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Abstract 
The main purpose of this article is to analyze the disintegration of government in 

third-world countries using network policy. Although networks pursue different 

goals, they seek to strengthen the resources of the relationship between 

individuals. In network politics, the central position of action, political power is 

the subject of conflict and gaining more power is the most important goal of 

political action. The interaction between these two concepts, That is, social capital 

and network-based analysis means adopting a network perspective on social 

capital in a qualitative way and involving the government in this analysis. The 

results of this study show that specific resources are flowing within the political 

networks, which include social capital or integrated capital, depending on the way 

of distinguishing people inside the network From others outside the network. 

Although these networks seek to gain a greater share of society's scarce resources 

of political power, economic wealth, and social prestige, the main issue in the 

conflict is the acquisition of political power. The point of contention is the state 

arena or within and around the state. Although research on The social structure 

has been the focus of network analysis, network policy, while considering both 

structural and cognitive-normative dimensions, emphasizes the quality of norms 

and the type of strategies that political actors adopt to achieve greater political 

power. 
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 چکیده
گسللیگی ا لت،د لک ورللیکهها  سهم بللی  به ا بر ازهم یتح هدف اصلل ا ا م اله،   

شبک  بد  بیه بیفهله از  شبک ا بد. اگرچ   ونند  ااه هه اهداف ایفهتتا کا لنبهل اااا ا

احیکا  ه  هه اصل ا اشبک لک بیهبد اا بیم افرال هسیند.لنبهل تلی د انهبع کابط ب 

بسم بیریر از قدکت  اسمونش با ایضیع نزاع ت وسب  بیه هدف از  م ترتکزا  قدکت 

ل ونرا بیم ا م لت افسی ؛  عنا براه   ا یمهعا ت تح یلکهمتکزا بیهبا ابد.ونش

شبک  شبک     عنا اتگهذ انظرا  شییهابینا بر  براه   ا یمهعا ب   اا ویفا ت اا ب  

رهم االخیل بد. نیه ج ا م تحلیق ن صا لهد و ؛ورلم لت،د لک ا م تح یل ا انهبع خه

ل لکتم بیهبا لک  ر هم هسیند و  بسی  ب  نیع تمه ز گذاشیم افرا اههلک لکتم شبک 

براه   اجیمعا ا براه   ا یمهعا  ه  شهال  شبک   به ؛ شیلاشبک  به ل  رام بیرتم از 

هاع   عنا بسم بیریرا از انهبع ومیهب ای یل لک   ویشنداهه اا نک  ا م شبک  ت یل

ص ا اقدکت بیهبا  ثرتت اقیصهلا ت انز،د ا یمهعا کا لکاخییهک لاشی  بهشند  ایضیع 

م لت،د احل نزاع  عرص  لت،یا  ه لک لکتم ت پیراای.نزاع  لبییهبا ب  قدکت بیهبا ابد

بهخیهک ا یمهعا  وهنیم احیکا تح بد. هرچند تحلیق لکایکل  شبک ا بد ااه  اا یل  ا

هنجهکا  بر ویفید  - زاهم ب  ابعهل بهخیهکا ت ابعهل شنهخیابهتی   هم اابیهبد شبک 

بیراتژ ریرا   اههاهنجهکهه ت نیع ا بسم بی بییهبا ب   با براا ل بیه ر رام  ز او  ون

  لاکل. دیتأو  وننداقدکت بیهبا اتگهذ ا
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 مقدمه

یاسیییی  راسی وسیییاسیییی و متورم دورد و   امی  باحث علوم سییی دولت در م
سی  ئورم سیا ش سدون  ی با متوریت قروردودن وین مفهوم  و وجت اعپردوزون و وندی
  پردوزند. وگرچه در ووویل دوره مدرن  دولتل میئپردوزم در باب مسیییاهینظربه 

و متساسیییا با  تودر در  1980 دریج و ووویل دهه متور وین مباحث بود وما به
صه علوم وجت اعی  نظریه ول للی شدن و نهادهام بینهام جدید در باب جهانیعر

(  با 1985اه مبتث دولت رو به اسارم گذوشیییت.  دو وسییی)اچ و   آمدوجود هب
نگارش اتابی اه در زمیسه دولت و مباحثی اه درباب دخالت دولت در نهادهام 

 ول للی شد.شدن دولت در مباحث بینول للی ونجام دود  باعث مطرحبین
یرم و وم اانونی و متل درگمقاله با ذارِ وین ن)ته اه دولت مسیییاله در وین

هاسییت  در   ش وسییت  ا مسفات ناشییی وز مساب  وم وز شییب)همساقشییه بین مج وعه
سی  ومرم  سیا ست اه ع ل  ا یاب رو بروم خود باد ببرد. مراز ثقل وین  ف)ر وین و

شب)هِ قدرر ونجام می ست اه در  دنبا  بادبردن مسفات خود گیرد و وفرود بهو فاقی و
وم در دونشِ سیاسی مورد بتث یده  وبتدو  تلیل شب)ههستسد. درروستام  تلیل وین و

بر وبااد ساختارم و  ع وهشود. هام وین ومر مشخص میگیرد و س س حوزهقرور می
اه  سییرمایه مجت ایها؛ یاسی ها  در وین  تقیق بر باد سییوم شییب)ههسجارم شییب)ه

شد  بتث خووهد وستف ونتصارم و وختصاصی مهاسرمایه موجود در شب)هه ان 
 مومقدمار ضییرورم بروم ورود به بتث سیییاسییت شییب)هو  رایا وین سییه باد  

شییود اه با و خاذ اارگیرم وین  تلیل در حوزه دولت ونجام میدرنهایت  بههسییتسد. 
 شود  ا به موضوع وصلی علوم سیاسی؛دولت  بازگردیم.وین روی)رد   ش می
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به   وموستفاده وز مساب  اتابخانه)ویسی وست اه با   -روش ونجام وین  تقیق   تلیلی
 پردوزد.وم در حوزه دولت می تلیل سیاست شب)ه

 چیست؟ یاتحلیل شبکه. 1

وجت اعی شیییب)ه وصیییط حی وسیییت اه  وز حوزه فسی و فساورم وورد حوزه علوم
شییوند  وزج له آب  برو و ها  اریف میهایی اه در وین عرصییهوسییت. شییب)هشییده

 علومدر  (.p.245.2004  1بر ه ین موضیییوع هسیییتسد بویرول)تریسییییته  ه گی دو  
وجود مسیر غیررس ی ه اهسگی میان اارگزورون وجت اعی و ونسانی  شب)ه نشان وز 

عسوون شیییب)ه به»وز  وین  فسییییر به ماسام گذور .(Granovetter, 1985 ونسیییانی بود
صط ح ست.  3معسوون مفهوشب)ه به»به « 2و ست و سبی و سان چ شب)ه در وین مفهوم  ب

ضام یک جاماه یا گروه ع ل می س)ی  اسد  اه بین وع شب)ه . (1۶: 138۷نرد و دیس
دهسده اه نشیییان 5ط باورو  ادودم وز  4نقطه یا گرهوسیییت وز حدوقل سیییه مومج وعه

 مهاوفرود  گروه  وونسدیها مهاسیییت. وین گروهوجود ور باط میان گرهوجود یا عدم
سازمانو شسدوحدها یا  ست (Ashtarian, 2009  ها با شی متقابل بین مردم و شب)ه اس  .

