اگر -در غیر این صورت. شده و بین این دو پیوندي پویا برقرار خواهد شد

 هر یک از این ابعاد دچار اختالل -تنظیم سیاسی به درستی در یک جامعه اجرایی نشود
الالت  در مرحله بعد به شدت اختتواند یمشده و نتیجه نهایی چنین اختاللی که خود 

  .شکاف بین دولت و جامعه است، بیفزاید
 حوزه سیاسی است که عبارت از فقدان یا ۀ نوعی اختالل رابطمسئلهبنابراین 

 نهادي شده بین شهروندان و اجتماعات طبیعی از یک طرف يا رابطه يها نهیگزکمبود 
عی طبی). 155: 1375، چلبی (استو دولت به عنوان مرکز فائقه قدرت از طرف دیگر 

 بین دولت و جامعه بیشتر باشد احتمال برقراري يها گرهاست هر چه تعداد و تنوع این 
 ها گرهاین . ارتباط دوجانبه در بعد سیاسی بین شهروندان و دولت نیز بیشتر خواهد بود

 اشکال مختلفی به خود بگیرند مانند توانند یمکارکرد و هدف خود ، بنا به ماهیت
                                                

1. State-Nation Cleavage 
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 علمی و يها انجمن،  کارگرييها هیاتحاد، احزاب سیاسی، اصناف،  ذینفعيها گروه
 يها انجمنمحافل و ،  خیریهيها بنگاه،  مذهبیيها انجمن،  دوستیيها انجمن، فرهنگی

  .هنري و غیره
 از شکاف یا فاصله  نیزدر ادبیات توسعه و بحث گذار از جامعه سنتی به صنعتی

 اصلی نام برده مسئله به عنوان یک »تضاد دولت و ملت« عنوان بابین دولت و جامعه 
 تضاد بومی بین دولت و آن رازیمل ). 152: 1386، ابراهیمباي سالمی (استشده 

شامل انواع مختلفی از » جوامع«،  در جهان ماقبل مدرندیگو یم نهد و میجامعه نام 
 که هم از شدند یم و قلمروهاي فئودالی ها يامپراتور، دولت شهرها، اجتماعات قومی

 يها دولتاما جوامع مدرن به عنوان ملت و . نظر شکل و هم از نظر منش متنوع بودند
 و عوامل يگر ینظام و از اینرو هستند ملی يها رقابت براي جنگ و يا عرصهملی 

 ها تیهو به اجتماعات سیاسی و یده شکلنظامی نقشی محوري در توزیع منابع و 
، پوجی( ]و تضاد بین دولت و جامعه گردد منشاء شکاف تواند یمکه خود  [استداشته 
 ایران از این نوع شکاف به اجتماعی تاریخ  درکاتوزیان). 71 :1998، اسمیت، 1377

 نیتر روشن تا به امروز دیگو یماو . کند یم یاد ها شکافعنوان یکی از بارزترین 
ده حدفاصلی است که دولت را از ملت جدا کر، اجتماعی) و حتی قشربندي (يمرزبند
، پایدارترین معادل براي تضاد یا حتی دشمنی طبقاتی موجود در اروپا، در ایران«. است

  ).63-64: 1377، کاتوزیان(»با دولت بوده است» مردم«تضاد کل 
شکاف را به منزله تفاضل قدرت جامعه و ) 1374 (يراحمدیام، اما در این میان

با نیرومندي دولت نسبت به ) ياقتصاد (توسعه مسیر وياز نظر . کند یمدولت تعریف 
 اما به تدریج و براي آنکه شود یم یعنی شکاف بین دولت و جامعه شروع ،جامعه
کامل شود بایستی این شکاف از بین برود و صفر شود و توازن بین ) سیاسی (توسعه

 .جامعه و دولت دوباره برقرار شود

اگر شکاف قدرت را تفاضل قدرت میان دولت و جامعۀ مدنی «
بدانیم در این صورت هر کشوري که در دستیابی به توسعه توفیق 
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) و مثبت (ریچشمگ  که در آن شکاف قدرت کامالًيا مرحلهیابد از 
 پا خواهد گذاشت که در آن شکاف قدرت به صفر يا مرحلهاست به 
یا کشوري که  (افتهینبرعکس در یک کشور توسعه . شود یمنزدیک 

شکاف قدرت در ) توفیق نیافته استچندان در دستیابی به توسعه 
خواهد بود و ممکن است با گذشت ) یا حتی منفی (زیناچ ابتدا کامالً

 عکس آنچه در یک کشور توسعه یعنی دقیقاً،  شودتر بزرگزمان 
  ).8: 1374، امیراحمدي( »دهد یمیافته موفق رخ 

یند  خود از مدل زیر که شکاف را حاصل فرايها بحث امیراحمدي براي توضیح 
  . استفاده کرده استداند یمگذار 

  
  ملت امیراحمدي-مدل شکاف دولت
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به ترسیم رابطه بین دولت و ، وي با استفاده از مفهوم شکاف قدرت و مدل فوق
جامعه در طول زمان پرداخته و آن را در فرایند توسعه اقتصادي جوامع قابل کاربرد 

  :به نحوي که از نظر او. داند یم
و  (ریچشمگشکاف قدرت معموالً ، طی دورة آغازین رشد«
. دولت نسبتاً قوي و جامعۀ مدنی نسبتاً ضعیف است، بوده) مثبت

به تدریج که . وجه مشخصۀ دوره گذار کاهش شکاف قدرت است
 جامعۀ مدنی به معارضه کند یمشکاف قدرت شروع به از میان رفتن 

