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 کیده چ
ی جااذاب هایها را به پدیدد، آ (با دو ساختار سیاسی متفاوت) های اذشتهرشد و یوسعه پرشتاب چین و ه د در سال

 اییوسااعهرای جوامااع درحالبه الگوهایی ب که این دو کشورجایییا ؛یوسعه یبدیل کردد است  های مربوط بهبرلدر  
 ،کشوری با زیرب اهااای دموکراییااک  ،اند. ه دد، یبدیل شدداسی و یوسعه هست نسبت ساختار سی  که جویای ش اخت

نساابت ساااختار سیاساای و یوسااعه   یواکاااو  در پاای  اقتدارارا و متمرک  است. مقاله حاضاار  یاما چین دارای ساختار
 معطوف به، پرسو مقاله ،راینب اب است؛ ،ویچآدریان زفت یاراالگوی دولت یوسعه پایۀرب ،اقتصادی در ه د و چین

وجااود »  کااه  ت رابطه بین ساختار سیاسی و یوسعه اقتصادی در ایاان دو کشااور اساات. فرضاایه مااا ایاان اسااتش اخ
فرضاایه   ایاانییااد  أ. یاشدد است  این دو کشور  ییوسعه اقتصادموجن    ه د و چین،ارا در  دولت یوسعه  یهاشاخص

دهااد ست د. نتایج این بررسی نشااا  مییشرط یوسعه نپیو ال امال یی، ارایا اقتدار  مع ای آ  خواهد بود که دموکراسیبه
و  نیروم ااد، یساااالردولاات، دیوا  ارا، استقالل نساابییوسعه  ارا شامل نخبگا دولت یوسعه  یهاکه وجود شاخص
، فرضاایه ین و ه د فراهم کردد است. در این مقالااهسعه در دو کشور چالزم را برای یو یبسترها  ،فیجامعه مدنی ضع 

 بررسی و آزمو  شدد است. ی،اای و با روش مقایسهها و م ابع کتابخانهبا است اد به دادد پ وهو
 ارا، چین، ه دساختار سیاسی، یوسعه اقتصادی، دولت یوسعه واژگان کلیدی:
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Authoritarianism or Democracy; Structure of State and Economic 

Development in China and India  
 
 

Vahid Sinaee1, Afsane Danesh2 

 

Abstract 

China and India's rapid growth and development in recent years, with two different political 

structures, have made them an attractive phenomenon in development issues. In so far as 

that, the two countries have become models for other developing societies which seek to 

understand the relationship between political structure and development. India is a country 

with a democratic infrastructure, but China has an authoritarian and centralized system. The 

present paper seeks to examine the relationship between political structure and economic 

development in India and China based on the model of the developmental state of Adrian 

Leftwich. Therefore, the current article investigates the relationship between political 

structure and economic development in these two countries. We hypothesize that the 

existence of developmental state indicators in these two countries has led to the economic 

development of India and China. Confirmation of this hypothesis means that democracy 

and authoritarianism are not necessarily preconditions for development. This study shows 

that the existence of the characteristics of a developmental state, including developmental 

elites, the relative independence of the state, strong bureaucracy, and weak civil society, has 

provided the necessary grounds for development in China and India. This paper is based on 

data and documentary-library sources and by the comparative method. 
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 مقدمه

  ی سااادای دموکراساا یوا  به شدد بستگی دارد. نمی ارفته های سیاسی  به یصمیم   ، نیافتگی و یوسعه  یوسعه 
ها ناسااازاار دانساات. چااین و ه ااد بااا دو ساااختار  را شرط کافی یوسعه یا یوسعه را با آ    یی یا اقتدارارا 

  ، اند. چااین یل شاادد یکم یبااد و بیساات قاار   در    ی های موفااق یوسااعه اقتصاااد سیاسی متفاوت به نمونااه 
یرین رشد اقتصادی را در سااطح جهااا  در طااول چهااار دهااه اذشااته داشااته اساات. بااا شااروع  سریع 

  ی آ  پس از فروپاش   ارفتن و سرعت   دنگ شیائوپینگ اصالحات اقتصادی و اعمال سیاست درهای باز 
جااذب  ین کشااور جهااا  در  وم د  ر، این کشو . رسید درصد در سال  9/ 7، چین به رشد میانگین ی شورو 

اساات   خااارجی  های بسااتا  بدد بیشترین حجاام  ۀ ند ر دا  مستقیم خارجی و سومین کشور   ی اذار سرمایه 
(World bank: 2017) مهم برای نشااا  داد  قاادرت اقتصااادی کشااورها، یولیااد    ی ها . یکی از شاخص

اخااالص داخلاای  د ن یولیاا میاا ا     لراظ ه اقتصاد ب ره جها  ب   دومین   ، چین   ها است. آ   ی داخل  ناخالص 
دالر اف ایو پیدا کرد و موفق   14/ 457/ 267 به  2019در سال  این کشور . یولید ناخالص داخلی است 

  بی اای پیو   برپایااۀ   درآمااد باااالیر از حااد متوسااط جهااا  برساااند.  دارای  ی شد خود را به جمع کشورها 
 . (IMF: 2019)ود  ش می ل  یبدی جها     اقتصاد نخست   به   گر ی سال د   11پول، چین یا    ی الملل ص دوق بین 

 ،بانک جهانی   یهابی ی پیو  طبقشتاب ارفته است.    یدریجه د در دهه اخیر، به  یصادتاق  رشد
 ل خواهااد شاادی جهااا  یبااد یبه سومین قاادرت اقتصاااد ،از آمریکا و چین  پس، ه د  2025یا سال  

(World bank: 2017).  یخریااد رت قدز ا ،میلیو  نفر هست د 300طبقه متوسط در ه د که بیو از 
 درصااد اقتصاااد 15 ،قاادرت خریااد لراظ بااهاک و  ه ااد د. همرندار ار دالر در ماد برخوهحدود سه

 ی سسااه جهااانؤم  کااه برپایااۀ پ وهشاای  است. کمتر  از چین و آمریکا  ی هاجهانی را دراختیار دارد که  
در ایاان وار  خااان  خود ادامه دهد، میانگین درآمدی  ، اار ه د به رشد اقتصادانجام دادد است مک  ی  

المللی نیص دوق ب ی بی ویپپایۀ . بر(Razavi, 2007: 43) خواهد شد  برابرسه  ،دو دهه آی دد  در  کشور
ناارخ  ،روددالر رسیدد و انتظار ماای  570/935/2 به 2019پول، یولید ناخالص داخلی ه د در سال 

 .(IMF: 2019) اف ایو یابد ی ددهای آرشد ه د در سال
انااد. ه ااد بااا ساااختار یافته رادیوسااعه مساایر بااه   ونااونی ا  یرهایاز مس ر  شوک  دو  نیا،  حالنیباا
یباادیل   موفق رشد و یوسعه  یبه یک الگو  ی،ع وا  یک دولت کمونیستو چین به  دموکراییک  ی سیاس
دولاات در هاادایت ایاان   ۀنقااو برجساات  ،آیاادچشاام می از همااه به  ویمیااا  باا آنچااه دراین  اند.شدد
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هااا، موفقیت   ایاان  رۀ درباااشاادد  انجام  متفاوت   یهایلیرلیمام    از میا  .  است   یاقتصاد  هایداراونی 
ارا ابتدا در دولت یوسعه خود جلن کردد است. ها را بهیوجه ،اراا بیو از همه»دولت یوسعه  ۀنظری
خااود را در  یکوچک و متوسط آسیا شکل ارفت و نقو رهبری و راهبرد   یهارو سپس در کشو   اپن
دو ع وا   بااه  ،ارا در مراحاال بعااد در چااین و ه اادت یوسعهفا کرد. دول ای  ورهان کش رد یوسعه ایبپیش 

ایااری از نظریااه دولاات فت. در ایاان پاا وهو، بااا بهردرعهدد اهمدیریت یوسعه را ب  یی،آسیا  قدرت 
 را بررسی خواهیم کرد.فرای د یوسعه چین و ه د  ،ویچارای آدریا  لفت یوسعه

 

 پژوهشنه یشیپ. 1

له را بررساای  ئ این مساا  اونااو  ن و ه د وجود دارد که ابعاد و وجود یوسعه چی   بارۀ ای در ردد است   ادبیات 
رویکرد دولاات  را با  رابطه یوسعه اقتصادی و ساختار سیاسی چین و ه د  ، ها از آ   یک اما هیچ  اند، کردد 

 کرد    ی ب د دسته زیر  شکل  یوا  به را می   ها نوشته . این  اند واکاوی نکردد ای  و به صورت مقایسه ارا  یوسعه 
 اند عه اقتصادی چین را بررسی کرددهایی که یوس پ وهو (فلا

 ا،چین و یکوین جامعه همگن  یارانخبگا  یوسعه»ع وا     ای با(، در مقاله2014)   ذو زفقار
 داند.آنا  برای یوسعه می  ارایانهعمل ۀارا و روی عهنخبگا  یوس دار واماین کشور را  ۀیوسع

چااین؛  ی المللاا ابع داخلی رفتار بینجویی در م وجست »  قاله(، در م 2013)   شنایرد نو    قو  
نخبگا  در   ی نیروی انسانی و سرمایه، اجماع نسب  استرددم ابع    ا،استفادد بهی ه از مقدورات داخلی 

ر صااعود چااین در باا ثر ؤرشد در جامعه چین را م ابع داخلی ماا ارایی درحالی و مل ،مورد م افع ملی 
 د.دان مراین قدرت جهانی می سلسله

دارای  ،کااه چااین دادد است نشا   ااراع وا  یک دولت یوسعهچین به»مقاله   (، در2013)  نایت 
و روابااط   ،های فردی، عاادم یمرکاا  مااالی سیاست   ،اراست. این مقالههیک دولت یوسع  یهاوی ای 

 هبری که رداند می ساختارهای مررکی  و  اراهای دولت یوسعهسازوکارها و  روش ازجمله  حمایتی را  
 کردد است.نی از آ  استفادد مشکل قانو برای حل

از  ی ایااربااا بهرد اآساایای شاارقی  یاراهای یوسااعهدولت »(، در پ وهو 2009)  النگ    ج 
بااا او . را بررساای کااردد اساات عوامل یوسعه چااین  ،شرقی  یآسیا  یکشورها  ییوسعه اقتصاد  یالگو

 ،ه و همچ ااینور چااین داشااتکشاا   وسعهدر ینقو مهمی    ،ایرد که دولت نتیجه می   شددانجامیرلیل  
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و یااایوا    ،دیگر آسیای شرقی مان د  اپن، کرد  یشدد یوسط کشورهاکارارفتههالگوی یوسعه آسیایی ب
 ارا یبدیل شود.موفق دولت یوسعه ۀن نمون یچین به آخراست که شدد  سبن 

