
 33 ـ 6، صفحات 6391 بهار، 9 ، شماره3علوم سیاسی، دوره   پژوهی، مجله دانشکده حقوق وفصلنامه دولت

شدن دولت در روند ساختهها و ابعاد نهادسازی تحلیل شیوه

 تاریخی پس از انقالب از منظر نهادگرایی

 (02/20/59:یبتصو یخـ  تار 02/20/59یافت:در یخ)تار

 1سید سعید میرترابی

 چکیده

عموم اقشار اجتماعی در آن حضور داشتند، انقالب ایران به عنوان تحولی که   

ریزی دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه به همراه آورد و به پایه

از انقالب یاری رساند. با وجود ای در ساخت قدرت و دولت پس نهادهای تازه

ای جدید ضعف سازوکارهای حزبی وسازمانی مدرن، این نهادهای دولتی و رویه

های پیش رو همانند شرایط ، با توفیق در بسیج منابع و مقابله با انواع بحران

های های قدرت، حرکتناامنی ناشی از فروپاشی نظم پیشین،درگیری جناح

ز جنگ تحمیلی، زمینه استقرار وتثبیت نظم سیاسی خواه قومی و بروجدایی

فراهم  2092تا خرداد  2091نوین را در فاصله نسبتا کوتاه دی ماه 

نمودند.دغدغه مقاله واکاوی چگونگی توفیق نخبگان انقالبی،درساخت نهادهای 
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 که است این فرضیه قالب در مقاله ادعای کارآمد دولت است.مهمترین

ن در سه سال نخست پس از پیروزی انقالب)به عنوان نخبگان انقالبی ایرا"

های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی لحظه سازنده(،در مواجهه با بحران

نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند 

درحمایت از رژیم سیاسی جدید)همانند والیت فقیه،شورای انقالب( و استقرار 

های انقالب اسالمی و سپاه پاسداران تثبیت نظم سیاسی نوین)همانند کمیته و

مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت  "انقالب اسالمی(بوده است.

های اولیه انقالب که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها نهادهای دولت درسال

لّی متکی بر این ع-یاد شده، از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تاریخی

کم یکی از عوامل مهم دستمقاله نشان می دهد که رویکرد بهره گرفته است .

های متعدد پیش رو موفقیت قابلیت باالی نظام انقالبی در مهار ومدیریت بحران

 .پروژه نهادسازی آن بوده است

دولت سازی، نهادگرایی تاریخی، نهادسازی، رژیم سیاسی،نظم  ها:کلید واژه

 سیاسی
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 3... درها و ابعاد نهادسازی تحلیل شیوه

 

 

 مقدمه

به اعتراف اغلب فعاالن آن، انقالبی  2091بهمن ماه ایران در انقالب اسالمی   

بود که زودتر از هنگام مورد انتظار به ثمر رسید. طبعاً در هر انقالب، نیروهای 

تازه نیازمند تشکیالت و سازماندهی انقالبی برای جایگزین ساختن نظامی 

در فاصله اندك میان  حکومتی دادن به تشکیالتای هستند و شکلگسترده

ه گرفتن تظاهرات خیابانی و پیروزی انقالب اسالمی اساساً مقدور نبود شدت

تشکیل  2091. شورای انقالب به عنوان نخستین نهاد انقالبی در دی ماه است

« فعالیت تشکیالتی»ست که نیروهای اصلی انقالب، شد و این امر گویای آن ا

چرا که فاصله میان مدید و عمیقی را پیش از پیروزی انقالب تجربه نکرده بودند.

آزاد شدن رهبران عمده اپوزیسیون رژیم شاه از زندان تا پیروزی انقالب آن 

اندازه کوتاه بود که مجال چندانی برای بازسازی یک شبکه سازمانی موثر و 

درن در هدایت جنبش انقالبی باقی نگذاشت ، گو اینکه از پیش هسته اصلی م

جنبش اعتراضی گرداگرد رهبری امام شکل گرفته و این هسته عمده نیروهای 

 اجتماعی را به خود جذب کرده بود.

در بسیج مردم و حضور پر شمار  رهبر انقالببسیار زیاد  توانبا وجود   

به صورت  گونی رژیم پهلوی، خأل تشکیالتنیروهای انقالب در روند سرن

، برقراری پیوند میان فروپاشی رژیم شاهنشاهی و استقرار رسمی ونهادی شده 

حسینی بهشتی، )روبرو ساختجدی   حکومت بر آمده از انقالب را با موانع

با این همه با وجود سرشت سیال شبکه اجتماعی مورد نظر، روند (.995 :2095
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دوره پس از انقالب، به شکلی پرشتاب پیش رفت  ساخت دولت جدید در

ها در نقاط ،نهادهای قانونی دولت جدید با سرعت مناسبی مستقر شد،ناآرامی

مختلف پایان گرفت،نظم مرکزی مستقر شد و دستگاه بوروکراتیک دولت 

وظایف خود را از سرگرفت و مهمتر از همه اینکه دولت انقالبی جدید موفق شد 

های قومی ودرگیری چون تجاوز نظامی عراق به کشور، شورشهایی همبحران

 های مختلف قدرت را به شکل موثر مدیریت کند.میان جناح

در این راستا مهمترین پرسش مقاله حاضر این است که با وجود فروپاشی   

عیار ساختارهای قدرت رژیم پهلوی در جریان انقالب وبا عنایت به نبود تمام

راگیر و کارآمد ،نخبگان انقالبی در ایران چگونه موفق یک سازمان حزبی ف

های نخست پس از انقالب مستقر های نظم سیاسی جدید را در سالشدند پایه

ای که در پاسخ به این پرسش مورد آزمون قرار گرفته این است سازند؟ فرضیه

نخبگان انقالبی ایران در سه سال نخست پس از پیروزی انقالب)به عنوان "که 

های پیش رو و مقتضیات ایجاد نظم سیاسی لحظه سازنده(،در مواجهه با بحران

نوین،به نهادسازی از پایین متوسل شدند که نتیجه آن ایجاد نهادهای توانمند 

درحمایت از رژیم سیاسی جدید و استقرار و تثبیت نظم سیاسی نوین بوده 

 "است.

له که بر پایه نهادگرایی تاریخی برای آزمون فرضیه باال ابتدا رویکرد نظری مقا  

-و محوریت تحلیل نهادها در تحوالت مهم سیاسی و اجتماعی همچون دولت

گردد. در این راستا بر اهمیت نهادسازی وشرایط سازی است، تشریح می

-شوند تأکید میاجتماعی وسیاسی  که نهادهای جدید دولت طی آن ساخته می

ن،تشریح می شود. در ادامه خاستگاه های نهادسازی از پاییگردد و ویژگی
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های نخست پس از پیروزی اجتماعی مهمترین نخبگان دولت ساز در سال

شود که نهادسازی گیرد و در نهایت توضیح داده میانقالب مورد بررسی قرار می

از پایین به تولید چه نهادهایی منجر شد و چگونه به تثبیت رژیم سیاسی و 

جدید یاری رساند.  تحلیل روند ساخت دولت پس از  استقرار سریع نظم سیاسی

گیری از رویکرد نهادگرایی تاریخی و تأکید بر مفهوم نهادسازی انقالب با بهره

-های پیشهای دولت پس از انقالب درمهار بحراناز پایین در تحلیل توانمندی

 رو ،تثبیت رژیم و نظم سیاسی جدید از ابعاد بدیع این مقاله است.

 رویکرد نظری مقاله:-1

 بررسی مفاهیم:-الف

سازی را می توان روندی دانست که در آن توانایی دولت :1سازیدولت  

حکومت در زمینه اعمال اجبار به همراه قدرت سیاسی ،سازمانی وثمربخشی 

سازی به معنای .دولت (92: 2031)میرترابی،اقتصادی آن افزایش پیدا می کند 

برپایی نظم و سامان سیاسی مدرن -2دولت در چهار حوزه   های تقویت توانایی

نهادسازی یا ایجاد و -0گذاری ایجاد بوروکراسی مدرن برای سیاست -0

تقویت نهادهای مدرن مرتبط با دولت به همراه نهادهای پشتیبان رژیم و 

گرایی یا تالش دولت در مسیر سرانجام توسعه-4ایدئولوژی سیاسی موجود و 

سازی را توان دولتهای مختلف زندگی اجتماعی است. بنابراین میهتوسعۀ حوز

بر پایه عناصر سازنده آن به عنوان روندی پیچیده در نظر گرفت که طی آن 
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)برنل شود. توانایی دولت در این چهار حوزه تقویت و یا دچار تغییر می

بحث که  در این مقاله با عنایت به شرایط زمانی مورد(.234-39: 2031ورندال،

-دهد، شاخص دولتهای نخست پس از پیروزی انقالب را مدنظر قرار میسال

سازی و ارزیابی میزان توفیق آن عمدتا در دو حوزه نهادسازی حامی رژیم 

 سیاسی جدید وبرقراری نظم  سیاسی و تثبیت آن مورد توجه قرارگرفته است.

له، مجموعه رهبرانی مقصود از نخبگان انقالبی در این مقانخبگان انقالبی: 

هستند که با قرار گرفتن در راس جنبش انقالبی و سپس نهادهای تازه تأسیس 

نظام انقالبی همچون شورای انقالب،مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی 

گونه که در ادامه نشان آفرینی کردند.هماندر طراحی نهادهای جدید دولت نقش

پایگاه اجتماعی و هم از نظر فکری عموما شود این نخبگان هم به لحاظ داده می

 به نیروهای سنتی جامعه تعلق داشتند.

