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 1سيد سعيد ميرترابي

  
  چكيده

عموم اقشار اجتماعي در آن حضور داشتند، عنوان تحولي كه انقالب ايران به  
ريزي نهادهاي دگرگوني عميقي در بنيادهاي نظم سياسي جامعه به همراه آورد و به پايه

دولت پس از انقالب ياري رساند. با وجود ضعف اي در ساخت قدرت و تازه
اي جديد ، با توفيق در سازوكارهاي حزبي وسازماني مدرن، اين نهادهاي دولتي و رويه

هاي پيش رو همانند شرايط ناامني ناشي از بسيج منابع و مقابله با انواع بحران
ومي و بروز خواه قهاي جداييهاي قدرت، حركتدرگيري جناح فروپاشي نظم پيشين،

جنگ تحميلي، زمينه استقرار وتثبيت نظم سياسي نوين را در فاصله نسبتا كوتاه دي 
دغدغه مقاله واكاوي چگونگي توفيق  فراهم نمودند. 1360تا خرداد  1357ماه 

 قالب در مقاله ادعاي ترينمهم درساخت نهادهاي كارآمد دولت است. نخبگان انقالبي،

                                                                                                    
 (saeedmirtorabi@gmail.com)استاديار علوم سياسي دانشگاه خوارزمي . 1



 يفصلنامه دولت پژوه   2

 

انقالبي ايران در سه سال نخست پس از پيروزي نخبگان  كه است اين فرضيه
هاي پيش رو و مقتضيات ايجاد در مواجهه با بحران انقالب(به عنوان لحظه سازنده)،

به نهادسازي از پايين متوسل شدند كه نتيجه آن ايجاد نهادهاي  نظم سياسي نوين،
ب) و استقرار توانمند درحمايت از رژيم سياسي جديد(همانند واليت فقيه،شوراي انقال

اسداران انقالب هاي انقالب اسالمي و سپاه پو تثبيت نظم سياسي نوين(همانند كميته
مقاله در تشريح رويدادهاي مرتبط با ساخت نهادهاي دولت اسالمي)بوده است. 

هاي اوليه انقالب كه از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها ياد شده، از رويكرد درسال
مقاله ي بر اين رويكرد بهره گرفته است. علّي متك-روش تاريخي نهادگرايي تاريخي و

كم يكي از عوامل مهم قابليت باالي نظام انقالبي در مهار دستدهد كه نشان مي
 .هاي متعدد پيش رو موفقيت پروژه نهادسازي آن بوده استومديريت بحران

 نظم سياسي دولت سازي، نهادگرايي تاريخي، نهادسازي، رژيم سياسي، ها:كليد واژه
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  مقدمه

به اعتراف اغلب فعاالن آن، انقالبي  1357بهمن ماه ايران در انقالب اسالمي   
بود كه زودتر از هنگام مورد انتظار به ثمر رسيد. طبعاً در هر انقالب، نيروهاي 

تازه نيازمند تشكيالت و سازماندهي  انقالبي براي جايگزين ساختن نظامي
در فاصله اندك ميان  حكومتي دادن به تشكيالتاي هستند و شكلگسترده
ه گرفتن تظاهرات خياباني و پيروزي انقالب اسالمي اساساً مقدور نبود شدت
تشكيل  1357. شوراي انقالب به عنوان نخستين نهاد انقالبي در دي ماه است

» فعاليت تشكيالتي«است كه نيروهاي اصلي انقالب، شد و اين امر گوياي آن 
چرا كه فاصله ميان مديد و عميقي را پيش از پيروزي انقالب تجربه نكرده بودند.

آزاد شدن رهبران عمده اپوزيسيون رژيم شاه از زندان تا پيروزي انقالب آن 
اندازه كوتاه بود كه مجال چنداني براي بازسازي يك شبكه سازماني موثر و 
مدرن در هدايت جنبش انقالبي باقي نگذاشت ، گو اينكه از پيش هسته اصلي 
جنبش اعتراضي گرداگرد رهبري امام شكل گرفته و اين هسته عمده نيروهاي 

  اجتماعي را به خود جذب كرده بود.

در بسيج مردم و حضور پر شمار  رهبر انقالببسيار زياد  توانبا وجود   
به صورت  نگوني رژيم پهلوي، خأل تشكيالتنيروهاي انقالب در روند سر

، برقراري پيوند ميان فروپاشي رژيم شاهنشاهي و استقرار رسمي ونهادي شده 
حسيني بهشتي، (روبرو ساختجدي   حكومت بر آمده از انقالب را با موانع

با اين همه با وجود سرشت سيال شبكه اجتماعي مورد نظر، روند ).559 :1359
ر دوره پس از انقالب، به شكلي پرشتاب پيش رفت ساخت دولت جديد د

ها در نقاط ،نهادهاي قانوني دولت جديد با سرعت مناسبي مستقر شد،ناآرامي
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مختلف پايان گرفت،نظم مركزي مستقر شد و دستگاه بوروكراتيك دولت 
وظايف خود را از سرگرفت و مهمتر از همه اينكه دولت انقالبي جديد موفق شد 

هاي قومي ودرگيري مچون تجاوز نظامي عراق به كشور، شورشهايي هبحران
  هاي مختلف قدرت را به شكل موثر مديريت كند.ميان جناح

در اين راستا مهمترين پرسش مقاله حاضر اين است كه با وجود فروپاشي   
عيار ساختارهاي قدرت رژيم پهلوي در جريان انقالب وبا عنايت به نبود تمام

فراگير و كارآمد ،نخبگان انقالبي در ايران چگونه موفق يك سازمان حزبي 
هاي نخست پس از انقالب مستقر هاي نظم سياسي جديد را در سالشدند پايه

اي كه در پاسخ به اين پرسش مورد آزمون قرار گرفته اين است سازند؟ فرضيه
 نخبگان انقالبي ايران در سه سال نخست پس از پيروزي انقالب(به عنوان"كه 

هاي پيش رو و مقتضيات ايجاد نظم سياسي لحظه سازنده)،در مواجهه با بحران
نوين،به نهادسازي از پايين متوسل شدند كه نتيجه آن ايجاد نهادهاي توانمند 
درحمايت از رژيم سياسي جديد و استقرار و تثبيت نظم سياسي نوين بوده 

  "است.

براي آزمون فرضيه باال ابتدا رويكرد نظري مقاله كه بر پايه نهادگرايي تاريخي   
- و محوريت تحليل نهادها در تحوالت مهم سياسي و اجتماعي همچون دولت

گردد. در اين راستا بر اهميت نهادسازي وشرايط سازي است، تشريح مي
- ند تأكيد ميشواجتماعي وسياسي  كه نهادهاي جديد دولت طي آن ساخته مي

هاي نهادسازي از پايين،تشريح مي شود. در ادامه خاستگاه گردد و ويژگي
هاي نخست پس از پيروزي اجتماعي مهمترين نخبگان دولت ساز در سال

شود كه نهادسازي گيرد و در نهايت توضيح داده ميانقالب مورد بررسي قرار مي
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به تثبيت رژيم سياسي و  از پايين به توليد چه نهادهايي منجر شد و چگونه
استقرار سريع نظم سياسي جديد ياري رساند.  تحليل روند ساخت دولت پس از 

گيري از رويكرد نهادگرايي تاريخي و تأكيد بر مفهوم نهادسازي انقالب با بهره
- هاي پيشهاي دولت پس از انقالب درمهار بحراناز پايين در تحليل توانمندي

  ياسي جديد از ابعاد بديع اين مقاله است.رو ،تثبيت رژيم و نظم س

 رويكرد نظري مقاله:-1

  بررسي مفاهيم:-الف

سازي را مي توان روندي دانست كه در آن توانايي دولت :1سازيدولت  
حكومت در زمينه اعمال اجبار به همراه قدرت سياسي ،سازماني وثمربخشي 

سازي به معناي .دولت )50: 1387(ميرترابي،اقتصادي آن افزايش پيدا مي كند 
برپايي نظم و سامان سياسي مدرن -1هاي دولت در چهار حوزه   تقويت توانايي

نهادسازي يا ايجاد و - 3گذاري ايجاد بوروكراسي مدرن براي سياست -2
تقويت نهادهاي مدرن مرتبط با دولت به همراه نهادهاي پشتيبان رژيم و 

گرايي يا تالش دولت در مسير عهسرانجام توس-4ايدئولوژي سياسي موجود و 
سازي را توان دولتهاي مختلف زندگي اجتماعي است. بنابراين ميتوسعة حوزه

بر پايه عناصر سازنده آن به عنوان روندي پيچيده در نظر گرفت كه طي آن 
(برنل شود. توانايي دولت در اين چهار حوزه تقويت و يا دچار تغيير مي

اين مقاله با عنايت به شرايط زماني مورد بحث كه  در).184-86: 1387ورندال،

                                                                                                    
State building-1   
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- دهد، شاخص دولتهاي نخست پس از پيروزي انقالب را مدنظر قرار ميسال

سازي و ارزيابي ميزان توفيق آن عمدتا در دو حوزه نهادسازي حامي رژيم 
  سياسي جديد وبرقراري نظم  سياسي و تثبيت آن مورد توجه قرارگرفته است.

مقصود از نخبگان انقالبي در اين مقاله، مجموعه رهبراني نخبگان انقالبي: 
هستند كه با قرار گرفتن در راس جنبش انقالبي و سپس نهادهاي تازه تأسيس 
نظام انقالبي همچون شوراي انقالب،مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسالمي 

ه در ادامه نشان گونه كآفريني كردند.هماندر طراحي نهادهاي جديد دولت نقش
شود اين نخبگان هم به لحاظ پايگاه اجتماعي و هم از نظر فكري عموما داده مي

  به نيروهاي سنتي جامعه تعلق داشتند.

