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  چكيده

را مـورد بررسـي قـرار         مناسبات و تعامـل بـين دولـت و جامعـه           ،مقاله حاضر در تحليلي نظري    

اي اساسـي بـشمار      مـسأله يا فاصله دولت از جامعه       شكاف   ،شناسانه  رويكردي جامعه  در .دهد مي

 تحليل نقش دولت در تحول صنعتي بر اين نكته تأكيد شده است كه نـوع مناسـبات                   در وآيد   مي

  مشارکت و نوع استقالل و اتکـا       ي و چگونگ  كننده نوع نقش آن خواهد بود      دولت و جامعه تعيين   

نـوع  تحليل نهاد دولت از نظر ساختار درونـي و     ،روابطبه منظور شناخت اين      .ت دارد ياهمها   آن

مفهـوم   .محـور اصـلي ايـن مقالـه اسـت         هـا     آن هاي اجتماعي و تـأثير متقابـل        آن با گروه   ارتباط

هـاي   گـروه  و  اسـت  هاي ويژه آن معرف سـاخت درونـي دولـت           وبري و شاخص   ساالري ديوان

كنترل اجتمـاعي   هاي    نظريه .اند ر اجتماعي تلقي گرديده   معرف ساختا اجتماعي و بخش كارآفرين     

 بـبالوي (و ماهيت دولت رانتيير      )۱۹۹۰،ويد( بين دولت و كارآفرين    ، همزيستي )۱۹۸۸،  ميگدال(

 اسـتقالل   . قرارگرفتـه اسـت    توجهمورد   در تبيين تحوالت صنعتي و اجتماعي        )۱۹۸۷ ،لوسياني و

اجتماعي و پيوند استوار آن     هاي   نگر برخي از گروه    هدولت از جامعه و رهايي آن از فشارهاي ويژ        

 با همان ادبيـاتي كـه     » ه جامعه استقالل متكي ب  « هينظراجتماعي و تعقيب منافع ملي در        با ساختار 

. قـرار گرفتـه اسـت     مطرح كرده مورد بررسـي       )شناسي دانشگاه بركلي آمريكا    استاد جامعه ( اوانز

 اجتمـاعي هـاي    همـاهنگي و تعامـل بـين گـروه         ن محور به عنوا » مشتركهاي   پروژه«به  همچنين  

 يه مـذکور بـرا  ي که نظر  يهمه امکانات  مالحظه بات  ي شده و در نها    اهميت داده   و دولت  آفرينكار

 رابطـه  يسـ کـرد در برر ين رويـ اهـاي   تي به محـدود  ،کند يل رابطه دولت و جامعه فراهم م      يتحل

  .ده استي گردران اشارهي در اني کارآفريها گروه و رانتييردولت 
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  مقدمه
نويني كه در فرايند تحول و توسعه برخي از كشورهاي آمريكاي التين و جنوب              هاي   پديده

را پيرامـون نقـش     هـا    پردازي يهريد از نظ   موجي جد  ،دنموظهور   ۱۹۸۰شرقي آسيا در اواخر دهه      

براي رشـد اقتـصادي و       تري را  در اين تحوالت برانگيخت و توجيه و استدالل كامل         ١نهاد دولت 

پردازان علوم اجتمـاعي معتقدنـد       ظريه اكثر ن   اکنون كهاي   به گونه . هم كرد اصنعتي اين كشورها فر   

ويژه گروهي ه اجتماعي و بهاي  با گروه دولت مناسباتنوع  .٢ كارگزار اصلي توسعه است    ،دولت

, هـا  در ايـن نـوع بررسـي       .شـود   مي معروفند محور اصلي اين مباحث محسوب      كه به كارآفرينان  

اجتمـاعي بـا اسـتفاده از رويكـرد نهـادي           هـاي    تحليل ساختار دروني دولت و رابطه آن با گروه        

  . است مورد توجه ٣تطبيقي

كاف يا فاصله بين دولـت و جامعـه          ش ،تي به صنعتي   سن  ادبيات توسعه و گذار از جامعه      در

 در  همچنـين . به عنوان يك مسأله اصلي تعبيـر شـده اسـت           ،٤» و ملت  تضاد دولت «عنوان  تحت  

 يـك موضـوع   شكل   به   ياجتماعهاي    مشارکت دولت و گروه    ي چگونگ ،يل تحوالت صنعت  يتحل

 بـراي  .گرفتـه اسـت   جه قـرار ا اتکا دولت نسبت به جامعه مورد تو    ي استقالل   نوع  و افتهيت  ياهم

شود كـه حـوزه غيـر         مي دولت تقسيم  چنين تحليلي كل نظام اجتماعي به دو حوزه دولت و غير          

اجتماعي سازمان يافته و غير سـازمان يافتـه اسـت كـه تحـت         هاي   دولت در برگيرنده همه گروه    

لت و جامعـه   دو،در جوامع سنتي. شود  مي و بخش خصوصي نيز از آن ياد  ٥»جامعه مدني  «عنوان

حائـل نيـست در     بدون واسطه به هم مرتبطند و هيچ ميانجي و نهادي در مناسبات پيش ايـن دو                 

و نهادهـا از مختـصات      هـا    جامعه صنعتي كه تمايزپذيري و تقسيم كار اجتماعي و ظهور سازمان          

 اراجتماعي سازمان يافته و جامعه مـدني بـه نماينـدگي از اقـش    هاي   آيد گروه  اصلي آن بشمار مي   

                                                 
در اين مقاله دولت به معناي عام، نهاد حاكميت در نظر گرفته شده است و شامل مجموعـه نهادهـايي اسـت كـه                        . ١

  .پذيرد گيرد قوام مي اه تنظيم كننده امور كه در رأس جامعه جاي ميبراي ايجاد يك دستگ

در ادبيـات   ). ۱۹۹۳(و فـوران    ) ۱۹۷۹(اسـكاچپول   , )۱۹۸۸(شـاپيرو   , )۱۹۸۹(آمـسدن   , )۱۹۹۴(بنگريد به اوانـز     . ۲

  .شود تعبير مي» بخش خصوصي«به ) Entrepreneurs(ها تحت عنوان  توسعه و اقتصاد اين گروه

3. Comparative institutional approach 
   .بنگريد به كاتوزيان. تضاد دولت و ملت) ۱۳۸۴. (۴

 هـاي غيـر دولتـي اسـت کـه در مقابـل       ها و تشکل  در اينجا به معناي همه گروه(civil society)جامعه مدني . ۵

  .شود دهي مي هاي دولتي تعريف و سازمان تشکل
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 و مناسبات دولت و     پردازد سياسي و اجتماعي مردم مي    هاي   مختلف جامعه به نهادينه كردن كنش     

 فراينـد پويـاي     ،توسـعه و تحـول     ، در پروژه حاضـر    ،رو از اين . يابد جامعه از اين طريق شكل مي     

دولتـي در مقابـل       عبارت جامعه به عنـوان بخـش غيـر         .آيد جامعه به حساب مي    تعامل دولت و  

ويژه در كـشورهاي    ه   ب »رييرانت «مستبد و هاي    دولت رفته كه حضور   رو به كار   لتي از اين  بخش دو 

   .در حال توسعه مانع تحقق و كاركرد اصلي جامعه مدني بوده است

  

  پيشينه پژوهش 
بـه وجـود برخـي از    ) ۱۹۶۸ (١ ميردال ،)هند(بررسي علل توسعه نيافتگي آسياي جنوبي        در

 كنند اشـاره    مي توسعه نيافته كه در جهت حفظ وضع موجود مقاومت        نهادهاي با ثبات در جوامع      

. بـرد  نـام مـي    مانع تغيير و توسعه اسـت        يكي از نهادها كه    عنوانه  ب ٢د و از دولت ناكارآم    كند مي

 جوامـع نيرومنـد و    « تحـت عنـوان      )۱۹۸۸ (نگرش نهـادي اثـر ميگـدال      هاي    از نمونه   ديگر يكي

 در  گـري دولـت    براي مداخلـه  اي   ه دولت و جامعه مؤلفه    است كه در آن رابط    » ضعيفهاي   دولت

هـاي   كند كه دولت    مي كيدأ اين نكته ت   برميگدال در مطالعه خود     . امور اقتصادي و اجتماعي است    

نهادهاي اجتماعي ديگري هستند كه در مقابـل         خواهان توسعه باشند  هم  ضعيف جهان سوم اگر     

او معتقد است كه به     . لت مخالفت خواهنـد نمود   اصلي دو هاي   كنند و با پروژه    دولت مقاومت مي  

 انـد و  هـايي پراكنـده در جامعـه همچنـان قـوي مانـده        ، پـاره  در جهان سوم  ها   دليل ضعف دولت  

در مصر بـا اصـالحات      » جمال عبدالناصر  «مثالً. آب سازند  اقدامات دولت را نقش بر    اند    هتوانست

ي ـروتمنــد و متوسط و قدرتمنــــدان محلـ       ارضي تحول ايجاد كرد اما نتوانست نفوذ دهقانان ث        

 پـروژه   ،از نظـر ميگـدال     .بودند از بين ببرد   ) ها ودالـفئ(را كه نمايندگان سياسي زمينداران بزرگ       

 كـدام  قدرتمندان محلي به طور ذاتي با پروژه اصـلي دولـت بـراي تحـول ضـديت دارد و هـيچ                    

و ممانعـت از پيـشرفت همـديگر را          محدود كـردن     توانند همديگر را شكست دهند اما توان       نمي