نهادها در رویکرد نهادگرایی مجموعـه ای از اصـول، هنجارهـا، ارزشـها و  نهاد:

قواعد یا الگوهای رفتاری پایدار،ارزشمند و تکرار شونده انـد کـه در دو قالـب 

ــیوه ــا ش ــار ی ــازمان و رفت ــیس ــدار م ــل پدی ــای عم ــه ــانتینگتون، وند ش )ه

گیـرد کـه رهیافت نهادگرا سه ویژگی را برای نهادهـا در نظـر مـی.(00: 2019

 عبارتند از: 

(ویژگی ساختاری جامعه یا سیاست)این ساختار ممکن است رسمی باشد مانند 2

یک مجلس، یک کارگزار بوروکراسی عمومی، یک چارچوب قانونی یا ممکـن 

ای از از سـازمانهای متقابـل یـا مجموعـه ایاست غیررسمی باشد ماننـد شـبکه

( اینکه 0(وجود میزانی از ثبات در طول زمان و0هنجارها و الگوهای مشترك( 

 (.04:2039)گای پیترز،یک نهاد باید بر رفتار افراد اثر بگذارد 
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گونه که پیش از این اشـاره شـد نهادسـازی یکـی از مهمتـرین نهادسازی: همان

نهادهـای مـدرن مـرتبط بـا دولـت کـه طـی آن های دولت سازی اسـت حوزه

وهمچنین نهادهای پشتیبان رژیم و ایدئولوژی سیاسی موجود ایجاد و یا تقویت 

.بر اساس فرضیه تحقیق، در این مقاله از نظر (239: 2031)برنل ورندال،شوند می

کارکردی دو دسته از نهادها یعنی نهادهای پشتیبان نظم سیاسی جدید)مثل نهـاد 

های انقالب اسالمی وسپاه پاسداران انقالب اسالمی( ونهادهای حامی رژیم کمیته

سیاسی انقالبی)مثل نهاد والیت فقیه و شورای انقالب( مد نظر قرار گرفتـه انـد. 

البته باید در نظر داشت که در عمل کارکرد ایـن نهادهـا در جلـب پشـتیبانی از 

 آمیزد. رژیم سیاسی ونظم سیاسی نوپدید درهم می

هـای مقصود از نهادسازی از پایین این اسـت کـه تصـمیمهادسازی از پایین: ن

هـای درونـی های جاافتـاده در الیـهها وسنتنهادساز نخبگان تحت تأثیر ارزش

پـذیرد.ماالعات هـای بیرونـی صـورت مـیها و ایـدئولوژیجامعه و نه ارزش

از نخبگان  بسیاری نشان داده است که نهادهای دولت مدرن عموما توسط طیفی

حکومتی و روشنفکران در کشورهای درحال توسعه از الگوهای اروپایی و بدون 

؛ برنـل 2039)نک. اونیـل ،برداری شده استهای الزم کپیدر نظر گرفتن تعدیل

کننـد . با این حال نخبگان در نهادسـازی از پـایین، تـالش مـی(2031ورندال، 

های درونـی جامعـه و با ارزش  های رفتاری منابقساختارهای سازمانی ورویه

 .کارآمد در برخورد با مشکالت موجود را شناسایی وبه کار گیرند

مقوله طراحی نهادهای جدید دولت عموماً در حوزه تصمیمات نخبگان 

با این همه این ایده قابل طرح است ( Waldner,1999; Migdal,1988)است

طیف وسیعی از اقشار  که درزمان بروز انقالب های اجتماعی، نخبگانی که

شوند و جامعه را پشت سر خود دارند به حوزه حساس ساخت دولت وارد می
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های مندرج در ایدئولوژی انقالب تصمیمات این نخبگان معموالً بر پایه ارزش

پذیرد. در نتیجه در این که حمایت اکثریت را به خود جلب کرده صورت می

پذیرد خت نهادهای جدید صورت میزمان مشارکت فعالی از بان جامعه در سا

 توان آن را با عنوان نهادسازی از پایین توصیف کرد.  که می

رژیم سیاسی به معنای هنجارها وقواعـد بنیـادینی اسـت کـه در رژیم سیاسی: 

چارچوب آن اهداف کالن سیاست شامل اینکه قدرت باید در کجا واقع شـود و 

گردد.بخش مهمی از رژیـم سیاسـی چگونه مورد استفاده قرار گیرد، مشخص می

های در هر کشور درقوانین مکتوب و عمدتا قانون اساسی وبخشی دیگر دررویه

 (.00-00: 2039)اونیل،شودگر میجا افتاده عمل سیاسی جلوه

سازی،نخستین هدف ساخت دولت برقـراری در بحث درباره دولتنظم سیاسی:

سیاسـی و بسـیج منـابع در  نظم سیاسی است که قرار است بـر پایـه آن ثبـات

ها و مـداخالت دولـت صـورت ها،خط مشیآمیز تصمیمراستای اجرای موفقیت

.بنابراین می توان ایجاد واستقرار ثبـات سیاسـی و (234: 2031)اسمیت،  پذیرد

 سازی به حساب آورد.های توفیق دولتتوانمندی در بسیج منابع را از شاخص

 رویکرد نظری:-ب

-نهادگرایی تاریخی به دنبال آن است که نشان دهد چگونه نهادها ظهور مـی    

یابند و ثبات یا تغییر دارنـد.  ویژگـی دیگـر روش نهـادگرایی کنند، تکامل می

گرا بودن است. بدین معنا کـه  در مـورد ترجیحـات، تاریخی از نظر تلن، بافت

شـود. در ادی توجه ویژه ای میعالیق و انتخابهای افراد و نخبگان، به بافتهای نه

واقع یکی از ادعاهای نهادگرایی تاریخی این بوده که نهادهـا بیشـتر از مجـرای 

شـوند امـا تعریـف منـافع و خط مشی سیاسی و ساختار نزاع سیاسی ساخته می
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ـــی ـــورت م ـــادی ص ـــای نه ـــداف، در بافته ـــا اه ـــدا از آنه ـــذیرد و ج پ

 (Thelen ,1999 : 374)نیست.

گرایی تاریخی بر پایـه  دو مفهـوم اساسـی قـرار گرفتـه اسـت. ماالعات نهاد  

اسـت.به گفتـه اسـکال پـل و « 2تغییر متکی به خـط سـیر»نخستین آن مفهوم 

پیرسون، زمانی که بازیگران سیاسی، با پذیرش مخاطرات مربـوط، در مسـیری 

کنند، احتماال درخواهند یافت که پا پـس گذاشـتن از خـط مشخص حرکت می

شده بسیار دشوار خواهد شد.در این حال مسیرهای انتخـاب نشـده  سیر برگزیده

های جایگزینی که زمانی پذیرش آن ها کامال امکان پذیر بود، به شـیوه حلیا راه

 Skocpol and  Pierson ).ای برگشـت ناپـذیر از دسـت خواهنـد رفـت

2002:695) 

وران اولیـه توان گفت آن نهادهایی که رهبران دولـت در خـالل دوار میچکیده

کنند؛ در مراحل بعد گزینه های آنها سازی با آزادی عمل فراوان ایجاد میدولت

را در برخورد با بحران های سیاسی و اقتصادی تعیین خواهنـد کـرد. در اینجـا، 

خط سیر تحول نهادها، بر توانایی رژیم در ایسـتادگی در برابـر بحـران هـا اثـر 

  (Smith, 2007: 25) .خواهد گذاشت

 

ها، شکلی نهادین پیدا کنند، نقش عامل انسـانی تغییـر پیـدا زمانی که تصمیم   

هـای یابی و توسـعۀ خـود در طـول زمان،گزینـهکند. نهادها به موازات قواممی

دهند. در اینجـا مناـق بحـث مـا، از روی رهبران سازندۀ خود را تغییر میپیش

توان گفـت میـرا  ین پایه میمفهوم تغییر متکی به خط سیر بهره می گیرد. بر ا

های عمل و توانایی رهبـران را در نهادین مرتبط با دورۀ اولیه توسعه، چارچوب

                                                                                                    
Path dependence -1  
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کند. بنابراین ما در تحلیـل های اقتصادی و سیاسی بعدی تعیین میخالل بحران

رویـم تـا خود از بحث های ایستا دربارۀ ساختار و کارگزار]انسانی[ فراتـر مـی

 :Smith, 2007) . سته به زمان از توسعۀ نهادها ارائه کنـیممفهومی پویا و واب

25) 
لحظه سازنده بر پایه رویکرد فوق، مقاع است. « 2لحظه سازنده»دومین مفهوم  

های بازیگران عرصه سیاست ها وانتخابای است که در آن تصمیمزمانی ویژه

فزاینده دشوار ای نهادین به خود می گیرند و بازگشت از آن ها به شکلی جنبه

آنچه که یک لحظه سازنده را از دیگر دوره ( 59-51:  2035)اسمیت ،گردد.می

شوند که هایی انتخاب میکند این است که در این بزنگاه، گزینهها جدا می

کشورها )یا واحدها( را در سیری از تغییر و تحول پیش می برند و پیامدهایی »

توان در هم شکست یا را به آسانی نمی کنند. این خط سیرمشخص را دنبال می

 (.Mahoney, 2001:7 «)وارونه ساخت

توان یک مقاع زمانی حسّاس در دوره پـس از انقـالب بر پایه این مفهوم می    

هایی سرنوشت سـاز دربـاره را در نظرگرفت که طی آن نخبگان انقالبی، تصمیم

ره انقالب ایـران، ایـن کنند. درباشیوه ساخت نهادهای سیاست ودولت اتخاذ می

 در نظر گرفت. 2092تا خرداد  2091توان در فاصله دی ماه دوره را می

از سوی دیگر انقالب به عنوان یک پدیده فراگیر سیاسی واجتماعی، با بـروز     

نظمی تازه در زندگی اجتماعی همراه است وساختارها و نهادهـایی جدیـد را در 

-توان به الگویی تازه در دولتکه از آن می سازدحوزه قدرت ودولت برقرار می

سازی به معنای ایجاد نهادهای در حقیقت، دولت سازی پس از انقالب یاد کرد .