نهادها در رويكرد نهادگرايي مجموعه اي از اصـول، هنجارهـا، ارزشـها و     نهاد:
دو قالـب  قواعد يا الگوهاي رفتاري پايدار،ارزشمند و تكرار شونده انـد كـه در   

ــيوه   ــا ش ــار ي ــازمان و رفت ــي  س ــدار م ــل پدي ــاي عم ــوند ه ــانتينگتون، ش (ه
گيـرد كـه   رهيافت نهادگرا سه ويژگي را براي نهادهـا در نظـر مـي   .)23: 1375

  عبارتند از: 
)ويژگي ساختاري جامعه يا سياست(اين ساختار ممكن است رسمي باشد مانند 1

چارچوب قانوني يا ممكـن  يك مجلس، يك كارگزار بوروكراسي عمومي، يك 
اي از اي از سـازمانهاي متقابـل يـا مجموعـه    است غيررسمي باشد مانند شـبكه 

) اينكه 3)وجود ميزاني از ثبات در طول زمان و2هنجارها و الگوهاي مشترك) 
  ).34:1386(گاي پيترز،يك نهاد بايد بر رفتار افراد اثر بگذارد 

ه شـد نهادسـازي يكـي از مهمتـرين     گونه كه پيش از اين اشارنهادسازي: همان
نهادهـاي مـدرن مـرتبط بـا دولـت      هاي دولت سازي اسـت كـه طـي آن    حوزه
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وهمچنين نهادهاي پشتيبان رژيم و ايدئولوژي سياسي موجود ايجاد و يا تقويت 
.بر اساس فرضيه تحقيق، در اين مقاله از نظر )185: 1387(برنل ورندال،شوند مي

يعني نهادهاي پشتيبان نظم سياسي جديد(مثل نهاد  كاركردي دو دسته از نهادها
هاي انقالب اسالمي وسپاه پاسداران انقالب اسالمي) ونهادهاي حامي رژيم كميته

سياسي انقالبي(مثل نهاد واليت فقيه و شوراي انقالب) مد نظر قرار گرفتـه انـد.   
ني از البته بايد در نظر داشت كه در عمل كاركرد اين نهادهـا در جلـب پشـتيبا   

  آميزد. رژيم سياسي ونظم سياسي نوپديد درهم مي
هـاي  مقصود از نهادسازي از پايين اين اسـت كـه تصـميم   نهادسازي از پايين: 

هـاي درونـي   هاي جاافتـاده در اليـه  ها وسنتنهادساز نخبگان تحت تأثير ارزش
پـذيرد.مطالعات  هـاي بيرونـي صـورت مـي    ها و ايـدئولوژي جامعه و نه ارزش

بسياري نشان داده است كه نهادهاي دولت مدرن عموما توسط طيفي از نخبگان 
حكومتي و روشنفكران در كشورهاي درحال توسعه از الگوهاي اروپايي و بدون 

؛ برنـل  1385(نك. اونيـل ، برداري شده استهاي الزم كپيدر نظر گرفتن تعديل
كننـد  ين، تـالش مـي  . با اين حال نخبگان در نهادسـازي از پـاي  )1387ورندال، 

هاي درونـي جامعـه و   هاي رفتاري منطبق  با ارزشساختارهاي سازماني ورويه
  .كارآمد در برخورد با مشكالت موجود را شناسايي وبه كار گيرند

مقوله طراحي نهادهاي جديد دولت عموماً در حوزه تصميمات نخبگان 
قابل طرح است با اين همه اين ايده ) Waldner,1999; Migdal,1988(است

كه درزمان بروز انقالب هاي اجتماعي، نخبگاني كه طيف وسيعي از اقشار 
شوند و جامعه را پشت سر خود دارند به حوزه حساس ساخت دولت وارد مي

هاي مندرج در ايدئولوژي انقالب تصميمات اين نخبگان معموالً بر پايه ارزش
ذيرد. در نتيجه در اين پكه حمايت اكثريت را به خود جلب كرده صورت مي
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پذيرد زمان مشاركت فعالي از بطن جامعه در ساخت نهادهاي جديد صورت مي
  توان آن را با عنوان نهادسازي از پايين توصيف كرد.  كه مي

رژيم سياسي به معناي هنجارها وقواعـد بنيـاديني اسـت كـه در     رژيم سياسي: 
يد در كجا واقع شـود و  چارچوب آن اهداف كالن سياست شامل اينكه قدرت با

گردد.بخش مهمي از رژيـم سياسـي   چگونه مورد استفاده قرار گيرد، مشخص مي
هاي در هر كشور درقوانين مكتوب و عمدتا قانون اساسي وبخشي ديگر دررويه

  ).33-32: 1385(اونيل،شودگر ميجا افتاده عمل سياسي جلوه
ساخت دولت برقـراري  سازي،نخستين هدف در بحث درباره دولتنظم سياسي:

نظم سياسي است كه قرار است بـر پايـه آن ثبـات سياسـي و بسـيج منـابع در       
ها و مـداخالت دولـت صـورت    ها،خط مشيآميز تصميمراستاي اجراي موفقيت

.بنابراين مي توان ايجاد واستقرار ثبـات سياسـي و   )184: 1387(اسميت،  پذيرد
  سازي به حساب آورد.فيق دولتهاي توتوانمندي در بسيج منابع را از شاخص

  رويكرد نظري:-ب
-نهادگرايي تاريخي به دنبال آن است كه نشان دهد چگونه نهادها ظهور مـي     

يابند و ثبات يا تغيير دارند.  ويژگـي ديگـر روش نهـادگرايي    كنند، تكامل مي
گرا بودن است. بدين معنا كـه  در مـورد ترجيحـات،    تاريخي از نظر تلن، بافت

شـود. در  عاليق و انتخابهاي افراد و نخبگان، به بافتهاي نهادي توجه ويژه اي مي
واقع يكي از ادعاهاي نهادگرايي تاريخي اين بوده كه نهادهـا بيشـتر از مجـراي    

شـوند امـا تعريـف منـافع و     خط مشي سياسي و ساختار نزاع سياسي ساخته مي
ــي   ــورت مـ ــادي صـ ــاي نهـ ــداف، در بافتهـ ــدا ااهـ ــذيرد و جـ ــا پـ ز آنهـ

 (Thelen ,1999 : 374)نيست.
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مطالعات نهادگرايي تاريخي بر پايـه  دو مفهـوم اساسـي قـرار گرفتـه اسـت.         
اسـت.به گفتـه اسـكاچ پـل و     » 1تغيير متكي به خـط سـير  «نخستين آن مفهوم 

پيرسون، زماني كه بازيگران سياسي، با پذيرش مخاطرات مربـوط، در مسـيري   
درخواهند يافت كه پا پـس گذاشـتن از خـط    كنند، احتماال مشخص حركت مي

سير برگزيده شده بسيار دشوار خواهد شد.در اين حال مسيرهاي انتخاب نشـده  
هاي جايگزيني كه زماني پذيرش آن ها كامال امكان پذير بود، به شيوه حليا راه

 Skocpol and  Pierson ).اي برگشـت ناپـذير از دسـت خواهنـد رفـت     

2002:695) 
توان گفت آن نهادهايي كه رهبران دولـت در خـالل دوران اوليـه    ميوار چكيده
كنند؛ در مراحل بعد گزينه هاي آنها سازي با آزادي عمل فراوان ايجاد ميدولت

را در برخورد با بحران هاي سياسي و اقتصادي تعيين خواهنـد كـرد. در اينجـا،    
بـر بحـران هـا اثـر     خط سير تحول نهادها، بر توانايي رژيم در ايستادگي در برا

  (Smith, 2007: 25) .خواهد گذاشت

 
ها، شكلي نهادين پيدا كنند، نقش عامل انسـاني تغييـر پيـدا    زماني كه تصميم   
هـاي  يابي و توسـعة خـود در طـول زمان،گزينـه    كند. نهادها به موازات قواممي

از دهند. در اينجـا منطـق بحـث مـا،     روي رهبران سازندة خود را تغيير ميپيش
توان گفـت ميـراث   مفهوم تغيير متكي به خط سير بهره مي گيرد. بر اين پايه مي

هاي عمل و توانايي رهبـران را در  نهادين مرتبط با دورة اوليه توسعه، چارچوب
كند. بنابراين ما در تحليـل  هاي اقتصادي و سياسي بعدي تعيين ميخالل بحران

رويـم تـا   كارگزار[انساني] فراتـر مـي  خود از بحث هاي ايستا دربارة ساختار و 

                                                                                                    
Path dependence -١  
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 :Smith, 2007) . مفهومي پويا و وابسته به زمان از توسعة نهادها ارائه كنـيم 

25)  
لحظه سازنده بر پايه رويكرد فوق، مقطع است. » 1لحظه سازنده«دومين مفهوم  

هاي بازيگران عرصه سياست ها وانتخاباي است كه در آن تصميمزماني ويژه
هادين به خود مي گيرند و بازگشت از آن ها به شكلي فزاينده دشوار اي نجنبه
آنچه كه يك لحظه سازنده را از ديگر دوره ) 95-97:  1389(اسميت ،گردد.مي

شوند كه هايي انتخاب ميكند اين است كه در اين بزنگاه، گزينهها جدا مي
ند و پيامدهايي كشورها (يا واحدها) را در سيري از تغيير و تحول پيش مي بر«

توان در هم شكست يا كنند. اين خط سير را به آساني نميمشخص را دنبال مي
  ).Mahoney, 2001:7 »(وارونه ساخت

توان يك مقطع زماني حساس در دوره پس از انقـالب  بر پايه اين مفهوم مي    
هايي سرنوشت سـاز دربـاره   را در نظرگرفت كه طي آن نخبگان انقالبي، تصميم

كنند. درباره انقالب ايـران، ايـن   شيوه ساخت نهادهاي سياست ودولت اتخاذ مي
  در نظر گرفت. 1360تا خرداد  1357توان در فاصله دي ماه دوره را مي

از سوي ديگر انقالب به عنوان يك پديده فراگير سياسي واجتماعي، با بـروز      
هادهـايي جديـد را در   نظمي تازه در زندگي اجتماعي همراه است وساختارها و ن

-توان به الگويي تازه در دولتسازد كه از آن ميحوزه قدرت ودولت برقرار مي

سازي به معناي ايجاد نهادهاي در حقيقت، دولت سازي پس از انقالب ياد كرد .
هـاي اجتمـاعي بـا كمـك بـه      تازه و تقويت نهادهاي موجود آن است و انقالب

اجتماعي وسياسي، توانايي بـاالي خـود در    تأسيس نهادهاي جديد در حوزه هاي

                                                                                                    
Critical juncture -١  
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؛لفـت  1376؛ اسـكاچ پـل،  1375اند (هـانتينگتون، سازي را به اثبات رسانده دولت
  ).1387ويچ،

علّي مورد نظر اين پژوهش،سال هاي نخسـت پـس از    -در چارچوب تاريخي  
اي در نظر گرفته شده كه طي آن نخبگان پيروزي انقالب، در حكم لحظه سازنده

كنند كه به شكلي فزاينده سرشتي نهادين پيدا مـي  بي،تصميم هايي اتخاذ ميانقال
كنند و عناصر مختلف دولت پس از انقالب را مي سازند.اين مقطع تـاريخي،در  