 تصادم یا گسیختگی غالباً دولت برمی خیزد که نتیجه آن با قدرت
 باشد طی دوره سوم زیآم تیموفق، اگر فرایند توسعه. اجتماعی است

 و شکاف شود یممیان دولت و جامعه مدنی توازن قدرت برقرار 
  ).8: 1374، امیراحمدي( »رود یمقدرت رو به صفر 

 شکاف دولت و ملت را به ئلهمس این توضیحات در این مقاله درصدد هستیم تا با
عنوان یکی از مسائل اساسی جوامع در حال گذار با استفاده از مفهوم شکاف قدرت بین 

ی کلی رابطه شناس سنخبراي این منظور ابتدا الزم است . دولت و ملت بررسی نماییم
  .قدرت دولت و ملت را توضیح دهیم

  
  ی عمومی رابطه دولت و ملتشناس سنخ -2

ملت به معناي ضعف در قدرت -نچه که تا کنون گفته شد شکاف دولتبر مبناي آ
دولت و ملت و یا نابرابري و عدم تعادل قدرت بین دو عاملیت دولت و ملت تعریف 

 قدرت عاملیت مؤلفهاین متغیر به مثابه یک مفهوم دوبعدي متشکل از دو . شده است
  .دولت و قدرت عاملیت ملت است
، ي مختلف اقتصاديها بخشن توانایی یک دولت در منظور از قدرت دولت میزا

 نزیکالاز توان مالیات ستانی؛ ) 1991 (گلدستون. اجتماعی و فرهنگی است، سیاسی



 
 
 
 
 
 
 

  1395، زمستان 75شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     156  

 بر توان مالی از تأکیدبا ) 1978 (یلیتاز توان نظامی و استفاده از زور مشروع؛ ) 1986(
ت بخش اجرایی دولت از توان مدیریتی و صالحی) 1995 (اوانزتوانایی سرکوب رقبا و 

نیز ) 1998 (ترنرو ) 1993 (مانبرخی همانند . اند بردهبه عنوان معرف قدرت دولت نام 
در این تحقیق با استفاده از . اند نمودهبه صورت چندبعدي قدرت دولت را تعریف 

مطابق . ي شده استریگ اندازهاین متغیر به صورت ترکیبی ) 2002 (یلفرمول پیشنهادي 
  :بندي قدرت عاملیت دولت متشکل از چهار جزء استاین فرمول
ي مالی دولت که از طریق استحصال و ها هیسرما قدرت اقتصادي؛ توان و -الف

  ، شود یماستخراج منابع حاصل 
 قدرت سیاسی به معناي میزان توانایی نظام سیاسی در به کارگیري و جذب -ب

  ي مختلف، ها گروه و ها فیطنخبگان برآمده از 
  درت نظامی به معناي میزان انحصار اجبار در سطح جامعه و ق-ج
 قدرت اجرایی و اداري به معناي میزان توانایی دولت در اجراي قوانین و -د

  .ها استیس
ي مرتبط با مفهوم ملت ها بحثي و ساز ملتهمچنین با مراجعه به آراء مربوط به 

 سازنده قدرت ملت هاي ، شاخص)1988 (گدالیمو جامعه قوي  )2009 (گادوتقوي 
یی چون نهادینه شدن ها شاخص با توان یماز نظر میگدال جامعه قوي را . استخراج شد

رفتارهاي اجتماعی، انسجام اجتماعی، نظام ارزشی غالب و هویت مشترك و میزان 
ي قوي با ساز ملتگادوت نیز در بحث . هاي اجتماعی شناسایی نمود پایین شکاف

 یک ملت قوي را ملتی ،سیاسی و سازمانی-ادي، اجتماعی اقتصمؤلفهاشاره به سه 
 که از نظر اقتصادي به مثابه یک بازار قدرتمند برخوردار از منابع مالی و داند یم

سیاسی برخوردار از حقوق سیاسی و مبتنی بر -اقتصادي باشد، از نظر ساخت اجتماعی
از تشکالت سازمانی را شهروندي باشد و از حیث سازمانی قابلیت نهادسازي و استفاده 

بنابراین قدرت ملت به معناي حقوق تعیین شده و همچنین میزان . داشته باشد
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ي مردم در برخورداري از منابع اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ها هیسرما
  :ست از اصورت ترکیبی عبارت

الی ي مها هیسرما قدرت اقتصادي به معناي حق مالکیت و میزان دارایی و -الف
  ، ها گروهافراد و 

سیاسی به معناي سرمایه و مشارکت سازمانی و نهادینه شده - قدرت سازمانی-ب
  ، ي سیاسی و اجتماعیها انجمن و ها تشکلجامعه در ایجاد و فعالیت 

 قدرت اجتماعی به معناي میزان و سرمایه اجتماعی عام در بین همه -ج
   واجتماعات تشکیل دهنده ملت

ی به معناي سرمایه فرهنگی مردم و هویت فرهنگی مشترك در  قدرت فرهنگ-د
  جامعه

حال با در ارتباط گذاشتن دو بعد قدرت عاملیت دولت و قدرت عاملیت ملت بر 
 فضاي دهنده نشان که شود یم چهار حالت مختلف حاصل ،روي یک نمودار دو بعدي

ار گوشه در این فضا خاصیت دوبعدي چه. ملت است -وضعیت مفهوم قدرت دولت
مجزاي از هم وجود دارد که از نظر کیفی با یکدیگر متفاوت بوده و در واقع معرف 

عالوه بر این میزان تفاوت . انواع خاصِ رابطه بین قدرت عاملیت دولت و ملت است
 را ها آنی ي کمها تفاوت ،ي فضاي خاصیتها گوشهدر مقادیر هر مورد در هر یک از 

