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Abstract 
Problem: The continuation and increasing intensification of the Contentious 
politics in contemporary Iran, which is an endless revolutions chain, coups, 
movements, uprisings, and political rebellions, have shown questions about 
the grounds and roots of this type of politics. In existing studies, the roots of 
political conflicts in Iran have been attributed either to the state or social 
cleavages. As far as the role of the state is concerned, it is usually focused on 
its structural aspects. This article omits the discussion about the structure of 
the state and focuses only on the functioning of the state 
Question: The question of the article is: What is the relationship between the 
continuation and intensification of Contentious politics in contemporary Iran 
with the practical priorities and orientations of the state in different periods of 
the contemporary Iranian history? 
Hypothesis: The hypothesis of the article is that the continuation and 
intensification of the Contentious politics has been caused by the imbalances 
and crises caused by the practical priorities and orientations of the state in 
different periods of contemporary Iranian history. 
 Method: In this article, the method of secondary analysis of historical data is 
used. Based on the data available in the historical sources, first, the process of 
the state's performance and priorities in different periods of contemporary 
history have been identified. Second, the process of accumulation of conflicts 
and conflicts arising from these performance and priorities has been shown. 
Third, the relationship between the two mentioned trends is shown. Finally, 
by using the "ideal type" method, an attempt has been made to design and 
present a model of the state, which seems to be able to reverse the process of 
conflict politics in Iran and lead to reconciliation politics. 
Findings: The findings of the research indicate that over the last two centuries, 
five different models of state (in terms of orientation and performance) have 
been effective, which are: self-rebuilding state, nation-building state, 
developmental state, redistributor state and expansionist state. Of course, this 
does not mean that the ruling states have only one of these functions at any 
time; Rather, there has often been some kind of overlap in two or three 
functions, but at each point, one orientation and function has been the priority 
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and focus of the state's attention. "Self-rebuilding state" appeared in a 
defective and discrete form during the Qajar era, but in a serious and effective 
way in the first decade of Reza shah’s rule (1921-40). The "nation-building 
state" also emerged weakly in the years after the constitutional movement, but 
seriously and effectively in the last decade of the Reza shah’s rule (1931-41). 
"Developmental state" emerged faintly in the second decade of Reza shah’s 
rule (1931-41), and seriously and effectively in the last fifteen years of 
Mohammad Reza shah’s rule (1962-78), and in the years after The Islamic 
revolution also took place in some periods such as the presidency of 
Rafsanjani (1989-96). The "redistributive state" appeared faintly in the last 
fifteen years of Mohammad Reza shah’s rule (1962-78) and more seriously 
and effectively in the first decade after the Islamic revolution (1979-88). 
Finally, the "expansionist state" appeared first in the last years of Mohammad 
Reza King’s rule (1973-78) and then more seriously and widely in the years 
after the revolution, especially in the last two decades (2001-2022). 
Analysis and Discussion: The analysis of the findings of the article showed 
that: in each of these five models of state, although they had some progress in 
realizing their main goals and priorities, but in addition to the historical delay 
in the desired orientation, there were failures in the same orientation. Selecting 
of the orientations have resulted of disproportionate strategies and policies by 
each of these states has also created new problems, conflicts and criticisms. In 
other words, the five patterns of the state have created a vicious cycle of crises, 
conflicts, instabilities and political violence and a chain of interruptions and 
breaks in the process of political, social and economic developments and It 
has resulted in the accumulation of crises in today’s Iran. 
Conclusion: The results of the article showed that the way out of the current 
state of Iran is the establishment of a state Patterns that can be called a 
"conciliatory state". Such a state must first of all emerge from within a 
comprehensive social contract. Then, based on democratic and efficient 
institutional arrangements and a coherent legal system, the main priority and 
goal should be to solve the conflicts affecting the country. This state should 
accept pluralism and competitive mechanisms in different political, economic, 
social and cultural fields. This state instead of authoritarian interventions in 
different fields, should be the guardian of territorial integrity and people's 
security, and only where the competitive mechanisms face problems with 
inadequacies and conflict of interest, it should intervene in the framework of 
democratic laws and mechanisms to compensate for, settle differences and 
conflicts Resolution, and establish and reproduce social balance and political 
stability. 
Keywords: Iran, State, Contentious Politics, Conciliatory Politics, Conflict 
Resolution 
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  در ایران معاصر 1دولت و سیاست تنازعی

 جو«  ضرورت گذار به »دولت مصالحه

 

 رانیا تهران، ،عالمه طباطبائیدانشگاه  یاسیعلوم س دانشیار      *ابوالفضل دالوری

 چکیده
  ش یپمنازعات را به  نیا   دیبازتول  یها و سازوکارهامعاصر، پرسش از سرچشمه   رانیدر ا   ی تنازع  استیتداوم س

نسبت داده شده   ی اجتماع یهابه شکاف ایبه دولت و  ایمنازعات  نیا موجود سرچشمه  اتیکشد. در ادب-ی م
است. شده   دیآن تأک  ینهاد  باتیترت   ایو    یبر وجوه ساختار  اینقش دولت پرداخته شده  که به هم   یاست. در اثار

  ی هااساس ظهور و عملکرد پنج نوع دولت را در برهه  نی مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده و بر ا  نیا
گرا، ساز، دولت توسعه کرده که شامل دولت خود بازساز، دولت ملت   ی شناسائ  رانیمعاصر ا  خیمختلف تار

نوبه خود ، گرچه بههادولت  نیاز ا  کیاست. مقاله نشان داد که هر    طلبو دولت توسعه  کنندهعیدولت بازتوز 
 ی بزرگ  یهای ها ناکامشده آن   نشیگز  یهااستیو س  هایو استراتژ  ی خیاند اما تأخر تارتهداش  ی هائشرفتیپ