هـای اجتمـاعی بـا کمـک بـه تازه و تقویت نهادهای موجود آن است و انقالب

                                                                                                    
Critical juncture -1  
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تأسیس نهادهای جدید در حوزه های اجتماعی وسیاسی، توانایی بـاالی خـود در 

؛لفـت 2019؛ اسـکال پـل،2019اند )هـانتینگتون،سازی را به اثبات رسانده دولت

 (.2031ویچ،

علّی مورد نظر این پژوهش،سال های نخسـت پـس از  -در چارچوب تاریخی  

ای در نظر گرفته شده که طی آن نخبگـان پیروزی انقالب، در حکم لحظه سازنده

نده سرشتی نهادین پیدا مـی کنند که به شکلی فزایانقالبی،تصمیم هایی اتخاذ می

کنند و عناصر مختلف دولت پس از انقالب را می سازند.این مقاع تـاریخی،در 

ها پیش روی نخبگـان قـرار دارنـد. در حکم بزنگاهی است که شماری از گزینه

شوند؛ زیـرا نهادهـای موجـود این لحظه، زمامداران اغلب ناگزیر به انتخاب می

رو ، کفایت الزم را ندارند.به فاصله انـدکی پیش برای برخورد با برخی مشکالت

هـایی معماگونـه دربـاره پس از فروپاشی رژیم پیشین،رهبران انقالبی با پرسش

شوند.آن ها به نـاگزیر بایـد راه شیوه اداره قدرت تازه در دست گرفته روبرو می

 –های عاجلی را در این مـوارد در پـیش بگیرنـد: از کـدام منـابع )داخلـی حل

غیر مادی( برای حفظ قدرت خود و اداره امور کشور اسـتفاده –ارجی و مادی خ

کنند؟برای پیشبرد اهداف خود)مارح شده در ایدئولوژی انقالب(در ساح ملـی 

چگونه با نیروهای اجتماعی موجود ائتالف سـازی کنند؟چگونـه نظـم و سـامان 

حنه خـارج سیاسی تازه را جایگزین نظم پیشـین سـازند و چالشـگران را از صـ

هـا را چگونـه سـرو سازی و اجرای تصـمیمکنند؟دستگاه های مرتبط با تصمیم

هـایی را در راسـتای ایـدئولوژی هـا و سیاسـتسامان دهند؟چـه نـوع برنامـه

ها و انقالب،برای حرکت در مسیر توسعه،انتخاب و به اجرا بگذارند؟این پرسش

سازی درگیر وند پیچیده دولتها رهبران انقالبی را در رهای مرتبط با آنتصمیم

شوند، سرنوشت نهادهـای دولـت هایی که در این مقاع اتخاذ میکند. تصمیممی
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پس از انقالب اسالمی را رقم  می زنند.البته مقاله حاضر با عنایت به محـدودیت 

دامنه بحث، این روند دولت سازی را در دو حوزه ایجاد نهادهای پشتیبان رژیـم 

 کند. بررسی می و نام سیاسی جدید

از سوی دیگر باید توجه داشت که نهادها، تنها در صورتی که با ارزش های   

جاافتاده در جامعه همخوانی پیدا کنند، امکان بازتولید و استمرار خود را پیدا 

های پذیری نیز یکی از ویژگی.در ضمن تابیق(02: 2039)اونیل، کنندمی

هادهای تازه تأسیس باید بتوانند کارکردهای نهادینه شدن است به این معنا که ن

: 2019)نک.هانتینگتون،خود را در شرایط متغیر محیای حفظ و انسجام بخشند. 

05-04.) 

توان چنین نتیجه گرفت که همراستایی نهادهای ایجاد شده با با این حساب می

های مستقر و مورد حمایت اکثریت جامعه، مشارکت توده مردم در روند ارزش

پذیری نهادها در شرایط متحول ومتغیر اخت نهادها و سرانجام کارایی وتابیقس

های اصلی نهادهایی هستند که در روند ساخت دولت و انقالبی، جزو ویژگی

توان چنین نتیجه گرفت که نهادسازی از پایین تولید می شوند. همچنین می

ی ناشی از درهم استمرار کارکرد نهادهای یک دولت انقالبی در شرایط بحران

ریختگی نظم گذشته و در عین حال در زمان مواجهه با انواع تهدیدهای داخلی و 

 بیرونی، نشانه ای از موفقیت توانایی نهادسازی دولت است. 
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 چارچوب نظری مقاله در نمودار زیر نشان داده شده است.

 گرمتغيرهاي مداخله متغير مستقل

 )شرایط لحظه سازنده(
 متغيرهاي وابسته

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 ساز در دوره پس از انقالب خاستگاه بومی وسنتی نخبگان دولت-2

 بحران هاي داخلی
  

نهادهاي توانمند ایجاد -1
درحمایت از رژیم سياسی 

 )والیت فقيه،شوراي انقالب(جدید
تثبيت  ایجاد نهادهاي توانمند در-2

)کميته هاي نظم سياسی نوین
سپاه پاسداران -انقالب اسالمی

 انقالب اسالمی(
 ایجاد نهادهاي رویه اي ورفتاري-3

 در قالب رژیم سياسی جدید 

بحران های بی 
نظمی داخلی و 

 بروز جنگ 

گرایش به 
نهادسازی از 

پایین)تغییر متکی 
 به خط سیر(
 
 
 

نخبگان انقالبی داراي 
 خاستگاه بومی
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از نظر اهمیت عوامل درونی و بومی درشکل دادن  سازی پس از انقالب،دولت  

آید. در واقع به نهادهای دولت،نقاه عافی در تاریخ معاصر ایران به حساب می

ای همراه بود، مهمترین در این روند ساخت دولت که با یک جنبش فراگیر توده

ساز در طیف اسالمی، خاستگاهی بومی و داخلی داشتند واز دل نخبگان دولت

ها وشبکه تعامالت سنتی و تاریخی جامعه برآمده بودند.در روند درگیری بر نهاد

های مختلف سیاسی، نیروی مذهبی در سازمان ها و گروهسر قدرت میان طیف

)خواجه های اکثریت مردم دست باال را پیدا کرد دادن به دولت و تأمین خواسته

 (.022-20: 2030سروی،

ایدئولوژی مسلط بر روند ساخت دولت پس از انقالب نیز در اسالم وتفکرات    

شیعی ریشه داشت .به گفته دباشی این ایدئولوژی تا اندازه زیادی از 

های سیاسی غربی،و پیامدهاو دستاوردهای تمدن غرب تاثیر پذیرفته دلمشغولی

عیت بخشیدن به کوشید از نمادهای مشترك اسالمی به منظور مشروبود اما می

 (. 03: 2032)دباشی،دستیابی به قدرت استفاده کند 

سازی پس از انقالب به سبب مهمترین توان گفت دولتبدین ترتیب می  

نیروهای اجتماعی دخیل و ایدئولوژی مسلط، خاستگاهی اساساً بومی داشت. با 

سازی، بسیاری از عناصر دولت مدرن شامل این همه در این روند دولت

اساسی مدون ونهادهای مدرنی همچون ریاست مهوریت،تفکیک قوا، قانونج

رسمیت شناخته شد و در نهایت یک ساختار حکومتی جمهوری،پارلمان و.. .به

 مختلط مرکب از نهادهای سنتی ومدرن را پدید آورد.

مدرنیسم در دوران پس از انقالب ، ائتالفی از تمامی نیروهای مخالف با شبه  

ای از نیروهای سیاسی ایران را گرد گرفت . این ائتالف بخش عمدهلپهلوی شک
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آورد.از یک سو احزاب لیبرال و سکوالر ومدرنیست مانند نهضت آزادی، هم

حزب مردم وبقایای جبهه ملی وپایگاه اجتماعی آنها که اغلب روشنفکران 

وتحصیلکردگان جدید طبقۀ متوسط شهری بودند واز سوی دیگر تشکیالت و 

های احزاب سنتی وغیر لیبرال واسالمی مانند بقایای فدائیان اسالم ، هیأت

مؤتلفه ، مجاهدین انقالب اسالمی وغیره در آن حضور داشتند. اساس اصلی این 

انقالب ، همان همکاری وائتالفی بود که ضد رژیم گذشته در میان گروه های 

هایی در بین شکاف مختلف پیدا شده بود. اما با سقوط رژیم قدیم ، کم کم

اجزای ائتالف ظهور کرد. علل کوتاه مدت فروپاشی ائتالف را باید در اختالف 

نظرها دربارۀ سیاست خارجی وتوزیع مناصب دولتی وسیاست اقتصادی جستجو 

کرد ولی در پس این علل کوتاه مدت ، علل دراز مدتی نهفته بود که سرنوشت 

قم زده اند. این بار نیز تعارض میان تاریخ سیاسی معاصر ایران را همواره ر

سکوالریسم ومذهب گرایی ، مشروطیت ونظریۀ دولت مالقه وسنت وتجدد در 

(بدین ترتیب نیروهای غیرلیبرال 53: 2013بشیریه ، شکست  ائتالف مؤثر بود.)

.)سیف زاده ، گرا ، نیروهای لیبرال نوگرا را از حوزۀ قدرت بیرون راندندسنت

2039 :010.)  

پردازان به خاستگاه سنتی نخبگان دولت ساز حاکم در دهۀ اول عموم نظریه  

در ایران امروز ، » انقالب در ایران تأکید کرده اند . به نوشتۀ امیر احمدی : 

های دیگر قرار داد، بیشتر گیری که در مرکز حلقهقدرتمندترین حلقۀ تصمیم

وحانیان وافراد غیر روحانی شامل روحانیون متنفذ است ... حلقۀ دوم از میان ر

دهند .... این نخبگان از دو گروه فن هستند که پایه های قدرت را تشکیل می

ساالران وهیأت ساالران تشکیل می شود ... نظام اسالمی در مجموع هیأت 
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داند.این گروه با ساختار سنتی نظام ساالران را تصویری از حکومت خود می

 (.222: 2011احمدی ،  )امیر« وجامعه همخوانی دارد.

اکثریت یافتن نیروی مذهبی در انتخابات مجلس خبرگان که کار طراحی   

ارکان نظام سیاسی جدید را بر عهده داشت،جلوه بارزی از موقعیت ممتاز نیروی 

آید. انتخابات مجلس مذهبی درساخت دولت پس از انقالب به حساب می

درصدی ائتالف بزرگ  12ت برگزار شد،اکثری 2093خبرگان که در مرداد 

 20نفر از مجتهدین، 42نیروی مذهبی را رقم زد.در میان نمایندگان برگزیده 

نفر از حوزویان دوره ساح و نفر را حوزویان  0نفر از حوزویان دوره خارج ،

دادند.اکثریت قاطع نیروی مذهبی در مجلس خبرگان دوره مقدمات تشکیل می

نون اساسی که سرشت دینی دولت را تثبیت راه را برای تصویب اصولی از قا

کرد، هموار نمود. بر این پایه بود که اصل پنجم )اصل والیت فقیه(،اصل 

چهارم)حاکمیت احکام اسالم بر کلیه قوانین ومقررات(،اصل دوازدهم)اعالم 

دین ومذهب رسمی کشور( واصل نودو یکم)تأسیس شورای نگهبان(قانون 

 (.099-93: 2030،)خواجه سرویاساسی تصویب شد.

 نهادسازی از پایین -3

های مختلف مردم را به صحنه سیاست راند.پس از چند دهه انقالب، توده  

بود ،ناگهان حکومت آمرانه که موجب انفعال وعقب ماندگی عمیق سیاسی شده

ای آغاز شد که در مواردی به خشونت انقالبی کشیده سابقهتحرك سیاسی بی

ومابوعات که در زمان شاه ابزار تبلیغ وتفریح محسوب های گروهی شد.رسانه

شدند ،یکباره صحنه حادترین مباحث ودرگیری های سیاسی شدند. تیراژ می

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


 17... درها و ابعاد نهادسازی تحلیل شیوه

 

سابقه یک میلیون برابرافزایش یافت ودر برخی موارد به رقم بی02ها تا روزنامه

 (.009-1: 2034)علی بابایی،نسخه در روز رسید.