 اند که یوسعه اقتصادی ه د را بررسی کردد ی هایب( پ وهو

ماهیاات  ا،در ه ااد ی عی دولاات و یوسااعه بااازیوز»بااا ع ااوا   یاهمقالاا در  (،2007) کییوهل 
. وی نقااو بااازیوزیعی دولاات را بررسی کردد اساات ک ه د یکرایدمو یارایوسعه ر دولت ییغیدرحال

ک د که ظرفیت یوسعه ه ااد، حااد و استدالل می   واکاویای  و م طقه  ،ه د را در سطوح ملی، مرلی 
 آفریقا است. یزیر صرراکشورهای فقیر  قی وی شرهای کارآمد آسیاوسط بین دولت 

باار نقااو   ا،قارد ه اادنخبگااا  شاابه  ی رهباار  یهاشیود »  با ع وا    خود  نوشتۀ(، در  2013یابلی )
در یوسعه ه د یمرکاا  کااردد    یندیر  گاند و    ،عل نهروجو هر ز،  مهاتما گاند مان د    یی هاشخصیت 

ثیر افااراد برجسااته و أی دوستا  و البتهی ه سیاس وضعیت بر بررسی از هرچی     است. این مقاله، بیو
کااه در قالاان ه جارهااای اجتماااعی   ایی هااای شخصاایتو بااه وی ای   یمرک  داشتهرهبرا  ه د بر آ   

 یوجه کردد است. ،انددرآمدد
یرلیاال عواماال یوسااعه ه ااد بااا یمرکاا  باار نقااو »در مقالااه (، 2017) گلسییتان و  ییی میرز 

هااا آ   ی ایریصاامیم الگااوییا  ،نگاد، باورها  ایرا ،ر یصمیمیغییرا    عامل یوسعه ه د  ا،ایرا  یصمیم
 دان د.می 

و یوسااعه اقتصااادی در  ی یرااول سیاساات خااارج »(، در مقالااه 2012) و دظیی و  کییوالی 
بر یوسعه اقتصااادی ایاان کشااور   ی ثیر مثبتأی  یدر سیاست خارجی ه د را دارا  داراونی   ا،ه دوستا  

 .انددانسته
 یی اراسومه د  از جها    ی سیاست خارج   ی داراون »   ای با ع وامقالهر  (، د2015)  مقد بهر م 

ارایی اقتصااادی را، افااول عوامل یغییر در سیاست خارجی ه ااد بااه عماال  اارایی اقتصادیبه عمل
 داند.الملل می نظام بین یو یغییر ساختار ،ارایی ی ارایی، رشد ملاخالق

 ا،بررسی یجربی ه د ارا،رجی یوسعهت خاسیاس»( در پ وهو خود با ع وا  2006)  ییوحید
 .شمار آوردد است به ه دعامل اصلی یوسعه  ی رااین سیاست خارج  ی کارایرهب

ی  ساا ک  اادد و پیاماادهای اثربخشاای بوروکراعوامل یعیین»( در مقاله  2015و همکارا  )  برتر ند
 د یس نوه د می اری    ادعملکرد نخبگا  و کارم دا  بررسی با    ا،خدمات اداری ه د  یمطالعه مورد 
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های اجرای برنامااه روش به بوروکراسی و  استردد  ایاونهبه  ،های یوسعه ه دبرنامه  ناکامی و    کامیابی 
یأثیر زیادی بر نتایج کال    ،شوندی نامیدد م   افوالدین ه د  ۀبدن»ها که  اداری بستگی دارد. بوروکرات

های اریقااا و مشااوق  ت و چااه در  دولاا م داکار  چه در انتخاب  ک،قوانین بوروکرایی  اقتصادی دارند.
 اذارد.یی اقتصادی یأثیر می اشغلی، بر کار

یوسااعه دو کشااور چااین و ه ااد از  ۀهای یادشدد، بررسی و مقایس یفاوت مقاله حاضر با پ وهو
را   یی هایی که دموکراساای یااا اقتاادارارانظریه  در مورد  وهو  پ  ساختار سیاسی است. این  اندازچشم

بر اثربخشی دولت بر یوسااعه اقتصااادی متمرکاا  شاادد   دی دارد و، نگاهی انتقاددان می   شرط یوسعه
در رشد اقتصادی این ارا نقو مهمی دهد که دولت یوسعهیوسعه چین و ه د نشا  می   ۀاست. یجرب

ارا را شاارط دسااتیابی ایاان ، این پ وهو وجود دولاات یوسااعهیربیا  روشندو کشور داشته است. به
 .داندقتصادی می عه ایوس  کشورها به

، نخساات به آنچه افته شد، پ وهو حاضر در سه بخو ساما  یافته اساات. در بخااو    با یوجه
های آ  در ارا و شاااخص دولاات یوسااعه  ،دوم  در بخااو  و  های آ  ارا و شاخص یوسعه  نظریه دولت 

 .شدد است چین و سپس در ه د بررسی 
 

 پژوهش چارچوب نظری. 2

هایی کااه دیاادااد  .وجااود دارد   ی های متفاااویااددیااد  ،اقتصااادی  هیوسعی و  نظام سیاس  دربارد نسبت 
 ، عامل رشد و یوسعه ه د بودد است  ،دموکراسی  بر این نظرند که ،دان ددموکراسی را شرط یوسعه می 

شاامار بههااا را یصااادفی  زمااا  آ   ااد و حضااور همی ببین این دو نمی   یاریباط مع ادار  ،  ااما مخالف
طااوالنی ساارکوب سیاساای و   دورد نسبتال   بر این نظرند کهچین    بارۀ این دیدااد در  ا  راطرفد  .آورندمی 

است  بر این نظریوسعه اقتصادی این کشور یمام شد. دیدااد سومی وجود دارد که   سودبه  ،نظام بسته
 ۀیوسااع  یر،بیا  روشنکشورها نیست. به  نیافتگی یوسعه یا یوسعه  علت   ،دموکراسی یا اقتدارارایی که  

نیساات وابسااته در ایاان کشااورها  یی دموکراساای یااا اقتاادارارا رسااتقراجهااا  سااوم بااه ا یرهاکشااو
(Amirahmadi, 1995: 4-5)ی ااد یوسااعه احاکی از اولویت دولت در آغاااز و هاادایت فر ،. این دیدااد

های خاارد و ای از سیاست مجموعه ارفتن درپیوبا  ی نهاد عالی حکمران ،در آ   ای کهاست؛ یجربه
رساند افتگی به یوسعه می یناز یوسعه  ی کویاه  نسبت بهد را در مدت حاکمیت خو  زیرعه  مومج  ،کال  
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(Evans, 2003: 96) شااوند. خواناادد می  ا1ارایوسااعه هااای»دولت  ،ات یوسااعهیها در ادب . این دولت
ی آساایا  دربااارۀ   پاا وهو. او بااا  استفادد کرد ارا  ت یوسعهل ع وا  دواز    چازمرز جانسون  ،بارنخستین

عقالنی و رابطه ن دیک بااا بخااو   یری ارا به نوعی برنامهید که دولت یوسعهجه رس یی به این نتق شر
ارا را دارای ، دولاات یوسااعهزفییت ویییچو    ،پیتییر  یییو نردارد. چااالمرز جانسااو ،  ارایو  خصوصی  

باارای ایفااای نقااو مثباات در انتقااال یااک جامعااه از حالاات   یی و ظرفیت باااال  ی،انداز، رهبرچشم
 .(Kazemi, 2014: 200)ک  د یعریف می  گی یافته یوسعهای بماندعقن 

دانست. او یوسعه را اولویاات   در این دیدااد  اندیشم د  نییریوا  برجستهرا می   2آدریا  لفت ویچ
ماهیتی سیاسی دارد و به  ،اقتصادی یوسعه او،دیدااد  پایۀ. بر(Lahutian, 2016: 68)داند می  هادولت 
نظر بااه  .شودمربوط می اجتماعی    یا  دولت و نیروهامی  ۀو رابط  ،لت ت دوماهیهای سیاسی،  پویو
اقتصادی   یهایری ر برنامهیارا دولتی است که دولتمردا  آ  از ن دیک درادولت یوسعه  ،چی لفت و

ک ااد، کیااد می أ. لفاات ویااچ ی(Leftwich, 2006: 63)رشد اقتصادی هساات د  در راستای خرد و کال  
جدید از قر  نوزدهم   ۀیوسع  است که در جوامع درحالدولت مدر  ی نتقالل اشک  ،ارادولت یوسعه
ساالر از نیروهای اجتماااعی و سیاسی و دیوا    شدد است. در این نوع دولت، نخبگا  ر  یاک و  پدیدا

رشد اقتصااادی پرشااتاب   ۀم ظور اجرای یک برنام جامعه استقالل دارند و از این استقالل به  سیاسی 
یاارین مهم .(Naseri, 2007: 130)ک  ااد اسااتفادد می  حماای رایری و بی سااخت از ری طساا همراد بااا 

 از   دلفت ویچ عباری ۀارا در نظریهای دولت یوسعهوی ای 
است که کارا ار یوسعه در   ی وجود نخبگان  ،ارادولت یوسعه  ی اصل  ۀهست   گرانخبگان توسعه  •

از طریق سرکوب،   آ    ت و حتی حف حکوم به    ده د با دستیابی می   یحیرج   ،. این ارودهست دکشور  
و   ،اااراارا، ملی ها یوسااعهساختاری و یوسعه قرار ده د. آ    یهاقدرت را در خدمت ایجاد داراونی 

مین ام یاات ملاای، أیاا   چااو  اهاادافی    همسااو بااایجدد هست د. درواقع، این نخبگااا     ۀفتیشدت شبه
ها در فاسدند. آ   کمتر ،لراظ شخصی به د وده می  پیشرفت اقتصادی را در کانو  اهداف خود قرار

زن د. چ ین نخبگانی، یوجه زیادی به ی م اسن دست م   یراستای دستیابی به اهداف خود به نهادساز
برای رساااند  کشااورهای خااود بااه یوسااعه اقتصااادی   ،روازاین  دارند؛خارجی و داخلی    هایدی یهد
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باارای مقابلااه بااا مراایط بساایار دارند. این نخبگا    یی باال  ۀ انگی   ها،اب ار مقابله با این یهدید  ۀم  ل به
به مشااروعیت  ،مشروعیت نهادی نبودآورند یا در ی به اقتدارارایی روی م  ،ثبات داخلی و خارجی بی 