انباشت بحرانهم به   ونشده است. مقاله شرط بر  ی اس یو تداوم منازعات س  دیها و تشدبار آورده که باعث 
 ر ی فراگ  ی رارداد اجتماع ق   کیاز    تواندی گرا« دانسته که ماستقرار »دولت مصالحه  ارمندیرا ن  تیوضع  نیرفت از ا

مختلف    یهادر عرصه   ی رقابت  یتکثر و سازوکارها   رشیو پذ  کیدموکرات  ینهاد  باتیسربرآورد و براساس ترت
در    انهیمداخله اقتدارگرا  یمنازعه قرار دهد و به جاخود را حل  ی کارکرد اصل  ی و اجتماع  یاقتصاد  ،ی اسیس

  ا ی  یبا کسر  ی درونجوش و رقابت  ی جامعه باشد و فقط انجا که سازوکارها  تیو امن  تیجامعه، پاسدار موجود
رفع اختالفات و حل منازعات مبادرت ورزد و    ها،ی به جبران نارسائ  شودی منازعه روبرو م  ایتعارض منافع  
 کند.  دیبازتول ار ی اسیو ثبات س ی تعادل اجتماع

  گر، عیگرا، دولت توزساز، دولت توسعه لت دولت خود بازساز، دولت م  ،ی تنازع  است یس  :واژگان کلیدی

  گرطلب، دولت مصالحهدولت توسعه 

 

1 - Contentious Politics 
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 مقدمه
ارائه میتصویری که در سال ایران  از وضعیت و روند تحوالت  اخیر  شود چندان  های 

مشکالت   خارجی،  روابط  مخاطرات  داخلی،  سیاسی  تعارضات  نیست.  امیدبخش  و  مثبت 
اقتصادی،  پیچیده حوزه کسبسردرگمیهای  محیط  آشفتگیوهای  و  های  های حوزه کار 

های اجتماعی و فرهنگی همگی آشکارتر از  و دیگر عرصه  زیستمحیطآموزش، بهداشت، 
ناظران  و  پژوهشگران  میان  در  یا  و  باشد  داشته  ارقام  و  آمار  ارائه  به  نیازی  که  هستند  آن 

های جاری  ها و بحرانرست چالش ها وجود داشته باشد. فهای بر سر اصل وجود آن مناقشه
های اخیر از سوی نهادها و مراکز مطالعاتی رسمی و یا پژوهشگران معتبر  کشور که در سال

می  خوبیبه  منتشرشده نشان  را  مسائل  گونه  این  عمق  و  بررسیابعاد  )مرکز  های  دهد 
 (.Gohardani and Tizro, 2019؛ 1400و فتاحی،  1396استراتژیک ریاست جمهوری، 

با رویکردها   ویژهبهو  1357های پس از انقالب  گرچه بسیاری از این مسائل با تحوالت سال 
های  های کالن داخلی و خارجی جمهوری اسالمی مرتبط است اما برخی از ریشهو سیاست 

 تر دارند.طوالنی مراتببهجستجو کرد که سوابقی  فرایندهاییدر ساختارها و  توانمیآن را 
ایران،   ائل مزبور، تداوم و تشدید فزاینده سیاست تنازعی در طول تاریخ معاصراز میان مس 

زنجیره در  را  خود  انقالب بی  ایکه  از  جنبش پایان  کودتاها،  قیامها،  شورش ها،  و  ها،  ها 
  سؤاالتی له  میت بیشتری برخوردار است. این مسئ از برجستگی و اه  داده،  نشانالتهابات سیاسی  

گذارد. در  ها و سازوکارهای بازتولید سیاست تنازعی پیش روی ما میرا در مورد سرچشمه
موجود سرچشمه  به شکافمطالعات  یا  منازعات  این  )دالوری،  های  اجتماعی  ؛ 1378های 

؛ گل  1394نائینی،  ؛ عطار و خواجه1393؛ نیاکوئی،  1393؛ قاسمی،  1387سمیعی اصفهانی،  
تا  شده است. همچنین،    دولت نسبت داده  به( و یا  1399ه و احدی،  زادمحمدزاده، اسماعیل

دولت   نقش  به  که  منازعات  آنجا  این  معموالدر  است  ساختاری    مربوط  وجوه  مبانی  )بر 
نهادی  سیاسی   اقتصادیا    شناختیجامعه ترتیبات  تمرکز    (یا  مثال،  .است  شدهدولت  برای 

. استدالل او این  شمردیماین وضعیت  ( سرشت استبدادی دولت را عامل  1372کاتوریان )
و  منابع  نامتعادل  توزیع  و  عام  قواعد  یا تضعیف  فقدان  باعث  از یک سو  استبداد  است که 

بخشارزش  میان  در  می ها  اجتماعی  مختلف  و  های  تنازعات  دیگر  سوی  از  و  شود 
استبداد /ومرجهرجپایان  زند. به این ترتیب، چرخه بیهای سیاسی ادواری را دامن میثباتیبی

ای   های »خودکامه« دولت  را ناشی از حاکمیت  این وضعیت  (1378شود. فوران )بازتولید می
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داری« مجری  جریان »ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه  داند که در چند سده اخیر و درمی
افول  برنامه و  ظهور  و  وابسته«  »توسعه  است.  »جنبش   درپییپهای  دانسته  مقاومت«  های 

کند که با سرشت دیکتاتوری خود  ( نیز این وضعیت را به دولتی منتسب می 1377براهامیان )آ
برنامه می»  هایمجری  ناهمگون«  »توسعه  و  متناقض«  باعث  نوسازی  و    گرفتن  یشی پشود 

های سیاسی  ثباتی ها و بیاجتماعی« بر »توسعه سیاسی« شده و انواع جنبش - »توسعه اقتصادی
( این مسائل را از یک سو به 1380. بدیع ) کندتصادی و اجتماعی را ایجاد میهای اقو بحران

