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 و تاثیر آن بر توسعه در ایران دوره جهموری اسلامی« نهاد دولت»بازفهمی 
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 چکیده

توسرهه حره یکری از های اخیرر در ححر  سازی در دههگیری نهاد دولت یا دولتموضوع تحول در شکل     

چالش حرانگیزترین مسایل در علوم سیاسی حوده است. حراساس نظریات نونهادگرایان، دولت حره عوروان یر  

کارگزار مستقل مجدداً حه متن مطالهات علوم اجتماعی و سیاسری حازگشرته و توانسرته اسرت حره عوروان یر  

ل و فهال ایفا نماید. حواحراین نهراد دولرت کارگزار فهال و مستقل در تحولات اقتصادی و اجتماعی نقش مستق

یافتگی از اهمیت حالایی حرخوردار است. این مقالره تلراد دارد ترا حرا رود نهرادگرایی و حرا در پروسه توسهه

کتاحخانه ای حه این سوال محوری پاسخ دهد که علیرغم گذشت حیش از یکصدسال -استفاده از مواحع اسوادی

در ایران )خصوصاً در دوره مرورد ححر  « نهاد»هووز دولت مدرن حه عووان ی  از عمر دولت در ایران، چرا 

ما یهوی جمهوری اسلامی( شکل نگرفته و در نتیجره نهراد دولرت از کرارایی لرازم در امرر توسرهه حرخروردار 

حرا پذیر توان این فرضیه را مطرح نمود: انقلاب اسلامی ایران شروعی انهطافنیست. در پاسخ حه سوال فوق می

گرفته در پدیده دولت ملی داشت، همچوین قالب دولت ملی حه مهوای سازوکارها و ساختارهای دولتی شکل

زمان پهلوی در دوره جمهوری اسلامی نیز حفر  شرد. اگرچره ماهیرت ردیرم در جمهروری اسرلامی هرویتی 

حره علرت اولویرت  ها هم از نظر نهادیوگی حقوقی و قرانونی حرخروردار هسرتود، امرااسلامی داشت و حکومت

اهررداف و مرمانهررای کلرران)نظیر تاسرریح امررت واحررده جهررانی( و حقررای نقررش متظیررر درممررد نفررت در نظررام 

ملت تکمیل نشده و نهاد دولت از کارممدی ضرهیفی در امرر توسرهه -سیاسی ایران ، پدیده دولت-اقتصادی

 حرخوردار حوده است.  
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 مقدمه

موضوع تحول در شکل گیری نهاد دولت یا دولت سازی در دهه های اخیر در حح       

توسهه حه یکی از چالش حرانگیزترین مسایل در علوم سیاسی حوده است. حراساس نظریات 

نونهادگرایانی چون دیویح و داگلاس نورث، پیتر ایوانز، اتول کولی، دیتریش روشمایر و 

یگر دولت گرایان، دولت حه عووان ی  کارگزار مستقل مجدداً حه متن مطالهات علوم د

اجتماعی و سیاسی حازگشته و حرطبق واقهیات حرخاسته از تحولات صوهتی و توسهه حرخی 

کشورهای درحال توسهه توانسته است حه عووان ی  کارگزار فهال و مستقل در تحولات 

فهال ایفا نماید. حواحراین نهاد دولت در پروسه توسهه  اقتصادی و اجتماعی نقش مستقل و

 یافتگی از اهمیت حالایی حرخوردار است. 

دستگاه سیاسی و حکومتی در ایران یهوی دولت علیرغم شکل و شمایل مشاحه حا دولتهای     

جدید، در زمیوه ساخت، شکل گیری، تکامل و نهادیوگی دولت حه مهوا و مفهوم دولت 

متفاوتی را از سر گذرانده است. دولت در ایران در حساری مقاطع حا کل نظام  جدید، پروسه

سیاسی یکی شده و مطالهه کیفیت، ساختار، عملکرد و رفتار من حا مطالهه نظام سیاسی 

عجین گردیده و تحت تاثیر من قرار داشته است. درنتیجه نهاد دولت در ایران توها نهاد 

و اقتصادی نبوده و مطالهه جامع و مکادمیکی در مورد مسئول عملکرد سیاسی، اجتماعی 

 مطالهه رفتار دولت در ایران خصوصاً در دوره جمهوری اسلامی انجام نپذیرفته است.

سوال اساسی که در این پژوهش مطرح می شود این است که علیرغم گذشت حیش از      

در ایران  "نهاد"ی   یکصدسال از عمر دولت در ایران، چرا هووز دولت مدرن حه عووان

)خصوصاً در دوره مورد حح  ما یهوی جمهوری اسلامی( شکل نگرفته و در نتیجه نهاد 

دولت از کارایی لازم در امر توسهه حرخوردار نیست؟ در پاسخ حه سوال فوق می توان این 

انقلاب اسلامی ایران شروعی انهطاف پذیر حا پدیده دولت ملی »فرضیه را مطرح نمود: 

، همچوین قالب دولت ملی حه مهوای سازوکارها و ساختارهای دولتی شکل گرفته در داشت

زمان پهلوی در دوره جمهوری اسلامی نیز حف  شد. اگرچه ماهیت ردیم در جمهوری 
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ها هم از نظر نهادیوگی حقوقی و قانونی حرخوردار  اسلامی هویتی اسلامی داشت و حکومت

مرمانهای کلان)نظیر تاسیح امت واحده جهانی( و  هستود، اما حه علت اولویت اهداف و

ملت تکمیل -سیاسی ایران ، پدیده دولت –حقای نقش متظیر درممد نفت در نظام اقتصادی 

 «   نشده و نهاد دولت از کارممدی ضهیفی در امر توسهه حرخوردار حوده است.

  تصمیم و فرایود توضیح اولیه فرضیه این است که دولت سازی در ایران حه عووان ی     

کوتاه مدت سیاسی از حالا )در مقایسه حا فرایود حلودمدت و از پایین تکوین دولت ملی در 

اروپا( در عصر مشروطه حاصل شده است، این دولت در عصر رضاشاه پروسه مدرنیزاسیون 

را حه پیش حرد. اما نهاد دولت حه علت خلاصه شدن در شخص شاه، تکامل نیافته و ویژگی 

صی داشت. دولت در عصر محمدرضاشاه اگرچه تحول و تطور زیادی از نظر عملکرد شخ

داشت اما همچوان تحت تاثیر تمرکز مواحع قدرت در ردیم شاه حوده و نهادسازی در دولت 

شکل نگرفته و نهاد دولت از قامت دولت مطلقه خارج نشد، نهادهای ایجادشده در نظام 

محور پهلوی حود. انقلاب اسلامی وقفه ای در تحولات  حکومتی در پح دولت رانتیر و نفت

مهطوف حه ساخت دولت در ایران ایجاد کرد. پح از انقلاب اسلامی تحولات گسترده ای 

در شکل گیری نهاد دولت ملی جدید حاصل شده ولی کماکان حرخی موانع ساختاری نظیر 

مرمانی انقلاب عدم تفکی  ساختاری حین دولت، ردیم و حکومت و همچوین اهداف 

اسلامی حرمبوای ایده و اندیشه سیاسی تاسیح امت واحده جهانی مانع از تقویت نهاد دولت 

حه مهوای نئووحری من در ایران شده و و حرمیود این امر من است که پروسه توسهه نیز تحت 

 تاثیر من قرار گرفته است.  

 

 نهادگرایی؛ پایه نظری نوشتار

 ظرفیت های حسیاری حرای حذف کردن حدیل های خود دارند.نهادهای سیاسی رسمی     

(Elisabeth Cemens and James Cook, 1999)  نهادگرایی از رهیافت های اصلی

علوم سیاسی حوده است و حه گفته حرخی متفکران حه اندازه مطالهه سیاست قدمت دارد. 
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سیاسی و تشخیص  اندیشمودان این رشته از احتدا حه دنبال شواخت و تحلیل نهادهای

عملکردها و تاثیرات انها و نیز مقایسه منها حا یکدیگر حوده اند. از دغدغه های اصلی 

اندیشمودان علم سیاست از مغاز این حوده است که چگونه حهترین نهادهای حکومتی را 

 (.Peters, 1999:195) طراحی کوود تا رفتار فردی را حه سوی اهداف حهتر هدایت کوود

رود نهادی حه ارایه گزاره هایی در مورد علت و نتایج عملکرد نهادها می  رهیافت و

پردازد . این رهیافت دو درون مایه اصلی دارد: اول، فرایود تحول و تطور در نهادهای 

سیاسی و دوم درهم تودگی و نفوذ متقاحل سیاست و اقتصاد در ساختار نهادی و رفتار 

رسمی –تاین اشاره کرد، طرفداران گرایش قانونی (. چوانکه اکش67:1317 جامهه)الیوت،

در نهادگرایی، قواعد و رویه های قانونی را حه عووان متظیر مستقل و کارکرد دموکراسی ها 

را حه عووان متظیر واحسته مورد مطالهه قرار می دهود. در واقع منان قواعد را تجویز کووده 

حه دلیل ی  قاعده مشخص رخ داده است.  رفتار فردی حر می شمارند. حدین مهوا که رفتار 

منان همچوین ارزد ها و از جمله ارزد های سیاسی، حه عووان نهاد و دارای ماهیتی هستود 

که حه طور مدام در افراد ی  جامهه دستوراتی را مبوی حر ایوکه می حایست حه شیوه های 

ادها حه صورت مشخص در پی اهداف خاصی حاشود را القا می کوود. در این صورت نه

، عواملی که حاصل اجزای هوجاری هستود مورد مطالهه قرار می گیرند. )مارد واستوکر

1361 :32-13) 