. در وین شب)ه  دو عسصر (Brugman, 2010  ردیگیماه بین وعضام یک گروه ش)ل 
 موشیییب)ه مِهالیها  ویژگی عام  تلآن لیو تلهیجزاه  الی و جزئی وجود دورد 

سته ست. وین دو متور عبار سد وز: د ضوعار یا ه ان گره موو با  هاتیها  موقاوز مو
یا ور باطار  7هاپیوند  6هاوز رووبط میان وین موضییوعار اه لبه مواسشییگرون و دسییته

 .وجت اعی وست مهادهیوز پد مو. وین مفاهیم آغاز درك شب)هشوندینامیده م
شب)ه صد آنها میاارگرفتهها بهوم وز روشوم  مج وعهدر  تلیل  شوند اه ق
ست تلیل رووبط بین   & ,Slaninová, Martinovič, Dráždilová, Obadi  ساختارها

                                                                                                                                 

1. Boyer 

2. Network as a Term 
3. Network as a Concept 
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6. edges 

7. links  



 535     دولتیت سیاسی قدرسرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به  ریتأث

 

Snášel, 2010)گیرد و در صییورر مسییتقیم و غیرمسییتقیم ونجام می.وین ور باط به
 (.p .4-3.2015  1شود ژونگسطوح مختلف ونجام می

  در علوم سیاسی یاتحلیل شبکه. 2

شب)ه سی به ووویل دهه سابقه  تلیل  سیا و در وین دورون  گرددبر می 80وم در علوم 
ست اه وز  س»و ستیشب)ه  ستفاده  «2مگذورا صه نیز با وین و شگرون وین عر شد و اس

.در علوم سیییاسییی  وسییتفاده وز (Hazlehurst, 2001 مج وعه مورد تلیل قرور گرفتسد 
شب)ه  شد اه مبتسی  رووبطوم بروم تلیل  ستفاده  بین اارگزورون دولتی و غیردولتی و

سیییتفاده شییید. لوبل و ( وp .123.2010  3هام ووقای و درسیییت بودند آل)انیزبر دوده
 دونسدیرو عووملی م مگذوراستیس مهاشب)ه( 2001 و  رو و میستروم ( 200۷ فالتون 

؛ به (Arnold  2011 شییودیوظایف نظام بورواروسییی م اه باعث  سییهیل در وجروم
بورواروسی ع ومی در  مها سهیل   شگذورم بر هام سیاستشب)ه ری أثبررسیِ 

به  موشییب)ه ع وه بر روی)رد  پردوزند.می مگذوراسییتیرور سییقبو  و وجروم وبت)ا
ست ست اه به نقش نخبه -گرویی و ه )ارونهاثررگذورم  دو روی)رد سیا گرویانه و

ست سیا گرویی بر اثررروی)رد  گذورم می پردوزد.اارگزورون دولتی و غیردولتی در 
گرویانه بر  ایین نخبه –نیازهام سییییسیییتم   راز دورد و درمقابل  روی)رد ه )ارونه 

 ,Rannei, Faghihi, & Mortazavi ها  وجه دورد بخشییی دولت بر   امی سیییاسییت

ها نیز بر بار ودبیار نظرم وین حوزه   درزمیسه شب)ه(Knoke  1994.  تقیقار (2010
شب)ه ستفاده وز  تلیل  ستیژ  وم وفزود و با و مفاهی ی چون هژمونی  قدرر  نفوذ  پر

باضییی وز  تقیقار علوم سیییاسییی اه با روی)رد در   رو بررسییی ارده وسییت.و.... 
 لیچی و   ور باطی شییهروندون بر رفتار سیییاسییی آنها مهاشییب)ه ری أث وم بهشییب)ه

هام وسییت اه پروسییهپردوخته وسییت  مدلی وروئه شییده (P .5۶. 2009  4سییوباشیییما 
وسییت و هام مختلف بررسییی شییدههام مختلف و در جغروفیور باطی  وسییط گونه

                                                                                                                                 

1. Zhang 
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به  لیگلی و ما سو بایاشیوست. بازن ایی وین ولگوها در رفتار سیاسی آنها  تلیل شده
هام ور باطی مختلف سیاسی با شب)ه هاممقایسه نژودم و قومی و روبطه آنها در گروه

 مهاپیامدم وز  فاور شیییب)ه وین رفتارها اه  ونددهیرسیییوند و به وین نتیجه پردوخته
 .اسسدیاه وین وفرود در درون آن ع ل مهستسد وجت اعی 

آن بر گرویش  ری أثوم وفرود و شییب)ه تقیقار دیگرم درزمیسه ور باطار درون
شان می شده بود اه ن سی آنها ونجام  شب)هسیا ها باعث بادرفتن درك و دهد اه 

( و آنها رو به فاالیت سیاسی p .312.1995  1شود  آاتلت و وس روگی وفرود میآگاه
در میان  (Jang  2009. پژوهش (p .215.2002  2دورد  بکو مشییارات در آن وومی

سییییاسیییی در درون  مهابتثوین نتیجه وسیییت اه  دِیمؤ  دهسدگان آمری)اییمرأ
سی وفرود ا ک مشخصی نهبین مهاشب)ه سیا بل)ه با  اسدی سها به وفزویش آگاهی 

شهروندون دربروبر وف)ار و شفافم مهادهیقروردود  ضاد میان تفاور  باعث  شدن    ر
 ریااندیدوها و وفزویش آگاهی آنها شده و وز آن طریق بر سطح مشارات سیاسی  أث