کاالهای باارزش اجتماااعی بااه شااهروندا  یااا صاا عتی   ۀاز طریق عرض   بیشتردست یاب د که  ی  اب ار
 .(Leftwich, 2006: 252-398) آیددست می بهشد  سریع 

اسااتقالل نساابی نخبگااا  و   ،اراهااای یوسااعهوی ااای دولت   دومااین   نسبی دولععت  استقالل  •
ها است. م ظور از اسااتقالل ایاان اساات کااه دولاات بتوانااد در براباار آ    زیرمجموعۀ  ی نهادهای دولت

ته ای( آزادی عماال نساابی داشاا ای و ناحیههای م طقهیا ارود  هاهسود )طبقهم  هایدرخواست ارود
حکومت و خواست ایجاد یغییر در مااتن   یارا. ماهیت نخبهیأثیر نپذیرد ها  ست این درخوا  ازو  اشد  ب

ایاان کشااورها  ۀیک جامعااه ساا تی، بااه دولاات مسااتقل از نیروهااای اجتماااعی نیاااز دارد. در یجرباا 
خااود  ۀامعاا ها با ج که در فراسوی جامعه قرار دارند. البته آ    هستیمرو  روبه  یی هااستث ا با دولت بدو  

دهااد، پیونااد باار جامعااها یوضاایح می ی در براال »اسااتقالل مبت   یییو نرکااه و چ ا   ساات دیبیگانااه ن
دولاات ، و جامعه مدنی وجود دارد. همچ ااین ،خصوصی  یهامیا  دولت، ب گاد  ایجویانهیهمکار

 .است طبقه مولد  پشتیبا   اآشکار ،طبقایی  یدر نبردها
الل سازما  سیاساای از نیروهااای استق  ۀدولت را درج   یم دیکی از معیارهای نهاد  ،1هانتینگتون

بیشااتر باشااد،  ی هرچه استقالل نظااام سیاساا  ،نظر او. به(Huntington, 1996: 36) دانداجتماعی می 
اط نیاا  بو انض  ،شود. انسجام، ایرادنی  یقویت می   اکه یکی از ع اصر نهادم دی است ااآ     انسجام

شود. م ظور از استقالل دولت، جدایی از به اهدافو می  ید  س ردر موفقیت نظام  سبن  ،خود  ۀنوببه
از ایاان یااوا    ،حااالدرعین  دارد و  ی دارا  اریباااط ی گااای گارا با ساارمایهجامعه نیست. دولت یوسعه

های ظریف را با آنا  حف  ک د یا با حف  استقالل نسبی، سیاساات   ۀاست که نوعی فاصل  رداربرخو
دارا  و زمین    کارارا  دیگری مان داجتماعی    یروهایبر ن  ارایوسعه  ولت . دداجرا ک ای خود را  یوسعه

هااای و ارایو  یکاریا مرافظااه  ،یافتهنیروی کار سازما    دهد پوپولیسم،نی  ک ترل دارد و اجازد نمی 
 ایجاد ک د. ایرخ هدار در روند یوسعه طبقه زمین ی اریجاع
 ساالرینوعی دیوا  نیازم د    موفق،  یری برنامه  شتناددولت و    استقالل   ساالرانهوانیددرت د  •

کااه یوسااعه   ی و مسااتقل  ،قدریم د، کارآمااد  یساالر و عقالنی است. وجود دیوا    ،ارا، کارآمدیوسعه
________________________________________________________________ 
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هااای دولت  ۀهماا  ارا اساات. درهای یوسعهک د، سومین وی ای دولت اجتماعی را هدایت  ااقتصادی
 . یفاوت اندامر یوسعه را هدایت کردد  ،اقتصادی  ی ندهفرماالی  ع وا  مراک  عنهادهایی به  ،ارایوسعه

و  ی،قاادرت واقعاای، اقتاادار ف اا  ،افتهنیاز کشورهای یوسااعه  یمشابه در بسیار  ینهادها  بااین نهادها  
اذار اساات یس  یهای یوسعه است. نهادهااان سیاست ی ب یاد  یبه نیروها  ی دهها در شکلاستقالل آ  

مدر  و عقالنی وبری هساات د کااه در   یهایساالر یجلی دیوا    یدزیاحد    یا  ،این کشورها  یاقتصاد
 ۀو با استقالل از عرصاا   پذیرندیأثیر نمی   ی سیاس  یهاجریا    از  ی،ایوسعه  یهااذاریسیاست   فرای د

 یهایساالر وا  ی ن دی، در ابرایناف و  مان د. می ر برک ا این عرصه  یاضدیوسعه  یهااز آفت   ،سیاست 
و عاا ل و   هااا، داراونی یر دولتاای یوجود دارد و با هر یغ  یزیاد  ی شغل  ثبات  ی،الر ساستهبر شایی مبت 

 پایااۀاسااتخدام و اریقااای شااغلی بر  ،هاساااالریایاان دیوا    . دردهاادای رخ نمی اسااتردد  یهانصن 
 ;Leftwich, 2003: 400)باار رابطااه غلبااه دارد  یم اادشااود و ضااابطه و قانو  شایسااتگی انجااام می 

Leftwich, 2006: 256). 
ک تاارل  ف و یرقیاار ویضااع ی جامعااه ماادن  ،ارایوسعه  یهاهمه دولت    ی ضعیفمدن  جامعه  •

. جامعه مدنی یااا از ابتاادا قاادرت (Leftwich, 2006: 252-258) اندددررا یجربه ک شد  یوسط دولت 
ی دولتسا  ارا بهدولت یوسعه ین،یرییناهدولت درهم شکسته شدد است. ب  چ دانی نداشته یا یوسط

و   ،نفااوذ  ی مدن  ۀجامع  در  ،زیرساختی فراوا    یهایوانایی   ورایشورها یوانسته است  در این ک  نیروم د
های کشورهای از دولت  یارا با بسیارهای یوسعهدولت  ،. ازاین نظرهدایت ک درا    هاآ    یهافعالیت 

تفاااوت ار م بساای  اساات،جامعااه ماادنی    یهاااانااواع ارود  هدف هجوم  یافته که اقتدارشا  کمتریوسعه
هااا را یقویاات نیاا  مشکلی ندارنااد، بلکااه آ   ی غیرسیاس ی مدن یها با نهادهادولت   لبته اینهست د. ا

 .(Leftwich, 2006: 285)ک  د می 

اجتماعی باار ای ثیر بستر سیاسأی  یوجه به  راستایدر    ی اام ،  اراسعهوی  دولت   یۀنظر  ،رفتههمروی
شاارق و   یهارتصادی موفق برخی کشااواز یجربه اق  ارفتن  هاماست. این نظریه با ال  ییوسعه اقتصاد

 افته  ی دولت به  ارادولت یوسعه  یر،بیا  روشن. به(Kohli, 2005: 9)ج وب شرقی آسیا ارائه شدد است 
 همااۀهای داخلی و خااارجی آ  از  د که سیاست ک ی ظیم    یاود یخود را به ش  کال    که راهبرد   شودمی 

در راسااتای اهااداف متعااالی  ،مااادی و مع ااوی  و  داخلی و خارجی فعل  بال  بالقود و  م ابع و امکانات
 .(Movaseghi, 2008: 185)یوسعه استفادد ک د 
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 غیردموکراتیک یگرادولت توسعه الگوی چین:. 3

، از میانااه دهااه  اندیشاام دا  یعاادادی از اساات کااه سبن شاادد    ، اقتصادی چشمگیر چین   های پیروزی 
باادو  نهادی ااه    ، 2018سااال  در چین  ب گرند.  ارا از دولت یوسعه  یی گو ال  ع وا  این کشور به ، به 1980
  ای اونااه به   ، ایفا کرد. پیشرفت چااین ی  در اقتصاد جهان   ی واقعی دموکراسی، نقو خوب  ی ها ارزش  کرد  

یوان ااد  یوسااعه اقتصااادی نیساات و کشااورها می   ۀ و الزم   شرط و ی پ   ی، ک د که دموکراس ثابت می   آشکار 
،  1949  از انقالب   پس   ، چین   . (Delphoroz, 2014)  دست یاب د   ی تصاد اق   سعه و ی به  دموکراسی هم    بدو  

  روساای اقتصاااد  الگااوی  ، اساات. نخساات  پشت سر اذاشااته ، سه دورد متمای  را ی ارای مسیر یوسعه   در 
  الگااوی ،  1مییائو ااد  مدت حدود هشت سال اجرا شد. آ  (، به 4919ا 5719شدد ) ی ری  متمرک  و برنامه 

  الگااوی  و ساارانجام،  داد، سال در دسااتورکار قاارار    18مدت حدود  را به (  1957ا 1976)   ی بسیج انقالب 
-1978)  2دنگ شیائوپینگ  ی رهبر  (، به 2019یاک و     1978ارا ) ا الگوی دولت یوسعه ی آمرانه    ۀ یوسع 

-2012)  5جین پینییگ شیی  (، و 2001-2012)  4جین تائو (، 1992-2001)  3جیانگ زمین   ، ( 1989
  ی بسیار زیاد، کاااهو فقاار، رشااد اقتصاااد   ی ارز ذخایر  ایجاد  مله  زج ا   ی ت یاک و ( اجرا شد که نتایج مثب 

. پس از روی کار آمد   (Ghezelsofla, 2017: 132)  همراد داشت به   المللی را و اف ایو اعتبار بین   ، پایدار 
.  خااود درآورد ک تاارل  را به  و اقتصاد  ، ، بازار ی ت رشد اقتصاد ریهای ساالنه با مرو برنامه دولت،    ، پینگ 
  هااای بخو دولت، مالک  شود و  کشور یوسط فعاال  سیاسی ارفته می   های اقتصادی این یم یصم  بیشتر 

و    نیروم ااد ایجاد دولتی    سبن   ، . این شرایط در ک ار ضعف مالکیت خصوصی در چین است   اقتصادی 
 . (Arghavani & Forotan, 2017: 196)مستقل شدد است  

و رهباارا  بااین حاا ب    و  ارد دد داسااتر  ت یاا ح ب کمونیست اجازد فعال  ،نیچ   ی در ساختار سیاس
پیوند ن دیکی وجود دارد. همبستگی بین ح ب کمونیست و رهبرا  سیاسی یااا جااایی پاایو   ی،دولت

دولتاای  یهادسااتگاد درشرط اصلی جااذب افااراد پیو ،ست یکه عضویت در ح ب کمون است  رفته  
اقتصادی را  سعهیو هبرنام  رهبرا  ح ب کمونیست  است که شدد سبن  ی،ااست. چ ین پیوند استردد
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برقاارار   ی کاا یراستا با نخبگا  نی  اریباااط ن د ی یداوم حضور خود در قدرت درپیو ایرند و دراینبرا
پیوند ن دیک بین رهبرا  ح ب کمونیست و نخبگا  چی ی در راسااتای یقویاات و   ای کهاونهبه  ؛ک  د