حکومت »تجددگرایی«  میان  »کشاکش  »یمونیالنوپاترهای  و  »نظم  ییگرااعتراض«  و   »
( این وضعیت را با  1383و    1369ستیزی« حاکم بر جامعه ایرانی نسبت داده است. کدی )

های متعدد«  ها و کشمکشنوسازی« و وقوع »جنبش های مکرر در فرآیند افت و خیزعنوان »
نامد، آن را به »مداخالت مکرر خارجی« و جدال میان »دو فرهنگ متخاصم« یک »دولت  می

با   مترادف  را  وضعیت  این  بهنام  است.  کرده  منتسب  مذهبی«  »جامعه  یک  و  سکوالر« 
قلمداد کرده و آن »ناهماهنگی و نوسان در نوسازی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی« 

گرایی«  »یکسان انگاشتن تجدد با غرب  »نگرش یک بعدی« نخبگان فکری و سیاسی وبه  را  
)بهنام،   را  ( این وضعیت  1381(. امیراحمدی )1375از سوی این نخبگان نسبت داده است 

طبق  منازعات  به  را  آن  و  قلمداد کرده  انقالب«  و ضد  انقالب  تسلسل  دور  و  »استمرار  اتی 
و کارآمد« از یک    باثباتدولت  »طبقه متوسط« در ایجاد یک »  ی هاانقالبها و  ی جنبش ناتوان

  ها« از سوی دیگر، منتسب کردهو »فشارهای طبقه باال، دولت و متحدان امپریالیست آن   سو
ویژه ( این وضعیت را به »تداوم دولت رانتی«، به1396سرانجام، قنواتی و همکارانش ) .است

 اند. نسبت داده در طول سده اخیر
، اوالً  اند شده   متمرکز هایی که بر نقش دولت در ایران  شود پژوهش ی م همانطور که مشاهده  

اند؛ ثانیا رویکردها و  ی خود، ثابت و پایدار فرض کرده موردبررس ساختار دولت را در طول دوره  
اند. اما نگارنده این مقاله بر این باور است که ساختار  های دولت را ثابت و مستمر تلقی کرده سیاست 

توان  است که می یژه عملکرد دولت در طول دوره مورد نظر آن چنان متحول و متفاوت بوده و به و  
های متفاوت در این دوره طوالنی سخن گفت. در این مقاله از بحث در مورد ساختار  از »دولت« 

های اصلی دولت در هر یک از  کردهای عملی و اولویت شود و صرفا بر روی دولت صرف نظر می 
دهد که این رویکردها و  شود و به این سوال پاسخ می های تاریخ معاصر ایران متمرکز می برهه 
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های اقتصادی،  های مختلف تاریخ معاصر ایران چه تأثیری بر مسائل و بحران ها در برهه اولویت 
 ؟ شته است دا امروز ایران    مبتالبه اجتماعی و سیاسی  

. در این راستا، نخست  خواهد شدبرای پاسخ سوال پژوهش از روش تاریخی استفاده   
شودکوشش   آرمانی«  می  »نوع  ابزار  از  استفاده  لحاظ  1با  از  دولت  مختلف  الگوهای   ،

شود. آنگاه ظهور و افول متوالی الگوهای مختلف دولت در طول تاریخ    یی شناساکارکردی  
میالدی تا امروز( موردبررسی قرار گیرد. سپس  نقش هریک   19ی سده  ر ایران )از ابتداصمعا

های مورد اشاره نشان داد و سرانجام،  از این الگوها را در پیدایش و انباشت مسائل و بحران
 شود.  ها بر تشدید و تداوم سیاست تنازعی نشان دادهتاثیر این مسائل و بحران

 مبانی مفهومی -2

 مفهوم دولت  -2-1

ورزا یا قوه مجریه    یئتهنه به معنای مرسوم آن در زبان فارسی، یعنی    مقاله،دولت در این  
معنای   به  نظام  بلکه  )نظام  کل  دیگر    (سیاسیحکمرانی  عبارت  به  و  و  نهادها  مجموعه 

.  استکشور  هایی است که متولی و مسئول ساماندهی امور عمومی داخلی و خارجی  دستگاه
م همچنین  مقاله  این  لحاظ  در  از  نه  دولت  سیاسی  یاساختار  قوله  اقتصاد  یا    سرشت 

نهادی  یا    یشناختجامعه آن  آن  ترتیبات  طبق  لیبرال،  دولتمثال  )که  نظیر:  انواعی  به  ها 
بلکه  شوند(  استبدادی، مشروطه، اقتدارگرا، دموکراتیک و... تقسیم می  ،یررانت ،  سوسیالیست

 قرار خواهد گرفت.  یموردبررسآن « رویکردهای عملی » براساس
کرد: نخست،    یبندطبقهزیر    با دو معیار  توانیم  رویکردهای عملیرا از منظر    هاولتد

توان  آن است. بر این اساس می  اجتماعی  شمولیت   میزان نمایندگی واز نظر ارتباط با جامعه و  
تقسیم کرد که اولی متکی بر توافق اجتماعی است   3قص«نا »و 2ها را به دو نوع »کامل« ولتد

بخش از جامعه بر مبتنی بر »تفوق« یک  اما دومی،    کندمیو در عمل کل جامعه را نمایندگی  
بخش  مسلط  ها دیگر  بخش  فقط  و  اکثریت(  ست  اقلیت خواه  نمایندگی می )خواه  کند.  را 

 

تفهمی خود ابداع کرد. این مفهوم بار ارزشی و  -»نوع آرمانی« ابزاری است که ماکس وبر برای روش تاریخی -  1
ای از صفات منطقی )عام  هنجاری ندارد و به معنای »نوع مطلوب« نیست بلکه یک سازه مفهومی حاوی مجمو عه

 (  66-1383:73؛ فروند،  1384های اجتماعی است )وبر،خی پدیدهای و تاریهای مقایسهوانتزاعی( برای بررسی
2 - Complete State 

