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Abstract 
Revolution is an event with fundamental and usually violent changes that 
disrupt the current course of affairs and seek to launch a new plan and establish 
a new system. One of the consequences of revolutions is the negation of 
existing political structures and revolutionaries usually establish their desired 
institutions after the revolutionary fervor has subsided. However, over time, 
the confrontation between revolutionary ideology and the administrative and 
executive structure resulting from the revolution has become one of the most 
challenging issues for revolutionaries. The present article argues that beyond 
case-specific conflicts, the root of this issue lies in the issue of "state-
building." In fact, due to their sensitivity to the values of the revolution, 
revolutionaries are reluctant to accept the nature of the state in its true sense 
and with its inevitable requirements including the concentration of executive 
power in the government and the originality of the logic of public interest. 
They have a reductionist view of government, which causes even 
revolutionary governments to gradually lose an important part of their 
legitimacy and acceptance in this difficult situation. To this end and to show 
the importance of this issue as a structural matter and not just a specific person 
and government, we focus on the two governments of "Mahmoud 
Ahmadinejad" because the discourse of this government and its supporters, at 
least initially the coming of that revolutionary state was depicted, but the 
problem of the incompatibility of revolutionary act and the logic of action in 
the form of government in these states also manifested itself in a tangible way.  
The issue emphasized in this article, i.e. duality in revolutionary institutions 
and the established political structure, is an issue whose its history and 
background even goes back to the threshold of the Islamic Revolution; As 
with the transfer of executive power from the Shah to "Bakhtiar", dual 
sovereignty was keyed in the country and Imam Khomeini first formed the 
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Revolutionary Council from exile and immediately after returning to Iran, the 
interim government headed by Bazargan was specified in the Imam's message 
that the installation Bazargan, while paying attention to their faith in the "Holy 
School of Islam" and also based on their fighting records, and at the same time 
"without considering party relations and depending on a particular group". 
Such an interpretation implicitly indicated the difference between the 
revolutionaries and the professional technocrats of politics, such as the 
national-religious forces, and also introduced some dualism in the post-
revolution period. This dual situation is understandable in terms of the 
confrontation between the revolutionary regime and the political system 
before the revolution (Bakhtiar's government) and perhaps its existence at the 
beginning of the revolution is also justified, but the issue here is that such dual 
confrontation has continued in the post-revolution era for some reasons. 
Discourse disputes are usually made from floating signs at the level of society, 
but all of them immediately tend to reach the political power and have the 
upper hand in the government. Therefore, the gap and opposition between the 
revolutionary discourses and those who are on the opposite spectrum and are 
referred to by various titles such as moderate, moderate and sometimes harsh 
terms such as compromiser and even traitor, in its obvious form. shows at the 
government level. Of course, tension occurs not only in the institution of the 
government, but also in everything that leads to the government, for example, 
skepticism towards party activity or at least caution about it is a clear 
manifestation of this issue, and revolutionaries, including in Iran Due to the 
concern of the unity of the different classes and spectrums of the people, they 
have been worried about the multiplicity caused by the activities of the parties 
even among the aligned currents. This situation has intensified with the 
appearance of external threats and everything that is classified as coups, 
conspiracies, internal unrest and protests, etc. Ahmadinejad's coming to power 
was the result of the rise of fundamentalist, revolutionary and of course 
populist discourse. In particular, the important beginning of this movement 
was the victory of fundamentalists on the 28th of February 2003 in the second 
term of the Tehran City Council elections, which they achieved a decisive 
victory by organizing in the form of a coalition of Islamic Iran settlers. They 
were the result of an organization known as the "Coordinating Council of the 
Islamic Revolution Forces" which was influenced by two fundamentalist 
organizations "The Party of Islamic Revolution Martyrs" and "Islamic Society 
of Engineers" and finally Mahmoud Ahmadinejad as one of the activists of 
these two currents as the mayor of Tehran Selected. During the uprisings in 
the Middle East and North Africa around 2011 onwards, Ahmadinejad used 
the term "human awakening" instead of the term "Islamic awakening" and 
tried to explain this phenomenon beyond a mere issue related to Muslims and 
Islam. This issue showed a non-ideological implication for describing such 
movements. Such themes in the philosophical literature and human sciences 
are not so unfamiliar interpretations, but the revolutionaries could not accept 
that such interpretations emanate from the speech of the government attributed 
to them, especially with all the costs they had paid materially and non-
materially for the establishment of this government. In fact, just as once upon 
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a time the rational explanation and interpretation of Islamic teachings by 
streams such as religious intellectuals were interpreted by neglecting some 
religious foundations, the belief of the spring ring in the reinterpretation of 
contemporary developments also meant ignoring a part of the revolutionary 
speech. The justification of the mentioned statesmen regarding the need to 
emphasize the commonalities between religions or to go beyond the 
appearances of the Sharia to reach its innermost meaning, because it required 
ignoring the authority of the revolutionaries, especially the clergy, as the 
intellectual and administrative authority of the discourse of the revolution, and 
at the same time, the specific and special dimensions of the discourse of the 
revolution could not be accepted by this group of supporters of the revolution. 
Keywords: State Building, Government Expediency, Revolutionaries, 
Fundamentalists, Pragmatism 
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 ی در جمهوری اسالمی؛ سازدولتی و گریانقالبدوگانه 

 های نهم و دهمبا تأکید بر دولت 

 رانی، اتبریز، تبریزدانشگاه  علوم سیاسی اریاستاد     حامد رضا نصیری
  

  رانیتهران، ا ،دانشگاه تهرانعلوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دکتری   سارویه مذهبی 
  

   دهیچک
امور را بر هم زده و    یکه روند جار  زآمیو معموال خشونت  نیادیبن  راتییاست توأم با تغ  یدادیرو   انقالب،

 ی اسیس  یساختارها  نفی   ها،. از تبعات انقالب دآیی برم  دیجد  ینظام  سینو و تأس  ی درصدد درانداختن طرح
نه  ی پس از فرونشستن شور و حال انقالب  ونیموجود است و انقالب   س یرا تأس  شیمطلوب خو  یادهامعموالً 

بااکنندی م ا  حال،نی.  ادار  ی انقالب  ی دئولوژیتقابل  ساختار  اجرا  یبا  مسائل    یی و  جزو  انقالب،  از  برآمده 
فراتر از تعارضنوشتار حاضر آن اس  یاست. مدعا  ونیانقالب  زبرانگیچالش و   موردی  اختالفات  و   هات که 

ر »دولت  ه یقض  نیا  شهیخاص،  مسئله  دراست  «یسازدر  انقالب  .  حساس  ونیواقع  سبب  ارزش   تیبه    های به 
 زیدولت و ن  اریدر اخت  یی آن ازجمله تمرکز قدرت اجرا  ریدولت و اقتضائات ناگز  تیماه  رشیانقالب، از پذ

به دولت دارند   انهیگرا  لیتقل  ی اغلب نگرش   رو نیدر آن ابا دارند و ازا  ی اصالت داشتن منطق مصلحت عموم
و    تیاز مشروع  ی بخش مهم  جیتدربغرنج به  تیوضع  نیهم در ا  ی انقالب  هایدولت  ی حت  شودی که سبب م

فقط  و نه   یساختار  یمثابه امربه   هیقض  نیا  تیآنکه اهم  یمنظور و برا  ن یخود را از دست بدهند. بد  تیمقبول
 ن چراکه گفتما  گردد؛ی تمرکز م  نژاد«احمدی   »محمودخاص نشان داده شود، بر دو دولت    ی شخص و دولت

اما مشکل مذکور    شدی م  ریتصو  ی انقالب  ی کار آمدن آن، دولت  یآن حداقل در بدو رو   انیدولت و حام  نیا
خود را به شکل    زنی  هادولت  نی در قالب دولت در ا  و منطق عملکرد  ی گر  ی انقالب  یدر خصوص ناسازگار

 .نشان داد ی ملموس
 گراییعمل  ان،گرایاصول ون،یمصلحت دولت، انقالب ،یسازدولت  :واژگان کلیدی
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   مقدمه .1
( بیش از چهل سال  1357/1979در آستانه هزاره جدید هجری شمسی، انقالب اسالمی ایران)

سالگی  چهلبوده است.  ی  متعدد   یپسا انقالب های  شاهد دولتاز حیات خود را سپری نموده و  
در طول عمرشان    هاآنچه برای افراد و چه جوامع انسانی، سن مناسبی است که دستاوردهای  

تر از آن بر اساس تجارب  شناسی آن به لحاظ نظری و مهمو با آسیب  رگرفتهقرامورد بازبینی  
 حاصله، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسایی قرار گیرد.  

موضوعات   از  اسالمی، چالش دولت   توجه قابل یکی  و  در طول حیات جمهوری  ها 
حوزه  با  بین  دولتمردان  تقابل  در  گاه  که  بوده  دولت  از  بیرون  یا  انقالبی های  و  ماندن 

بندی شده است. بارزترین تعارض در این  ی مصالح دولت عمل کردن صورت مقتضا به 
تصور    ها مدت گردد. تا  خصوص به دولت موقت »مهدی بازرگان« در بدو انقالب بازمی 

-شد که چنین اختالفی به گفتمان اعضای این دولت در تقابل با مطالبات انقالبی توده می 
ماندن و  ی انقالب های دیگر نشان داد تعارض میان  گردد اما تجربه دولت می های مردم باز 

روهای دولت موقت نیست. قرار گرفتن در  یا عملکرد در قالب دولت، تنها متعلّق به میانه 
گرایی دارد و لذا حتی زمانی که نیروهای انقالبی،  دولت، بیش از هر چیز اقتضای عمل 

گیرند، با مسائل  اند، زمام اجرای امور را به دست می ده که خود از پیشکسوتان مبارزه بو 
که با تداوم و تعمیق این وضعیت، بسیاری  ی طور به شوند؛ برانگیز زیادی مواجه می چالش 

سریع  خیلی  ایشان  می   ازآنچه تر  از  غیرخودی تصور  صفوف  در  درمی شود،  و  ها  آیند 
گیرند و  فتمان انقالب قرار نمی یتشان چندان مورد التفات گ مسئول معموالً پس از دوران  

یژه  و به شوند. این مسئله  های حائز شده قبلی می در بسیاری از موارد حتی فاقد صالحیت 
-کند که در نظر داشته باشیم انقالب ایران بر اساس خیزش عمومی توده زمانی جلوه می 

