
 

 

 ثبایت س یایس: یب هایو شاخص درآ مدی انتقادی بر مفهوم

 ثبایت س یایس سوی مدیل جامع و روزآ مد برای س نجش یب به

ابوالفضل دالوری
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 (22/9/34: بیتصو  اترخی -39/ 24/11: فتایدر خیاتر)

 چکیده

، آ اثر و پیامدهایشان به دلیل فراواین های س یایس بهثبایت اخری یبهای در دهه

های  اند. در ایران نزی طی سالها و پژوهشگران تبدیل شدهاکنون توجه دولت

ابره آ غاز شده است. اب   ای در اینهای قابل مالحظه اخری مطالعات و پژوهش

 اقببا  این وجود، مطالعات ایراین هنوز چندان از حد لکیات و ای

های قدمیی فراتر نرفبه است. این مقاهل بر این مفروض ها و مدلسازی مفهوم

اس توار است که هرگونه مطالعه و پژوهش رومشند، دقیق و راهگشا در مورد 

ی انتقادی اب ادبیات موجود و ابزاندیشی در  این موضوع، نیازمند مواهجه

بایت س یایس است. این ث  ها و ابزارهای س نجش و حتلیل یبمفاهمی، شاخص

ثبایت س یایس دنبال کرده است؛ مقاهل مهنی هدف را در مورد ابعاِد توصیفِی یب

های موجود، مورد نقد و ها و مدلها، شاخصسازی در این مقاهل مفهوم

چننی  ارزاییب قرار گرفبه و سعی گردیده بر اساِ  حتوالت اخری هجاین و مه

تر و اکرآ مدتری برای  سازی روشن صسازی و شاخ جتربیات بومی، مفهوم

در س نجش  کهگردد  ثبایت س یایس ارائه شود. در انهتا نزی بیان میس نجش یب

ثبایت س یایس الزم است مبغریهای ذهین )نظام ادرااکت س یایس و فرهنگ  یب

ها و جتربیات س یایس مردم  س یایس جوامع مورِد مطالعه( و ابعاد اترخیی )پیشینه

                                                                                                      
 (abdelavari@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبایئ) س یایساس تادایر گروه علوم ـ 1
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ویژه نتیجه  ثبات کننده )که بههای جدید رویدادهای یب گونهچننی ها( مه و دولت

ای شدن و جمازی شدن س یاست فرآ یندهایی چون هجاین شدن، رسانه

ثبایت  هستند( مورد توجه قرار گریند. مدل پیش هنادی این مقاهل برای س نجش یب

 ها و مالحظایت تنظمی شده است.  اب توجه به چننی ایفبه

ثبایت س یایس، چالش س یایس، سازی، یب سازی، شاخص ممفهو  ها: لکید واژه

 دگرگوین س یایس، خشونت س یایس.
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 مقدمه

شود که در آ ن، نظم س یایس موجود، اب ثبایت س یایس به وضعییت اطالق مییب

ایبد. در چننی چالش ای حبران مواجه شده و احامتل تغیریات س یایس افزایش می

های  ایبد؛ فعالیتحکومیت اکهش میهای وضعییت معمواًل اکرآ مدی دس تگاه

های رود؛ واگراییهای س یایس ابال میشود؛ احامتل خشونتاقبصادی خمتل می

ایبد؛ امنیت رواین و اجامتعی تضعیف داخیل و مداخالت خاریج افزایش می

شود. چننی آ اثر و های غری مرتقبه فرامه میشود و زمینه برای دگرگوین می

گران و اکنون توجه  اصیل حکومت ی یایس را به دغدغهثبایت س   پیامدهایی یب

نظر از مباحیث  است. رصفنظران و پژوهشگران س یایس تبدیل کرده صاحب

س یایس مطرح شده  ثبایتهای کهن و الکس یک در مورد یب که در نوش ته

( 232-961: 1916؛ هابز، 262-214: 1931)بنگرید به ارسطو، 

وع پس از جنگ هجاین دوم آ غاز شد و ات به مطالعات جدید در مورد این موض

م، که 1393ات  1336های  ی سال وبیش ادامه ایفبه است. در فاصهل امروز مک

ها و چننی وقوع انواع انآ رامی موسوم به جنگ رسد و مه ی مقارن اب دوره

ثبایت س یایس به انقالابت س یایس در کشورهای اتزه اس تقالل ایفبه بود؛ یب

ی  های س یایس تبدیل شد؛ اما در فاصهلاصیل در پژوهش یکی از موضوعات

امللیل،  تر شدن فضای س یایس و بنیدنبال آ رام م، به1313ات  1392های  سال

م به 1336تر گردید. اما از سال  توجه پژوهشگران به این موضوع نزی مکرنگ

 ها، توجهثبایت های جدیدی از این یب سو اب گسرتش دوابره و ظهور گونه این

پژوهشگران و موسسات پژوهشی به این موضوع، جمددا افزایش ایفت. از 

مند توسط صورت نظام اثر انگلییس متامًا مرتبط اب این موضوع که به 236

م، 1393ات  1336های  ( به سال%41اثر ) 126، نگارنده ش ناسایی شده

%( نزی به 46اثر ) 166م و 1313ات  1392های  %( به سال12اثر ) 96

 ,British Libraryم ات کنون اخبصاص دارد )بنگرید به: 1336های  سال

2014& Google Books, 2015هر صورت، در طول این سه دوره،   (. به
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ها و ابزارهای س نجش و لسازی و تدارک مدهای فراواین برای مفهومتالش

گرفبه است )برای منونه بنگرید به ساندرز، ثبایت س یایس صورتحتلیل یب

1916 :199-163 Davic, 1969: 1-12& Morrisson& Stevenson, 

1971: 346-368& Goldeston, 2008). 
ای برای های قابل مالحظهاخری تالش ی ویژه طی دو دههدر ایران نزی به

ایت س یایس صورت گرفبه است )برای منونه بنگرید به: دالوری، ثببرریس یب

؛ 1919؛ حسیین، 1912رسوی،  ؛ خواجه1911؛ افبخاری، 1991

؛ توسیل، 1919فر،  ؛ شفیعی1919آ ابدی، ؛ عظمیی دولت1919راد،  یوسفی

خود ابعادی از  ی نوبه (. هر یک از این آ اثر به1913؛ قریشی، 1913

سازند؛ اما غالبا فاقد در ایران معارص را روشن می ثبایت س یایسیب ی مس ئهل

ها و ابزار مناسب برای س نجش، بندی دقیق و اکربرد مدل، شاخص مفهوم

ثبایت س یایس هستند. در این آ اثر، غالبًا وجود  بیین یبحتلیل، تبینی و پیش

ثبایت س یایس در ایران معارص مفروض گرفبه شده و ای به ذکر بریخ شواهد  یب

چننی، بیشرت این آ اثر بر ش ناسایی ذهین  برای آ ن بس نده شده است. مهلکی 

پیش هنادهایی لکی  ی های س یایس در ایران و ارائهثبایتبریخ علل و عوامل یب

ثبایت ممترکزند. البته اخریًا، معدودی از پژوهشگران داخیل برای اکهش یب

های رومشندی را در اند اب اس تفاده از ادبیات و جتربیات هجاین، برریسکوش یده

های این زمینه اجنام دهند؛ برای مثال، محمدرضا طالبان اب اس تفاده از داده

امللیل، مدل تبیییِن دیوید ساندرز و مزیان  های اطالعایت بنیموجود در ابنک

(. 1913است )طالبان، اکر گرفبه  را در مقیا  هجاین به اکرآ مدی، آ ن

های ش کرده اب اس تفاده از مدِل ساندرز و دادهعبداحملمود محمدی لرد، نزی تال

پژوهی، آ ینده ثبات  های آ ینده و اکربرد روش« آ رتور بنکس»های زماین رسی

 (. 1939س یایس در ایران را نشان دهد )محمدی لرد، 

ها و ابزارهای موجود برای ها، شاخصبندیتردید اقببا  و اکربست مفهومیب

ثبایت س یایس در ایران اکر رومشند در مورد یبهای تروجی مطالعات و پژوهش

هایی ما را اب این سوال مواجه ارزمشندی است.  اب این وجود، چننی پژوهش
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ها و ابزارها ات چه اندازه برای ها، شاخصبندی خواهند ساخت که این مفهوم

ثبایت س یایس در جوامعی نظری ایران مناسب و اکیف هستند؟ برریس یب

شاره شد، هر دو پژوهش انمربده بر مدِل تبییین ساندرز مبکی طور که ا هامن

عالوه، اند. بهثبایت در ایران را مفروض گرفبههستند؛ بنابراین، ابعاد توصیفِی یب

م و اوائل 1326 ی های دهه اند که بر جتربیات و پژوهشاکر گرفبهمدیل را به

بغریهای مبأ خر های جدید و م م اس توار است و طبعًا گونه1396 ی دهه

 های س یایس در آ ن حلاظ نشده است.  ثبایتدخیل در یب

ثبایت س یایس، امری زمینِه پرورده  مفروض این مقاهل این است که یب

(Contextual) اترخیمند ،(Historical)  و دارای ابعاد ذهین

(Subjective) ها، علل، عوامل، ها، جلوهعبارت دیگر، اواًل شلک است. به

های س یایس، اجامتعی و فرهنگِی  ویژگی ها شدیدًا بهثبایت پیامدهای این یبآ اثر و 

امللیِل جوامع مورد مطالعه بس تگی دارد. اثنیًا، ای و بنیداخیل و حمیط منطقه

های عیین، از ابعاد ذهین و ادرایک قابل  ها در کنار جنبهثبایت این یب

ا به نظاِم ادرایک و ذهنیت ای نزی برخوردارند که این موضوع، آ هنا ر  مالحظه

ها از   ثبایتسازد. اثلثًا این یبمعومی و س یایس جامعه مورد مطالعه، وابس ته می

ها و روند رویدادها و حتوالت س یایس جوامع مورد زیس ته، پیشینه ی جتربه

رومشند و دقیق در مورد  مطالعه مبأ ثرند. بنابراین، هرگونه مطالعه و پژوهش

ها و ابزارهای ها، شاخص بندی نیازمند برریس انتقادی مفهومثبایت س یایس، یب

های س یایس و اجامتعی و فرهنگی  موجود و ابزاندیشی در آ هنا بر اسا  زمینه

جوامع مورد برریس است. این مقاهل خبشی از این هدف را، که شامل 

ثبایت س یایس است؛ های توصیفگر یبابزاندیشی در ابعاد مفهومی و شاخص

های سازیها و شاخصبندی کند. برای این همم، خنست، مفهوم میدنبال 

ثبایت س یایس مورد نقد و ارزاییب قرار خواهند گرفت؛ سپس موجود درابره یب

چننی  اب اس تفاده از دس تاوردهای موجود و بر اسا  حتوالت اخری هجاین و مه

-شاخصتر و  بندی روشنهای بومی، مفهوماب حلاظ کردن جتربیات و ویژگی

 ثبایت س یایس ارائه خواهد شد. سازی اکرآ مدتری برای س نجش یب
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 ثبایت س یایسزدایی از مفهوم یب اهبام. 1