3 - Incomplete State 
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توفیق در ساماندهی امور عمومی و مواجهه با  بندی براساس میزان کارآمدی و  دومین تقسیم
بحران  و  ها  دولت   ست.هاچالش  نیز  اساس  این  را  بر  »کارآمد«  توانیمها  نوع  و   1دو 

های معطوف به تحکیم و تداوم اجرای سیاست و    طراحی  درتقسیم کرد که اولی    2»ناکارآمد« 
کند اما دومی در این مورد با شکست روبرو موفق عمل می ثبات و تعادل سیاسی و اجتماعی 

طبقهالبته  شود.  می اساس  این  بر  آرمانی»بندی  و    « نوع  دنیای    هاییژگیواست  در  نامبرده 
 .واقعی نسبی است و به صورت طیف دیده می شود

ها  را بر اساس رویکرد عملی و اولویت   ها دولت»نوع آرمانی«،  به همین ترتیب و بر اساس  
به گونهنیز می از آنهای مختلفی طبقهتوان  پنج گونه  اینجا  ایران  بندی کرد. در  ها که در 

 3«باز ساز شود: نخست »دولت خود  اند به اختصار معرفی می و عمل کرده  ظاهرشدهمعاصر نیز  
های خود دولت است.  توانمندسازی و نوسازی دستگاه  که اولویت و تمرکزش بر بازسازی و

دولت از  گونه  این  جهانی  میتجربه  را  شکلها  در  در توان  کرد.  مشاهده  متفاوتی  های 
های مطلقه  در قالب دولت   19تا پایان قرن    18کشورهای غربی این نوع از دولت از اوایل قرن  

همچنین در بسیاری از کشورهای موسوم به   (Linz. 2009و   1390ظاهر شدند )آندرسون، 
(. دوم، 1362است )اورس،    شده تجربههای متفاوتی از این الگوی دولت  جهان سوم نیز شکل 

های اجتماعی  که تمرکز خود را بر نوسازی جامعه و تقویت همبستگی   4« ملت ساز»دولت  
از می انواعی  اساس  بر  و  ملی  دولت  قالب  در  دولت  از  نوع  این  در    گذارد.  ناسیونالیسم 

مختلف جهان ظهور کرده مثالکشورهای  برای  در    ،است.  میالدی  نوزدهم  اوایل سده  در 
بوده مستقر  دولت  از  الگو  این  آلمان  در  همان سده  اواخر  در  و  در  فرانسه  همچنین  است. 

جنبش پیروزی  از  بعد  دولت  الگوی  این  داشتند،  مستعمراتی  سابقه  که  های  کشورهایی 
که    5گرا«(. سوم، »دولت توسعهLinz. 2009; James, 1996نه  ظاهر شد )  طلبااستقالل

دهد. این الگو از  پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن کشور را در اولویت قرار می
اند.  اند که از لحاظ توسعه دچار تأخر تاریخی بودهظهور کرده ییکشورهادولت معموال در 

ماندگی تاریخی کشور خود به مداخله  ا به منظور جبران عقبنخبگان حاکم بر این کشوره
های میان مدت و گاه درازمدتی را برای  زنند و برنامهبیشتری در اقتصاد و جامعه دست می

کنند. برای مثال، دولتمردان های توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین و اجرا می پیشبرد برنامه
 

1 -Efficient State 

2 -Inefficient State 

3 - Self-Rebuilder State 

4 - Nation-Builder State 

5 - Developmental State 
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فاصل وقتی  نوزدهم  قرن  اواخر  از  غربیآلمان  همتایان  با  را  خود  به  ه  کردند  مشاهده  اشان 
. این الگو از به تفاریق از سوی  آوردند  ی رومتمرکز برای پیشبرد فرایند توسعه    یزیربرنامه

شد. در نیمه دوم    گرفتهیش پهای کمونیستی در  دولتمردان شوروی و چین بعد از تحکیم نظام
بسیار از سوی  الگو  نیز همین  میالدی  بیستم  از کشورهای  سده  آسیای    توسعهدرحالی  در 

البته همه آن  گرفتهیش پ  و آمریکای التین در  یجنوب شرق  اندازه موفق  شد که  به یک  ها 
-منابع در میان گروه  یعباز توزکه    1«کنندهیعباز توز(. چهارم، »دولت  1400ویچ،  نبودند )لفت

هایش قرار  ها و سیاستامهای اجتماعی در جهت کاهش فقر و نابرابری را در اولویت برنه
دهد. این الگوی دولت نخستین بار در اواخر سده نوزدهم در آلمان ظاهر شد و در سده می

دنبال شد. در دهه از سوی کشورهای کمونیستی  بیشتری  با شدت  از  بیستم  اولیه پس  های 
از   الگوی خاصی  نیز  دوم  توزجنگ  دولتتوسط    یعباز  از  غربی  بسیاری  اروپای    درهای 

 Kuhnle)شود  ها اطالق می مفهوم »دولت رفاه« در واقع به این گونه دولت ،شد گرفتهیش پ

& Sander, 2010).  که افزایش قدرت نظامی به منظور بسط    2طلب«پنجم، »دولت توسعه
دستور  نفوذ خود در دیگر کشورها  و حضور و دخالت در فراسوی مرزهایش را در اولویت و  

های مدرن مربوط های قدیمی، تا آنجا که به دولتدهد صرفنظر از امپراطوری قرار می  کار
های   استعمارگر سده  فران  19و    18است، کشورهای  هلند،  نظیر  و  میالدی  انگلستان  و  سه 

ها های بزرگ سده بیستم نظیر آمریکا و شوروی نیز در زمره این نوع از دولتهمچنین قدرت
 .(Becke, 2019)گیرند قرار می