 .گذوردیمثبتی م

 مثابه تحلیل سرمایه اجتماعیبه یاتحلیل شبکه .2-2

سرمایه وجت اعی وست. ویده  ی)ی وز چهار روی)رد مطرح در  ئورم موروی)رد شب)ه
دوروم  ااریف متادد  وشیی)ا  متسوع و وجزوم گوناگونی وسییت و   سییرمایه وجت اعی

  هسجارهام (1990 ال ن   : بروماسدیبسیییته به هر نظریه  شییی)لی خا  پیدو م
 Putnam(ه بستگی گروهی و بروم 1993 و پو س  ( 1983 هیچتر   وجت اعی  بروم

وسیییت. سیییرمایه وجت اعی   دووطلبانه و مدنی مهامشیییارات در سیییازمان (2001 
به مساب  دردسترس  دروبتدووند  ارده وشاره (Burt  1999و  ( 199۶ طور اه فلپ ه ان

خوردن ویده سرمایه ماسام گرهوین به. (Lin, 1999  وجت اعی وشاره دورد مهادر شب)ه
روی)رد  .وز سییرمایه وجت اعی وسییت مویا  لقی شییب)ه مووجت اعی به  تلیل شییب)ه

)ه ید در وین گزوره خ موشیییب با یه وجت اعی رو  یه  ؛صیییه ارد به سیییرما سیییرما
ست اه بین وفرود برقرور وجت اعی  شب)ه  دشویمماحصل رووبطی و اه به مج وعه یا 
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ها رو وین  لقی  در  اارض آشیی)ار با روی)ردم وسییت اه شییب)هنیز مشییهور وسییت.
. برخی بر وین باورند اه نباید  تلیل سییرمایه دوندیبخشییی وز سییرمایه وجت اعی م
بل)ه در  تلیل سییرمایه وجت اعی باید به    قلیل دود مووجت اعی رو به  تلیل شییب)ه

 مدوف  روی)رد وخیر وسییت: نی رز  وجه دوشییت. روبرر پا سام  مهموبااد دیگر آن نی
مسظور وز سییرمایه وجت اعی  وجوه گوناگون سییازمان وجت اعی نظیر وعت اد  »درووق   

وز  یها رو وجهآشیی)ارو  شییب)ه ؛پا سام .(Putnam, 2001 « ها وسییتهسجارها و شییب)ه
  سییرمایه وجت اعی مودر روی)رد شییب)ه اهیدرحال  دوندیوجوه سییرمایه وجت اعی م

شب)ه موهیسرما ست اه در درون  ست. بدینو سرمایه وجت اعی ها در جریان و ماسا  
شب)ه ستپیامدم وز وجود  شتن در رونیو وزو (Burt & Panzarasa, 2008  ها   قروردو

. وعت اد  ع ل ورزم ماین وسییتبروم اسش موهییک شییب)ه  مااد  دوشییتن سییرما
سرمایه وجت اعی در  دستنیمتقابل  آگاهی و مووردم وزو ه گی پیامدهایی وز وجود 

شب)ه ستسد. مسظور وز اسشدرون  شدن حد بر ونتظار برآورده دیورزم ماین   أاها ه
وقتصیادم  سییاسییی   موخووسیته  ووندیا  مهوسیت. وین خووسیته مایسی وز خووسیته

گفت اه بسییته به موضییوع و متتووم   وونی  مرونیوزو فرهسگی و وجت اعی باشیید.
شب)ه شی اه روی)رد  شب)ه هم  موپژوه ست   سرمایه وجت اعی رو و خاذ ارده و به 

یاسی وبزورم  لقی شود اه  وسط اسشگرون درجهت رسیدن  ؛متغیرم مستقل  ووندیم
صی به اار گرفته م شود اه پیامد  و هم متغیرم شودیبه وهدوف خا سته  سته دون ووب

 .(Chrissy, 2011  اسشگرون وست مریگور باط

 «یاشبکه سیاستِ»طرح اولیه  ؛سرمایه اجتماعی در سیاست. 3

وجت اعی و متیط به دو متیط درون  وونیجهان زیست ونسانی رو در نگاهی الی م
یا متیط ببرون یک ارد. مسظور وز متیط درون یول للنیوجت اعی  وجت اعی   ف)

هام متسوعی بسدمدسته  وونیسرزمیسی دوخل مرزهام ملی وست. هرچسد م همتدود
ش)متیط درون مهاوز حوزه صر   سیم   آن وروئه ارد دهسدهلیوجت اعی و عسا وما  ق

وجت اعی به چهار حوزه وجت اعی  حوزه فرهسگی  حوزه وقتصیییادم و متیط درون
وجت اعی رو حوزه سییییاسیییی  ه ه عساصیییر موجود در متیط الی درون تیدرنها

بازیگردربرخووهدگرفت. دولت نه بازیگر حوزه سییییاسیییی  نی ر)ه مهمبل   سها 
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وسییت اه در یک  ییها. مسظور وز دولت نیز مج وعه دسییتگاهشییودیمتسییوب م
ماسا  بدینحق ونتصار مشروع زور برخوردورند.سرزمین و مرزهام خا   وز ودعا و 

دولتی و قووم ح)ومتی در چارچوب مرزهام  مهادولت مج وعه ه ه دسیییتگاه
عسوون  تلیل دولت به موصلی  تلیل سیاست شب)ه  موضوع وجهیملی وست. درنت

 .وز سرمایه وجت اعی موااوم با وستفاده وز درك شب)هجایگاه سیاست وست: دولت
آمیختگی آن با سیییرمایه وجت اعی بروم  تلیل وسیییتفاده وز شیییب)ه و درهم

درووق   ویده سییرمایه موضییوعار مر بط با سیییاسییت  مسییبوو به سییابقه نیسییت. 
شب)هوجت اعی و   ست مورد وجه قرورگرفته موتلیل  سیا   بیش وز آن)ه در حوزه 

شد صاد و جاماه مهادر حوزه  با سوقت وین دو حوزه  مهادهیبروم  تلیل پد یشسا
ماریو دیانی و  مهابه پژوهش  وونیموردوسییتفاده قرورگرفته وسییت. در وین میان م
وجت اعی و  مهان جسبشبروم  بیی موهل ور آنهیر وشییاره ارد اه وز  تلیل شییب)ه

ست. دیانی مورود آن ستفاده ارده و ست و سیا ستفاده وز  اوشدیها به عرصه   ا با و
 مهاچیسییتی ماهیت و چگونگی روند  تولی جسبش به مسییئله مو تلیل شییب)ه