از   فارغ  و  مردم  و  ده سازمان های  احزاب  حرفه یان جر ی  و    بود   گرفته شکل ای  های 
این   از چیستی و چرایی  بودند. پرسش  اداری  امور  فاقد تجربه الزم در  اغلب  انقالبیون 

های پس  قضیه، امر مهمی است که نظر به شیوع و فراوانی آن تقریباً در مورد همه دولت 
رغم گالیه  انقالبیون به  درواقع جای بسی تأمل دارد.  ها آن از انقالب و مخصوصاً روسای  

لی، با قرار گرفتن در دولت مشکالت کمابیش مشترکی را تجربه نموده  از دولتمردان قب 
می  از شرایط شکوه  قبیل  و  از  مواردی  دخالت  کارشکنی  کنند.  مجریه و  قوه  کار  ،  در 

ها و مشکالت دولت از قبیل کمبود منابع در داخل و یا مشکالت  نادیده گرفتن محذوریت 
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با ارکان دولت   منتخب   یر غ ی بسیاری از نهادهای کار  ی مواز   ها، المللی از قبیل تحریم بین 
گویی شفاف و متمرکز  به  دولت  بدون اطالع دولت، عدم پاسخ   ها آن و حتی اقدامات  

 این انتقادات بوده است.    مله ازج و نیز نداشتن اختیارات کافی در نزد دولت  
مصداق    1390تا اوایل دهه    1380نژاد« از اواسط دهه  »محمود احمدی   دو دوره دولت 

به اوج خود رسید. آنچه بررسی  و به بارزی از این قضیه است که   یژه در دوره دوم وی 
گوی  کند این است که اوالً این دولت با تأکید بر ال این دوران را حائز اهمیت زیادی می 

منتقد سرسخت دولت   کارآمد ی روی  گر   ی انقالب  تا جایی که  و  بود  از خود  پیش  های 
ی  جا به اند و باید آن را  قطار انقالب را از ریل خود خارج نموده   ها آن ورزید  تأکید می 

خود بازگرداند؛ ثانیاً میزان چالش این دولت با ارکان مختلف نظام بسی بیشتر و آشکارتر  
دولت  پیشی از  خانه های  قبیل  از  مسائلی  که  بود  قطع  ن  یا  و  برکناری  نیز  و  وی  نشینی 

تعدادی    تبرّا همکاری بسیاری از نیروهای حامی وی در طول دوران مسئولیت وی و نیز  
از وی و طرد گفتار و عملکردش و تداوم منازعه فکری وی حتی با بخش مهمی   ها آن از 

انقالبیون و طیف اصول  افراد  هایی از  گرا، نشانه از  این امر است تا جایی که بسیاری از 
نظام    مطرودان وفاداری که بر سر پیمان خود با وی باقی ماندند، جزو افراد مورد اتهام و  

 قرار گرفتند. 
بیان شد،   آنچه  اساس  و    سؤال بر  بازتولید  ایجاد،  است که دالیل  آن  نوشتار حاضر 

بر  ی چیست؟ در پاسخ لت ساز دو ی با  گر   ی انقالب تعمیق شکاف و دوگانگی بین گفتمان  
مابین دو گفتمان  ی ف یم که مسئله بیش از دولتمردانی خاص، ریشه در ساختار مناسبات  آن 

بین این دو رویکرد در ادوار گذشته    مستمر با توجه به بازتولید تنش    درواقع مذکور دارد.  
نظر علمی  رو هم از م ین ازا انقالب، امکان بروز این وضعیت در آینده نیز محتمل است و  

ی به انقالب چه از منظر دینی و یا از حیث اهمیت  تعلّق خاطر و هم از دیدگاه کسانی که 
ای تبیین گردد. تأمل  شناسی روند فوق باید ریشه نهادی ملی دارند، آسیب   مثابه به دولت  

یژه از این نظر مهم است که گفتمان نظام انقالبی در ایران نیز ناگزیر  و به عمیق در این باب  
برای حضور مناسب و تأثیرگذار در داخل و خارج راهی جز عمل از طریق نهاد دولت  

ی و مقتضیات آن، دچار  دولت ساز ازاندازه با  یش ب ندارد و برای همین در صورت غیریت  
  ی انقالب دید. بسیاری از اوقات منطق ناب  خواهد گر   ها آن تر شدن  تداوم مشکالت و ژرف 

گیرد و خود را در  ی« را نادیده می پسا انقالب امر »   اصطالح به و    روزمره ی، مقتضیات  گر 
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نماید که جزء ناگزیر جریان عادی امور در زمان  هایی تعریف می تعارض با همه واقعیت 
گیرد  می ی آن قرار  و نهادها جهت رویاروی دولت و مسئوالن  ین ازا پس از انقالب است و  

که منویات خود انقالبیون نیز جز از طریق بازتعریف مناسبات خود با دولت و  ی درصورت 
که کسانی همچون »کرین    گونه آن رسد. چنین تقابلی  اقتضائات آن قابل تحقق به نظر نمی 

های بزرگ است و اگر آشتی بین طرفین این نزاع  اند، همبسته انقالب برینتون« نشان داده 
شکلی   به  خود  تحمیل  در  موضوع  نگیرد،  یاد    که   یگر د صورت  »ترمیدور«  به  آن  از 

بر بسیاری    روزمره شود، خود را نمایان خواهد نمود که همانا تحمیل الزامات زندگی  می 
روندهای   ناگزیر گر   ی انقالب از  دیالکتیک  از  سنتزی  یافتن  بود.  خواهد  گفتمان    ی  دو 

 حال شاید تنها بدیل ممکن باشد.  ین درع متعارض مذکور کاری سخت و  

 .پیشینه موضوع 2
»   ازجمله  نگارش درآمده، کتاب  به  این زمینه  با    فاطمه سادات آثاری که در  بخشایش« 

احمدی  پرونده محمود  بازخوانی  بهار:  »دولت  روتوش«) عنوان  بدون  است.  1397نژاد   )
به   نو  نگاهی  انحراف:  »روایت  عنوان  با  نویسندگان  از  قلم جمعی  به  نیز  دیگری  کتاب 

 ( بهار«  حلقه  نوشته   شده نوشته (  1398عقاید  برخی  و  آثار  این  عمده  ویژگی  ها  است. 
از  ین ازا  پس  که  دولت دست  عمر  احمدی پایان  »محمود  تحریر  های  رشته  به  نژاد« 

جمهوری وی است.  به رخدادهای دوران ریاست   نگارانه  یع وقا اند، نگاهی عمدتاً  درآمده 
نماید   اوالً تالش  این دوره،  بر  تمرکز  است که ضمن  آن  بر  نوشتار حاضر  نظر،  این  از 

ز توصیف صرف و نقل رویدادها  توضیحی تحلیلی برای وقایع این دوره ارائه نماید و ا 
تأکید ورزد که در کلیت روند دولت  مقاله  این مدعای  بر  ثانیاً  و  فراتر رود و  های نهم 

های پیشین هم بوده و لذا طرح  است که کمابیش در دولت   مشاهده قابل دهم، موضوعی  
مسئله  نظام آن  و ساختاری در همه  از  ای دیرپا  برآمده  قالب  ان   ازجمله و    ها انقالب های 

 اسالمی ایران است. 

 . مبانی نظری 3
یم که از سویی به وضعیت ناگزیر در هر انقالبی بین مقتضیات ناشی  بر آن در این بخش،  

  طور به ای نموده و بعد  از آن انقالب و تقابل و پیوند آن با ساختن نهادهای جدید اشاره 
حال تأکید  ین درع شیم.  خاص در مورد این مسئله در انقالب اسالمی ایران تأملی داشته با 
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های نهم و دهم و تالش برای تحلیل ماهیت آن در این موضوع خواهد  نوشتار بر دولت 
های پس از انقالب خواهد  بود و تنها از باب تمهید مقدمات بحث، اشارتی گذرا به دولت 

 شد.   

 سازی انقالب و نهاد . 3-1
رصدد درانداختن طرحی نو  ها در مرحله وقوع خویش معموالً رادیکال بوده و د نقالب ا 

  کنند ی م ارائه    آل   یده ا ای جامع و  هستند و لذا برای دورنمای جامعه مطلوب خویش، نسخه 
اقدام  ین باا   و  نهادسازی  و  ساختار  ایجاد  به  باید  سیاسی،  نظام  تثبیت  با  بالفاصله  وجود، 

ن بدل  نمایند که مالحظات این دو مقطع زمانی که خیلی زود به دو نوع گفتمان گوناگو 
گیرد. نمونه آن  شود، همواره با یکدیگر سازگاری نداشته و گاه رویاروی هم قرار می می 

«  مهدی بازرگان » امام با پیشنهاد    در انقالب ایران تعارض دیدگاهی بود که بر اساس آن 
اینکه   بر  باشد مخالفت کرده و    « جمهوری دموکراتیک اسالمی » مدل نظام کشور  مبنی 

این خود حاکی از این حقیقت    (. 280:  1383)میالنی،   را کافی دانستند   « جمهوری اسالمی » 
هاست که اجماع برهه انقالبی بین آحاد مختلف خواسته یا ناخواسته از  مهم در انقالب 

ها  شود و مرزبندی می   شکسته درهم جانب نظام سیاسی پس از انقالب و گفتمان حاکم  
م  روند،    براثر گردد.  ی مشخص  واحدی  یان جر این  قدرت  و  نظام  با  مقابله  در  که  هایی 

یرعامل بسیج ایشان  غ هویت واحدی داشتن و همین خصومت با  1یک »دیگری«  عنوان به 
 آفرینند.   های متفاوتی بین خویش می بود، اکنون مرزبندی 

کم  قضیه،  این  تبعات  از  »کثرت یکی  مسئله  شدن  سیاسی« رنگ  با  2گرایی  تقابل  در 
های  یش گرا شده معموالً قادر به هضم همه یس تأس نظام تازه   چراکه گفتمان انقالبی است 

و   فرایند  ناگزیر  لذا  و  نیست  خود  درون  و    سازوکار موجود  »خودی«  به  موسوم 
حزب  کند. پس از انقالب، شعارهایی از قبیل » »غیرخودی« شکل یافته و توسعه پیدا می 

حزب  ف   ؛ الل فقط  روح رهبر  حزب  عینی    ی نمود «  الل قط  حتی  و  بود  وضعیتی  چنین  از 
نیز  ج  اسالمی  به  مهوری  وفادار  افراد  از  و  بود  همراه  امام  تأییدات  با  آن  تشکیل  که 