وان نهاد در واقع نگریستن حه قواعد، رویه ها، مقرارت و هوجارها و حتی سازمان ها حه عو     

از تحلیل  ، رهیافتی است که احزار و فصل مشترک رود حسیاریو حه عووان متظیر مستقل

گران تاریخی و حقوقدانان حه عووان پژوهشگر نهادگر است. داگلاس نورث از مهم ترین 

مفهوم ساختار  "ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی"نظریه پردازان نهادگرایی در کتاب

(. وی حه North, 1994:360/003:1313را حرای چارچوب نهادی حرگزیده است)نورث،

شود از  نگرد که حراساس من مفهوم نهاد عبارت می ای می هنهاد حه صورت گسترد

(. چوین تهریفی 326:1313 وندئوبرگ،«)چارچوحی که تهاملات انسانی در من رخ می دهد»
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درحردارنده قلمرو وسیهی از زمیوه های مبادلات در حخش خصوصی، موضوعات حین 

ایودهای وسیع فرهوگی، سازمانی و درون سازمانی، محیط حقوقی، ضواحط سیاسی و نیز فر

اجتماعی و شواختی ای می شود که ساخت های هوجاری را فراهم می مورند و درنتیجه 

قواعد "تهاملات انسانی را هدایت و شکل می دهود. نورث، همچوین نهادها را حه مثاحه 

در جامهه مورد تحلیل قرار می دهد. حه عبارت دیگر من را حه مهوای قیودی که از  "حازی

 حرد شوند حه کار می ب حشر حرای شکل حخشیدن حه رواحط متقاحل انسانی وضع میجان

 (. 13:366 )نورث،

پیتر ایوانز ازجمله نهادگرایانی است که حر نقش دولت و زمیوه نهادی حر توسهه اقتصادی      

دهد. حراساس  کود و این دیدگاه چارچوب نظری اصلی این پژوهش را تشکیل می تاکید می

رائت از رهیافت نهادی، تصمیمات دولت متکی حه حستر نهادی است و این حستر مرکب این ق

از الگوی پیچیده ای از کوش گر است که در ساختارهای اجتماعی تجسم می یاحود. 

اقدامات دولت و پیامدهای ان حرای توسهه در حستری امکان پذیر است که دولت در من 

ی که خود ایوانز حه کار می گیرد، از حررسی تفاوت غوطه ور می حاشد. تحلیل نهادی تطبیق

دهد. این  های اساسی را هدف قرار می شود و سپح یافتن قانونمودی حسترها مغاز می

های نوئلیبرال و نوفایده گرایی که دادوستد در حازار را امری طبیهی  دیدگاه حرخلاف دیدگاه

د، گستره وسیهی از اقدامات دولت را قلمداد می کوود که حه کمترین شالوده نهادی نیاز دار

حه   13-61: 1310 حریا پاگیری و ثبات دادوستد در حازار ضروری قلمداد می کود)ایوانز،

 (   00:1333 نقل از دلفروز،

می حاشد. موظور از دولت در ایوجا دولت جدید « نهاد دولت»واحد تحلیل در این مقاله      

ساخت دولت)دولت سازی( حه عووان متظیر مستقل است، دولت و موانع ساختاری تکمیل 

سازمان دارای مزیت »درنظرگرفته شده است. موظور همان تهریف نئووحری از دولت است: 

نسبی در انحصار کارحرد مشروع قدرت فیزیکی در سرزمین تحت حاکمیت یا قلمرو 

ی دارا« نهاد»(. مضاف حر من، دولت در نقش 0فصل :1330 ر.ک:گل محمدی،«)خود
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حوده و حر کل نهادهای حکومت مداری شمولیت « حکومت»و « ردیم»انفکاک ساختاری از 

دارد. این دولت حه لحاظ ساخت قدرت، اعمال قدرت و موبع مشروعیت دارای ویژگیهایی 

 می حاشد که در قالب مدل پژوهشی زیر ارائه می شود:
 مدل پژوهش:

 

 وری اسلامیدر دوره جمه "نهاد دولت"فراز و فرود تحولات 

انقلاب اسلامی ایران پح از دوره طولانی از درگیری و اعتراض و تظاهرات خیاحانی      

علیه نظام شاهوشاهی حه ثمر نشست. از مجموع سه ستونی )ارتش، حروکراسی و درحار( که 

دودمان پهلوی حرای تقویت دولت خود ایجاد کرده حودند، ارتش از کار افتاده و فلج شده 

روکراسی حه انقلاب پیوست و پشتیبانی درحار نیز حه شدت سردرگم و دستپاچه شده حود. حو

حود. صدای مردم نشان داد که حسیار قوی تر از سلطوت پهلوی است. حه واضح ترین تبیین 

می توان ادعا کرد انقلاب اسلامی نمود ناکارممدی دولت پهلوی حر مبوای فرضیه این 

ی از توانایی های توظیمی و توزیهی و خصوصاً توانایی پژوهش است. چوانچه  دولت پهلو

پاسخگویی حرخوردار حود و ارتباط خود را در عین استقلال در اتخاذ سیاست های کلان حا 

جامهه حرقرار می کرد و حه عبارتی جامهه را نمایودگی می کرد و در نتیجه این امور دولت 

مرزحودی مشخص می حود، نمی توان پهلوی از حکومت و ردیم حه طرز مهواداری دارای 

گفت که وقوع انقلاب اسلامی تحت تاثیر جدی قرار نمی گرفت. انقلاب اسلامی نتیجه و 
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پیامد صداهایی حود که تا من زمان اجازه ورود حه کریدورهای قدرت نداشت. در نتیجه 

فته شده انقلاب اسلامی را می توان نشانه ناتوانی و ناکارممدی دولت پیشین حه مهوای گ

 فصل ششم(. :1313 دانست )صحرایی،

 

 الف( دولت سازی و نهادسازی در جمهوری اسلامی

در ی  جمع حودی اولیه از نظر نهادسازی های حوزه دولت می توان گفت که نهادهای      

ذیل در دهه های سه گانه یا چهار مقطع دولت های جمهوری اسلامی ایران پح از انقلاب 

 شکل گرفتود:

نهادهای اقتصادی  عدالتگرا، حرخی جوگ و رهیافت تأثیر متظیر اول انقلاب و تحت دهه در-1

و سیاسی و فرهوگی و همچوین نهادهای نظامی، انتظامی و امویتی شکل گرفتود. مصادیق من 

عبارتود از در حوزه اقتصادی: تأسیح سازمان حسیج اقتصادی، مراکز تهیه و توزیع کالا، 

لتی، تهاونی های شهر و روستا؛ در حوزه عمرانی: جهاد سازندگی؛ در سازمان حازرگانی دو

حوزه فرهوگی: سازمان تبلیظات اسلامی؛ و مهم ترین نهادهای متواسب حا فضای انقلاحی 

های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران  شامل نهادهای نظامی، انتظامی و امویتی نظیر کمیته

کیلات ستادی دولت هم نهاد ریاست جمهوری و انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات؛ در تش

های دولت  نهاد رهبری شکل گرفت. مهوای این گفته شکل حودی جدید ساختار و سازمان

های دولت تداوم دارند ولی تظییرات فوق حه منها افزوده شده و یا  نیست حلکه سازمان

شمار نظامیان نیز اند. در  های حدنام دوره قبل مانود ساواک شده جایگزین حرخی سازمان

افزایش شمار نظامیان حسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تبدیل این نهاد در سطح 

وزارتخانه حه وقوع پیوست. دولت در این مقطع تحت تأثیر انقلاب اسلامی و ملاحظات 

امویتی من است. پیروزی انقلاب اسلامی و تلاد حرای ایجاد وحدت و انسجام داخلی، رفع 

دفع  تهدیدات  اسلامی، حرخاسته از انقلاب المللی و حین ای موطقه سیاسی، فرهوگی، های چالش
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های حوزه دولت شدیداً موثر  خارجی و مقاحله حا متجاوزان جوگ تحمیلی حر نهادسازی

 (. 033-032: 1333 است)دلفروز،

هادهای در دهه دوم انقلاب و تحت تأثیر نوسازی اقتصادی و رهیافت رشد اقتصادی، ن -0

اقتصادی حیشتری شکل گرفتود. نهادهای حوزه خصوصی سازی، یکسان سازی نرخ ارز در 

حوزه اقتصادی و تشکیل خانه های فرهوگ و اجرای قانون احزاب و تأسیح احزاب 

مختلف سیاسی و اصلاح و تدوین و تصویب قانون شوراهای اسلامی شهر، شهرک و 

ه اول شوراهای اسلامی شهر و شهرک و روستا در روستا که قاحلیت اجرا داشته حاشد. دور

دولت در دهه  1در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی حرگزار گردید. 1366سال 

دوم انقلاب اسلامی حه دولت سازندگی مهروف است چون عمده ترین اولویت دولت 

ادی حازسازی خراحی های ناشی از جوگ تحمیلی، وضهیت مهیشت مردم و سامان دهی اقتص

است. اگرچه سیاست های دولت )عمدتاً در دوره اکبر هاشمی رفسوجانی(، وضهیت 

 محور نیست.  –های حوزه دولت توسهه  و نهادسازی اقتصادی مطلوحی را حه حار نیاورده است

در دهه سوم انقلاب یا در زمان دولت های هفتم و هشتم و تحت تأثیر رهیافت توسهه  -3

امهه مدنی و مشارکت سیاسی شکل گرفتود. مصادیق من در سیاسی، نهادهای سیاسی ج

ارکان چهارم دموکراسی یهوی مطبوعات )تهداد مطبوعات و شمارگان منها در این دوره 

افزایش حسیار قاحل توجهی داشته است(، انتخاحات پر رونق )نرخ رشد حالای مشارکت 

درصد حود(، شوراهای شهر  60که حراحر حا  1367مردمی در انتخاحات ریاست جمهوری سال 

حرگزار شد(، تهاملات حین المللی از طریق  1366و شهرک و روستا )حرای اولین حار در سال 

                                                           
که انتخابات آن باطل شد  1531. پیش از آن دو بار برای برگزاری انتخابات شوراها اقدام شده بود: یکی در سال 1

که دولت در صدد برنامه ریزی برای برگزاری انتخابات شوراها بود اما عمده استانداران  1531و دیگری در سال 

زاری آن نبودند )مجموعه مدون شده اسناد استان های کشور، به علت شرایط جنگی در کشور موافق با برگ

 (1511انتخابات وزارت کشور، ایرج همتی و تیمور بیشرگنبدی، 
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حه عووان مثال گفتگوی تمدن ها نامگذاری شد( متبلور  0221طرح گفتگوی تمدن ها )سال 

 گشت. 