ترین تعریف، به نبود ثبات  مناقشه ترین و یب ثبایت س یایس در صوریمفهوم یب

کند. اما ثبات چیست و نبود آ ن در کدام جنبه  در عرصه س یاست داللت می

ثبایت س یایس است؟ آ ای منظور از یب ی مزنهل ت بهای کدام سطح از س یاس

آ مزی و تدرجیی صورت مساملت نبوِد هرگونه تغیری و حتول، حیت به« ثبات»

های آ ن امع از نظام  سطوح و الیه ی نزی مهه« س یایس»است و منظور از 

س یایس، رژمی س یایس، قواننی و مقررات س یایس، اکرگزاران س یایس، 

های داخیل و خاریج، الگوهای رفبار س یایس و غریه  ها و س یاست گریی هجت

مه  است؟ در این صورت مشلک بتوان مصداق چنداین برای ثبات س یایس آ ن

تغیری را در سطوح ی  چه دامنه در دنیای امروز پیدا کرد. بر عکس، چنان

آ مزی مه از نوع رسیع و خشونت ابالی س یاست )ساخبارها و نظام س یایس( آ ن

ثبایت دشوار خواهد شد. اب  ش می، آ نگاه ایف ن مصادیقی برای یبدر نظر داش ته اب

توان مشاهده کرد که ها را میهای موجود طیفی از تعریفجس تجو در نوش ته

ها ما اب های انهتایی آ ن به این دو وضعیت نزدیک است. در این تعریفسویه

از نوع  «تغیریات»ای « هاچالش»، «احامتل وقوع»ای « وقوع»هایی چون  معرف

، «های موجودخارج از هنادها و رویه»و « غری مبعارف»، «بیین غریقابل پیش»

رژمی »، «نظام س یایس»برای « آ مزیغری خشونت»ای « آ مزیخشونت»

های س یاست»ای « قواننی و مقررات حامک»، «مقامات حکومیت»، «حکومیت

ها  تعریفمواجه هستمی. در ادامه این مبحث هر یک از این دس ته « اختاذی

 ارائه و نقد خواهند شد.  

نظراین که از دیدگاه  صاحبهای معطوف به نظام س یایس:  تعریف .2-1

هایی نظری پایداری/ را بر اسا  مقوهل« ثبایتیب»نگرند سیس متی به موضوع می

اند. این انپایداری، تعادل/ عدم تعادل و تغیری/ فروپایش یک نظام تعریف کرده

های میل. رود و مه برای نظاماکر میامللیل بههای بنینظامها مه برای معرف

امللل نظری اکرل دوچی، دیوید سینگر، اکپالن و کنت پردازان روابط بنی نظریه
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تداوم »معنای  ، ثبات ایس تا را به«پوای»از ثبات « ایس تا»والزت اب تفکیک ثبات 

آ یندها و حمیط( در مبغریهای اسایس یک نظام )ابزیگران اصیل، ساخبارها، فر 

ای از رشایط که حتت مجموعه»معنای  و ثبات پوای را به« زمایِن معنی ی حمدوده

تواند به حالت تعادل آ ن رشایط، یک نظام پس از اخبالل و آ شفبگی می

معنای  ثبایت را بهپردازان، مبقاباًل یب کنند. این دس ته از نظریهتعریف می« برگردد

معریف کرده که نظام « املللخمل در روابط بنیطیف وس یعی از تعامالت »

احسا  خطر انیش از احامتل وقوع »ای « عدم تعادل»امللل را در معرض  بنی

پردازان، که  دهد. بر این اسا ، بریخ از این نظریهقرار می« تغیری»ای « جنگ

اند بر این ابورند که  امللیل پرداخبههای بنی بندی و مقایسه نظام به طبقه

ثبایت های یک قطیب و دو قطیب مس تعد یبهای چند قطیب بیش از نظام منظا

پردازان  (. نظریه29-149: 1912هستند )بنگرید به برچر؛ جمیز و وینکنفدل، 

دیگری چون دیوید ایس تون و چاملرز جانسون که از مفهوم نظام س یایس برای 

پردازان  یهاند؛ تعابریی مشابه نظر برریس سطوح میل س یاست اس تفاده کرده

گریند. برای  اکر می ثبایت س یایس بهامللل را برای توصیف ثبات و یبروابط بنی

کند که در آ ن معنای رشایطی قلمداد می ثبایت س یایس را به مثال، جانسون یب

ماند  خرده نظام س یایس در ابزگرداندن تعادل جمدد به لک نظام اجامتعی اناکم می

پردازاین  (. نظریه1929گرید )جانسون، ر میو در معرض چالش ای تغیری قرا

های س یایس را بر اسا  الگوی  نظری لیپست، فیدل و اکس تلز که نظام

اند نزی  بندی کرده اقبدارشان به دو نوع اصیل دموکراتیک و غری دموکراتیک طبقه

ها )امع از دموکراتیک و ای غری دموکراتیک( را برای تداوم هر یک از این نظام

ثبایت  یب ی الین، نشانه ثبات و نوسان میان این دو حالت را، نشانهمدیت طو

 .(Lipset, 1963& field, 1967& Castles, 1974)کنند قلمداد می

های س یایس، خنست این سوال را پیش  ش نایس نظام های مبتین بر س نختعریف

های مربوط به ساخبار س یایس )دموکراتیک  کش ند که آ ای عالوه بر شاخصمی

ها های این نظام های دیگری، نظری گرایش غری دموکراتیک( شاخصو 

های ساخبار اجامتعی )مهگوین ای انمهگوین )لیربالیس یت ای سوس یالیس یت( ویژگی
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ها و تأ ثریی بر الگوهای  بندی این نظام نژادی، مذهیب و ...( جایگاهی در طبقه

های لیربال یکباتوریدهد دثبایت آ هنا ندارد؟ شواهد جتریب نشان میثبات و یب

های اجامتعی بیشرتی برای چالش های سوس یالیس یت زمینه نسبت به دیکباتوری

ی  دوم سده ی دو کشور کره جنویب و کره شامیل در نمیه ی ثبایت دارند؛ جتربهو یب

های مبتین بر  چننی، در دموکرایس بیست میالدی مبنی این ادعاست. مه

های  مهگون، زمینه ی های مبتین بر جامعهایسانمهگون نسبت به دموکر  ی جامعه

دوم  ی ی مبفاوت هند و ژاپن در نمیه ثبایت وجود دارد. جتربهبیشرتی برای یب

کند. دومنی سوال این است که بیست میالدی نزی این ادعا را تأ یید می ی سده

ثبایت به تغیریات ساخباری در این های ثبات و یب آ ای منحرص کردن نشانه

های علمی منجر ها، به اکهش شدید مصادیق و مشلک کردن برریس تعریف

ثبایت س یایس  شود؟ بر اسا  چننی تعریفی، مشلک بتوان مصدایق برای یبمنی

در بس یاری از کشورها پیدا کرد؛ برای مثال، کشور انگلس تان بر اسا  چننی 

که ی اخری اب ثبات بوده است. این در حایل است  تعریفی، در طول یک سده

های جدی و ی اخری ابرها اب چالش نظام س یایس این کشور در طول سده

م که نظم 1322است. اعتصاابت معومی سال ثبات کننده روبرو بوده  یب

سویی هیأ ت حامکه این کشور را اب هتدیدهای جدی  اجامتعی و انسجام و مه

هه طلب ایرلند که برای چند د مواجه ساخت؛ معلیات مسلحانه جنبش جدایی

های اعرتایض شهری، نظری آ چنه در  اقبدار دولت را به چالش کش ید؛ جنبش

م در لندن و چند شهر دیگر انگلس تان رخ داد و آ رامش اجامتعی و 2611

های جدی مواجه ساخت و رساجنام، پریوزی  س یایس این کشور را اب چالش

هایی از ونهم( من2613گرای اساکتلند در انتخاابت اخری پارملان )های میلگروه

 هاست. این رویدادها و چالش

نظران، پدیدار شدن  بریخ از صاحب های مبتین بر رویدادها:. تعریف2-2

نظر از  اند )رصف ثبایت س یایس قلمداد کرده یب ی رویدادهای خاص را نشانه

هایی رخ دهند و ای در عامل واقع به چه تغیریات اینکه این رویدادها در چه نظام

نظر از  س یایس منجر شوند(. بر این اسا ، یک نظام س یایس، ابز مه رصف
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شود. برای  چه اب چننی وقایعی مواجه نباشد، ابثبات تلقی می نوع آ ن، چنان

مثال، هری اکش تاین، ایو فایرابند و تد رابرت گر، وقوع مکرر رویدادهای 

آ مزی س یایس نظری ترور، کودات، شورش و جنگ داخیل را  نتوبیش خشو  مک

 ,Eckestein, 1964&Feierabend& Gurr)دانند ثبایت می یب ی نشانه

آ مزی در فضای  های خشونتبرچر و مهاکرانش، بروز و ظهور کنش .(1972

ها، ساخبار قدرت س یایس مس تقر را به چالش  س یایس را هنگامی که این کنش

(. 1912دانند )برچر؛ جمیز و ویلکنفیدل، ثبایت س یایس مییب کش ند، نشانهمی

ای از رویدادها و فرآ یندهایی ثبایت س یایس را مجموعهجمهل اکونومیست نزی یب

معریف کرده که مبضمن هتدیدهای غری هنادی و غری پارملاین علیه حکومت و نظم 

اینکه لزومًا به نظمی معومی مهراه ابش ند؛ بدون  س یایس بوده و اب خشونت و یب

طالبان  .(Views Wire, March 19th 2009)تغیری حکومت منجر شوند 

ثبایت س یایس وضعیت و  یب»دارد  ثبایت س یایس اعالم می نزی، در تعریف یب

حالیت منبعث از تکرار وقایع و حوادیث خاص است که تداوم و پایداری یک 

)طالبان، « خواند می حکومت و دولت را مورد هتدید قرار داده ای به چالش

1936 :91 .) 