ها پيش روي نخبگـان قـرار دارنـد. در    حكم بزنگاهي است كه شماري از گزينه
ـ اين لحظه، زمامداران اغلب ناگزير به انتخاب مي را نهادهـاي موجـود   شوند؛ زي

رو ، كفايت الزم را ندارند.به فاصله اندكي براي برخورد با برخي مشكالت پيش
هايي معماگونـه دربـاره   پس از فروپاشي رژيم پيشين،رهبران انقالبي با پرسش

شوند.آن ها به نـاگزير بايـد راه   شيوه اداره قدرت تازه در دست گرفته روبرو مي
 –ارد در پـيش بگيرنـد: از كـدام منـابع (داخلـي      هاي عاجلي را در اين موحل

غير مادي) براي حفظ قدرت خود و اداره امور كشور استفاده –خارجي و مادي 
كنند؟براي پيشبرد اهداف خود(مطرح شده در ايدئولوژي انقالب)در سطح ملـي  
چگونه با نيروهاي اجتماعي موجود ائتالف سازي كنند؟چگونـه نظـم و سـامان    

جايگزين نظم پيشـين سـازند و چالشـگران را از صـحنه خـارج       سياسي تازه را
هـا را چگونـه سـرو    سازي و اجراي تصـميم كنند؟دستگاه هاي مرتبط با تصميم

هـايي را در راسـتاي ايـدئولوژي    هـا و سياسـت  سامان دهند؟چـه نـوع برنامـه   
ها و انقالب،براي حركت در مسير توسعه،انتخاب و به اجرا بگذارند؟اين پرسش

سازي درگير ها رهبران انقالبي را در روند پيچيده دولتهاي مرتبط با آنمتصمي
شوند، سرنوشت نهادهاي دولـت  هايي كه در اين مقطع اتخاذ ميكند. تصميممي

پس از انقالب اسالمي را رقم  مي زنند.البته مقاله حاضر با عنايت به محدوديت 
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ايجاد نهادهاي پشتيبان رژيـم  دامنه بحث، اين روند دولت سازي را در دو حوزه 
  كند. و نطم سياسي جديد بررسي مي

از سوي ديگر بايد توجه داشت كه نهادها، تنها در صورتي كه با ارزش هاي   
جاافتاده در جامعه همخواني پيدا كنند، امكان بازتوليد و استمرار خود را پيدا 

هاي ويژگي پذيري نيز يكي از.در ضمن تطبيق)21: 1385(اونيل، كنندمي
نهادينه شدن است به اين معنا كه نهادهاي تازه تأسيس بايد بتوانند كاركردهاي 

: 1375(نك.هانتينگتون،خود را در شرايط متغير محيطي حفظ و انسجام بخشند. 
39-24.(  

توان چنين نتيجه گرفت كه همراستايي نهادهاي ايجاد شده با با اين حساب مي
حمايت اكثريت جامعه، مشاركت توده مردم در روند هاي مستقر و مورد ارزش

پذيري نهادها در شرايط متحول ومتغير ساخت نهادها و سرانجام كارايي وتطبيق
هاي اصلي نهادهايي هستند كه در روند ساخت دولت و انقالبي، جزو ويژگي

توان چنين نتيجه گرفت كه نهادسازي از پايين توليد مي شوند. همچنين مي
كاركرد نهادهاي يك دولت انقالبي در شرايط بحراني ناشي از درهم  استمرار

ريختگي نظم گذشته و در عين حال در زمان مواجهه با انواع تهديدهاي داخلي و 
  بيروني، نشانه اي از موفقيت توانايي نهادسازي دولت است. 
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  چارچوب نظري مقاله در نمودار زير نشان داده شده است.

  گرمتغيرهاي مداخله  متغير مستقل
  (شرايط لحظه سازنده)

  متغيرهاي وابسته

   
  
  
   

  

  

  

  

  

  ساز در دوره پس از انقالب خاستگاه بومي وسنتي نخبگان دولت-2

سازي پس از انقالب، از نظر اهميت عوامل دروني و بومي درشكل دادن دولت  
آيد. در واقع به نهادهاي دولت،نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به حساب مي

نهادهاي توانمند ايجاد -1 بحران هاي داخلي 
درحمايت از رژيم سياسي 

 (واليت فقيه،شوراي انقالب)جديد
تثبيت  ايجاد نهادهاي توانمند در-2

(كميته هاي نظم سياسي نوين
سپاه پاسداران  -انقالب اسالمي
 اسالمي)انقالب 

 ايجاد نهادهاي رويه اي ورفتاري-3
 در قالب رژيم سياسي جديد 

بحران هاي بي 
نظمي داخلي و 

گرايش به 
نهادسازي از 

پايين(تغيير متكي 
  به خط سير)

  

ن انقالبي داراي 
 استگاه بومي
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اي همراه بود، مهمترين در اين روند ساخت دولت كه با يك جنبش فراگير توده
يف اسالمي، خاستگاهي بومي و داخلي داشتند واز دل ساز در طنخبگان دولت

نهادها وشبكه تعامالت سنتي و تاريخي جامعه برآمده بودند.در روند درگيري بر 
هاي مختلف سياسي، نيروي مذهبي در سازمان ها و گروهسر قدرت ميان طيف

 (خواجههاي اكثريت مردم دست باال را پيدا كرد دادن به دولت و تأمين خواسته
  ).301-02: 1382سروي،

ايدئولوژي مسلط بر روند ساخت دولت پس از انقالب نيز در اسالم وتفكرات    
شيعي ريشه داشت .به گفته دباشي اين ايدئولوژي تا اندازه زيادي از 

هاي سياسي غربي،و پيامدهاو دستاوردهاي تمدن غرب تاثير پذيرفته دلمشغولي
اسالمي به منظور مشروعيت بخشيدن به  كوشيد از نمادهاي مشتركبود اما مي

  ). 28: 1381(دباشي،دستيابي به قدرت استفاده كند 

سازي پس از انقالب به سبب مهمترين توان گفت دولتبدين ترتيب مي  
نيروهاي اجتماعي دخيل و ايدئولوژي مسلط، خاستگاهي اساساً بومي داشت. با 

ناصر دولت مدرن شامل سازي، بسياري از عاين همه در اين روند دولت
اساسي مدون ونهادهاي مدرني همچون رياست جمهوريت،تفكيك قوا، قانون

رسميت شناخته شد و در نهايت يك ساختار حكومتي جمهوري،پارلمان و.. .به
  مختلط مركب از نهادهاي سنتي ومدرن را پديد آورد.

مدرنيسم شبه در دوران پس از انقالب ، ائتالفي از تمامي نيروهاي مخالف با  
اي از نيروهاي سياسي ايران را گرد گرفت . اين ائتالف بخش عمدهپهلوي شكل

آورد.از يك سو احزاب ليبرال و سكوالر ومدرنيست مانند نهضت آزادي، هم
حزب مردم وبقاياي جبهه ملي وپايگاه اجتماعي آنها كه اغلب روشنفكران 
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ز سوي ديگر تشكيالت و وتحصيلكردگان جديد طبقة متوسط شهري بودند وا
هاي احزاب سنتي وغير ليبرال واسالمي مانند بقاياي فدائيان اسالم ، هيأت

مؤتلفه ، مجاهدين انقالب اسالمي وغيره در آن حضور داشتند. اساس اصلي اين 
انقالب ، همان همكاري وائتالفي بود كه ضد رژيم گذشته در ميان گروه هاي 

هايي در بين قوط رژيم قديم ، كم كم شكافمختلف پيدا شده بود. اما با س
اجزاي ائتالف ظهور كرد. علل كوتاه مدت فروپاشي ائتالف را بايد در اختالف 
نظرها دربارة سياست خارجي وتوزيع مناصب دولتي وسياست اقتصادي جستجو 
كرد ولي در پس اين علل كوتاه مدت ، علل دراز مدتي نهفته بود كه سرنوشت 

اصر ايران را همواره رقم زده اند. اين بار نيز تعارض ميان تاريخ سياسي مع
سكوالريسم ومذهب گرايي ، مشروطيت ونظرية دولت مطلقه وسنت وتجدد در 

)بدين ترتيب نيروهاي غيرليبرال 98: 1378بشيريه ، شكست  ائتالف مؤثر بود.(
اده ، .(سيف زگرا ، نيروهاي ليبرال نوگرا را از حوزة قدرت بيرون راندندسنت

1386 :272.(   

پردازان به خاستگاه سنتي نخبگان دولت ساز حاكم در دهة اول عموم نظريه  
در ايران امروز ، « انقالب در ايران تأكيد كرده اند . به نوشتة امير احمدي : 

هاي ديگر قرار داد، بيشتر گيري كه در مركز حلقهقدرتمندترين حلقة تصميم
... حلقة دوم از ميان روحانيان وافراد غير روحاني شامل روحانيون متنفذ است 

دهند .... اين نخبگان از دو گروه فن هستند كه پايه هاي قدرت را تشكيل مي
ساالران وهيأت ساالران تشكيل مي شود ... نظام اسالمي در مجموع هيأت 

داند.اين گروه با ساختار سنتي نظام ساالران را تصويري از حكومت خود مي
  ).101: 1377(امير احمدي ، » ه همخواني دارد.وجامع
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اكثريت يافتن نيروي مذهبي در انتخابات مجلس خبرگان كه كار طراحي   
اركان نظام سياسي جديد را بر عهده داشت،جلوه بارزي از موقعيت ممتاز نيروي 

آيد. انتخابات مجلس مذهبي درساخت دولت پس از انقالب به حساب مي
درصدي ائتالف بزرگ  70برگزار شد،اكثريت  1358د خبرگان كه در مردا

 12نفر از مجتهدين، 41نيروي مذهبي را رقم زد.در ميان نمايندگان برگزيده 
نفر از حوزويان دوره سطح و نفر را حوزويان  3نفر از حوزويان دوره خارج ،

دادند.اكثريت قاطع نيروي مذهبي در مجلس خبرگان دوره مقدمات تشكيل مي
براي تصويب اصولي از قانون اساسي كه سرشت ديني دولت را تثبيت راه را 

كرد، هموار نمود. بر اين پايه بود كه اصل پنجم (اصل واليت فقيه)،اصل 
چهارم(حاكميت احكام اسالم بر كليه قوانين ومقررات)،اصل دوازدهم(اعالم 
دين ومذهب رسمي كشور) واصل نودو يكم(تأسيس شوراي نگهبان)قانون 