ای رهیافت در دهه چهارم انقلاب و هم زمان حا دولت های نهم و دهم مجدداً نهاده -3

عدالتگرا و کاهش فقر و خدمات  عمومی رشد کردند. طرح های سهام عدالت، هدفمودی 

یارانه ها، مسکن مهر و صودوق مهر امام رضا)ع( از این دسته اند. طرح های دولت در این 

دوره حا توجه حه عدم سوخیت من حا  توان و حویه مالی دولت و عدم تواسب من حا استانداردها 

ای و همچوین تهارض من حا قوانین حالادستی  های توسهه و حرنامه ضات علمی اقتصادیو مفرو

: 1333 )دلفروز، توفیقی در اجرا پیدا نکرد و وضهیت اقتصادی جامهه را حهبود نبخشید

012-033 .) 

 نمودار دولت سازی و نهادسازی در دوره جمهوری اسلامی

 
 

دولت ملی حه کلی دگرگون شده است؟ یا ایوکه میا حا وقوع  انقلاب اسلامی نگرد حه    

ملت سازی در عصر پهلوی را  ادامه داده و من را  –جمهوری اسلامی نیز روند ناتمام دولت 

کامل تر نموده است؟ ایده محوری این است که جمهوری اسلامی هر چود حه لحاظ هویتی، 

ملت  –ا روند دولت ارزشی، و هوجاری تفاوت های حسیاری حا حکومت پهلوی دارد، ام

سازی را که حه طور رسمی از زمان پهلوی اول مغاز شده حود حه سب  خود و مطاحق حا 

هوجارهایش ادامه داد. نکته منجاست که حا توجه حه نقاط قوت و ضهف حکومت پهلوی و 

ملت سازی، نمی توان از پیشرفت های چشمگیر  –جمهوری اسلامی در فرایود دولت 

 (.1332ر این مسیر سخن گفت)ملایی و ازغودی، جمهوری اسلامی د
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 ب( انقلاب اسلامی و پدیده دولت مدرن

انقلاب اسلامی و پح از من جوگ تحمیلی عراق علیه ایران و وقایع کوچکتری نظیر      

( عواملی 1361 گروگانگیری که حه مثاحه اعلان جوگ حه ممریکا حود )دیگار و دیگران،

ل می توان گفت حار دیگر شرایط لازم را حرای شکل گیری دولتی حودند که حه تهبیر میگدا

نیرومود در ایران فراهم مورد. حا این حال از منجا که شروط کافی حرای تکوین چوین دولتی 

وجود نداشت، در دوره مورد نظر حیش از منکه شاهد حرکت دولت مطلقه مدرن پهلوی حه 

ی و در مواردی حتی واگشت هایی در این سمت مراحل متکامل تر تاریخی من حاشیم، کود

مسیر را نظاره گر حوده ایم. دولت پح از انقلاب نیز در هیأت و قالبی جدید مجبور حه انجام 

کار ویژه ای ناتمام دولت مطلقه پهلوی حوده است. انجام این کارویژه نیز مستلزم تقویت و 

نظامی حوه  -نسالاری اداریحه کارگیری احزارهایی چون ایدئولودی، نفت و گسترد دیوا

است. از منجا که طبقه متوسط نوین و حه ویژه حوردوازی صوهتی )حه علت فقدان شرایط 

ذهوی و عیوی( نتوانست در زمان پهلوی موقهیت خود را در حراحر طبقات سوتی تثبیت نموده 

و نظام  و دوره گذار را تحت رهبری دولت مطلقه پهلوی دوم حه طور کامل حه انجام رسانده

سیاسی مطلوب خود را پدید مورد، نیروهای قدرتمود جامهه شبکه ای حه امید حازیاحی حوزه 

های کوترل اجتماعی از دست رفته خود در ائتلاف حا حخش هایی از طبقات مدرن )حه امید 

را رقم زدند. استمرارگری این نیروها  1336دستیاحی حه فضای سیاسی حازتر( انقلاب اسلامی 

ی چود پاره حود تا ی  استراتژی موسجم مهطوف حه تحول، در این میان نیروهای ترکیب

اسلامگرا و در رأس منها روحانیون، مقبول ترین، مشروع ترین و جذاب ترین حخش این 

گفتمان اسلامی جدید حه شمار می ممدند. از این رو در فردای پح  از انقلاب و در مقایسه 

 ل کمتری حرای قبضه کوترل اجتماعی پیش رو داشتود. حا سایر نیروهای ائتلاف، مشک

حه لحاظ تطبیقی و مقایسه ای حین نظام جمهوری اسلامی ایران و ردیم پهلوی در حرخورد     

حا مسئله مدرنیته و تجدد حاید گفت، حه زعم حسیاری از محققین، جمهوری اسلامی حهتر از هر 

(. مقدمه این 113: 1317ه است )نقیب زاده، ردیم دیگری در راه ورود حه تجدد گام حرداشت
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ورود همراه شدن حا توده های مردم حوه است. حزرگترین ویژگی انقلاب اسلامی تمرکز من 

حر هویت دیوی و ملی حوده است. نظام نوپای جمهوری اسلامی خود را مسئول و پاسخگو حه 

این است که در من  نیازهای مردم مهرفی کرده است. ویژگی دیگر نظام جمهوری اسلامی

روحانیت شیهه مسئولیت اداره جامهه را در قالب پدیده نوغرحی یهوی دولت حه عهده گرفته 

است. در حالی که روحانیت قبلاً از مدافهان سوت و موانع جدی سر راه تجدد افسار 

گسیخته غرحی حود. از سوی دیگر مسئولان دولت جمهوری اسلامی در استفاده از  عقلانیت 

اری حه عووان رکن اساسی تجدد غرحی استفاده مزید می کوود و روحانیت را مسئول احز

تطاحق قوانین حا شرع و قانون اساسی گماشته اند. یهوی موازی نو مصالح و تصمیمات روز را 

حا سوت و شرع تطبیق می دهود. حهره حرداری از عوصر عقلانیت در این حوزه و امتزاج این 

ژی ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران حوده است. الیویه روا دو رویکرد از استرات

مهتقد است روحانیت شیهه پح از منکه از حالت ی  گروه سیاسی خارج و عهده دار 

دولت شد حه سرعت در راه تکوین دولت مدرن گام حرداشت و خلاصه منکه انقلاب حه 

 تقویت دولت ملی انجامید. 

فهم تحول و تطور شکل گیری  صل ایوگونه تهریف شد کهچارچوب کلی تئوری این ف     

چود عوصر یگر است. یکی جمهوریت  مستلزم شواخت اسلامی دولت در دوره جمهورینهاد 

که در عووان جمهوری اسلامی نهفته است و قانون اساسی را حه این حهانه مورد حررسی 

ساسی مانهی حرای توسهه اجمالی قرار می دهیم و حه این جمع حودی می رسیم که قانون ا

نهادهای دولت حه  موظور توفیق من در پیشبرد استراتژی توسهه ملی در ایران نیست، دوم 

روحانیت که حه عووان نهادی که تا کوون در جامهه ایران حه عووان طبقه و طیفی که پاسدار 

کر نخبگان سوت ها حوده و اکوون سکان قدرت را در اختیار دارد و از این رو اندیشه و تف

من مستقیمًا حر تحولات سیاسی حه طور اعم و حر شکل گیری نهاد دولت موثر است. در این 

میان احتمالاً حه رویکرد امام خمیوی )ره( حه عووان حویانگذار انقلاب و موثرترین شخص از 

این گروه نخبگان سیاسی اشاره می شود و حه این نکته ختم می شود که نخبگان روحانی 
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ی اسلامی و در رأس مهم ترین و موثرترین منها حویانگذار انقلاب اسلامی و جانشین جمهور

وی همانگونه که در مثار و نوشته های منها تهمق می شود، رشد و تهالی جامهه و تکامل 

مادی و مهووی انسان حه عووان هدف اصلی و تمامی حرنامه ها و دستورالهمل های صادره حه 

حه من هدف مقوم موضوع استراتژی ملی توسهه در ایران خواهد  عووان راهکارهای حصول

حود. نمونه حارز این امر اخیراً در نامگذاری سال ها، در تأکید حر سود چشم انداز و تحقق 

قانون اساسی مشهود است. و در نهایت متظیر نفت نیز که همچوان حر  33اهداف حرنامه اصل 

ران موثر است در ارتباط حا پدیده دولت مورد ساختار اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ای

واکاوی قرار می گیرد و حه این جمع حودی خاتمه پیدا می کود که نهادهای نفتی همچوان 

در دوره جمهوری اسلامی حر نهادهای دولت مقدم اند. اگر سه عوصر پیش گفته یهوی 

پروسه نهادسازی جمهوریت، اسلامیت، و روحانیت در تطاحق و سازگاری کامل حا تکمیل 

های حوزه دولت حرای توسهه هستود، اما متظیر نفت همچوان مثار زیانبار خود را حر نهادهای 