 .(Zolfaghari, 2015: 181)شود یرکیم یوسعه اقتصادی یفسیر می 
 

 ن یگرا در چتوسعه گاننخب .4

سااوی اااذار به  پاای   کااه در  اساات   یی ارانخبگا  یوسااعهدار  وام  ،و از همهیب،  نیچ   یاقتصاد  ۀیوسع
هااای ارا، ایفااای کاروی د دولاات یوسااعه  اااذاریب یا  تااه،  یاهداف یوسعه، سازش میا  س ت و مدرن

ن برآماادد از یدی چاا قتصااا. یوسعه اهست دای هماه گ  و یکوین جامعه  ،اقتصادی اونااو  ای سیاس
ها و درک نخبگااا  از برخاای ضاارورت   ۀسیاسی نبااود، بلکااه نتیجاا   نظامساختاری در    داراونی ک  ی

. نخسااتین یغییاار در آغاااز دورد (Ghanbarlo, 2016: 47)المللی بااود داخلی و بین ۀیغییرات در عرص 
یغییر در ذه یت   این  بود.  یوسعه و پیشرفت   سویاصالحات، یغییر در نگرش و بی و رهبرا  چین به

در ، ی . بااا ایاان داراااون (Qezelsofla, 2017: 133) انجامیاادبه داراونی در عمل  ،نوبه خودیفکر بهو 
اریقای موقعیاات چااین در  وجود آمد بهاجماع  ،میا  نخبگا  چین با مروریت دنگ  مسئله  دو  مورد 
ت حاا ب حکوماا حفاا  و نااه سیاساای و   یاصااالحات اقتصاااد  و یعهد کامل بااه،  المللی بین  ۀعرص 

 .(Qavam & Yazdanshenas, 2013: 27)چین در عرصه داخلی مونیست ک
های را  اولیه ح ب، خانواددببه ره   های وابستهارود  دربردارندۀ  نخبگا  که،  المللی در عرصه بین

باار ا، 1 د، با شعار »رشد به هاار قیماات هست  باال و بازراانا    نیروهای سیاسی سطحاصیل و    انقالبی 
ک  ااد کیااد می أالمللاای یب ره و نهادهااای بین یهاوی د قدرت به ،خارج  ف ای دد با جها   ملیعا  ل وم

(Arghavani, 2015: 25) هااای اونااااو  ارا در دورد داخلی نی  حضااور نخبگااا  یوسااعه ۀ. در عرص، 
دد کاارالزم را برای یوسعه اقتصادی چااین فااراهم  یاصالحات و پسااصالحات، بسترها  دورا  وی د  به

 پشااتکار  ارای چی ی، ضمن یعهد به رشد و پیشرفت اقتصااادی،گا  یوسعهدر این پیوند، نخب  .است 
و  یک، اااذار چااین از عقالنیاات ایاادئولو واقااعانااد. دردر ایاان مساایر از خااود نشااا  دادد  ایجدی

های غیریجدیاادنظرطلن و سیاساات   درپاایو ااارفتنمائو به  ر  دنظرطلبانه در عصی های یجدسیاست 
________________________________________________________________ 

1. Growth at all Costs 
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و  ،، دورا  نااوی ی را در ایاان کشااور ایجااادی و شایسااتگ ،، یخصااص ارایانااهعمل ت یاا نعقالر  یکیه ب
ی ها چی ی، نااه  یاراارایانه نخبگا  یوسعهملی   یهاکرد. سیاست   راقتصادی را هموا  بسترهای یوسعه
  یجهانی را نۀ مین م افع ملی چین در عرص أقرار ارفته، بلکه ی یکپارچگی سرزمی ی   در راستای حف 

شااو هاادف را دنبااال   ،نخبگا  در یوسعه چین  رفته،همرویاست.  دادد    رخود قرا  هایالش مرور ی
 هایسم و مدیریت یهدیدیاقتصادی و سازش میا  س ت و مدرنیته، ناسیونال  ۀاند  یعهد به یوسعکردد

نخبگااا  بین پیوند ایجاد جهانی،  ۀم افع ملی در عرص  پیگیری و  سرزمی ی  یکپارچگی ام یتی، حف   
مثابه  کارایری مفهوم یوسعه بهو به  ارایانهعمل  ۀروی و جذب سرمایه،    ی یو رهبرا ، فسادار  اارهیوسع

 .(Jamali, 2010: 54)نوسازی چین  ۀمسیر و راد آی د
 

 دولت یاستقالل نسب. 5

اسااتقالل دولاات از    ، یوسااعه درحال   ی ای در کشااورها های یوسااعه ثر سیاست ؤ یرین عامل اجرای م مهم 
  ی دار نظااام ییااول   ، امپرایااوری چااین   در ،  مور برینگتن   نظر ر است. به دا دار و سرمایه ین ، زم طبقات کارار 

ت د باارای  س یوان نمی   ، پسر ارشد نی  بودند   ی بر ارث   دارا  که فاقد قانو  ن ی زم براین،  اف و    وجود نداشت. 
  ر زمین ب   ود خ   یت ک حف  مال   ی دار برا ن ی زم   . (Moore, 1990: 178)چ دین نسل در این ارود باقی بمان د  

  ؛ حاکمیاات داشاات د   ، بر دهقانااا    بریری از طریق  ی ساالرا  چی  بود. ارود دیوا  وابسته ساالرا  به دیوا  
  مااازاد   ، ودنااد ب سیاسی بودنااد. ایاان ااارود کااه در شااهر ساااکن  ا اقتصادی   جایگاد ها دارای  آ    ، ب ابراین 

  سبن  ، د. این وضعیت اندن رس ی ساالری و دولت م را به مصرف دیوا  دارا   زمین کشاورزی    مرصوالت 
یجاااری جلااوایری    ی ایری کشاااورز شااد و از شااکل در دسااتگاد حکااومتی می   زی جذب مازاد کشاور 

  ی ن حقوق مالکیت و اردآور ی یضم   ی دار برا ن ی زم   ، ب ابراین   ؛ (Chalabi & Azimi, 2008: 23-24)کرد  می 
مور  أ ک ماا ر چی اای بیشااتر بااه یاا ا د ین زم   شرایطی، چ ین  در  بود.  وابسته  مالکانه از دهقانا  به دولت  ۀ بهر 

مالیااات و انتقااال آ  بااه    ی اردآور   ۀ وظیف   ، آ    سوی دولت و از   پشتیبانی مالیات شبیه بود که با  ی اردآور 
  ی، مالکیاات ارضاا  ک ااد، می نی  اشااارد  مور که   اونه آ    ، ب ابراین   ؛ عهدد داشت ه را ب   ی ساالر دستگاد دیوا  

 .  (Moore, 1990: 183)از داشت  آ  نی   پشتیبانی به    ضمین خدمت در دستگاد دولت بود و برای ی   دستاورد 
های مرلاای، یکاای دیگاار از نقاااط قااوت و دولت   یموجود میا  عملکرد دولت مرک   ی هماه گ

و حاکمیت در  قدرت ها ه ار  میلیارد نفر و دد  4/1ساختار سیاسی چین است. در کشوری با بیو از  
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 آیاادشمار می بهفت  شگ  کاریثر جامعه،  ؤم   ۀ راز سیاستی هماه گ و ادا  یسطوح مرلی، برخوردار
(Martin, 2010) عامل مهم موفقیت یوسعه چین بااودد اساات.  ،های مرلی . استقالل دولت از دولت

اند. کردد  راقتصادی به دولت وااذا  هایسیاست   حوزۀ   دررا    چشمگیری  اختیارات، مرلی   هایدولت 
 ی سااتگبهم  ساابن خود یقویت کردد و    یصادمین اهداف اقتأی  راستاینهادهای مرلی را در    ،دولت 

هااای دولت   ،شاادد اساات. درواقااع  یهااای اقتصااادهای مرلی با اقتصاد و رونااق ب گادمثبت دولت 
م ااافع   برپایااۀمین و  أ، م افع دولت مرکاا ی را یاا ی دیگرهاو رقابت با بخو  ی ضمن نمای دا  ی،مرل

ی را اریقا شد اقتصادیا ر  ک دق می مرلی را یشوی  یهااذاریک  د. دولت نی  سرمایهدولت عمل می 
های مرلی قدرت به دولت  داد  مجبور به  چین . هرچ د دولت (Lang Ag, 2009: 277-284)بخشد 

 جلااوایری  قدرت از سوءاستفادد ها را ک ترل و از آ   ی،و نظارت مرک   با اعمال مردودیت   اما  ،است 
 کارهااایم الزم باارای انجاااالل اسااتق ی، ازمرل یهاچه دولت و  یچه دولت مرک  ،ب ابراین  ؛دک می 

 .(Wei & Keng, 2017: 4) برخوردارندخود 
 دولت بود. در اواخر دهه  یی سیاست یمرک زدا  ،دادمی   پیشرفت   ۀ انگی   ی مرل  یهادولت   آنچه به

د یا بسترهای الزم شساالرانه مطرح های دیوا  برای مردود کرد  دخالت   یی برل یمرک زدا  ،1970
سااهمی از  ،ایاان سیاساات  درپاایو ااارفتند. بااا شااودولت فراهم   قویت ی  ات واصالح   پیروزی  برای

و دولت بااا حفاا  اسااتقالل خااود بااا شد  های مرلی به دولت مرک ی یرویل دادددولت   درآمدهای
ی ظاایم مقااررات  ،ک ترل دولاات  ۀ. یک نمون (Zolfaghari, 2015: 14) های مرلی هماه گ شددولت 

ایاان دلیل وضع    شد.انجام     ک مر  که زیر نظر  بود  1982ال  و مرلی در س  دولتی های  هسس ؤاساسی م 
ک  د یا واک و بیشتری بااه نیازهااای عمااومی   نهادهای دولتی مرلی را کارآمدیر  این بود که  مقررات

این مقررات عبارت بودند از  یرریک ابتکار و خالقیاات مرلاای؛ بازاردانااد    داشته باش د. اهداف
 مقاماتبه  یافته بود؛ و کمک کاهو یدج  ایاونههی بره گب فکه در انقال ی مرلمقامات اعتبار به  
انجام  1978که پس از سال  دیگری عمدد  ها. مان د اصالحاتسازماندهی و بسیج یوددی  مرلی برا

بااود   پیوسااتهسازی  های یوسعه و مدر  بهتر از برنامه  پشتیبانی اصلی وضع این مقررات،    ۀ شد، انگی 
(Hyas, 2012). 