، شکاف )1نمودار شماره  (شدهه به فضاي خاصیت ترسیم با توج. دهد یمبا هم نشان 
 قدرت دولت و ملت است مؤلفهملت از نظر کیفی نوع خاصی از رابطه بین دو -دولت

و از نظر کمي ها اندازهی به دست آمده از حاصل ضرب ی برابر است با مقدار کم
  .قدرت دولت در قدرت ملت
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  ا ملت فضاي وضعیت رابطه بین دولت ب-1نمودار 
  
  »ج«نوع 

  
  »ب«نوع 

  
  »د«نوع 

  
  »الف«نوع 

  
  

شود که از نظر کیفی و  بر روي این نمودار چهار وضعیت منحصر به فرد دیده می
  :شود یمماهوي با یکدیگر متفاوت بوده و چهار نوع ویژه را شامل 

  )ملت-، شکاف کامل دولت0-0گوشه  (فیضعي شکننده یا ها ملتدولت : نوع الف
 کامالً قدرتمند و ملت کامالً، دولت 0-1 گوشه (ياستبدادملتهاي -دولت:  بنوع

  )ضعیف
  )ملت–، پیوند کامل دولت 1-1 گوشه (يقوي ها ملتدولت : نوع ج
 کامالً ضعیف و ملت کامالً، دولت 1-0 گوشه (یستیآنارشي ها ملتدولت : نوع د

ی قوي در حضور دولتی در فضاي سیاسی امروزین بسیار نادر است که ملت). قدرتمند
بنابراین ممکن است در عالم واقع براي این نوع . ضعیف به صورت واقعی یافت شود

  .مورد تجربی وجود نداشته باشد
مصداق کامل » الف« اگر چه وضعیت شود یمهمانگونه که در تصویر باال دیده 

ي اه گوشهشکاف دولت و ملت به معناي شکنندگی رابطه تعریف شده است اما در 
نیز شکاف به صورت عدم تعادل در مقادیر قدرت دولت و ملت قابل » د«و » ب«

 و 0(

 و 1(
 و 1(

 و 0(

 عاملیت ملتقدرت 

لت
 دو

یت
عامل

ت 
در

ق
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معرف وضعیت جوامعی است که به » ج«همچنین در این فضا گوشه . مشاهده است
 در توان یم، هر چند شود یم دیده ها آننوعی تقارن و تعادل قدرت دولت و ملت در 

ي ها تفاوتیر قدرت دولت و ملت، بین موارد این گوشه نیز بر حسب تفاوت در مقاد
  .کمی بین جوامع را از همدیگر تفکیک کرد

  
  سنجش شکاف قدرت دولت و ملت: یشناس روش -3

ی کمی و تکنیک تحلیل ثانویه در سطح کالن انجام شناس روشاین مقاله با استفاده از 
ها و آمار. دهد یمشده و واحد تحلیل آن را هر یک از کشورهاي در حال گذار تشکیل 

 گردآوري 2014 براي سال 1اطالعات مربوطه نیز از بانک اطالعاتی موسسه برتلسمان
 مورد تجزیه و ها داده این EXCELL و SPSSي افزارها نرمسپس بوسیله . شده است

ي ها شاخصي حاصله با استفاده از ها افتهتحلیل آماري قرار گرفته است که نتایج و ی
الزم به ذکر است، نمونه آماري این . ندا  ارائه شدهآمار توصیفی و جداول و نمودار

تحقیق برابر با کل جامعه آماري پوشش داده شده توسط موسسه به استثناء کوزوو است 
ي مربوط به این کشورها در ها دادهاسامی و .  کشور در حال گذار است128که شامل 

  .باشد یم قابل دسترسی 2وب سایت موسسه
از ، یادشدهگیري قدرت دولت و ملت با توجه به تعاریف  ههمچنین به منظور انداز

این شاخص توسط موسسه .  استفاده شده استBTI(3 (برتلسمانشاخص گذار 
 به صورت مرتب هر دو سال یکبار براي کشورهاي در حال 2003برتلسمان از سال 

ستفاده از  در این است که با اها دادهمزیت این مجموعه . شود یمگذار گردآوري و تولید 
ي مختلف و به صورت ترکیبی فرایند و شرایط محیطی گذار اقتصادي و ها شاخص

وري آي گردها دادهسیاسی را به صورت مرتب رصد نموده است و در این خصوص 

                                                
1. Bertelsmann Stiftung 
2. http://www.bti-project.org/de/index 
3. Bertelsmann Transformations Index 
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شده را بر یک مبناي مشخص و با نظر کارشناسان و خبرگان کشورهاي مختلف بر 
  . واسنجی کرده است10 تا 1حسب نمره 

قدرت عاملیت دولت به عنوان میانگین حسابی ، سازي این پروژه خصمطابق شا
میزان ، )معرف قدرت نظامی (زورچهار عامل میزان استفاده انحصاري دولت از 

ي موجود در یک جامعه و جذب همه افراد به ها گروهمشروعیت دولت در نزد همه 
یزان و چگونگی م، )به عنوان معرف قدرت سیاسی (دولتعنوان شهروندان برابر در 

و ) به عنوان معرف قدرت اقتصادي (یمالسازمانی و ، ي از منابع انسانیبردار بهره
به عنوان معرف قدرت اداري و  (دولتکیفیت ساختارهاي اجرایی موجود در یک 

  .اندازه گیري شده است) اجرایی
ي ها شاخصهمچنین براي سنجش قدرت عاملیت ملت نیز از میانگین حسابی 