انقالب  آموزه  بود،  یس تأس های  مدتی  شده  از  کشید  پس  پایین  را  فعالیتش  فتیله 
   (. 375همان: ) 

 

1 Other 
2 Political Pluralism 
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دوگانگی در نهادهای انقالبی و ساختار سیاسی  مسئله مورد تأکید در این نوشتار یعنی  
باز  اسالمی  انقالب  وقوع  آستانه  به  پیشینه آن حتی  و  سابقه  موضوعی است که    مستقر، 

گردد؛ چنانچه  با واگذاری قدرت اجرایی از سوی شاه به »بختیار«، حاکمیت دوگانه  می 
و  انقالب  شورای  تبعید،  از  ابتدا  امام خمینی  و  خورد  کلید  کشور  از    در  پس  بالفاصله 

(.  O’Kane,2000:974بازگشت به ایران دولت موقت به ریاست بازرگان را تشکیل دادند ) 
امام   پیام  »مکتب  یح تصر در  به  ایشان  ایمان  به  توجه  ضمن  بازرگان  نصب  که  بود  شده 

به سوابق مبارزاتی  بر اساس توجه  بدون در نظر  حال » ین درع شان و  مقدس اسالم« و نیز 
رواب  خاص گرفتن  گروهی  به  بستگی  و  حزبی  تعبیری  ط  چنین  است.  گرفته  صورت   »

- ای سیاست از قبیل نیروهای ملی ی حرفه ساالرها فن تلویحاً حاکی از تفاوت انقالبیون با 
گرایی در دوره پس از انقالب بود. این وضعیت دوگانه  قسمی دوگانه   القاگر مذهبی و نیز  

است    فهم قابل ی قبل از انقالب )دولت بختیار(  از حیث تقابل رژیم انقالبی با نظام سیاس 
پذیر باشد اما موضوع اینجاست که چنین  و شاید وجود آن در ابتدای انقالب نیز توجیه 

یافته که همین آن را نیازمند  تداوم ای به دالیلی در دوران پس از انقالب هم  تقابل دوگانه 
می  جدی  دال تأملی  از  معموالً  گفتمانی  منازعات  جامعه  سازد.  سطح  در  شناور  های 

بالفاصله تمایل دارند که خود را به عرصه قدرت سیاسی    ها آن شود اما همه  برساخته می 
ی  ها گفتمان رو شکاف و تقابل بین ین ازا برسانند و دستِ باالتر را در دولت داشته باشند. 

می  قرار  مقابل  آنان که در طیف  و  قبیل انقالبی  از  مختلفی  عناوین  با  و  رو،  میانه   گیرند 
شود،  ی م کار و حتی خائن از ایشان یاد  اصطالحاتی بس تند از قبیل سازش   و گاه معتدل  

در نهاد دولت    فقط نه سازد. البته تنش  به شکل آشکاری خود را در سطح دولت نمایان می 
نماید که برای نمونه بدبینی  شود، نیز رخ می بلکه در هر آن چیزی که به دولت منتهی می 

یت حزبی و یا حداقل احتیاط در خصوص آن، نمود بارزی از همین قضیه است و  به فعال 
های مختلف مردم، نگران  در ایران به سبب دغدغه وحدت اقشار و طیف   ازجمله انقالبیون  

اند. این وضعیت  های همسو بوده یان جر چنددستگی ناشی از فعالیت احزاب حتی در میان 
د  آنچه  هر  و  خارجی  تهدیدات  بروز  ناآرامی با  توطئه،  کودتا،  قالب  اعتراضات  ر  و  ها 

 زند.  شود، تشدید شده و به فضای انقباضی دامن می بندی می داخلی و... دسته 
واقعیت آن است که گرفتاری نظام انقالبی در چنین تنگناهایی، موضوعی عمیق است  

ای مقطعی فروکاسته شود. هر  مسئله  مثابه به که نباید تنها به اشخاص و جریانی خاص و یا  
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یجه نبود اهتمام نظری و عملی  درنت سازی آن و  در این زمینه به ساده   1گرایی«نوع »تقلیل 
ان  خواهد  بدان  تحلیل جدید  برخی  نمونه  برای  را  جامید.  موقعیتی  چنین  که  ی  تمام به ها 

توطئه  یا  و  کشور  از  خارج  تهدیدزای  شرایط  از  ایادی  ناشی  داخل    ها آن های  در 
ورزند که پتانسیل این امر درون خود وضعیت پس از  اند، از این نکته غفلت می برشمرده 

ظاهراً   دل ا گونه به انقالب  و  دارد  وجود  ناگزیر  از طیف ی  انقالب  گوناگون  سوزان  های 
توانند درصدد ارائه راهکاری برای آن  تنها با اذعان به وجود آن و دریافتن اهمیتش می 

توجهی به احزاب و دیگر الزامات زندگی سیاسی مدرن و حتی  برآیند. از یک منظر، کم 
ماهیت    ها و ناشی از گیری در مقابل آن، کمابیش خصوصیت مشترک تمامی انقالب جبهه 

کل  ش   2لی« اراده ک » برای خیزش یک انقالب باید مفهومی به نام  خود انقالب است؛ زیرا  
مفهوم  که    گیرد  با  تضاد  در  مفهوم  همگانی » این  تفکر    عنوان به   3«اراده  زیربنای 

در  بوده و  راده همگانی ملهم از اراده افراد مختلف با عقاید متعارض . ا دموکراتیک است 
ویژگی  و    شود راتیک متکثر به شکل حزب، صنف و گروه متجلی می قالب نهادهای دموک 

آن   اصطکاک  بارز  و  نیز  تکثر  و  منابع منافع  کلی   که ی درحال   است   تقسیم  امری اراده   ،  
 . ( 105:  1381، )آرنت   است یرقابل تقسیم  واحد و غ 

رویه  و  نظر  وحدت  از  کلی  محرکه    و   است   برخوردار   اراده  تا    هاست توده آن  قوه 
در چنین    د. هستن اراده  این  سخنگوی  تنها  اند که  حتی رهبران انقالب نیز مدعی   جایی که 

متعددی که دارای  خود را بر افراد   ی گر   ی انقالب   وچرای چون ی اراده کلی سلطه ب   مقطعی 
نیز   و  دیدگاه  منافع هستند،  تعارض  اختالف  می در  اراده هر آن  بالطبع  کند.  اعمال  این 

در   که  را  خود  قا چیزی  شیوه نگنجد لب  به  گاه  حتی  می آمیز  ای خشونت ،  کند.  حذف 
سازی  تمایل به یکسان   و   پذیرد اراده انقالبی ضد نهادسازی است چراکه تفکیک را نمی 

و   دارد  امور  نمی ین ازا همه  باقی  متفاوت  دیگریِ  برای  سهمی  آن  در  گفتمان  رو  ماند. 
عمل    بخش   یت مشروع مفهومی    عنوان به انقالبی در حذف صداهای متفاوت، به نام »مردم«  

نظام مستقر در قبال همه    بخش   یت حقان ها در حکم عامل  کند و خواست عمومی توده می 
  ستون فقرات شود. در سیاست مدرن، تفکیک قوا  آمیز و متکثر یاد می ی تفرقه ها حرکت 

»بنیان«  می   4و  شمار  به  دموکراسی  آزادی  ( Hallaq,2013:36) آید  حاکمیت  فلسفه    و . 

 

1 .reductionism 
2.general will 
3 . will of all  
4  . backbone and foundation 
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وجودی دولت امری برآمده از مصلحت عمومی است که در عین استقالل از قوای دیگر  
های سیاسی و  یژه نظام و به باید امکان عمل مناسب برای آن نیز فراهم باشد. در این میان،  

و یا دارای تلفیقی از اندیشه و مناسبات    مدرن   یشا پ های  هایی که برآمده از آموزه حکومت 
بیایند و بعد هم    سنتی و مدرن  این ساختار حقوقی جدید کنار  با  باید  از سویی  هستند، 

یانه را قانونمند سازند. این موضوع از آن حیث اهمیت فراوانی دارد  مداخله گرا های  رویه 
تا   اسالمی،  اندیشه  تاریخ  در  چنانکه    ها مدت که  نبوده    موردتوجه یدوشاید  با دولت 

 (Lambton,1956:125  و ) چندان در منصب قدرت قرار نگرفته بود.   یژه تشیع و به 
انقالب  داخل،  بر  که  افزون  دارند  خارج  در  نیز  دشمنانی  معموالً  از  و به ها  پس  یژه 

خطر   انقالبیون  نظام،  برجسته   ها آن استقرار  داخل  در  وحدت  برای حفظ  سازند.  می   را 
نگه ،  درواقع  زنده  برای  عاملی  کلی   دائمی   داشتن دشمن  داخل   اراده  در  است.    انقالبی 

دشمن  مهم حکومت   ، باوجود  کاری  انقالبی  به تر  های  به    نسبت  پرداختن  و  نهادسازی 
ی بلکه  گر  ی انقالب از حیث گفتمان   تنها نه . این مهم اقتضائات زندگی روزمره مردم دارند 

منطق سیاسی نیز قابلیت توجیه دارد؛ زیرا وقتی هستی و کیان کشوری در معرض    ازنظر 
توان بسیاری از مطالبات  باشد، با دستاویز قرار دادن چنین تهدید بنیادینی عمالً می خطر  

به وجود   زمینه مساعدی  معموالً  فضایی  در چنین  تعلیق درآورد.  به  را  و سیاسی  نهادی 
های مختلف به جبهه دشمن منتسب  یش گرا آید که دامنه دشمن توسعه یابد و افکار و می 

از تدر به گردند.   برخی  مشمول خط خودی   یج  نیز  انقالب  از صفوف  های  و  کشی شده 
می  جدا  نقد  انقالبیون  و  نمودن  محکوم  طریق  از  دگرسازی  این  از  مهمی  بخش  شوند. 