شود؛ ها متایزی میان نوع رویدادها و حوادث دیده منیدر این دس ته از تعریف

گونه که یک رویداد بزرگ )نظری یک کودات ای جنگ  عبارت دیگر هامن به

ثبایت است؛ یک رویداد کوچک )نظری یک شورش حمیل( یب ی داخیل( نشانه

ثبایت ی یب شود. در چننی تعریفی، مقوهلقی میمهنی وضعیت تل ی نزی نشانه

شود و مبغریهای دخیل س یایس ات حدود زایدی از حمتوای حتلییل خود خایل می

دهند. برای مثال، اگر بنا ابشد علل نزی، ارزِش نس یب خود را از دست می

ثبایت را بر اسا  چننی مصادیقی درایبمی، چندان تفاویت میان یک رویداد  یب

داری ای اقبصادی حمیل که به یک شورش حمیل منجر شده اب یک کوچک ا

دنبال داش ته  معضل س یایس بزرگ میل که یک جنبش اعرتایض فراگری را به

 شود.  است، تفاوت ماهوی چنداین دیده منی

نظران اب تأ کید بر  بریخ از صاحب های مبتین بر ادراک و شهود: . تعریف2-9
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س یایس و اینکه انتظارات ابزیگران و انظران از ثبایت نس یب و ذهین بودن یب

ثبایت را یک رژمی به رژمِی دیگر و از یک زمان به زماِن دیگر مبفاوت است؛ یب

های عیین )وجوه ساخباری نظام س یایس و ای فراواین  فقط بر اسا  نشانه نه

های ادرایک آ ن، تعریف چننی بر اسا  نشانه رویدادهای خاص( بلکه مه

احنراف »عنوان  ثبایت س یایس را به. برای مثال، برااین الکیو امسیت، یباند کرده

های انیش از انتظارات  اعضای جامعه از الگوهای رفباری موجود در حمدوده

(. در این 421: 1912تعریف کرده است )الکیو امسیت، « نقش س یایس

-خشونت بر رویدادها و شواهد عیین نظری کوداتها، ها، عالوهدس ته از تعریف

های  عنوان شاخص طور مبعارف به های انتخاابیت و ترورهای س یایس که به

های غری عیین نظری احساِ  تغیری فضای شوند؛ بریخ نشانهثبایت تلقی مییب

های س یایس توسط انظران س یایس نزی  س یایس و تصور احامتل دگرگوین

طور  شوند. به میثبایت س یایس در نظر گرفبه های یبعنوان خبشی از معرف به

ایبد احسا  و ادراک عدم ها، آ چنه امهیت میلکی در این دس ته از تعریف

قطعیت و بالتلکیفی در فضای س یایس از سوی انظران است. دیوید ساندرز 

ها را این حوزه است، این دس ته از تعریف ی که یکی از پژوهشگران برجس ته

شامرد و هنا را بس یار همم میکند و توجه به آ  از نوع ژورانلیس یت قلمداد می

های کواته مدت و گذرا  ها، بر وضعیتکند که گرچه این تعریف اس تدالل می

مبتین است و فاقد قطعیت است؛ اما از آ جناکه حاوی نوعی درک جتریب 

ای برخوردار است و احامتل وقوع  بیین قابل مالحظه است، از قدرت پیش

-163: 1916کند )ساندرز، ا مطرح میثبات کننده ر رویدادها ای تغیریات یب

169.) 

رمغ ارزش و امهییت که در جلب توجه  ها نزی بهدر واقع این دس ته از تعریف

احامتیل اوضاع س یایس کشورها دارند؛ ات حدود  ی انظران و حمققان به آ ینده

شدت حتت تأ ثری معیارها و مالحظات فردی،  زایدی انمبعنی و س یالند و به

ها هستند. گران، خربنگاران و رسانه ایدئولوژیک انظران، حتلیلس یایس و 

دهند و برای برریس در منی  تعریف معلیایت تن راحیت به ها به بنابراین، این تعریف
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 حمققانه علمی مناسب نیستند.  

بریخ از پژوهشگران، از  های غری س یایس: های معطوف به عرصه . تعریف2-4

های اجامتعی و اقبصادی را مه در ه و بریخ معرفهای س یایس فراتر رفبمعرف

بروکیزن  یگنجانند. رایس و پاتریک از پژوهشگران موسسهثبایت میتعریف یب

ثبایت س یایس اصیل یب ی )بلژیک(، که دولت ضعیف و شکننده را نشانه

فرامه کردن رشایط توسعه »کنند؛ انتواین و عدم ظرفیت برای قلمداد می

، «حفاظت از قلمرو»، «یت از هنادهای س یایس قانوینحام»، «اقبصادی

را « تأ منی حداقیل از رفاه معومی»و « آ مزیپیشگریی از مناقشات خشونت»

-1: 1932نقل از محمدی لرد،   کنند )بههای چننی دولیت ذکر می عنوان معرف به

ثبایت س یایس فراتر  (. از این منظر، یک انظر س یایس مدعی است که یب39

ومرج و خشونت س یایس و  های س یایس، هرج هایی چون انآ رامی ز پدیدهاز برو

شامل انتواین و عدم اقبدار یک حکومت برای مدیریت و کنرتل امور اقبصادی 

چه نظام اقبصادی و ابزار یک  کند، چنانمیو اجامتعی نزی است و اس تدالل 

کشور دچار شکست شود؛ سطح اش تغال افت کند و انبرابری در توزیع 

رسعت ابعث بس یج اجامتعی، تغیری نگرش  ثروت افزایش ایبد؛ این موضوع به

شود؛ ای های س یایس مردم و حترک س یایس آ هنا برای تغیری می و گرایش

منظور حفظ موقعیت و حمبوبیت خود  سازد ات بهس یاس متداران را وادار می

هایی مبفاوت برای حل این مشالکت اختاذ کنند  مواضع و س یاست

(Answers, 16April2011) اصغر افبخاری نزی ثبات س یایس را توازن .

تعریف کرده و اس تدالل « های دولیت اکرویژه»و « های مردمی خواست»میان 

های مبنوع مردم پاخِس چه یک نظام س یایس بتواند به خواس ته کند، چنانمی

ثبات کننده دهد و از جانب مردم تأ یید گردد؛ آ ن نظام از درخور و قانع

هر دلییل اکهش ایبد و ای اینکه  برخوردار است؛ اما اگر اکرآ مدی دولت به

آ ید؛ که بروز انرضاییت فرامه می ی ابور میل بر نفی الگوی حامک تعلق ایبد، زمینه

در صورت گسرتش و تعمیق آ ن ممکن است به زوال مرشوعیت س یایس نظام 
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ثبایت س یایس هستند بریوین یبآ مزی که جتیل  و در هنایت بروز رفبارهای اعرتاض

 (.23 - 21: 1911منجر گردد )افبخاری، 

روند و به سطح ها، در واقع از سطح تعریف فراتر میاین دس ته از تعریف

های ها بیش از معرف عبارت دیگر در این تعریف شوند؛ بهتبینی وارد می

د. تردیدی شو ثبایت، به مبغریهای دخیل در اجیاد آ ن پرداخبه میتوصیفگر یب

ی  های اقبصادی در زمره نیست که ضعف و اناکرآ مدی دولت ای وقوع حبران

ثبایت تلقی کرد. یب ی توان نشانهثبایت س یایس هستند؛ اما آ هنا را منیعلل اصیل یب

های فوق بیان شد، مشلک هایی که برای هر یک از تعریفبر انرسایی عالوه

عبارت دیگر،  ثبایت س یایس است. به یب توهجیی به نس بیِت آ هنا یب ی مشرتک مهه

زماین  ی ها و رویدادها در یک جامعه ای یک دوره ممکن است بریخ وضعیت

 ی ثبات کننده داش ته ابش ند؛ اما هامن رویدادها در جامعهخاص جلوه ای آ اثر یب

دیگر، چننی جلوه و آ اثری نداش ته ابش ند. برای مثال، در  ی دیگر ای دوره

های ارتباطی های اجامتعی شدید و ش بکهای انمهگوینکشورهایی که دار 

-های س یایس و اجامتعی خصلیت حمیل پیدا میضعیف هستند، معمواًل انآ رامی

ها روند؛ ممکن است هر روز چننی پدیدههای خایص فراتر منی کنند و از حمدوده

و رویدادهایی در این ای آ ن منطقه از یک کشور بزرگ رخ دهد، اما نظام 

ثبایت جدی قرار نگرید؛ اما در جوامع  مرکزی در معرض چالش ای یبس یایس

دیگری که از مهگوین و پیوس تگی اجامتعی بیشرتی برخوردارند، چه بسا یک 

رسعت در رسارس کشور منعکس شده و  حترک س یایس حمدود و حمیل به

سازد. برای مثال، ایبد و نظام س یایس را اب چالش جدی مواجه میترسی می

ای و حمیل در بریخ  های فرقه ها و خشونت کشوری چون پاکس تان درگرییدر 

مناطق تقریبًا امری روزمره و عادی است؛ اما چننی رویدادهایی معموال نظام 

که یک شورش دانشجویی  سازد. در حایل ثبایت منیس یایس مرکزی را دچار یب

 م و ای یک شورش خیاابین در وال اسرتیت1321در پاریس در سال 

رسعت نه فقط به رسارس این دو کشور بلکه  م، به2611نیویورک در سال 

جوار ای مهگون رسایت کرده و ممکن است نظم و  چننی به دیگر کشورهای مه مه
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 هایی جدی مواجه سازد. ثبات س یایس را در آ هنا اب چالش