جايي نـدارد و     در آن    »٣پروژه مشترك « تعبير شده كه      نظريه كنترل اجتماعي    به ديدگاهاين   .دارند

                                                 
1. myrdal, Karl gunner 

  .سست يا ضعيف را در اين باره به كار برده استميردال تعبير دولت . ۲
3. Joint progect 
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 ايـن   ، از ديـدگاه اوانـز     .١ و اجتمـاعي   سازي محور است نه تحـول اقتـصادي        كنترل و محدوديت  

ـ رويكرد در مورد روابط دولت وبر، د به يبنگر(قي كالسيك  جامعه با اقتصاد سياسي نهادي تطبي 

هاي  كه زيربناي روابط متقابل دولت و جامعه را پروژه         )١٩٥٨ (٣و هيرشمن ) ١٩٦٢ (٢گرشنكرون

  . متباين است)داند  ميمشترك

ـ   تايوان بدون آن   و در بررسي وضعيت كره جنوبي     )١٩٩٠( ويد و )١٩٨٩( آمسدن  ثيرأكه ت

 بـر  ،رهاي پس از جنگ در شرق آسيا انكار كننـد گيري پارامت را در شكل   »اجتماعيهاي   آشفتگي«

از بررسـي رابطـه     هـا     آن .كننـد  أكيـد مـي   مشتركي كه در پـي آن ظهـور كـرد ت          هاي   ماهيت پروژه 

هـاي   گيـري و اجـراي پـروژه       هاي نوپاي صنعتي به بررسـي شـكل        همزيستانه بين دولت و گروه    

 مساعدت  .رآفرين ياد شده است   آن به عنوان نظرية همزيستي دولت و كا       از  كه   مشترك پرداختند 

مشترك حياتي است اما حـضور شـركاي اجتمـاعي نيـز از لحـاظ               هاي   دولت به اين گونه پروژه    

نـرال  ژت  يوان و حما  يع تا يت از صنا  ين تانگ در حما   ي اقدامات دولت کوم   .توسعه ضرورت دارد  

  .)۳۲۰ :۱۹۹۰ ،ديو( بارز آن استهاي  نمونه) ۱۹۶۰ (يها در کره جنوب  از چائبوليارک چون هپ

  

  جامعه شناختيهاي  ديدگاه
كه دولت و ساختارهاي اجتمـاعي        اين به با عنايت  در بررسي مناسبات بين دولت و جامعه      

 الگوهاي پايدار روابط ساختار دروني و بيروني دولت اهميـت            بررسي ،دهند به يكديگر شكل مي   

و يـا فـشار تحميلـي كـه قـدرت           انتزاع دولت از هـر گونـه مداخلـه          ( استقالل بروكراتيك    .دارد

هـاي   اجتمـاعي در پـروژه  هاي  ســو و روابط نزديك با گروه      از يك ) گيري را مختل نمايد    تصميم

  و تحليل اسـت   محور اصلي اين     ،سوي ديگر رآيي توسعه نقش بنيادين دارند از       مشترك كه در كا   

سـاختار  رضيه وبر درباره  در كنار ف  ها    آن  و قرار دادن   » جامعه ـ دولت«روابط  هاي   پويايي شناخت

  .آيد  ميبه حسابسازمان دروني دولت چالش اصلي فراروي رهيافت نهادي تطبيقي و 

                                                 
توانـد قابـل     نيـز مـي   ) ۱۳۷۶-۸۴( نظريه مذكور در بررسي علل فراز و نشيب جنبش اصالحات سياسي در ايران              . ۱

  .با اين تفاوت که در اين زمان دولت ايران با دوگانگي در حاکميت نيز مواجه بود . مالحظه باشد
2. Gerschenkron, Alexander 
3. Hirschman, Albert 
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   ساختار دروني دولت .١
 )١٩٩٤( ، اوانز )١٩٨٠ (٣ويــد، بالك  ,٢، اسكــاچــپول ١استفن: هايي همانند  ـيستنوماركس

 در ،انـد  ت و نقـش آن توجـه كـرده   و ديگران كه در دو دهه اخير براي توسعه جوامع به نهاد دول      

 »وبـر نظريـه ديـوان سـاالري      «و  هستند  وبر  هاي   انديشهمتأثر از   اخير خود   هاي   تعاريف و تحليل  

: گويد مي) ١٧: ١٣٧٧( ٤پوجـــي. ثير قرار داده اســـت   أ دولت تحت ت    مفهوم  از راها    آن تعاريف

اي از ترتيبات نهادي مشاهده كـرد        جا در مجموعه پيچيده    دولت مدرن را شايد بتوان بهتر از هر       «

. اداري را در اشغال دارند    هاي   يابد كه پست    مي نظم افرادي جريان  كه به وسيله فعاليت مداوم و م      

دولت به عنوان سرجمع آن ادارات، كار حكومت بر جامعه مقيم در يـك محـدوده ارضـي را بـه        

عمل تمـامي تـسهيالت و       ،تا سرحد امكان  در عمل    از طريق قانون و      دهد،  مي خودش اختصاص 

آورد و در اصـول      مـي  سيسات موجود و الزم براي تحقق آن موضوع را بـه انحـصار خـود در               أت

نين عملي  پردازد كه با توجه به منافع خاص او و قوا           و فقط به همان مقوله در شكلي مي        منحصراً

نظريـه  ه  دهـد كـ     مـي  شـناختي دولـت نـشان      بررسي ادبيـات جامعـه    . »آن، برايش متصور اسـت   

 ساالري ديوان.  در تحليل ساختار دروني دولت است و محور اصلي وبر نقطه عطفساالري ديوان

» سـازد   مـي دست يافتن به باالترين حـد كـارآيي را ممكـن     «خاص خود   هاي   با تركيب و ويژگي   

 در انديـشه وبـر در تبيـين انـواع جامعـه تـا               ساالري ديواناهميت  ). ١٠٢: ١٣٧٩ ،وبر و ديگران  (

 معرفي» ساالر جامعه ديوان «شناسي خود درباره جامعه، جامعه جديد را         ست كه وي در گونه    آنجا

سـازد    مـي  آن را متمـايز   » جامعه كاريزماتيك «و  » جامعه سنتي «گونه ديگر يعني     نمايد و از دو    مي

پيـشرفت فراينـد    « داري مظهر توسعه يافتگي اسـت و         ، سرمايه از نظر وبر  ). ١١٩: ١٣٧٥ ،دوبلن(

بـه  ). ٥٧٨: ١٣٦٤،آرون ( »  جامعه جديد است   ع عنصر اساسي هر نو    ،نيت در سازمان ديواني   عقال

 كـه رسـيدن بـه حـداكثر         ٥توليديهاي   داري مبتني است بر وجود نوعي از بنگاه        عقيده او سرمايه  

 ارتبـاط و تلفيـق      ،از نظر تاريخي  . ستاها    آن و سازمان عقالني كار وسيله توليد     ها    آن سود هدف 

هماننـد  (اسـت   هـا    امداري غـرب از ديگـر نظـ        د و انضباط عقالني وجـه تمـايز سـرمايه         بين سو 

                                                 
1. Stephen 
2. Theda Skocpol 
3. B lock. F 
4. Gianfranco poggi 
5. Betrieb 
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وبـر،  (وجود داشته است    ها    آن داري در  كه نمودهاي سرمايه  )  يهودي  و  هندي  و چينيهاي   تمدن

۱۳۷۱ :۳۱.(  

 از بنگـاه    ١داري را در جـدايي خـانوار       نظـام سـرمايه   ) وسيله(او تحقق سازمان عقالني كار      

 و توسـعه    )۶۳ــ ۵۹ :همـان (داند    مي سابداري عقالني وابسته به نظام اقتصادي نوين      توليدي و ح  

 .)٧٨: ١٣٧٤ ،صبوري (كند قلمداد مي  امروزي را مهمترين پديده دولت مدرن غربي         ساالري ديوان

عامـل   :كند  مي عوامل اجتماعي و اقتصادي اشاره     به برخي از   ساالري ديوانتوســـعه  علل   در   برو

اقتصاد پولي كه موجب شد بهترين وسيله براي برقراري كنترل و انضباط سـخت در               ل، توسعه   او

عامل دوم، توسعه كمي و كيفي وظـايف        . دستگاه اداري با پرداخت حقوق پولي منظم ايجاد شود        

عامـل   اداري دولت است كه هميشه زمينه بروكراتيك شدن دستگاه اداري را فراهم كرده است و              

داري پديـد آمـده و بـه فراينـد           است كه در نتيجه توسعه نظام سـرمايه       سوم، پيشرفت تكنولوژي    

داري بـه     نظام سرمايه   اصوالً ، به نظر وبر   .بوروكراتيك شدن و توسعه بوركراسي شتاب داده است       

هـاي   تجاري و افزايش سـود مـستلزم روش       هاي   گسترش شركت . كند  مي رشد بروكراسي كمك  

او به ويژه وسـايل مـدرن ارتباطـات را از عوامـل             . يي است بوركراتيك و به منظور باال بردن كارا      

 فنـي آن    وبر علت اصلي پيشرفت سازمان بوركراتيك را برتري صرفاً         «.داند  مي توسعه بوركراسي 

 پيـشرفته بوركراتيـك را در مقايـسه بـا           دانـد و سـازمان كـامالً        مـي   ديگـر  بر هر شكل سـازماني    