، )به عنوان معرف قدرت اقتصادي (یخصوص ناخالص ملی و حق مالکیت رآمددسرانه 
ي ذینفع در جامعه ها گروهي همکاري و یا ها انجمنوجود و میزان برخورداري از شبکه 

میزان ، )سیاسی-به عنوان معرف قدرت سازمانی (دولتبه عنوان واسط و رابط با 
به (و سطح سواد ) درت اجتماعیبه عنوان معرف ق (جامعهسرمایه اجتماعی در بین 

  .استفاده شده است) عنوان معرف قدرت فرهنگی ملت
 1 عنوان پیوستگیباي ا سازهاز ترکیب دو عامل قدرت دولت در قدرت ملت نیز 

این متغیر جدید با استفاده از حاصل ضرب نمرات . دولت و ملت ساخته شده است
پایین آن نشان دهنده شکاف قدرت دولت و قدرت ملت ساخته شده است و مقادیر 

یعنی هم مواردي که در دو عامل قدرت دولت و قدرت ملت نمره . بیشتر قدرت است
ضعف  (شوند یم جزء مجموعه کشورهاي با شکاف حداکثري قلمداد اند داشتهپایین 

و هم کشورهایی که بر روي یکی از متغیرها نمره باال و بر روي ) قدرت دولت و ملت
عدم تقارن قدرت  (رندیگ  در زمره این کشورها قرار میاند داشتهه پایین متغیر دیگر نمر

                                                
1. cohesion 



   
  
  
  

 161  ...   ملت در –مطالعه تطبیقی قدرت دولت 

ملت به صورت یک پیوستار به -با این شیوه، متغیر شکاف دولت). دولت با قدرت ملت
صورت زیر تعریف شده است که در یک سر آن کشورهاي با شکاف حداقلی و 

ند که پیوستگی ضعیف و پیوستگی حداکثري قرار دارند و در سر دیگر کشورهایی هست
 وجود دارد که در واقع همان کشورهاي در معرض ها آني بین دولت و ملت ا شکننده

  .ملت هستند -شکاف دولت
  
  
  

، ي اجزاء سازنده قدرت دولتریگ اندازهنحوه تعریف و ) 1(در جدول شماره 
  .پیوستگی دولت و ملت آمده است -قدرت ملت و سازه شکاف

  ملت -مفاهیم اصلی قدرت دولت، قدرت ملت و شکاف دولتي ساز شاخص -1جدول 
  نمره

  مفهوم
مؤلفه 
  نظري

متغیر 
  max min  )شاخص(

  تعریف عملیاتی

قدرت 
  اقتصادي

 1 10  وري منابع بهره

برداري از منابع انسانی،  میزان و چگونگی بهره
سازمانی و مالی، توانایی دولت در کنترل فساد 

 ها هماهنگی دولت در اجراي سیاستو قدرت 
 )توانایی باال: 10توانایی کم و نمره : 1نمره (

قدرت 
  سیاسی

هویت دولت و 
 جذب فراگیر

10  1  

هاي  میزان مشروعیت دولت در نزد همه گروه
موجود در یک جامعه و جذب همه افراد به 

: 1نمره  (عنوان شهروندان برابر در دولت
 ) حداکثريجذب: 10جذب حداقلی و نمره 

رت
قد

یت
عامل

 
لت

 دو
  

قدرت 
  نظامی

انحصار مشروع 
  زور

10  1  

میزان انحصار دولت در استفاده از قدرت 
 در سراسر قلمرو تحت پوشش) زور (فیزیکی

: 10عدم انحصار کامل زور و نمره : 1نمره (
  )انحصار کامل زور

- شکاف دولت)0(
 ملت

- دولتپیوستگی) 100(
 ملت
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قدرت 
  اجرایی

ساختار اجرایی 
یا 

  بورکراتیزاسیون
10  1  

ي اساسی وجود ساختارهاي مدیریتی و ادار
گسترش و تفکیک : 1نمره  (براي پیشبرد امور

  )تفکیک نهادي باال: 10نهادي پایین و نمره 

حق مالکیت 
  1  10  خصوصی

امکان  تضمین حقوق مالکیت خصوصی اموال و
فقدان مالکیت : 1نمره  (فروش حق مالکیت
تضمین حقوقی کامل : 10خصوصی و نمره 

قدرت   )خصوصیمالکیت 
درآمد سرانه   اقتصادي

ناخالص ملی 
بر حسب 

 قدرت خرید
)GNI PPP(  

10  1  

مقیاس بازسازي شده درآمد ناخالص ملی 
برحسب قدرت خرید مردم با استفاده از آمار 

درآمد : 1نمره (2011بانک جهانی براي سال 
درآمد ناخالص ملی : 10ناخالص پایین و نمره 

  )باال

قدرت 
  سیاسی

قدرت 
هاي  گروه
  فعذین

10  1  

قدرت سازمانی مردم براي تعقیب منافع 
اقتصادي، سیاسی و اجتماعی در قالب طیفی از 

هاي اجتماعی،  هاي اجتماعی، سازمان جنبش
 اي هاي حرفه اصناف، اتحادیه ها و انجمن

هاي همکاري، انجمنی و  نبود شبکه: 1نمره (
وجود طیف : 10هاي ذینفع و نمره  گروه

 همکاري، انجمنی و هاي اي از شبکه گسترده
  )هاي ذینفع گروه

 قدرت
  اجتماعی

سرمایه 
 1  10  اجتماعی

میزان اعتماد و همبستگی بین مردم و همکاري 
و حمایت متقابل و همچنین وجود الگوهاي 

میزان : 1نمره  (سازمانی داوطلبانه اجتماعی
اعتماد و مشارکت اجتماعی پایین بین افراد 