 3« سیاست تنازعی» -2-2

  ،است که در آن  سیاست و ارتباطات سیاسیاز    ییالگوبه معنای  در این مقاله  سیاست تنازعی  
طوالنی با تعارضات   ش ی وبکمفرایندهای سیاسی در یک دوره   ، تعامالت وهاکنش  ،هامنش

. در تعریفی دیگر، سیاست تنازعی به  است  ختهیدرآمو منازعات شدید تخاصمی و حذفی  
گیرد. به عبارت دیگر، در این  این معناست که در آن دولت آماج ادعاهای متعارض قرار می

های دولت مستقر با مناقشات  سیاستها و  الگوی سیاست، مناصب سیاسی و اهداف، برنامه 
شود. این نوع سیاست معموال با منازعات  پایانی از سوی نیروهای سیاسی رقیب روبرو میبی

 .    (Tilly, 2005)های مستمر همراه است ثباتی و بی
 

1 - Redistributor State 

2 -  expansionist State 

3 - Contentiuse Politics 
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 چارچوب مفهومی پژوهش  -2-3

گونه خالصه کرد:  این   توانیم باال، چارچوب مفهومی مقاله را    یمفهومبر اساس مباحث   
شدت سیاست تنازعی در یک کشور از یک سو با میزان دربرگیری اجتماعی دولت و از  

دولت برای مواجهه با مسائل   ی نشیگزهای  سوی دیگر با تناسب رویکردها و تعادل اولویت
مثال،   برای  است.  مرتبط  کشور  مبتالبه  نیارهای  طوالنی،    یهاولتدو  دوره  یک  در  که 

های متعادلی را در  اجتماعی ناقصی داشته باشند و رویکردهای متناسب و اولویت  شمولیت 
گرفت.    خواهند  قرارهای ناتوان و ناموفق  عملکرد خود اتخاذ و انتخاب نکنند، در زمره دولت

اجتماعی و سیاسی  های اقتصادی، سو باعث افزایش و انباشت بحراناز یک یهادولتچنین 
ها  شیده شدن آنها و تعارضات مختلف اجتماعی و کآن موجب فعال شدن شکاف  تبعبهو  

ها و منازعات برآمده از این  شوند و از سوی دیگر در مقابله با چالش به عرصه سیاست می  
. به این ترتیب، تخاصم و منازعه  آورندیم  ی روها به سرکوب و خشونت  تعارضات و شکاف 

های عمیق ذهنیت و فرهنگ عمومی  شود و در الیهه رایج عرصه سیاست تبدیل میبه سک
می  میرسوخ  شکل  فرایندی  چنین  درون  از  واقع  در  تنازعی  سیاست  تداوم  کند.  و  گیرد 

 دهد:یابد. نمودار زیر مدل مفهومی مقاله را نشان میمی

 

 رویکردهای عملی دولت در ایران معاصر . 3
معیاری که در باال ارائه شد، یعنی میزان دربرگیری اجتماعی دولت و میزان توفیق    بر اساس دو

اولویت و  مناسب   رویکردهای  اجرای  و  گزینش  در  سیاست آن  و  نیمرخ ها  متعادل،  های 
لحاظ ارتباط  گونه به تصویر کشید: الف( از این  توانیمرا  دو سده اخیر  ایران طیدولت در 

کرده  از جامعه را نمایندگی می   ،فقط بخشی و گاه بخش بسیار کوچکیغالبا  دولت    ،با جامعه
  ساز نهیزم  این رویکرد،   .است  کردهیمگرفته و یا طرد و سرکوب  نادیده می  شی وب کمو بقیه را  
  ،سیاستی و عملکرد  یری گجهتاز لحاظ  . ب(  های سیاسی بوده استها و بیگانگی شکاف
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یا عرصهدولت   معمعموال یک عرصه  قرار    و محدودی    دودهای  اولویت  داده و  میرا در 
ها  با چالش   ن یتعارض آفرو    نامتوازنای  و به این ترتیب مواجهه  نهادهیوامهای دیگر را  عرصه

  ها تیاولوهمچنین دولت در ایران معاصر از لحاظ استراتژی و  و مسائل کشور داشته است.  
اصلی دوره  و رویکردهای عملی  در طول  متمایزی  موردبررساش  پنج چهره  در  مقاله   این 

دولت  -4 ؛گراتوسعهدولت  - 3  ؛ ملت سازدولت  -2  ؛ساز  باز  دولت خود-1است:    ظاهرشده
توز توسعه طلب -5 و  کنندهعیباز  فوران،  1378)دالوری،    دولت  مقاله،   (.  1377؛  ادامه  در 

شرح داده    اختصاربهدولت    شدهتجربهعملکرد، دستاوردها و پیامدهای هر یک از پنج الگوی  
ها و  بر تشدید و دوم بر تداوم  ها نخست بر ظهور و انباشت تاریخی بحرانشود و تأثیر آنمی

 سیاست تنازعی بررسی خواهد شد. 

 « ساز  بازظهور و عملکرد »دولت خود   -3-1

ایران با فشارهای نظامی و سیاسی    شدن  روبرومیالدی و به دنبال    19های سده  نخستین دههاز   
های غربی، بخشی از کارگزاران حکومتی به تدریج به این خودآگاهی رسیدند که با  دولت

توان در مقابل این فشارها مقاومت  سازمان سنتی و ناکارآمد نظامی، اداری و مالی موجود نمی
برای بازسازی و تقویت سازمان حکومت انجامید. این    هاییتالشآگاهی به  کرد. این خود

ها که از سوی تعداد اندکی از نخبگان سیاسی بود غالبا با مقاومت درباریان و رهبران  تالش
فرایند بازسازی و نوسازی دولت در دوره   بنابراین شد. کار روبرو و خنثی میمذهبی محافظه 