» گيـرد   مـي  غيرمكانيكي توليـد در نظـر     هاي    شيوه ديگر همچون ماشين در مقايسه با     هاي   سازمان

  ).٤٥ـ٤٨: ١٣٨٠ ،صبوري(

اطاعـت   .شناسي مطرح كرده اسـت     جامعه در قدرت مشروع يكي از مفاهيمي است كه وبر       

كه رهبران يا مقامات    اند   پذيرفتهها    آن افراد سازمان از مقامات باالي سازمان به اين دليل است كه          

 ملتـزم بـه پيـروي از دسـتور     و ـور بدهند و بنابراين خـود را متعهدباالي سازمان حق دارند دست    

علـوم اجتمـاعي مـديون وبـر         محض در    ساالري ديواناساسي  هاي    طرح جدول ويژگي   .دانند مي

   :گونه خالصه كرده است بدين راها   ويژگي اين مهمترين٢ بالو)۹۳: ۱۳۷۵، روشه( است

                                                 
1. Haushalt 
2. peter Blau 
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تقـسيم   و ميشود مختلف تقسيم هاي   ين مقام كارهاي سازماني به عنوان وظايف رسمي ب       )۱

بـه   و   تخصـصي شـدن   كنـد و      مـي  پـذير  تخصصي شدن كارها را امكان     كار روشن حد بااليي از    

 .سازد  ميممكنها   كاركنان را بر اساس شايستگيـكارگيري و استخدام 

هـر مقـامي    . يابـد   مـي   در يك ساخـــتار سلـسله مراتبـي سـازمان          ٢ها  يا منصب  ١ها مقام )۲

نظامي از قواعد و مقرراتي كـه        )۳ .وليت تصميمات و اعمال زيردستان خود را بر عهده دارد         ؤسم

هاي  در اصل، در اين قبيل سازمان     . رسمي حاكم است  هاي   و اقدام ها    بر تصميم  ، تثبيت شده  رسماً

مقـررات ضـامن    .اداري عمليات مستلزم اعمال اين مقررات كلـي دربـاره مـسائل خـاص اسـت             

هـاي گونـاگون را      مليات است و همــراه بـا سـاختار اقتـدار، هماهنگــي فعاليـت             يكپارچگي ع 

بـدين  . بخـشد   مـي پذيـر ساختــه و به رغـم عوض شــدن كاركنــان، عمليات را تــداوم      امكان

هـاي   جنبش مانند اجتماعات ديــگر و  ها   گــــروه كند كه بسيــاري از     مي ترتيب ثباتي را ايجاد   

اداره هـا     آن  متخصص هم وجود دارنـد كـه وظيفـه         ٣كاركنان اداري  )۴ .ستنداجتماعي فاقد آن ه   

پائين اين دستگاه كاركنـان     هاي   ويژه خطوط ارتباطي درون آن است و در رده        ه  كردن سازمان و ب   

  سازمان را در راه رسيدن به هـدف يـاري           كاركنان مستقيماً  ،در بخش توليدي  .  قرار دارند  ٤دفتري

آوري ماليات، شركت در جنگ و يا مداواي بيماران  در توليد اتومبيل، جمع  همانند ياري .دهند مي

ولي در كادر اداري فقط به طور غيرمستقيم و با تداوم بخشيدن به فعاليت سـازمان دسـتيابي بـه                    

رود كه هنگــام تــماس با اربـــاب         مي  سازمان انتظار  ٥از كارمندان  )۵. سازد  مي اهداف را ميسر  

 شغل فرد جداي ،در هر سازمان. شخصي داشته باشند  رفتاري غير،قامات اداري و ديگر م٦رجوع

 ما در تماس با كارمندي كه پـشت باجـه اداري نشـسته، در واقـع بـا           .از شخصيت خاص اوست   

ـ  )۶ .شخص او تماس نداريم، بلكه با يك مجري بي نام و نشان مواجه هـستيم               راي كارمنـدان،    ب

 هـر كارمنـد معمـوالً     . اسـت اي    پيش گرفتن يك زندگي حرفـه      استخدام در سـازمان به معني در     

. خواهد همه عمر كـاري خـود را در اسـتخدام سـازمان باشـد                مي مستخدمي تمام وقت است كه    

گيرد نه بـر اسـاس پيونـدهاي سياسـي،            مي فني داوطلب صورت  هاي   استخدام بر پايه صالحيت   

                                                 
1. Position 
2. Office 
3. administrative staff 
4. clerical staff 
5. official 
6. client 
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شود يا با مداركي كه       مي ريق آزمون تعيين  از ط ها    اين صالحيت  معموالً. خانوادگي يا ديگر روابط   

به صورت حقوق است و كارمندان بعد از        ها   پرداخت. دهد  مي ميزان تحصيالت داوطلب را نشان    

 كـار يـا پيـشرفـت در      سابقهارتقا شغلي با توجه به      . نديرگ  مي بازنشسته شدن حقوق بازنشستگي   

 و  ساالري ديوانهاي   ويژگي  ).١٠٥ تا   ٩٧: ١٣٧٩ ،وبر و ديگران  ( ١ گيرد  مي كار يا هر دو صورت    

 ١شـماره   شـود در نمـودار        مـي   و كارآمـدي   گونه ايده آلي كه از نظر وبر موجب حداكثر كارآيي         

  .ترسيم شده است

شـوند    ميتر نزديك طور مداوم به گونه آرماني وبره كشورهاي توسعه يافته ب    ساالري ديوان

 بيـشتر  ،بـت، مـشاركت و نظـارت مـردم و حاكميـت           نوين همانند ايجاد زمينه رقا    هاي   و با شيوه  

ساالري نيـز مـورد توجـه        كاركردهاي منفي ديوان  . افزايند  مي ييآقوانين و مقررات به حداكثر كار     

كه در اين مقاله جاي پرداختن ) ۱۶۰: ۱۳۷۲رابرتسون، (برخي از صاحب نظران قرار گرفته است        

  .نيستها   آنبه

 سـاختاري و فقـدان قابليـت     ضـعف   به دليـل   ساالري نديوا ،در كشورهاي در حال توسعه     

نهادي با افزايش حجم، هزينه و فساد خود مزيد بر علت شده است و به جاي افزايش كارآيي بر                   

 ،عدم پايبندي به قانون و مقررات، حاكميت روابـط گروهـي          . ناكارآمدي نهاد دولت افزوده است    

ه شايسته ساالري، عدم شفافيت در تقسيم        به جاي ضوابط سازماني، عدم توجه ب        و جناحي  قومي

هـاي   ثر از نهادهاي سنتي و جديـد، قـدرت        أموازي و حاكميت دوگانه مت    هاي   كار، ايجاد سازمان  

ها، عدم نظارت و كنترل موجبات نـاتواني و ناكارآمـدي دولـت را               وليت، تداخل نقش  ؤبدون مس 

كه براي اي  م از نظر هزينه   ن و ه  افزايش حجم دولت هم از نظر تعداد كاركنا       . تقويت نموده است  

د تـا ميـزان حقـوق كاركنـان كـاهش يابـد و كيفيـت و                 گرد  مي شود، موجب   مي آن مصرف اداره  

 و انگيزه كار در نظـام دولتـي بـراي افـراد      گيرد الشعاع قرار  تحتها    آن شايستگي كار و تخصص   

 اند ش گسترده داشته   كشورهاي شرق آسيا تال    ،بر اساس گزارش بانك جهاني    . توانمند كمتر شود  

در . دهنـد قابـل مقايـسه باشـد         مـي  حقوق كاركنان دولت با حقوقي كه در بخـش خـصوصي           تا

 اما در كشور    . درصد همكارانش در بخش خصوصي است      ١١٤سنگاپور حقوق هر كارمند دولتي      

كيد كـرده اسـت كـه       أ اين گزارش ت   . درصد محاسبه شده است    ١١سومالي رقم مذكور در حدود      

                                                 
  .االريس ديوان) ۱۳۸۰(کا سبنگريد به کا. ۱
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مشترك و كارهاي بـزرگ بـدون       هاي   گرا براي جلب همكاري در پروژه      دولت توسعه  هاي تالش

  ).٢٣٩: ١٣۷۸ ، بانك جهاني؛١١٤: ١٣٨٠ ،اوانز(دستگاه اداري كارآمد ناكام خواهد ماند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

مهم نظـام ادراي در كـشورهاي در حـال توسـعه            هاي   ساالري اكنون يكي از چالش     شايسته

كند كه استخدام     مي بت كشور در حال توسعه صورت گرفته است ثا        ٣٥كه براي   اي    مطالعه .است

گـذاران از    اقتـصادي و اسـتنباط سـرمايه      ق، بـا رشـد       شايستگي و تناسب حقو    بر اساس و ترفيع   

هـاي    دسـتورالعمل  ، بنـابراين  .)٤د به نمـودار شـماره       يبنگر(اداري رابطه متقابل دارد     هاي   توانايي

قابـل تـوجهي همـراه      هـاي    تواند با تشويق    مي استخدام و انگيزش كاركنان   نهادي صحيح براي    

 ساالري و كار آمدي دولت ديوان.۱نمودار شماره 
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 ساالري در دستگاه اداري به مشاغل اداري جهت و كـارآيي مناسـب             ريزي نظام شايسته   پي. باشد

 در ژاپن و كره براي ورود به دستگاه اداري، در امتحان ورودي معيارهاي سختي اعمال. بخشد مي

است كه  اي   مبناي قاعده   ترفيع بر  ،در كشور كره  .  از غيرماهر جدا شوند    شود تا متقاضيان ماهر    مي