یج  تدر به گیرد. های دولتی صورت می شیوه عملکرد افراد در مناصب اجرایی و مسئولیت 
در موقعیت هژمونیک  یابد، کسانی که دست باال  ی می گر   ی انقالب و نظر به قداستی که  

انگارند؛  های نهادی نمی پس از انقالب را دارند، مخالفان را تنها مخالفان برنامه و یا رویه 
های اخالقی  یرسیاسی از قبیل برچسب غ فراتر از آن معموالً چنین افراد مخالفی با عناوینی  

سازش  همچون  محافظه مذموم  منفعت کار،  یا  و  دگراندیش  گاه  کار،  حتی  و  با  طلب 
گیرند.  گر مورد خطاب قرار می ترکیبی از الفاظ الهیاتی و اخالقی از قبیل شیطانی و توطئه 

نوپای   انقالب  علیه  تحمیلی  )همانند جنگ  باشد  بیشتر  انقالب  متوجه  تهدیدات  هر چه 
که بسیاری از  ی نحو به شود؛  ی مهیاتر می گر   ی انقالب ایران(، زمینه توجیه و تعمیق اقتدار  

های مختلف و یا رفاه به حالت  آزادی   ازجمله اند  جزو شعارهای انقالبی بوده مطالبات که  
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درمی  می تعلیق  داده  وعده  حداقل  یا  و  که  آید  اولویت   ها آن شود  قرار  در  بعدی  های 
 خواهند داشت.  

ای که  شکل گرفت؛ واژه   مستضعفین انقالب اسالمی ایران با تأکید بر نقش و جایگاه    
همراهی  از  نوعی  آن  قرآنی   در  و  اسالمی  عدالت   1گفتمان  گفتار  کنار  چپ  در  طلبانه 

بود.   با  ین باا نمودار  که  دموکراتیکی  سیاسی  نهادهای  با  لزوماً  تعبیری  چنین  حال 
ای نداشت. گرایش به توده ستمدیدگان که حتی  تکثرگرایی بر سر مهر باشد، چندان میانه 

گرفت، در عمل از خالل مباحث مربوط به  ی در برم داللتش افرادی بیش از مسلمانان را  
سعی داشتند از مالکیت  مالکیت دچار مسائل متعددی شد؛ چنانچه موضع انقالبیونی که  

،  مام( دفاع کنند المسائل ا االسرار و توضیح حکم اسالم )با مراجعه به کشف خصوصی به 
داشت.   را  باالتر  دست  اشتراکی  نظام  طرفدار  گفتمان  قبال  جنگ    باآنکه در  زمان  در 

از دولت چپ  انقالب  با حمایت رهبری  اشتراکی  تا  دیدگاه  موسوی«  »میرحسین  گرای 
اما   داشت،  تفوق  قدرت دولت    مرور به حدودی  )و    فقط نه افزایش  این گفتمان  به ضرر 

چ   تبع به  گفتمان  دارای  اولی  و  اسالمی  غیر  شد،  یش گرا پ  مارکسیستی(  در  ب های  لکه 
با بوروکراسی گسترده خود،  گرا   ی تصد عمل این قدرت   یانه و مالکیت دولت بود که 

به دست   متوسط  و هم حتی طبقات  مستضعفین  به ضرر هم  و  فراگیر در جامعه  نفوذی 
تبعات هم نبود و    . اما گسترش دامنه نفوذ دولت فارغ از ( Abrahamian,1993,38)   آورد 

 زمینه خصومت بین آن و نهادهای خارج از دولت را نیز فراهم آورد.  

 ی ساز ی و اسالم ایران  انقالب  .  3-2
ها که ذیل اصولی از قبیل ایجاد برابری، عدالت و از  افزون بر اهداف کلی همه انقالب 

می  تبعیض  و  فساد  بردن  اسالمی گنجد،  بین    ی ساز   ی اسالم خاص    طور به ایران    انقالب 
داشت که رویکردی متفاوت  را نیز در دستور کار خود قرار داده بود و اعالم می جامعه  

های عمده انقالبیون نیز در  از حکومت پهلوی را در پیش خواهد گرفت. یکی از چالش 
افزون بر عملکردهای مختلفی که    چراکه داد؛  جا به شکل ظریفی خود را نشان می ین هم 

پهلوی قابل استناد بود، بسیاری از اموری که در آن مقطع بر    یزاسیون سکوالر به گفتمان  
طرد   و  رد  قابل  اموری  هم  بود،  گرفته  عمومی صورت  مصلحت  و  دولت  منطق  اساس 

  دلیل   همین به  بود.    ها آن یژه در بدو امر درصدد نفی  و به برشمرده شده و گفتمان انقالبیون  
 

 سوره قصص(. 5َوَنْجَعَلُهْم َأِئَمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن«)آیه . برای نمونه آیه »َوُنِریُد َأْن َنُمَنَّ َعَلى اَلَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلَأْرِض   1
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  دولت   اگرچه در میان شعارهای انقالب عناصر یک زندگی مطلوب نیز وجود داشت، اما 
شد.  تحقق منویات انقالبی تلقی می نهادی اجرایی برای  ، بیش از هر چیز  انقالبیون منظر  از  

ها قرار دارد، در ایران  ای که کمابیش رویاروی همه انقالب مسئله   عنوان به مشکل فوق  
تشدید   سبب  تا  می بین  ایران  در  تشیّع  فقه  فراگیر  گفتمان  که  تجربه  یش پ شد  ازاین 

دوره  از  )غیر  چندانی  است.  حکمرانی  نداشته  عمل  در  صفویه(  همچون  معدودی  های 
توان به  نقالب این بود که تا چه حد می های مهم پس از ا یکی از دغدغه برای همین هم  

  حال ین ره جامعه توسل جست و درع در ادا با محوریت دولت    لوازم دنیای مدرن ازجمله 
جامعه  که  بود  باقی    همچنان   مطمئن  با    درواقع   ؟ بماند اسالمی  مبارزه  دوران  مقتضیات 

ی متفاوت بود و این معضل خیلی زود خود را آشکار  کل به  ازآن پس ی نظام ساز وضعیت 
قدرت،  یژه روحانیون در دستیابی به  و به نمود. بدین ترتیب بخش مهمی از تالش انقالبیون  

به قدرت سیاسی پهلوی و گفتمان آن بود )  .  ( Mohammadi,2008:109ناشی از واکنش 
همچون   فرهنگی مواردی  سفید(   ازجمله )   اقتصادی ،  نوسازی  ی  ی قضا   حتی   و   انقالب 

تک پهلوی  با  و    بر یه ها  نفتی  به   گر اخله د م دولت  روحانیون  پایگاه  تضعیف  عنوان  به 
انجامید نفوذ ذی  البته عصر پهلوی مشابه ترین گروه اجتماعی  نبود    یه قاجار دوران    ه بود. 

های مدرن مخالف و معارض  گروه ظهور  ؛ برعکس نفوذ آن باشند که علما تنها گروه ذی 
معترض    حکومت مانند حزب توده و جبهه ملی نیز تسلط انحصاری روحانیت بر جامعه 

روحانیت  . بنابراین  (  Omid,1994:22؛ 53و   13  : 1383)کمالی، دچار خدشه نموده بودند  را  
فقدان قدرت از  از سوی دیگر فقدان نفوذ بالمنازع در حوزه عمومی جامعه و  از سویی با 

ی مواجه شده  گذار مانند موقوفات، قضا، آموزش و قانون   ی های قدرت بخش طریق پایگاه 
حل موجود برای ایشان تالش برای کسب قدرت سیاسی و رفع شکاف  بودند و تنها راه 

ساحت  در  تحوالت  موجود  و  انقالب  آستانه  شرایط  که  بود  سیاسی  و  اجتماعی  های 
اسالم  ازآن پس  فداییان  نمود.  تسریع  را  روند  این  تمام یش پ ،  نماینده  چنین  ازاین  عیار 

دامات رادیکال کلیت روند مبارزه  حتی با توسل به اق  ها آن گرایی  الگویی بودند که عمل 
یج زمینه برای بازنگری در گفتمان  تدر به یش برده بوده بود. پ به و مقابله با رژیم پهلوی را  

در   این  فراهم گردید.  نارواست،  غیبت  در عصر  بود تشکیل حکومت  معتقد  غالبی که 
مسلط،   روایت  در  آن  از  پیش  تا  که  است  تصدی  حالی  جانب  حرمت  از  حکومت 

عالمه نائینی در خواب  یعنی  که متنفذترین فقیه عصر مشروطیت  به حدی بود    انیت تا روح 
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می  زمان  امام  دلیل  از  به همین  و  نیست  فقیه  به تصدی سیاسی  مایل  شنود که حضرتش 
  «ه الملّ االمه و تنزیه تنبیه » فقیه در عصر غیبت از از سوی فصل مربوط به تصدی امر سیاسی 

بدین ترتیب گرایشی در فقه شیعی که اهلیت فقها  (.  175  ، 1383)نائینی،   شود حذف می 
یّد و محدود( آن الزم  مق برای حکومت را جایز و بلکه در شکل مطلقه )در مقابل والیت  

اثبات  می و  دادن جواز  شده  نشان  با  نمود  یافته و تالش  و ظهور  بروز  برای  دید، مجالی 
اقتدار دینی و دنیایی را نیز  دوگانگی    اساساً شرعی و عقلی حضور در منصب حکومت،  

گسست از  که از سویی    امام خمینی است   فقیه یت از میان بردارد. این نوآوری نظریه وال 
سنتی   در  ادبیات  شیعه  غالب  و  فقه  را  ین درع بود  خود  عملی  تحقق  برای    شدت به حال 

هموار  دانست که انقالب در مقام امری مدرن خود  می گیری از ابزارهای مدرن  نیازمند وام 
که تا پیش از آن، انقالب امر ممدوحی در ادبیات سنتی  ی درصورت این مسیر بود؛    کننده 

و کالسیک نبود. انقالب در مسیر خود نیازمند بهره گرفتن از نهادها و ابزارهای مدرن  
ی  طورکل به و حق رأی زنان   ، مراجعه به آراء عمومی، پارلمان، ی جمع مانند وسایل ارتباط 

بود   نام جمهوری  به  ه مفهومی  در  آن از    کدام یچ که  و سنت  ها  و شیعی  اسالم تاریخ  ی 
نداشتند سابقه   چندان  شیعی    باآنکه .  ( 30:   1383)کمالی،   ای  فقه  در  سنتی  رویکردهای 

اما مفصل  بود،  قبیل جمهوریت  از  نوینی  مباحث  با  ترکیب خود  و  ادغام  بندی  درصدد 
شد؛ تا جایی که حتی  یی هم می خألها ها و  یج دچار آسیب تدر به نوظهور فوق  گفتمان  

و  بین طیف  انقالبیون  نیز شکاف   ازجمله های موجود در خود  پیدا  روحانیت  بروز  هایی 
میانه  روحانیون  نمونه  برای  و  همانند  کرد  شریعتمداری آیت روی  نقش    ، الل  به  تنها  که 

فقیه   سی و  نظارتی  در  فقیه  حکومت  داشت نه  اعتقاد  شدند    ند، است  رانده  حاشیه  به 
 (Omid,1994:69 ) . 