شاادد اساات.  داراو   روند یوسعه دولت چین ،مائو از سپ یاصالحات اقتصاد  در  ،رفتههمروی
از اصااالحات سیاساای انجااام دادنااد و قاادرت   پیورا    یاصالحات اقتصاد  ،رهبرا  و نخبگا  چین
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را انجااام دادنااد و از  یاای ک و یمرک زدایاا بوروکرای  ها اصااالحاتسرکوب مخالفا  را حف  کردند. آ  
 ند.کرد  پشتیبانی  ،صادیاقت نخبگا  خواها  اصالحات

 

 و متخصص چین  تمندر قد  ساالری. دیوان6

بسااترهای الزم را باارای یکااوین ، ارانخبگااا  یوسااعه ی شاابرد یوسااعه و اسااتقالل نساابیپی  یالش برا
یافته از بازوی اجرایی دولت و نهااادی سااازما   ساالری،دیوا   د. ک قدریم د فراهم می   ساالریدیوا  

 زیاار نظاار  ،یوسااعه اقتصااادی چااین  سااروکار دارنااد.  ها و قااوانین اداریرویااهنخبگانی است که بااا  
حکوماات چااین از دو جریااا  اصاالی   سیاسی قدریم د و یابع قوانین مشخص اساات.  ساالریدیوا  

حاا ب  یراات ک تاارل  اسااتردد، ساااالریدیوا   ایاانح ب کمونیست و دولت یشااکیل شاادد اساات.  
 هایها، دسااتورازما  ها و ساا اریخانااهن وزمرایوزیر، از طریااق سلساالهکمونیست و رهبری نخساات 

 ی. دانشااکدد مرکاا ک  اادمی  ی رهباار راچااین   ساااالرینخبگا  ح ب، دیوا  ک د.  سیاسی را اجرا می 
مراادود بااه   ،ساااالرا  حاا ب کمونیساات و مشااارکت در آ  برای آموزش عالی دیوا    مکانی   ،ح ب 

 .(Hays, 2012)اعضای ح ب کمونیست است 
فر را در این ساااختار اداری قدریم ااد اسااتخدام و  نپ جاد میلیاز    بیو  ح ب کمونیست و دولت 

درصد کل شاااغال  چی اای   50یا    23دهد.  جها  را یشکیل می   ساالریدیوا  یرین  اند که ب ره کردد
سیاساای   1نخبگا  هست د. یک درصد از این پ جاد میلیو ، یع ی پانصده ار نفر،    در استخدام دولت 

 یعاد  د. حضور کارم دا  ک ارزیابی می   دقت به  راشا   عملکرد   انتخاب و  راراد  این اف  هست د. ح ب 
از  یایاان دسااتگاد ادار .(Tajzadeh & Hosseini: 2018)غیرممکن است  نخبگا  در طبقه  ی ج رو خا
های کااه در ایاان دسااتگاد یاست و افااراد رداربرخو  نیروم دی  ی تگی اجتماعس و همب  ی اروه  یۀروح 

ها هساات د. شایسااتگی و ن دانشااگادیآموختگا  معتبریرواز بهترین دان ،وندشمی  کار ارفتهدولتی به
نخسااتین اااام  کااه در آیاادشاامار می ری بهن دستگاد ادایا استخدام در  یشرط ضرور  ،مدر    آموزش

ر یاا یااک وز ج. اخرا(Knight, 2014: 1336)نظر دارد دردولتی را  ی، اصالح اعضای اصالحات سیاس
ای از ایاان مریکاان شااد، نمونااه  2003س سااال  کااه در براارا  سااار  یی هاداشااتبا  دلیلهبهداشت باا 

________________________________________________________________ 

1. elite 
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اویی در هااا بااه پاسااخوکراترو الاا ام بو  ،فساد  ، کاهوساالریدیوا    یقویت   راستایاصالحات در  
 .(Hays, 2012)بود  شا  نمسئوال  مقابل
چین بر نقو یخصص و شایسااتگی سااازمانی باارای دسااتیابی بااه  یدستگاد ادار،  1981  لسا  از

را مهمی  کارهای ،دولت   ،راستا. دراین(Zolfaghari, 2015: 14)  شت دا  ی شترکید بیأدولتی ی هایامقم 
باار اف و  یااا    کاارد   ربرقرارا  رد کارم دا   کمت اسن با عمل  پرداخت پاداش  نظاممثال،    یبرا  ؛انجام داد

 .(Tajzadeh & Hosseini, 2018)دهد  اف ایورا نی   ساالریدیوا  یی اکارم دا ، کاردر ایجاد انگی د 
درصاادد کاااهو حجاام  ،اقتصااادی ارا  اصااالح کااار آمااد   یرو های پااس ازن در سااالچاای

نوسااازی و یوسااعه   سویبهحرکت    یانجام این یغییرات برا  آ  برآمد.  و اف ایو کیفیت   ساالریدیوا  
 درساااالری،  دیوا    شاادد در حااوزد کارهااای انجام  همسو باااضرورت داشت. اصالحات سیاسی نی   

که  داشت رهبرانی نیاز  راستا، حکومت بهدراینانجام شد. ای مسئوال   حرفه  یوانم دی  بهبودی  تااسر
نخبگااا  جدیااد بایااد .  باشاا ددارای یرصاایالت رساامی  کم  دست   شت د،اار یخصص ف ی نداحتی  

رود بااا هااا انتظااار ماای و پرساا لی داشااته باشاا د. از آ    یهایی چو  یخصااص در امااور ادارمهارت 
 چیاارد شااوندباار مشااکالت جاااری    ،اناادق یرصاایالت عالیااه آموختهکه از طریاا   ف ونی و    هات مهار

(Goodman, 1367: 10-11) .ساااالری دیوا  ن یهای دوری از فساااد و یکااو، سیاساات رفتااههمروی
ارا، به یوسعه اقتصادی چین در سااه دهااه اخیاار متخصص و عمل ساالرا  دیوا  با استخدام   نیروم د

 ت.اس دد کرکمک بسیاری 
 

 ضعیف در چین جامعه مدنی . 7

 ،دیگرشکسااته درسااویسو و جامعه مدنی درهمدریک  نیروم ددر نظام آسیایی بین دولت متمرک  و  
 ،دیگرافاارادی پراک اادد و جامعااه ماادنی ضااعیف و درسااوی  ،سااوت وجود ناادارد. دریکریواز  قد

 .(Poladi, 1997: 129)متشکل قرار دارد  ی حکومت
و  ،ثبااات اقتصااادی، سیاساای  ،نخبگا  سیاساای کشااور یودد مردم و  برای،  چین  در جامعه امروز
جامعه هماه گ چی ی   یها. یواز  اجتماعی از وی ای دارد اهمیت  دیگری  چی     اجتماعی بیو از هر

یضااادهای اجتماااعی   ی،اک د. اارچه در چ ااین جامعااهرنگ می است که وجود جامعه مدنی را کم
 .(Heberer & Schuber, 2006) هست د شدنی رف برط  نیروم دتی  دول   سوی  وجود دارد، این یضادها از
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 پیکارهااایایاادئولو یکی و    نبردهااایاصالحات کوچکی مان ااد ک ااار اذاشااتن    ،دولت   ،راستادراین
انجااام را ایری نوعی از جامعه مدنی به سبک چی ی و شکل  کشت ارها،نظام اشتراکی    یطبقایی، الغا

 .(Zolfaghari, 2015: 187)دادد است 
یعیااین مان ااد مراادود کاارد  بودجااه و    نااوی ی اخیر، دولت چین با اعمااال قااوانین  های  در سال

های سااازما   کارهااایحذف جامعااه ماادنی بااودد و  در پی   ،بشری حقوق  یهات یفعال  مجازات برای
  مثال، یک ا ارش جدید نشا  رایب  ؛است   شمار آمددبهبرای ام یت ملی    یع وا  یهدیدغیردولتی به

فعاااال    ،که پلاایس  ایاونهبه  ؛بشر چین در سال اذشته بدیر شدد است   که وضعیت حقوق  دهدمی 
 2015سااال  باارد. دولاات چااین دردولاات را بااا زور از بااین می  دهد و م تقاادا  مدنی را شک جه می 

حقوقاادا  و فعااال و    وکیل  250  بال یس یقریراد انداخت. پلعلیه جامعه مدنی بهرا  ای  سرکوب استردد
هااای رد. در برخی موارد، فعاااال  حقااوق بشاار حتاای از دریافاات مراقبت ستگیر کنی را ده مدجامع

دو قااانو  ی ظاایم مقااررات خیریااه و مقااررات  2016پ شکی مرروم شدند. همچ ین، چین در سال 
 آشکارا نخست، کرد  جامعه مدنی یصوین کرد. قانو    دومرد  راستایهای غیردولتی را در  سازما  

مااانع  ،ک ااد کااه ایاان کااارمی   ی معرفاا   نشااددهای ثبت سازما     وا  عغیردولتی را به  یها  یمام سازما
 ،غیردولتاای   یهاسااازما    اترشود. مقااری م   ی های غیردولتسازما    یبودجه برا  ۀپول و یهی  ریآوارد 

 .(Guardian, 2017)است  ی یوسعه جامعه مدنی چی  ی مانع اصل
 

 و دموکراسی ،هند؛ توسعه اقتصادی. 8

های رشااد سااریع اقتصااادی و یوسااعه اجتماااعی، دهه  طول ارا در  سعههای یودولت بیشتر    جاکهازآن
شاارط   ی،ارایرشاادد اساات کااه اقتاادا  چ ین یصور  ااهی ند،  اهداشت  کارا و نه دموکراییراقتدا  ی سرشت

بااه همااا  اناادازد در   ،امکااا  دسااتیابی بااه یوسااعه  ،یوا  افت اما درواقع می   ،یوسعه است   یوررض 
 1چارد  سییکالری ر. (Burnell & Randall, 2017: 194)ود دارد دموکراییک نی  وج  منظا یک چارچوب 

بین  ۀارا به رابطیوسعه است که دموکراسی  بر این نظراراا سوی نظریه دموکراسی یوسعهدر مقاله »به
 ,Leftwich)ع وا  هدف است یوسعه به  یای براوسیله  ی،وسیله و هدف اشارد دارد که در آ  دموکراس
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مدت زیااادی که یوجه شود حاکمیت باید به سیاست نی   براف و   ،طالعه یوسعهم  . در(33-34 :1999
. هم حاکمیت شایسته و هاام دموکراساای بااه ماهیاات و اندها از آ  غافل ماندداست که این پ وهو