سـاالري   در بسياري از كشورها اثري از شايـسته . كند  ميتجربه كاري را با عنصر شايستگي تلفيق     

 عامل دستيابي به شـغل بـر اسـاس رابطـه، بـه جـاي شايـستگي،                 ،ها اغلب دولت . شود ديده نمي 

ثير معيارهاي سياسي بسيار شـديدتر از ديگـر كـشورهاي شـرق             أليپين ت براي نمونه در ف   . اند بوده

  ).٢٣٥ـ٢٣٦: همان(آسيا بوده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كمبـود  « وبـري يـا بـه قـول اوانـز            ساالري ديوانكه عدم پايبندي به اصول       كوتاه سخن آن  

  سـازمان  ،ـــع  در واق  .)۸۷: ۱۳۸۰ ،اوانـز (  »ازديـاد آن  «نـه     مانع توسعه بوده است    »ساالري ديوان

بايست موتـور محـرك و        مي  كه  به عنوان ساختار دروني دولت     عقالني كار در قالب ديواني خود     

ساختاري و نهادي در كشورهاي در حال       هاي   كارآيي دولت و توسعه جامعه باشد به دليل ضعف        

 مقايـسه   .شـود   مـي  توسعه نه تنها عامل توسعه نشده اسـت كـه يكـي از موانـع توسـعه قلمـداد                  

رهاي جنوب شرق آسيا با ديگر كشورهاي در حال توسعه كـه هـر دو گـروه جـزء جوامـع                  كشو

  تـا حـدودي از ابهامـات و شـبهات        ،شـوند   مـي  در فراينـد توسعه جهاني محسوب     ١آمده ديـــر

                                                 
1. late Comer 

   كارآمدساالريساالري در استخدام و ديوانشايسته رابطه .۲ شماره نمودار
 )۲۳۵: ۱۳۷۸( بانک جهاني: منبع
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همانند كره،  ( در بعـــضي از اقتصادهاي شرق آسيا        .كاهد  مي  نقش ساختار دروني دولت    پيرامون

با اين حال   . اداري توانا شكل گرفته و پرورش يافته است       هاي   نظامهاي   نيان، ب )سنگاپور و تايوان  

مـدار   دسـتگاه اداري قـانون    هاي   ترين پايه  ريــزي اصلي  بسياري از كشـورهاي كم درآمــد از پي      

اغلب روي كاغذ مثل كشورهاي صنعتي است ولي در عمل          ها    آن رسميهاي   نظام .اند ناتوان بوده 

 قواعـد گـزينش پرسـنل بـر       . مانـد   مـي  رسمي است كه به صورت هنجار باقي       رغيهاي   اين اقدام 

اي  حرفـه   و معيارهـاي غيـر     اسـاس روابـط    شود و كاركنـان بـر       مي اساس شايستگي نايده گرفته   

و اغلب در طول فعاليت، به منظور اخذ اند  واقعي غيرها  بودجه. شوند  مياستخدام و يا ترفيع داده  

 تمام اين مسايل را   . شوند  مي  كنار گذاشته  غاير وظايف سازماني است    ديگر كه گاهي م    تصميماتي

قابليـت  «: عبارتنـد از  هـا     اين ضـعف   .موجود در نهادهاي اصلي ارجاع داد     هاي   توان به ضعف   مي

نبود سازوكارهاي خودكار براي جلب مـشاركت  «،  »ضعيف قانون در خارج و داخل بخش دولتي       

سياسـتگذاري و  هاي  نبود كامل فشار رقابتي در زمينه«، و »و جامعه مدني  ها   و همكاري با شركت   

  ).٢٠١: همان(» ارائه خدمات در تجارب پرسنلي

 در تحليـل    بيشترين اهميـت را   وبر همچنان   » فرضيه بوروكراسي  «،گونه كه اشاره شد    همان

ست  ايده اصلي وبر مبني بر اينكه ساختار بوروكراتيك دولت كارآمد ا           .داردساختار دروني دولت    

مورد حمايت تحليل گران معاصر است و از اين لحاظ ميگدال نيز با آمسدن و ويد هـم داسـتان                    

 اگر چه لوازم ،بوروكراسي مستقل يكي از شرايط الزم است«كند كه   ميميگدال خاطرنشان .است

 دولتي را داراي نقش بسيار مهمـي در         ساالري ديوان نيز   و آمسدن و ويد   » ديگر نيز ضرورت دارد   

بـا شـاهد    هـا     آن .موافـق اسـت   اي   كنند حتي بانك جهاني با چنين نكته        مي ول صنعت قلمداد  تح

گـرا را در      نقـش بوروكراسـي دولتـي توسـعه        ،هايي از دولت تـايوان و كـره جنـوبي          آوردن مثال 

آنچه نبايد از نظر دور داشت ). ١٩٨٩ ،آمسدن(اند  ترين عامل ذكر كرده   تحوالت صنعتي اخير مهم   

 دست يافتن به سازمان اداري كارآمد امري دشـوار          ،جهان سوم هاي    در بيشتر دولت   اين است كه  

چرا كه در كشورهاي جهان سوم ساختار قدرت در شئون مختلف جامعه نهادينـه نـشده و    . است

 ،هـانتينگون (وجود نيامده اسـت     ه  در ازاي هر تقاضايي كه براي توسعه وجــود دارد نهـــادي ب          

كه هنـوز   اي   ولت در شكل كنوني خود پديده جديدي است يعني در جامعه           د اساساً). ٤٠: ١٣٧٠

ـ هـا     پـذيري نقـش    تمايزپذيري اجتماعي به معني واقعي و طبيعي رخ نداده و تفكيك           وجـود  ه  ب

هـاي   بافـت  نهادهاي اجتماعي با ضروريات سازماني جديد خود در  دولت و ديگر   ،نيامده است 
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از دولـت بـه      »١گرايـان  نو فايـده  «  تصويري كه  ،دي تطبيقي در رويكرد نها  . اجتماعي ريشه ندارند  

 اسـت كـه توسـعه را بـه          سـاالري  ديوان كمبود    در واقعيت امر   يعني.  است دهند وارونه   مي دست

  .كند و نه غلبه فراگير آن  ميتدريج ضعيف

 هنظـر گرفتـ    درياز سـاختارها و هنجارهـاي  اي   به عنوان مجموعه ساالري ديوان ،از نظر وبر  

عـام اسـت و بـه معنـاي         اي    واژه سـاالري  ديـوان . شـود  ميها   ود كه باعث ارتقاي شايستگي    ش مي

سـاالر   بر حسب ميـزان ديـوان     ها   تفاوت قابل توجه دولت   . رود  مي بكار» دستگاه سازماني دولت  «

انگيز شواهد تطبيقـي     دليل اين معضل مفهومي، كمبود شگفت     . در نظرگرفته نمي شود   ها    آن بودن

  .است» ساالري ديوان«موجود به الگوي آرماني وبر از هاي  ان نزديكي ساختار دولتدر مورد ميز

 توانـايي نهفتـه در رهيافـت        ،صنعتي خاص هاي   دولتي درگير در بخش   هاي   بررسي سازمان 

كمبـود  «آورد كه     مي كند و شواهدي تجربي براي اين ديدگاه فراهم         مي نهادي تطبيقي را مشخص   

» هـا  دولت يابي شيوه سازمان « شناسايي تفاوت    .» بوده است نه ازدياد آن      مانع توسعه  ساالري ديوان

  اهميـت نظريـه فـوق را نـشان    ،به اختالف دستاوردها در اين زمينـه ها  و ارتباط دادن اين تفاوت   

  .دهد مي

  رابطه دولت با جامعه .۲
 يريگ  شکلي و چگونگ  يت واقع ين دولت و جامعه وجود دارد وابسته به ماه        يکه ب اي   رابطه

 و  ي و منـابع مـاد     ي و اجتمـاع   ينوع مشارکت مردم در تحـوالت اقتـصاد       . دولت و جامعه است   

هـاي   جـاد دولـت و گـروه      ي ا يخيتارهاي   نهي است و زم   ي مستول ين مناسبات ي دولت بر چن   يمعنو

  .کننده است نيين خصوص تعيدر اها   آن و نوع استقالل و اتکاياجتماع

  
  استقالل دولت از جامعه

هـاي    گـروه  برخـي از   ٢گرايي مبتني بر خاص   نگر ولت از مطامع و فشارهاي ويژه     استقالل د 

 گونـه كـه قـبالً       همـان  .اساسي در كشورهاي در حال توسعه اسـت       هاي    يكي از چالش   ،اجتماعي

ي يداري تحقق سـازمان عقالنـي كـار را مـشروط بـه جـدا             وبر در تحليل نظام سرمايه     ، شد اشاره

                                                 
1. neo-utilitarian 

  كـه پارسـونز بيـان      (particularism)اي   گرايي در اينجا اشاره دارد به يكي از متغيرهاي انگاره          منظور از خاص  . ۲

  .گهر  ترجمه دكتر عبدالحسين نيك»شناسي تالكوت پارسونز جامعه«، )۱۳۷۶(كرده است، بنگريد به گي روشه 
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الـشعاع خـود قـرار داده اسـت و           نـدگي اقتـصادي جديـد را تحـت        كه ز  خانوار از بنگاه توليدي   

بـه نظـر    ). ٥٧٥: ١٣٦۴ ،آرون( دانـد   مي  با اقتصاد نوين مـرتبط است     حسابداري عقالني كه دقيقاً   