داد،  محور اصلی تحوالت انقالبی در جامعه انجام می   عنوان به از خالل آنچه روحانیت  
آن    بر  حاکم  تفکر  و  و    ازجمله ساختار  مفاهیم  نیز  و  روحانیت  نهاد  دین،  از  تعریف 

می آموزه  تحول  هم  دینی  در  حال  ین درع یافت.  های  تغییراتی  ایجاد  درصدد  انقالبیون 
های مختلف  های آشکار در بین گروه حوزه سیاسی نیز بودند. پس از کنار زدن غیرخودی 

ها رسید که کمابیش  مذهبی و... مسئله به پاالیش در میان خودی - اعم از چپ، لیبرال، ملی 
انقالب   تاریخ  طول  ا تداوم در  نیروهایی  متعددی  موارد  در  و  است  خودی یافته  های  ز 

های امروز تبدیل نموده و البته در کنار ایجاد حامیانی جدید برای  دیروز را به غیرخودی 
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»ریزش  تعبیر  با  رویش انقالب،  و  اسالمی«  ها  انقالب  است.    قرارگرفته   مورداشاره های 
که  ی طور به حوزه علمیه قم نیز شد؛    ازجمله ی شامل خود نهاد روحانیت و  ساز   ی اسالم 

آ  و  و  موزه مفاهیم  فکری  تطورات  سیر  به  ناظر  و  دینی  ایدئولوژی  هیئت  در  دینی  های 
  : 1388، )خلجی اجتماعی درآمدند تا کارکردهای نظام انقالبی نوظهور را تحقق بخشند  

اش خارج نموده و  های جدید در حوزه، آن را از شرایط اداره سنتی یان جر . مدیریت  ( 2
و مدارک و چه از حیث تأمین بودجه الزم  چه در عرصه ساختار دروس و نظام ارزشیابی 

فعالیت  تداوم  و بخش برای  نهاد  این  بیشتری  های  بس  اینک وظایف  آن، که  تابعه  های 
این در حالی   نوینی را پدید آورد.  بودند، تحوالت  به گذشته را بر دوش گرفته  نسبت 

حوزه  سنتی  ساختار  که  و  است  بود  جدید  بوروکراسی  فاقد  هم   ازنظر ها  چون  کسانی 
جدید   نظام  با  مقایسه  در  آن  مزایای  از  شریعتی  و  می دانشگاه مطهری  شمار  به  آمد  ی 

اما این امر در قالب نظام ارزشیابی و تحصیل حوزوی  (.  291- 290:   1382)ر.ک. مطهری، 
نیز   تا جایی که رهبری  نیز درجادگرگون شد  و  دانشگاهی  مقایسه مدارک حوزوی و  یی 

پیوند ارگانیکی بین  (. در طول زمان،  1397ای،دانستند )خامنهرا نادرست    هاآنسازی  معادل
های علمیه پدیدار شده و مناسبات نوینی بین ایشان شکل گرفت. قبل از  حکومت و حوزه 

 بردهنامامتیاز مهم ایشان    مثابهبهها و مراجع شیعی  انقالب شهید مطهری از استقالل مالی حوزه 
شناسی ابعاد دیگر این قضیه را نیز انجام داده بود، اما اتکای  در جای خود آسیب  باآنکهبود و  

شان را  حوزه و روحانیت به سهم امام بر اساس پرداخت آن از سوی مقلّدان طبق ایمان دینی 
برمی قشر  این  مهم  »نبود299همان:مطهری،  )  شمردامتیاز  از  نیز  فوکو«  »میشل  حتی    (؛ 

ایشان   حال وابستگیین درعروحانیت، استقالل روحانیون از یکدیگر و در میان  مراتبسلسله
 1392)فوکو،  بود  بردهنامخصوصیات ویژه اسالم شیعی    عنوانبهمالی( به مریدان«    ازنظر)حتی  

زیادی  36-37: میزان  تا  امر  این  مذکور  تحوالت  با  اما  موضوع(.  و    بال  روحانیت  و  شده 
قرا متقابل  تعاملی  از  حکومت جدید در  بیش  پیوندی حتی  و  وابستگی  بار  این  و  ر گرفتند 

  حوزه منابع مالی    سو یکاز  دوران صفویه و یا قاجاریه بین ایشان به وجود آمد. در این وضع،  
نیز  ساختار اداری    و متکثر گردیده و    زیاد عامل نخست، حوزه    تبعبهتر شد و  متمرکزآن 

  یژهوبهین رابطه با همه ارکان حکومتی و  اازپیش به حکومت و بودجه آن وابسته گردید.  یش ب
هم بوده    چالش زاگاهی  آمیز و توأم با رضایت کامل نبوده و  مسالمت  میزانیکبه    هادولت

حضور در سیاست، بیش از آنکه  حامی  است، اما حداقل روحانیت طرفدار نظام موجود و  



 309 |  حامدرضا نصیری 

نویت باشد، در حکم  های اخالق و معو یا حوزهمتولی انحصاری امر مقدس    همچون گذشته
نهادی همسو با نظام جمهوری اسالمی درآمده است که ناگزیر از همراهی با ساختار اداری  

میان حوزه  این  در  نیز هست.  بوروکراتیک  از همین ساختار  و  بخشی  از سویی  علمیه  های 
اند هدر این خصوص شد  یده سازمان اند و ناگزیر از  اداری را در بدنه اجرایی خود تعبیه نموده

  روی در آن در سخنان رهبری و برخی از بزرگان حوزه از زیاده  یگاه چنانچه اشاره شد،  که  
و   نافی هدف سنتی حوزهانتقاد شده  را  برشمردهآن  از سوی دیگر حوزه  ها    عنوان بهاند و 

بخش مهمی از ساختار انقالبی نظام جمهوری اسالمی در موارد متعددی با الزامات ناشی از  
 1ت دولت به مشکالتی برخورده است. یامقتض 

   یانقالبساپ. وضعیت 3-3
. نداهانقالب با انقالبیون دچار مشکل شد از  پس های روسای دولت یژهوبهاکثر دولتمردان و 

از   بسیاری  برهه   هاآناین در حالی است که  زندگی سیاسی خود جزو  حداقل در  از  هایی 
نهادی    عنوانبهقرار گرفتن در ساختار دولت  ظاهراً  رو بودند.  میانه انقالبیون و مخالف نیروهای  

امور   به  پرداختن  قانونمند    روزمرهمتولی  انقالبیحتی  و  افراد هم  از  عملترین  گرا افرادی 
ایشان    ی اگونهبهسازد  می شناخته  مخالفکه  انقالب  تمام    معموالً البته  شوند.  می  گفتمان 

دوگانهانقالب با حاکمیت  انقالبوبهای  ها  وقوع  از  هستند  یژه پس  وقتی    مواجه  که حتی 
رو  ین ازایابد.  گیرد این دوگانه همچنان تداوم مینظامی به شکل حقوقی و قانونی شکل می

انقالب  از  بسیاری  دولتمیانهابتدا    ها، در  حاکمیت  دا  روها  دست  در  تندروهای  را  و  رند 
نهادهای  با  را  انقالبی دولتی موازی  معموالً  تعبیه می برای خود    مربوطه  روها در  میانه کنند. 

از  ابتدای   و  جانب  انقالب  انقالب  روند  متوقف کردن  برای  تالش  به  متهم  حتی  تندروها 
ترین  مهمگاه  .  شونددشمن تلقی می گاه در حد وابستگان رژیم سابق  شوند و  خیانت به آن می

میانه  تلقی شده  روها  دلیل شکست  نکته  بسیاری    هاآنکه  این  از  تندروها  جهات  برخالف 
 . (Brinton,1965:145) کنندتصمیمات معقولی اتخاذ میگرا هستند و افرادی واقع

گرا و وفادار به اقتضائات اداری و  عملو    ساالرفن و دولت وی در مقام افرادی  بازرگان  
با خواسته  با این چالش مواجه شدند و تقابل  انقالبیون را دریافتند  اجرایی، خیلی زود  های 

از سوی  .  (50-49،  1363)بازرگان،   مختلفی  تعابیر  به  تعارض  این  انقالبی،  شرایط  آن  در 
 

توان به چالش حوزه و بلکه کليت گفتمان انقالب با نظام بانکداری و بحث سيستم  . برای نمونه و از باب مثال مي  1
 بهره و ربا در آن اشاره نمود.
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ایشانقالبیون در توصیف اعضای دولت موقت از قبیل سازش ان منجر شد و مشکل  کاری 
یت  درنهاای ساختاری که ناشی از نوع نگرش برخی افراد قلمداد شد و  یداکرده نه مسئلهپبروز  

تسخیر سفارت   کنارهیاالتابا  به  انقالبی  دانشجویان  از سوی  انجامید.  متحده  گیری دولت 
  کهیرحالدبود    « خدمت به ایران از طریق اسالم»هدف دولت    تعبیر بازرگان مبنی بر اینکه

، گویای بخش  را انتخاب کرده بود  « خدمت به اسالم از طریق ایران»رسالت  خود  برای  امام  
 مهمی از این جریان بود.