مودی قدرت نه تنها در حوزه سیاست بلکه در دیگر در این زمان ساختارهای ع  

های های کاری،مراکز آموزشی ودستگاهساوح و روابط اجتماعی همچون محیط

بود.به یک معنا قدرت اجتماعی به اداری فروپاشیده یا به شدت تضعیف شده

شدت افزایش یافته وقدرت سیاسی زوال یافته بود.با این حال قدرت اجتماعی 

یر کانون های موازی قدرت، به شدت سرشتی سیال داشت و در به سبب تکث

روها آفرید. در این زمان مراکز کار، پیادهخود پتانسیل برخورد وتضاد را می

ها ومدارس، صحنه بحث وجدل سیاسی شده بود وبه خصوص اطراف دانشگاه

.در کشوری که تا چندی قبل اشاره به کلمه سیاست خارناك بود، نقد وتفسیر 

 یاسی به تمامی ساوح وروابط اجتماعی رسوخ کرد. س

با عنایت به اینکه طیف وجریان اکثریت اسالمی، ابتکار عمل را در ساخت     

های تاریخی نهادهای دولت جدید در دوره پس از انقالب بر عهده گرفت،ویژگی

ونهادی آن در این روند دخیل شد. ویژگی حرکت توده ای منتهی به انقالب 

گری این نیروی اجتماعی، امکان نهاد سازی از های سازمانی وبسیجییوتوانا

کرد. همان های سنتی از پیش موجود را فراهمها وتشکلپایین بر بستر توانایی

لحظه »شود، این نهادسازی از پایین که در گونه که در ادامه مقاله نشان داده می

سرشتی نهادی بخشید  ساز راهای نخبگان دولتگرفت، تصمیمصورت«سازنده

های بعدی را در اداره امور کشور و پاسخ به وخط سیر تغییر وتحوالت وتصمیم

 بحران ها پیش رو چارچوب بندی کرد. 
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های اولیه گیری هستههای خودجوش از پایین، بعدا زمینه شکلاین حرکت  

الب های انقشماری از نهادهای دولت بعد همچون دادگاه انقالب اسالمی،کمیته

اسالمی،سپاه پاسداران انقالب اسالمی،بسیج مستضعفان وجهاد سازندگی را 

-های خودجوش نیز به ظهور نهادهای تازهفراهم کردند.شمار دیگری از حرکت

هایی که ای البته خارج از روند اصلی ساخت دولت منتهی شد. برای مثال کمیته

وکارگری تشکیل شده بود، های کاری ها در محیطبرای سامان دادن به اعتصاب

 بعدا هسته شکل گیری شوراهای کارگری شد.

ای خودجوش و از واقعیت این است که ظهور شوراهای کارگری پدیده    

-پایین بود. تنها پس از آنکه کارگران خود ،شوراها را سازماندهی کردند ، گروه

تدارك  های سیاسی به تبلیغ آن پرداختند و چارچوب نظری ناسازی برای آن

های سیاسی چپ این شوراها را به غلط مشابه شوراهایی دیدند . به ویژه گروه

کردند. در حالیکه این شوراها در که طی انقالب روسیه ظهور کردند ، قلمداد می

های کارگری محدود نبودند ونه تنها کارگران ، بلکه روسیه تنها به محیط

 "ها عمدتاردند و دل مشغولی آنکروستائیان وسربازان را نیز نمایندگی می

سیاسی بود . در این حال آرمان پردازان حزب جمهوری اسالمی نیز با تکیه بر 

آیات قرآنی کوشیدند خاستگاهی دینی برای شوراها فراهم کنند . حزب 

کرد از این طریق با نفوذ گروه های چپ گرا در جمهوری اسالمی تالش می

 (.95-12: 2032بیات ،)های کارگری مقابله کند  محیط

یکی از علل توفیق نسبی جمهوری اسالمی در روند ساخت دولت، بسیج وتکیه   

گسترده بر نیروهای مردمی بود. این امر نه تنها بحران مشروعیت وتنفیذ راکه 

-برد بلکه به سرعت کار هم میدر گذشته دولت با آن روبه رو بود ،از بین می
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ی اجتماعی همچون ایالت وعشایر حتی تا پایان هاای از گروهافزایید. پاره

مانده بودندوحکم های نفوذ ناپذیری باقیپهلوی دوم همچنان به صورت بلوك

دولتی تنها به رأس هرم ابالغ می شد اما در زمان جمهوری اسالمی ،سران ایالت 

از بین رفتند وبه جای آن ها نهادهای انقالبی مانند بسیج عشایر شکل گرفت 

نمونه ، گویای تلفیق دو راه کار اقتدارگرایانه ودموکراتیک به بهترین وجه .این 

 .(239: 2039.)نقیب زاده ،است

های نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران از لحاظ صوری مرکب از عناصر الگو  

ترین نوع ترکیب در ساختار این مختلف نظام حکومتی است. مهمترین و بارز

سنتی و مدرن و به عبارتی ترکیب دین و سیاست در های تلفیق نهاد نظام،

هیأت کلی آن است. عمده عناصر سنتی نظام که تجلی ماهیت دینی آن و 

روند ننده سنن مذهبی و فرهنگی جامعه شیعی ایران به شمار میکمنعکس

قضات شبکه  ولی فقیه یا رهبر، شورای نگهبان ومجلس خبرگان ،  عبارتند از:

های این عناصر در سیستم سیاسی ایران به آن، ویژگی . وجوددادگستری

های جهانی متمایز ساخته است. عمده عناصر اختصاصی بخشیده و آن را از الگو

های سیاسی، اجتماعی، ها و نیازمدرن در نظام سیاسی ایران که بازتاب ضرورت

اقتصادی و فرهنگی جامعه امروزین در روند تکاملی آن است، عبارتند از: 

های سیاسی و و فرایند ها، ارتشجمهوری، رسانهپارلمان )مجلس(، رئیس

دموکراتیک.این عناصر که بعضاً با یکدیگر نامتناسبند، هم به لحاظ ساختاری و 

هم به لحاظ کارکردی انسجام الزم را ندارند؛ به همین دلیل منشأ تعارضات 

های سیاسی و ات تنشو گاهی اوق ندساختی و رفتاری میان حامالن این عناصر

 (.094-99: 2032)حافظ نیا، .آورنداجرایی در مدیریت امور کشور را پدید می
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نهادسازی از پایین درحمایت از رژیم سیاسی ونظم سیاسی موجود در دوران -4

 انقالب

های نخست ساز در سالگونه که در فرضیه ذکر شد نخبگان بومی دولتهمان  

با درهم ریختگی و شرایط هرج ومرج گونه ناشی از پس از انقالب در مواجهه 

فروپاشی نظم سیاسی قدیم،ناگزیر شدند به سرعت نهادهای جدیدی را برای 

اعاده نظم ایجاد کنند. جلب و استمرار پشتیبانی عمومی از ایدئولوژی و اهداف 

ی انقالب نیز نیازمند ایجاد نهادهایی بود که بتوانند نیروهای اجتماعی را به شکل

کارآمد در مسیر اهداف مورد نظر بسیج نمایند.در چنین فضایی، نهادسازی هم 

های رفتاری های رسمی حکومتی وهم درچارچوب ایجاد رویهدر قالب سازمان

نهادی در تأمین دو هدف حمایت از نظم ورژیم سیاسی جدید مد نظر قرار 

ی در حوزه گرفت .در ادامه این بحث،به دو الگوی نهادسازی از پایین یک

ای و رفتاری به نهادهای سازمانی رسمی ودیگری در حوزه  نهادهای رویه

شود. در هر دو الگو، عناصر نهادسازی از پایین یعنی رجوع به تفکیک اشاره می

بافت ارزشی وهنجاری بومی جامعه ،جلب همراهی و مشارکت گسترده عمومی 

ط متغیر انقالبی به خوبی وتابیق پذیری کارکردی نهادها در مواجهه با شرای

هایی که نشانگر موفقیت کارکرد نهادسازی در روند نشان داده می شود؛ شاخص

ساخت دولت در حوزه های حمایت از رژیم سیاسی ونظم سیاسی نوپدید پس از 

 انقالب است.

 نهادسازی از پایین در حوزه طراحی نهادهای حامی رژیم سیاسی1-4
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در این حوزه، تأثیر الگوی نهادسازی از پایین در طراحی دو نهاد والیت فقیه و  

ای دربسیج حمایت عمومی از نظام انقالبی شورای انقالب که هر دو نقش عمده

 شود. های آن ایفا کردند،بررسی میواهداف وآرمان

در  یک جلوه بسیار مهم از نهادهای تدارك دیده شده:نهاد والیت فقیه  1-1-4

جریان ساخت دولت پس از انقالب را می توان در چارچوب اصول قانون 

اساسی وشیوه توزیع قدرت میان نهادهای مختلف مشاهده کرد. به طور کلی 

باید به این واقعیت توجه داشت که ساخت دولت ،نیازمند تمرکز تمامی قدرت 

 مهم لهدر دست آن وتأمین حاکمیت است.پس از روشن شدن این موضوع،  مسئ

 بعد یعنی ،است آنها بین در قدرت توزیع و حاکمیت نهادهای تعیین و تبیین ،

 وشود ، سهم ارکان و اجزای مختلف در قدرت تعیین می حاکمیت فرض از

گیرد . در تفکیک قوا یک سهم قدرت به قوه مقننه و تفکیک قوا صورت می

 گیرد.یی تعلق مییک سهم نیز به دستگاه قضایک سهم قدرت به قوه مجریه و 

در چگونگی توزیع قدرت نیز عوامل سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و 

کند که باور کند و مجموعه این عوامل مشخص میایدئولوژیکی دخالت می

مثال چه سهمی از قدرت به رئیس جمهور و چه سهمی به نهادهای دیگر 

درساخت  ترین حرکتتوان گفت محوریاین راستا مییابد . در تخصیص می

دولت پس از انقالب، تدارك اصل والیت فقیه و تمرکز قدرت در دست این 

 (044: 2030پناهی،قاضی شریعت  ) نهاد بوده است.