جـدايي  « كار كند و كارآمدي الزم را براي جامعه داشته باشد            ساالري ديوان پيش شرط آنكه     ،وي

 ميگدال نيز ضـمن موافقـت بـا         .راتيك دولت است  کل بور  استقال حفظ يعني وجود و     ،»از جامعه 

محلـي درون  » مجريـان «خود به اين نتيجه رسيده است كه پيوند بـين  هاي  اين ديدگاه در بررسي 

هـاي   بيرون از آن سبب شده تا قابليـت دولـت در اجـراي پـروژه              » افراد مقتدر «دستگاه دولت و    

  .توسعه كاهش يابد

ـ گيري پيوند دولـت  روند و شكل  ميگرايان فراتر ده اعتقاد دارد كه نوفاي١ بيتس  جامعـه را   

كـه تحقـق     خالصـه آن  . كننـد   مـي  دستگاه دولت توسط رانت جويان قلمداد     » تصرف«مترادف با   

اسـت  » استقالل«گرا مستلزم درجه معيني از       آلي وبر براي ايجاد يك دولت توسعه       بوركراسي ايده 

 طور مختصر به برخي از رويكردهاي نظـري مبتنـي    بهبخشن يدر ا. )٧٨: ١٣٨٠،اوانزبه نقل از    (

  .شود  ميبر استقالل دولت اشاره

 منافع ويـژه و نيازهـاي خـصوصي     و دولت حافظ منافع عموم ملت است     ،٢از ديدگاه هگل  

ـّ(ق در محدوده وظايف دولت نيست       متفرهاي   افراد و گروه   هـاي   در نوشته ). ١١٦: ١٣٧٥ ،ندوبل

در مهمتـرين   . شود  مي باره رابطه دولــت و برخي طبقات اجتماعي مشاهده       ماركس دو ديدگاه در   

اش هماهنـگ نمـودن      ديدگاه ماركس، دولت به عنوان ابزار طبقه مسلط انگاشته شده كـه وظيفـه             

اي  در مانيفست كمونيست آمده كه قوه مجريه دولت مدرن كميته        . منافع درازمدت اين طبقه است    

 و در مقاالت ديگـري ضـمن        )٦٩: ١٩٧٦ ،ماركس(ورژوازي است   براي مديريت امور كل طبقه ب     

 محدودسـازي   بـه اذعان به تكثر طبقات و چگونگي تسلط دولت بر جامعه مدني و توانـايي آن،                

پـذيرد كـه تنهـا وظيفـه         ميها   هر چند ماركس در اين تحليل     . قدرت بورژوازي اشاره شده است    

زي نيست، اما همچنان معتقد است كه دولـت         دولت هماهنگي ميان منافع درازمدت طبقه بورژوا      

 كننـدگان ابـزار توليـد بـر آن وارد          هايي كه توسط صاحبان و كنترل      ديت از محدو  تواند كامالً  نمي

بنابراين در آثـار مـاركس دو رهيافـت متمـايز در مـورد              ). ١١٩: ١٩٨٧ ،هلد(شود رهايي يابد     مي

سـو، دولـت بـه عنـوان شـيء كـه داراي               از يـك   .ارتباط ميان دولت و برخي طبقات وجود دارد       

                                                 
1. Bits 
2. Hegel 
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 دولـت بـه عنـوان       ، اما از سوي ديگـر     ،شود  مي استقالل نسبي از طبقه مسلط است در نظر گرفته        

: ١٣٧٨ ،مـارش و ديگـران    (نظر گرفته شده كه در خدمت منافع طبقه مسلط قرار دارد             ابزاري در 

٣٨٦ - ٣٨٤.(   

در نظريه ماركسيستي ) روبنا  (يت انسان   كه به ايدئولوژي، آگاهي و ذهن      با عنايتي  ١ گرامشي

.  نسبت به استقالل گسترده دولت و نقش روشنفكران در مبارزه طبقـاتي توجـه دارد               ،دارد  مي روا

كند اين است كه چگونه       مي  كه مطرح  سؤاليكيد و   أرضايت جامعه نسبت به استيال ت     أله  او به مس  

 قـرار ) طبقـه حـاكم   (يب ايدئولوژيك   رقهاي   در معرض تاثيرات ديدگاه   ) طبقات فرودست (مردم  

نماينـد    مـي  كيـد أاسـتفاده از زور خـالص ت      مـسأله   گيرند؟ در حالي كه ماركس و انگلـس بـر            مي

  ).٦٩: ١٩٨٤ ،كارنوي(

كند كه اگر قـرار    ميدهد، چنين استدالل   مي را مالك قرار   ٣هاي آلتوسر  كه تحليل  ٢پوالنزاس

قاتي عمل كند، يعني در راستاي منافع درازمدت        داري به عنوان يك دولت طب      باشد دولت سرمايه  

 دولـت   ،بر اساس نظـر او     .بورژوازي عمل نمايد، بايد داراي ميزاني استقالل از طبقه مسلط باشد          

 منظـور وي از اسـتقالل نـسبي         .گيـرد  مـي  دار قرار  مختلف طبقه سرمايه  هاي   در دست فراكسيون  

 متعدد در درون طبقه حاكم اسـت تـا بـدين          هاي   سطحي از استقالل الزم براي سازماندهي بخش      

: ١٣٨٠ ،زاده  نقيـب  ؛١٣٢: ١٩٨٥ ،جـسوپ (و دولت تـضمين گـردد        بر مــردم ها    آن وسيله سلطه 

بر اين باور است كه عدم وجود هرگونه تمايـل آشـكار جانبدارانـه               )٦٨: ۱۹۸۵ (٤جسوپ). ١٩٤

ك دولت طبقاتي، يعني دولتـي      داري خود را نه به عنوان ي       شود تا دولت سرمايه     مي طبقاتي باعث 

معرفـي  )  ملـت  ـ مردم(در راستاي منافعي خاص، بلكه به عنوان دولتي در راستاي منافع عمومي             

شود زيرا او اعتقاد دارد مفروض اصلي   ميرد ٥مفهوم استقالل نسبي دولت از ديدگاه بالك. نمايد

 آگاهي از منافع عمومي خود      اين مفهوم آن است كه طبقه حاكم داراي ميزاني از انسجام سياسي،           

كند كه بايـد نقطـه        مي وي پيشنهاد ). ١٠: ١٩٧٧ ،بالك(و ميزان بااليي از پيچيدگي سياسي است        

 داران و كساني باشد كه ابزارهاي دولتي را مـديريت           تقسيم كار ميان سرمايه    ،آغاز تحليل موضوع  

                                                 
1. Gramisci.A 
2. Poulantzas 
3. Althusser 
4. Jessop 
5. Block.F 
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 پـي بهينـه سـازي منـافع خـود           هستند كـه در   اي    مديران دولتي مجموعه   ،از نظر بالك  . نمايند مي

مـديران دولتـي    . هستند، منافعي كه در ارتباط با نيازهاي خاص رشد مداوم اقتـصادي قـرار دارد              

بـه بحـران را مهيـا       ها   پاسخ ترين توانند مطلوب  داري نيستند يا نمي    قادر به حل مشكالت سرمايه    

سياسـي و  هـاي   يـت هـايي كـه توسـط واقع     در چهـارچوب محـدوديت    ها    آن سازند، بلكه اعمال  

   ).٤٠٥ـ٤٠٤: ١٣٧٨ ،مارش و ديگران(پذيرد   ميشــود انجام  مياقتصادي تحميلهاي  گرايي سنت

دروني طبقه مسلط، تـشكل سياسـي       هاي   كه شكاف اند   نظران بر اين عقيده    برخي از صاحب  

 ،سنتي بـه عنـوان عوامـل بيرونـي        هاي   ويژه كارگران و تداوم قدرت گروه     ه  طبقات فرودست و ب   

برخي عوامـــل دروني نيز اســتقالل نسبي دولـت را         . شود ميها   موجب افزايش استقالل دولت   

  :دهند كه عبارتند از  ميافزايش

نظـام  هاي دولتـي بيـشتر باشـد و         و تخصصي كارگزاران سازمان   اي    خصلت حرفه  ههرچ .١

 بـه منـافع      از ميـزان وابـستگي     ،تـر گـردد    نزديك) در نظريه وبر  (بوركراسي به صورت نوعي آن      

موجبـات    و اصلي دولت مدرن اسـت    هاي    يكي از چهره   ساالري ديوان. شود  مي خصوصي كاسته 

وليت در  ؤگيـري و مـس     گروهـي تـصميم   هـاي    ويژگـي  .كنـد   مـي  استقالل دولـت را نيـز فـراهم       

كارگزاران دولتي و حكومت دسـت      . افزايد  مي  مدرن بر ميزان استقالل نسبي دولت      ساالري ديوان

فع خصوصي را تحت عنوان مصلحت عمومي توجيه كنند و ايـن مـستلزم ميزانـي از                 كم بايد منا  

  .استقالل نسبي براي دولت است

استقالل نسبي دولت و قدرت طبقه مسلط به ميزان دخالـت و قـدرت اقتـصادي دولـت            .٢

اي  ا انـدازه  ويژه پيدايش دولت رفاهي، خود ت     ه   افزايش دخالت دولت در اقتصاد و ب       .بستگي دارد 

 بـر عملكـرد     بندي نيروهاي اساسي و اجتمـاعي بـوده اسـت و متقـابالً             ه شيوه عمل و صف    نتيج