ثبایت س یایس طور که در ابتدای مقاهل اشاره شد، ثبات و یب عالوه، هامن به 

های اجامتعی و س یایس از ابعاد ادرایک و فرهنگی خایل  چون دیگر پدیده مه

های مبفاویت از  های خمتلف، تلقیزیس ته جوامع و گروه ی نیستند. اصواًل جتربه

عبارت دیگر آ چنه ممکن است در یک جامعه و  کند. به ثبایت اجیاد می ثبات و یب

شود؛ چه بسا در جامعه ای  ثبایت قلمداد عنوان یب زماین به ی ای یک دوره

زماین دیگری چننی تعریفی نداش ته ابشد. برای مثال، در بریخ جوامع  ی دوره

م که رویدادهایی نظری کودات به امری روزمره 1396 ی ویژه در دهه آ فریقایی به

-تبدیل شده بود و فاصهل وقوع آ هنا، گاه به چند روز ای حیت چند ساعت می

های حمیل، در  ها و خشونت گری نظری شورشرس ید؛ وقوع رویدادهای دی

چننی در  رس ید. مهنظر منیثبات کننده بهذهنیت مردم ای انظران چندان یب

جوامعی که تفکیک قوا و مرزبندی میان هنادهای س یایس سابقه طوالین دارد 

آ ید که تداخل و تعاریض میان قوا و هنادهای حکومیت پیش و مکرت پیش می

 ی عنوان نشانه ع چننی تعارضایت ممکن است بتوان آ هنا را بهآ ید، در صورت وقو 

ها و تعارضایت، خبشی از  ثبایت تلقی کرد؛ اما در کشورهایی که چننی تداخلیب

ویژگی ساخبار س یایس و  ترتیبات هنادی آ هناست و بروز و ظهور مکرری 

  مجموعهشود. اب توجه به عنوان وضعییت عادی تلقی می دارد، چننی تعارضایت به

گونه تعریف  طور لکی اینتوان به ثبایت س یایس را میمباحث مطرح شده، یب

اهبام قرار  ی وضعییت که در آ ن، فضای س یایس یک کشور در سایه»کرد: 

 «.گرید و انظران اطمینان چنداین به تداوم وضع موجود س یایس ندارندمی

 ثبایت س یایسو ابعاد یب سطوح. 2

س یاست، سطوح و ابعاد خمتلفی دارد.  ی ن خوِد عرصهچو ثبایت س یایس مهیب

ثبایت، نیازمند تفکیک و تعریف این سازی دقیق و مطالعه رومشند یبمفهوم

ثبایت س یایس سطوح و ابعاد است. این مقاهل پنج سطح و بُعد اصیل را برای یب

قائل است که عبارتند از: نظام س یایس، رژمی س یایس، هنجارهای س یایس، 
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ها(. در اینجا الزم است هر س یایس و تصمامیت س یایس )س یاست مقامات

 اخبصار تعریف شوند:یک از سطوح و ابعاد انمربده به

های اصیل نظم س یایس و روابط پایدار  ها و مولفه به بنیان. نظام س یایس: 9-1

های اصیل،  میان آ هنا داللت دارد و شامل منشا حامکیت، مباین اقبدار، ارزش

 ی اصیل )قوای حکومیت( و هنجارهای اصیل )قانون اسایس( و حنوههنادهای 

نظر بر رس تعریف، جایگاه و نسبت  ارتباط میان دولت و مردم است. اجامع

 ی س یایس یک کشور، نشانه ی ها و پذیرش معیل آ هنا از سوی جامعه این مولفه

ن از نظر، مناقشه و منازعه بر رس آ هنا، نشا ثبات س یایس است؛ اما اخبالف

 ثبایت س یایس دارد.یب

گونه که در قانون  به ترکیب و ترتیب هنادهای س یایس، آ ن . رژمی س یایس:9-2

اسایس آ مده داللت دارد و شامل قوای حکومیت، وظایف و اخبیارات و 

ارتباط و تعامل میان آ هنا، چگونگی تعینی مقامات و مس ئوالن س یایس  ی حنوه

و ...( است. شفافیت، تفکیک و سازگاری های انتخاابیت، نظام حزیب  )نظام

در ترکیب و ترتیب هنادها، توازن و تناسب آ هنا برای وظایف مربوطه و 

-ها نشانه یب و نبود این ویژگی اکرآ مدی آ هنا در اجنام این وظائف بیانگر ثبات

 ثبایت است.

هایی داللت دارد قواعد و مقررات و رویه به مجموعه. هنجارهای س یایس: 9-9

ها و هنادهای یک نظام س یایس را مشخص  ه روابط میان ابزیگران، نقشک

های مربوط به انتخاابت،  سازد. عالوه بر قانون اسایس، قواننی و رویهمی

وفصل اخبالفات س یایس  حل ی های س یایس، مطبوعات و حنوهاحزاب، رقابت

آ یند. ثبات نس یب،  حساب می ترین هنجارهای س یایس به ی همم در زمره

سازگاری و پذیرش و اثرخبشی این هنجارها در میان هنادها و نریوهای س یایس 

درپیی، انسازگاری و  و اجامتعی بیانگر ثبات س یایس است؛ اما تغیریات پیی

 ثبایت س یایس است. یب ی عدم رعایت گسرتده این هنجارها نشانه

-ها و تصمامیت حکومت در زمینهگریی به هجت های حکومیت:. س یاست4 -9

های حکومیت به دو  شود. س یاست های خمتلف داخیل و خاریج اطالق می
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های داخیل شامل شوند؛ س یاستخبش داخیل و خاریج تقس می می

های اقبصادی، اجامتعی و فرهنگی و  های پویل، مایل و برانمه س یاست

ای است. تداوم امللیل و منطقه س یاست خاریج شامل روابط و تعامالت بنی

-ثبات، اما تغیری پیی ی مدت و درازمدت، نشانهها در میانس یاستنس یب این 

 ثبایت است.یب ی ویژه پیش از حصول نتاجی مورد نظر، نشانهدرپیی آ هنا، به

های س یایس ها و تشلکای از افراد، گروه به مجموعه . ابزیگران س یایس:9-3

زیگران ترین اب کنند. همم ی س یاست فعالیت می شود که در عرصهاطالق می

س یایس عبارتند از: رهربان س یایس، مقامات حکومیت، احزاب و فعاالن 

های گریی س یایس، که ای مناصب س یایس را در دست دارند و در تصممی

س یایس دخیلند؛ ای برای کسب این مناصب و تأ ثریگذاری بر این تصمامیت 

ارهای هایشان )بر اسا  معی. تناسب نس یِب ابزیگران اب نقشکنند تالش می

ها و مناصبشان )بر اسا  چننی، تداوم نس یب آ هنا در موقعیت مبعارف( مه

ثبات است؛ اما ی  ها و رفبارهای آ انن نشانه های مرسوم( و ثبات در رویه رویه

ها و ها، مناصب، رویهها و تغیری رسیع موقعیتعدم تناسب آ هنا اب نقش

ابشد. برای مثال، تغیری رئیس  ثبایت س یایسیب ی تواند نشانه رفبارهای آ انن می

ثبایت نیست، اما دولت ای ترکیب اکبینه پس از یک انتخاابت جدید، نشانه یب

تغیری مکرر آ ن در اثر رویدادهایی نظری کودات، استیضاح و تصمامیت خشیِص 

چننی  ثبایت تلقی شود. مه یب ی تواند به درجات مبفاوت نشانهمقامات مافوق می

-ی  اکر( نشانه زیگر موثر س یایس )خواه رادیاکل ای حمافظهتداوم مواضع یک اب

که نوسان مداوم او میان مواضع مبفاوت و مبعارض ثبات است در حایل

 ثبایت س یایس ابشد.  ی یب تواند نشانه می

پوشاین وجود دارد.  ابال، ارتباط مبقابل و مه ی گانه میان ابعاد و سطوح پنج

ک از ابعاد و سطوح به تغیریایت در دیگر ابعاد و عبارت دیگر تغیری در هر ی به

سطوح منجر خواهد شد؛ البته شدت و مزیاِن اثرگذاری هر یک از ابعاد و 

رسد در یک فضای نظر می سطوح مبفاوت است. در یک نگاه لکی، به

ها، مقامات و هنجارهای س یایس نسبت به )رژمی و ثبات، س یاستس یایس یب
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چننی  ثبایت و تغیری قرار گریند. مهشرتی در معرض یبنظام س یایس( اب رسعت بی 