رو بهترین وبزور بروم و خاذ نگاهی  موسیییاسییی ب ردوزد. وو  تلیل شییب)ه -وجت اعی
  2001 هل ت آنهایر . (Diani, 2003  دوندیوجت اعی م گرو به سیییاختارهامووق 
شب)ه ( 2004 ستفاده وز روی)رد  . پردوزدیبه  تلیل جاماه مدنی جهانی م مونیز با و

له قا خاذ اهم مووو در م یانی و  اه د با روی)ردم  تا  یل نقش روسییی به  تل رده بود  
نازم در آل ان دوره  یل پردوزدیم 1930 ا  1925وعضیییام مسفرد در حزب  .  تل

آن بر  ریوز ورود و خروج وین وعضییا به جرگه حامیان حزب نازم و  أث موشییب)ه
  دستاورد وو در وین مقاله بود. وما روی)رد سیاست هامگسترش جسبش طرفدور ناز

سیییرمایه »ها نیز وز مفهوم وسیییت. در برخی پژوهشروی)ردم مت ایز  موشیییب)ه
 مهامچون حاا یت قانون  آزود ییهابروم وشیییاره به ورزش «ح)ومتی _وجت اعی

وست. وین نوع شده ها بروم هر ح)ومتی وستفادهمدنی و سیاسی و سرمایه بودن آن
 .پردوزندیها  به  تلیل در سطح اشورها مپژوهش

شب)ه شد اه روی)رد  شاره  سرمایه ی)ی وز چهار روی)رد مرب موو وط به نظریه 
 مو  اماً مترودف با روی)رد شییب)ه موماسا  سیییاسییت شییب)هبدین؛ وجت اعی وسییت
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شب)ه ست  سیا ست. ی)ی وز مفروضار  ستا با روی)رد هم موسرمایه وجت اعی نی رو
ها در گردش در درون شییب)ه مهاهیسییرمایه وجت اعی   لقی وز سییرما موشییب)ه

ماسا  سرمایه وجت اعی  دورویی مهم موجود در ن سرمایه وجت اعی وست. بدینعسووبه
وجوه  نی ری)ی وز مهم. وسییت اه میان وفرود برقرورشییده وسییتچارچوب ور باطی 
   تلیل مووین وست: در روی)رد شب)ه موو سیاست شب)ه مووفتروو روی)رد شب)ه

سرمایه وجت اعی و در قالا ونج ن صلی بر  ست ی ووفق مهاو   ع ودم میان مردم و
سیاسی و سطح  تلیل نیز  مها   تلیل وصلی  شب)همودر سیاست شب)ه اهیدرحال

 .وست موفرو ر وز روی)رد شب)ه موماسا  سیاست شب)هدولت وست. بدین
صه  چسین خ  وونیرو م مودر سطح الی  خطوط وصلی  تلیل سیاست شب)ه

شب)ه ؛ارد صی در درون  سته به نوع  مهامساب  خا ستسد اه ب سی در جریان ه سیا
گذوشیییتن وفرود درون شیییب)ه با دیگرون بیرون وز شیییب)ه  پیامدهام متفاو ی زی  ا
سییهم بیشییترم وز مساب   اوشییسدیها مرغم ویس)ه وین شییب)هبارخووهسدآورد؛ علیبه

صادما یاب موجود در جاماه یاسی قدرر  سی  ثرور وقت و مسزلت وجت اعی  سیا
رو دروختیار دوشته باشسد  موضوع وصلی نزوع  دستیابی به قدرر سیاسی یاسی  وون 

ص  صه  مریگمی  ست. متل نزوع  عر سایر مساب  ا یاب و شیوه  خصیص  درمورد 
  مسظور وز رونیدولتی یا در درون و پیرومون دولت بر سر قدرر سیاسی وست. وزو

در  تلیل دولت وسییت. در ویسجا   مول شییب)ه  ااربسییت  تلیموسیییاسییت شییب)ه
چسدپاره وز  موعسوون مج وعهرو به (فقط ح)ومت یا قوه مجریهنه دولت   وونیم

سیاسی فاا  در رقابت بر سر مساب  ا یاب دونست اه در آن  هرادوم وز  مهاشب)ه
 سلط بر آن بخش  تیوفرود حاضر در هر شب)ه بر سر  سلط بر شب)ه خود و درنها

سیاسی   مهاهدف  صرف قدرر سیاسی  درحا  رقابت هستسد. شب)ه وز دولت با
سیییک  ووحدهایی هسییتسد اه هم فرو یا فروسییوم وحزوب و ووحدهام  تلیلی ا

وز  موشیییامل مج وعه  ووندی  یک حزب سییییاسیییی مرونی. وزواسسدیفاالیت م
شد  مهاشب)ه سی با سی مهامخصو  وحزوب فروگیر یا جبهه سیا یا ویس)ه  (سیا

شامل وحزوب سیاسی مختلفی باشد اه   ووندییک شب)ه سیاسی بزرگ و گسترده م
 .وندن با ی)دیگر متتد شده پیرومون یک فرد /یا یک ویده و هدف ا
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آن رو . (Jones & Woolcock, 2009  هرچسد  اریف پروگ ا یسیییتی وز شیییب)ه
سیییاسییی رو باید  مهاوما شییب)ه  اسدی اریف م «نزدیک مهایوز دوسییت موچرخه»

سیاسی  وین  مهاپروگ ا یستی وز شب)هدونست. در  اریف  هایوز وین دوست  ر یوس
متفاور وز دوسییتان نزدیک به  مهاوز وفرودم مختلف در حلقه موها  چرخهشییب)ه
دور ر هستسد اه هرچسد  مهاهیها  ا حامیان آنها در ددر مراز شب)ه  انیپهم و هم

هام وما وجابت مساف  وقتصادم   تقق آرزو  به شب)ه پیوسته وست ددیلیبه  دیههر 
مرو ا وجت اعی  مخرج مشییترك هدف ه ه وعضییا سیییاسییی و ور قا در سییلسییله

. وین وهدوف در بسیییترم اه سیییاختارهام  اریخی دولت شیییودیمتسیییوب م
ماسا  . بدینگذورندیم ریشیییده و بر وین سیییاختارها  أثپی گرفته  وندوجودآوردهبه

 مهاارچوبسیییاسییی  عامل وصییلی  دووم چ مهابازیگرون شییب)ه مهاموسییترو ژ
ف)رم  مها اریخی دولت وست. وین  لقی وز وسترو ژم  متصو    ش -ساختارم 

ووقایت اه اسشییگرون  یاسی درنظرگرفتن وین ؛بوردیو وسییت. به نظر وو  وسییترو ژم
ها وز ن  سییرچشیی ه ع ل اسشییگرون   جربه خود آرونیقی دورند. وزو یع وهدوف و