ـ نيروهاي سياسي  حكومت» ير يرانتهاي  دولت«اين امر در جوامعي كه  .گذارد  ميثيرأ اجتماعي ت 

 .مضاعف مشهود استاي  كنند به گونه مي

 بـه طـور كلـي    .اردگـذ   مـي  نوع رژيم سياسي بر استقالل عمل دولت و طبقه مسلط تاثير           .٣

يابـد    مـي  سياسي اقتدارطلب افـزايش   هاي   استقالل عمل دولت در برابر طبقات اجتماعي در نظام        

 ديكتاتوري و استبداد نيز نـوعي از اسـتقالل           ممكن است   بنابراين ).١٣٧ تا   ١٣٦: ١٣٧٤بشيريه،  (

  .فراهم سازدبراي دولت 

و تخصـصي   اي    خصلت حرفه  ،بري و ساالري ديوانبر اساس نظريه سازمان عقالني كار و        
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 توانمندي دولت   .موجب استقالل بيشتر دولت است و دولت مستقل داراي توانمندي بيشتر است           

ويـژه در كـشورهاي در حـال توسـعه كـه      ه  ب.همواره مترادف با كارآمدي آن براي توسعه نيست    

« .  داشـته باشـد    ممكن است ميزان استقالل با نوع رژيم سياسي اقتدارطلب نيز همبستگي متقابل           

دولت ممكن است توانمند باشد اما خيلي كارآمد نباشد، اين امر زماني ممكن است كه توانمندي                

   ).٧: ١٣٧٨ ،بانك جهاني( » در جهت منافع جامعه مورد استفاده قرار نگيرد

دولت در كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته به بهانه حمايت از منـافع ملـي در اقتـصاد        

 وجـود   .البته هيچ تضميني وجود ندارد كه دخالت دولت به نفع جامعـه باشـد             «نمايد   مي دخالت

دهد و   مياقتصادي راهاي  ثر در فعاليتؤ سركوب در دولت، به آن توان مداخله م،انحصار قدرت

اين قدرت به همراه دسترسي به اطالعاتي كه در         . ديرگ  مي  خودسرانه را در اختيار    ة مداخل ،قدرت

شود تـا بتواننـد منـافع         مي هايي براي مقامات دولتي    امه قرار ندارد، موجب ايجاد فرصت     اختيار ع 

امكـان وجـود    . خود يا دوستان و معتمدان خود را به بهاي كاهش منافع عمـومي افـزايش دهنـد                

بنابراين هر كشوري بايـد سـازوكارهايي را مـستقر          . طلبي و فساد را نيز بايد در نظر گرفت         رانت

دولتي براي خدمت در جهـت منـافع عامـه          هاي   پذيري و انگيزه الزم را در ارگان       افكند كه انعط  

را بـه هنگـام مواجهـه بـا         هـا     آن حال رفتار خودسرانه و آلوده به فساد      مردم ايجاد كند و در عين       

  ).٢٦٨: همان(» ١تجاري كاهش دهدهاي  سازمان شهروندان و

  

   جامعه ريسم و استقالل ازي يرانت
 درباره استقالل دولت گفتـه شـد بـر اسـاس فراينـد طبيعـي و عـادي وجـود                     آنچه تاكنون 

وجـود  هـا    سياسي براي برخي از دولـت      ـ  امتيازات اقتصادي   اما .متعارف بود و  مدرن  هاي   دولت

ن يـ کـه ا  آورد   مـي فـراهم   هـا     آن ي را بـراي    شـرايط خاصـ    ،مذكورهاي   دارد كه عالوه بر ويژگي    

  .گيرد مي  ناكارآمدي دولت براي توسعه مورد توجه قراركارآمدي وهاي  در تحليلها  يژگيو

 يـر ي، دولتـي را رانت    اسـت رانتـي   هاي    داراي برخي مشخصه    كشورها  تمام  اقتصاد از آنجا كه  

  در كتاب  ،)١٩٨٧ (٣ و لوسياني  ٢ببالوي .ت بخش عمده درآمد آن را تشكيل دهد        كه ران  گويند مي

                                                 
  .هاي جهان سوم شناسي سياسي فساد در دولت جامعه! زنده با فساد) ۱۳۸۳(بنگريد به ربيعي . ۱

2. Beblawi 
3. Luciani 
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 هـر كـشوري     ين معنا ه ا  ب .گرفته اند  نظر  را در  %٤٢، براي تشخيص اين امر آستانه       ١رانتييردولت  

در يـك   . گـردد  مي قلمداد   رانتييردولت   ،يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد        % ٤٢كه  

 فقط درصد بسيار ناچيزي از نيـروي كـار مـشغول توليـد رانـت بـوده و بنـابراين                     ،دولت رانتيير 

دولـت رانتييـر بـه تنهـايي رانـت را      . باشـند   مي كننده رانت  كننده و دريافت   توزيع اكثريت جامعه، 

هـاي    و گـروه    حـاكم اسـت    رانتييـر  كـه دولـت   اي   جامعـه   در هر  .كند  مي دريافت و آن را هزينه    

 اثـرات   .كنـد   مـي   دولت رانت را به سليقه خـود تقـسيم         عي نيازمند و وام دار دولت هستند      اجتما

  : يسم عبارتند ازرانتييرعمده 

ها كـه بـراي ادامـه حيـات      برخالف بيشتر دولت « زيرا   ، دولت تحكيم استقالل و انحصار    .۱

 . نياز واقعي به اخذ ماليـات نـدارد  رانتيير دولت گرفتن ماليات از جامعه خود ندارند،جز  اي   چاره

 )۱۳۷۷، حاجي يوسفي(» دهد  ميزيرا قسمت اعظم درآمد آن را ارز خارجي تشكيل

سلب استقالل از جامعـه مـدني و        , لتاجتماعي و سياسي به دو    هاي   ابسته نمودن گروه  و .۲

 نيـز   رانتييـر دولت  شار جامعه و    ـنوعي ائتالف شكننده بين اق    مسأله   اين   .ها  گروه باتوافق ضمني   

  .٢استناميده شده 

 احتيـاجي بـه     ،ايجاد اقتصاد چرخشي و روحيه رانتي در جامعه به دليل درآمـد هنگفـت              .۳

و كوشش علت ثروتمند شـدن       كار« اعي كه طبقه توليدگر نيست و اين قضيه اصلي زندگي اجتم        

 .اقتصادي دستيابي به چرخه رانت استهاي  شود و محور فعاليت  ميمخدوش» است
 

   استقالل متكي به جامعه ظريهن
مين منـافع   أني منســجم نشانه قابليت و توانمــندي دولت در تـــ         رو استقالل و ساختار د   

هـاي   افع خصوصي طبقه مـسلط و ديگـر گـروه          است و دولت را از غرق شدن در تامين من          ٣ملي

اسـتقالل   ،»استقالل متكي بـه جامعـه     «  نظريه هئاز ارا ) ۱۹۹۴(اوانز   هدف   .سازد  مي  آزاد اجتماعي

  ماركسيسم ساختارگرا كه الزامات عام انباشت سرمايه آن را محـدود           گران د نظر انديشه  ور م نسبي

عينـي از روابـط     اي    مجموعه  قابل مالحظه  ل نوعي از استقال   بركيد اصلي   أ بلكه ت  .سازد نيست  مي

                                                 
1. The Rentier-state 

هـاي پـس از انقـالب      از صفويه تا سال    تاريخ تحوالت اجتماعي ايران   : مقاومت شکننده ) ۱۳۷۷(بنگريد به فوران    . ۲

  .اسالمي
3. National interests 
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زند و مجراهاي نهادي الزم براي مذاكرات مـداوم           مي كه دولت را به جامعه پيوند     است  اجتماعي  

  .آورد  ميفراهمرا ها  مجدد درباره اهداف و خط مشي

واقـع   اجتمـاعي دارد و در هاي  ولت توانمند ريشه در روابط خود با گروه د،در اين رويكرد  

كه داراي ساختار دروني منسجم      در عين اين  دولت،   .ي است كه از دل جامعه جوشيده است       دولت

 بر منابع اجتماعي مختلف تكيه      ،است و بعنوان يك نهاد داراي روابط اجتماعي عيني معيني است          

 كـه در حـصار سـازمان        يدولتـ . افزايد  مي بر قابليت و توانمندي خويش    ها    آن دارد و با تغذيه از    

 فاقـد منـابع اطالعـاتي و اجرايـي الزم اسـت و              ،ود محدود شده باشد در عين استقالل      دروني خ 

  .دولتي تكيه كند خصوصي و غيرهاي  متمركز بخش كاركردهاي غير تواند بر نمي

دولت بايد ضمن رعايت استقالل خويش به جامعه متكي باشد و اتكا به جامعه بـه معنـاي                  

از ديدگاه اوانز الزمه توسـعه و تحـول حـضور           . لي است مين منافع م  أافزايش قابليت دولت در ت    

»  متكي به جامعه   استقالل «،رو از اين ). ١٧٤: ١٣٨٠اوانز،  ( و اتكا به جامعه است       استقاللهمزمان  

پيوند استوار بـا سـاختار      «به مفهوم وبري آن و      »  از جامعه  ساالري ديوانجدايي  «است از   اي   آميزه

چگونگي تركيب استقالل   . شود  مي اجتماعي تعريف هاي   اع گروه  انو  مناسبات با  كه در » اجتماعي

و اتكا به جامعه به ماهيت تـاريخي دسـتگاه دولـت و سرشـت سـاختار اجتمـاعي بـستگي دارد          