  ).255- 58: 1382(خواجه سروي،ي تصويب شد.اساس

  نهادسازي از پايين -3

هاي مختلف مردم را به صحنه سياست راند.پس از چند دهه انقالب، توده  
بود ،ناگهان حكومت آمرانه كه موجب انفعال وعقب ماندگي عميق سياسي شده

ده اي آغاز شد كه در مواردي به خشونت انقالبي كشيسابقهتحرك سياسي بي
هاي گروهي ومطبوعات كه در زمان شاه ابزار تبليغ وتفريح محسوب شد.رسانه

شدند ،يكباره صحنه حادترين مباحث ودرگيري هاي سياسي شدند. تيراژ مي
سابقه يك ميليون برابرافزايش يافت ودر برخي موارد به رقم بي30ها تا روزنامه

  ).236- 7: 1384(علي بابايي،نسخه در روز رسيد.
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ر اين زمان ساختارهاي عمودي قدرت نه تنها در حوزه سياست بلكه در ديگر د  
هاي هاي كاري،مراكز آموزشي ودستگاهسطوح و روابط اجتماعي همچون محيط

بود.به يك معنا قدرت اجتماعي به اداري فروپاشيده يا به شدت تضعيف شده
درت اجتماعي شدت افزايش يافته وقدرت سياسي زوال يافته بود.با اين حال ق

به سبب تكثير كانون هاي موازي قدرت، به شدت سرشتي سيال داشت و در 
روها آفريد. در اين زمان مراكز كار، پيادهخود پتانسيل برخورد وتضاد را مي

ها ومدارس، صحنه بحث وجدل سياسي شده بود وبه خصوص اطراف دانشگاه
رناك بود، نقد وتفسير .در كشوري كه تا چندي قبل اشاره به كلمه سياست خط

  سياسي به تمامي سطوح وروابط اجتماعي رسوخ كرد. 

با عنايت به اينكه طيف وجريان اكثريت اسالمي، ابتكار عمل را در ساخت     
هاي تاريخي نهادهاي دولت جديد در دوره پس از انقالب بر عهده گرفت،ويژگي

منتهي به انقالب ونهادي آن در اين روند دخيل شد. ويژگي حركت توده اي 
گري اين نيروي اجتماعي، امكان نهاد سازي از هاي سازماني وبسيجوتوانايي

كرد. همان هاي سنتي از پيش موجود را فراهمها وتشكلپايين بر بستر توانايي
لحظه «شود، اين نهادسازي از پايين كه در گونه كه در ادامه مقاله نشان داده مي

ساز را سرشتي نهادي بخشيد هاي نخبگان دولتگرفت، تصميمصورت»سازنده
هاي بعدي را در اداره امور كشور و پاسخ به وخط سير تغيير وتحوالت وتصميم

  بحران ها پيش رو چارچوب بندي كرد. 

هاي اوليه گيري هستههاي خودجوش از پايين، بعدا زمينه شكلاين حركت  
هاي انقالب ب اسالمي،كميتهشماري از نهادهاي دولت بعد همچون دادگاه انقال

اسالمي،سپاه پاسداران انقالب اسالمي،بسيج مستضعفان وجهاد سازندگي را 
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- هاي خودجوش نيز به ظهور نهادهاي تازهفراهم كردند.شمار ديگري از حركت

هايي كه اي البته خارج از روند اصلي ساخت دولت منتهي شد. براي مثال كميته
هاي كاري وكارگري تشكيل شده بود، ها در محيطبراي سامان دادن به اعتصاب

  بعدا هسته شكل گيري شوراهاي كارگري شد.

اي خودجوش و از واقعيت اين است كه ظهور شوراهاي كارگري پديده    
- پايين بود. تنها پس از آنكه كارگران خود ،شوراها را سازماندهي كردند ، گروه

نظري ناسازي براي آن تدارك  هاي سياسي به تبليغ آن پرداختند و چارچوب
هاي سياسي چپ اين شوراها را به غلط مشابه شوراهايي ديدند . به ويژه گروه

كردند. در حاليكه اين شوراها در كه طي انقالب روسيه ظهور كردند ، قلمداد مي
هاي كارگري محدود نبودند ونه تنها كارگران ، بلكه روسيه تنها به محيط
 "ها عمدتاكردند و دل مشغولي آنرا نيز نمايندگي ميروستائيان وسربازان 

سياسي بود . در اين حال آرمان پردازان حزب جمهوري اسالمي نيز با تكيه بر 
آيات قرآني كوشيدند خاستگاهي ديني براي شوراها فراهم كنند . حزب 

كرد از اين طريق با نفوذ گروه هاي چپ گرا در جمهوري اسالمي تالش مي
  ).69- 70: 1381(بيات ،كارگري مقابله كند  هاي محيط

يكي از علل توفيق نسبي جمهوري اسالمي در روند ساخت دولت، بسيج وتكيه   
گسترده بر نيروهاي مردمي بود. اين امر نه تنها بحران مشروعيت وتنفيذ راكه 

- برد بلكه به سرعت كار هم ميدر گذشته دولت با آن روبه رو بود ،از بين مي

هاي اجتماعي همچون ايالت وعشاير حتي تا پايان اي از گروه. پارهافزاييد
مانده بودندوحكم هاي نفوذ ناپذيري باقيپهلوي دوم همچنان به صورت بلوك

دولتي تنها به رأس هرم ابالغ مي شد اما در زمان جمهوري اسالمي ،سران ايالت 
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عشاير شكل گرفت از بين رفتند وبه جاي آن ها نهادهاي انقالبي مانند بسيج 
.اين نمونه ، گوياي تلفيق دو راه كار اقتدارگرايانه ودموكراتيك به بهترين وجه 

  .)186: 1386.(نقيب زاده ،است

هاي نظام سياسي جمهوري اسالمي ايران از لحاظ صوري مركب از عناصر الگو  
ترين نوع تركيب در ساختار اين مختلف نظام حكومتي است. مهمترين و بارز

هاي سنتي و مدرن و به عبارتي تركيب دين و سياست در تلفيق نهاد نظام،
هيأت كلي آن است. عمده عناصر سنتي نظام كه تجلي ماهيت ديني آن و 

روند ننده سنن مذهبي و فرهنگي جامعه شيعي ايران به شمار ميكمنعكس
ات شبكه قض ولي فقيه يا رهبر، شوراي نگهبان ومجلس خبرگان ،  عبارتند از:
هاي . وجود اين عناصر در سيستم سياسي ايران به آن، ويژگيدادگستري

هاي جهاني متمايز ساخته است. عمده عناصر اختصاصي بخشيده و آن را از الگو
هاي سياسي، اجتماعي، ها و نيازمدرن در نظام سياسي ايران كه بازتاب ضرورت

ي آن است، عبارتند از: اقتصادي و فرهنگي جامعه امروزين در روند تكامل
هاي سياسي و و فرايند ها، ارتشجمهوري، رسانهپارلمان (مجلس)، رئيس

دموكراتيك.اين عناصر كه بعضاً با يكديگر نامتناسبند، هم به لحاظ ساختاري و 
هم به لحاظ كاركردي انسجام الزم را ندارند؛ به همين دليل منشأ تعارضات 

هاي سياسي و و گاهي اوقات تنش نداين عناصرساختي و رفتاري ميان حامالن 
  ).264-65: 1381(حافظ نيا، .آورنداجرايي در مديريت امور كشور را پديد مي

  

نهادسازي از پايين درحمايت از رژيم سياسي ونظم سياسي موجود در دوران -4
  انقالب



 يفصلنامه دولت پژوه   20

 

هاي نخست ساز در سالگونه كه در فرضيه ذكر شد نخبگان بومي دولتهمان  
س از انقالب در مواجهه با درهم ريختگي و شرايط هرج ومرج گونه ناشي از پ

فروپاشي نظم سياسي قديم،ناگزير شدند به سرعت نهادهاي جديدي را براي 
اعاده نظم ايجاد كنند. جلب و استمرار پشتيباني عمومي از ايدئولوژي و اهداف 

وهاي اجتماعي را به شكلي انقالب نيز نيازمند ايجاد نهادهايي بود كه بتوانند نير
كارآمد در مسير اهداف مورد نظر بسيج نمايند.در چنين فضايي، نهادسازي هم 

هاي رفتاري هاي رسمي حكومتي وهم درچارچوب ايجاد رويهدر قالب سازمان
نهادي در تأمين دو هدف حمايت از نظم ورژيم سياسي جديد مد نظر قرار 

ي نهادسازي از پايين يكي در حوزه گرفت .در ادامه اين بحث،به دو الگو
اي و رفتاري به نهادهاي سازماني رسمي وديگري در حوزه  نهادهاي رويه

شود. در هر دو الگو، عناصر نهادسازي از پايين يعني رجوع به تفكيك اشاره مي
بافت ارزشي وهنجاري بومي جامعه ،جلب همراهي و مشاركت گسترده عمومي 

نهادها در مواجهه با شرايط متغير انقالبي به خوبي وتطبيق پذيري كاركردي 
هايي كه نشانگر موفقيت كاركرد نهادسازي در روند نشان داده مي شود؛ شاخص

ساخت دولت در حوزه هاي حمايت از رژيم سياسي ونظم سياسي نوپديد پس از 
  انقالب است.

  نهادسازي از پايين در حوزه طراحي نهادهاي حامي رژيم سياسي1-4

ر اين حوزه، تأثير الگوي نهادسازي از پايين در طراحي دو نهاد واليت فقيه و د 
اي دربسيج حمايت عمومي از نظام انقالبي شوراي انقالب كه هر دو نقش عمده

  شود. هاي آن ايفا كردند،بررسي ميواهداف وآرمان



 21... درها و ابعاد نهادسازي تحليل شيوه

 

ر يك جلوه بسيار مهم از نهادهاي تدارك ديده شده د:نهاد واليت فقيه  1-1-4
جريان ساخت دولت پس از انقالب را مي توان در چارچوب اصول قانون 
اساسي وشيوه توزيع قدرت ميان نهادهاي مختلف مشاهده كرد. به طور كلي 
بايد به اين واقعيت توجه داشت كه ساخت دولت ،نيازمند تمركز تمامي قدرت 

 مهم در دست آن وتأمين حاكميت است.پس از روشن شدن اين موضوع،  مسئله
 بعد يعني ،است آنها بين در قدرت توزيع و حاكميت نهادهاي تعيين و تبيين ،
 وشود ، سهم اركان و اجزاي مختلف در قدرت تعيين مي حاكميت فرض از

گيرد . در تفكيك قوا يك سهم قدرت به قوه مقننه و تفكيك قوا صورت مي
 گيرد.تعلق مي يك سهم نيز به دستگاه قضايييك سهم قدرت به قوه مجريه و 

در چگونگي توزيع قدرت نيز عوامل سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و 
كند كه بطور كند و مجموعه اين عوامل مشخص ميايدئولوژيكي دخالت مي

مثال چه سهمي از قدرت به رئيس جمهور و چه سهمي به نهادهاي ديگر 
رساخت ترين حركت دتوان گفت محورياين راستا مييابد . در تخصيص مي

دولت پس از انقالب، تدارك اصل واليت فقيه و تمركز قدرت در دست اين 
  )344: 1383پناهي،قاضي شريعت  ( نهاد بوده است.