سترو ژ ست. و شگرون  مهامووقایت و سی برمبسام مسطقِ مهاشب)هاس ع لی  سیا
ستوور وست. بسابروین  هسجارهام شب)ه سترو ژ مهاو ها آگاهانه آن مهامسیاسی و و

مرزهام نظام   ووندیآنان با دیگرون خارج وز شیییب)ه خود  م یبخشیییزیبروم   ا
سیاسی رو مشخص اسد. موضوعار موردع قه در یک شب)ه سیاسی ضرور اً در 

بروم    شقدرر  میل  وروده و  بودن بار وسییت. مسظور وز درور باطقدر ور باط با
اسا  حفظ و بسط قدرر وست. موضوع موردع قه و متل نزوع میان وفرود بروم 

شخص ضوع  م شترم وز آن مو سهم بی صاحا  ست. وزو  شب)ه و   رونیاسسده نوع 
ی سیییاسییی  قدرر و متل نزوع نیز عرصییه ع وم مهاموضییوع موردع قه شییب)ه

 طوروخص وست.طوروعم و عرصه دولتی و در درون یا پیرومون دولت بهبه
چه »  پاسخ به دو پرسش زیر بسیار مهم وست: مو  در  تلیل شب)هیطورالبه

ست؛ ا درچیزم موضوع  باد شب)ه و شتیبانی   دیی  خدمار   اادمیان وعضام  و پ
)ه مهم عاروط له هدف وز  نی ر  ح ایت ماسوم و ... و ویس باد به م ووردشیییدن 

چیسیییت؛ دسیییتیابی به نیازهام وولیه  وفزویش درآمد  ونجام  اهدور وجت اعی یا 
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شب)ه .(Jones & Woolcock, 2009  هانی رایبی وز و ست  سیا صل  مودر  جایگاه  و
ورزم  قدرر سیییاسییی  موضییوع نزوع و دسییتیابی به  وون بیشییتر در متورم اسش

شیوه  خصیص مساب   مهم مریگمی ص  سیاسی هدف وز اسش نی ردرمورد  ورزم 
جایگاه و هدف  اسسدهنییعسوون موضییوع نزوع   اوسییت. مفهوم قدرر سیییاسییی به

 .وست مو  الیدووژه  تلیل سیاست شب)هورزماسشگرون سیاسی وز اسش
وسییت. درمورد چیسییتی  مومفهوم مرازیت وزج له مفاهیم مهم  تلیل شییب)ه

نظر وجود ندورد وما در وین مورد و فاو منظرمرازیت و بسیادهام مفهومی آن و فاو
سبی وجود دورد اه ر سسجی در مفهوم جاماه  وونیوولیه وین مفهوم رو م مهاشهین

ست اه در گروهش ماروف «ستاره» ست اه مسظور وز آن فردم و ست یا  نی رج و
ست اه در اانون  وجه گروه قرور دورد درووق   . (True & Mintrom, 2001  فردم و

ست. سیاست وها بودن قدرر در شب)هقارندهسده خصلت نامتمفهوم مرازیت نشان
شب)هبه موشب)ه شب)ه رووبط  مهامثابه رقابت وفرود درون  سلط بر  سی بروم   سیا

در قالا مفهوم مرازیت    وونیوز دولت رو نیز م بخشییپیرومون خود و  سیلط بر 
شب)ه شب)ه و میان  دیگر مورد  مهامرازیت مجاورر و مرازیت بیسابیسی در درون 

ست اه به مواه مرازیت مجاورر  نقطه صوررنی تلیل قروردود بد سط طوو رمتو
 باشیید  قدر  سد ر وسییت  رکیبه مراز نزد یوول قیطربه ها نزدیک وبه الیه نقطه

 Mohammadi Kangarani, Shamkhi, & Hosseinzadeh, 2011). ماسییا  اییه بییدین
شترم باشد  وز وم)ان   رکیاسشگرم اه به اسشگر وصلی در حوزه سیاست نزد بی

بروم دستیابی به وهدوف برخوردور وست و در مورد مرازیت بیسابیسی  اسشگرونی اه 
ستسد  وز وم)ان ب شب)ه خود ه رم بروم قرورگرفتن در اد دوروم موقایت بیسابیسی در 
. وین باشییسدیبرخوردور م  موقایت مسییلط در شییب)ه رووبطی اه درگیر آن هسییتسد

درون یک پاره  مهات مسلط در مج وعه شب)هح)م در مورد قرورگرفتن در موقای
شب)ه ست  سیا ست. در  تلیل  صادو و مرازیت رو به نوع   وونیم مووز دولت نیز 

 (1985  قسیم ارد. میستز و شوور ز  موو مرازیت بین شب)ه موشب)همرازیت درون
ر ور باطی د موبه وه یت وین پله نامسدیم « تلیل روس»در  تلیلی اه خود آن رو 

شب)ه شاره مو تلیل  صو    موشب)هوند. هرچسد وه یت مرازیت دروناردهو مخ
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ووق   مرازیت ام گرفت وما بهرو نباید دسیییت (قدر  سد در هر حوزه مهاشیییب)ه
 (هاو حتی سایر حوزه بیشترم بروم اسش در حوزه مربوطه  مهاوم)ان موشب)هبین

)ه نه شیییب یا اه در م ند  مهادورد. وفرودم  )ه خود  وع مختلف قرور دور ه بر ویس
  قادر به وسیییتفاده وز مزویام (وندوز رووبط رو پیرومون خود شییی)ل دوده موشیییب)ه

 هستسد. «بودگیمیان»
Burt  201۷) دیی در  تلیل ویس)ه چرو رهبرون ف)رم وز سیییرمایه وجت اعی با

 مجابه ها ها و قرور دوشیییتن در مرزهام میان گروهنخوردور هسیییتسد  موقایت آبر
مهم  نانجت اعی آرو در میزون سییرمایه و (فقط در یک شییب)ه ددوشییتن موقایت با

  وگرچه سرمایه حاصل وز رووبط  مسافای مودر سیاست شب)ه. (Burt, 2000  دوندیم
ضا فروهم م سته به جایگاه هر فرد وودً  نوع  حجم و  ادود   اسدیبروم ه ه وع وما ب

باطار وو  غییر م سدیور  ثان ا سابروین   برم  میزون نف اًیو  هد بود. ب فاور خوو وو مت
رووبط وو در ال سییاخت دولت    بسییته به جایگاه فرد در شییب)ه و جایگاه شییب)ه