د و مشارکت میزان اعتما: 10جامعه و نمره 
  )اجتماعی حداکثري بین افراد جامعه

لت
ت م

املی
ت ع

در
ق

  

قدرت 
  فرهنگی

سطح آگاهی 
شاخص  (مردم

  )سواد
10  1  

مقیاس بازسازي شده سطح باسوادي جامعه بر 
حسب شاخص آموزش گزارش توسعه انسانی 

: 10سطح سواد پایین و نمره : 1نمره ( 2011
 )سطح سواد باال
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  1  100  ملت-پیوستگی دولت

ستفاده از حاصل ضرب قدرت این متغیر با ا
از . دولت در قدرت ملت ساخته شده است

آنجاییکه مقدار قدرت عاملیت دولت و ملت 
 قرار دارند مقدار این شاخص 10 تا 1در دامنه 

.  نوسان داشته باشد100 تا 1تواند بین  نیز می
تر باشد نشان  هر چه مقدار به یک نزدیک

ملت است و هر -دهنده شکاف قدرت دولت
تر باشد   نزدیک100ه این مقدار به عدد چ

. نشان دهنده پیوستگی دولت و ملت است
ملت و نمره - شکاف قدرت دولت: 1نمره (

  )ملت-پیوستگی قدرت دولت: 100

  
  هاي تحقیق  یافته-4

ی وضعیت جوامع مورد مطالعه آمارهاي توصیفی به دست در ادامه با هدف بررسی کم
 نیتر مهممتغیرهاي موجود را بر حسب ) 2(اره جدول شم. گردد آمده ارائه می

مطابق نتایج مقایسه دو عامل کلیدي . دهد هاي مرکزي و پراکندگی نشان می شاخص
دهد که این  قدرت دولت و قدرت ملت براي کشورهاي در حال گذار نشان می

  داراياین کهي بالنسبه قدرتمندتري برخوردارند تا ها دولتمجموعه کشورها در کل از 
 6,67میانگین کلی قدرت دولت براي این مجموعه از کشورها . ي قوي باشندها ملت

همچنین پراکندگی این جوامع در . باشد  می5,54است در حالی که میانگین قدرت ملت 
 در 1,71انحراف معیار  (استخصوص قدرت ملت بیشتر از پراکندگی قدرت دولت 

سِ قدرت عاملیت ملت در این جوامع  این حاکی از وضعیت نامتجانکه) 2,12مقابل 
 بعد قدرت دولت نیتر فیضعهاي سازنده قدرت دولت،  در بین شاخص. است

وري منابع و فقدان کارایی در استفاده از ظرفیت ها و منابع با میانگین  شاخص بهره
هاي قدرت ملت نیز کمترین میانگین به شاخص سرمایه   است و در بین شاخص4,82
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دهد این جوامع از نظر وضعیت سرمایه اجتماعی   دارد که نشان میاجتماعی اختصاص
ملت در -همچنین نتایج مربوط به سنجش شکاف دولت. در وضع مناسبی قرار ندارند

 بیشتر 40بین این جوامع بیانگر آن است که میانگین این سازه با رقمی نزدیک به عدد 
اف قرار دارند تا حالت نشان دهنده آن است که این جوامع بیشتر در وضعیت شک

  .پیوستگی بین دولت با ملت
  

  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق  آماره-2جدول 

تعداد   متغیرها
  معتبر

  میانگین  بیشینه  کمینه
انحراف 

  معیار
چارك 

  اول
چارك 

  سوم
  سازه قدرت دولت

  وري منابع بهره

 هویت دولت

  انحصار مشروع زور

  بورکراتیزاسیون

  سازه قدرت ملت

  حق مالکیت خصوصی

  سرانه ناخالص ملیدرآمد
)GNI PPP(  

  هاي ذینفع گروه

  سرمایه اجتماعی

  )سواد شاخص (سطح آگاهی مردم

 -شکاف دولت-سازه پیوستگی
   ملت

  مطالعه حاضر: منبع
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به منظور دریافت بهتر وضعیت کشورهاي مورد مطالعه نمودار زیر بر مبناي نمره 
در این نمودار پانزده مورد ابتدایی یعنی . ملت رسم شده است-متغیر شکاف دولت

یی یعنی کشورهاي با ملت و کشورهاي انتها-کشورهاي با شکاف حداکثري دولت
همچنین جایگاه کشور . شکاف حداقلی بر روي یک نمودار به تصویر کشیده شده است

 در بین 30کشور ایران با نمره نزدیک به عدد . ایران نیز در این میان مشخص شده است
تر از میانگین کل این مجموعه کشورها قرار   پایین2014جوامع در حال گذار در سال 

ملت واقع -بارتی ایران در موقعیت نزدیک به کشورهاي داراي شکاف دولتدارد و به ع
  .شده است

  
  پیوستگی- وضعیت پانزده کشور ابتدایی و انتهایی روي پیوستار شکاف-2نمودار 

 
  مطالعه حاضر: منبع
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همچنان که قبالً توضیح داده شد قدرت عاملیت دولت و قدرت عاملیت ملت دو 
براي درك . ملت است -تحقیق براي تعیین شکاف دولتمتغیر کلیدي سازنده این 

 بر روي ها آنوضعیت کلی کشورهاي انتخابی بر حسب این دو متغیر نمودار پراکنش 
البته این نمودار با استفاده از مقادیر . پیوستارهاي قدرت دولت و ملت تهیه شده است

