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  مقدمه
  

دیربـاز بـه عنـوان     رود کـه از  هاى مطالعاتى علوم سیاسى بـه شـمار مـى    اى یکى از شاخه سیاستهاى مقایسه
عرصه پهناور ایـن  . قرار گرفته است اى در نگرش به سیاست مورد بحث و بررسى فالسفه و اندیشمندان شیوه

نگرنـد و موضـوعات معینـى را در    اى خاص به آن ب زاویه مقوله سبب شده است تا محققان سیاست هر یک از
مقایسه قوانین اساسى یونان و براساس معیارهایى چون میزان مشـارکت مـردم    ارسطو با. این حوزه بگنجانند

هـاى مطلـوب و    نمونـه  تـوجهى بـه مصـالح عامـه،     حکومت و نیز وضع صاحبان قدرت از لحاظ توجه یا بى در
بعد متفکرانى همچـون ماکیـاولى، منتسـکیو و     در مراحل .نامطلوب حکومتها را از یکدیگر تفکیک کرده است

بندى خـود از نظامهـاى    براى نمونه مارکس در طبقه. اند پرداخته اى به بررسیهاى خود مارکس از بعد مقایسه
دارى تقسیم کرده و ماکس وبـر نیـز از لحـاظ     دارى، فئودالیسم و سرمایه را به برده اجتماعى ـ اقتصادى، آنها 

مورد مقایسه  ار و مشروعیت، نظامهاى سیاسى را به صورتهاى سنتى، فرهمندى و قانونى ـ منطقى اقتد منابع
موروثى و فئودال، نظـام دیگـرى را    بندى وبر از نظامهاى پدرانه، همچنین آیزنشتات به تقسیم. قرار داده است

لردجیمـز  «و  )1( »دوتوکویل آلکسى«نویسندگان دیگرى همانند  .افزاید مى» امپراتورى بوروکراتیک«با عنوان 
 اى در مورد جامعه و نظام امریکـا و مقایسـه آن بـا نظامهـاى اروپـایى بـه عمـل        گسترده مطالعات )2( »بریس
  .اند آورده

شکوفایى الزم برخوردار  مجموعه بررسیهاى مزبور نشان دهنده این مطلب است که علم سیاست زمانى از
بایداذعان داشت که دانشمندان پیشین تاریخ فلسـفه   از طرفى. ستاى شده ا بوده که با آن برخوردى مقایسه

  .اند اى بوده پژوهشگران سیاستهاى مقایسه سیاسى، درحقیقت به نوعى
ساختارهاى مختلف پى  توان به شیوه کار حکومتها و تعامل میان اى مى درچهارچوب سیاستهاى مقایسه

، تصـویرى از  1نمونه اعلـى  دسترسى به یک الگو یا .ه کردبرد و عملکرد نظامهاى گوناگون را با یکدیگر مقایس
هاى معدود را در موارد زیـاد   هاى تجربى بتوان داده خواهد داد تا با اندوخته شناسیهاى مختلف به دست گونه

  .سپس به یک سلسله اصول و قواعد کلى دست یافت بررسى کرد و
قوانین اساسى یونان باستان،  و وى از طریق مقایسهاى از دوران ارسطو رایج بوده  با آنکه مطالعات مقایسه

اعتقـادات مـذهبى و سـازمانهاى سیاسـى را بررسـى       شیوه زندگى مردم، توزیع ثروت، مسائل تعلیم و تربیت،
انـد و فراینـد    تـرى یافتـه   زمان تـاکنون جوامـع سـاختارهاى پیچیـده     کرده است، ولى بدیهى است که از آن

تـوان بسـادگى بـراى توضـیح و تحلیـل       اى کـه نمـى   ترى شده است؛ بـه گونـه  بیش سیاستگذاریها دچار تنوع
پویایى جوامع،  ضمنًا توسعه ارتباطات،. حکومتى و غیرحکومتى به یک نظریه عمومى دست یافت ساختارهاى

رفتارهاى سیاسى، اقتصـادى و اجتمـاعِى    وابستگیهاى متقابل میان نظامهاى گوناگون و سرانجام تعامل میان
تواند واحدهاى ملى را در مدار بسـته خـود و    دهد که نمى قرار مى ى سیاسى، پژوهشگر را در وضعیتىواحدها