رسعت موجب تغیری در هنجارها، ابزیگران  هرگونه تغیری در ساخبار س یایس به

ها و درپیی س یاستتغیریات پیی کهها خواهد شد. رساجنام اینو س یاست

مقامات در میان مدت ممکن است به تغیری هنجارها بینجامد و تغیری مکرر 

 دنبال داش ته ابشد.  زی ممکن است تغیری در  ساخبار را بههنجارها ن

 Static)«ایس تایی نظام س یایس»ابید توجه داشت که ثبات س یایس اب 

Political system)پواییی نظام »ثبایت س یایس اب  مبفاوت است و یب

« حتول س یایس»و  (Dynamic Political System)« س یایس

(Political Change) های س یایس معمواًل اب تعارض و ثبایت تفاوت دارد. یب

توان آ هنا را غری اکرکردی و خمِل نظم  گاه خشونت مهراه هستند و در مجموع می

معنای آ ن دس ته  که پواییی و حتول س یایس به حساب آ ورد. در حایل س یایس به

ی نظم هاست که آ اثر اکرکردی، تمکیل کننده و ای تطبیق دهنده برا از دگرگوین

س یایس دارند. بنابراین، ثبات س یایس تبایین اب پواییی و حتول س یایس ندارد و 

ثبایت  شود. یبثبایت س یایس نزی لزوما به پواییی و حتول س یایس منجر منییب

نزی مبفاوت است؛ (Political Disorder)« ساماین س یایسیب»س یایس اب 

شود چنان طوالین  یت س یایس آ نثبا زماین یب یکه دورهعبارت دیگر، هنگامیبه

که تقریبا مهه هنادها و نریوهای س یایس اصیل اب یکدیگر درگری شوند ما اب 

چنان  ساماین آ نچه این یب روبرو هستمی و چنان« ساماین س یایس یب»وضعیت 

شدت ایبد که به تضعیف ای حمو اقبدار س یایس منجر شود، ما اب وضعیت 

روبرو خواهمی بود. ثبات س یایس (Political Collapse)« فروپایش س یایس»

گاه از سوی نریوهای خارج از حکومت، گاه از سوی نریوهای درون 

چننی  شود. مهحکومت و گاه از هر دو سو اب هتدید و چالش مواجه می

ثبات کننده ممکن است گاه مبوجه تصمامیت س یایس  های یبهتدیدها و چالش

ه هنجارهای س یایس، گاه رژمی س یایس ها(، گاه مقامات س یایس، گا)س یاست

ها و سطوح مبعددی از و گاه لک نظام س یایس ابشد. بنابراین ما اب رسچشمه

ثبایت انیش از آ هنا  ی یب چالش و هتدید مواجه هستمی که طبعًا شدت و گسرته
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ای نس یب و وضعییت ثبایت س یایس مقوهلیب کهمبفاوت خواهد بود. خالصه این

را بر حسب نوع، رسچشمه، آ ماج و سطح  توان آ نت و میبندی اس قابل درجه

بندی کرد. جدول  بندی و درجه ثبات کننده، طبقهها و هتدیدهای یبتأ ثری چالش

-سازی این مقاهل نشان میهای س یایس را از منظر مفهومثبایت زیر ماتریس یب

 دهد.

 ثبایت س یایسابعاد و شدت یب .1جدول 

 هانشانه
 ابعاد                        

 
 ها ثبایت رسچشمه یب

 تصمامیت هنجارها ابزیگران رژمی نظام س یایس

 هادگرگوین
 پاینی  مبوسط  ابال  شدید بس یار شدید برون هنادی و غری مبعارف
 ---- پاینی مبوسط ابال شدید درون هنادی و مبعارف

 هاچالش
 ----- ----- پاینی مبوسط ابال برون هنادی و غری مبعارف 

 ---- ----- ---- پاینی مبوسط درون هنادی و مبعارف

 ثبایت س یایس های یبتعریف معلیایت و شاخص. 9

ثبایت  تر اشاره شد، هرگونه برریس علمی و رومشنِد یب طور که پیش هامن

ثبایت س یایس در هر یک از س یایس، امع از توصیفی )س نجش شدت یب

-)ش ناسایی مبغریهای دخیل در اجیاد ای تشدید این یبکشورها( و تبییین 

مناسب و دقیق است. در  سازی ها( مس تلزم تعریف معلیایت و شاخص ثبایت

ثبایت س یایس های یبطول بیش از شصت سایل که از مطالعات و پژوهش

-سازی است. شاخصگرفبه های زایدی در این زمینه صورتگذرد، تالشمی

، «چند مبغریه»، «یک مبغریه»ی  وان به چهار دس تهتهای موجود را می

 تقس می کرد.« بیین کننده پیش»و « حتلیل عامیل»

پژوهشگراین که در معلیایت کردن مفهوم های یک مبغریه: سازی. شاخص4-1

ثبات کننده ممترکز هستند، معموال حوادث  ثبایت س یایس بر رویدادهای یبیب

کنند. برای مثال، راِست،  آ ن قلمداد می عنوان معرف اصیل ابر را به خشونت

هایی ثبایت معریف کرده و معرفعنوان مبغری اصیل یب س یایس را به خشونت

ها را برای س نجش مزیان و ومریهای انیش از این خشونت چون تعداد مرگ
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. این نوع (Russett, 1964)ثبایت س یایس در نظر گرفبه است  شدت یب

ثبایت س یایس مربوط است  نسل از مطالعاِت یبسازی که به خنس تنی  شاخص

کنند، اما بس یار های س یایس مکک می ثبایت گرچه به فهم ابعاد خایص از یب

ثبایت س یایس اکیف پیچیده و چند وهجیی یب ی ساده است و برای س نجش پدیده

 نیست.  

بریخ از پژوهشگران عالوه بر خشونت های چند مبغریه: سازی. شاخص4-2

های س یایس را نزی برای س نجش  بغریهای دیگری نظری دگرگوینس یایس، م 

اند. برای مثال، رابرت یج. ابرو، رویدادهای  ثبایت در نظر گرفبهیب

آ مزی س یایس و تغیریات غری هنادی و رسیع س یایس را برای س نجش  خشونت

های س یایس به  تعداد قبل»ثبایت مورد اس تفاده قرار داده است. او سطح یب

تعداد کوداتها و »را برای س نجش خشونت س یایس و «ملیون نفر ازای هر

را برای س نجش تغیریات غری هنادی تعینی کرده است « انقالابت س یایس

(Barro, 1989: 21-22) ،ایو فایرابند و روزالیند فایرابند نزی از این منظر.

آ مزی س یایس نظری اعتصاابت، تظاهرات رویدادهای غری مبعارف ای خشونت

و جمازات خمالفان س یایس، ترور،  های اعرتایض، دس تگرییایض، شورشاعرت 

درپیی قواننی  چننی، تغیریات قابل مالحظه و پیی جنگ داخیل، کودات و مه

جاری، وضع قواننی خشن، احنصار مقامات و مناصب س یایس توسط یک 

عنوان  های حکومیت را به گروه خاص و ظهور انبساماین و حبران در دس تگاه

 ,Fierabend& Fierabend)اند  ثبایت س یایس ذکر کردههای یب شاخص

تری از  وس یع ی . آ ی. ال. هورویزت، اب توجه به گسرته(136-83 :1972

هایی  س یاست، شامل رویدادها، ابزیگران و هنادهای س یایس شاخص ی عرصه

جایی مقامات س یایس  ، فراواین جابهنظری مدِت پایداری و دواِم حکومت

ه، مزیان انطباق رفبار حکومت اب قانون اسایس و قواننی موضوعه، رتب عایل

آ مزی خنبگان حامک و مزیان برخوردهای مزیان آ زادی انتخاابت، چرخش مساملت

-هایی برای س نجش یب عنوان شاخص س یاست را به ی آ مزی در عرصهخشونت

گونه  . این(Hourowitz, 1973)است ثبایت س یایس معریف کرده 
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تر و اکرآ مدترند، اما های یک مبغریه اکمل ها گرچه از شاخص سازی شاخص

بندی  خویب طبقه معموال فاقد دقت هستند؛ زیرا مبغریهای مورد نظِر خود را به

 اند. نکرده و وزن و نسبت مبغریهای خمتلف را روشن نساخبه

بریخ های مبتین بر حتلیل عامیل و اس تدالل نظری: سازی. شاخص4-9

های یک مبغریه و ظری دیوید ساندرز، برای رفع انرسایی حتلیلپژوهشگران ن

بندی مبغریها و اس تدالل نظری،  اند ات اب طبقه چند مبغریه، در صدد برآ مده

وزن این مبغریها را تعینی و ارتباط میان آ هنا را تنظمی و توجیه کنند. ساندرز 

در حکومت، رژمی و  وقوع تغیریات ای اجیاد چالش»معنای  ثبایت س یایس را به یب

داند و بر می« ی س یایس، خارج از الگوهای معمول و مبعارف جامعه

تأ کید « های خمتلفها و ماکن ثبایت در زماننس یب بودن یب»و « گونگی طیف»

های چالش و تغیری را در دو سطح رژمی دارد. او ظهور هر یک از پدیده

حکومت )مبولیان  ی مشارکت س یایس( و ها و درجه س یایس )اهداف، روش

هایی  دهد و برای هر یک از آ هنا شاخصامور س یایس( مورد توجه قرار می

سازی ی شاخص مباحث او را در زمینه ی کند. جدول زیر خالصهتعینی می

 دهد: ثبایت س یایس نشان مییب

 ثبایت س یایسهای دیوید ساندرز  برای یبشاخص .2جدول 

 ثبایتهای یبشاخص ثبایتی یب حیطه ثبایت نوع یب
 
 تغیری

 تغیری در رژمی س یایس
 ها و درجه مشارکت س یایس( )اهداف، روش

 ( وقوع کوداتهای موفق2( تغیری هنجارها و قواننی؛ 1
 ( تغیری جایگاه نظامیان 4( تغیری نظام حزیب؛ 9 

 تغیری در حکومت
 )مبولیان هنادهای اجرایی(

مجهور ای  )رئیس( تغیری مقامات اصیل اجرایی 1
 وزیر( خنست

 ( تغیری ای ترممی اکبینه2

 
 چالش

 چالش علیه رژمی س یایس
ومریهای  ( مرگ9( شورش؛ 2( محالت چریکی؛ 1

 ( کوداتهای انموفق4انیش از خشونت س یایس؛ 
 ( تظاهرات اعرتایض2( اعتصاابت؛ 1 چالش علیه حکومت