ن کار از طریق ای.  رسم شده استباشد یمفازي متغیرها که عددي بین صفر تا یک 
نظران  هاي کمی و با در نظر گرفتن معیارهایی که توسط صاحب مراجعه به نتایج تحلیل

بدین ترتیب بر حسب یک . انجام شده استشده، براي متغیرها در نظر گرفته 
 براي ي سه قسمتی نقاط عضویت کامل، عدم عضویت کامل و نقطه تقاطعبند درجه

عالوه بر این در این جدول . یر پیشنهاد شده استمتغیرهاي تحقیق به شرح جدول ز
ي مختلف در بین کشورهاي در حال گذار نیز ها حالتمصادیق تجربی هر یک از 

  .شناسایی شده است
  

   تعیین نقاط تقاطع پیشنهادي متغیرها و مصادق تجربی-3جدول 

  متغیر
نقاط 

  پیشنهادي
  مصادیق تجربی  مجموعه هدف

عضویت 
  کامل

9,5 
عضویت در کشورهاي 

  با دولت قدرتمند
کره جنوبی، شیلی، لیتوانی، لهستان، 

قدرت   اروگوئه، تایوان، سنگاپور
عدم   دولت

عضویت 
 کامل

3 
عضویت در کشورهاي 

  با دولت ضعیف
سومالی، افریقاي مرکزي، سودان، 

  میانمار، سوریه

قدرت 
  ملت

عضویت 
  کامل

9,2 
عضویت در کشورهاي 

  با ملت قدرتمند

هوري چک، استونی، اوروگوئه، جم
تایوان، لهستان، اسلونی، لیتوانی، 

  اسلوواکی
                                                

- در 70، 7، 7ملت برابر با -نقاط تقاطع به ترتیب براي متغیرهاي قدرت دولت، قدرت ملت و پیوستگی دولت 
  .نظر گرفته شده است
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عدم 
عضویت 

 کامل

3 
عضویت در کشورهاي 

  با ملت ضعیف

سومالی، کره شمالی، اریتره، افریقاي 
مرکزي، میانمار، سودان، افغانستان، 
کره شمالی، چاد، یمن، اتیوپی، کنگو، 

  الئوس

عضویت 
  کامل

90 
ر مجموعه عضویت د

هاي  ملت-دولت
 همبسته و منسجم

  اوروگوئه، تایوان، لهستان
پیوستگی 

-دولت
  ملت

عدم 
عضویت 

 کامل

10 

عضویت در مجموعه 
کشورهاي شکننده و 

-داراي شکاف دولت
  ملت

سومالی، افریقاي مرکزي، مینمار، 
اریتره، سودان، افغانستان، کنگو، 

  سوریه، یمن، کره شمالی

  مطالعه حاضر: منبع
  

فتن شرایط فازي دو متغیر قدرت دولت و قدرت ملت به حال با در نظر گر
.  ایجاد شده است که متشکل از چهار گوشه است،صورت ترکیبی یک فضاي وضعیت

 به عنوان مصادیق تجربی از ها گوشهکشورهاي واقع در نزدیکی هر یک از این 
طابق این م. روند که پیش از این از آن نام برده شد ی نظري اولیه به شمار میشناس سنخ

نمودار کشورهاي سومالی، میانمار، افریقاي مرکزي، سوریه و کنگو جزء نوع وخیم 
کشورهاي ویتنام، کوبا و کره شمالی نمونه . اند بندي شده هاي شکننده طبقه ملت -دولت

به شمار ) ي ضعیفها ملتي مقتدر و ها دولت (تریتوتالآرمانی متعلق به کشورهاي 
نوبی، سنگاپور، لیتوانی، لهستان، اسلونی، اروگوئه و شیلی نیز کشورهاي کره ج. روند یم

ي که داراي دولت قوي و تر موفقهاي  در بین کشورهاي در حال گذار به عنوان نمونه
  .اند شدهملت قوي هستند جایابی 
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   جایگاه کشورهاي مورد مطالعه بر مبناي نمرات فازي قدرت دولت و قدرت ملت-3نمودار 

  
  عه حاضرمطال: منبع

  
   بررسی ویژه مورد ایران-5

 این مقاله بر شناسایی وضعیت و موقعیت ایران در بین مجموعه تأکیداز آنجایی که 
کشورهاي در حال گذار است، در ادامه با استفاده از اطالعات آماري نگاهی ویژه به 

ي باال همانگونه که در نمودارها. نوع رابطه بین دولت و ملت در ایران خواهیم داشت
 است که 29نیز مشاهده شد نمره پیوستگی بین دولت و ملت در ایران برابر با مقدار 

 در بین این مجموعه 2014به عبارتی، ایران در سال . باشد یمرقمی کمتر از میانگین کل 
 از سطح میانگین قرار داشته که این وضعیت نشان دهنده موقعیت تر نییپااز کشورها 

Ira
n  
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ملت در  -همچنین رتبه پیوستگی دولت. باشد یمملت  -ف دولتکشورهاي داراي شکا
 است که در مقایسه با کشورهاي منطقه ام 81 کشور مورد مطالعه رتبه 128ایران از میان 

حاکی از آن است که شکل رابطه دولت و ملت در ایران بدتر از کشورهاي آذربایجان و 
این در حالی است که در بین .  استقرقیزستان و بهتر از کشورهاي ویتنام و ترکمنستان
 کشورهاي در حال گذار به نیتر موفقکشورهاي آسیایی مورد مطالعه کره جنوبی جزء 

ي وجود دارد و در طرف ا وستهیپ که بین دولت و ملت آن رابطه نزدیک و رود یمشمار 
بطه مقابل افغانستان، سوریه، یمن و کره شمالی در زمره کشورهاي آسیایی هستند که را