 ؛ورزد   رصااراآ  ا  یواند آ  را ایجاد کردد و بریوانایی دولت متکی هست د، که ی ها عاملی است که می 
یااابع   ،خااود  ۀنوباا ها در ایجاد حاکمیت مطلوب و حمایاات از دموکراساای بهدولت   وانایی ی  ،نیب ابرا

 ،این نظریااه برپایۀ(. Leftwich, 1999: 21-24به یوسعه است ) ی ها و ع م دولت برای دستیابسیاست 
ومپیتری شولت  یک د  ،ویچ  بین یوسعه و دموکراسی است. دولت آرمانی لفت   میانجی   حلقه،  دولت 

کارا ار اصلی یوسعه و دموکراسی است و چ دا  به نوع ایدئولو ی و ماهیاات دولاات   ،است. دولت 
 شود.نمی مردود 

شد  از سلطه استعمار، یک نظام  رهااز زما   ،یوسعهکشورهای درحالاز  بسیاریه د برخالف 
، . الگااوی زیاار(Burnell & Randall, 2017: 309)سیاسی دموکراییک داشته و آ  را حف  کردد است 

شاااخص حکوماات ه ااد پااس از فروپاشاای  یهاد ردولت در ه د معاصر و دو  م افع و نقو متفاوت 
 دهد را نشا  می  یایراد جماهیر شورو

های پس از فروپاشی ایراااد دولت   :(1991-1989)  معتدل  روهای میانهحکومت  دوره  •
یااا  1ااناادی از راجیااو ،اااراملی  یو ااده  یهاااقاادرت رسااید  دولت از به  پاایوجماهیر شااوروی و  

یجااارت را در دسااتورکار خااود   ،م ج گ سرد یکه با یغییر پارادا  مون موهان سینگو    2ها ر ئونار سی 
 ؛قرار دادند

نار نییدر  و    3و جپییای   یهااادولت    طلب هنععدوو توسعععه  ،گرایمل  گرا،وادع  ته حکومر دو  •
اطی ه د و با ارایو و یوجااه افر  یی ارابر ملی ی مبت   یه د  یدارلیبرال سرمایه  یدارای الگو  ،4مود 

ت ریبدیل ه د به یک قد راهبرد ارا با مادی قدرت، دارای سیاست خارجی یوسعه  هاینشانهعمدد به  
 .(Pourahmadi, Qavam & Khani, 2017: 9)ب ره جهانی هست د 

 

________________________________________________________________ 

1. Rajiv Gandhi 

2. Narasimha Rao 

3. Vajpayee 

4. Narendra Damodardas Modi 



 1400ر و تابستان بها ،2 ، شماره9، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش 114

 گرا در هندنخبگان توسعه. 9

ذاری، ایجاد ظرفیاات در صاا ایع اسرمایه  ،استعمار  ازس  پ  دورا    دری  رهبرا  ه د  ۀن دغدغییرمهم
ص عتی و ص ایع شیمیایی و اریباط با بازارهای خارجی   هایس گین مان د یولید نیرو و فوالد، ماشین

های ظهااور و نفااوذ شخصاایت . (Kolaei & Vaezi, 2012: 259)برای پیشرفت یوسعه اقتصادی بااود 
در سیاساات و یوسااعه زیادی قو  ن  3مهومان سینگو    2نهروجو هرزعل  ،  1جناحمان د ااندی،    ی ارب 

واردات،   ی مان د یالش برای جااایگ ی   یی هاه د داشته است. نخبگا  ه د با درپیو ارفتن سیاست 
درصاادد  ی،و ی ظیم مقررات یجااار ،دولت در بازار، یوسعه بخو دولتی   ی ار، یصدییسازص عتی 

زاییاادد  ،ه ااد یارات یوسااعهسیاساا  ،درواقع .(Tabli: 2013)ند ادبود این کشورایجاد خودکفایی در 
یوسعه اقتصادی   یه د برا  اذارا  این کشور است. سرا  است یایرا  و سذه ی یصمیم  یهاداراونی 

 .(Mirzai & Golestani, 2017: 17)ند ادانجام داد کارهای زیادیاین کشور 

 طیوساا   ی،سیاست خااارج   ردچه  چه در عرصه داخلی و    ،نوین ه د  یر رویکردهابثر  ؤم   املوع
ارایی است کااه رونااق یوسعه،  این نخبگا    ی ایرشدد است. جهت   بر ه د بازیعریف  حاکم  نخبگا  
 اندیشااۀم باار یساا برالیل که 2001یا  1990از سال   وی د به  ؛همراد داشته است را برای ه د به  یاقتصاد

اریباااط و یولید ثروت و  دی  قتصارفاد ا  برمبت ی   حاکم  نخبگا    ی بی حاکم شد و جها    یه د  نخبگا  
و قدرت از انرصار ح ب ک گاارد   ،شروع  یاقتصاد  تاصالحا،  دورد   نیا  بود. در  ه رب   یهابا قدرت 

 .(Sobhani, 2010: 660)قرار ارفت  رمشی اقتصادمروخارج شد و برپایه خط
ای هاا د یکررو ی ایاارارایاای و درپیواند  ملی هدف را دنبال کردد  10  ،نخبگا  ه د  رفته،همروی

، اصااالحات (Bahrami moghaddam, 2014: 178)کید بر سیاست خارجی فعال أی نوین اقتصادی و
مرااور، انقااالب سااب  و جااذب کارایری الگااوی اقتصاااد دانوهآموزشی، ب  نظاماجرایی و    قانونی و
مشاای   درپاایو ااارفتنص ایع،    یسازی یجارت و خصوص   زی، آزادسای و بازار خارج   یاذارسرمایه

 :Sobhani, 2010)و ارایو به آمریکا  ی رایانه و داراونی اندیشه ضدغرباکرد واقعی رو و نهرایااعمل

آ ، مان د آسه  ایبهنچ دجا  یهاهمسایه و سازما    یبا کشورها  یآزاد یجار  یدادهار، انعقاد قرا(662
 .(Tohidi, 2012: 3-6)خلیج فارس و ایرادیه آفریقا  یهمکار یشورا
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 تلدو  یاستقالل نسب. 10

از ایاادد دولاات    پشااتیبانی   ی طبقایی اشارد دارد. باارا   درایری از    یی ت و رها ی  ترل و مدیر ک لت به  و د   ل استقال 
. دولت ه ااد بااا کمااک  یرلیل شوند طبقات اجتماعی   الزم است که استقالل،  ی ع وا  یک موجود دارا به 

 . (Smith, 2001: 276)  ک د پذیر  امکا  را    بومی   ت یوانست ک ترل طبقا  ی، ساالر مان د دیوا    یی نهادها 
، مقامااات 1949  سااال  و یدوین و یصااوین قااانو  اساساای در  1947دولت در سال    با استقرار

 وازی صاا عتی و اشااراف رائتالفی از بااو  ی،لراظ طبقایرویکردی طبقایی داشت د. دولت به  ،دولتی 
تگاد دولت دس  در  .د ردست آوهرا در بلوک قدرت ب  بریری   ی، وازربو  ی،دار بود که پس از چ دنیزم 

از م ااافع بااور وازی حمایاات   ،خواهااا  ی کار حضور داشاات د کااه یرق خواد و مرافظهی اح یرق دو ج 
مورد یوجه ایاان   ی،ارضی و ک ترل دولت بر بخشی از سرمایه ص عت  ۀسرمای  مردود کرد  کردند.  می 

کار بااا ظااهمرافدر مقاباال، ج اااح    .آماادشمار می بهآ   برجستۀ    یهاج اح بود که نهرو از شخصیت 
دارا ، از حفاا  ساارمایه ارضاای دفاااع نیبااا زماا   ید رارایی برای دولت و احساس همدقلحدا  ی نوع 
 ,Keshavarz)کاارد می  پشتیبانی  یاستقالل از م افع بور وازپس از  ۀهای اولیکرد. دولت در سالمی 

کااه از م ااافع د بور دانیو اشراف زم  یاز طبقات بور واز ی ائتالف ،در ه د ح ب ک گرد .(106 :2004
هااا نداشاات بااا یعااامالت فکااری و طبقااایی ایاان ارود ی کاارد و مخااالفتطبقااات حمایاات می ایاان 

(Keshavarz, 2004: 107) .بااا  ،دیگرسااویو از را حذف کرد  دارطبقه زمینسو لت ازیکود، واقعرد
 لاای م  یزص عتی شد  را فراهم کرد. پااس از اسااتقالل، بااور وا ۀزمی  ی،کشاورز بخو  ی سازمانده

مانع اصلی یوسااعه  ،ه د دار قرار ارفت. اشرافیت نیکشاورزا  در مقابل اشرافیت زم  ه د در پیوند با
این کشااور ص عتی شد   ۀزمی  ،ملی و کشاورزا   یداراما با استقالل دولت در یعامل با سرمایه  ،بود

دار، سرمایه ۀطبق دولت به ایراد  ،1967-1990ل  سا  . از(Mazlom & Azimi, 2011: 26)فراهم شد  
 ،د ربین سیاست و اقتصاد نیاز داشت. ایاان دو  یکردد برای ایجاد سازاارو نخبگا  یرصیل  ،دارنیزم 

 هایخواسااتهاساات پااذیرش دولاات، یکااه س 1967-1980شااود  دورد خود بااه دو دورد یقساایم می 
  و کاااهو فقاار و بب ساا انقال  ،داد و پیامد آ  در اقتصاد  دار و فقرا را موردیوجه قراردهقانا  سرمایه

رشااد  ،1980-1990رایااج بااود و در دورد دوم   یهااایرفتن جماعت دهقانا  ثرویم ااد در ائتالفپذ
ادامااه یافاات کااه یکاای از  یاست آزادسااازیس  1998-2005های  سال  و در  ،ضدفقر  ۀسریع و برنام 

 .(Azimi & Hashemi, 2013: 35)متوسط ب ره بود  یشکیل طبقه ،آ    پیامدهای
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کاساات بااود. مفهااوم »کاسااتا یااا نظااام   ،انع دولت ه د شااودیوانست م که می   یاطبقه  نیدوم 
این نظام بر   ب یا  مراین اجتماعی ه دوها است.  سلسله  ده دۀنشا    ،ه د  ردر جامعه و کشو  ی طبقای

یبلااور یافتااه اساات کااه حتاای  ی پاکی و نجس  ۀاست. این بریری در قالن اید  ی طبیع  ی اصل بریر  ۀپای
ایاان نظااام بااا ، . درواقااع(Jabbari, 2005)د اساات نیاا  بااود ت اجتماااعی یاا موقع ۀک  اادیعیین