 

کتاب 199ات  194)این جدول توسط نگارنده و بر اسا  مطالب صفحات 

 ساندرز تنظمی شده است(

ها بس یار جامع و دقیق است و قابلیت مدل ساندرز نسبت به دیگر مدل
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عالوه،  کشوری دارد؛ به ِفراواین برای اکربرد در مطالعات کشوری و بنی

های اطالعایت در دسرت  است. های مورد نیاز این مدل معموال در ابنک داده

ویژه در حال حارض، به چند دلیل چندان  ن مدل بهاب این وجود، اکربرد ای

های او به جتربیات و  رسد؛ خنست اینکه معیارها و شاخصنظر منیمناسب به

م( حمدود است. در 1396ی  اش )اوائل دههی مطالعایت فضای س یایس برهه

آ ن دوران حتت تأ ثری فضای س یایس و ایدئولوژیک انیش از جنگ رسد، 

های س یایس در قالب الگوهای معدودی نظری اعتصاابت  ها و چالشدگرگوین

دادند؛ غالبًا نزی حتت  های چریکی روی میاکرگری، کوداتهای نظامی و جنگ

های دو بلوک س یایس و ایدئولوژیک هجاین مسلط در آ ن دوران  تأ ثری رقابت

های بس یار  ها و ش یوه های اخری شاهد ظهور شلککه طی دهه بودند. در حایل

های س یایس هستمی که جایی در ها و دگرگوین ری از چالشت مبنوع

ثبایت بر تعریف ساندرز از یب کهسازی ساندرز ندارند. دوم این شاخص

رویدادها و حتوالت س یایس و « غری قابل انتظار بودن»و « انمبعارف بودن»

ثبایت است. این یب« ادرایک بودن»و « نس بیت»سازی او بر  بنیاد شاخص

ثبایت اشاکل چنداین اجیاد رچه در هنگام تعریف لکی و مفهومی یبها اگمولفه

-سازی و س نجش میتعریف معلیایت، شاخص که نوبت به کنند، اما زماینمنی

او، رویدادی نظری کودات  ی شوند. برای مثال، به نوش تهساز میرسد، مشلک

ش عنوان یک رفبار انمبعارف س یایس فقط در اولنی و دومنی ابر وقوع به

شود؛ زیرا غری قابل انتظار است؛ اما ثبایت در نظر گرفبه میی یب عنوان نشانه به

که  ی زماین تقریبا یکساین تکرار شود، ات جایی که سه ای چندابر اب فاصهل هنگامی

ثبایت  ی یب عنوان نشانه بیین گردد، دیگر به صورت عرف درآ ید و قابل پیش به

(. اب این حساب، اگر در یک 149-139: 1911شود )ساندرز،  تلقی منی

کشور هر از چند روز ای چند ماه ای چند سال یک کودات روی دهد، این 

ثبات تلقی کرد. این در حایل است که چننی تغیریایت هر  توان یب کشور را منی

چند تقریبا قابل انتظار و مبعارف ابش ند و حیت اگر در مواردی اب تغیریات 

های حکومت مهراه نباشد، چون حداقل  گریی تها و هج چنداین در س یاست
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نبودن مزیان خشونت   کند و عالوه بر مشخصدر اثر آ ن گروه حامک تغیری می

هایی  انیش از کودات، مشخص نیست در کوداتی بعدی چه کساین اب چه گرایش

رو این الگوی  روی اکر خواهند آ مد و چه تغیریایت اجیاد خواهند کرد؛ از مهنی

 بیین است.  درت مهواره از حلاظ حمتوا غری قابل پیشجاجبایی ق

ثبایت س یایس را در مقیا  های اخری یب از مجهل پژوهشگراین که در سال

ثبایت را  توان به محمدرضا طالبان اشاره کرد. وی یب کشوری برریس کرده، می بنی

که داند می« وضعیت و حالیت منبعث از تکرار وقایع و حوادیث خاص»معنای  به

تداوم و پایداری یک حکومت ای دولت را مورد هتدید قرار داده و ای به »

(. طالبان اب اًتکید بر چند وهجیی بودن 91: 1913)طالبان، « خواندچالش می

ثبایت را از کوشد یک مدل ترکییب ارائه دهد. او دو نوع یب ثبایت س یایس مییب

که انیش از عوامل حکومیت  «ثبایت از ابالیب»کند: خنست، یکدیگر تفکیک می

که انیش از عوامل اجامتعی است. وی، تغیری « ثبایت از پاینییب»است و دوم، 

بیین مقامات عایل حکومیت چه از طریق سازواکرهای هنادی و چه  غریقابل پیش

ثبایت نوع اول و ظهور اعرتاضات مردمی علیه مقامات ی یب غری هنادی را نشانه

آ مزی و  ومت و رژمی س یایس امع از مساملتهای حکس یایس، س یاست

هایی  ها و معرف مشرد. شاخصهای نوع دوم میثبایتی یب آ مزی را نشانه خشونت

ها تعینی کرده در جدول زیر خالصه  ثبایتکه طالبان برای هر یک از این یب

 است:شده

 ثبایت س یایس از نظر طالبانهای یبشاخص .9جدول 

 هامعرف ری و چالشنوع تغی هانشانه منشا 
تغیری غری قابل  از ابال 

بیین مقامات  پیش
 حکومت 

اس تعفا ای برکناری رئیس قوه  در چارچوب سازواکرهای هنادی
 جمریه

 کودات خارج از سازواکرهای هنادی
اعرتاض و انآ رامی  از پاینی

 اجامتعی
آ مزی/ معطوف به تغیری  مساملت

 ها س یاست
اعتصاابت، تظاهرات و 

 های س یایسشورش

آ مزی/ معطوف به تغیری  خشونت
 حکومت

های پارتزیاین و ترور، جنگ
 انقالابت

 

ثبایت س یایس از سوی های رومشنِد یبی طالبان یکی از اولنی پژوهش نوش ته



 فصلنامه دولت پژوهی   16

 

پژوهشگران ایراین است. اب این وجود، چند نکبه در مورد تعریف و 

ثبایِت طالبان از یب سازی او قابل ذکر است؛ خنست اینکه تعریف شاخص

ها، یعین انپایداری دولت و  س یایس به حادترین سطوح تغیریات و چالش

تواند در سطوح دیگری  ثبایت میکه یب حکومت منحرص شده است؛ در حایل

ها نزی ظاهر شود، بدون  نظری هنجارهای س یایس، مقامات س یایس و س یاست

د. اتفاقًا خود ایشان در اینکه لزوما پایداری دولت و حکومت را هتدید کن

آ مزی و  ثبایت از ابال پرداخبه تغیری مساملت ثبایت، آ جنا که به یبتعریف معلیایت یب

ثبایت از پاینی  هنادی مقامات )نظری اس تعفای رئیس قوه جمریه( را و آ جنا که به یب

 ی ها را، در زمره آ مزی معطوف به تغیری س یاست پرداخبه اعرتاضات مساملت

او نزی خایل از انرسایی  سازیثبایت ذکر کرده است. البته شاخصموارد یب

های س یایس را در نیست؛ او اعتصاابت معومی، تظاهرات معومی و شورش

آ مزی از پاینی ذکر کرده است )طالبان، ثبایت مساملت های یبمعرف ی زمره

ای آ مزی و  ها لزوما مساملت(، این درحایل است که این پدیده3-144: 1913

ها نیستند و چه بسا اب خشونت مهراه ابش ند و رصفًا معطوف به تغیری س یاست

ای معطوف به تغیریات در سطوح ابالتری نظری مقامات س یایس، هنجارهای 

های  انم انقالب س یایس و حیت رژمی و نظام س یایس ابش ند. آ چنه امروزه به

ریات اسایس را در اند و تغیخواهی موسوم شده های دموکرایسرنگی و ای جنبش

کنند، غالبًا در شلک تظاهرات و  ها و هنجارهای س یایس دنبال می نظام

 شوند.  مزی ظاهر می آ   اعتصاابت مساملت

پژوهشگران دانشگاه جورج  بیین: های معطوف به پیشسازی . شاخص4-4

 Political Instability)ثبایت س یایس  ماسوِن آ مریاک که در قالب اکرگروه یب

Task Force)  اب انم اخبصاریPITF پذیری  اخری آ سیب ی طی دو دهه

بیین  کنند؛ مدیل برای پیشس یایس کشورهای خمتلف را برریس و ارزاییب می

اند. این مدل گرچه بیشرت بر مبغریهای دخیل در اجیاد ثبایت س یایس ارائه کردهیب

یت نزی ثبا های توصیفگر یبثبایت ممترکز است؛ اما شامل بریخ شاخص یب

« ای از رویدادها و فرآ یندهاییمجموعه»ثبایت س یایس هست. در این مدل، یب
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مبضمن »مهراه است و « نظمیدرجایت از خشونت و یب»تعریف شده که اب 

هتدیدهای غری هنادی و غری پارملاین علیه حکومت ای نظم س یایِس موجود است، 

ر این مدل چهار شاخص د«. بدون اینکه لزومًا اب تغیری حکومت مهراه ابشد

-ثبایت س یایس تعینی شده که عبارتند از: جنگاصیل برای س نجش مزیان یب

های س یایس و تغیری رژمی  عامهای نژادی، قبلهای انقالیب، کشمکش

(Goldston et.al. 2010: 190-2008) . 