همان گونه كه پيش از اين اشاره شد، تدارك اصل واليت فقيه در قانون   
اساسي، محصول پيروزي قاطع نخبگان مذهبي در جريان انتخابات مجلس 

.بدين ترتيب نيروي مذهبي ديدگاه خود )256: 1382اجه سروي،(خوخبرگان بود 
را كه مورد حمايت اكثريت مردم بود در طراحي ساختار قدرت وحوزه 
اختيارات ومسئوليت هاي قواي حكومتي اعمال كرد.بر پايه مباني اعتقادي 
شيعه، نظام رهبري مبتني بر واليت فقيه،كه واليت شرعي وخاستگاه مردمي را 

داراست، تنها حكومت شرعي وبرحق است. از اين رو رهبري، محور توأماً 
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-قدرت نظام بوده و قواي ديگر نظام، مشروعيت خود را از رهبري مي

.در واقع واليت فقيه مبتني بر اصل )145: 1390(تابش ومحسني دره بندي،گيرند.
ن امامت غيابي و استمرار اصل امامت است در نظام اعتقادي شيعه است و بر اي

پايه ، قانون اساسي با تدارك اصل واليت فقيه،زمينه تحقق حكومت فقيهي را 
به رهبري شناخته شده باشد –اعم از مستقيم يا غيرمستقيم -كه از طرف مردم

فراهم كرده تا بدين وسيله عدم انحراف را از خط مكتب ومشروعيت الهي آن 
ت فقيه در زمان .طراحي نهاد والي)263: 1368(عميدزنجاني، تضمين نمايد

تدوين اصول قانون اساسي، با توجه به بافت ارزشي واعتقادي اكثريت جامعه، 
(نك.خواجه آيداي بارز از نهادسازي از پايين به حساب مينمونه

  ).1368؛عميد زنجاني،1382سروي،

بايد توجه داشت كه امام خميني، نقش مستقيمي در تهيه پيش نويس قانون   
اساسي دولت جديد نداشت و صرفاً تالش كرد در اظهار نظرهاي رسمي 

هاشمي، ( ها و خطوط كالن قانون اساسي آتي را روشن كندمشيخود،خط
م در آفريني امامستقيم، نياز به نقش. با وجود اين نقش غير)27، ص 1، ج1374

رهبري انقالب با توجه به عمق وگستردگي جنبش توده اي پيروزكننده انقالب، 
هاي شكاف واختالف كامال مشهود بود. به ويژه اين نقش آفريني با بروز نشانه

شد. واقعيت اين است كه در درون نيروهاي انقالب، بيش از پيش احساس مي
گاه اجتماعي گسترده در طيف نيروهاي مذهبي، با وجود در اختيارداشتن پاي

عمق جامعه و سطوح مختلف آن،در اساس سرشتي غيرمتشكل داشتند و انسجام 
بخشي به نيروهاي غيرمتشكل با تكيه بر نفوذ معنوي رهبر انقالب، ضرورتي 

نمود. اين گونه شد كه در روابط قدرت در نظام سياسي جديد، انكار ناپذير مي
صل واليت فقيه،جايگاه ممتازي پيدا كرد. رهبري نظام و انقالب در چارچوب ا
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رسد نقش انكار ناپذير امام در رهبري و پيروزي انقالب وضرورت به نظر مي
هاي نقش آفريني ايشان درفضاي سيال وملتهب پس از انقالب كه بحران

يافت وسازوكارهاي معمول در چارچوب دولت مختلف يك به يك ظهور مي
در تمركز  قانوني  قدرت در دست رهبر انقالب در موقت قادر به حل آنها نبود، 

  ). 1388(نك .باباپور،  چارچوب نهاد واليت فقيه نقش مهمي ايفا كرد

در دهة نخست انقالب، سياست و حكومت در ايران تحت تأثير شخصيت      
رهبر انقالب و اقتدار كاريزمايي او بود، اما اين تاثيرگذاري از ناحية كنترل 

دهاي دولتي يا حزبي صورت نگرفت، بلكه بر جذابيت شخصي و رهبر بر نها
.اين جذابيت نشانگر )47: 1381(بشيريه،  كاريزمايي امام خميني استوار بود

هاي رهبر انقالب بود و همين امر به تحكيم موقعيت حمايت اكثريت از ديدگاه
  و نهاد تازه تأسيس واليت فقيه درساختار حكومتي جديد ياري رساند. 

در چنين فضايي بود كه موقعيت رهبر انقالب در ساختارهاي قانوني نظام   
به ركن محوري قانون واليت فقيه سياسي جديد، تقويت وتحكيم شد و نظريه 

ي انقالب به تدريج هاي اوليهدر سالاساسي پس از انقالب تبديل گرديد. 
تنها بر  آمد كه حكايت از آن داشت كه جامعه رامعضالت و مشكالتي پيش
توان اداره نمود، بلكه معضالتي وجود ي شرع نمياساس احكام اوليه و ثانويه

دارد كه براي حل آنها الزم است فراتر از اين احكام رفت. بدين جهت طرح 
كه  نمودي جامعه ضروري ميدار ادارهتري براي فقيه عهدهاختيارات گسترده

  ).518 :اول ج، 1384(افتخاري، بود» مصلحت نظام«آن  مبناي 

  1357دي   22در   امام خميني براي نخستين بار: شوراي انقالب 2-1-4
 داشتاين شورا از جمله مأموريت  .اعالم كردرا شوراي انقالب  تشكيل رسمي 
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تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار دهد و مقدمات  تا شرايط
فلسفه پيدايش شواري ).207 :4جلد ي نور، صحيفه( .سازد اوليه آن را فراهم

هاي انقالبي بود.به نوشته هاشمي گيري گروهي وشورايي گروهانقالب، تصميم
آن روزها گرايش به شورا شديد بود. از ديكتاتوري و استبداد «رفسنجاني

هاي فردي خاطرات بسيار تلخي داشتيم و به هيچ وجه نمي خواستيم از شيوه
  ).323،ج اول: 1376نجاني،(هاشمي رفس»استفاده كنيم.

اين شورا عدم مشروعيت نظام سلطنتي و شوراي نيابت سلطنت مقرر شده بود   
كند و در امور اجرايي انقالب و انتقال قدرت نيز ايجاد  و دولت بختيار را اعالم

تشكيل تا روند انتقال قدرت دچار آشفتگي نشود. از اين رو  هماهنگي كند
روند انتقال قدرت در نهادينه كردن  اولين گام در تواني انقالب را ميشورا

  دوره انقالب ياد كرد.

هدايت  ترين نقش را درترين و مهمشوراي انقالب بعد از رهبري انقالب، بيش  
و موجب استحكام  كردو هماهنگي امور انقالب و ايجاد نظم و قانون ايفا 

اين   .ي شدگيراسالمي و هماهنگي بين مراكز قدرت و تصميم جمهوري
سياسي و حقوقي جمهوري  پس از انقالب اسالمي و قبل از تشكيل نهادهاينهاد

- 25: 1384ده، سائلي كرده (اسالمي ايران، مديريت جامعه را به عهده گرفت
24                                                     .(  

شوراي انقالب،  اي بهامام به هنگام پذيرش استعفاي دولت موقت، در نامه   
سياسي  ي كشور، تكميل انتقال قدرت و تاسيس نهادهايمسئوليت اجرايي اداره

از شوراي نامه اين بخشي از در . كردي شوراي انقالب واگذار جديد را به عهده
ي مقدمات قانون همه پرسي تهيهانقالب خواسته شده بود اقدامات عاجل را براي 
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ي مقدمات تهيه ،مجلس شوراي ملي ات انتخاباتي مقدمتهيه،قانون اساسي
اسالمي،  سازمان مدارك فرهنگي انقالب .(به انجام برساند تعيين رئيس جمهور

1361: 147.( 

بينش متفاوت دولت موقت و نيروهاي انقالبي كه كنترل نهادهاي تازه تأسيس   
مي و هاي انقالب اسالسپاه پاسداران انقالب اسالمي، كميتهانقالب همچون 

اين را در اختيار داشتند، تعارض ميان آنها را افزايش داد. دادگاههاي انقالب 
ند و تا اندازه زيادي نهادها خارج از قلمرو فعاليت و اختيارات دولت موقت بود

نهادهاي انقالبي در پاسخ كردند.اقدامات خود را با شوراي انقالب هماهنگ مي
تدريج به نهادهاي شكل گرفته بودند و بهبه ضرورتهاي ناشي از شرايط انقالب 

ترين وجه عملكرد نهادهاي انقالبي، موازي با دولت موقت تبديل شدند. عمده
گري بود كه در نقطه مقابل وجه مشخصه عملكرد دولت موقت كه شامل انقالبي
گام بود، قرار داشت و تالشهاي دولت موقت براي بهطلبي و حركت گاماصالح
(يوسفي . جايي نرسيداعمال و تصميمات اين نهادها در عمل بهبر كنترل اعمال 

  ).224-25: 1379اشكوري،

اختالف نظرهاي فكري و اجرايي ميان دولت موقت و نهادهاي انقالبي، در   
با سقوط دولت نهايت به تضعيف دولت موقت و استعفاي بازرگان منجر شد.