همان گونه که پیش از این اشاره شد، تدارك اصل والیت فقیه در قانون   

اساسی، محصول پیروزی قاطع نخبگان مذهبی در جریان انتخابات مجلس 

.بدین ترتیب نیروی مذهبی دیدگاه خود (099: 2030خواجه سروی،)خبرگان بود 
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را که مورد حمایت اکثریت مردم بود در طراحی ساختار قدرت وحوزه 

اختیارات ومسئولیت های قوای حکومتی اعمال کرد.بر پایه مبانی اعتقادی 

شیعه، نظام رهبری مبتنی بر والیت فقیه،که والیت شرعی وخاستگاه مردمی را 

داراست، تنها حکومت شرعی وبرحق است. از این رو رهبری، محور  توأماً

-قدرت نظام بوده و قوای دیگر نظام، مشروعیت خود را از رهبری می

.در واقع والیت فقیه مبتنی بر اصل (249: 2052)تابش ومحسنی دره بندی،گیرند.

این امامت غیابی و استمرار اصل امامت است در نظام اعتقادی شیعه است و بر 

پایه ، قانون اساسی با تدارك اصل والیت فقیه،زمینه تحقق حکومت فقیهی را 

به رهبری شناخته شده باشد –اعم از مستقیم یا غیرمستقیم -که از طرف مردم

فراهم کرده تا بدین وسیله عدم انحراف را از خط مکتب ومشروعیت الهی آن 

یت فقیه در زمان .طراحی نهاد وال(090: 2093)عمیدزنجانی، تضمین نماید

تدوین اصول قانون اساسی، با توجه به بافت ارزشی واعتقادی اکثریت جامعه، 

)نک.خواجه آیدای بارز از نهادسازی از پایین به حساب مینمونه

 (.2093؛عمید زنجانی،2030سروی،

باید توجه داشت که امام خمینی، نقش مستقیمی در تهیه پیش نویس قانون   

نداشت و صرفاً تالش کرد در اظهار نظرهای رسمی  اساسی دولت جدید

هاشمی، ) ها و خاوط کالن قانون اساسی آتی را روشن کندمشیخود،خط

آفرینی امام در مستقیم، نیاز به نقش. با وجود این نقش غیر(01، ص 2، ج2014

رهبری انقالب با توجه به عمق وگستردگی جنبش توده ای پیروزکننده انقالب، 

های شکاف واختالف مشهود بود. به ویژه این نقش آفرینی با بروز نشانهکامال 

شد. واقعیت این است که در درون نیروهای انقالب، بیش از پیش احساس می

طیف نیروهای مذهبی، با وجود در اختیارداشتن پایگاه اجتماعی گسترده در 
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انسجام عمق جامعه و ساوح مختلف آن،در اساس سرشتی غیرمتشکل داشتند و 

بخشی به نیروهای غیرمتشکل با تکیه بر نفوذ معنوی رهبر انقالب، ضرورتی 

نمود. این گونه شد که در روابط قدرت در نظام سیاسی جدید، انکار ناپذیر می

رهبری نظام و انقالب در چارچوب اصل والیت فقیه،جایگاه ممتازی پیدا کرد. 

ری و پیروزی انقالب وضرورت رسد نقش انکار ناپذیر امام در رهببه نظر می

های نقش آفرینی ایشان درفضای سیال وملتهب پس از انقالب که بحران

یافت وسازوکارهای معمول در چارچوب دولت مختلف یک به یک ظهور می

موقت قادر به حل آنها نبود، در تمرکز  قانونی  قدرت در دست رهبر انقالب در 

 (. 2033)نک .باباپور،  ا کردچارچوب نهاد والیت فقیه نقش مهمی ایف

در دهۀ نخست انقالب، سیاست و حکومت در ایران تحت تأثیر شخصیت      

رهبر انقالب و اقتدار کاریزمایی او بود، اما این تاثیرگذاری از ناحیۀ کنترل 

رهبر بر نهادهای دولتی یا حزبی صورت نگرفت، بلکه بر جذابیت شخصی و 

.این جذابیت نشانگر (41: 2032)بشیریه،  بود کاریزمایی امام خمینی استوار

های رهبر انقالب بود و همین امر به تحکیم موقعیت حمایت اکثریت از دیدگاه

 و نهاد تازه تأسیس والیت فقیه درساختار حکومتی جدید یاری رساند. 

در چنین فضایی بود که موقعیت رهبر انقالب در ساختارهای قانونی نظام   

به رکن محوری قانون والیت فقیه ویت وتحکیم شد و نظریه سیاسی جدید، تق

ی انقالب به تدریج های اولیهدر سالاساسی پس از انقالب تبدیل گردید. 

آمد که حکایت از آن داشت که جامعه را تنها بر معضالت و مشکالتی پیش

توان اداره نمود، بلکه معضالتی وجود ی شرع نمیاساس احکام اولیه و ثانویه

دارد که برای حل آنها الزم است فراتر از این احکام رفت. بدین جهت طرح 
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که  نمودی جامعه ضروری میدار ادارهتری برای فقیه عهدهاختیارات گسترده

 (.923 :اول ج، 2034)افتخاری، بود« مصلحت نظام»آن  ی مبنا

  2091دی   00در   امام خمینی برای نخستین بار: شورای انقالب 2-1-4

 داشتاین شورا از جمله مأموریت  .اعالم کردرا شورای انقالب  تشکیل رسمی 

تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و ماالعه قرار دهد و مقدمات  تا شرایط

فلسفه پیدایش شواری (.021 :4ی نور، جلد صحیفه) .سازد اولیه آن را فراهم

های انقالبی بود.به نوشته هاشمی گیری گروهی وشورایی گروهانقالب، تصمیم

آن روزها گرایش به شورا شدید بود. از دیکتاتوری و استبداد »رفسنجانی

های فردی شیوهخاطرات بسیار تلخی داشتیم و به هیچ وجه نمی خواستیم از 

 (.000،ج اول: 2019)هاشمی رفسنجانی،«استفاده کنیم.

این شورا عدم مشروعیت نظام سلانتی و شورای نیابت سلانت مقرر شده بود   

کند و در امور اجرایی انقالب و انتقال قدرت نیز ایجاد  و دولت بختیار را اعالم

تشکیل ز این رو تا روند انتقال قدرت دچار آشفتگی نشود. ا هماهنگی کند

روند انتقال قدرت در نهادینه کردن  اولین گام درتوان ی انقالب را میشورا

 دوره انقالب یاد کرد.

هدایت  ترین نقش را درترین و مهمشورای انقالب بعد از رهبری انقالب، بیش  

و موجب استحکام  کردو هماهنگی امور انقالب و ایجاد نظم و قانون ایفا 

این   .گیری شدی و هماهنگی بین مراکز قدرت و تصمیماسالم جمهوری

سیاسی و حقوقی جمهوری  پس از انقالب اسالمی و قبل از تشکیل نهادهاینهاد

-09: 2034ده، سائلی کرده )اسالمی ایران، مدیریت جامعه را به عهده گرفت

04                                                     .)  
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شورای انقالب،  هنگام پذیرش استعفای دولت موقت، در نامه ای بهامام به   

سیاسی  ی کشور، تکمیل انتقال قدرت و تاسیس نهادهایمسئولیت اجرایی اداره

از شورای نامه این بخشی از در . کردی شورای انقالب واگذار جدید را به عهده

قانون همه پرسی  ی مقدماتتهیهانقالب خواسته شده بود اقدامات عاجل را برای 

ی مقدمات تهیه ،مجلس شورای ملی ی مقدمات انتخاباتتهیه،قانون اساسی

اسالمی،  سازمان مدارك فرهنگی انقالب .)به انجام برساند تعیین رئیس جمهور

2092: 241.) 

بینش متفاوت دولت موقت و نیروهای انقالبی که کنترل نهادهای تازه تأسیس   

های انقالب اسالمی و ران انقالب اسالمی، کمیتهسپاه پاسداانقالب همچون 

این را در اختیار داشتند، تعارض میان آنها را افزایش داد. دادگاههای انقالب 

ند و تا اندازه زیادی نهادها خارج از قلمرو فعالیت و اختیارات دولت موقت بود

پاسخ  نهادهای انقالبی درکردند.اقدامات خود را با شورای انقالب هماهنگ می

تدریج به نهادهای به ضرورتهای ناشی از شرایط انقالب شکل گرفته بودند و به

ترین وجه عملکرد نهادهای انقالبی، موازی با دولت موقت تبدیل شدند. عمده

گری بود که در نقاه مقابل وجه مشخصه عملکرد دولت موقت که شامل انقالبی

ت و تالشهای دولت موقت برای گام بود، قرار داشبهطلبی و حرکت گاماصالح

)یوسفی . جایی نرسیداعمال و تصمیمات این نهادها در عمل بهبر کنترل اعمال 

 (.004-09: 2015اشکوری،

اختالف نظرهای فکری و اجرایی میان دولت موقت و نهادهای انقالبی، در   

با سقوط دولت نهایت به تضعیف دولت موقت و استعفای بازرگان منجر شد.

گرا از بلوك قدرت خارج شدند و قدرت ، نیروهاى ملى2093موقت در سال 
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افتاد. این اولین تعارضى بود که بعد از تشکیل  نیروهای اسالمیکامالً در دست 

. پس از بروز کردبلوك قدرت جدید بین نیروهاى سنتى و نیروهاى مدرن 

شد. این حاکمیت گرایان از بلوك قدرت، حاکمیت یکدست خروج ملى

از وحدت و انسجام نسبى برخوردار بود، زیرا بر  19تا  92یکدست از سال 

تکیه داشت و به ویژه در میان طبقات  یجنبش اجتماعى و سیاسى بسیار فعال

اى برخوردار بود. این هاى گسیخته شهرى از حمایت بسیار گستردهسنتى و توده

اى ب اسالمى ازآن براى بسیج تودهبودکه درانقالای حمایت مرهون ایدئولوژى 

  (32: 2013)بشیریه ،شد.استفاده مى

 نهادسازی ازپایین در حوزه ایجاد نهادهای حامی نظم2-4

کوبید. ساختار همانقالب، بنیان های سامان سیاسی رژیم پیشین را در     

سازمانی وپرسنلی قوای نظامی وانتظامی کشور در خالل حواد  منتهی به 

های خیابانی وترك خدمت ی انقالب به واساۀ برخوردها ودرگیریپیروز

های گسترده در ارتش ، سربازان به شدت آسیب دید.پس از انقالب موج تصفیه

ژاندارمری وشهربانی مجموعۀ قوای نظامی وانتظامی دولت را بیش ازپیش 

ناتوان ساخت . تدارك چند کودتای نافرجام در خالل سال های نخست انقالب 

،انقالبیون را هر چه بیشتر در تغییر بنیادین ساختارهای نظامی وانتظامی به جا 

 مانده از رژیم سابق ،مصمم کرد.