ها  غییر م ما وین  أااسدیسیییه یه قدرر آن ماسام به  بر جایگاه و موقایت دی. و
 مهاهیخصو  در نظرساختارگرویانه نیست اه به مهاونگاره دوشرطیقیپذیرش ب

س سی سلط مارا ست و برمبسامشده رفتهیتی پذم سوژهوفرود نه به»آن   و  مهامسزله 
شغا    بل)ه فقط درگذورانیبس  وندییو ااراردها هاگاهیجا  نحام و اسسدگانح)م و

 .(Miller, 2005  اسسدیاه درون مساسبار  ولید ع ل م
تت هه    سدین د لت بروم چ یه دو یان  نظر هادگرو یان ن عار م ساز سییییطره م

نهادگرویان بسا به سست وبرم  بر خودمختارم  .و وبزورگرویان بوده وست انیگرواثرر
هادهام دولت  أا با  دین اردن مسطق درونی یک دولت ارده و وین نتیجه رو وز دن

ساختار و  طور دولت م انیگرووند. اثرر اریخی ماین وخذ ارده  پردوزندیبه  بیین 
اه  نسددویدولت م مریگروند شییی)ل در روریو آن رو نتیجه مج وعه متسوعی وز  أث

یسد قانونی شییی)ل وفر وقفهیجاماه مدنی مت)ثر و وجروم ب مهاشیبروسیییاس پو
گرویان  دولت رو  جلی سییلطه یا  اریخ هاسییتی. وبزورگرویان  مانسد ماراسییردیگیم

 مهااه دچار چالش ییها؛ خووه دولتدونسدیمساف  برخی اسشیییگرون وجت اعی م
سد  ته وجرویی بورژووزم درونی نیسیییت لتخ (ا ی جه ب ییهاووه دو باریاه نتی  ث
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ن)ته مشترك وغلا وین  .(Castells, 2006  هستسد های انیپمبارزور  مااهدور و هم
ست. نادیده گرفتن یا نظریار  مفهوم وبرم دولت به عسوون یک ال ی) ارچه بوده و

ام دولتی ضیییایف و به ع ل)ردها و سیییازواارهام غیررسییی ی  نهاده ی وجهام
دولت  وجود  مهااستیو نفوذ آنها بر س نف مذ مهانااارآمد  حضور دوئ ی گروه

ست ر آنها با ی)دیگر درون / یا  ست و نزوع م سیا صلی  مساف  متغیر میان بازیگرون و
ضیییرورر طرح روی)ردم دیگر بروم فهم  دیوزطریق نهادهام رسییی ی ه گی مؤ

نهادم  -روی)رد رس ی مجابه (افتهیوساهبخصو  در اشورهام ا تر   دولت  
 .سیک و سایر روی)ردهام متأثر وز آن وست ا

  شیی)ل و ماهیت افتهییا ا تر  وسییاه افتهینووقایت دولت در جهان  وسییاه
چرواه در ویسجا دولت  نه یک ووحد ی) ارچه یا ی)دسیییت بل)ه   متفاو ی دورد

اه م )ن وست با ی)دیگر در  ضاد  شودیمساف  رو شامل م مهاوز گروه مومج وعه
درون  مش)ل وین نیست اه چیزم در آنجا . (Hakimian & moshaver, 2004  باشسد
 مهاپاره بل)ه مشیی)ل آن وسییت اه و فاقاً آنجا خیلی چیزها   وجود ندورد (دولت

لت پاره با (مجزوم دو ادوم وز وین  ند. هر قاصییید و هاتیظرفها  هم درگیر   م
بخشیییی وز دولت مسیییتقل وز فشیییارهام  اهیع ل)ردهایی متفاور دورند. درحال

. فهم دولت دهدیبخشییی دیگر مساف  وجت اعی رو باز اب م  اسدیوجت اعی ع ل م
سر  عسوون ووحدم ی) ارچه درووق  امبه ست اه بر  شگرون متفاو ی و بهادودن به اس

  رونیوزو. (Geddes, 1994  اسسدیا ی)دیگر رقابت میق در درون دولت ب مساف  و ع
مختلف وسییت اه برمبسام مسفاتی  مهاهیوز نهادها و رو مودولت شییامل مج وعه

 اه اسسدیزم ع ل ممت ای مهاشین)رده  بل)ه بروسیییاس مسطق و پو ووحد ع ل
ووئن   ر اام ً متساقض و نامسسجم هستسدهم سازگار و برخی دیگ ها باآن برخی وز
متسوعی وست  مهادولت  مج وعه بخش سجای  در وگریدعبارربه . (301   1383

اه بجز در حفظ وضییی  موجود و  ضییی ین  دووم حفظ قدرر   شیییابه وندای با 
ضر ممسظری)دیگر دورند. وزوین شدی  مقاله حا شب)ه مها ا به وم)ان او  مو تلیل 

وین  تلیل ما رو به روی)رد  مهابروم  تلیل دولت وشیییاره اسد. وسیییتفاده وز وم)ان
.  تقیق با وشاره به مینامیم «موروی)رد سیاست شب)ه» اه آن رو رساندیجدیدم م
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  وجت اعی وسییت روی)رد مطرح در نظریه سییرمایه 4ی)ی وز  موویس)ه  تلیل شییب)ه
ها  به درون شب)ه مهاهیو با  وصیفی وز وبااد هر شب)ه و ونووع سرماشود آغاز می

 .پردوزدیم موطرح وولیه خطوط  تلیلی روی)رد سیاست شب)ه

 ، اهمیت جایگاه و مسئله قدرتیاسیاست شبکه .4

شگر رو قادر م قدرر  ظرفیت عق (Castells  2011 ه نظرب ست اه اس  سازدینی و
شگرون  أث ا به سایر اس ص ی ار  اه آنها  موگونهبه  بگذورد ریش)لی نامتقارن بر  

اسشییگر وصییلی وقدوم اسسد. در وین چارچوب   مهادرجهت وروده  مساف  و خووسییته
شه وم)ان مقاومت و به شته و ه ی شیدن وین چالشهیچ قدرر مطلقی وجود ندو ا

گامرووبط وجو عدم اهید دورد. هس مت و  قاو طابق و نیروم م پذیرش وز نیروم  
 مها. به نظر وو  پروسییهشییوندیسییازگارم بیشییتر شییود  رووبط قدرر دگرگون م