ها از جامعیت بیشرتی برخوردار است. اب به نسبت دیگر مدل PITFمدل 

ثبایت برد؛ خنست اینکه تعریف یبز چند اشاکل و اهبام رجن میاین وجود، ا

س یایس در این مدل بر رویدادهای غری هنادی مبکی و منحرص شده است و 

به رویدادهای هنادی غری مبعارف )نظری برکناری ای اس تعفای مکرر مقامات 

آ مزی بودن برای  هتدید»عالیه س یایس( توهجیی نکرده است. دوم اینکه رشط 

ثبات کننده ذکر شده، برای رویدادهای یبکه در این تعریف « ومتحک

ثبایت خارج های یبی نشانه های س یایس را از زمرهبس یاری از خشونت

های های ارائه شده در این مدل فقط شامل جلوهشاخص کهسازد. سوم این می

شود و دیگر های س یایس می منازعات و خشونت ی بس یار حاد و گسرتده

ها نظری اعتصاابت، اعرتاضات س یایس و های این منازعات و چالشجلوه

های و شاخص  طور لکی، تعریف گردد. بههای حمدود را شامل منیخشونت

اند و  ثبایت س یایس، ارائه شدهیب ی مزبور بر اسا  رویکردی امنییت به پدیده

د که گرینها را در بر می هایی از منازعات و خشونتبنابراین، فقط گونه

پیامدهای امنییت و ای برون مرزی دارند. اب توجه به اینکه این پروژه اب 

شود، طبیعی درخواست و حامیت سازمان اطالعات مرکزی آ مریاک اجرا می

است که موضوع را در سطح و راس تای اهداف مشخص این سازمان که هامان 

ای ای  قهها و هتدیدهایی اب مقیا  میل و منط بیین چالش ش ناسایی و پیش

های این پروژه  امللیل است تعریف و برریس کند. در هر صورت، شاخص بنی

 ثبایت س یایس چندان مناسب نیست. برای س نجش معومی یب
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 سازی جامع و چند بعدی سوی یک شاخصبه. 4

های بس یار، هایی که معریف و ارزاییب شدند، در کنار ظرفیتسازیشاخص

ها خود سازی آ چنه بیش از مهه در این شاخصهای خایص نزی دارند.  حمدودیت

ها و  دهد، مترکز و گاه احنصار آ هنا بر الگوهای الکس یک چالشرا نشان می

های اخری ما اب    های س یایس است. این در حایل است که در دههدگرگوین

های س یایس ها و دگرگوینظهور و گسرتش الگوهای جدیدی از چالش

ثر حتوالت وسایل ارتباطی، الگوهای جدیدی از مواهجمی. برای مثال، در ا

جمازی اعرتاضات مجعی و ای  های مجعی ظهور کرده، نظری سازماندهی اعرتاض

های اجامتعی که پیش از این های س یایِس جمازی در ش بکهحیت کنش

چننی در اثر گسرتش و تعمیق فرآ یندهایی نظری هجاین  موضوعییت نداشتند. مه

های  ثبایت ا و هنادهای فرامیل و برون کشوری، یبشدن و هماجرت نریوه

های س یایس در سطوح داخیل ها و دگرگوین ی چالش مبعددی به عرصه

اند و ای بر مزیان تأ ثریگذاری آ هنا افزوده شده است.  کشورها وارد شده

های خاریج و هنادهای  چننی، الگوهای جدیدی از مداخالت قدرت مه

ی  مناقشات داخیل کشورها ظاهر گردیده است. مههامللیل در مسائل و  بنی

های  ثبایت، جلوهها و عوامل اجیاد کننده یب بر تنوع خبش یدن به زمینه ایهنا، عالوه

-را نزی حتت تأ ثری قرار داده و بر تنوعِ نشانگان و منودهای یب بروز و ظهور آ ن

بصادی ثبایت س یایس افزوده است. برای مثال، امروزه خمالفت هنادهای اق 

های اقبصادی و اجامتعی امللیل، نظری ابنک هجاین اب رویکردها، س یاست بنی

یک کشور و ای حمکومیت هنادها و اشخاص حقیقی حامک در یک کشور از 

امللیل و ای هنادهای  های بنی امللیل )نظری دادگاه سوی جمامع حقویق و س یایس بنی

امللیل علیه یک کشور ای های بنی مبویل حقوق برش و ...( ای اعامل حترمی

-ها و حبران اعرتاضات و چالش ی هامن اندازه مقامات س یایس آ ن ممکن است به

های  چننی فضاسازی ثبایت س یایس داش ته ابشد. مه های داخیل نشان از یب

های  ای و ای فعال شدن ش بکه های ماهواره های فراگری نظری ش بکه رسانه
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 ی هامن اندازه های آ ن به ای س یاستاجامتعی جمازی علیه یک نظام س یایس 

ثبایت تلقی شود. اعرتاضات و  ای از یبها و تظاهرات خیاابین نشانه میتینگ

اقدامات اجامتعات مبعلق به یک کشور در خارج از مرزهای آ ن )دایس پوراها( 

تواند برای یک های داخیل میچون اعرتاضات و اقدامات گروه خود مه ی نوبه به

ثبات کننده ت اجیاد چالش مناید. رساجنام اینکه امروزه آ اثر یبحکومت ای س یاس

محالت جمازی )سایربی( خمالفان داخیل ای رقبای خاریج یک حکومت به 

مکی از یک محهل چریکی به افزارهای آ ن حکومت، دست اطالعات و نرم

سازی جامع و اکرآ مد برای  تأ سیسات مادی آ ن ندارد. بنابراین، در یک شاخص

گرفت. در چننی  توان این حتوالت را اندیدهثبایت س یایس، منییب توصیف

ها و رویدادهای معطوف به اجیاد چالش ی سازی، الزم است مجموعهشاخص

هایی ها و مولفهشوند. جدول زیر مقوهلکننده در نظر گرفبه ثبات های یبدگرگوین

شوند نشان سازی جامع و  روزآ مد حلاظ را که الزم است در چننی شاخص

 دهد.  می

 ثبایت س یایسهای یبها و مولفهمقوهل .4جدول 

 ها ها و دگرگوین آ ماج چالش عامالن خاس تگاه جنس  رویداد نوع رویداد

 
 
ها/  چالش
 ها دگرگوین

 
-غری خشونت
 آ مزی و هنادی

 داخیل
ها/ مقامات/ هنجارها/ س یاست نریوهای حکومیت

 نریوهای اجامتعی رژمی حکومیت/ نظام س یایس

 خاریج
ها و هنادهای  قدرت

 ادلویل بنی
ها/ مقامات/ هنجارها/ س یاست

 رژمی حکومیت/ نظام س یایس
 نریوهای اجامتعی هجاین

 
آ مزی و خشونت

 غری هنادی

 داخیل
ها/ مقامات/ هنجارها/ س یاست نریوهای حکومیت

 نریوهای اجامتعی رژمی حکومیت/ نظام س یایس

 خاریج
ها و هنادهای  قدرت

 ادلویل بنی
ها/ مقامات/ هنجارها/ س یاست

 رژمی حکومیت/ نظام س یایس
 نریوهای اجامتعی هجاین
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 ها معرف مبغریها آ ماج منشا جنس نوع

هنجارها و 
 ساخبارها

های درون توطئه
حکومیت برای تغیریات 

 س یایس

مداخهل نظامیان در س یاست، 
 کوداتهای انموفق

نریوهای خاریج و 
 امللیل هنادهای بنی

ابزیگران، 
ها، س یاست
 هنجارها

اقدامات س یایس و 
حقویق موثر علیه یک 

 کشور

های س یایس  حترمی، حمکومیت
 امللیل و حقویق در جمامع بنی

 دگرگوین

 آ مزی مساملت

نریوهای بریون از 
 حکومت

ابزیگران، 
ها و  س یاست
 هنجارها

های  فشار موثر گروه
نفع برای  اجامتعی ذی

تغیریات در مقامات، 
 ها و قواننی س یاست

کنار رف ن مقامات ای 
نظر کردن از تصمامیت  رصف

حکومت ای تغیری قواننی در 
گری، حتصن و  اثر الیب

جامتعی های ا تظاهرات گروه
 نفع ذی

نریوهای  درون  
 حکومت

ابزیگران و 
 هاس یاست

تغیری غری مبعارف 
مقامات س یایس و 

ها  از طریق  س یاست
 سازواکرهای هنادی

استیضاح وزرا از سوی 
پارملان، انتخاابت زودر ، 
تغیری ترکیب اکبینه، تغیری 

ها و  س یاست
های اجرایی  دس تورالعمل

 دولت

هنجارها و 
 ساخبارها

تغیری غری مبعارف 
قواننی و هنادهای 
حکومیت از طریق 
 سازواکرهای هنادی

تغیری قواننی عادی و 
های دولیت، وتوی  مصوبه
های دولت ای پارملان،  مصوبه

 ابزنگری در قانون اسایس

امللیل  و  هنادهای بنی
 نریوهای خاریج

هنجارها 
 ساخبارها

حامیت از رضورت 
 تغیریات س یایس

آ شاکر از رهربان اعالم حامیت 
 ای نریوهای خمالف

 
 
 
 
 آ مزی خشونت

از طرف خمالفان و 
 نریوهای اجامتعی

ابزیگران و 
 ها س یاست

اقدامات و اعرتاضات 
آ مزی علیه  خشونت

مقامات س یایس و 
 ها س یاست

هتامج و ترور مقامات س یایس؛ 
ختریب و آ تش زدن موسسات 

 معومی و دولیت

هنجارها 
 ساخبارها

آ مزی رژمی خشونتتغیری 
 س یایس

وقوع  انقالابت س یایس؛ 
 های داخیلجنگ

از طرف هنادها و 
نریوهای درون 
 حکومت

ابزیگران، 
ها، س یاست
 هنجارها،

ها و  تشدید شاکف
مزیشدن آ   خشونت

تعارضات میان هنادهای 
رقیب در درون 
 حکومت

های  اجرای کودات، تصفیه
 خوننِی درون حزیب

از طرف نریوهای 
خاریج و هنادهای 

 امللیلبنی

هنجارها، 
 ساخبارها

تالش برای اجیاد 
تغیریات س یایس از 
طریق مداخهل مس تقمی 

 نظامی

اعزام نریوهای نظامی، اجرای 
 معلیات نظامی

 