در ضمن دستیابی طیف لیبرال به دولت موقت و سپس ریاست جمهوری بنی 

 135صدر به نوعی شرایط حاکمیت دوگانه را در کشور رقم زد )

:1984،Bakhash بیشتر امور انجامید.حتی تجاوز ( که به درهم ریختگی

 نظامی عراق به دو دستگی در مدیریت کالن کشور پایان نداد.
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افزون بر رقابت ومخاصمات گروه ها وجناح های سیاسی بر سر دراختیار    

گرفتن مراکز قدرت جدید و لزوم پاکسازی سازمان های نظامی وانتظامی 

های نخست پیروزی ،حرکت های قومی نیز به شدت بر نظم سیاسی سال 

انقالب تأثیر گذاشت.در کردستان پیشمرگهای کرد توسط گروه مائوئیستی 

کوموله از میان روستائیان بدون زمین وحزب دموکراتیک کرد از میان طبقات 

متوسط شهری برای مقابله بادولت سازمان دهی شدند. در ترکمن صحرا 

ر خود مختاری محدود ،تشکیالت موسوم به شورای مرکزی روستائیان، خواستا

شد ومورد حمایت های تدارکاتی سازمان چپ گرای فدائیان خلق قرار گرفت. 

در آذربایجان نیز حزب جمهوری خلق مسلمانان در مبارزه قدرت با حزب 

کرد. در خوزستان جمهوری اسالمی ،از خود مختاری این مناقه جانبداری می

مات عراق ،شکل گرفت. در طلب مرکب تحت تأثیر اقدانیز یک جنبش جدایی

بلوچستان نیز حرکت محدودتری پدید آمد که البته حمایت هیچ سازمان سیاسی 

 (.Amirahmadi،1989:103)را به دست نیاورد 

موجب در هم  ،تأخیر زمانی گذار به نظم جدیددر فضای بی نظم پس از انقالب، 

خبگان انقالبی به و از این رو نهای اجتماعی نیز بود، ریختگی و گسیختگی نقش

سرعت با رجوع به ارزش های مستقر اجتماعی،نهادهای جدیدی را برای تثبیت 

 نظم سیاسی موجود ایجاد کردند که در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره می گردد.

های آخر عمر رژیم شاه، به در خالل ماه :کمیته های انقالب اسالمی 1-2-4

نهادهایی همچون شهربانی و ژاندارمری در  موازات کاهش توانایی و مشروعیت

ها و سازماندهی اقدامات برقراری نظم،نیروهای انقالب، برای تأمین امنیت محله

سقوط رژیم شاه و های انقالب را پدیدآوردند.در پی خود، هسته اولیه کمیته
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درگیر نبرد برای درهم شکستن  پیروزی انقالب ، نیروهای مردمی، همچنان

گروهی دیگر از مردم،  ین بقایای این رژیم بودند. همچنینمقاومت آخر

گرفتند. از این  عهده رپاسداری و حفاظت از مراکز مهم و حساس را در شهرها ب

 ولیت و نیزئگرفتن این مسعهدهررو وجود سازمانی منظم و متشکل برای ب

 پسرسید. یک روز ، ضروری به نظر میپیشینمبارزه با عناصر وابسته به رژیم 

کمیته انقالب اسالمی برای کنترل  ،رهبر انقالباز پیروزی انقالب ، به فرمان 

-این نهاد همچنین مسئولیت جمع . اوضاع و برقراری نظم و امنیت، تشکیل شد

از اََهّم وظایف  گرفت .را بر عهدهبود  هایی که در دست مردمسالحآوری 

جلوگیری از  ،ان رژیم پهلویدستگیری وابستگ توان بهکمیته انقالب اسالمی می

، انتظامات سابقرژیم وابسته به فراریان مجرمان واسلحه، توقیف اموال  قاچاق

 ،بند وباریفساد و بیمظاهر روستاها و مرزها؛ مبارزه با  و حفظ امنیت شهرها،

)نک.رنجبر اشاره کرد.  اقدامات خرابکارانه مقابله با و حراست از اماکن مهم

 (.2031ی،آذربایجان وهاشم

های انقالب اسالمی توضیح آبراهامیان این تحول را به خوبی در ارتباط با کمیته

به محض فروپاشی دولت ،قدرت به دست کمیته ها افتاد. بیشتر این »است: داده

زبان ، روحانیون نشین و فارسیهای مرکزی شیعهکمیته ها را به ویژه در استان

های کردند .در این حال گروهرهبری میمحلی طرفدار آیت اله خمینی 

کردند ؛ تجار ثروتمند به بازار کمک ها کمکگیری کمیتهگوناگونی به شکل

مالی می کردند؛مغازه داران خرده پا ،کاالی مورد نیاز فقرا را به قیمت های 

کردند؛برخی روحانیون مواد سوختی وغذایی افراد نیازمند پایین تری تأمین می

کردند ؛روحانیون دیگری هم با گردآوری مردان مساجد توزیع می را از طریق

های پرجمعیت فقیرنشین ، نیروی مسلحی تشکیل دادند که جوان اغلب از محله
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 "بعدها به سپاه پاسداران معروف شد. گروه های داوطلب مذهبی که معموال

دادند ،اکنون مسئول انتظامات مراسم سوگواری ماه محرم را سامان می

ظاهرات سیاسی بودند واصناف بازار و بیشتر کمیته های اعتصاب که در ت

های بزرگ تشکیل شده بودند ،فعالیت های خود را با کمیتۀ شهر کارخانه

هماهنگ می کردند . در واقع ،این کمیته به شهر حاکم بود زیرا مواد غذایی 

ورانندگی پخش می کرد ، قیمت هارا تعیین می نمود ،مجری قوانین راهنمایی 

کرد تا مجری نظم وقانون بود ومهمتر از همه اینکه دادگاه های شرع را احیا می

 (.945-9: 2011آبراهامیان ، «)باشند.

در خالل انقالب فروپاشید  2515های قدرت شاه در اواخر فوریۀ سال دستگاه

یعنی برکناری بنی صدر از قدرت ، انقالب سیاسی تکمیل  2532.اما تا ژوئن 

دید.در پی این رخداد ، قدرت دولت به یک رهبری مذهبی مبتنی برطبقۀ نگر

متوسط منتقل گردید.این رهبری خود را در چارچوب شماری از احزاب اسالمی 

ای به از جمله حزب جمهوری اسالمی وشمار فراوانی از سازمان های توده

 (.Amirahmadi،1989:97)ریاست شورای انقالب ، سازمان داده بود.

در  2093بنی صدر،نخستین رئیس جمهور پس از انقالب، در مرداد ماه   

مسأله اساسی » تشریح مشکالت ساختار اداری ونظامی دولت خاطرنشان کرد  

این است که یک دستگاه نظامی، باعناصری به شدت قدرت مدار از زمان شاه 

ی کرده قدم به قدم ، شروع به اعتصاب وکارشکن "سابق مانده اند واکنون عمال

اند. نیمی از عواملی که سبب بروز حواد  کردستان شده در خود دستگاه اداری 

)علی .« کنند نظامی بوده است . دستگاهیان اعتصاب کرده اند وکار نمی –

 (.040: 0، ج2034بابایی ،
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-گیری و گسترش نهادهایی انقالبی را فراهممجموعه این شرایط ،امکان شکل

سازمانی ،پرسنلی و روحیه ای کامال متفاوت، به ارائه شمار کرد که با ساختار 

گسترده ای از خدمات دولتی همت گماردند. در واقع افزون بر ساختار درهم 

ریخته دستگاه اداری ونظامی دولت، سیل خواست ها وتقاضاها از جانب عموم 

بدین مردم و افزایش انتظارها برای انجام کارهای بسیار بزرگ در زمانی کوتاه،

توانست با حرکت در مسیر رویه های کند معنا بود که انقالب به هیچ وجه نمی

و بوروکراتیک دستگاه اداری، به خواست های مردم پاسخ دهد ویا دستکم با 

 آنها همراهی کند. 

ای که در دورۀ پس از انقالب نسبت به اعتمادیاین نهادها به ویژه با توجه به بی

داری آن وجود داشت ، به سرعت گسترش یافتند .پس دولت پهلوی وساختار ا

، با تثبیت قدرت نظام سیاسی موجود ،اکثر نهادهای انقالبی به  2090از سال

تدریج به بخشی از بوروکراسی جدید تبدیل شدند یا به بدنه بوروکراسی سابق 

پیوستند. در این دوره ، بوروکراسی دوباره به یک نهاد قدرتمند تبدیل شد 

 (.Frazmand،1987: 5-194)ار سلسله مراتبی آن تقویت گردید وساخت

 خمینی در دوم اردیبهشت سال امام  سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 2-2-4

کرد و اعالم رسماً تأسیس این نهاد راشورای انقالب، طی فرمانی به 2093

، گام شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی شورای انقالب با تأسیس

 یاساسی را در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. سپاه نهادی نظامی و بازوی

بر پایه قانون است.حمهوری اسالمی است   مسلح برای پاسداری از نظام

خستین روزهای پیروزی انقالب پاسداران انقالب اسالمی که درن سپاه»اساسی،
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تشکیل شد،برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقالب اسالمی ودستاوردهای آن 

 (.292ماند)قانون اساسی،اصل پابرجا می

حفظ انضباط در شهرها و روستاها، جلوگیری  ،از تشکیل این نهاداولیه هدف   

از تحریک و توطئه، جلوگیری از خرابکاری در موسسات دولتی و ملی و مراکز 

طلب و ضدانقالبی در ها، جلوگیری از رسوخ عناصر فرصتعمومی و سفارتخانه

های داخل صفوف مردم، اجرای دستور دولت موقت و اجرای احکام دادگاه

ن حال با بروز جنگ،دامنه اهداف و اقدامات سپاه به سرعت با ای ، بودانقالب

گسترش یافت و از آن پس این نیرو به مرکزثقل عملیات نظامی در دفاع از 

: 2052مرزهای کشور  ومقابله با تجاوز نظامی عراق درآمد)قبادی و میرترابی، 

099 .)  