گرا از بلوك قدرت خارج شدند و قدرت ، نيروهاى ملى1358موقت در سال 
افتاد. اين اولين تعارضى بود كه بعد از تشكيل  نيروهاي اسالميكامالً در دست 

. پس از بروز كردبلوك قدرت جديد بين نيروهاى سنتى و نيروهاى مدرن 
شد. اين حاكميت گرايان از بلوك قدرت، حاكميت يكدست خروج ملى

از وحدت و انسجام نسبى برخوردار بود، زيرا بر  76تا  60يكدست از سال 
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تكيه داشت و به ويژه در ميان طبقات  يجنبش اجتماعى و سياسى بسيار فعال
اى برخوردار بود. اين هاى گسيخته شهرى از حمايت بسيار گستردهسنتى و توده

اى ب اسالمى ازآن براى بسيج تودهبودكه درانقالاي حمايت مرهون ايدئولوژى 
   )80: 1378(بشيريه ،شد.استفاده مى

 نهادسازي ازپايين در حوزه ايجاد نهادهاي حامي نظم2-4

كوبيد. ساختار همانقالب، بنيان هاي سامان سياسي رژيم پيشين را در     
سازماني وپرسنلي قواي نظامي وانتظامي كشور در خالل حوادث منتهي به 

هاي خياباني وترك خدمت ي انقالب به واسطة برخوردها ودرگيريپيروز
هاي گسترده در ارتش ، سربازان به شدت آسيب ديد.پس از انقالب موج تصفيه

ژاندارمري وشهرباني مجموعة قواي نظامي وانتظامي دولت را بيش ازپيش 
ناتوان ساخت . تدارك چند كودتاي نافرجام در خالل سال هاي نخست انقالب 
،انقالبيون را هر چه بيشتر در تغيير بنيادين ساختارهاي نظامي وانتظامي به جا 

  مانده از رژيم سابق ،مصمم كرد.

در ضمن دستيابي طيف ليبرال به دولت موقت و سپس رياست جمهوري بني 
 135صدر به نوعي شرايط حاكميت دوگانه را در كشور رقم زد (

:1984،Bakhash بيشتر امور انجاميد.حتي تجاوز ) كه به درهم ريختگي
  نظامي عراق به دو دستگي در مديريت كالن كشور پايان نداد.

افزون بر رقابت ومخاصمات گروه ها وجناح هاي سياسي بر سر دراختيار    
گرفتن مراكز قدرت جديد و لزوم پاكسازي سازمان هاي نظامي وانتظامي 

هاي نخست پيروزي ،حركت هاي قومي نيز به شدت بر نظم سياسي سال 
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انقالب تأثير گذاشت.در كردستان پيشمرگهاي كرد توسط گروه مائوئيستي 
كوموله از ميان روستائيان بدون زمين وحزب دموكراتيك كرد از ميان طبقات 
متوسط شهري براي مقابله بادولت سازمان دهي شدند. در تركمن صحرا 

ر خود مختاري محدود ،تشكيالت موسوم به شوراي مركزي روستائيان، خواستا
شد ومورد حمايت هاي تداركاتي سازمان چپ گراي فدائيان خلق قرار گرفت. 
در آذربايجان نيز حزب جمهوري خلق مسلمانان در مبارزه قدرت با حزب 

كرد. در خوزستان جمهوري اسالمي ،از خود مختاري اين منطقه جانبداري مي
مات عراق ،شكل گرفت. در طلب مركب تحت تأثير اقدانيز يك جنبش جدايي

بلوچستان نيز حركت محدودتري پديد آمد كه البته حمايت هيچ سازمان سياسي 
  ).Amirahmadi،1989:103(را به دست نياورد 

موجب در هم  ،تأخير زماني گذار به نظم جديددر فضاي بي نظم پس از انقالب، 
خبگان انقالبي به و از اين رو نهاي اجتماعي نيز بود، ريختگي و گسيختگي نقش

سرعت با رجوع به ارزش هاي مستقر اجتماعي،نهادهاي جديدي را براي تثبيت 
  نظم سياسي موجود ايجاد كردند كه در اينجا به دو نمونه از آنها اشاره مي گردد.

هاي آخر عمر رژيم شاه، به در خالل ماه :كميته هاي انقالب اسالمي 1-2-4
نهادهايي همچون شهرباني و ژاندارمري در  موازات كاهش توانايي و مشروعيت

ها و سازماندهي اقدامات برقراري نظم،نيروهاي انقالب، براي تأمين امنيت محله
سقوط رژيم شاه و هاي انقالب را پديدآوردند.در پي خود، هسته اوليه كميته

درگير نبرد براي درهم شكستن  پيروزي انقالب ، نيروهاي مردمي، همچنان
گروهي ديگر از مردم،  ين بقاياي اين رژيم بودند. همچنينمقاومت آخر

گرفتند. از اين  عهده رپاسداري و حفاظت از مراكز مهم و حساس را در شهرها ب



 يفصلنامه دولت پژوه   28

 

 وليت و نيزئگرفتن اين مسعهدهررو وجود سازماني منظم و متشكل براي ب

 پسرسيد. يك روز ، ضروري به نظر ميپيشينمبارزه با عناصر وابسته به رژيم 

كميته انقالب اسالمي براي كنترل  ،رهبر انقالباز پيروزي انقالب ، به فرمان 
-اين نهاد همچنين مسئوليت جمع . اوضاع و برقراري نظم و امنيت، تشكيل شد

از اَهم وظايف  گرفت .را بر عهدهبود  هايي كه در دست مردمسالحآوري 
جلوگيري از  ،ان رژيم پهلويدستگيري وابستگ توان بهكميته انقالب اسالمي مي

، انتظامات سابقرژيم وابسته به فراريان مجرمان واسلحه، توقيف اموال  قاچاق
 ،بند وباريفساد و بيمظاهر روستاها و مرزها؛ مبارزه با  و حفظ امنيت شهرها،
(نك.رنجبر اشاره كرد.  اقدامات خرابكارانه مقابله با و حراست از اماكن مهم

  ).1387ي،آذربايجان وهاشم

هاي انقالب اسالمي توضيح آبراهاميان اين تحول را به خوبي در ارتباط با كميته
به محض فروپاشي دولت ،قدرت به دست كميته ها افتاد. بيشتر اين «است: داده

زبان ، روحانيون نشين و فارسيهاي مركزي شيعهكميته ها را به ويژه در استان
هاي كردند .در اين حال گروهرهبري ميمحلي طرفدار آيت اله خميني 

كردند ؛ تجار ثروتمند به بازار كمك ها كمكگيري كميتهگوناگوني به شكل
مالي مي كردند؛مغازه داران خرده پا ،كاالي مورد نياز فقرا را به قيمت هاي 

كردند؛برخي روحانيون مواد سوختي وغذايي افراد نيازمند پايين تري تأمين مي
كردند ؛روحانيون ديگري هم با گردآوري مردان مساجد توزيع مي را از طريق

هاي پرجمعيت فقيرنشين ، نيروي مسلحي تشكيل دادند كه جوان اغلب از محله
 "بعدها به سپاه پاسداران معروف شد. گروه هاي داوطلب مذهبي كه معموال

دادند ،اكنون مسئول انتظامات مراسم سوگواري ماه محرم را سامان مي
ظاهرات سياسي بودند واصناف بازار و بيشتر كميته هاي اعتصاب كه در ت



 29... درها و ابعاد نهادسازي تحليل شيوه

 

هاي بزرگ تشكيل شده بودند ،فعاليت هاي خود را با كميتة شهر كارخانه
هماهنگ مي كردند . در واقع ،اين كميته به شهر حاكم بود زيرا مواد غذايي 

ورانندگي پخش مي كرد ، قيمت هارا تعيين مي نمود ،مجري قوانين راهنمايي 
كرد تا مجري نظم وقانون بود ومهمتر از همه اينكه دادگاه هاي شرع را احيا مي

  ).649-5: 1377آبراهاميان ، »(باشند.

در خالل انقالب فروپاشيد  1979هاي قدرت شاه در اواخر فورية سال دستگاه
يعني بركناري بني صدر از قدرت ، انقالب سياسي تكميل  1981.اما تا ژوئن 

ديد.در پي اين رخداد ، قدرت دولت به يك رهبري مذهبي مبتني برطبقة نگر
متوسط منتقل گرديد.اين رهبري خود را در چارچوب شماري از احزاب اسالمي 

اي به از جمله حزب جمهوري اسالمي وشمار فراواني از سازمان هاي توده
  ).Amirahmadi،1989:97(رياست شوراي انقالب ، سازمان داده بود.

در  1358بني صدر،نخستين رئيس جمهور پس از انقالب، در مرداد ماه   
مسأله اساسي « تشريح مشكالت ساختار اداري ونظامي دولت خاطرنشان كرد  

اين است كه يك دستگاه نظامي، باعناصري به شدت قدرت مدار از زمان شاه 
ي كرده قدم به قدم ، شروع به اعتصاب وكارشكن "سابق مانده اند واكنون عمال

اند. نيمي از عواملي كه سبب بروز حوادث كردستان شده در خود دستگاه اداري 
(علي .» كنند نظامي بوده است . دستگاهيان اعتصاب كرده اند وكار نمي –

  ).242: 2، ج1384بابايي ،

- گيري و گسترش نهادهايي انقالبي را فراهممجموعه اين شرايط ،امكان شكل

اني ،پرسنلي و روحيه اي كامال متفاوت، به ارائه شمار كرد كه با ساختار سازم
گسترده اي از خدمات دولتي همت گماردند. در واقع افزون بر ساختار درهم 
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ريخته دستگاه اداري ونظامي دولت، سيل خواست ها وتقاضاها از جانب عموم 
 مردم و افزايش انتظارها براي انجام كارهاي بسيار بزرگ در زماني كوتاه،بدين

توانست با حركت در مسير رويه هاي كند معنا بود كه انقالب به هيچ وجه نمي
و بوروكراتيك دستگاه اداري، به خواست هاي مردم پاسخ دهد ويا دستكم با 

  آنها همراهي كند. 
اي كه در دورة پس از انقالب نسبت به اعتمادياين نهادها به ويژه با توجه به بي

آن وجود داشت ، به سرعت گسترش يافتند .پس  دولت پهلوي وساختار اداري
، با تثبيت قدرت نظام سياسي موجود ،اكثر نهادهاي انقالبي به  1362از سال

تدريج به بخشي از بوروكراسي جديد تبديل شدند يا به بدنه بوروكراسي سابق 
پيوستند. در اين دوره ، بوروكراسي دوباره به يك نهاد قدرتمند تبديل شد 

  ).Frazmand،1987: 5-194(لسله مراتبي آن تقويت گرديد وساختار س
 خميني در دوم ارديبهشت سال امام  سپاه پاسداران انقالب اسالمي: 2-4- 2

كرد و اعالمرسماً تأسيس اين نهاد را شوراي انقالب، طي فرماني به 1358
، گام شوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقالب اسالمي شوراي انقالب با تأسيس

 ياساسي را در جهت سازماندهي اين نهاد برداشت. سپاه نهادي نظامي و بازوي
بر پايه قانون است.حمهوري اسالمي است   مسلح براي پاسداري از نظام