  وونسدیها م  وین پروسییهطرفکیوز ؛سییازم رو باید وز دو مسظر  تلیل اردقدرر
شب)ه ساختار مو ییهاباعث  قویت  سلط در  جود برخوردور شوند اه وز موقایت م
اه  دنشییویم ییهادیگر  باعث ویجاد بسییتر بروم فاالیت شییب)ههسییتسد و وزطرف
ستام مساف  ش)ل م مهاورزش  دررو ها هرچسد مت ایز . آندهسدیخود در قدرر رو 
 .اسسدیوما وز مسطق مشابهی پیروم م  وز ی)دیگر هستسد

وردورون در هر ساختار دسته برخوردورون و نابرخ   در  تلیل نهایی دورونیوزو
سی وجود دورند. به ستلز  سیا شابه » نظر اا صا  م ش ارم نقاط و  شب)ه وز  هر 

و  ابدییها جریان مسلسله وعصاب  ش)یل یافته اه سرمایه در میان آن مهاساپسیس
شب)ه وزطریق آن صتسه جهانی   . حضور وین پدیدور درشودیها وع ا  ماستر  بر 

سیم  شب)ه  ق ضویت در  شب)ه و مترومان وز ع ضام  عالم رو به دو قطا الی وع
  شییوندیدر مسیییر نابودم و ونقروض رونده م جی درگروه دوم به اهی. درحالاسدیم

به حراا ی  سد و خشن  وسل جویسد  گروه نخست به  اناًیهرچسد در وین مسیر وح
 .(Castells, 2006  «.گردندیی نظم ومور بد  ماسسدگان ووقاصاحبان قدرر و استر 

ستم وجت اعی به سی شگرون اه  وزی  قدرر در یک  عسوون ع ل)ردم وز موقایت اس
سدشوی   لقی مستهاآن نیز  اب  رووبط آن سی نه مهاستمی. قدرر در   سها سیا
ستگ مهاع ل)ردم وز  فاور سی  مهایمیان جایگاه یا ووب سیا شگر  نامتقارن دو اس
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میان الیه اسشییگرون  مهایها و ووبسییتگوسییت  بل)ه ع ل)ردم وسییت وز  فاور
س ستم. در  ستقیم  صادر سها و وجت اعی نه مهاستمیسی در  (ور باطار دودویی م

غیرمستقیم نیز ادر   بل)ه و صباشسدی ایین قدرر ووبسته به موقایت و مقام مهم م
 .هستسد ادییدوروم وه یت ب

به گاه و موقایت در  ایین قدرر در  دیمؤ یروشیییسمورد وخیر  وه یت جای
وز  موماسا  دولت در حوزه سیییاسییی  مج وعهوسییت. بدین موسیییاسییت شییب)ه

 Burt .وندشییدههمرو بی سییاختصییورر سییلسییلهزیادم به اه  احدود هاسییتگاهیجا
وزج له وندیشییی سدونی وسیییت اه موقایت فرد در شیییب)ه رو عامل مه ی  (2003 
 مرو ابه دستیابی بروم ما به نیزوجت اعی بوردیو در مورد فضام  مهابتث  ونددیم

 هاماسش وگر اه دریابیم  ا اسدمی جاماه ا ک مسزلت مرو اسیییلسیییله در باد ر
 مرو اسلسله در باد ر مرو ابه دستیابی بروم جاماه در وجت اعی هامشب)ه ج ای
ست ثرور و مسزلت سی در دستگاه دولت بروم  مهاشب)هج ای  مها  اسشو سیا
من و دولت وست. به نظر وویت شدن بر دستگاهر قدرر و مسلطاد مرو ا بور قا به

آن چیزم اه مسجر به بروز رفتارهام متفاور در وفرود  وز بیشییتر (2010 وسیی)ولز 
  بسیییتگی به موقایت فرد در سیییاختار دورد. بسابروین  موقایت یا جایگاه شیییودیم

گرون در یک شیییب)ه  پیامدهام رفتارم  ودروای و نگرشیییی مه ی هم بروم اسشییی
 .(Knoke, 1994  عسوون یک ال دوردووحدهام فردم و هم بروم سیستم به

شب)ه ست  سیا ست موبتث وه یت جایگاه در  ساختارم نی صرفاً  ضوعی    مو
وما هسجارم   در یک موض  ساختارم ور باط دورد نرغم آن)ه جایگاه با قرورگرفتعلی

یا پیش وز ورود به موضیی   وند اه فرد یا وفرود قرورگرفته در آن موضیی  ونتخاب ارده
. وسیی یت و پاو  در مطالاه گذوردیم رینیز بر ماهیت سییاخت ور باطی  أث (ونددوشییته

شب)ه شاره م  عا یوط مهادرمورد  ساختاراسسدیبه ه ین ن)ته و دوروم  (شب)ه : ال 
 اهیهسگام  وسخت وستا تر سفت مهاشده و استر ویژگی پیوندهام ا تر استر 

شب)ه خود رو متاهد به رژ مهاگره سلط در یک  شام وط مهامیم ار  عباز بروم وف
رغم  شیییابه سیییاختارم رو باید در باد علی  . دلیل وین  فاور در ع ل)ردونسددیم

 .هسجارم شساختی شب)ه یافت اه در بخش قبل موردبتث قرور گرفت
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 (Tu & Liu, 2014)ی اشبکهخطوط تحلیل در سیاست  .1شکل 

 
در وست. مودهسده خصلت نامتقارن قدرر در سیاست شب)هوه یت موقایت  نشان

 مهادسته برخوردورون و نابرخوردورون وز عضویت در شب)ه نیز دو موسیاست شب)ه
عسوون نوعی روبطه و بردوشت وز    لقی وز قدرر بهوجودنیسیاسی وجود دورند. باو

به لت  پارهدو ادوم وز وین  اه هر پاره  سد چارچوبی چ تل نزوع عسوون  هام مجزو  م
ها  حتی سیاسی بروم  سلط بر هر پاره و بسابروین  بخشی وز  وون شب)ه مهاشب)ه

ه مستقد ی اسشیییگرونی ور باط دورد ا ن  به ظرفیت عقاددوروم درجه ب مهاشیییب)ه
رو باید دراسار  رووبط موجود هسییتسد. دسییتیابی به سییهم بیشییترم وز مساب  ا یاب

سو ستگی دو ستگی  هیووب میان برخوردورون و نابرخوردورون در نظر گرفت. وین ووب
سیییاسییی درصییورر  ضییایف  مهاماسام  ضییایف برآیسد قدرر شییب)همتقابل به