اکربرد، نیازمند تعینی وزن مبغریها و منره دادن به هر  ی البته این مدل در مرحهل

کننده( است. این اکر طبعًا ابید اب ثبات  ها )رویدادهای یب یک از معرف

های مناسب و معمول، نظری اس تفاده از نظرات گروِه خربگان اس تفاده از روش
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صورت گرید. البته در این مقاهل از چننی اکری پرهزی شده است؛ زیرا طبق 

ثبایت( وزن هر یک از این های این مقاهل )نس یب و ادرایک بودن یبمفروضه

زمان و ماکن مورِد برریس است. اب این وجود، ایدآ وری دو رویدادها، اتبع 

ها، در منره دادن به معرف کهنکبه در این مورد رضوری است؛ خنست این

ثبات کننده رویدادهای یب« بسامد»و « گسرته»، «شدت»ابید به سه مبغری 

سو به آ ماج آ هنا )اینکه آ ای  ثبات کننده از یکتوجه کرد. شدت رویدادهای یب

ماند ای به سطح هنجارها و ساخبارها  ها ای مقامات ابیق می سطح س یاست در

اکر رفبه در  ها و ابزارهای به کش یده شده است( و از سوی دیگر به ش یوه

آ مزی است ای غری هنادمند و ها )که آ ای هنادمند و مساملتها و دگرگوینچالش

موردنظر  ی جامعهی رویدادها به نسبیت از  آ مزی( مربوط است. گسرتهخشونت

اند، داللت دارد.  بسامد رویدادها  نزی به تکرار و  که در آ ن رویداد دخیل بوده

مورد برریس مربوط است. دوم اینکه  ی تواتر رویدادهای خاص در طول دوره

الزم است آ اثر انباش یت ای فرسایشی رویدادها را در منره دادن به آ هنا حلاظ کرد. 

ثبات وارد مبنوع و مبعددی از رویدادهای یبکه در یک کشور، م هنگامی

دهد، عالوه بر آ اثر انباش یت عیین آ هنا، آ اثر می زمان روی طور مه کننده به

شود. در چننی رشایطی معموال ذهنیت انباش یت رواین و ذهین مه اجیاد می

معومی و حیت مقامات حکومیت به مست ارتباط دادن رویدادها اب یکدیگر و ای 

رود. این ذهنیت و تصور، در نوع  تر و شدیدتر میویدادهای وس یعانتظار ر 

مواهجه اب این رویدادها موثر خواهد بود و اثرات ابزخوردی این مواهجه نزی بر 

عبارت دیگر در اینجا  شلک دادن به رویدادهای دیگر اثر خواهد گذاشت. به

دهی  د در منرهمواهجمی که ابی (Construction)« برسازندگی»ما اب یک فرآ یند 

های رویدادها، آ اثر ذهین انیش  به رویدادهای مربوطه عالوه بر مجعِ مطلق منره

از انباشت آ هنا نزی در نظر گرفبه شود. مبقاباًل اگر در یک کشور، رویداد 

تدرجی آ اثر  های زماین منظمی تکرار شود، به ی خایص اب فاصهل ثبات کننده یب

ثریات ابزخوردی آ ن بر حمیط س یایس اکهش ثبات کننده آ ن و از مجهل تأ  یب

ثبات کننده، برای اولنی ابر در  ایبد. برای مثال، وقوع یک رویداد یبمی
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چنان رویدادی نبوده )مثاًل برگزاری یک تظاهرات  ی ها حصنه کشوری که سال

اعرتایض فریض در کره شامیل امروز ای وقوع یک کوداتی فریض در فرانسه 

مبفاوت از وقوع هامن رویداد در کشوری دارد که به کرات  امروز( طبعا معنایی

شاهد چنان رویدادهایی بوده است )مثال برگزاری یک تظاهرات اعرتایض در 

فرانسه و ای اعدام مقامات عایل س یایس ای نظامی در کره شامیل(. در این 

دهی به چننی رویدادهایی آ اثر فرسایشی انیش از تکرار  صورت، ابید در منره

 ین رویدادها نزی حلاظ شود. ا

 گریی نتیجه .3

س یایس بیانگر وضعییت است که در آ ن، فضای س یایس یک  ثبایتمفهوم یب

گرید و انظران اطمینان چنداین به تداوم وضع ی اهبام قرار می کشور در سایه

های س یایس از پیچیدگی و پواییی زایدی ثبایتموجود س یایس ندارند. یب

کنند. بنابراین، های مبنوع و مبحویل ظهور می ها و شلکگونه برخوردارند و در

طور مس متر نیازمند ابزاندیشی و ابزسازی  های برریس آ هنا بهابزارها و روش

ها و سازی است. در این مقاهل بر اسا  برریس انتقادی مفهوم

 ی های موجود و اب توجه به حتوالت س یایس و اجامتعی چند دهه سازی شاخص

ثبایت تر و روزآ مدتری برای س نجش یبجامع سازیبندی و شاخصمفهوماخری، 

 س یایس ارائه شده است. 

دست آ مدند: خنست  ثبایت س یایس، نتاجی ذیل بهسازی یبدر مبحث مفهوم

ها و  ثبایت س یایس امری چند الیه و مبدرج است و فقط شامل چالشیب کهاین

ها و ت؛ بلکه چالشهتدیدات معطوف به حکومت و نظام س یایس نیس

هتدیدات معطوف به هنجارهای س یایس، مقامات س یایس و تصمامیت س یایس 

  ها فقط در شلک منازعات برونثبایت عالوه این یب گرید. بهرا نزی در بر می

چننی در شلک تعارضات و  شوند، بلکه مهگر منیحکومیت و غری هنادی جلوه

یریات غری مبعارف ابزیگران س یایس منازعات درون حکومیت نظری انسازگی و تغ 

های مزمن میان نریوها و هنادهای حکومیت چننی انسازگاری ها و مه و س یاست
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ثبایت س یایس امری ادرایک و نس یب است؛ یب کهکند. دوم اینخودمنایی می

ثبات کننده رویدادها از کشوری به کشور دیگر و از عبارت دیگر اثرات یب به

دیگر مبفاوت است و این تفاوت انیش از جتربیات و ی  ای به دورهدوره

های مبفاوت از ها و زمانتصورایت است که مردم ای مقامات حکومیت در ماکن

گونه  ثبایت س یایس امری درجایت و طیفیب کهاین رویدادها دارند. سوم این

-س یایس در طیفی قرار می عبارت دیگر، کشورها از نظر وضعیت است؛ به

ثبایت نسببًا اکمل و سوی دیگر آ ن ثبات نسببًا اکمل سوی آ ن یب کگریند که ی

های واقعی در فاصهل میان این دو نقطه قرار دارند. است و البته وضعیت

طور لکی و ای در یک مقطع زماین  توان یک نظام س یایس خاص را به اصوال منی

 در مقاطع ثبات دانست؛ بلکه هر نظام س یایس خاص اکماًل ابثبات ای اکماًل یب

 ثبات است. زمایِن خمتلف به درجات مبفاویت ابثبات ای یب

های داخیل و  سازی خنست بر این نکبه تأ کید شد که عرصه در مبحث شاخص

امللیِل س یاست از پواییی فراواین برخوردار است و تنوع ابزیگران س یایس، بنی

طور دامئ در حال  فعالیت و مزیان تأ ثریگذاری آ هنا به ی الگوهای معل و گسرته

ثبایت س یایس از های یبدگرگوین است. بنابراین، نشانگان، الگوها و رسچشمه

شوند. امروزه در اثر فرآ یندهای هجاین  دیگر مبحول می ی ای به دوره دوره

ای شدن و دجییتایل شدن، مرزهای میان واحدهای س یایس، شدن، رسانه

ها، میان صویرها و عینیتهای س یایس، اقبصادی، فرهنگی و میان ت عرصه

شدت درمه آ میخته است. در چننی وضعییت،  امور حقیقی و امور جمازی به

ها و هتدیدهای معطوف به س یاست داخیل  الگوهای جدیدی از چالش

کشورها بروز و ظهور ایفبه است؛ سپس اب حلاظ کردن ناکت و حتوالت 

-رای س نجش یبسازی نسببًا جامع و روزآ مد بمزبور، تالش شد یک شاخص

ثبایت س یایس تدارک دیده شود، حاصل این خبش از مقاهل به رشح زیر است: 

های مطرح شده در  تر از گسرتهثبایت بس یار وس یع یب ی گسرته کهخنست این

های پیشنی است و سطوح مبعددی شامل نظام س یایس، رژمی حکومیت، مدل

گرید. دوم  ر بر میهنجارهای س یایس، مقامات س یایس و تصمامیت س یایس را د
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آ مزی، خواه از آ مزی و غری خشونترویدادهای مبنوعی امع از خشونت کهاین

امللیل )امع از  حمیط داخیل )امع از جامعه ای حکومت( خواه از حمیط بنی

مدین هجاین(، چه در  ی ادلویل و ای جامعه های خاریج، هنادهای بنی دولت

آ مزی  آ مزی و ای خشونت مساملت فضای حقیقی و چه در فضای جمازی به شلکی

توانند هر یک از سطوح انمربده را اب چالش ای دگرگوین مواجه سازند. سوم می

ثبایت در کنار رویدادهایی نظری اعتصاابت و  های یبدر تعینی معرف کهاین

ها، انقالابت و های س یایس، کوداتها، شورشتظاهرات اعرتایض، ترور

های جدیدی از رویدادها و اقدامات نظری جنگهای  های داخیل، گونه جنگ

های اجامتعی، حتراکت های اعرتایض در ش بکهای، محالت سایربی، مکپنیرسانه

امللیل و مداخالت نظامی خاریج  های بنیگری دایس پوراها، اعامل حترمی و الیب

 برای اجیاد تغیریات س یایس داخیل، نزی ابید مورد توجه قرار گریند. 
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