و   نرفت  پیش  و  قاجار چندان  استقالل سیاسی کشور  به تضعیف شدید  امر  این  ناکامی در 
انجامید )اشرف،   »نیمه مستعمره«  به یک  (. یکی از  Bakhash, 1977و     1359تبدیل آن 

هایی چون قفقاز و آسیای مرکزی  های پی درپی ایران در جنگ پیامدهای این ناکامی شکست
جهانی اول و قرار گرفتن ایران    و همچنین اشغال ایران از سوی کشورهای درگیر در جنگ

استراتژی بازسازی   جنگ بود.  ازآنپس های اولیه  در آستانه فروپاشی سیاسی و تجزیه در سال 
، 1299میان دو جنگ جهانی، مشخصاً پس از کودتای اسفند    در فاصلهو نوسازی دولت البته  

نظیر ارتش و    گیری و تحکیم برخی نهادهای جدیدبا جدیت بیشتری دنبال شد و به شکل
 . (Banani, 1961)بوروکراسی انجامید 

این، فرایند بازسازی دولت از چند مشکل و آسیب در امان نماند. نخست این که    باوجود
بنابراین،    .ماندگی بودالمللی دچار تأخیر و واپس این فرایند در مجموع نسبت به محیط بین 

ن را از میان بردارد. دوم این که این  های خارجی از پیش مسلط بر ارانتوانست نفوذ قدرت 
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و سرشتی   کرد پیدافرایند با چند فرایند دیگر ازجمله با نوسازی اجتماعی و فرهنگی تداخل 
خود گرفت. سوم این که استراتژی بازساری دولت، اصوال بر تقویت هرچه بیشتر   آمرانه به
در عین حال نهاد دربار را  های نظامی و پلیسی و بوروکراسی دولتی تمرکز داشت و  دستگاه 

ئی و گاه دیکتاتوری  باقی گذاشت و به این ترتیب، فرصت و ظرفیت اقتدارگرا  نخوردهدست
. چهارم این که، در این استراتژی، نهادهای حقوقی و قضائی نیز تحت سلطه  را فراهم کرد

های نظامی و بوروکراتیک قرار گرفتند و از استقالل و کارکردهای خود  دربار و دستگاه
حل منازعات سیاسی بازماندند. این چهار خصیصه، نقش مهمی در انباشت سیاست    ویژهبه

ایران در جنگ جهانی دوم و  تنازعی داشت و این تنازعات بالفاصله پس از اشغال نظامی 
 شد.    آشکار رضاشاهفروپاشی ارتش و بوروکراسی  

 « ساز  ملتظهور و عملکرد »دولتِ  -3-2

در اواخر سده نوزدهم میالدی بخشی از الیت فکری و سیاسی دریافتند که عالوه بر حوزه سیاسی  
های متعددی مواجه  های اجتماعی و فرهنگی کشور  نیز با مشکالت و نابسامانی و دولت، حوزه 

های عمومی و نبود ارتباط و تعامل  گاهی سوادی اکثریت قریب به اتفاق مردم، ضعف آ است. بی 
گروه  و  کشور  مناطق  شکل میان  مانع  اجتماعی  مختلف  همبستگی  های  جدید  الگوهای  گیری 

ماندگی  نوبه خود ضعف و فتور دولت و عقب اجتماعی )همبستگی ملی( است و این موضوع به 
باعث تالش  مسئله  این  است.  تشدید کرده  را  پیون کشور  تقویت  برای  از طریق  هایی  ملی  دهای 

انتشار کتاب  مدارس جدید،  ایجاد  فرهنگی شد.  و  اجتماعی  روزنامه نوسازی  مجله ها،  و  های  ها 
های مدنی و سیاسی و ترویج الگوهای جدیدی از روابط و معاشرت  بخش، تأسیس انجمن آگاهی 

به خود  ویژه پس از جنبش مشروطیت سرعت بیشتری  ها بود که به اجتماعی از جمله این تالش 
های پس  های اقتصادی که در سال های سیاسی، تضعیف شدید دولت و بحران ثباتی گرفت. البته بی 

سازی  از جنبش مشروطیت گریبان کشور را گرفت مانع پیشرفت فرایند نوسازی اجتماعی و ملت 
 .  (Bill.J., 1972; Bakhash, 1987)شد  

فت، الگوی خاصی از نوسازی  ای گرکه دولت جان تازه  1299پس از کودتای اسفند   
اصلی دولت )پهلوی اول( تبدیل شد.   کار  دستورفرهنگی به    سازییکسان  باهدفاجتماعی  
سازی زبان و عمومی و بهداشت، یکسان  آموزشسازی و شامل توسعه  ملت  باهدفاین الگو  

این الگوی    باوجود  پوشش بود. بازسازی دولت در     سازیملتاین، اجرای  فرایند  همچون 
تداخل با فرایند دولت سازی و دست باالی نهادهای اداری و نظامی سرشتی صوری و آمرانه  
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به خود گرفت. این وضعیت، عالوه بر تشدید تعارضات اجتماعی و فرهنگی ناشی از شکاف  
های قومی  ها کهن نظیر شکاف سنت و مدرنیته،  به تحریک و فعال شدن پنهان برخی شکاف 

انجامید که تعارضات و منازعات ناشی از آن، پس از سقوط دولت  و شکاف دین و دولت  
 .قراردادبرای چندین سال تحت تأثیر خود  سی ایران راپهلوی اول عرصه سیا

غالبا    همآنبا مالیمت بیشتری،    1330و    1320های  سازی در دهه نوسازی اجتماعی و ملت
ویژه باید به نقش جنبش  رد بهبه صورت خودجوش و نه از سوی دولت، دنبال شد. در این مو

موسوم   ، دولت در چارچوب برنامه1340سازی اشاره کرد. در دهه ملی نفت در تعمیق ملت
به   نسبتا رادیکال نظیر اعطای برخی حقوق سیاسی و اجتماعی  به اقداماتی  انقالب سفید  به 