گذارد. نفت در ایران همچوان در عمل حه عووان درممد و نه سرمایه  حوزه دولت می

نگریسته می شود و در درممدهای دولت که در قوانین سالانه حودجه نمود دارد عمده ترین 

درصدی دارد. این امر مواع از من می شود که دولت  32ع درممدی است و سهم حالای موب

مبتوی حر مالیات و درممدهای حرخاسته از جامهه حاشد، تالی این امر این است که راحطه 

دولت و جامهه همبستگی تمام پیدا نمی کود و دولت خود را نیازمود تمام و کمال جامهه 

از وثیق شدن و راحطه تهاملی نزدی  دولت و جامهه می شود و در نمی حیود. این امر مانع 

نتیجه از واحستگی تام تمام دولت حه جامهه می کاهد. وجود این وضهیت و تداوم من مضر  

مانع حرکت در مسیر توسهه است. در حخش نتیجه گیری این موضوع  تأکید خواهد شد که 

پروسه توسهه حایستی حیش از هر نهاد ملت حه عووان سوگ حوای پیشبرد -نهادهای دولت

 دیگری شکل حگیرند و نبایستی وامدار حوزه ای غیر از ملت حاشود. 
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 ج( انقلاب اسلامی و تغییر رژیم

در حدو پیروزی انقلاب دولت موقت حه دستور رهبر انقلاب و حه نخست وزیری مهدی      

مصدق تشکیل گردید. تقریباً  حازرگان و متشکل از کهوه کارانی از جوبش ناسیونالیستی

سایر وزاری دولت مصدق نیز از همن دست اعضای جبهه ملی حودند. امام خمیوی )ره( حه 

( حه موظور اطمیوان خاطر کارکوان حوروکراسی دولتی 1313گفته یرواند محراهامیان )

 )وزارتخانه ها و همچوین نیروهای مسلح( دولت موقت را تشکیل داده حود. او خواستار

حرکواری شاه حود نه حرچیدن مجموعه دولت. روحانیت پح از انقلاب اسلامی موفق حه 

تشکیل دولت شده حود. چیزی که تا این زمان در ایران رخ نداده حود و نقش روحانیت در 

پاسداری از سوت ها و در حیات سیاسی و اجتماعی ایران از زمان صفویه تا کوون تداوم 

انی انقلاب حه دستور امام خمیوی شورای انقلاب و کمیته مرکزی داشت. لذا در روزهای پای

کرد و کمیته مرکزی،  عمل میموقت  انقلاب در مقام محاف  دولتتشکیل گردید. شورای 

های محلی و پاسدارهای عضو منها را که در حسیاری از مساجد سراسری کشور  کمیته

ونی شاه ی  دادگاه انقلاب حضور داشتن در خود جای داد. سپح حی درنگ پح از سرنگ

ای که در سراسر کشور شکل گرفته حودند. تشکیل  های ویژه حه موظور نظارت حر دادگاه

گردید. همچوین در قم ی  دفتر مرکزی ائمه جمهه و مساجد تشکیل شد که وظیفه تهیین 

ی امامان جمهه مراکز استان ها را حر عهده داشت. حرای نخستین حاری  نهاد روحانی مرکز

سیاسی نوپای جمهوری  ها را حر عهده گرفت. تا ایوجای کار نظام نظارت حر ائمه جمهه استان

اسلامی نشان داده است که حه ر احتی از عهده نهادسازی های مهطوف حه ایجاد نظم، 

 پاکسازی نظام قدیم و قضاوت در اجرای قوانین حرممده است. 

ات سیاسی جمهوری اسلامی را از نظر ایجاد حواحراین شاید حتوان دوره چهار دهه حی     

دوره تدوین قانون اساسی و -1نهادهای سیاسی و دولت حه چهار دوره زیر تقسیم کرد: 

دوره رفرم -3دوره ثبیت انقلاب و نوسازی اقتصادی؛ -0شکل گیری نهادهای انقلاحی؛ 
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 محراهامیان، تقاضاهای حداقلی)ر.ک: دوره حازگشت حه-3و تقویت نهادهای سیاسی؛  سیاسی

 : فصل ششم(.1313

وقتی در دوره جمهوری اسلامی ایران از دولت صحبت حه میان می مید حایستی حه شمار      

عدیده ای از نهادها و سازمان ها اعم از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی اشاره کویم که 

این قوه یا  از حودجه عمومی استفاده می کوود و در قالب قوه مجریه حخشی از وظایف

حکومت را عهده دار هستود. حه علاوه نهادهای تحت نظارت و مدیریت مجلح شورای 

اسلامی، قوه قضاییه یهوی دادگاه ها که وظیفه رفع اختلافات را حه عهده دارند و غیر از من 

نهادهایی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلح خبرگان، نهاد 

و حویادهای تاحهه شامل حویاد شهید، حویاد مسکن انقلاب اسلامی، حویاد رهبری و سازمان ها 

مستضهفان و جانبازان، سایر حویادها و موسساتی که مستقیماً ذیل قوای سه گانه نیستود ولی 

دولت در ایران دوره جمهوری  میود، که تشکیل حخشی از نظام مدیریتی جامهه حه حساب می

که تا کوون حح  من شده است. در ایوجا موظور از دولت اسلامی را می دهود. همانطور 

حه  (Government) است، که حا حکومت (The state) اصطلاح تخصصی دولت ملی

 (Regime) مهوای قوه مجریه و ریاست جمهوری متفاوت و از ساختار کلان تر ردیم

گی من جامهه موف  می گردد. تفکی  ایوها از یکدیگر در هر جامهه حه میزان توسهه یافت

از نظر سیاسی و  انفکاک ساختاری من در این حوزه ها حستگی دارد. طبهاً دولت در فردای 

انقلاب اسلامی از نظر سازمانی و تشکیلاتی حسیار وسیع تر و گسترده تر از دولت قبل از 

انقلاب حوده است. ممارهای کارمودان دولت و حه طور کلی کسانی که از دولت ارتزاق می 

و  1372هزار نفر در اواخر دهه  622هزار نفر موقع انقلاب اسلامی حه حدود  022ند از کرد

حکایت دارد. دولت حا ساختار نفتی که تقریباً تظییرات  1312هزار نفر در اواخر دهه  132

کمی در من دیده می شود همچوان توزیع نفت را در درممدهای خود و در هزیوه ها مدنظر 

 از هزیوه های دولت مووط حه درممد نفت است.  داشته و حخش زیادی
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اصل تدوین یافت و مردم در همه پرسی  163قانون اساسی جمهوری اسلامی متشکل از      

درصد مرا حه من رأی مثبت دادند.  31حا حیش از  1331قانون اساسی در دوازدهم فروردین 

ن صورت تحقق حه خود مهم ترین کارکرد نظام سیاسی در حوزه دولت یهوی تدوین قانو

یافته حود. اما ساختار قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه وضهیتی دارد؟ و ظرفیت 

 قانون اساسی در دولت سازی چگونه حوده است؟

 (033:1313 )محراهامیان،مدل الگوی ساده توزیع قدرت در ایران بر مبنای قانون اساسی

 
که پیش نویح من حه مجلح حررسی نهایی قانون  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران     

تشکیل گردید. که اصلاحات  اصل 163حرای تجدید نظر داده شده حود، در نهایت از  اساسی

حر من زده شد. قانون اساسی  -اصلاحیه 32حدود  - 1371زیادی خصوصاً در سال 

ئیح جمهور و جمهوری اسلامی اصل تفکی  قوا را حه رسمیت شواخته و وظایفی را حرای ر

دولت و همه  ارکان من اعم از قوه مجریه و مقووه و قضائیه تهیین کرده حود. عمده ترین 

موضوع تأکید حر مفهوم ولایت فقیه در من و اختیارات رهبری است که حه ولایت فقیه 

سپرده شده است. از جمله اختیارات ولی فقیه یا رهبر انقلاب اسلامی تهیین سیاست های 

جمهوری اسلامی، نظارت حر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، حل اختلاف و  کلی نظام
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توظیم رواحط قوای سه گانه، عفو و حخشش محکومین، عزل رئیح جمهور و توفیذ حکم 

رهبر است. رهبر همچوین فرماندهی  جمهوری پح از انتخاب مردم، از دیگر وظایف ریاست

روها، تهیین فرماندهان نظامی و همچوین کل قوا، اختیار اعلان جوگ وصلح و حسیج نی

تشکیل شورای امویت ملی را حر عهده دارد. افزون حر این اختیار دارد مقامات ارشد دیگری 

را خارج از ساختار رسمی دولتی تهیین کود. از جمله رئیح سازمان صدا و سیما، رئیح 

مستضهفان، انتصاب دفتر ائمه جمهه، روسای نهادهای جدید روحانی، تهیین رئیح حویاد 

 10رئیح قوه قضائیه، و از همه مهم تر تهیین شش تن از فقهای شورای نگهبان از مجموع 

عضو این شورا حر عهده رهبر است. شورای نگهبان می تواند قوانین مظایر حا قانون اساسی یا 

از جمله نمایودگان  –شرع مجلح را ملظی کود و همچوین نامزدهای مقامات عمومی 

را مورد حررسی قرار دهد. این حوزه اختیارات رهبری جمهوری اسلامی که همان  – مجلح

ولی فقیه است که همچوین حرخی اختیارات نهادهای تاحهه نهاد رهبری از جمله شورای 

نگهبان می تواند در کارکرد دولت در سیاستگذاری و قانونگذاری موثر واقع شود. از این 

ی اسلامی ایران در حوزه قانونگذاری دولت موثر است و رو ساختار قانون اساسی جمهور

قانون اساسی تزاحمی حرای پیشبرد نهادها و ساختارهای دولت ایجاد نمی کود. از سوی 

دیگر قانون اساسی حر حسیاری از ارکان دموکراسی صحه گذاشته است. رأی دهودگان اعم 

تقیم و حا رأی مخفی رئیح جمهور، از کلیه حزرگسالان و از جمله زنان می توانود حه طور مس

نمایودگان مجلح، اعضای شوراهای استان و محلی همچوین نمایودگان مجلح خبرگان را 

 (. 033-013: 1313 انتخاب کوود)محراهامیان،

 

 د( تغییر ساخت قدرت در دوره ج.ا به شکل قدرت منعطف و دموکراتیک

درت سیاسی و همچوین مکانیسم یکی از حهترین رود های فهم ماهیت و ساختار ق     

عملکرد دولت در ایران پح از انقلاب اسلامی، همانطور که تا حدودی ذکر شد مراجهه حه 

قانون اساسی است. قانون اساسی نظام سیاسی جدید در شرایطی تدوین یافت که توازن 
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نسبی میان نیروهای مختلف حرقرار حود و هیچ گروهی قادر حه حذف گروه دیگر نبود. 