همانند وضـع   ( »كاالي جمعي « يك نوع » استقالل متكي به جامعه    «،در اين ديدگاه  ). ١٠٣: همان(

 بـه جامعـه       اتكـا . تواند آن را فراهم كنـد       مي شود كه فقط يك دولت مستقل       مي محسوب) قانون

 اجتماعي پديد هاي   گروه مستلزم مجموعه عيني ارتباطاتي است كه پيوندي تنگاتنگ بين دولت و          

 بـا دولـت   » مشتركهاي   پروژه« ويژه در ه  و ب خصوص توسعه و تحول       در ها آورد و اين گروه    مي

 رآفرين و صنعتگران در جايگـاه ممتـازي قـرار   كاهاي   گروه،در اين پيوندها . دارندچنين ارتباطي   

ـ       هاي   دهند تا پروژه    مي گيرند و به دولت امكان     مي هـاي   ويـژه پـروژه   ه  تحول و توسـعه كـشور ب

 پيوند بـا جامعـه بـه    ،گرا براي دولت توسعه  . كند و در محور كارها قرار دهد      » گزينش«صنعتي را   

 از ارتباط رشـد توليـد صـنعتي اسـت           معناي پيوند داشتن با سرمايه صنعتي است و هدف اصلي         

اين آميزه به ظاهر متعارض از همبستگي سـازماني و          «كند كه     مي كيدأاوانز ت ). ٤٠٢و  ۱۱۳: همان(

ام پايـه اصـلي و سـاختاري الزم          ناميـده »  خودگرداني متكي به اجتماع   «كه آن را    » اتكا به اجتماع  

 سـفانه كمتـر دولتـي     أمت. كند  مي فراهمآمــيز دولت را در تحول صـــنعتي        براي دخالت موفقيت  

چـرا كـه در ايـن       ). ٦٦: همان(تواند ساختارهايي ايجاد كند كه شبيه ساختارهاي آرماني باشد           مي
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  منبع آگاهي و مجراهـاي اجرايـي اسـت كـه كـارآيي دولـت را تقويـت                  ،اتكا به جامعه   «،تركيب

 آمدن تدريجي دولت كه باعث    خودگرداني، مكمل اتكا به جامعه است و از به تصرف در          . كند مي

  رود دولـت در جامعـه    هـاي    شود انسجام خود دولت از بين برود و در نهايت انسجام طـرف             مي

شـود و بـه     مـي بيرونـي هـاي   انسجام گروهي دولت باعث تقويت انسجام شبكه     . جـلوگيري كند 

 ،ابراين بنـ  ).٤٢٢: همـان (» كند  مي مشكالت جمعي كمك  بر  هم ديدگاه دولت در غلبه      هاي   گروه

 ،طبـق ايـن نظريـه      .انـسـجام و يكپـارچگي دولـت اهميـت دارد         در  اتصال و اتكاء بـه جامــعه        

 اجتمـاعي هـاي    شود تا زمينه تبديل صنعتكاران بالقوه بـه گـروه           مي  كارآمد موجب  ساالري ديوان

  .ممكن گردد» جامعه مدني« يابي  سازمان يافته تقويت شود و سازمان

  

  مشتركهاي  پروژه
ارائـه شـده     ) ۱۹۹۴( استقالل متكي به جامعه توسـط اوانـز         ردي كه تحت عنوان     در رويك 

 براي اينكه ارتباط بين دولت و جامعه در جهت توسعه و تحول عملياتي گردد بـا عنايـت                   ،است

به عنوان محور   »  مشتركهاي   پروژه«،  آيد  مي  كه از امور مختلف به عمل      و گزينشي ها   به اولويت 

 .گـردد   مـي  و دولت تعريف  ) بخش خصوصي (هاي اجتماعي    مل بين گروه  اصلي هماهنگي و تعا   

فرض اساسي وبر، گرشنكرون و هيرشمن اين است كه زيربناي روابط متقابل دولـت و جامعـه                 «

كـدام بـه      امـا هـيچ    .اند نخبگان صنعتي و دولت هر دو به تحول دلبسته        . مشترك است هاي   پروژه

اوانز بـر ايـن      ). ٨٣: همان(» گيرند  مي از كار را  اي   م گوشه كدا آيند و هر   نمي تنهايي از پس آن بر    

 به اين دليل كه محوريت را به تحول اقتصادي          ،ميگدال» نظريه كنترل اجتماعي  « در    كه باور است 

كـارآفرين و صـنعتگران حـرف       هـاي    و درباره گروه   كيد كرده أكنترل اجتماعي ت   نداده است و بر   

هـاي   گـرايش ن محلي و نخبگان سنتي روستايي كـه         منداجدي نزده است و به تحليل نقش قدرت       

الزمه پروژه مـشـترك    . كارانه و محدود دارند پرداخته است، پروژه مشترك جايي نــدارد          محافظه

پـروژه مـشترك كـه در        در كل ديدگاه موسوم به    « .د و افزايش ميزان آن است     تحول ساخت تولي  

كليـدي  هـاي    رد، روابط نزديك به گروه    نگرش گرشنكرون، هيرشمن، آمسدن و ويد محوريت دا       

منطقـي  نيز   اين ديدگاه از لحاظ شهودي       .شود  مي  مطرح ،يي توسعه نقش بنيادي دارند    آكه در كار  

كـه در آن بـدون همكـاري نقـش           ه هر حال صحبت بر سر جوامع سرمايه داري اسـت           ب .است
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ه دولت وقتي كمتـرين     اين نظر ك  . شود و نه توليد     مي گذاري ممكن  آفرينان خصوصي، نه سرمايه   

ارتباطات را با جامعه داشته باشد بيشترين كارايي را دارد به همان اندازه ظاهر فريـب اسـت كـه                    

واقعيت اين است كه بـازار وقتـي        . كنند  مي اين ديدگاه كه بازارها جداي از روابط اجتماعي عمل        

نيـز بايـد از     هـا    ولتد روابط اجتماعي باشد كارآمد اسـت و احتماالً      هاي   به ساير شكل   متكي كه

مشترك تـشويق و    هاي   نقش اصلي دولت در پروژه    ). ٨٨: همان(» برخوردار باشند  كاييـچنين ات 

  .كارآفرين است هاي هوصي و ايجاد گروترغيب به مشاركت فعال تر بخش خص

  

   در جامعهكارآفرينهاي  قويت و ظهور گروهت
ـ   هـاي    يخي آن گروه  متناسب با ساختار اجتماعي و تار     اي   در هر جامعه    ه طـور   كـارآفرين ب

هـاي    اما هماهنگي و تعامل در رابطه دولت و جامعه است كه گـروه             .دنطبيعي و سنتي وجود دار    

بر محور  ها    آن جديد و مشاركت  هاي   سيس گروه أكند و به ت     مي انگيزاند و تقويت   موجود را برمي  

  .دهد  ميتحول و توسعه اهميت

تواند بستر ابتكارهاي سازنده كارآفرينان باشد        مي  دولت ساالري ديوان نظام   ، از ديدگاه اوانز  

اسـتقالل متكـي بـه       «در رويكرد    .و منابع جديدي از انرژي و استعداد جامعه را به جريان اندازد           

 تركيب ناهمسازي نيست و در رهيافت نهادي تطبيقي     » كارآفرين ساالري ديوان« اصطالح   ،»جامعه

مؤيد اين فرضيه اساسي وبـر اسـت   » گرا دولت توسعه«هاي  ويژگيچالش اصلي اين است كه آيا       

داري پيوند تنگاتنگي باهم دارند؟ كنش بين دولـت و نخبگـان مـسلط      و سرمايه  ساالري ديوانكه  

اجتماعي و دولت   هاي   و آيا تعامل بين گروه    . مختلف چه تفاوتي دارد   هاي   در دولت ) كارآفرينان(

 واكـنش سـازمان درونـي    ،هاست؟ اگر چنين اسـت    ه نوع دولت  كنند مشترك تعيين هاي   در پروژه 

 ممکـن مـشترك را  هـاي   كارآفرين كـه پـروژه  هاي   ساختاري جامعه و گروه   هاي   دولت با فرصت  

كند كـه نقـش       مي كمكها   مقايسه انواع دولت  ن باور است که     يبر ا سازند چگونه است؟ اوانز      مي

 از  به جامعه و اسـتقالل  ءگذارد كه اتكا    مي اين ديدگاه صحه   ساختارهاي دروني روشن شود و بر     

بـر قابلــيت و توانمنـدي       بـوده و    هاست كـه كارسـاز       آنمكمل همديگرند و تركيب متوازن      ،  آن

   ). ١٣٢: ١٣٨٠اوانز، ( افزايد  ميها  دولت
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  گيري نتيجه
ضرورت توجـه   ها    آن  پيچيدگي مفاهيم دولت و جامعه و درآميختگي مناسبات و تعامالت         

بـه   ،شناختي  در رويكردي جامعه   .كند  مي را بيشتر  مربوط به آن  هاي   نهادي و نظريه  هاي   يلبه تحل 

 توجه به اين نكته ضـروري اسـت كـه           ،شكاف يا فاصله بين دولت و جامعه       ةمسأل تحليل   منظور

 و  يدر تحـوالت صـنعت    هـا     آن شارکتمـ  و   دادهدولت و ساختارهاي اجتماعي به يكديگر شكل        

 ،در فراينـد تحـول جامعـه      لـذا   . گر اسـت  يکـد يبه  ها    آن  نوع استقالل و اتکا     وابسته به  يتماعاج