ستين روزهاي پيروزي انقالب پاسداران انقالب اسالمي كه درنخ سپاه«اساسي،
تشكيل شد،براي ادامه نقش خود درنگهباني از انقالب اسالمي ودستاوردهاي آن 

  ).150ماند(قانون اساسي،اصل پابرجا مي

حفظ انضباط در شهرها و روستاها، جلوگيري  ،از تشكيل اين نهاداوليه هدف   
از تحريك و توطئه، جلوگيري از خرابكاري در موسسات دولتي و ملي و مراكز 

طلب و ضدانقالبي در ها، جلوگيري از رسوخ عناصر فرصتعمومي و سفارتخانه
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هاي داخل صفوف مردم، اجراي دستور دولت موقت و اجراي احكام دادگاه
ن حال با بروز جنگ،دامنه اهداف و اقدامات سپاه به سرعت با اي ، بودانقالب

گسترش يافت و از آن پس اين نيرو به مركزثقل عمليات نظامي در دفاع از 
: 1391مرزهاي كشور  ومقابله با تجاوز نظامي عراق درآمد(قبادي و ميرترابي، 

256 .(   
سپاه پاسداران تأسيس همچون هاي موفقيت نهادهاي انقالبي تازهيكي از جلوه  

توان در توانايي آنها در تغيير موازنه قدرت در صحنه انقالب اسالمي را مي
كرد.جنگ به تثبيت نظام سياسي و تحكيم موقعيت گروه جنگ تحميلي مشاهده

هاي اسالمي در قدرت ياري رساند. جنگ در زمان اوج درگيري هاي طيف 
و در عمل موفقيت گروه هاي نيروهاي مذهبي با نيروهاي ليبرال وچپ آغاز شد 
هاي ديني براي دفاع از خاك مذهبي در بسيج عمومي مردم با تكيه بر ارزش

ها در كشور و آرمان هاي انقالب را به نمايش گذاشت و بر جاذبه اين روش
هاي گروه هاي چپ و ليبرال به ويژه در ميان قشر جوان افزود. برابر روش

خالقيات ويژه در ميان جوانان جبهه رفته جنگ همچنين به پرورش روحيات و ا
كمك كرد؛ ارزش هاي ديني دفاع وشهادت را در جامعه ارتقا بخشيد و پيوند 

هاي ديني بارزي داشت را با مردم تسهيل نزديك تر اركان حكومت كه جلوه
  ). 137- 43: 1377نك. رفيع پور،كرد(

بي، دو تحول اساسي صدر و روي كار آمدن نيروهاي انقالد از بركناري بنيبع  
- كه نشانگر تكيه مديريت مسائل جنگ بر پايه رويكردها و ديدگاه اتفاق افتاد

اسالمي و بسيج انقالبپاسدارانهاي نهادهاي تازه تأسيس انقالب همچون سپاه
ي طراحي و عمليات و ابتكار در حوزه-1بود .اين دو تحول عبارتند از:           

و » توان داخلي«تأكيد بر شناخت -2جنگي كالسيكهاي عدم اكتفا به روش
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و همچنين عدم تكيه بر  »نيروهاي مردمي«ي استفاده از ظرفيت بالقوه
  ).1389(نك .دروديان، المللي و نيروهاي خارجيهاي بينسازمان

گيري خرمشهر با موفقيت انجام شد. اين در همين راستا عمليات بازپس  
زد، موقعيت سياسي و بين المللي ايران برهم پيروزي موازنه جنگ را به نفع

كشور را بهبود بخشيد و فراتر از همه به عنوان شاهدي براي برتري مديريت 
مكتبي به حساب آمد؛مديريتي كه متكي بر تاكتيك هاي بسيج توده مردم وبه 
كارگيري روحيه انقالبي در اداره امور بود؛روحيه ونگرشي كه تمايل داشت به 

سازوكارهاي بوروكراتيك معمول امور گام بگذارد وبا امكانات اندك فراتر از 
  به دنبال انجام كارهاي بزرگ برود.

  هاي مشترك رفتارينهادسازي از پايين در حوزه رويه3-4

هاي رفتاري در از سوي ديگر انقالب در ايران با رواج يافتن شماري از رويه  
شدن اين رفتارها اسطه نهادينهحوزه قدرت و اداره امور همراه شد كه به و

توان از آنها نيز به عنوان نهادهاي دولت ورژيم ها در سال هاي بعد ميورويه
سياسي در دوره پس از انقالب يادكرد. اتفاقاً اين گونه رفتارها كمك مهمي به 

كنند و در واقع بخش مهمي شناسايي عناصر و اجزاي دولت پس از انقالب مي
نوشته دولتمردان را فراتر از آنچه كه در قانون اساسي و ديگر از برنامه عمل نا

دهند. در عين حال بايد توجه داشت كه اين رويه هاي قوانين ذكر شده نشان مي
رفتاري با ارزش ها وهنجارهاي جاافتاده در جامعه همراهي دارند و به همين 

كاركردي  گردند. در ضمن اين رويه ها،آثارعلت به طور مرتب بازتوليد مي
مهمي از جمله جلب پشتيباني از رژيم سياسي و تثبيت نظم سياسي مستقر را 

  برآورده مي كنند.
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  شماري از مهمترين اين نهادها در زير معرفي شده اند:

جلسات وعظ، خطابه وسخنراني ،از  :جلسات سخنراني مسئوالن ارشد نظام. 1
رود و نمادي از اهميت مي سنت هاي ديرپاي مذهبي در جامعه ايران به شمار

فرهنگ شفاهي در اين مرزو بوم است. با اين حال در دوره انقالب، برگزاري 
اين گونه جلسات با حضور مسئوالن ارشد نظام و طيف هاي متفاوتي از حضار 

اي نهادينه شده در كشور تبديل شد.در بسياري از مواقع، ومستمعان، به رويه
نظام سياسي ودولت، در همين سخنراني ها مشي هاي ها و خطمهمترين تصميم

اي رسد. همچنين اين جلسات سخنراني، عرصهبه اطالع حضار و عموم مردم مي
براي ارائه طيف متنوعي از رهنمودهاي اخالقي،اعالم موضع سياسي درقبال 
تحوالت وجريان هاي داخلي و موضع گيري رسمي درقبال تحوالت منطقه 

هاي عملي درباره يك موضوع مشخص وجهان وحتي ارائه راه كار
است.برگزاري منظم مراسم نماز جمعه در سراسر كشور، تبلور ديگري از 

  نهادينه شدن اين سنت رفتاري در دولت پس از انقالب است.

سنت حضور گسترده مردم در راهپيمايي  :برگزاري راهپيمايي وتظاهرات. 2
اي خصلت حركت توده وتظاهرات، درجنبش انقالبي بر ضد رژيم پا گرفت و

دهي آن بر پايه شبكه نهادها وتعامالت سنتي انقالب وشيوه خاص بسيج وسازمان
در جامعه  به آن دامن زد وسبب استمرار آن گرديد. به ويژه دست باالي نخبگان 

گيري از اين روش در سنتي ومذهبي در ساخت دولت جديد، زمينه استمرار بهره
-ي ونشان دادن پايگاه اجتماعي آن را فراهمجلب پشتيباني از نظام سياس

هاي كرد.حوادث پس از انقالب همچون درگيرشدن جريان اسالمي با گروه
سياسي سكوالر، تهديدهاي خارجي و به ويژه جنگ سبب شد تاكتيك بسيج 
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مردم وفراخوان آنها براي حضور در راهپيمايي هاي پشتيباني از نظام سياسي 
اي نهادينه شده تبديل گردد و از آن پس اين سنت  وسياست هاي آن، به رويه

هاي مختلفي همچون سالگرد پيروزي انقالب،روز قدس و رفتاري در مناسبت
مقاطع خاصي كه نظام سياسي به جلب حمايت توده مردم نياز داشت از طريق 

  فراخوان براي راهپيمايي ادامه پيدا كرد.

هاي يكي ديگر از ويژگي :ه مردمارتباط نزديك وبي واسطه مسئوالن با تود. 3
رفتاري در نظام سياسي پس از انقالب،گرايش به ارتباط نزديك مسئوالن با 
توده مردم است.در فضاي انقالب، روابط سلسله مراتبي،باالنشيني و فخرفروشي 
دست اندركاران امور براي زير دستان جلوه اي از رفتارهاي طاغوتي به حساب 

شد و جاي خود را به روحيه همنشيني به دور انداخته مي مي آمد كه بايد طرد و
داد. كار به جايي رسيد كه درسازمانهاي گذاري مسئول براي مردم ميوخدمت

پرهيز »طاغوتي«هاي دمپايي ولباس ساده از ميزهاي دولتي ، مديران با كفش
كردند وجلوي اطاق پشت ميزي ساده مي نشستند وبا مردم وكارمندان دون مي
)و اصرار داشتند كه به جاي رئيس  130: 1377رفيع پور،ايه عجين مي شدند(پ

خود را مسئول وخدمتگزار مردم معرفي كنند.البته اين سنت رفتاري با گرايش 
دوباره به رويه تمركزگرا وتكنوكراتيك در دستگاه اداري دولت، تا اندازه اي رو 

به جان مسئوالن ارشد به افول رفت. در ضمن ترورها وسوء قصدهاي فراوان 
نظام در سالهاي اوليه انقالب ، سبب تجديد نظر در رويه ارتباط بي واسطه 

اي ديگر در چارچوب دولتمردان با عموم مردم شد، اما اين سنت به گونه
سفرهاي استاني مسئوالن ارشد نظام شامل سران سه قوه و به ويژه رهبر انقالب 

سفرهايي كه بر اساس سنت رايج، با تدارك و و رئيس جمهور ادامه پيدا كرد. 
  شود. كردن زمينه استقبال انبوه توده مردم همراه ميآمادگي قبلي وفراهم
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ضعف سازوكارهاي حزبي در حوزه قدرت  جناح گرايي به جاي رقابت حزبي:. 4
اي وسازوكارهاي اي در سرشت حركت تودهدر ايران پس از انقالب كه تا اندازه

سيج نيروهاي اجتماعي براي سرنگوني رژيم پهلوي ريشه دارد، غير حزبي ب
گرايي در روابط قدرت در كشور شد. انقالب ايران سبب مسلط شدن جناح

نخستين انقالب مدرني بود كه بدون رهبري يك حزب پيشرو به پيروزي 
. بدين ترتيب در شرايط نبود يك سازمان رسمي  Nasr,2008:438)رسيد(