چالشدولت با  کمابیش  نیز  بعدی  مشابهی  های  دولت  بوده  یبانگربهدستهای  اند. 
میرحسین موسوی در زمان جنگ با برخی از مطالبات انقالبیون تضادهایی داشت که هم به  

انقالب در حمایت از   گذاریانبن بودن بیانات  فصل الخطاب سبب شرایط خاص جنگ و هم  
اما ضرورت سازگاری بین    ؛گردید  وفتقرتقمصلحتی    صورتبهاین دولت تا اندازه زیادی  

شورای نگهبان در تشخیص اسالمی و قانونی    ازجملهرخی نهادهای دیگر  مصلحت دولت و ب
تأسیس مجمع   ضرورتبههای اسالمی  با آموزه  ها آنبودن مصوبات و نیز سازگاری یا تطابق  

تشخیص مصلحت نظام انجامید. گذشته از بحث نهاد، در زمینه قانون شریعت نیز برخی بر 
املی برای تبدیل  فقه به دستگاهی حقوقی باشد  تواند در حکم عآن بودند که مصلحت می 

  (. 30:  1378پور،)صالح  آرای امام خمینی در این خصوص نقشی بسزا داشته است  ازقضاکه  
گرایانه ای عملدولت هاشمی رفسنجانی ضرورت بازسازی کشور را با رویه  پس از جنگ،

، برخی  خی اصول انقالبیو به سبب در حاشیه قرار گرفتن ناگزیر بر  قرارداد  دستور کار در  
خواهان و نیز مجری سیاستی بود  رفسنجانی    چراکه یادکردند؛  ترمیدور    با عنوان  از این دوران

ساخ  یجه درنتکه   و  آن  نامنسجم  قدرت  توسعه  یختهرهمبهتار  دولت  به یک  با  گرا  انقالبی 
گرایانه  ملهمین رویه ع  .(Amir Arjomand,2009:56-57)یافت  میانتقال    ساالرها فن حضور  

  ی انقالبهایی با  زدایی با جهان، باعث بروز اصطکاکدر سیاست خارجی نیز بر اساس تنش 
 شد. ی میگر

توان از حیث توجه به مقتضیات متن جامعه و  مینیز  می را  جمهوری خاتدوران ریاست
بازی دانست    نسبتاًهای موجود از حیث فرهنگی در تداوم ایجاد فضای  نگاهی انتقادی به رویه 

آن را به قلمرو    1370ر اواسط دهه  دکه در عرصه اقتصاد گشوده شده بود و دولت خاتمی  
و   تسر وبهفرهنگی  سیاسی  مییژه  نهادهای    داد؛ی  تقویت  نیز  و  گفتمانی  گرفتن  قوت  اما 

های دیگر نمود. خاتمی را بسی بیش از دولتروی دولت  منتسب به انقالبیون، چالش پیش
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لزوم    زمانهم برای  جامعه  مختلف  آحاد  مطالبه  سبب  به  جریان  بدین  اقبال  از  بخشی 
تأکید  گرایی  قانون  خاتمی بر  .( Mousavi Shafaee,2003:189)   پاسخگویی مسئوالن بوده است

داشت،ویژه پاسخ  حالین باا  ای   لزوم  در خصوص  عمومی  به  گو  مطالبات  مسئوالن  بودن 
در و    سبب شد  نوعی سرخوردگی از اصالحات را  جامعه چندان جواب مساعدی نیافت و

موجب انتظار برای روی کار آمدن دولتی به معنای واقعی  ،  دیگرهای  کنار برخی از ناکامی
ای، یک  رو نداشته باشد. چنین زمینهیش پ های قبل را  که مشکالت دولتشد    « انقالبی آن »

رقم زد که  1384جمهوری در سال   در مرحله دوم ریاست  یژهوبهی را  دوقطبتخاباتی  انفضای  
و با بازنمایی رقیب و جریان    گفتمان انقالب  نژاد« با تأکید بر احیای »محمود احمدیدر آن  

 ان اجرایی کشور را در دست گرفت.  نماینده وضع موجود، سک  مثابه بهروی خود پیش 

 نژاد احمدی دولت. 3-4
بود. وی    1392تا    1384ایران از سال    ی اسالمی جمهورششمین رئیس   نژاد،یاحمدمحمود  

ای نوین را  زیستی و همراهی با توده مردم در کف جامعه، شیوهترویج ساده  سعی داشت با
بندی  ذیل مقوله پوپولیسم قابل دسته  هانآبه قدرت اتخاذ نماید که مجموعه    یابیراهبرای  
در    شدهینهنهادکه وی تأکید داشت در نقطه مقابل اربابان قدرت و اشرافیت    یژهوبه  ؛است

های گذشته به پا خاسته و مخالفت با خود را نیز از این باب برشمرد که وارد منطقه  سال  یط
دیدگاهی است، تالش داشت    که اغلب مشخصه چنین   گونهآنممنوعه قدرت شده است. او،  

خارجی   و  داخلی  متعدد  مشکالت  و  مسائل  که  بیندازد  جا  را  نکته  در    ی راحت بهاین  و 
فشار اقتصادی و تنها با استفاده    هیچیبو بدون تحمل هزینه یا با حداقل هزینه و    مدتکوتاه

 (. 71-68: 1395)سرزعیم، است حلقابلاز تغییر نگرش مدیران 
اش، اجرای طرح تحول اقتصادی بود  جمهورینژاد در دوره ریاست از اقدامات احمدی

های سوخت، آب، برق و مواد غذایی و یارانه   گرفتهانجامبندی سوخت  که طبق آن سهمیه
نقدی به مردم پرداخت شد. از دیگر اقدامات او پروژه مسکن    طوربهحذف و مبالغی    یجتدربه

دولت بود. در روابط    یئته مهر، سهام عدالت و اتخاذ تصمیماتی در قالب سفرهای استانی  
خارجی نیز گفتمان عدالت و مبارزه با استکبار نمودی برجسته یافت و روابط با کشورهای  

فشارهای    باوجود ای ایران  یافت و برنامه هستهیافته اولویت  بر کشورهای توسعه  توسعه درحال
  یشپبههای اقتصادی شورای امنیت، اروپا و آمریکا بود  المللی که منجر به اعمال تحریمبین 

های  که با حمایت طیف  نژادیاحمدرسید  به نظر می  ، (. در کل7:  1397)بخشایش،  برده شد
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های پیشین بود،  تقد سرسخت دولتگرا و انقالبیون به قدرت رسیده بود و من مختلف اصول
باشد و دچار دوگانگی و شکاف بین دولت و    ها آنتر از  بتواند در پیشبرد سیاست خود موفق

جمهوری نیز وی در این  نشود. حداقل تا بخش مهمی از دوره نخست ریاست  یگر  یانقالب 
که وی متوجه رقبا  آنکه اتهامی    توجهجالبمشکالتی بروز یافت.    یجتدربهروند موفق بود اما  

از گفتمان انقالب فاصله گرفته و بلکه آن را    ها آننمود مبنی بر اینکه  و حتی منتقدانش می
کشانده بیراهه  از    یژهوبهاند،  به  برخی  و  وی  خود  متوجه  وی،  مسئولیت  دوران  اواخر  در 

افتند، سعی  تنژاد را برنمینزدیکانش شد. ابتدا بسیاری از منتقدان که مواضع نوظهور احمدی
جریانی موسوم    انحرافی در دولت وی، القای  شدهمطرح کنند که مواضع    گونه القاین اداشتند  

به انحرافی است که مشایی و بقایی در کانون این اتهام قرار داشتند اما با تکرار و حمایت 
وقت از مواضع ایشان معلوم شد تصور اختالف بین ایشان نادرست    ی جمهورصریح رئیس

 .   است
رفت، شکاف بین او و نهادهای نظام که به دولت وی    یشپبهنژاد  هر چه دولت احمدی

پاسخگو نبودند نیز فزونی گرفت. وی نیز کمابیش همچون روسای جمهور قبل از خود و  
در چند سال آخر   یژهوبهبلکه بسی بیش از ایشان از میزان مداخالت در دولت انتقاد نموده و  

شد، نداشته  لت وی نسبت داده می مسئولیت خود بر آن بود که نقشی در تخلفاتی که به دو
ها در مسائل مالی زمانی رخ داد که  است از آن جمله به ادعای وی عمده تخلفات آن سال

را از همه اختیاراتش در بانک مرکزی و شورای پول   یجمهورای رئیسمجلس طی مصوبه
مثاًل فردی  در جریان نبوده که    یجمهور و اعتبار خلع ید کرده بود و لذا وی در مقام رئیس

اینکه در موضوع زندان کهریزک   فروشد، یا همچون »بابک زنجانی« نفت را به چه کسی می
را زیر نظر دولت ندانسته و اتهام به قوه مجریه در موارد    ربطیذاز نهادهای    کدامیچه هم وی  
عزل رغم اختیار قانونی، توان  داند. وی حتی بر آن شد که به اساس میرا بی  هابدانمربوط  

»حی  و  نداشته  هم  را  خود  اطالعات  شد  وزیر  ابقا  حکومتی  حکم  با  مصلحی«  در 
 (.  48-46: 1397)بخشایش،

پوپولیستی  البته گرا، انقالبی و اصولخیزش گفتمانی نتیجه   نژادیاحمدبه قدرت رسیدن 
در    1381گرایان در نهم اسفند  خاص، پیروزی اصول  طوربهبود. سرآغاز مهم این حرکت  

در قالب ائتالف آبادگران    یده سازماندوره انتخابات شورای شهر تهران بود که با    دومین 
پیروزی قاطع رسیدند.   به  به »شورای هماهنگی    هاآن ایران اسالمی  ثمره تشکیالتی موسوم 
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گرای »حزب ایثارگران انقالب  نیروهای انقالب اسالمی« بودند که متأثر از دو تشکل اصول
یکی از    عنوانبهنژاد  محمود احمدی  یتدرنهاالمی مهندسین« بودند و  اسالمی« و »جامعه اس 
(.  31-30:  1398)روایت انحراف...،    شهردار تهران انتخاب شد  عنوان بهفعاالن این دو جریان  

با    یژهوبهخود بود    ییکار آتأکید اصلی این جریان بر خدمت کردن به مردم و نشان دادن  
از سوی    شدهدادههای  ها نسبت به وعدهی و بروز نارضایتی نزدیک شدن به اواخر دولت خاتم

احمدیطلباناصالح در  ،  خود  موفقیت  بتوانند  که  بودند  یافته  را  مجال  این  یارانش  و  نژاد 
را   اجرا  برندهیک    مثابهبهعرصه  نشان  و در حکم سرمایه  برگ  بعدی  برای دولت  گذاری 

جمهوری  نژاد تا اواخر تبلیغات ریاست احمدیدهد خود شخص  دهند. البته شواهد نشان می
رفت،  گرایان برای ریاست دولت به شمار نمی، گزینه نخست و جدی اصول1384در سال  

صفوف   در  یکدستی  با  آورد.  یانگرااصولاما  روی  او  به  احمدی  اقبال  و  همچنین  نژاد 
ن بود، موفق عمل  طلباهمفکرانش در این برهه از این نظر که هدف اصلی مقابله با اصالح

طلبی و نیز آرای خاموش ایشان  در سایه نارضایتی بدنه اجتماعی حامی اصالح  یژهوبهنموده و  
انتخابات شوراها و مجلس کامیابی   کسب نموده بودند. در جریان تبلیغات    یتوجه قابلدر 

ف به گرایان مختلاز سوی اصول  یتوجه قابل  ، اقبالدر اواخر آن  یژهوبهجمهوری و  ریاست
از  احمدی تصویری  بازنمایی  با  مخصوصاً  و  شد  تعبیر  سونامی  به  که  آورد  روی  نژاد 