ست. وزو شب)ه  هرچرونیعامدونه مستقدون وین رووبط و ست  سیا بروم  موسد روی)رد 
ساه سی دولتی در جووم  ا تر  و سیا ستیابی به مقام  ست وما به شده طرح افتهید و

جهت ووبسییتگی دوسییویه قدرر به ضیید قدرر  وین روی)رد حاوم پیشییسهادهام 
بخشی به رووبط قدرر بخشی به قدرر موجود در عین  تو بروم  دووم مویض س
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 .ت به روم نابرخوردورون وستو باز ر شدن عرصه رقاب

 گیرینتیجه

  مسییییر مودر  تلیل شیییب)ه مبسدبه مفهوم و قالا  حشیییب)ه با گذور وز وصیییط
  مو. شییاید ا تر رشییتهاسدیوز گسییترش دومسه  تلیل رو  جربه م مزیونگشییگفت

بروم  ا یق  مودر علوم وجت اعی باشییید اه در آن وز  تلیل شیییب)ه بخصیییو 
باشد. در علوم سیاسی نیز هرچسد دیر ر وز سایر نشده وستفاده قیموضوعار مورد تق

)ه  19۷0ها  وز وووسیییط دهه دونش یل شیییب )ه مو تل یل شیییب لا  تل قا  مهادر 
دراسار دو  مگذوراستیبه س مومورد وجه قرورگرفت. روی)رد شب)ه مگذوراستیس

ور باطی  مها)هشب ریروی)رد پلورولیستی و اورپورو یستی رشد ارده وست.  تلیل  أث
نیز بادها به  دسییتنیرفتار سیییاسییی و موضییوعا ی وزو مریگشییهروندون در شیی)ل

شب)ه ستفاده وز  تلیل  سیاسی وفزوده موموضوعار  تلیلی با و ست  شده در علوم  و
ضوع دولت به سی مورد غفلت قرورگرفته وما هسوز مو سیا سوژه اانونی علوم  عسوون 

عسوون جایگاه سیاست  تلیل دولت به موشب)هوست. موضوع وصلی  تلیل سیاست 
وز سییرمایه وجت اعی.  لفیق  ئورم  موم با وسییتفاده وز درك شییب)هواادولت؛ وسییت

به سرمایه وجت اعی  بستر  مویاسی روی)رد شب)ه موسرمایه وجت اعی با  تلیل شب)ه
 مووست. در سطح الی  خطوط وصلی  تلیل سیاست شب)ه مو تلیل سیاست شب)ه

شب)ه چسین خ  وونیرو م صی در درون  سی در جریان  مهاصه ارد: مساب  خا سیا
هسییتسد اه بسییته به نوع   ایزگذوشییتن وفرود درون شییب)ه با دیگرون بیرون وز شییب)ه 

ها رغم ویس)ه وین شییب)ه؛ علیشییودیشییامل سییرمایه وجت اعی یا سییرمایه مجت ای م
ر جاماه یاسی قدرر سیییاسییی  سییهم بیشییترم وز مساب  ا یاب موجود د اوشییسدیم

صلی نزوع   ضوع و شسد  مو شته با صادم و مسزلت وجت اعی رو دروختیار دو ثرور وقت
متل نزوع  عرصه دولتی یا در درون و پیرومون دولت .دستیابی به قدرر سیاسی وست

بوده  مووست. هرچسد  تقیق در مورد ساختار وجت اعی  اانون متورم  تلیل شب)ه
ش ست  سیا ست وما  شساختیبا  وجه هم موب)هو ساختارم و وبااد   - زمان به وبااد 

اه اسشگرون سیاسی بروم دستیابی  ییهامهسجارم  بر ایفیت هسجارها و نوع وسترو ژ
 سیها رو  أسدورد. وفرود  شب)ه دی أا  اسسدیبه سهم بیشترم وز قدرر سیاسی و خاذ م
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ها  در زمان ا ترم به حجم شیییب)هوجت اعی درون  مهاهی ا با  باد  سیییرما اسسدیم
ماسا  اسشگرون سیاسی پیدواسسد. بدینبیشترم وز مساب  ا یاب موجود در جاماه دست

در آیسده ش)ل  مبردوروز ور باطار رو به ومید بهره مواه مج وعه وندیبازیگرونی عق ن
شد  دهسدیم شتر با سی بی سیا سی به مساب  ا یاب  سیا شب)ه  سی یک  ستر . هرچه د

خووهد بود. وگر دیگر مساب    ر یآن شییب)ه نیز وسیی مرگذوریمرزهام اسشییگرم و  أث
ا یاب وجت اعی یاسی ثرور وقتصیییادم و مسزلت وجت اعی قابلیت  بدیل به قدرر 

شسد  باید آن شته با سی رو دو سی سیا سیا شب)ه  ها رو نیز در  ایین حد مرزهام هر 
درمورد  خصیص  مریگمیت   ص دخیل دونست. به جهت آن)ه اارارد دستگاه دول

سیج آن شب)همساب  جاماه و ب ست   سی   مهاها درجهت خاصی و دورند  ا   شسیا
شترم وز جایگاه  ااوم ماسا دولتهام دولتی رو  صاحا اسسد. بدین(مسصا سهم بی

  دونست. مسائلی چون جایگاه فرد در دولت مورو باید اانون روی)رد سیاست شب)ه
مسییئله بسییتر اسشییگرم  هویت  روبطه دولت با جاماه و مسییائلی  میروث  اریخی و

ها باشد.  وضیح آن باید قادر به موموضوعا ی هستسد اه سیاست شب)ه دستنیوزو
نظرم و  مها  شاید مسیرم باشد. بروم پژوهشموطرح وولیه روی)رد سیاست شب)ه

وسییتفاده وز  ااربردم بیشییتر اه در آن علوم سیییاسییی  موضییوع آغازین خود رو با
 .جدید مورد  أمل قرور دهد مهالی تل

تایج وین  تقیق پیشیییسهاد می شیییود اه دولت در ویرون  در متن با وجه به ن
وم بررسی شود و سهم سرمایه هام پژوهشی در  رایا با  سیاست شب)هبررسی

ساف  وجت اعی به م یابی  یدون بروم دسیییت اارگزورون در وین م ادوم وز  اه هر وم 
ها و روی)ردهام  ووند دیدگاهوم میرشیییتهموردبررسیییی قرور گیرد. وین نگاه بین

یدم وز  تودر  دگرگونی لت در ویرون رو جد هان دو یده و پس ااد پیچ ها و نیز وب
 در وین زمیسه باز اسد. موجودهام وم نو بر  تلیلآش)ار سازد و دی اچه
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