سپاه پاسداران تأسیس همچون های موفقیت نهادهای انقالبی تازهیکی از جلوه  

توان در توانایی آنها در تغییر موازنه قدرت در صحنه انقالب اسالمی را می

کرد.جنگ به تثبیت نظام سیاسی و تحکیم موقعیت گروه جنگ تحمیلی مشاهده

های اسالمی در قدرت یاری رساند. جنگ در زمان اوج درگیری های طیف 

و در عمل موفقیت گروه های نیروهای مذهبی با نیروهای لیبرال وچپ آغاز شد 

های دینی برای دفاع از خاك مذهبی در بسیج عمومی مردم با تکیه بر ارزش

ها در کشور و آرمان های انقالب را به نمایش گذاشت و بر جاذبه این روش

های گروه های چپ و لیبرال به ویژه در میان قشر جوان افزود. برابر روش

خالقیات ویژه در میان جوانان جبهه رفته جنگ همچنین به پرورش روحیات و ا

کمک کرد؛ ارزش های دینی دفاع وشهادت را در جامعه ارتقا بخشید و پیوند 
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های دینی بارزی داشت را با مردم تسهیل نزدیک تر ارکان حکومت که جلوه

 (. 201-40: 2011نک. رفیع پور،کرد)

بی، دو تحول اساسی صدر و روی کار آمدن نیروهای انقالد از برکناری بنیبع  

-که نشانگر تکیه مدیریت مسائل جنگ بر پایه رویکردها و دیدگاه اتفاق افتاد

اسالمی و بسیج انقالبپاسدارانهای نهادهای تازه تأسیس انقالب همچون سپاه

ی طراحی و عملیات و ابتکار در حوزه-2بود .این دو تحول عبارتند از:           

و « توان داخلی»تأکید بر شناخت -0جنگی کالسیکهای عدم اکتفا به روش

و همچنین عدم تکیه بر  «نیروهای مردمی»ی استفاده از ظرفیت بالقوه

 (.2035)نک .درودیان، المللی و نیروهای خارجیهای بینسازمان

گیری خرمشهر با موفقیت انجام شد. این در همین راستا عملیات بازپس  

زد، موقعیت سیاسی و بین المللی ایران برهم پیروزی موازنه جنگ را به نفع

کشور را بهبود بخشید و فراتر از همه به عنوان شاهدی برای برتری مدیریت 

مکتبی به حساب آمد؛مدیریتی که متکی بر تاکتیک های بسیج توده مردم وبه 

کارگیری روحیه انقالبی در اداره امور بود؛روحیه ونگرشی که تمایل داشت به 

سازوکارهای بوروکراتیک معمول امور گام بگذارد وبا امکانات اندك فراتر از 

 به دنبال انجام کارهای بزرگ برود.

 های مشترک رفتارینهادسازی از پایین در حوزه رویه3-4

های رفتاری در از سوی دیگر انقالب در ایران با رواج یافتن شماری از رویه  

شدن این رفتارها اساه نهادینهحوزه قدرت و اداره امور همراه شد که به و

توان از آنها نیز به عنوان نهادهای دولت ورژیم ها در سال های بعد میورویه
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سیاسی در دوره پس از انقالب یادکرد. اتفاقاً این گونه رفتارها کمک مهمی به 

کنند و در واقع بخش مهمی شناسایی عناصر و اجزای دولت پس از انقالب می

نوشته دولتمردان را فراتر از آنچه که در قانون اساسی و دیگر از برنامه عمل نا

دهند. در عین حال باید توجه داشت که این رویه های قوانین ذکر شده نشان می

رفتاری با ارزش ها وهنجارهای جاافتاده در جامعه همراهی دارند و به همین 

کارکردی  گردند. در ضمن این رویه ها،آثارعلت به طور مرتب بازتولید می

مهمی از جمله جلب پشتیبانی از رژیم سیاسی و تثبیت نظم سیاسی مستقر را 

 برآورده می کنند.

 شماری از مهمترین این نهادها در زیر معرفی شده اند:

جلسات وعظ، خاابه وسخنرانی ،از  :جلسات سخنرانی مسئوالن ارشد نظام. 1

رود و نمادی از اهمیت می سنت های دیرپای مذهبی در جامعه ایران به شمار

فرهنگ شفاهی در این مرزو بوم است. با این حال در دوره انقالب، برگزاری 

این گونه جلسات با حضور مسئوالن ارشد نظام و طیف های متفاوتی از حضار 

ای نهادینه شده در کشور تبدیل شد.در بسیاری از مواقع، ومستمعان، به رویه

نظام سیاسی ودولت، در همین سخنرانی ها مشی های ها و خطمهمترین تصمیم

ای رسد. همچنین این جلسات سخنرانی، عرصهبه اطالع حضار و عموم مردم می

برای ارائه طیف متنوعی از رهنمودهای اخالقی،اعالم موضع سیاسی درقبال 

تحوالت وجریان های داخلی و موضع گیری رسمی درقبال تحوالت مناقه 

های عملی درباره یک موضوع مشخص وجهان وحتی ارائه راه کار

است.برگزاری منظم مراسم نماز جمعه در سراسر کشور، تبلور دیگری از 

 نهادینه شدن این سنت رفتاری در دولت پس از انقالب است.
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سنت حضور گسترده مردم در راهپیمایی  :برگزاری راهپیمایی وتظاهرات. 0

ای خصلت حرکت توده وتظاهرات، درجنبش انقالبی بر ضد رژیم پا گرفت و

دهی آن بر پایه شبکه نهادها وتعامالت سنتی انقالب وشیوه خاص بسیج وسازمان

در جامعه  به آن دامن زد وسبب استمرار آن گردید. به ویژه دست باالی نخبگان 

گیری از این روش در سنتی ومذهبی در ساخت دولت جدید، زمینه استمرار بهره

-ی ونشان دادن پایگاه اجتماعی آن را فراهمجلب پشتیبانی از نظام سیاس

های کرد.حواد  پس از انقالب همچون درگیرشدن جریان اسالمی با گروه

سیاسی سکوالر، تهدیدهای خارجی و به ویژه جنگ سبب شد تاکتیک بسیج 

مردم وفراخوان آنها برای حضور در راهپیمایی های پشتیبانی از نظام سیاسی 

ای نهادینه شده تبدیل گردد و از آن پس این سنت  وسیاست های آن، به رویه

های مختلفی همچون سالگرد پیروزی انقالب،روز قدس و رفتاری در مناسبت

مقاطع خاصی که نظام سیاسی به جلب حمایت توده مردم نیاز داشت از طریق 

 فراخوان برای راهپیمایی ادامه پیدا کرد.

های یکی دیگر از ویژگی :ه مردمارتباط نزدیک وبی واسطه مسئوالن با تود. 3

رفتاری در نظام سیاسی پس از انقالب،گرایش به ارتباط نزدیک مسئوالن با 

توده مردم است.در فضای انقالب، روابط سلسله مراتبی،باالنشینی و فخرفروشی 

دست اندرکاران امور برای زیر دستان جلوه ای از رفتارهای طاغوتی به حساب 

شد و جای خود را به روحیه همنشینی به دور انداخته می می آمد که باید طرد و

داد. کار به جایی رسید که درسازمانهای گذاری مسئول برای مردم میوخدمت

پرهیز «طاغوتی»های دمپایی ولباس ساده از میزهای دولتی ، مدیران با کفش

کردند وجلوی اطاق پشت میزی ساده می نشستند وبا مردم وکارمندان دون می

(و اصرار داشتند که به جای رئیس  202: 2011رفیع پور،ایه عجین می شدند)پ
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خود را مسئول وخدمتگزار مردم معرفی کنند.البته این سنت رفتاری با گرایش 

دوباره به رویه تمرکزگرا وتکنوکراتیک در دستگاه اداری دولت، تا اندازه ای رو 

به جان مسئوالن ارشد به افول رفت. در ضمن ترورها وسوء قصدهای فراوان 

نظام در سالهای اولیه انقالب ، سبب تجدید نظر در رویه ارتباط بی واساه 

ای دیگر در چارچوب دولتمردان با عموم مردم شد، اما این سنت به گونه

سفرهای استانی مسئوالن ارشد نظام شامل سران سه قوه و به ویژه رهبر انقالب 

سفرهایی که بر اساس سنت رایج، با تدارك و و رئیس جمهور ادامه پیدا کرد. 

 شود. کردن زمینه استقبال انبوه توده مردم همراه میآمادگی قبلی وفراهم

ضعف سازوکارهای حزبی در حوزه قدرت  جناح گرایی به جای رقابت حزبی:. 4

ای وسازوکارهای ای در سرشت حرکت تودهدر ایران پس از انقالب که تا اندازه

سیج نیروهای اجتماعی برای سرنگونی رژیم پهلوی ریشه دارد، غیر حزبی ب

گرایی در روابط قدرت در کشور شد. انقالب ایران سبب مسلط شدن جناح

نخستین انقالب مدرنی بود که بدون رهبری یک حزب پیشرو به پیروزی 

. بدین ترتیب در شرایط نبود یک سازمان رسمی  Nasr,2008:438)رسید)

ها در میان رهبران مشیبت بر سر قدرت وبحث درباره خطبرای مدیریت رقا

های قدرت موجودیتی دولت ،جناح گرایی رواج یافت. از همان ابتدا، جناح

ای از گاه یک سازمان،منشور،یا مجموعهغیررسمی داشتند .به این معنا که هیچ

های مشخص واقعی، برای تعریف مرز جناح ها و اعضایشان قواعد  یا برنامه

ها به طور مشخص به یک جنبش توده ای جود نداشت.در عین حال این جناحو

یا ساختار مشخص حزبی متصل نبودند. این جناح ها به صورت حلقه هایی 

کردند و در عین حال مرزهای آنها غیررسمی در داخل نخبگان انقالبی عمل می

سرشتی تعریف نشده وسیال داشت. با این همه این جناح ها به سبب 
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-أثیرگذاری مستقیم بر نتایج انتخابات، عملکردی حزبی از خود به جا میت

   Nasr,2008:438). .(گذاشتند

استمرار این رویه دررقابت های سیاسی وانتخاباتی در کشور در دوره پس از . 9

ای به حوزه قدرت وآرایش نیروهای سیاسی انقالب، پویایی وتحرک فوق العاده

. یکی از پیامدهای این پویایی وتحرك بخشیده استدر درون بلوک قدرت 

های سیاسی بندیانتهای جناحتوان در زایش وتکثیر بیفوق العاده را می

ویژه انتخابات درکشور و بروز نتایج شگفت آور در چند انتخابات مجلس و به

ریاست جمهوری در کشور مشاهده کرد. نتایج انتخابات مجلس وریاست 

ها، زمینه بسیج بندیحکایت از آن دارد که پویایی این جناح جمهوری در ایران

ها را گیریمردم در انتخابات و ساوح به نسبت باالی مشارکت عمومی در رای

 فراهم کرده است. 