حات ارضی و اعزام  در روستاها )نظیر اصال   گرایانه   نوهای  زنان و همچنین اجرای برخی برنامه
سپاهیان دانش، بهداشت و ....( مبادرت کرد که به ادغام اجتماعی و ملی کمک کرد اما از  

اجتماعی و فرهنگی،  نظیر تشدید شکاف دین و دولت و همچنین    آفرین   تعارضپیامدهای  
 .  خالی نبودهای فرهنگی در شهرهای بزرگ و تنش ها تعارض آشکارتر شدن

سازی  های فرهنگی و فرایند ملتمعکوسی در سیاست گیریجهت 1357پس از انقالب 
پیش  نوعی    عبارت   به گرفته شد.  در  از  به    گرایی  امت دیگر، حمایت  حاشیه راندن  شیعی، 

قرارگرفت.   کار  دستورهای مذهبی و همچنین کمرنگ کردن نمادهای ملی در  دیگر گرایش 
خود عرصه سیاسی ایران را    نوبهبه،  اجتماعی و فرهنگی ناشی از این رویکردها  هایتعارض

 .(Rahimi, 2018)  ها دامن زدو به منازعات هویتی در این عرصه قراردادتحت تأثیر 

 گرا« ظهور و عملکرد »دولت توسعه -3-3

فرایند تضعیف و فروپاشی اقتصاد سنتی و خودکفای ایران در طول سده نوزدهم میالدی، که  
همر غربی  کشورهای  تجاری  تسلط  به  با  )متکی  پیرامونی  اقتصاد  یک  ظهور  باعث  بود  اه 

های اولیه پس از  صادرات مواد خام و واردات مصنوعات خارجی( شد. این وضعیت از سال 
توسعه   ضرورت  متوجه  را  اقتصادی  فعاالن  از  بخشی  و  سیاسی  الیت  مشروطیت  جنبش 

به   و  کرد  ا  هایی تالشاقتصادی  تأسیسات  ایجاد  برای  ناپایدار  و  جدید محدود  قتصادی 
گاه طوالنی در ادوار   هاییوقفه. این رویکرد با ساخت وادار)شرکت، کارخانه، بانک و ...( 

بعدی ادامه یافت و در مقاطعی که ثبات سیاسی برقرار و درآمدهای نفتی بیشتر بود )نظیر  
بیشتری ادامه یافت. در    1356تا    1334و    1319تا    1313های  سال با سرعت  توسعه صنعتی 

های آخر منتهی به  ها استراتژی جایگزینی واردت دنبال شد و در سالخش اعظم این دوره ب



 49 |  ابوالفضل دالوری 

 

قرار گرفت. با وقوع انقالب و سپس درگیر    کار  دستورانقالب توسعه صنایع سنگین نیز در  
شدن کشور در جنگ عراق، برای یک دهه فرایند توسعه اقتصادی متوقف شد اما  پس از  

دوباره   توسعه صنعتی صورت گرفت که    هایی تالشپایان جنگ  در  آن   ترین مهمبرای  ها 
( بود. توسعه صنعتی در همه این  1368-76دوره هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی )

،  بنابراین مقاطع با رشد سریع بخش خدمات اعم از بازرگانی و خدمات عمومی همراه بود و 
مالحظهدگرگونی قابل  رواهای  و  ساختارها  در  کرد.  ای  ایجاد  اجتماعی  و  اقتصادی  بط 

ها رشد سریع شهرنشینی و ظهور اقشار و طبقات نوپدید شهری بود این دگرگونی   ترین مهم
 (. 1400؛ دلفروز، 1369)سوداگر، 

های مود اشاره به علت محوریت  گرایانه در برهه   های توسعه ها و سیاست باوجود این، استراتژی 
درآمد  به  شدید  وابستگی  و  تأثیر  دولت  تحت  شدت  به  که  این  بر  نفتی، عالوه  نوسان  پر  های 

مالحظات سیاسی و امنیتی قرار داشت و معموال با دیکتاتوری یا اقتدارگرایی همراه بود، از لحاظ  
رویکرد،   این  نتیجه  نبود.  برخوردار  چندانی  پویائی  و  تعادل  ثبات،  از  نیز  اجتماعی  و  اقتصادی 

ای بود.  های طبقاتی و منطقه ه و کشور، و تشدید  فساد و نابرابری هایی از جامع ای شدن بخش حاشیه 
های و منازعات ناشی از این مسائل، عرصه  (. تعارض 1392؛ رفیع پور،  1358به عالوه )هالیدی،  

 ی اخیر به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. سیاسی ایران را طی نیم سده 

 « کنندهتوزیع  بازظهور و عملکرد »دولت  -3-4

های آشکار جامعه ایران در بخش اعظم تاریخ معاصر آن است.  نابرابری و فقر یکی از جلوه  
های اولیه پس از جنبش  منابع به سال  توزیع  بازدر    ،های معطوف به مداخله دولتنخستین ایده

شعارهایی نظیر ها با  کوچک از سوسیالیست  هاییگروهگردد. در آن دوره  مشروطیت بازمی
های کشاورزی میان روستائیان در صحنه سیاسی ایران  لکیت خصوصی و تقسیم زمینما  الغای

-این، گروه  باوجودکردند.    نظیر پارلمان نیز راه پیدا   نهادهایی ظهور کردند که بعضاً به درون  
  های خود های بعد توفیق چندانی در تحقق ایدههای مزبور چه در آن دوره و چه در دوره 

های مستعجل محلی )نخست  ر مقاطع کوتاهی با تشکیل برخی حکومتپیدا نکردند و فقط د
آذربایجان پس از جنگ دوم( اقداماتی محدود و    در گیالن پس از جنگ اول، سپس در