اگرچه نیروهای سوتی در مجموع دست حالا را داشتود. حازتاب این توازن، حضور و هموشیوی 

ساختارهای تئوکراتی  و دموکراتی  در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

است. ساخت قدرت سیاسی ایران پح از انقلاب، ساخت یکدست و یگانه ای است و 

ی  فرد متمرکز حود، شاهد تکثر و تهدد کانون حرخلاف ردیم ساحق که قدرت در دست 

های قدرت هستیم. ساخت ستونی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران ترکیبی از نهادهای 

مدرن و نهادهای حاصل از تجدد است مثل پارلمان، نهاد ریاست جمهوری، شورای نگهبان 

و تقریباً مرتبط، سیاست و  و ... حه حیان دیگر انبوهی از مراکز قدرت رقیب، نسبتاً خودمختار

حکومت جمهوری اسلامی ایران را رهبری می کوود. حرخی از این مراکز قدرت ریشه در 

-قانون اساسی و قوانین مدون دارند و حرخی دیگر غیر رسمی حوده، حول محافل مذهبی

 سیاسی مرتبط حا نخبگان حاکم )که حه دو جواح ایدئولودیکی متفاوت تقسیم می شوند( و یا

پیرامون نهادهای انقلاحی و نیروهای امویتی گرد ممده اند. از منجا که این مراکز قدرت از 

ساختار سلسله مراتبی حرخوردار می حاشود پیوندهای افقی ناچیزی حین منها وجود دارد. اما 

ویژگی سلسله مراتبی ساختارهای قدرت در این دوره وقتی حا وجود تأثیر نهاد رهبری در 

ظر قرار گیرد، مانع از شکوودگی من و تفوق انحصار گونه یکی حر دیگری می منها مد ن

 شود. 

حه طور کلی انقلاب اسلامی ماهیتی سیاسی داشت نه اجتماعی، از این رو  در فورماسیون     

ترین  کود، جالب اجتماعی کشور دگرگونی خاصی رخ نداد. همانطور که میگدال اشاره می

ترین الگوهای تحول یا سکون سیاسی حاصل سازد دولت حا سازمان های  و ظریف

قدرتمود جامهه است. روحانیون حا هدف حازگرداندن تهادل و تثبیت نظم و سلسله مراتب 

اجتماعی ائتلاف محکمی از طبقات پایین و متوسط سوتی زیان دیده از پروده نوسازی دوره 

 (. 333:1313 پهلوی حرقرار کردند)سمیهی،
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نکته مهم دیگر در مورد دولت در دوره جمهوری اسلامی، تراکم و تهارض کار ویژه      

های دولت در این دوره است. پح از انقلاب وارد عصر جمهوریت شدیم. این دولت هم 

زمان حاید کار ویژه های دولت مشروطه )اعم از تجدید قدرت و قانومود کردن من(، دولت 

یت و کارحست اقتدار در عالی ترین وجه من در قالب پلیح و مطلقه )حرقراری نظم و امو

ارتش حرای دفع شر داخلی و خارجی( و دولت جمهوری )در پیش گرفتن سیاست های 

توسهه پایدار و دموکراسی( را حه انجام می رساند که البته نه شرایط داخلی و نه مقتضبات 

ه ای را حه دولت نوپای انقلاحی حین المللی فرصت و امکان تحقق هم زمان چوین کار ویژ

نمی دهد. از این رو دولت حه ناچار حرای حف  سیستم و همچوین ثبات اجتماعی مجبور حه 

 تقویت و کارحرد احزارهای خاص اجتماعی می حاشد. 

دولت پح از انقلاب حه مهوای اخص کلمه یهوی نهادهای متمایز و مستقل از سایر      

ر و تمرکزگرای حا اجزای هماهوگ و دارای نظم و ترتیب نهادهای اجتماعی، خودمختا

است، اما مرایش سلسله مراتبی دولت، من را در مهرض رقاحت های  جواحی قرار می دهد. 

در چوین شرایطی استراتژی ائتلاف و توازن گروه ها حرای حف  ثروت و قدرت )الگوی 

عرصه سیاسی رواحط حامی  رانت جویی( حر استراتژی توسهه اقتصادی پیش می جوید و در

پیرو و پیوندهای عمودی جای ساز و کارهای نهادین رقاحت و پیوندهای مشارکت افقی را 

(. این وضهیت البته در همه دوره ها مشترک و حاکم نبوده 333: 1313می گیرد.)سمیهی، 

 است. 

 –ان عدالت در ایران حر سه پایه مرم« نهاد دولت»در دهه اول پح از انقلاب اسلامی      

محور از مرمان های انقلاب اسلامی، مقاحله حا تهاجم خارجی و مدیریت جوگ ایران و عراق 

و استراتژی اقتصادی فرهوگی قاحل تحلیل است. فهالیت دولت و نهادسازی دولت پیرامون 

سه رهیافت فوق الذکر است. دولت سازی در ایران تحت الشهاع مسئله جوگ و تحقق 

است. حرنامه ای حرای عملکرد دولت وجود ندارد و حرنامه چهار ساله عدالت اجتماعی 

تدوین شده است. تا  1372توسهه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهوگی که در اوایل دهه 
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از مجلح شورای اسلامی خارج نمی شود. نهادهای ایجاد شده در حوزه  1371سالهای 

ی خانوار و نهادهای حوزه نظامی و انتظامی اقتصاد مانود توزیع کوپن، دفترچه حسیج اقتصاد

میلیونی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی 02و امویتی مانود تشکیل ارتش

حرای پوشش دادن حه مرمان های عدالت طلبانه انقلاب اسلامی و مدیریت مقاحله حا  تهاجم 

 (. 001-011 :1313 خارجی )جوگ تحمیلی( ایجاد شده اند)حه نقل از صحرایی،

در دهه دوم انقلاب اسلامی که مصادف حه دولت های اکبر هاشمی رفسوجانی است،      

دولت ایفاگر نقش های اقتصادی نوسازی پح از جوگ است. در این ارتباط نظریه های 

مختلفی وجود دارد. ضرورت توسهه نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامهه ایران حا توجه 

ی  دهه از انقلاب اسلامی، حا توجه حه تحولات موطقه ای و جایگاه ایران حه گذشت حیش از 

حه لحاظ مقایسه ای حا کشورهای حا ساختار و جایگاه مشاحه در موطقه و نظام حین المللی حه 

شدت احساس می شود، نهاد حرنامه ریزی در قالب حرنامه اول توسهه اقتصادی، اجتماعی، 

حه تصویب مجلح شورای اسلامی  1371ی ایران در سال فرهوگی و سیاسی جمهوری اسلام

حه مجلح داده شده حود. رشد اقتصادی در جایگاه   1371اگرچه در سال  –می رسد 

مطلوحی قرار ندارد، دولت توها نهاد حرنامه ریزی در کشور شده است. چارچوب و ساختار 

ل و طرفیت دولت حیشتر نظام یهوی نهاد دولت همان وضهیت قبلی است حا این وجود استقلا

ارگرای حوروکراتی  شده است. حه لحاظ  سیاسی دولت در دهه دوم انقلاب حه دولت اقتد

( نزدی  شده است، در ایوجا یهوی هم از اقتدار لازم حرخوردار است و 31 :1312)حشیریه، 

هم از حوروکراسی حهره مود است. نهادسازی دستگاه دولت مهطوف حه نوسازی است. 

حات اقتصادی و نوسازی پح از جوگ تحمیلی دولت را وارد  عرصه نهادسازی اصطلا

 اقتصادی کرده است، ولی نهاد دولت در حوزه خود همچوان دولت ضهیفی است. 