 نتیجه گیری

کردن نظم سیاسی گذشته) وحتی نخبگان بومی انقالبی در ایران پس از ساقط  

های رژیم پهلوی در حال نمایان شدن پایهاز مدتی قبل یعنی هنگامی که تزلزل 

بود( ناگهان خود را در مواجهه با الزامات ومقتضیات ساخت یک نظم سیاسی 

جدید یافتند و این در حالی بود که به واساه نبود کارتشکیالتی وفکری منظم 

در این باره ، برنامه مدونی برای این کار نداشتند. از سوی دیگر شدت وعظمت 

ناشی از درهم ریختگی اوضاع کشور،  فوریت حرکت در مسیر های بحران

کرد. نخبگان اعاده نظم وبرقراری وساخت نهادهای دولت جدید را گوشزد می

بومی در این زمان ضمن پذیرش الگوها ونهادهای دولت مدرن همچون تفکیک 

قوا، پارلمان،انتخابات وغیره تصمیم گرفتند در پایه ریزی نهادهای حامی رژیم 
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ونظم سیاسی پس از انقالب، به ارزش ها، درون مایه والگوهای عملی جاافتاده 

به تصمیمی نهادینه « نهادسازی از پایین»در بان جامعه رجوع کنند و این گونه 

های مورد نظر تبدیل شد.تصمیم هایی شده در ساخت نهادهای دولت در عرصه

لگوهای عمل سیاسی که بدین ترتیب در حوزه طراحی سازمان های سیاسی و ا

اتخاذ شدند ،در یک خط سیر تاریخی در سال های بعد نهادینه شدند و نهادهای 

 دولت و نظم سیاسی پس از انقالب را شکل دادند.

انقالب های بزرگ اجتماعی، با درهم شکستن نظم سیاسی قدیم، عمالً عرصه    

یاست فراهم ریزی نهادهای جدید در عرصه قدرت وسای را برای پایهگسترده

کنند و انقالب اسالمی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.با این می

همه واقعیت این است که انقالب در ایران ویژگی ممتازی دارد و آن حضور 

ریزی نظم سیاسی فراگیر اقشار مختلف مردم در مخالفت با رژیم گذشته و پایه

ب توجه انقالب ایران،خاستگاه جدید است. یکی دیگر از ویژگی های جال

اجتماعی بومی وسنتی نخبگان دولت ساز آن و ماهیت ویژه جنبش انقالبی است 

که در طیف اکثریت مذهبی،بر پایه شبکه نهادها وتعامالت سنتی درون جامعه 

بود. این عوامل سبب شد روند پرمخاطره ساخت سازمان پیدا کرده وبسیج شده

های نخست پس از پیروزی انقالب، ویژگی  نهادهای جدید دولت در سال

خاصی پیدا کند. این نگاه به درون وشبکه تعامالت مورد نظر، عمال زمینه 

طراحی نهادهایی را فراهم کرد که ضمن اناباق با ارزش های اجتماعی 

های مورد نظر برخوردار اکثریت، از انعااف وقابلیت باالیی در انجام کارویژه

تا مقاله نشان داد که نهادهای رسمی همچون والیت فقیه، بودند. در همین راس

شورای انقالب، سپاه پاسداران وکمیته های انقالب اسالمی، تا چه اندازه از این 

های ها برخوردار بوده در برخورد با مشکالت پیش رو، چگونه قابلیتویژگی
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رژیم خود را نشان داده و اهداف اساسی مورد نظر شامل بسیج پشتیبانی از 

تر این است که اند.نکته حتی جالب توجهسیاسی ونظم جدید را محقق کرده

ای در عمل ها و الگوهای عمل ویژهنهادسازی از پایین منجر به ابداع رویه

سیاسی در نظام پس از انقالب شد که پایداری و توانمندی کارکردی خود را در 

  .اندارتباط با اهداف مارح شده به خوبی نشان داده
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 منابع

 الف( فارسی

،ترجمه احمد گل محمدی و محمد ایران بین دو انقالب(.2011آبراهامیان،یرواند.)

 ،تهران: شر نی. ابراهیم فتاحی

 تهران: تن روئین مجید ترجمه ،اجتماعی های انقالب و دولتها (.2019تدا.) پل، اسکال

 سروش.

ی ، ترجمهاسالم شیعه در انقالب ایراندار و حکومت تحصیل(.2015.)اسکال پل، تدا

های نظری بر انقالب رهیافتزاده، مندرج در: عبدالوهاب فراتی، محسن امین
 .معارف :، قم0، ل اسالمی

،ترجمه سعید میرترابی، تهران: نفت،توسعه دیرهنگام وانقالب (.2035اسمیت،بنیامین.)

 دانشگاه امام صادق)ع(

درمسائل جهان سوم؛سیاست درجهان در حال ، "دولت سازی"(.2031اسمیت،بریان.)
،ویراسته پیتر برنل و ویکی رندال ،ترجمه احمد ساعی وسعید توسعه

 میرترابی،تهران:نشر قومس.

 امام دانشگاه تهران: ،اسالمی رویکردی سیاست؛ و مصلحت. (2034اصغر.) افتخاری،

 .(ع)صادق

جامعه ، در "درآمدی بر جامعه مدنی در ایران امروز "(.2011امیر احمدی،هوشنگ.)
 نشر کویر.تهران: ویراسته امیراحمدی،مدنی امروز،

نشر تهران: ، ترجمه سعید میرترابی،مبانی سیاست تابیقی(. 2039اونیل، مایکل.)

 قومس.
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جمهوری اسالمی سیاسی و قانون اساسی  -های فقهیگفتمان(.2033باباپور، مهدی .)

 دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه دکتری در رشته علوم سیاسی،  ،ایران

 دانشگاه تهران.

موسسه نشر  تهران: ،جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران(.2013بشیریه،حسین.)

 علوم نوین.

دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران در دوره جمهوری (.2032بشیریه،حسین.)
 نگاه معاصر. تهران:  ،اسالمی

شرکت انتشارات سوره : تهران، هپای صاعقهم.(2033) .علیبابایی گل، حسین ،بهزاد
 . چاپ دهم، مهر

ویراسته هوشنگ  "کار ودموکراسی در ایران پس از انقالب"(. 2032بیات،آصف.)

اسالم امیر احمدی و منوچهر پروین،ترجمه علی مرشدی زاد، تهران:مرکزبازشناسی 

 و ایران.

مبانی مشروعیت درنظام جمهوری (.2052تابش،رضا وجعفر محسنی دره بندی.)
 تهران:مرکز اسناد انقالب اسالمی. ،اسالمی ایران

 .انتشارات سمت تهران: ،جغرافیای سیاسی ایران .(2032).حافظ نیا محمدرضا 

حزب  :تهران، عملکرد یکساله حزب جهوری اسالمی (.2095.)حسینی بهشتی، محمد

 .جمهوری اسالمی

 اسالمی جمهوری در سیاسی ثبات و سیاسی رقابت(.2030غالمرضا.) سروی، خواجه

 اسالمی. انقالب اسناد مرکزتهران: ،ایران

در  "ایدئولوژی اسالمی:خارات و وعده های یک نوواژه"(. 2032دباشی،حمید.)

ویراسته هوشنگ امیر احمدی و منوچهر پروین،ترجمه علی  ایران پس از انقالب

 تهران: مرکزبازشناسی اسالم و ایران. مرشدی زاد ،

 .شرکت سهامی انتشارتهران:، توسعه و تضاد (.2031رفیع پور، فرامرز.)
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تاریخ شفاهی کمیته های انقالب  (.2031.)علی هاشمی ،مهدی و رنجبر آذربایجان 
  اسناد انقالب اسالمی.تهران:مرکز  ،اسالمی

در  انقالب اسالمی فهرست مقاالت (. 2092.)اسالمی سازمان مدارك فرهنگی انقالب

 اسالمی و ارشاد وزارت فرهنگتهران، ،مابوعات ایران

مرکز تهران:، تهران ، اسالمی شورای انقالب (.2034.)سائلی کرده ده، مجید

 .اسالمی انقالب اسناد

نگاهی جامعه شناختی به ساخت دولت در جمهوری "(. 2039سیف زاده،حسین .)

ویراسته رسول افضلی، قم: انتشارات  دولت مدرن در ایران، در "اسالمی ایران

 دانشگاه مفید.

، 0و 2، جوپنج سال در ایران چه گذشت؟بیست (.2034.)داود  علی بابایی،

 .امیدفرداتهران:

نشر کتاب تهران: ،انقالب اسالمی وریشه های آن(.2093عمید زنجانی،عباسعلی.)

 سیاسی.

 نشر میزان.،تهران:های حقوق اساسیبایسته (.2030 .)پناهی، ابوالفضلقاضی شریعت

، طرح دولت سازی در جمهوری اسالمی ایران(.2052قبادی،خسرو و سعید میرترابی.)

  پژوهشی پژوهشکده علوم انسانی وابسته به جهاد دانشگاهی.

،ترجمه فرشاد مومنی و فریبا  نظریه نهادگرایی در علم سیاست(.2039گای ،پیترز .)

 مومنی ، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی.

مسائل جهان سوم؛سیاست در "نظریه پردازی درباره دولت"(.2031لفت ویچ،آدریان.)
ال ،ترجمه احمد ساعی ویراسته پیتر برنل و ویکی رنددرجهان در حال توسعه، 

 وسعید میرترابی، تهران:نشر قومس.

عملیات بیت المقدس؛ آزادی خرمشهر  (.2033.)مرکز ماالعات و تحقیقات جنگ
مرکز ماالعات و تحقیقات تهران:، ها(ها و واکنش)طراحی، اجرا، نتایج، بازتاب

 .جنگ، چاپ پنجم
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دولت در  ماالعه تابیقی دولت مدرن در ایران وغرب، (.2039نقیب زاده،احمد.)

 ویراسته رسول افضلی، قم: انتشارات دانشگاه مفید. ،مدرن در ایران

دوران مبارزه: خاطرات، تصویرها، اسناد، گاه شمار (.2019اکبر.)اشمی رفسنجانی، ه

 .دفتر نشر معارف انقالب :تهران رفسنجانی، هاشمی محسن به کوشش (2)جلد 

 ،ترجمه دگرگونی دستخوش جوامع در سیاسی سامان (.2019ساموئل.) هانتینگتون،

 علمی. نشرتهران: ثالثی، محسن

، سیاسی در جنبش اصالحاتیاد ایام: رویکردهای  (.2015.)وسفی اشکوری، حسنی

 تهران:گام نو.
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