ها این نظام که روابط انسا   .ای با ه ارا  طبقه یبدیل کردد است هایو، ه د را به جامعهزیرمجموعه
هااا )طبقااه برهمن ۀجامعااه ه ااد را بااه چهااار طبقاا   ،دور  یهااز اذشااته،  ک دمی   با یکدیگر را دیکته

و   ،ارا (عت  ا  و ج گاورا (، ویشایاها )طبقه بازراانا  و ص )طبقه شاه ادا  یاهاشایر (، کوروحانی
 ،دجاا نگ   کااه در ایاان چهااار طبقااهس  هاارک   یقسیم کردد اساات.  )طبقه کارارا (  شودراها یا سادراها

 هااایارایورغم با وجااود ایاان طبقااات و بااه آید.شمار می بهت(  یلمس )دالغیرقابل  »نجسا یا فرد 
 :Nasiri, 2006)هساات د  هماه گها با موازین سیاسی دولت حاکم آ   ،مراین و سلسله نهباطلاقتدار

همچ ااا  از ایاان   د اساات،که انجااام داد  کارهایی مربوط به کاست با    یهاو دولت با وجود ی و  (98
 .(Seers & Meier, 2005: 212)طبقات مستقل است 

را باارای کاساات و    هااایی امتیاز   ی، لتاا    م   ی ا هاا ی نابرابر   هو کااا   م ظور به ه د    ، دولت 1950  از سال 
در سال   طور رسمی ه د به  ی اساس    و استخدام دولتی درنظر ارفت. قانو  ی اذار طبقات پایین در قانو  

  ی یغییرای   ، های یخصیص سهمیه سیاست با    1950از دهه  دولت  دود دانست و  ر م  نجس بود  را  ، 1955
سیاسی را برای بخو زیااادی از    عرصه   به ا  ورود  امک و    ، ایجاد د زندای خانوارها ر بهبود استاندا  برای را 

های حمااایتی  زیر سایه سیاساات  ، برخی از افراد مربوط به طبقات  1980آنا  فراهم کرد. از اواخر دهه 
ه ااد بااه    ی هایی مان د مااذهن، قااانو  اساساا در حوزد   ، مثال   ی برا   ؛ (Nayyar, 1998)دولت قرار ارفت د  

های پایین، دخالت کااردد و مااانع انجااام  ت نجس شمرد  کاس  ان د م  ی د دهد یا در موار ی دولت اجازد م 
مرااروم    ی ها بخو   ها را به مقام برخی از    ، . دولت (Ghezelsofla, 2017: 346-347)شود    رفتارها این نوع  

های اداری انجااام  ها در ساامت برای استخدام آ  را  ی ا وی د  کارهای ها اختصاد داد و جامعه و کاست 
  های شااغل در   ای وی د   ی ها ها ذخیرد و سهمیه برای کاست درصد از مشاغل    27  ، ل ثا م   ی برا   د است؛ داد 

ها بااا دولاات  آشتی کاست  سبن  سازی، ذخیرد سیاست این  ، ها اختصاد دادد شد. درواقع دولتی به آ  
از ارکااا  یوسااعه اقتصااادی،  ی  یکاا   رفتااه، هم روی .  (Bertrand, Burgess, Chawla, Xu, 2015: 3-7)  شد 

 های اجتماعی است. ه به رفع یبعیض یوج    د و دولت قدریم 
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 ساالرانه هنددیوان تر قد. 11

ع صاار  ساااالرا ،دیوا  آ  اساات.    ۀساااالرانقاادرت دیوا    ،ارادولت یوسعه  یهاوی ای از  دیگر  یکی  
باار   ،دلیلهمینعهاادد دارنااد و بااههها را بها وظیفااه اجاارای سیاساات هست د. آ    قدرت دولت   اصلی 

حکومت  ن سلط ت شکل غال ،ه در که دی از زمان .ذارندامی   زیادیثیر  أر یظهواقتصادهای درحال
 دریافاات حفاا  نظاام و    ۀوظیفاا   ساااالرا ،، دیوا  آ  زما    س تی وجود داشت. در  ساالریدیوا    بود،

 ساااالریدیوا  با ایجاااد    1لرد کر  والیس  ،ه د  داشت د. درعهدد  بهدرآمد و مالیات برای پادشاها  را  
های از شاااخه  مجموعااه،بخشااید. ایاان    ی شااتریرساامیت ب  بااه آ    2ماادنی ه ااد  اتدم خاا   و  نیروم د

ولاای   ،عهاادد داشاات هحف  سیاست اسااتعماری بریتانیااا را ب  ۀوظیف  کهاستعماری بود    ساالریدیوا  
 یی تانیااایبر حاکمااا   .(Egyankosh, 2017: 3)شااد ادارد یوسعه در آ  زمااا  زیاااد شاا یدد نمی  مفهوم

یقویت  سبن  ،هاعملکرد آ   کهه د آموزش دادند  را در اروهی از افراد  ،وداف خ مین اهدأم ظور یبه
قر  نوزدهم، یقاضا برای استخدام دولتی موجن شااد کااه   میانۀبرای مثال، در    ؛ب یاد اداری ه د شد

ها کااه ارائه دهد. این یوصیه 1854خود را در سال  یهاپارلما  بریتانیا این یقاضا را بررسی و یوصیه
 عباری د از  آی دشمار می بهه د  اداری فعالیت نظام لوحهسر

دیگاار، ایاان بهتاارین   بیا  به  انجام شود؛های رقابتی  آزمو  برا اری  د با  یبا  ی دولت  یهاخدامتاس  •
 ؛های اداری است مقامیصدی  ینام دها ی دیگرهاو وی ای  ی یوانایدر مورد روش برای قضاوت 

 ؛یت داشته باشداولو ،کارم د دولت  ی ستگو شای ی ت فکریظرف همیشه باید  •
 پاداش دادد شود. ،به افراد مستعد و کارآمدهمیشه باید  •

اما  ،باال مرروم بودند هایمقامشدند و از داشتن  های پایین استخدام می ها در ردده دی در ابتدا
در زمااا   ،عرواقاا باااالیر باااز شااد. د هااایمقام ها بااهرسید  ه اادیدرها برای  ،بعدبه  1850از دهه  
 ه ااد در پس از اسااتقاللدر ه د ایجاد کرد که  نیروم دی را  یساالر ، بریتانیا نهادهای دیوا  راستعما

 یهااز رویااههای پااس از اسااتقالل در سااالها ه اادی نخوردد باقی مانااد.دست   یقریبال   ،1947  سال
ستفادد ا  نیروم د،  الریساوا  ی دو    ی،مشوری  ینهادها  ریاستقرار قانو ، برقرا  زمی ۀانگلیس در    دولت 
ها را در ساااختار سیاساای و اداری یع ی زمامدارا  دولاات مسااتقل ه ااد، ایاان رویااه  ؛کردند  ی فراوان
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دولتاای  ساااختار کیاا  جااادیتعمار بااه اسا . درواقع،(Huntington, 1996: 128) کردندخویو جذب 
د و دارا یوسااعه ماای لاایس  و پ  ،، اریااویساااالر که نهادهایی مان ااد دیوا    انجامیددر ه د    ی عیغیرطب

 .(Smith, 2001: 279)وابستگی زیاد به این نهادها بود  ،مروری دولت ه د وی ای 
 شااتهیافته دااستقاللبود که باید کشور یازد   ایساالریدیوا    نوع   ،از استقالل  ۀ پسمسئل  یرینمهم

سرنوشت افسرا   ،مهممسئله  ،باشد. چه نوع ساختار و روشی در شرایط جدید الزم است. همچ ین
و پلاایس  ،، اریااویساااالر در دیوا  کااه در دورا  پاایو از اسااتقالل    مدنی ه د بااود  خدماتی  ه د

این افراد به خدمت خااود ادامااه ده ااد. که  یصمیم ارفته شد    ،از استقالل  پس.  بودند  استخدام شدد
ه ااد   ی ارج ساات خاا و برخی برای اجاارای سیا  کرد استخدام    رااز این افسرا     ییعداددولت مرک ی،  

شااداا  بریاار آزمااو  و به پذیرفته ایجاد ،کارم د  3600با    1جدید اداری ه د  خدماتد.  معرفی شدن
قاارار شااد .  کاارد ماادنی جهااا  یباادیل    خدماتیرین  را به یکی از پررقابت   آ  اختصاد دادد شد که  

د. جام شول انمستقنهاد قانونی و  یک  مان د اذشته از طریق آزمو  رقابت آزاد یوسط    ها نی استخدام
و خدمات  نیروهاع وا  یک نهاد مستقل برای استخدام  بهکمیسیو  خدمات عمومی    ،یریین ینهمبه

غیرنظامی، خدمات دفاااعی   ساالریدیوا  بر  اف و    ،دولت مرک ی ایجاد شد. این کمیسیو    اونااو  
 .(Egyankosh, 2017: 3-7)داد و حتی مه دسی ه د را نی  انجام می  ،خدمات اقتصادی اریو،

هااای کااال  اقتصااادی فعالیت برخاای    اسااتردد،  ساالریدیوا   د با ایکا به این نهادها و  دولت ه
نقاال، اریباطااات، ساااخت وپرورش، کشاااورزی، حملوای، آمااوزش)خاادمات شااهری و یوسااعه

 غییرو ی  های اداریاما برنامه  را انجام داد،و...(    ،های ب ره مسکونی، بهبود خدمات درمانی مجتمع
طلبید و به یالش آااهانه و جدی نخبگا  سیاسی می   ی راهای کار جدیدها و روش شمدیریت، ارز

 ان دها و اهداف جدید نیاز داشت. افرادی م سازااری بین الگوهای نهادی قدیمی و آرما  ایجاد برای  
و همین نهادها د ت اشد  ساالر دیوا  در نفی استعمار و یقویت نهادهای    زیادینقو    ،جواهر لعل نهرو

شاارفت یپ ،یاااک و   1945ه ااد از سااال  ساااالریدیوا  دند که به اب ار یوسعه ه ااد یباادیل شاادند. بو
. رهبرا  ارشد ک گرد ملی به شکل داد  به ادارد دولتی ه ااد مشااغول بودنااد. داشته است   چشمگیری 

 ریساااالۀ دیوا  اداماا ا  ه آیاا شدند کاا رو  روبهچالو  این  با    ،و نهرو  پاتلها مان د  هرچ د بسیاری از آ  
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 ساااالریدیوا  سااخت    شدد یوسط بریتانیا الزم است یا خیر. پایل از نگااه داشااتن چااارچوب ساخته
 ،بوروکراییک بود نظاممخالف حف   ،نهرو و کرد یافته یوسط بریتانیا حمایت می شرایجادشدد و پرو