  . شکننده استها آندولت و ملت در 
 که شکاف بین دولت و ملت میده یمحال با استفاده از اطالعات جزئی تر نشان 

. هاي قدرت دولت و قدرت ملت مشهود است در ایران در کدام یک از زیر شاخص
ها   در ارتباط با هر یک از این زیرشاخص2014براي این منظور وضعیت ایران سال 

همچنان که پیش از این گفته شد شاخص قدرت دولت . ابی قرار گرفته استمورد ارزی
با استفاده از چهار زیرشاخص توانایی دولت در بهره برداري از منابع، هویت دولتی و 

هر یک . جذب حداکثري، انحصار مشروع زور و بوروکراتیزاسیون سنجیده شده است
 که نمره کمتر وضعیت بدتر هستند 10 تا 1 داراي نمره ترازي بین ها شاخصاز این 

با توجه به اطالعات موجود . دهد یم نشان ها شاخصکشورها را در مورد هر یک از 
  .وضعیت هر یک از این ابعاد قدرت دولت در ایران در جدول زیر منعکس شده است

  ي قدرت دولت در ایرانها شاخصنمرات زیر -4جدول  
  10نمره ایران از   ي قدرت دولتها شاخصزیر

  1,7  ي منابعور بهره
 8 هویت دولت

  9  انحصار مشروع زور
  6  بورکراتیزاسیون

  6,18  نمره کل قدرت دولت
  مطالعه حاضر: منبع
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 است که نسبت به وضعیت 6,18بر این اساس نمره قدرت دولت در ایران برابر با 
 حائز اما نکته. مجموعه کشورهاي در حال گذار تقریباً نزدیک به میانگین کل است

 تواند یماهمیت در این خصوص عدم تقارن قدرت دولت در ایران است که این خود 
این نکته از روي . یکی از علل موجب شکاف دولت و ملت در ایران قلمداد شود

هاي قدرت دولت که به صورت گرافیکی بر روي نمودار زیر ترسیم  مقادیر زیر شاخص
 نظامی در ایران کامالً باالست، قدرت  قدرتحالی کهدر . شده است قابل درك است

 از منابع انسانی و اقتصادي و اجرا و مؤثري بردار بهرهاداري و مدیریتی دولت در 
 کم است و این بدان معناست که دولت در ایران بیش از آنکه یک ها استیسپیشبرد 

می و دستگاه مجري قوي با درجه باالي بوروکراتیزاسیون اثربخش باشد یک دستگاه نظا
  .باشد یمامنیتی است که به دنبال ایجاد یک هویت غالب سیاسی و دولتی در جامعه 

  
   عدم تقارن بین اجزاء سازنده قدرت دولت در ایران-4نمودار 

  
  مطالعه حاضر: منبع
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از طرف دیگر قدرت ملت در ایران نیز همانند سایر کشورها با پنج شاخص حق 
ي ذینفع در جامعه ها گروهص ملی، میزان قدرت مالکیت خصوصی، درآمد سرانه ناخال

و سرمایه اجتماعی و سطح آگاهی و دانش جامعه سنجیده شده که نتایج آن در جدول 
  .زیر آمده است

  
  هاي قدرت ملت در ایران  نمرات زیرشاخص-5جدول 

  10نمره ایران از   هاي قدرت ملت زیرشاخص
  3,5  حق مالکیت خصوصی

 8  * سرانه ناخالص ملیدرآمد

  2  ي ذینفعها گروهقدرت 
  4  سرمایه اجتماعی

  6  *)شاخص سواد (مردمسطح آگاهی 
  4,70  نمره کل قدرت ملت

  مطالعه حاضر: منبع
  

میانگین  (رانیا قدرت کل ملت در شود یممطابق آنچه که در جدول باال مشاهده 
یران  است و این در حالی است که قدرت دولت ا4,70برابر با ) نمرات پنج شاخص

 بر حسب قدرت دولت و ملت، وضعیت ایران تقریباً این که به دست آمد، یعنی 6,18
وضعیت نامتقارنی است؛ به شکلی که قدرت دولت در ایران بر قدرت ملت فزونی دارد 

همچنین . و البته نوع قدرت دولت حاکم نیز بیشتر صبغه امنیتی و نظامی دارد
ت مشاهده شده، قدرت ملت نیز به شکلی همانطوري که در مورد وضعیت قدرت دول

  .برد یم از مشکل عدم تقارن رنج شود یمکه در نمودار زیر دیده 
                                                

 نمره 1 تا 10لی موسسه برتلسمان نمره این دو شاخص بر حسب     الزم به توضیح است در فایل اطالعات اص        *
در این تحقیق براي . دهد که نمره بیشتر وضعیت بدتر و نمره کمتر وضعیت بهتر را نشان می گذاري شده یعنی این

 .ها استفاده شده است ها هم جهت با هم باشد از معکوس آن گیري کلیه شاخص که اندازه این
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   عدم تقارن بین اجزاء سازنده قدرت ملت در ایران-5نمودار 

  
  مطالعه حاضر: منبع

  
 نشان دهنده این است که اگر چه نسبت به مجموعه کشورهاي در حال 5نمودار 

ي ها گروه و تا حدودي دانشی جامعه ایران خوب است اما توان گذار وضعیت اقتصادي
ذینفع و جامعه مدنی و همچنین سرمایه اجتماعی و برخورداري از حق مالکیت 
خصوصی در بین جامعه ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و این در حالی 

 واسط و يها گروهاست که وجود سرمایه اجتماعی قوي و همچنین وجود نهادها و 
 خود یکی از علل مقوم پیوستگی بین دولت و ملت به شمار ،شبکه جامعه مدنی