در دور دوم در مقابل هاشمی رفسنجانی که    یژهوبهنمای از تغییر و تحول    مثابهبه  نژادیاحمد
  زده رقمنماینده وضعیت موجود و مسّبب بسیاری از مشکالت به وجود آمده بود، پیروزی وی  

زودتر  ماه  حالین بااشد.   خیلی  شاید  وی  دولت  و  انقالبیون  بین  پیوند  تصور    ازآنچهعسل 
، رو به افول رفته و شکافی عمیق بین ایشان را موجب گردید تا جایی که فتنه ناشی از  شدیم

گرا  ها و نیروهای غربها و خطرات لیبرالحلقه انحرافی پیرامون وی گاهی  بدتر از آسیب
 (.4: همان) شددانسته  

گذشت، انحراف در دولت وی  د هرچه از عمر دولت نهم و دهم میبودن  انقالبیون معتقد 
افراد انقالبی صف خود را از دولت    بسیاری از  کهیطوربه  ؛شدبه نحو بارزتری نمودار می

  ی قدربهنژاد در ابتدا  وی جدا نمودند و البته شرایط و نحوه حمایت وسیع ایشان از احمدی
فراگ نسبت دادن  وسیع و  با  یا تالش داشتند  اشاره شد،  ایشان چنانکه  از  بسیاری  بود که  یر 

جمهور را  و شخص رئیس  وده در دولت وی آن را توجیه کرده انحراف به جریانی رخنه نم
از اتهام واگرایی با نظام مبرّا نگاه دارند و یا آنکه اغلب با سکوت با قضیه مواجه شوند و  



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 314

ولیت وی تنها منتظر پایان دوره وی بمانند. رهبری نظام افزون بر  مخصوصاً در دوره دوم مسئ 
پس از انتخابات   فزونیدارند، در جریان اختالفات رو به  هادولتحمایتی که معموالً از همه 

این فاصله    رفته رفتهتر دانسته بودند اما  نژاد را به خودشان نزدیک، نظر و مواضع احمدی1388
نژاد نسبت به رهبری  خصوص برای نمونه به دو رویکرد متضاد احمدیشد. در این  تر می عمیق

که او درباره رهبری گفته بود »در همه دنیا بگردیم رهبری    1384شود. یکی در سال  استناد می
تر از رهبر انقالب  تر و آزادمنشخواه تر، آزادیتر، مظلومتر، هوشمندتر، پاکتر، شجاععادل

ای گفت »بصیرت در این است که حق  در گفتگویی رسانه  1395سال  کنیم«؛ اما در  پیدا نمی
را بشناسی، یعنی چی حق با رهبری است؟ در کجا؟ اگر رهبری زمانی چیزی گفت و شما  

بمیری!؟«  باید  داشتی  دیگری  دوم  ( 2017نژاد،)احمدی  نظر  مورد  این  در  البته  دیگر   وی. 
مس  جمهورییس رئ دوران  از  او  که  مواضعی  اما  تا  نبود  بود  نموده  اتخاذ    ها سالئولیتش 

است. این در حالی است که روسای جمهور قبلی    یداکردهپو بلکه تعمیق    یافتهتداوم  ازآنپس 
رهبری داشتند، چه به لحاظ نظری  ازجملهبا انقالبیون دیگر و  یینظرهااختالف هرحالبهکه 

رایزنی  با  را  مسئله  نمودند  سعی  اغلب  و  نشکاندند  مستقیم  مقابله  به  را  کار  عملی  چه  و 
دولت    .نمایند  وفصلحل تمایل  با   نژادیاحمدهمچنین  آمریکا  با  مذاکره  به  دوم  دور  در 

رهب  شدید  هویتیمخالفت  مشکل  را  آمریکا  مشکل  که  زندگ  ری  و  مرگ  »مسئله  ی«  و 
  ی انقالب(. این نکته نیز از جهت منطق تعارض دولت و  1388ای، )خامنه  ، مواجه شددانستیم

های  دولت  ییزداتنش نژاد هم در نقد رویه  از این حیث حائز اهمیت بود که احمدی  یگر
بر آن بود که مشکالت   هامدتقبلی و هم در تأکید و اصرار بر لزوم توجه به توان داخلی تا 

گرایی و ابتکار به خرج  بر مواردی همچون لزوم عمل  مروربهمدتاً داخلی دارند اما  ای عریشه
. این در حالی است که در  دادیم ها عالقه نشان  برای رفع تحریم  ازجملهدادن در مذاکرات  

 شد.  « یاد میکاغذ پاره » عنوانبههای تحریم تر دولت از بیانیه ادبیات قبل
به   2011  یهاسالهای خاورمیانه و شمال آفریقا در حدود  در جریان خیزش   نژادیاحمد

کرده و تالش داشت این پدیده واژه »بیداری اسالمی«، از »بیداری انسانی« استفاده    ی جابهبعد  
این   (.1390نژاد،را فراتر از موضوعی صرفاً مرتبط با مسلمانان و اسالم توضیح دهد )احمدی

داللتی   از  نشان  جنبش  یکیدئولوژا  یرغ موضوع  چنین  توصیف  چبرای  داشت.  نین  هایی 
نیستند ناآشنایی  تعابیر  چندان  انسانی،  علوم  و  فلسفی  ادبیات  در  انقالبیون    ، مضامینی  اما 

 یژهوبهبپذیرند که چنین تعابیری از گفتار دولت منتسب به ایشان تراوش کند    توانستندینم
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روی کار آمدن این دولت داده بودند.  برای یرمادیغ ای که به لحاظ مادی و هزینه  همهباآن
نژاد، تالش برای کنار زدن گفتارهایی  ترین اهداف پشتیبانی از دولت احمدییکی از مهم

نبود   قبولقابلشدند و لذا دیگر برای ایشان بود که در اقتصاد و فرهنگ ناخالص انگاشته می 
 که دولت برآمده از تالش ایشان چنین ساز ناکوکی بنوازد.  

قالب اسالمی ایران از بدو امر خود را دارای رسالتی جهانی برشمرده و بر اشاعه پیام انقالب  ان 
احمدی  است.  ورزیده  تأکید  بشریت  سطح  در  در  انقالب  عام  وجه  نمودن  برجسته  با  نیز  نژاد 

اشاره     مورد یی  گرا اسالم خاص  همراهی با بیداری انسانی در سطح جهان، آن را فراتر از مطالبه  
با عدالت قرا  به همراهی منجی شیعی  این رهگذر  از  است؛ چنانچه وی  مبارزان  ر داده  خواهی 

گرای ونزوئال رسیده بود و هدف این دو را یکی و واحد  سردمداران چپ   ازجمله آمریکای التین  
نژاد با تأکید بر اشتراکات با بقیه جهانیان، تالش داشته تا انقالب را همسوی  دانست. احمدی می 

المللی نشان دهد و مطالبات مردم دنیا را در راستای همان منویات انقالب البته از  ت بین تحوال 
وجهی انسانی قلمداد کند و این چیزی است که در داخل نادیده گرفتن وجوه متمایز اسالم انقالبی  

های اسالمی از  که روزگاری توضیح و تفسیر عقالنی آموزه   گونه همان ،  درواقع شد.  تفسیر می 
شد، باور  از برخی مبانی دینی تفسیر می   غفلت به سوی جریان هایی از قبیل روشنفکری دینی،  

حلقه بهار در بازتفسیر تحوالت معاصر نیز به معنای نادیده انگاشتن بخشی از گفتار انقالبی بود.  
ل  اشتراکات  توجیه دولتمردان مذکور در باب  بر  تأکید  یا عبور از ظواهر  ی ف زوم  مابین ادیان و 

یژه روحانیت  و به شریعت برای نیل به باطن آن، به سبب آنکه مستلزم نادیده گرفتن تولیت انقالبیون  
حال ابعاد خاص و ویژه گفتمان  ین درع در مقام مرجعیت فکری و اداری گفتمان انقالب بود و  

این دسته از طرفداران انقالب قرار گیرد.    موردقبول توانست  کرد، نمی انقالب را کمرنگ می 
های انقالب در سطح جهانی ناراضی نبوده و از آن استقبال  بدون شک انقالبیون از توسعه آرمان 

می  که  هم  اینجاست  مسئله  اما  گفتار    ها آن کنند  بودن  پیشتاز  در  عمل  ابتکار  ندارند  تمایل 
رج شود ولی در اینکه ایرانیان باید بتوانند در عرصه جهانی  بخش جهانی از دست ایران خا یی رها 

های موسوم  یش گرا نژاد بلکه بین وی و گرایان و احمدی اصول   فقط نه بازیگری فعال باشند، بین 
رویکرد   انقالب به  مشابهت پسا  خاتمی  دولت  همانند  می ی  دیده  از    درواقع شود.  هایی  ایرانیان 

یژه در موقعیت کنونی دغدغه تبدیل  و به شان  مبانی فکری   رغم تفاوت در های مختلف، به طیف 
و لزوم جدی گرفته شدن در مناسبات سیاسی جهان کمابیش توافق    1ایران به یک بازیگر جهانی 

سوی    (. Rajaee,2007:238) اند  داشته  از  مواضعی  چنین  اتخاذ  که  است  آن  مهم  نکته  اما 
 

1 . World Player 
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های پیشین، در موضع گذار  ای برخی از دولت نژاد را نیز همپ نژاد و همفکرانش، احمدی ی احمد 
هایی از قبیل مکتب  بندی دال دهد. در گفتمان حلقه بهار مفصل از گفتار اسالم انقالبی قرار می 

انسان کامل و... درصدد درانداختن طرحی نوینی بود که هرچند   انسانی،  بیداری    براثر ایرانی، 
  توجه قابل حال حاکی از شکافی  ین درع ماند، اما    های متعدد و تفوق قدرت انقالبیون عقیم مخالفت 

تعارضاتی را    مرور به خود از متن اندیشه انقالبی برخاسته بود،    باآنکه در گفتار جریانی بود که  
شود که  تر می توانست با همه منویات آن همراهی نشان دهد. قضیه وقتی حساس نشان داد که نمی 

دولت  ی و  گر   ی انقالب توجه شود همه این تعارضات اغلب در چارچوب همان نزاع دائمی بین  
 یافته و حتی تعمیق گردیده است.  تداوم ی بازتولید و  ساز 

 گیرینتیجه. 4
بنیان  )ره(  از  امام خمینی  نمودند که بسیاری  تأکید  اواخر عمر خویش  انقالب در  گذار 