  .بررسى و تحلیل کند مستقل از دیگر عوامل
آن به علت محدود بودن  اى با وجود ناقص بودن تا پیش از جنگ جهانى دوم، مطالعه سیاستهاى مقایسه

متغیرها که از تعداد انـدك واحـدهاى سیاسـى    زیرا تعداد کم. دحوزه بررسى با دشواریهاى کمترى مواجه بو
                                                             
1 .  paradigm 



 اى مقایسه سیاستهاى

٢ 

داشت تا صـرفًا بـه مقایسـه نهادهـاى رسـمى وسـاختارهاى قـانونى         مى شد، محقق را برآن مستقل ناشى مى
سلسله  المللى به یک اى به دلیل همگنى و یکنواخت بودن جامعه بین مبادرت ورزد وتا اندازه دولتهاى مستقل

هـاى مربـوط در سـطح     داده هر چند در روند مطالعات مزبور محقق قادر به تعمیم. ى دست یابدقانونمندیهای
  .جهانى نبود

کارکردهاى واقعـى نظامهـاى    بدیهى است که توجه صرف به قوانین اساسى کشورها به هیچ وجه گویاى
د بـر پایـه قـوانین    سیاسى، فرهنگـى واقتصـادى را بایـ    سیاسى گوناگون نیست؛ چرا که بسیارى از رفتارهاى

  .نانوشته بررسى کرد
احزاب سیاسى و جـز اینهـا    در گذشته، نبود تشکیالت و ساختارهاى غیرحکومتى نظیر نهادهاى صنفى،

مردم صرفًا تأیید کننـده رفتـار سیاسـى نخبگـان      شد تا قدرت در انحصار حکومت باقى بماند وتوده سبب مى
قق سیاست را از لحاظ بررسى و مقایسه حکومتهاى گونـاگون  مح آنکه کار چنین وضعیتى با. حکومتى باشند

  .کننده تواناییهاى بالقوه نظام سیاسى نبود کرد، ولى بازگو ساده مى
محقـق سیاسـت    از آنجا که تعداد معدودى از واحـدهاى حکـومتى از قـانون اساسـى برخـوردار بودنـد،      

شـد، پـافراتر    مغرب زمین محدود مى از کشورهاىاى  توانست از حوزه مطالعاتى معینى که معموًال به پاره نمى
گیـرى از مطالعـات حقـوق     بهـره . نظامهاى سیاسى تعمیم دهـد  هاى مزبور را از لحاظ شیوه کار گذارد و داده

 شد تا عالم سیاست خود را در حصار بررسیهاى حقوقى و حکومتهاى گوناگون سبب مى تطبیقى براى مقایسه
حاکم بر جامعه فراتـر   تاریخى محبوس کند و مطالعات مزبور از توصیف و توضیح وضع موجود و ساختارهاى

چرا در برخى از کشورها فکر دموکراسى راه  پرسید که در این راستا محقق سیاست هیچگاه از خود نمى. نرود
  .اند نبوده سیاسى از کارایى الزم برخوردار یافته است و چرا در بعضى از جوامع احزاب

شـد تـا بخـش بزرگـى از      باعـث ) الحمایگى و جزاینها قیمومت، تحت(وجود استعمار در کلیه اشکال آن 
علت  ضمنًا خود محققان سیاست نیز به. شود داشته اى خارج نگه جهان از شمول مطالعات سیاستهاى مقایسه

انهـاى غیراروپـایى عالقـه چنـدانى بـه      و نیز آشنا نبودن بـا زب  نداشتن اطالعات کافى در مورد این سرزمینها
  .مقایسه این نظامها نداشتند

را که قبًال به تعدادى  اى دوم، مطالعه سیاستهاى مقایسه از جنگ جهانى ظهور کشورهاى نو استقالل پس
محـدود  ) المنـافع بریتانیـا   جامعه مشترك اى از موارد به برخى از اعضاى و در پاره(از کشورهاى غربى و ژاپن 

اى را برآن داشت تا در بررسیهاى  پژوهشگران سیاستهاى مقایسه د، با دشواریهاى زیادى روبرو ساخت وش مى
   .لحاظ فرهنگى بکلى با جوامع غربى متفاوت بودند، مورد مطالعه قرار دهند خود نظامهایى را که از