تحليل . ابدي  ميبررسي الگوهاي پايدار و مناسبات سازمان دروني و ساختار بيروني دولت اهميت          

اجتماعي و اقشار مختلـف جامعـه حـاكي از آن اسـت كـه               هاي   مناسبات و تعامل دولت با گروه     

ع مادي و انساني دارد از نظر ساخت دروني و          بانيشترين تسلط را بر م    دولت به عنوان نهادي كه ب     

 بـر محـور سـازماني عقالنـي كـار و            ،وبري ساالري ديوانهاي   حفظ استقالل در پيوند با ويژگي     

 دولـت بـا     ، بـه تعبيـر ديگـر      .سازد  مي ارآمدي و يا ناكارآمدي خود را آشكار      ك،  حاكميت ضوابط 

نگر و با تأكيد بر استقالل سـاختار درونـي خـود             هايي ويژه  وهگرايي نسبت به گر    رهايي از خاص  

 در پـي آن   .سازد  مي  موجبات كارآمدي و توانمندي را فراهم      ، همگاني  ملي و  مبني بر تأمين منافع   

 .گـردد   مـي  اجتماعي كارآفرين و تشكيل جامعه مدني مهيـا       هاي   زمينه براي خلق و پرورش گروه     

كـارآفرين و تقويـت و      هـاي    ولت بـا سـاختار اجتمـاعي و گـروه          استوار و بالنده د    ،پيوند متقابل 

كـه   چنان. كند  مي ويتمشترك نيز كارآيي و كارآمدي دولت را تق       هاي   در پروژه ها    آن حمايت از 

 يمد عنايت به مناسبات و تعامالت دولت و جامعه ابزارهاي تحليلي نظـري مناسـب    در اين مقاله آ   

ن نکتـه   يـ  توجه به ا   .كند  مي ويژه جامعه ايران فراهم   ه   ب ،معرا براي بررسي ساختار اجتماعي جوا     

 ي بـرا ي رانتي که درآمدهايران و استقالل مضاعفي در ارانتيير است که وجود دولت  يضرورز  ين

 مناسبات دولت و جامعه را فراتر از آنچه مورد          ،کند  مي جادين ا يکارآفرهاي   دولت در مقابل گروه   

 ،اوانـز هاي   هيدر نظر . دهد يم الشعاع قرار   به جامعه است تحت    يه استقالل متک  ينظر اوانز در نظر   

 اسـت کـه     يوابسته دولت و آن دسته از بخش خصوص       هاي   شتر مورد توجه گروه   ي ب ييرانت جو 

ران عـالوه بـر وجـود    يکنند؛ اما در جامعه ا   مي  را تصرف و تصاحب    ي از منابع دولت   يشتريسهم ب 

، ياقتـصاد هـاي   تيـ را حدود هشتاد درصد فعالي دارد ز ي رانت يتيمعضل مذکور، دولت اساساً ماه    

و حـدود هفتـاد درصـد بودجـه         هـا    ش از هفتاد درصد از منابع تراز پرداخت       يب« است و    يدولت

 يدولتـ هـاي   و شرکتها  و بخش) ۱۳۸۵، يلين(»  وابسته استي نفت ي دولت به درآمدها   يعموم
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  اجمالي بريدر سير. سازند ي م و رقابت را به شدت محدود   يت بخش خصوص  يفعالهاي   فرصت

مهمترين مسائل و مشكالتي كه در فرايند تحول جامعه ايران وجود دارد بيش از هر چيـز ديگـر                   

گردد كه نهاد دولت به داليل تاريخي و تجارب خاصي كه با سيطره           مي تقويتاين فرض اساسي    

ـ       و تسلط بر منابع مادي و انساني داشته است و ه           مـد ارزي   آه دليـل در   مچنـين در دوران اخيـر ب

 نـوع از    نيـ ا. بـوده اسـت    مـضاعفي برخـوردار    ، از اسـتقالل   )رانت(حاصل از فروش نفت خام      

 عـدم نيـاز     اسـت، ار آفرين در جامعه ايران      كهاي   هقالل مانع اصلي ظهور طبقات و رشد گرو       تاس

ت بـه   يـ ان مقالـه بـا عن     يـ ا . به مردم را منتفي كرده اسـت        قضيه اتكا  آفرينكارهاي   هدولت به گرو  

ئه  ارايتواند برا  مي وجود دارد  يراني ا ةند تحول جامع  ي که در فرا   ي و سؤاالت اساس   يتأمالت جد 

 رهگـشا   ،يک امـر اجتمـاع    ي بةمثابه   آن با جامعه،     يروني دولت و روابط ب    يل مناسبات درون  يتحل

  .باشد

 
  منابع

: تهـران پرهـام،    ر، ترجمـه بـاق    شناسـي  مراحل اساسي انديشه در جامعـه      )١٣٦٤(آرون، ريمون   ـ  

 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي

، ترجمـه عبـاس زنـدباف و        نقش دولت در تحول صـنعتي     : توسعه يا چپاول  ) ١٣٨٠(اوانز، پيتر   ـ  

 . طرح نو :تهرانس مخبر، عبا

، مترجمان حميدرضا برادران شركاء و      نقش دولت در جهان در حال تحول      ) ١٣٧٨(بانك جهاني   ـ  

 .هاي بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش: انتهرديگران، 

 .علوم نوين: تهران، شناسي و جامعه ده گفتار در فلسفه: دولت عقل) ١٣٧٤(بشيريه، حسين، ـ 

باشـي،   ، ترجمه بهـزاد   )شناختي درآمدي جامعه (تكوين دولت مدرن    ) ١٣٧٧(پوجي، جانفرانكو   ـ  

 .آگاه: تهران

 "،يك بررسـي مفهـومي    : يسمرانتيير و   رانتيير دولت   رانت، ")۱۳۷۷( امير محمد , حاجي يوسفي ـ  

 .١٣٧٨، سال ١٢٦ـ١٢٥ اقتصادي شماره -مجله اطالعات سياسي

سيالنيان طوسي، دانشگاه فردوسـي      ، ترجمه علي  شناسي اقتدار  جامعه) ١٣٧٥(دوبلن، لوئي مورو    ـ  

  .مشهد
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و كـنش   اركردگرايي، ستيزكهاي  با تاكيد بر نظريه  ( آمدي بر جامعه    در) ۱۳۷۲(رابرتسون، يان   ـ  

  .انتشارات آستان قدس رضوي: مشهدترجمه حسين بهروان، ) متقابل نمادي

, جامعه شناسي سياسـي فـساد در دولتهـاي جهـان سـوم            ! زنده باد فساد   )۱۳۸۳( علي, ربيعيـ  

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهرانسازمان چاپ و 

: تهـران , ترجمـه عبدالحـسين نيـك گهـر       , نزجامعه شناسي تـالكوت پارسـو     ) ۱۳۷۶(گي  ,روشهـ  

 .مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان

زاده،  شناسي عمومي، سازمان اجتماعي، ترجمه هما زنجاني       اي بر جامعه   مقدمه) ۱۳۷۵(روشه، گي    ـ

 . سمت :تهران

  .نشر شبتاب: تهران، ها شناسي سازمان جامعه )١٣٧٤(صبوري، منوچهر ـ 

 سخن: تهران، ركراسي مدرن ايرانبو) ١٣٨٠(صبوري، منوچهر ـ 

 مـيالدي   ۱۵۰۰ سـال     از تاريخ تحوالت اجتماعي ايران   : شكننده مقاومت«) ۱۳۷۷( جان, فورانـ  

 .خدمات فرهنگي رسا  :تهران, ترجمه احمد تدين, » انقالب پس از شمسي تا۸۷۹مطابق با 

نشر : تهران, رانير ا است د يخ و س  ية تار ينظر: تضاد دولت و ملت    )۱۳۸۴( يمحمدعل, انيکاتوزـ  

 .ين

 .شيرازه: تهران,  ترجمه خسرو صبري»ساالري ديوان«) ۱۳۸۰( يوجين, كاسكاـ 

، ترجمـه اميرمحمـد   روش و نظريـه در علـوم سياسـي   ، )١٣٧٨(مارش، ديويد و جري اسـتوكر   ـ  

 .انتشارات پژوهشكده راهبردي: تهرانحاجي يوسفي، 

: تهـران , ترجمه منوچهر اميـري   , ها ملت فقر ي دربارة شپژوه ي،م آسياي ادر  )۱۳۶۶(ونار  گ,ميردالـ  

 .اميركبير

 .سمت: ، تهرانشناسي سياسي درآمدي بر جامعه) ١٣٨٠(زاده، احمد،  نقيبـ 

، سـال   مجله ماهنامة تخصصي توسعه و صـنعت      ،  عبور از توسعه صادرات   ) ١٣٨٥(ـ نيلي، مسعود    

  .اول، شماره سوم

:  تهـران  ،، مترجم عبدالمعبود انـصاري    داري و روح سرمايه  اخالق پروتستان   ) ۱۳۷۱(وبر، ماكس   ـ  

 .سمت

: تهـران  داهللا موفـق و احمـد تـدين،       ، ترجمـه يـ    عقالنيت و آزادي  ) ١٣٧٩(وبر، ماكس و ديگران     ـ  

  .هرمس

 .نشر علم: ن، تهرادگرگوني دستخوش جوامع سامان سياسي در )١٣٧٠( ساموئل هانتينگتون،ـ 
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