در دهه سوم انقلاب که دولت های سید محمد خاتمی نیز تظییر در گرایش دولت ایجاد      

حیشتر شده و دولت تهریف سیاسی تری می کوود، کیفیت و غلظت نهادسازی سیاسی دولت 

از خود ارائه می کود. نهادسازی مهطوف حه توسهه سیاسی )شامل نهادهای جامهه مدنی، 
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مشارکت سیاسی، گسترد فضاهای حازار در مطبوعات و رسانه ها و تهامل گسترده تر حا 

توسهه جامهه حین المللی( رخ نموده است و دولت حه دولت دموکراتی  که محقق کووده 

پایدار و دموکراسی خواهد حود، نزدی  تر می شود ولی دولت همچوان از استقلال و 

ظرفیت لازم حرای این امر حرخوردار نیست. دولت در دوران ریاست جمهوری محمود 

احمدی نژاد اما خصلت های متمایزی دارد. نهاد دولت مجدداً دچار عدم انفکاک 

ردیم و حکومت شده است. انفکاک ساختاری ساختاری حین حوزه های مختلف دولت، 

همانطور که اندیمشودان و محققان علوم سیاسی می گویود از شرایط و زمیوه های مهم 

توسهه سیاسی ی  جامهه است. موظور از من این است که تمایز و تفکی  حین نقش های 

ه گرفتن از پیچیده در ی  جامهه صورت پذیرفته حاشد. رفتار و کوش دولت دلالت حر فاصل

ایفاگری نقش حهیوه و مطلوب دولت در انجام کارکردهای حویادی خود دارد. دولت حه زعم 

عده ای گرایش پوپولبیستی داشته و اهداف حداقلی توسهه اقتصادی را دنبال می کود 

)اهدافی که رشد اقتصادی را در سطح کلان دنبال نمی کود حلکه حرنامه های من کوتاه 

 کاهش فقر و حمایت از اقشار فقیر و کم درممد است(. مدت و حه موظور

 

 ه( نظام ملی و دولت در جمهوری اسلامی

ها و متظیرهای مهم در ارتباط حا جمهوری اسلامی و  دولت چیست؟ در این میان  مولفه     

نظریه های مهمی ارائه شده که تبیین قاحل فهم و سازگار حا واقهیتی از نظام جمهوری اسلامی 

دهد. حه طور کلی حه نظر می رسد ساخت دولت در  ولفه های عمده من حه دست میو م

جمهوری اسلامی حرمیود ترکیبی خاص از اثرات چهار متظیر و مولفه جمهوریت  و 

اسلامیت، روحانیت و نفت حاشد. جمهوریت حرخاسته از مقتضیات کوونی سیاسی اجتماعی 

اسلامیت حرخاسته از مواحع مشروعیت دیوی نظام جامهه ایران و انتظارات سیاسی مردم است. 

سیاسی است که در شکل گیری من دین اسلام و مموزه های من نقش اساسی ایفا کرده 

است. روحانیت حه عووان ی  نهاد در شکل گیری و پیروزی انقلاب و نیز حه عووان طبقه و 
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را تشکیل داد قلمداد قشری که عمده ترین نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران پح از انقلاب 

می گردد. و نفت حه عووان متظیری است مهم که همچوان در حطن جامهه سیاسی و اقتصادی 

 جامهه ایران حضور دارد و عوصر اقتصادی تضمین کووده حقای اقتصادی سیستم است. 

( گوجاندن دو مولفه جمهوریت و اسلامیت در عووان رسمی 1317حه عقیده سیف زاده )     

از شکل گیری نوع ویژه ای از نظام سیاسی حکایت دارد که توأمان نظام ملی « ایرن دولت»

و نظام حکومتی )جمهوری اسلامی( را در هم ممیخته است. چوین ترکیبی قاعدتًا « ایران»

است. حه نظر می  (nation – state) دولت-متضمن تحقق نوع تازه ای از قالب مدرن ملت

یجاب کرده است که جمهوری اسلامی حر تقدم نظام رسد ضرورت انقلاب اسلامی ا

 حکومتی حر نظام ملی تأکید گذارد. 

ملت متفاوت است. در -در هم ممیختگی نظام حکومتی حا نظام ملی حا اندیشه دولت     

حالی که در قانون اساسی مشروطه حه طرز حارزتری حه نقش تخصصی دولت اشاره شده 

لامی، دولت نقش عمدتاً متکفل کار ویژه امتی، جهت حود، در قانون اساسی جمهوری اس

 –اعتلای ارزد های دیوی محسوب می شود؛ از این لحاظ در ساختار سیاسی مدرن دولت 

ملت، کارویژه امت حه عووان رکن حرتر درممد. حود پوجم از اصل دوم قانون اساسی اشهار 

مت دائم و رهبری و وظیفه می دارد که جمهوری اسلامی، نظامی سیاسی است مبتوی حر اما

ایجاحی من تداوم انقلاب اسلامی است. این در حالی است که چوان که در ادحیات کلاسی  

است.  علم سیاست مانود اثر مورگوتا ممده کار ویژه دولت ایجاد امویت و قدرت حرای ملت

ی های مختلف ملت م حه حخش ملموند و همکاران وی نیز کار ویژه دولت را قدرت حخشی

 دانود. 

حه طور خلاصه، چوین مستفاد می گردد که نقش شاخص های دیوی در شکل دهی حه      

سازمان دولت در دوره جمهوری اسلامی مقدم حر عواصر ملی حوده است. در اصلاح نظریات 

نویسوده یاد شده و  در ارتباط حا مبح  و محور اصلی این نوشتار حاید گفت که دولت وقتی 

تر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی حرخوردار خواهد شد که ساختارها و سازمان از کارمیی حه
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های من حا عواصر هویت ساز جامهه مانود ملیت و عواصر ملی عجین و سازگار حاشد و او 

لویت های جامهه را اولویت های حرنامه های دولت حداند. در غیر این صورت دولت 

ور که دولت های متأخر جمهوری اسلامی خصلت حخشی و ناموزون پیدا می کود همانط

سهی در سازگاری و سازواری حیشتر اولویت های تهالی حخش جامهه حا اولویت های رشد و 

 توسهه اقتصادی داشته و از این رهگذر در صدد کاهش ناکارممدی احزاری دولت حوده اند. 

ملت مدرن که  –ولت یکی دیگر از تمایزات حارز دیگر نظام جمهوری اسلامی حا نظام د     

از من تا ایوجا حه دولت ملی مدرن هم نام حرده شد، تفاوت این دو در اهداف داخلی و 

دولت حا منچه در جمهوری اسلامی واقع  –خارجی ملی است. یهوی حین مدل مرمانی ملت 

شده است، تمایز وجود دارد. در عرصه داخلی، منموند و همکاران وی حه اقتضای تهریفی 

 دولت دارند، کار ویژه های دولت را حه شکل زیر حر می شمارند:که از 

توانایی حا عملکرد استخراجی، عملکرد توظیمی، عملکرد توزیهی و عملکرد نمادین، هر      

ی  از چهار مورد فوق حه نحوی حه قدرت و امویت ملت و یا ملی یاری می رسانود در حالی 

و سرحازگیری مواحع لازم را حرای قدرت ملی ایجاد که عملکرد اول از دو طریق اخذ مالیات 

می کود. دو عملکرد توظیمی و توزیهی در خدمت امویت ملت است؛ عملکرد توظیمی زمیوه 

را حرای استقرار دولت حداقل فراهم می کود. در این نوع از دولت، تلاد شده است تا 

د ترافی  در سطح چهار راه حکومت همانود اقدام رله گر پیام تلفوی  ویا توظیم رفت و مم

ها اقدام کود. این اقدام توظیمی حه تسهیل و تسریع مبادلات قدرت ملت یاری می رساند. 

چوین دولتی که اصطلاحاً دولت لیبرال نامیده می شود. حه وضوح حرای انسان های کارمفرین 

دو  و کارممد مفید است. دولت توزیهی مفید حال حخش های ضهیف جامهه  است که حه

شکل توتالیتر )کونیستی( و یا همراه حا دموکراسی در دولت های رفاه ظهور می کود. 

حالاخره کار ویژه نمادین حه کار ایجاد روحیه همبستگی ملت و ملی می مید. در دنیای واقع، 

حا ایجاد دولت های متکثر و پلورال همه اهداف فوق حه شکل هم زمان در دولت های 

(. 007 – 003 ای اکثریتی محقق می شود )ملموند،و ناهمزمان در دولت هائتلافی و یا حدیل 
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اما نکته مهم این است که در این دولت های کثرت گرا، ائتلاف ملی حول محور اختلافات 

شکل می گیرد و نه اشتراکات. اشتراکات موجب دو نگرد پوپولیستی یا اقتدارگرایی می 

 لت سازی. شود که خاص دوران  دولت سازی است نه م

از لحاظ جامهه شواسی سیاسی، مهمولاً فضای فکری مدرن، فضای فهالیت گروه های      

کارمفرین یا طبقه متوسط جدید است. در این فضای فکری، یا پیشتازی من طبقه کارمفرین 

دولت موضوعیت پیدا می کود. اصولاً در این فضای گفتمانی، دولت -است که ملت

 -و دراین مورد خاص ملت ایران -د که موسسان من یهوی ملتموسسه ای محسوب می شو

من را حه عووان نهادی تأسیح کرده اند که حاکمیت جمهی منان)ملی( و حاکمیت فردی و 

گروهی منان )ملت( را تأمین کد. ملت یهوی مردمی که نگاهی امویتی قدرتی حه خود پیدا 

 (. 33:1312 ودر،کرده اند و دولت نهادی است حرای تحقق این هدف)حای

در نتیجه، هووز هم ساختار جمهیتی امروز ایران ممادگی درونی کردن این مفاهیم را      

دولت در ایران در پرده ای از احهام قرار  –ندارد و حه همین لحاظ، هووز سرنوشت ملت 

(. حه عبارتی این نکته که هووز در ایران نظام دانایی 037–031دارد)سیف زاده، همان، 

نهادی من غریبه می نماید. حه این لحاظ  –شواختی  –موطقی  –درن و ملزومات فلسفی م

است که مفاهیم حه جای یکدیگر حه کار می روند و حساسیت اهل علم هم حر انگیخته نمی 

شود. دولت حه جای مجریه، حاکمیت حه جای حکومت، دولت ملی )که در مقاحل دولت 

 دولت. –ی ملت جواحی یا حزحی قرار دارد( حه جا

 