ی وضعیت انقالب و جنگ، با اتمام آن وضعیت باید به روال  مقتضا به  شده انجام کارهای  
قانونی بازگردد. این بدان معناست که امور بسیاری به فراخور شرایط انقالبی و نیازهای  
الزامات   از  یکی  یابد.  تداوم  طوالنی  مدتی  برای  نباید  که  بود  آمده  وجود  به  ضروری 

ساالری آن است  لیت یافته، مردم که در جمهوری اسالمی مقبو   گونه آن دموکراسی و یا  
الزام  تنظیم که  قواعد  و  سیاسی  بازی  دستگاه های  و  نهادها  مناسبات  به  گر  کشور  های 

اگر   دولت  شود.  شناخته  بیان    گونه آن رسمیت  سیاسی  ادبیات  از  مهمی  بخش  در  که 
بخشی امور جامعه  ناگزیر و الزمی است که برای سامان   شر شود،  قلمداد می   شر شود،  می 

یژه در دوران اخیر آن است که دولت باید  و به همواره نیاز بدان وجود دارد. اجماع نسبی 
ضعیف  معنای  به  هرگز  امر  این  گردد.  کوچک  و  نیست  محدود  دولت    ازقضا تر شدن 

کوچک  باید  و  دولت  چابک ین درع تر  و  حال  گردد  و  ین درع تر  نظارت  قدرت  از  حال 
بودن   مطلق  و  دائمی  و  تمرکز  تا  باشد  برخوردار  نیز  فراگیری  و  سراسری  کنترل  توان 

ی قرار گرفت،  موردبررس   اجمال به حاکمیت در آن ظهور و بروز یابد. آنچه در این نوشتار  
بر این نکته بود که دولت معموالً در نظام برآمده از انقالب، در وضعیت تقابل  ی  تأکید 

ترین نیروها نیز زمانی که تن  که انقالبی ی طور به گیرد؛  ی قرار می گر   ی انقالب ناخواسته با  
می  اداری  و  اجرایی  مقتضیات  می به  بازنمایی  انقالب  »دیگریِ«  صف  در  شوند.  دهند، 

ضعف بی  منکر  در  آنکه  امر  این  معنادار  تداوم  که  آنیم  بر  شویم،  دولتمردان  ی  ط های 
نشا دولت  مختلف  رویه  های  که  معنا  بدین  است  مذکور  معضل  بودن  ساختاری  از  ن 
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آیند، عمدتاً  ها هرگاه که درصدد عمل بر اساس مصالح عمومی و منافع کشور برمی دولت 
شود. بخش مهمی از این قضیه شاید در عدم شناخت  ی و قابل نقد ارزیابی می ارزش   یر غ 

ار کسانی که ولو با حُسن نیّت  ماهیت دولت مدرن باشد. دولت مدرن تنها ابزاری در اختی 
ای خنثی  خواهان استفاده از آن برای منویات خود برآیند، نیست؛ کما اینکه دولت مقوله 

نیست که بتوانند آن را    هم آن در دستان افراد و نهادهای خارج از    انعطاف قابل ی  کل به و  
طلوب باشد،  ای م ین خواسته چن هم به هر سمت و سویی که بخواهند سوق دهند. حتی اگر  

گر آن  ها بیان در ایران که کمابیش در همه انقالب   فقط نه تجارب دوران پس از انقالب  
هر چیزی را بدان تحمیل    دلخواه به توان  نفسه مقتضیاتی دارد که نمی است که دولت فی 

نظر   دقت  و  نظری  تأمل  نیازمند  کرد،  باید  چه  مورد  این  در  اینکه  خصوص  در  نمود. 
ا باید گفت گام نخست اذعان به وجود چنین مشکل ناگزیری در سامان  بیشتری هستیم ام 

های انقالب نیز در همین  ترین گفتمان به آرمان که نزدیک   گونه همان سیاسی ایران است  
های متعددی را فراهم آوردند. متأسفانه همچنان  دام تعارض گرفتار شد و موجبات تنش 

های صورت گرفته  شناسی رغم برخی آسیب به با گذر بیش از چهار دهه از عمر انقالب و  
همچنان گرایشی قوی وجود دارد که قضیه مذکور را به سطح افراد و یا جریاناتی خاص  

یابد، نمی فروکاسته و از ریشه  توان به  یابی ژرف آن پرهیز کند که اگر این روند ادامه 
مسئله   وفصل حل  برای چنین  انقالب  ایدئولوژیک  گفتمان  بست.  امید  بسیاری    ای 

های  مخصوصاً حامیان عمده آن زمینه و البته جذابیت الزم را دارد که با استناد به آموزه 
بپردازند اما شاید از فراز تجربه مکرّر   بین خود و دیگری  به مرزبندی  ی  ها سال همه آن 

ها تحلیل  شده زمان آن رسیده باشد که مشکل را ساختاری و فراتر از افراد و جریان ی سپر 
پویا و تغییرات در سطح آن  دولت ساز و بررسی کنیم. واقعیت آن است که   ی روندی 

تاریخ است.   در طول  در کلیت آن یک ی عبارت به امری مستمر  بار  دیگر، ساختار دولت 
نمی  نهاده  بنیان  همیشه  نهاد برای  دیگر  نیز همچون  انسانی  شود. دولت  و  اجتماعی  های 

برا   روز به نیازمند   تحقق  شدن  دارد  کارا ی  منظور ضرورت  بدین  است.  آن  در  یی الزم 
گشودگی و انعطاف الزم در سیستم بدین منظور وجود داشته باشد. واقعیت آن است که  

ی  تر بزرگ در نگاه نخست تنها بازوی اجرایی جزء    Governmentهرچند دولت در معنای  
، این است که دولت نهادی  شود، اما واقعیت آن چنانچه بیان شد دانسته می   Stateیعنی  

بی  و  ایدئولوژی خنثی  از  متأثر  و  ملهم  همواره  اجرایی  روندهای  و  نیست  و  طرف  ها 
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-های ارزشی و هنجاری متعددی هستند که خود را به حوزه اجرا تحمیل می گیری جهت 
در   کارآمدی  مسئول  دولت  اگر  نهاد    سطح کند.  و  است،    برنده   یش پ جامعه  آن  امور 

های اساسی برآمده از  مورد آن اهمیت فراوانی دارد. یکی از چالش ی در  مصلحت سنج 
های انقالب  ها و ارزش زیاد به آموزه   خاطر تعلق این موضوع است که نهادهای انقالبی با  

ها  که سیاست دولت ی درصورت کنند؛  برای خود هویتی فرا زمانی و فرا مکانی تعریف می 
عملی و عینی در مقاطع مختلف در جریان   مقتضیات  بامالحظه در زمان و مکانی خاص و 

دولت پاسخگوی روندهای موجود است، نسبت نهادهای دیگر با آن باید    و چون است  
لویاتانی آن   نوع  از  یا مطلق نمودن دولت  و  قوا  نفی توازن  معنای  به  این  روشن گردد. 

  قدر آن ،  نیست اما چنانچه تجربه انقالب اسالمی ایران در همان دهه نخست آن نشان داد 
مهم بوده که موجب شود رهبران انقالب نهادی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام  

و    موازات به را   دیگر  قوای  و  تعیین خط   مثابه به نهادها  و  رهبری  برای  مشورتی    بازویی 
مجمع بسته    ازجمله یی هر نهادی  کارا های کلی جمهوری اسالمی تعبیه کنند. البته  مشی 

شود، است. آنچه تجربه »راه  منطق آنچه »دولت« خوانده می   به توجه بایسته در خصوص 
دهد و اکنون برای جمهوری اسالمی حائز اهمیت زیادی گردیده این  « نشان می شده   ی ط 

و   موضوعی ساختاری  باید در حکم  به دولت  مربوط  و عملی  اجرایی  مسائل  است که 
چاره  و  تصدیق  مورد  گیرد،  نهادی  قرار  د   وگرنه اندیشی  امر  تداوم  این  صورت  ر 

تواند از سویی هم  هایی خاص، می های مربوطه و یا تقلیل آن به اشخاص و دولت بحران 
به   اینکه  های ایدئولوژیک منتهی گردد که  و کشمکش   ها تعارض بازتولید گردد و هم 

یت باید گفت دولت در منطق  درنها طلبد.  ای رادیکال می آن گاهی شیوه   وفصل حل منطق  
ی که خود دولت و تحقق  ا گونه به کسانی همچون هگل هدفی مهم را در بطن خود دارد  

می آن منویات   شمار  به  غایت  از  یک  بسیاری  برای  اما  دولت  یه نظر آید  معاصر،  های 
ناگزیر است  وسیله  نیز  اهدافی دیگر است. نظام جمهوری اسالمی  تأمین  ای در خدمت 

آنکه لزوماً دولت را  یف کند و بی بازتعر ی را  پسا انقالب دی دولت در دوران  فلسفه وجو 
نیز   را  الزاماتش  و  آن  واقعیت وجودی  دارد  بنشاند، ضرورت  بر صدر  از هر چیز  فراتر 

گر بین دولت و گفتمان انقالبی پرهیز شود. دولت  بپذیرد تا از چالش ممتد و البته تخریب 
احم  محمود  ریاست  به  دهم  و  اما  دی نهم  بود؛  انقالبی  گفتمانی  از  برخاسته  خود  نژاد، 

نژاد است  یژه در دوره دوم احمدی و به برانگیز آن حاکی از تغییراتی  بررسی مواضع چالش 
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گرایان انقالبی پدید آورد و از سوی  ی بین او و اصول توجه قابل که از سویی مرزبندی  
به عمل  نادیده    گرایی و در اولویت قرار دادن مصالح دیگر میل  به بهای  دولت را حتی 

نشان   انقالبیون  منویات  از  برخی  زمامداری  ی م گرفتن  در طول  نهم و دهم  دهد. دولت 
خویش، در تقابل بین دو منطق وفاداری بر اصول انقالبی، حداقل طبق قرائت بخش غالب  

یافته و  جریان اصول  به دومی گرایش  بردن مصلحت دولت  از  ین ازا گرایی، و پیش  رو 
تمان انقالبی فاصله گرفته و حتی طرد شد. بر این اساس طبق مدعای نوشتار حاضر،  گف 

توان دولت  یج دریافت و بر این نکته پای فشرد که نمی تدر به دولت نهم و دهم نیز گویی  
انقالبی در نظر گرفت   به اهداف  نیل  ابزاری برای  اقتضائاتی    چراکه را تنها  خود دولت 

 نماید. را به کارگزاران تحمیل می دارد که در عمل الزاماتی  
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