هـاى حکـومتى و   نهاد گیریهاى گوناگون، درجات متفاوت توسعه نیافتگى، تنوع گسـترده در  وجود جهت
واداشت که با رهیافتهاى سنتى وداع گوید و با  اى را هاى متفاوت تاریخى، پژوهشگر سیاستهاى مقایسه زمینه
در ایـن  . دهنده تعامل میـان متغیرهـاى فـراوان اسـت، مـأنوس شـود       گیرى از روشهاى نوین که توضیح بهره

 قابل توجه آنکه. کرد مى آنها جلب نظر مىنظامهاى گوناگون سیاسى بیش از افزایش ک وضعیت تنوعات کیفى
افریقـایى و امریکـاى    درصد جمعیت جهان را کشـورهاى آسـیایى،   75درصد واحدهاى سیاسى و  63تقریبًا 

   .دادند التین تشکیل مى
مطالعه قوانین، ایـدئولوژیها   توانست صرفًا خود را در محدوده این ترتیب از آن پس محقق سیاست نمى به



 اى مقایسه سیاستهاى

٣ 

قوانین اساسى کشورهاى مختلف بپردازد؛ بلکه  حکومتى قرار دهد و تنها از بعد حقوقى به مقایسهو نهادهاى 
عوامل مزبور، کلیـه سـاختارها و فراینـدهایى را کـه بـه نحـوى از انحـا در         ضرورت داشت تا عالوه بر بررسى

 رچوب ایـن در چهـا . مسائل سیاستگذارى نقـش داشـتند، مـورد امعـان نظـر قـرار دهـد        مشى سیاسى و خط
انتخابـاتى، اشـکال گونـاگون     نفـوذ، فراینـدهاى   مطالعات، فرایندهاى حکومتى، احزاب سیاسى، گروههاى ذى

درنظامهاى اروپایى، امریکایى و مناطق غیـر غربـى مـورد     پذیرى سیاسى و جز اینها ارتباطات سیاسى، جامعه
 داد، در تعمیم اى مورد انکار قرار مى مقایسهمحققى این متغیرها را در مطالعات  مقایسه قرار گرفتند و چنانچه

  )3( .شد هاى خویش با مشکالت زیادى مواجه مى یافته
اى داشـت، دگرگـونى    عمـده  اى نقش عامل دیگرى که در گستردگى فضاى مطالعاتى سیاستهاى مقایسه

در اروپـا و  دوم و ظهـور کشـورهاى سوسیالیسـتى     پس از پایان جنگ. الملل بود فضاى ایدئولوژیک نظام بین
تنوع و پیچیدگى خاصى برخـوردار شـد و از ایـن رو حـوزه مطالعـات       المللى از سایر نقاط جهان، جامعه بین

  .به عرصه بررسى نظامهاى سوسیالیستى نیز کشانیده شد اى سیاستهاى مقایسه
هى بـا نگـا  » انقـالب رفتـارى  « اى تحت تأثیر تحوالت مزبور سبب شد تا پژوهشگران سیاستهاى مقایسه

از رهیافت علمـى و رفتـارگرایى، محققـان را در     گیرى بهره. جدید نظامهاى سیاسى گوناگون را بررسى کنند
اى حـوزه وسـیعترى را در نظـر گیرنـد؛ ثانیـًا       سیاسـتهاى مقایسـه   داد که اوًال براى مطالعـه  وضعیتى قرار مى

عات خود دقت بیشترى ـ کـه در خـور    واقعیات موجود انجام دهند؛ ثالثًا در مطال تحقیقات خویش را براساس
  .هاى سیاسى نظمى تازه دهند علمى است ـ مبذول دارند و رابعًا به نظریه بررسیهاى

کند،  سیاست داخلى ایفا مى المللى درتشّکل ساختارها و فرایندهاى به موازات نقشى که نظام سیاسى بین
شود؛ بـه نحـوى کـه پژوهشـگر      برداشته مىالملل  بین سیاست اى و مرزهاى تصنعى میان سیاستهاى مقایسه

هنگام مقایسه نظامهـا و فراینـدهاى گونـاگون، تعامـل میـان محـیط و        اى ناگزیر است به سیاستهاى مقایسه
 در این روند در فرایند مطالعات سیستماتیک، آثار مختصـات . المللى را در نظر گیرد بین ساختارهاى داخلى و

  .گیرد المللى نیز مورد توجه قرار مى م سیاسى بیننظامهاى سیاسِى ملى برکارکرد نظا
  