 ملت و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی  –و( دولت 

در ایران نظام دانایی هووز نظام دانایی سوتی است و این نظام دانایی حا ملزومات دولت      

مدرن و ملت دولت در تباین است و سازگاری ندارد؛ حه رغم تلاد های مجدانه حهضی از 

ولت مدرن در ایران، گفتمان حاکم حر فهالیت حخش های مدرن در جامهه حرای تشکیل د

سیاسی در جمهوری اسلامی هووز متأثر از فضای دانایی سوتی است. حا وجود تجرحه گران 
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سوگ ناشی از دو تلاد دوگانه حرای نوشتن دو قانون اساسی و متمم های دوگانه من و 

شدت تا در  انتخاب مفهوم جمهوریت، گسست شواختی ملت ایران از فضای مدرن موجب

این فضای دانایی سوتی، مفهوم و نظام دولت حاز هم تجلی خلافت اسلامی حا حاکمیت الهی 

و نمایودگان من حاشد. حر این مبوا مفهوم  جمهوریت در ترکیب جمهوری اسلامی ایران حه 

نیست که در ردای ملت  (John Luck) مهوای مجموع انسان های صاحب اراده لاکی

دولتی را که  –صمیم گرفته اند از موظر تجمع نهادین ملی، نهاد ملت )صاحب حاکمیت( ت

اعضایش نسبت حه هم حقوق حراحر دارند تأسیح کوود و دولت را حه عووان احزاری توظیمی حه  

 ملتی خود در مورند.  –خدمت اراده ملی 

می توان حواحراین در ارتباط حا ارتباط جمهوریت و حاکمیت مردم در جمهوری اسلامی      

گفت که تبار جمهوریت حه حضور توده مردمی اشاره دارد که حه اقتضای فتوای مجتهدین 

ملت خاندان پهلوی )که در من -اسلام شواس این حار حا رأی قاطع خویش حه نهاد دولت

دولت )که ملت حر -دولت هم تقدم موطقی و هم تقدم تاریخی حر ملت داشت( و هم ملت

اقتدارگرای پهلوی و دموکراتی   یخی دارد( نه گفتود. هر دو شکلو تار دولت تقدم موطقی

مشروطه های اول و دوم، رأی موفی موردند. چون هر دو مدل فوق از نظام دانایی مدرن 

مبوای اکثریت قریب حه اتفاق مردم ایران  –ناشی می شد که حا نظام دانایی سوتی و خلافت 

گرچه هم اکوون نسبت حه گذشته کاهش یافته  ناسازگار حود. نقش و نفوذ عظیم روحانیون

است. این حه مهوای تظییر حویادی در ساختار اجتماعی نیست که حه وجهی انقلاحی طبقات 

کارمفرین را جایگزین نیروهای سوتی کرده حاشد. پذیرد فضای دانایی مدرن یا پسامدرن 

انسان، مخلوق و مطیع  در واقع حا ظهور این طبقات عجین است. در ساختار اجتماعی سوتی،

زیست می کود و دولت را همانود حویاد خیریه نوارسان و قیم جامهه می داند و نه خدمتگزار 

من. هم اکوون جامهه ایران وارد مرحله گذار شده است و امید است حا نقش مفریوی دولت 

اد نهاد در ایجاد حخش متوسط کارمفرین حتوان انتظار داشت در میوده نزدی  حه احتمال زی

 (. 1371ملت مدرن در ایران پا حگیرد)حرزین،  –دولت 
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در این زمیوه حسین حشیریه مدعی است که سه گفتمان مسلط حر اندیشه سیاسی ایران حه      

شکل زیر غالب شده است: گفتمان پاتریمونیالیسم سوتی، گفتمان مدرنیستی و گفتمان 

مدرنیسم پهلوی ساقط کرد، اما خود  سوت گرایی ایدئولودی . گفتمان اول را گفتمان

شد. حه نظر وی، شرایط  1336مقهور گفتمان سیاسی همان نیروهای اجتماعی در سال 

اجتماعی کشور حه وجهی است که هم اکوون نیروهای اجتماعی در حال کوار زدن گفتمان 

سی در سوتگرای  ایدئولودی  هستود. حه گفته حشیریه، حه طور کلی زندگی و کردارهای سیا

ای در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تهین می یاحد. استقرار و سلطه هر گفتمانی  هر جامهه

نیازمود پشتیبانی من از جانب نیروها و قدرت های تشکیل دهوده و حامی من است. حا توجه 

حه سلطه سه گفتمان مذکور در گذشته، موانع گفتمانی نیرومودی حر سر راه رقاحت و 

ی  و دموکراتیزاسیون وجود داشته است. این موانع تدریجًا در حال رفع مشارکت دموکرات

شدن است و جامهه ایران و نظام جمهوری اسلامی ظرفیت های حالای ورود حه گفتمان 

جدید را دارد. گفتمان سوت گرایی ایدئولودی   در واکوش حه مدرنیستم پهلوی از سوی 

طرح شد. روی هم رفته این گفتمان حازتاب روشوفکران مذهبی و حرخی روحانیون ناراضی م

علائق و ارزد های موفهلانه طبقات رو حه افول جامهه سوتی حود که در مهرض نوسازی و 

اصلاح و انقلاب از حالا قرار گرفته حودند. از سوی دیگر ظهور جامهه توده ای جدید حه 

ایدئولودی   واسطه نوسازی در عصر پهلوی، زمیوه مساعدی حرای گسترد سوت گرایی

 (. 73-73: 1311فراهم کرد)حشیریه، 

در واقع می توان گفت دولت جمهوری اسلامی حه عووان استثوایی ترین دولت در جهان      

امروزی در قالب ی  الگوی متمایز در هر سه عرصه ساخت قدرت، اعمال قدرت و مواحع 

رن است؛  اشاره شد مشروعیتی موهکح کووده شکل ترکیبی )سوتی و مدرن( از دولت مد

که ساخت قدرت حه عرصه ای اطلاق می شود که قدرت در قالب من اعمال می گردد. دو 

ویژگی اصلی ساخت قدرت مدرن استقلال یافتگی و نهادیوگی است. استقلال یافتگی که از 

نیز اسم حرده اند حه استقلال ساخت قدرت از عواصر و  (autonomy) من حه خودمختاری
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مچون دین، نظام خویشاوندی و  عواصر پاتریمونیالیستی اشاره دارد. موظور این نهادهایی ه

است که سازمان قدرت یهوی دولت حتواند مستقل از نیروهای پیرامون و تشکیل دهوده من 

عمل کود. نهادیوگی حقوقی حه مفهوم تهیین کوودگی و اولویت قانون اساسی و نهادیوگی 

اسی عقلانی، استقلال نهادهای سیاسی و تخصص گرایی اجرایی حه مهوای حضور و حروکر

است. اعمال قدرت در حین عواصر و ویژگی های مختلف دولت مدرن حه عوصر حکومت 

اشاره دارد. حا ایوکه حه نظر می رسد حین عوصر حکومت در دولت جمهوری اسلامی از حی  

سازگاری حیشتری وجود نهادهای مدرن حا نوع ایده مل من در الگوی نظم دولت مدرن 

وجود دارد، اما عواصر و نهادهای حکومت در دولت جمهوری اسلامی موهکح کووده 

ماهیت استهلایی قدرت است و در مخر ایوکه دولت نظام جمهوری اسلامی همچوان دارای 

قانونی است. مشروعیت سوتی من طور که  –پایگاه مشرعیتی سوتی مهطوف حه عقلانی 

تحول پیدا می کود که در نحوه حاکمیت و حکومت سوتی تحول استدلال می کود زمانی 

 ایجاد شود. 

حاکمیت در دولت جمهوری اسلامی همچوان موشأ استهلایی دارد و حکومت نیز حا      

احزارهای اعمال قدرت سوتی این حاکمیت را موهکح می کود. حواحراین حکومت در 

که اساساً پدیده ای غرحی است حر نمی جمهوری اسلامی ماهیتاً ویژگی های دولت مدرن را 

تاحد و ویژگی های اسلامی خاص خود را دارد. حه تبع ی  نگاه خود حیوانه انقلاب اسلامی 

مغازگر مرحله نویوی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است که تأثیر خود را حر کلیه 

ساخت سیاسی حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهوگی گذاشته است. 

جامهه  و حه تبع من، نهاد دولت نیز متأثر از من شده است. حر این مبوا این مقطع مرحله 

جدیدی از نظر دولت سازی در ایران حه شمار می رود. انقلاب، اندیشه سوتی حکومت فقها 

را احیاء نموده و حه فهلیت درمورد اما از سوی دیگر، نهادها و سازمان های جدیدی را نیز 

ر درون ساخت سیاسی تأسیح کرد. حرخی از این سازمان ها، اهرم های نظامی و اقتصادی د
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نیرومودی هستود که در حقیقت حازوهای اجرایی دولت محسوب می شوند و در حمایت 

 مردمی از نظام و نیز استخراج وحکارگیری مواحع مالی و اقتصادی نقش اساسی دارند. 

 

 امیز( دین و دولت دوره جمهوری اسل

حه لحاظ نظری هر چود پح از انقلاب حا شکل گیری حکومت اسلامی در چارچوب      

 –امام خمیوی )ره( شکاف دین و دولت یا دوگانگی اقتدار دیوی « ولایت فقیه»تئوری 

دنیایی حرداشته شد و دستگاه دولت مدرن از مشروعیت )مذهبی و مردمی( حالایی حرخوردار 

ولات عظیمی در جامهه حاشد، اما حر اساس ایدئولودی انقلاحی شد که می توانست موشأ تح

ظرفیت های دولت مدرن حیشتر در جهت استقرار امت اسلامی و گسترد ارزد ها و 

 اهداف انقلاحی در سراسر جهان حه کار گرفته شد. 