  .رود یم
  

  ي راهبرديها استیسگیري و ارائه   نتیجه-6
 شرایط و عوامل متفاوت، الگوهاي مختلفی را به خود ریتأثرابطه دولت با ملت تحت 

در این .  شده استگیرد و در گذر تاریخ اشکال متنوعی از آن در جوامع تجربه می
 این رابطه در بین کشورهاي در حال گذار مورد ، اساسی قدرتمؤلفهتحقیق بر مبناي 
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کاستی عمده این قبیل کشورها در ضعف و یا عدم تقارن قدرت . بررسی قرار گرفت
اند از مرحله  دولت با قدرت جامعه است و آنجایی که برخی از این کشورها توانسته

آمیزي عبور کنند و به یک مرحله ثبات و پایداري برسند از  تگذار به صورت موفقی
به . طریق اتخاذ استراتژي برقراري توازن قدرت عاملیت دولت و ملت بوده است

عبارتی در فضاي زیست پیچیده کنونی فقدان یک دولت قوي و یا یک جامعه قوي هر 
ظري قرن نوزدهمی و  و مکاتب نها میپاراد است و برعکس ساز بحران اندازهدو به یک 

قرن بیستمی نظیر پارادایم جنگ سرد و یا وابستگی، تنها وجود یک دولت قدرتمند 
کند و توسعه به معناي کامل مستلزم برخورداري از  براي رسیدن به توسعه کفایت نمی

ي اجتماعی قدرتمند و منسجم یا یک ملت قوي ها گروهدولت قوي در کنار جامعه و 
 قدرتمند که حیات خود را وابسته به تقویت ابعاد مختلف وجود یک دولت. است

قدرت جامعه تحت حکومتش بداند موجب افزایش اعتماد اجتماعی بین حکمرانان و 
 ها نیاگردد که  مردم، مشارکت اجتماعی و سیاسی گسترده و مشروعیت دولت می

خود را در غیر این صورت دولتی که . ساز همکاري بین دولت با جامعه است زمینه
ي ها انیبننیاز از جامعه بداند و به صورت ابزاري از جامعه در جهت تقویت  بی

هاي  ثبات خواهد بود که در بزنگاه ساز خویش عمل کند دولتی کوتاه و بی قدرت
 حمایت و پشتیبانی ملت را از دست داده و شکنندگی آن از طریق ،حساس تاریخی

بنابراین هر گونه تقویت رابطه بین دولت و . گردد تضاد بین دولت با ملت آشکار می
  :ملت منوط به اتخاذ برخی از راهبردهاي اساسی زیر است

هاي مختلف اقتصادي، سیاسی،  ساز ملت در حوزه ي قدرتها انیبن تقویت -1
اجتماعی و فرهنگی از طریق باال بردن توان اقتصادي جامعه، کاهش فقر و نابرابري، 

ي مختلف در یک ها گروهت مشارکت حداکثري طبقات و هاي الزم جه ایجاد زمینه
هاي   ایجاد مکانیزم وجامعه، باال بردن میزان آگاهی و سطح درك و فهم اعضاي جامعه

  .ي مختلف در جامعهها گروهمناسب جهت حل اختالفات و تعارضات داخلی بین 
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 ي مختلف بویژه افزایشها عرصه تقویت و ارتقاء سطح توانمندي دولت در -2
توانایی در قدرت مدیریتی و اجرایی بدنه دولت از طریق ایجاد نظام بوروکراسی مبتنی 

شتر به بعد اجتماعی قدرت دولت تا بیساالري و فاقد فساد و همچنین توجه  بر شایسته
امنیتی و ایجاد یک نظام متقارن و متعادل در   بیش از اندازه بر قدرت نظامی وتأکید

  .قدرت دستگاه دولت
هاي قانونی در جامعه و ایجاد یک نظم نهادین مبتنی بر حاکمیت  قویت بنیان ت-3

قانون که در آن هر یک از طرفین دولت و ملت ضمن مشارکت و همکاري با یکدیگر 
از میزان آزادي عمل و اختیار قانونی یا نوعی استقالل نسبی در هم تنیده برخوردار 

  .باشند
ي ارتباطی ها گرهاپوي فعال، پویا و آزاد  فراهم کردن زمینه جهت رشد و تک-4

واسط بین دولت با ملت از طریق ایجاد یک جامعه مدنی سرزنده و فعال که برقراري 
رابطه بین دولت و جامعه را فراهم و زمینه را جهت تقویت قدرتمندي ملت و دولت به 

  . ممکن سازدافزا همصورت همزمان و 
  
  منابع
  ،ی نظم، تشریح و تحلیل نظري نظم اجتماعیشناس جامعه ،)1375 (.مسعودچلبی ،

 . نشر نی:تهران

 مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه ،)1386 (.دریح غالمباي سالمی،  ابراهیم 
   .30، شماره نامه علوم اجتماعیی، شناس جامعه

  ،ترجمهیشناخت جامعه درآمدي ؛تکوین دولت مدرن ،)1377 (.جانفرانکوپوجی ،: 
  انتشارات آگاه:نبهزاد باشی، تهرا

  ،نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه ،)1374 (.هوشنگامیراحمدي ،
  .100-99 شماره  اقتصادي-ماهنامه اطالعات سیاسی علیرضا طیب، :ترجمه
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  ،ی تاریخی، نفت و توسعه شناس جامعهنه مقاله در  ،)1377 (.یمحمدعلکاتوزیان
 .مرکز نشر : علیرضا طیب، تهران:، ترجمهاقتصادي
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