ها در ميان رهبران مشيبت بر سر قدرت وبحث درباره خطبراي مديريت رقا
هاي قدرت موجوديتي دولت ،جناح گرايي رواج يافت. از همان ابتدا، جناح

اي از گاه يك سازمان،منشور،يا مجموعهغيررسمي داشتند .به اين معنا كه هيچ
هاي مشخص واقعي، براي تعريف مرز جناح ها و اعضايشان قواعد  يا برنامه

ها به طور مشخص به يك جنبش توده اي جود نداشت.در عين حال اين جناحو
يا ساختار مشخص حزبي متصل نبودند. اين جناح ها به صورت حلقه هايي 

كردند و در عين حال مرزهاي آنها غيررسمي در داخل نخبگان انقالبي عمل مي
سرشتي تعريف نشده وسيال داشت. با اين همه اين جناح ها به سبب 

- أثيرگذاري مستقيم بر نتايج انتخابات، عملكردي حزبي از خود به جا ميت

    Nasr,2008:438). .(گذاشتند

استمرار اين رويه دررقابت هاي سياسي وانتخاباتي در كشور در دوره پس از . 5
اي به حوزه قدرت وآرايش نيروهاي سياسي انقالب، پويايي وتحرك فوق العاده

. يكي از پيامدهاي اين پويايي وتحرك بخشيده استدر درون بلوك قدرت 
هاي سياسي بنديانتهاي جناحتوان در زايش وتكثير بيفوق العاده را مي

ويژه انتخابات دركشور و بروز نتايج شگفت آور در چند انتخابات مجلس و به
رياست جمهوري در كشور مشاهده كرد. نتايج انتخابات مجلس ورياست 
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ها، زمينه بسيج بنديحكايت از آن دارد كه پويايي اين جناح جمهوري در ايران
ها را گيريمردم در انتخابات و سطوح به نسبت باالي مشاركت عمومي در راي

  فراهم كرده است. 

  نتيجه گيري

كردن نظم سياسي گذشته( وحتي نخبگان بومي انقالبي در ايران پس از ساقط  
هاي رژيم پهلوي در حال نمايان شدن پايهاز مدتي قبل يعني هنگامي كه تزلزل 

بود) ناگهان خود را در مواجهه با الزامات ومقتضيات ساخت يك نظم سياسي 
جديد يافتند و اين در حالي بود كه به واسطه نبود كارتشكيالتي وفكري منظم 
در اين باره ، برنامه مدوني براي اين كار نداشتند. از سوي ديگر شدت وعظمت 

ناشي از درهم ريختگي اوضاع كشور،  فوريت حركت در مسير هاي بحران
كرد. نخبگان اعاده نظم وبرقراري وساخت نهادهاي دولت جديد را گوشزد مي

بومي در اين زمان ضمن پذيرش الگوها ونهادهاي دولت مدرن همچون تفكيك 
قوا، پارلمان،انتخابات وغيره تصميم گرفتند در پايه ريزي نهادهاي حامي رژيم 
ونظم سياسي پس از انقالب، به ارزش ها، درون مايه والگوهاي عملي جاافتاده 

به تصميمي نهادينه » نهادسازي از پايين«در بطن جامعه رجوع كنند و اين گونه 
هاي مورد نظر تبديل شد.تصميم هايي شده در ساخت نهادهاي دولت در عرصه

لگوهاي عمل سياسي كه بدين ترتيب در حوزه طراحي سازمان هاي سياسي و ا
اتخاذ شدند ،در يك خط سير تاريخي در سال هاي بعد نهادينه شدند و نهادهاي 

  دولت و نظم سياسي پس از انقالب را شكل دادند.
انقالب هاي بزرگ اجتماعي، با درهم شكستن نظم سياسي قديم، عمالً عرصه    

ياست فراهم ريزي نهادهاي جديد در عرصه قدرت وساي را براي پايهگسترده
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كنند و انقالب اسالمي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده است.با اين مي
همه واقعيت اين است كه انقالب در ايران ويژگي ممتازي دارد و آن حضور 

ريزي نظم سياسي فراگير اقشار مختلف مردم در مخالفت با رژيم گذشته و پايه
ب توجه انقالب ايران،خاستگاه جديد است. يكي ديگر از ويژگي هاي جال

اجتماعي بومي وسنتي نخبگان دولت ساز آن و ماهيت ويژه جنبش انقالبي است 
كه در طيف اكثريت مذهبي،بر پايه شبكه نهادها وتعامالت سنتي درون جامعه 

بود. اين عوامل سبب شد روند پرمخاطره ساخت سازمان پيدا كرده وبسيج شده
هاي نخست پس از پيروزي انقالب، ويژگي  نهادهاي جديد دولت در سال

خاصي پيدا كند. اين نگاه به درون وشبكه تعامالت مورد نظر، عمال زمينه 
طراحي نهادهايي را فراهم كرد كه ضمن انطباق با ارزش هاي اجتماعي 

هاي مورد نظر برخوردار اكثريت، از انعطاف وقابليت بااليي در انجام كارويژه
تا مقاله نشان داد كه نهادهاي رسمي همچون واليت فقيه، بودند. در همين راس

شوراي انقالب، سپاه پاسداران وكميته هاي انقالب اسالمي، تا چه اندازه از اين 
هاي ها برخوردار بوده در برخورد با مشكالت پيش رو، چگونه قابليتويژگي

رژيم خود را نشان داده و اهداف اساسي مورد نظر شامل بسيج پشتيباني از 
تر اين است كه اند.نكته حتي جالب توجهسياسي ونظم جديد را محقق كرده

اي در عمل ها و الگوهاي عمل ويژهنهادسازي از پايين منجر به ابداع رويه
سياسي در نظام پس از انقالب شد كه پايداري و توانمندي كاركردي خود را در 

   .اندارتباط با اهداف مطرح شده به خوبي نشان داده
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   تهران:مركز اسناد انقالب اسالمي. ،اسالمي
در  انقالب اسالمي فهرست مقاالت ). 1361.(اسالمي سازمان مدارك فرهنگي انقالب

  اسالمي و ارشاد وزارت فرهنگتهران، ،مطبوعات ايران
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مركز تهران:، تهران ، اسالمي شوراي انقالب ).1384.(سائلي كرده ده، مجيد
 .اسالمي انقالب اسناد

اخت دولت در جمهوري نگاهي جامعه شناختي به س). «1386سيف زاده،حسين .(
ويراسته رسول افضلي، قم: انتشارات  مدرن در ايراندولت ، در »اسالمي ايران
  دانشگاه مفيد.

، 2و 1، جوپنج سال در ايران چه گذشت؟بيست ).1384.(داود  علي بابايي،
  .اميدفرداتهران:

نشر كتاب تهران: ،انقالب اسالمي وريشه هاي آن).1368عميد زنجاني،عباسعلي.(
  سياسي.

  نشر ميزان.،تهران:هاي حقوق اساسيبايسته ).1383 .(پناهي، ابوالفضلقاضي شريعت
، طرح دولت سازي در جمهوري اسالمي ايران).1391قبادي،خسرو و سعيد ميرترابي.(

   پژوهشي پژوهشكده علوم انساني وابسته به جهاد دانشگاهي.
،ترجمه فرشاد مومني و فريبا  نظريه نهادگرايي در علم سياست).1386گاي ،پيترز .(

  پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاددانشگاهي.مومني ، تهران: 
مسائل جهان سوم؛سياست در "نظريه پردازي درباره دولت").1387لفت ويچ،آدريان.(

ويراسته پيتر برنل و ويكي رندال ،ترجمه احمد ساعي درجهان در حال توسعه، 
  وسعيد ميرترابي، تهران:نشر قومس.

يات بيت المقدس؛ آزادي خرمشهر عمل ).1388.(مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
مركز مطالعات و تحقيقات تهران:، ها)ها و واكنش(طراحي، اجرا، نتايج، بازتاب

  .جنگ، چاپ پنجم
دولت در  ،»مطالعه تطبيقي دولت مدرن در ايران وغرب« ).1386نقيب زاده،احمد.(
  ويراسته رسول افضلي، قم: انتشارات دانشگاه مفيد. ،مدرن در ايران

دوران مبارزه: خاطرات، تصويرها، اسناد، گاه شمار ).1376اكبر.(اشمي رفسنجاني، ه
  .دفتر نشر معارف انقالب :تهران رفسنجاني، هاشمي محسن به كوشش )1(جلد 
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 ،ترجمه دگرگوني دستخوش جوامع در سياسي سامان ).1375ساموئل.( هانتينگتون،
  علمي. نشرتهران: ثالثي، محسن

، ياد ايام: رويكردهاي سياسي در جنبش اصالحات ).1379.(حسنوسفي اشكوري، ي
  تهران:گام نو.

  ب) انگليسي
Amirahmadi,Hooshang,(1989)”The state and territorial social 

justice in post revolutionary Iran” International Journal of 
Urban and Regional Research,Vol.13,Issue 1. 

Bakhash, Shaul(1984) The Reign of the Ayatollahs, Basic Books. 
Farazmand, Ali (1987)"The Impacts of the Revolution of 1978-

1979 on the Iranian Bureaucracy and Civil Service," 
International Review of  Bureaucracy, Vol.13,Issue 2. 

Nasr,Vali,(2008)”Iran” in Comparative Politics, Interests, 
Identities, and Institutions in a Changing Global Order,eds by 
Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach, Cambridge University Press. 

Mahoney, James (2001)"Beyond Correlational Analysis: Recent 
Innovations in Theory  

and Method," Sociological Forum 16(3). 
Panah, Maryam(2000) , State and Society in the Islamic Republic: 

the Impact of Post revolutionary War, London School of 
Economics and Political Science,Journal of Iranian Research 
and Analysis,Vol. 16,No.1. 

Skocpol, T and  Pierson P(  2002)  “Historical Institutionalism in 
Contemporary Political Science”, Political Science: State of the 
Discipline,Ira Katznelson, 

Helen V. Milner, Eds,, New York, W.W. Norton. 
Smith,Benjami(2007) Hard Times in the Land of Plenty: Oil 

Politics in Iran and Indonesia,  Cornell University Press. 
Thelen, Kathleen (1999) 'Historical institutionalism in comparative 

politics'. Annual Review of Political Science 2 369-404. 
Tilly, Charles( 1984) Big Structures, Large Processes, Huge 

Comparisons, New York: Russell Sage Foundation. 
Waldner, David, (1999)State Building and Late Development, 

Ithaca: Cornell University Press. 
 

  