انقلاب اسلامی همانطور که در مقدمه قانون اساسی هم ممده است هدف کلان خود را      

سوره انبیا ء 30جهانی مهرفی می کود و این امر را حه حکم میه شریفه « امت واحده» تشکیل

ضرورت می شمارد. از این رو هدف عالیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در پی امت 

ملت در اولویت حهدی -واحده جهانی است و تقویت دولت ملی در قالب الگوی دولت

ف حزرگ خود می داند. تحقق تقویت دولت حرای است، و من را احزاری حرای تحقق هد

قرار گرفتن در مسیر توسهه تا اندازه ای حه این امر حستگی دارد که اهداف و مرمان های 

کلان ی  نظام سیاسی تا چه میزان در قلمرو سرزمیوی من دست یافتوی حاشود. تواسب 

لویت های کلان و درست میان توانایی های ی  سیستم سیاسی )امکانات( و اهداف و او

 تهریف  دقیق و عقلانی من پایه و سوگ حوای توسهه است. 

از این رو ضرورت حازسازی و اسلامی کردن )عرفی زدایی( نهادهای دولت مدرن در      

، دولت مدرن حه 1336اولویت قرار گرفت. حدین ترتیب می توان گفت پح از انقلاب 

دستگاه دولت، حروکراسی دولتی، سازمان  لحاظ کمی رشد و گسترد حیشتری یافت. یهوی

ها و کارمودان دولت تهدادشان فزونی گرفت، ولی حه لحاظ کیفی و محتوایی حه این اندازه 



 1311 زیی(، پا3 یاپی)پ3سال اول، شماره  ،های راهبردی انقلاب اسلامی پژوهش فصلنامه /28

 

رشد در عملکرد و کارایی دولت شاهد نبوده ایم. عملکرد مطلوب دولت نیازمود ایجاد 

عملکرد نهادهایی است که هر ی  حار سیاست ها و عملکردهای هشت گانه دولت )

تصریح موافع، تألیف موافع، قضاوت، ارتباطات سیاسی، استخدام و جامهه پذیری سیاسی و 

...( را حه دود کشود. از سوی دیگر از منجا که حرنامه های نوسازی دولت پهلوی نتوانست 

ساختار و فرهوگ جامهه شبکه ای را دچار تحول اساسی نماید. پاره ای از این مواسبات که 

از فرهوگ تاریخی جامهه ایلی و عشیره ای ایران حوده است، همچوان تأثیر خود را حرخاسته 

پیرو را عووان الگوی حاکم  –حر صحوه سیاست در ایران گذاشته و حقایای مواسبات حامی 

 در جامهه قبل ایران کاملاً زدوده نشده است. 

جمهوری اسلامی در قانون اشاره شد که حیشترین نشانه ها و تبلور ساخت قدرت در نظام      

اساسی جمهوری اسلامی نهفته است. موظور از این امر این است که مطالهه و حررسی قانون 

اساسی ما را حه فهم و درک عمیقی از ویژگی های ساختار قدرت در ایران این دوره 

رهومود می نماید. حرخی مباح  حرخاسته از قانون اساسی و ساخت دولت یهوی مواحع 

یت قانونی دولت و ارتباط من حا دولت سازی در جمهوری اسلامی در مجموع حا مشروع

تهمق در قانون اساسی دریافت می گردد. حا این حررسی می توان  دریافت که  نظام سیاسی 

جمهوری اسلامی ایران حا شکل های مدرن حکومت در اروپای غرحی که الگوی دولت 

ارد و همچوین حا نظام حکومتی دین سالار، حا مدرن و تکوین من است، مشترکات زیادی د

این همه جمهوری خواهی یا تجددگرا حودن دولت توها ی  وجه از وجوه ماهیت چودگانه 

من را تشکیل می دهد. در جمهوری اسلامی دولت مرکزی حاید یگانه موبع طرح و اجرا و 

ن حایستی از های جاری در کشور حاشد. دولت مرکزی همچوی اعمال قوانیوی و سیاست

حراست از نظم و قانون حرخوردار  تصمیمات خود و حف  و نیز حق انحصاری اجرای توانایی

 حاشد و این مهوای نهادیوگی است. 

در مباح  فوق فاکتورهای عدیده ای از جمله تمرکز در مواحع قدرت دولت، تمرکز      

حهیوه از تصمیمات،  دولت در تصمیم گیری، در سیاست گذاری و نهادسازی حرای اجرای
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کیفیت اجرای نهادی یهوی ایوکه نهادهایی که حرای اجرای تصمیمات دولت و پیاده سازی 

سیاست های دولت ایجاد می شوند و نیز کارایی این نهادها یهوی ایوکه نهادهای ایجاد شده 

رونداد میا کارایی و ظرفیت و توانایی لازم و تواسب حا سیاست ها دارند یا خیر و میا از ح

کافی در اجرایی و عملیاتی کردن تصمیمات حرخوردارند یا نه در حح  دولت سازی در 

جمهوری اسلامی اهمیت پیدا می کود. توسهه یافتگی محصول روندی است که احتدائاً در 

کشورهای رو حه رشدی مثل ایران از تدوین استراتژی های ملی توسهه توسط دولت مغاز 

راتژی ها نیز خود مووط حه وجود ساز و کارهای عقلانی دولت، شده که پیشبرد این است

فاصله گرفتن از ساختارهای شخصی قدرت، شفافیت در قوانین و مقررات و  اولویت 

حخشی حه اجرای قوانین حا تمس  حه قوانین حالادستی حه عووان نهادهای هدایت کووده است. 

می کوود وجود نهادهای ملی حزرگ در اغلب جوامهی که پروسه توسهه را حا موفقیت طی 

تصمیم گیر و ساختارهای کلان که ثبات در منها نهادیوه شده است از الزامات پایه ای حوده 

 است. 

 

 نتیجه گیری

در این نوشته کوتاه و موجز پح از حررسی تحول در شکل گیری نهاد دولت یا دولت      

سوال اساسی پاسخ دهیم که چرا هووز  سازی تلاد کردیم تا حا رهیافت نهادگرایانه حه این

در ایران )خصوصاً در دوره مورد حح  ما یهوی  "نهاد"دولت مدرن حه عووان ی  

جمهوری اسلامی( شکل نگرفته و در نتیجه نهاد دولت از کارایی لازم در امر توسهه 

حرخوردار نیست؟ حراساس منچه گذشت، حرخی دستاوردهای نظری و رود شواختی این 

 عبارتود از: پژوهش

نشان دادیم که اولاً ساختار سیاسی و اجتماعی ایران ساختار پیچیده و مبهمی است که  -1

عواصر، مولفه ها و متظیرهای گوناگونی در شکل دهی حه من موثرند. این پیچیدگی پح از 

انقلاب اسلامی و در دوران جمهوری اسلامی در ایران حه مراتب حیشتر و مضاعف گردیده 
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ممیختگی مرز دین و دولت، مختصات فرهوگی گوناگون و مغشته حه فرهوگ سیاسی است. 

حا ساحقه سه هزار ساله که حرای مدت های طولانی در جامهه ایران حاکم حوده است، هویت 

های تارخی و قومی، مذهبی و ملی و از همه مهمتر ضرورت تحقق اهداف و حرنامه های 

صادی و ضرورت همسویی من حا اهداف کلان و ملی توسهه ای حا محوریت توسهه اقت

سیاست های کلان و سیاست های کلی نظام اسلامی حا ایده امت واحده اسلامی که حا توان و 

حرد فیزیکی جمهوری اسلامی ایران حایستی مطاحقت داشته حاشد، نظام سیاسی و دولت را حا 

ه امروزه جهانی چاره ای جز پیچیدگیها و احهاماتی مواجه ساخته است. از ی  سو در گردون

ملت کارممد نیست و از سوی دیگر نظام  –تقویت دولت ملی و تکمل پروسه دولت 

سیاسی جمهوری اسلامی ایران حا توجه حه پشتوانه نظری و فلسفه سیاسی مستحکم من، حدواً 

ده ملت را حه عووان الگویی غرحی در اولویت قرار نداده است. از من رو میو –تقویت دولت 

ملت حا اولویت ملت حه جای ملی و –جامهه سیاسی ایران از نظر حرخورداری از شکل دولت 

اقتدار حه جای قدرت، و دولت حه جای حکومت حا ضهف هایی مواجه خواهد حود که حرون 

رفت من نیازمود اجماع نظر نخبگان فکری و احزاری جامهه و اشتراک مساعی نهادهای 

 گذار است.  مختلف تصمیم گیر و سیاست

ی و خصلت حه جهت ورود ایدئولودی اسلامی حه دولت در ایران پح از انقلاب اسلام -0

، از ی  طرف و دائمی حودن کوش مهطوف حه موافع، نزاع افرادی تفسیرناپذیری ایدئولودی

که شبکه ای از رواحط را حرای حدست گرفتن قدرت و تثبیت من ایجاد کرده اند، احهاد 

ی پیدا کرده است که ساختار دولت حاید از من فاصله حگیرد. ساختار دولت موفهت -هویتی

در ایران، در حرخی مقاطع شاهد مجموعه گسترده ای از شبکه های عموماً فردمحوری حوده 

است که در درون و میان منها، اتحادها و توافقها و ائتلافهای تاکتیکی و استراتژی  در 

ای مانده از گذشته و موافع حازیگران در تداوم این قواع در متوی از قواعد حازی سیاسی حه ج

جریان است. البته این وضهیت همه زمانی و همه مکانی در جمهوری اسلامی نیست و حه 

 تمام دوره های جمهوری اسلامی قاحل تسری نیست.
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 جدول ویژگیهای شکل گیری و ساخت نهاد دولت در جمهوری اسلامی
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