 . (Sambit, 2018) کرد  پشتیبانی  نظاماین نهرو نی  موضع خود را یغییر داد و از ادامه  ،اما سرانجام
 

 جامعه مدنی ضعیف در هند. 12

است که در آ  دولاات و شااهروندا   ریداشکل واقعی از حکومت   ک، ساخت یی هدف جامعه مدن
ف ای دد ضااعیف   ایاونهولی روند مشارکت سیاسی در ه د به  ،پذیر باش دمسئولیت   یکدیگر  در برابر

نقشی کااه دولاات   .است   این کشوردر    دنیروم ولت  و د  مدنی معه  ده دد ضعف جااست و این نشا  
ری ی مستقیم اقتصادی یا اعمال ک ترل به برنامه  ،طور مستقل در یوسعه کشور خود بازی کرد ه د به

هااای جامعااه، و هماه گی میااا  بخو  یی دقیق بر نهادهای اقتصادی مردود نشدد است. یمرک زدا
از ع اصاار اصاالی  نیاا   افع ساارمایهحف  انباشاات م اا   برایعی  اعمال ک ترل شدید اجتماو  سرکوب،  

 .(Brahman, 2002: 148) آی دشمار می بههای یوسعه ملی در این کشور طرح 
هایی مان ااد استقالل با ظهور دولت رفاااد و اسااترش قاادرت دولاات در زمی ااه  سویبه  ه در  اذا

ی ااد ایاان فرنی قرار داشاات. امد امعهنفوذ ج  زیر ،اینازبود که پیوهمراد و ام یت  ،آموزش، سالمت 
 :Mohanty & Tendon) شاادهای عمااومی در یمااام زمی ااه یقریبااال  نیروم اادایری دولتی شکل سبن 

ها کار رفته است. این ج بوهای مردمی علیه دولت بهج بو  مع ایبهمدنی   جامعه،  . در ه د(2004
 معلااول   ،براارا  حکمراناای   اساات.ناادد  آ  را بررا  حکمرانی خوا  کوهل د که  نبا چی ی اریباط دار

 ۀیقاضاااهای ف ای ااد  همچ ااین،نهادی قاادرت شخصاای و    یهارهبرا  به مردودیت   یکاهو پایب د
اند. براارا  حکمراناای در جامعااه ه ااد معلااول های اجتماعی اونااونی است که سیاسی شددارود
از اواخاار دهااه .   اادک است که بیشترین فشار را بر نظام سیاسی وارد می   یهای متقاضی جدیدارود

انااد و قبایل بودد  ،ها، دهقانا ، کشاورزا  زنا ، کاست   یها، وجه غالن سیاست ه د، ج بو1980
(kohli, 1991).  ی ها به حف  که نه هست دیکی از ع اصر جامعه مدنی ه د    ی،های اجتماعج بو این

نااد. اددوت اجتماااعی بعدالبود از یوسعه اقتصادی و ن ی بلکه واک شی به نارضایت  اند،هویت پرداخته
  نوارایانه در کشاورزی بود. اقدامات نوارایانااه دارای دو بعااد بااود  کارهایها،  ای از نارضایتی نمونه

از طریق انقااالب سااب  کااه ایاان  یو یوسعه کشاورز ،رهایی از فئودالیسم از طریق اصالحات ارضی 
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های کشاورزی شد رمق کرد  زمینبی  دد وبیکاری استر سبن  ،جدید ف اوریکارایری  هاقدامات با ب
(Azimi & Hashemi, 2013: 30)، های جامعه مدنی ه دی یضعیف اما با ظهور دولت مدر ، ریشه

دچار رکود و عاادم یکپااارچگی شااد و   ،های استعماردورد   با یأثیرپذیری از  یه د  ی شد. جامعه مدن
 یهابرنامااهرای اجاا بااا  دولت  .(Mohanty & tendon: 2004)دولت با بازیگرا  غیردولتی مقابله کرد 

 از بااین باارد   یراسااتا در  کارهااایی را،  ی بااه عاادالت اجتماااع  رسااید  هدف  با    واقتصادی    ۀسالپ ج
 راصالحات ارضی را برای مرااو اسااتثما ،مثال یبرا ؛(Lang Ag, 2009: 275) انجام دادها نارضایتی 

های یوسااعه سسااهؤیجاااد م و ا ،یعاااونی  ی باریاباز دارا  زمین، یشویقمین ام یت اجارد أکشاورزا  و ی
را برای باال برد  سطح رفاد روستایی و مشارکت مردم   ا1»پانچایایی راج  نفردای و شورای پ ججامعه

دارا  یضعیف شد و نظام اربابی از بین رفت قدرت زمین  ،درنتیجه  ؛های یوسعه انجام داددر فعالیت 
(Sarma, 1391: 12)شااد و یعماایم مالیااات و مالکیاات فرمااای کااارارا  کار ستیندولت نخ ،. سپس

کاارد. انتخاااب اعضااای احاا اب سیاساای یوسااط یبدیل  خدمات عمومی، دولت را به داور بین افراد  
یاادریج جامعااه هسیاسی متمرک ، ب نظاماین  و وندا  در روند سیاسی شدرمانع مشارکت شه  ،رهبرا  

 .(Mohanty&Tendon: 2004)مدنی را یضعیف کرد 
یوسعه بودد است. پس از استقالل ه د  در پی با یضعیف جامعه مدنی  دولتی  بخو  ،اساسینبرا

یوسعه اقتصادی در دستورکار دولاات قاارار ارفاات.   ،و روی کار آمد  حکومت ملی   1947در سال  
سااطح زناادای مااردم ی ظاایم و   یبرای اریقارا    یی هاو برنامه  ی مش خط  ،مرض استقاللدولت ه د به

بعااد دولاات ه ااد به  1951د و از سااال  شسیاست ص عتی اعالم  قطع امه    ،1948سال  در    اجرا کرد.
را اجرا کرد. همچ ین، استعمار انگلیس در ه د ساااختارهایی را ایجاااد کااردد   ایسالههای پ جبرنامه

 .(Mazlom & Azimi, 2011: 26)نفع یقویاات دولاات در ه ااد یمااام شااد بود که پس از استقالل بااه
ثر ؤیافته، م دیدد، سازما  افراد آموزش  دربردارندۀ  ،ز استعمار در ه دماندد اجایبه  تِی دول   هایدستگاد

در روسااتاها  وی د پایه ه دی و بهدر بین مقامات دو    ،شداز فساد بودند. فسادی که دیدد می   دوربهو  
کردنااد ی یاات م حما هاعاادالتی وجود داشت. افراد بل دپایه دولتی، اغلن از افراد عااادی در براباار بی 

(Sears & Meier, 2005: 212)جامعااه ماادنی  ،هادر یمام این زمی ااه نیروم ددرنتیجه، وجود دولت  ؛
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مرزهای   مورد نظرا  در  همراد شماری دیگر از صاحن به  1و رشن   ای کهاونهبه  ؛ه د را یضعیف کرد 
کیاادجامعااه ماادنی ه ااد  مردودشاادۀ از ر نظف صاار ،کااردد اساات کااه جامعااه ماادنی در ه ااد یأ

ها در این کشور، ی ها رسد. بسیاری از انجمنزودی به پایا  راد خود می به  ، احتماالل هایوشایستگی 
بخو فعال جامعه ماادنی را  ،برخی نواحی ه د در حرف وجود دارند و سرشتی سازمانی ندارند. در

تشا  پس وقعیکه م ها  ند. این یشکلادج بو استقالل پدید آمد  طول ایرد که در  هایی دربرمی انجمن
 & Burnell)آی ااد می  شاامارجامعااه ماادنی ضااعیف به هایی ازهبیشتر نمون  ،خطر افتاداستقالل به از

Randall, 2017: 315). 
 

 گیریجهینت

بسیاری از کشورها ثابت شدد   ۀ یجرب و یوسعه در  ، معلولی بین دموکراسی، اقتدارارایی و علت   ۀ رابط   نبود 
. پیونااد  شااد ع وا  عامل یوسعه چین و ه د بررسی  ارا به ت یوسعه دول  ظریه است. در پ وهو حاضر، ن 

ها پاایو از آنکااه در ادبیااات علماای ایاان حااوزد مهاام یلقاای شااود، در نقااو  ، سااال سیاست و یوسااعه 
زما  با رشااد چشاامگیر چااین و ه ااد و یوجااه  آفرین بودد است و هم ده دۀ دولت و یوسعه نقو اریباط 
در ادبیااات یوسااعه موردیوجااه   بااار دیگاار ، این مفهوم نوین  یی و نهادارا  د ا قتص ر ا ب به یأثیر دولت    دوبارد 

سیاساات در مرکاا     ، دیاادااد  ارفته است. در ایاان  ر و اقتصادی قرا  ، علوم سیاسی، اجتماعی  پ وهشگرا  
آ     ۀ رفت ایاارد و جایگاااد ازدساات مربوط به یوسااعه قاارار می   های برل بار دیگر در مرک     یرلیل و دولت 

  ، کار ارفتااه شااد ارا که در این پ وهو در مورد چین و ه د بااه دولت یوسعه   ی الگو   شود. می   بازآفری ی 
باار  یوسااعه اقتصااادی موفااق متکی ای که،  ک د. نخست یوسعه یادآوری می  های پ وهو چ د نکته را در 

  ی ساااالر ارا و دیوا  ارا همراد بااا وجااود نخبگااا  یوسااعه ارا است. دولت یوسعه اقدامات دولت یوسعه 
عاماال پیشاارفت   ، دستیابی بااه اهااداف یوسااعه  برای به استفادد از آ   ارایو  از فساد و   دور به   و م د  قدری 

  کم دست   ، اقتصادی بودد است. دوم ای که، بستر سیاسی داخلی و نوع رابطه دولت و نیروهای اجتماعی 
قات  ز طب ای دارد. استقالل دولت ا برای موفقیت یا شکست آ  اهمیت وی د  ، یوسعه  نخستین مراحل  در 
ارایی در ایاان کشااورها بااودد اساات.  های مهم یوسااعه شاخص   جمله از   ، دنی ضعیف جامعه م   وجود   و 
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ی عاادالت اجتماااعی  ر در یواز  بین جامعه ماادنی و دولاات و برقاارا   دولت در این کشورها نقو مهمی 
ظااام  ای که یوسعه چین با وجود یک نظااام اقتاادارارا و ه ااد بااا وجااود یااک ن  و نکته نهایی داشته است. 

 شرط یوسعه نیست د. پیو   یال ر ضرو   دهد که دموکراسی و اقتدارارایی ک نشا  می ی رای دموک 
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