زمین  تقسیم  برای  دادند.موقت  صورت  کشاورزی  اوای  های  دهه  در  جریان   1340ل  در  و 
های کشاورزی میان زارعان  تقسیم زمیناجرای برنامه موسوم به »انقالب سفید« نیز موضوع  

با محدودیتکردن کارگران در سود کارخانه   و سهیم اجرا  در  البته  که  دنبال شد  و  ها  ها 
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ی از  های اولیه پس از انقالب نیز الگوی(. در سال1398هایی همراه شد )هوگلند،  نشینی عقب
وستائیان یا تغییر قانون کار  های کشاورزی به ر مین ز، در قالب واگذاری بخشی از  توزیع  باز

های بعد به حاشیه رفت. در دوران  به سود کارگران دنبال شد که این رویکرد نیز در سال
بندی کاالهای اساسی اجرا شد. در  جنگ نیز با هدف مدیریت وضعیت جنگی، برنامه سهمیه

ببا شعار عدالت  نژاداحمدینیز کابینه    1392تا    1384های    فاصله سال از  خواهی  استفاده  ا 
 (. 1395های نقدی میان مردم دست زد )سرزعیم، درآمدهای هنگفت نفتی به توزیع یارانه

فاقد  در دولت  توزیع  بازبه طور کلی رویکرد    و  ناپیوسته، سطحی  ایران ضعیف،  های 
به استقرار یک نظام رفاه عمومی و    گاههیچمناسب بوده است. این رویکرد    سازوکارهای
نینجامیده و  تأمین اجتماع  پایدار  یارانه  که  ویژه آنجابهی منسجم و  های مصرفی  به صورت 
غیر  یارانه  ویژهبهدنبال شده ) دلیل  به  و  دنبال داشته  به  منابع را  اتالف هنگفت  انرژی(  های 

  1383و    1391ها افزوده است )عظیمی،  خود و در مجموع بر نابرابری  نوبهبههدفمند بودن آن  
 (.  1389ن، راغفر و همکارا

 طلب«ظهور و عملکرد »دولت توسعه -3-5

ای بود.  از آن  تا میانه سدۀ هجدهم میالدی دولت ایران یک بازیگر مستقل و نسبتا قدرتمند منطقه   
پس، موازنه قدرت در جهان و منطقه به زیان ایران تغییر کرد و طی دو سده بعد، دولت ایران به یک  

های بزرگ تبدیل شد. باوجود این، پس از افزایش نسبی قدرت  وابسته به قدرت ای و  بازیگر حاشیه 
گذاری  های دولت ایران برای تأثیر میالدی، اولین تالش   1970نظامی و اقتصادی ایران در میانه دهه  

ای و جهانی آغاز شد. پذیرش نقش موسوم به »ژاندارم خلیج فارس«  های منطقه مستقیم بر سیاست 
کیسینجر و به دنبال آن، مداخالت نظامی در مناطقی چون عمان و  - کترین نیکسون در چارچوب د 

جنبش  سرکوب  به  کمک  منظور  به  جمله  اریتره  از  شوروی،  حمایت  مورد  کمونیستی  های 
داشت.    1350طلبانه ایران در نیمه نخست دهه  هایی بود که نشان از سیاست خارجی توسعه تالش 

گیری و مضمونی متفاوت  و استقرار جمهوری اسالمی، با جهت این رویکرد با سقوط رژیم شاه  
های  دنبال شد. »صدور انقالب«، »دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفین جهان« و »کمک به جنبش 

ها در آغاز به  شد. این سیاست هایی بود که در این دوره دنبال می بخش« از جمله سیاست آزادی 
گرا و  های مالی به برخی نیروهای اسالم دئولوژیک و کمک صورت غیر مستقیم و در قالب نفوذ ای 
هایی نظیر حضور نظامی  های اخیر به صورت مستقیم در قالب شیعی در کشورهای همسایه، و در سال 

ها یا نیروهای سیاسی و نظامی در مناطقی چون لبنان، عراق، سوریه  یا کمک آشکار به برخی دولت 
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های  های هنگفت در بخش نظامی و توسعه سالح گذاری مایه و یمن پیگیری شده است. همچنین سر 
 .   (Farhi and Lotfian. 2012)ها ارزیابی کرد استراتژیک را نیز باید در راستای همین سیاست 

های اخیر آثار و پیامدهای اقتصادی، سیاسی و  ویژه در سالدولت، به  طلبانهتوسعهرویکرد  
از منابع و بودجه عمومی    روزافزونیصیص بخش  است: تخ  داشته  پی امنیتی متعددی را در  

های  های نظامی و امنیتی؛ قرار گرفتن در معرض فشارهای روزافزون قدرت کشور به حوزه 
بین  نهادهای  و  تحریم  مواجههالمللی،  غربی  تهدیدات  با  افزایش  و  طوالنی  و  سنگین  های 

  های تعارض ها و ث تشدید چالشخود باع نوبه بهامنیتی، از جمله این آثار و پیامدها بوده که 
 اجتماعی و منازعات سیاسی داخلی شده است.

 ها تحلیل یافته . 4
های دولت در هر یک از  دهد که رویکردهای عملی و اولویتمرور مختصر باال نشان می

گزینهبرهه اشاره  مورد  برای    وبیش کمای  های  نارسای  یرویاروی ناگزیر  ویبا  مشکالت    ها 
شود.  است. باوجود این، سه مشکل اساسی در همه این رویکردها دیده میخاص آن برهه بوده

این  رویکردها  نخست  این  همه  ناپیوستگی    وبیش کمکه  و  ناموزونی  تداخل،  تأخیر،  دچار 
ها و تحقق اهداف مورد نظر، و باعث انباشت هرچه  اند. این موضوع مانع پیشرفت برنامهبوده

ها، دولت  که در همه این ادوار و برهه. دوم این است  شدهمسائل و مشکالت کشور  بیشتر  
ساز )اعم از ناسیونالیستی، پوپولیستی  انگار و یکسانهای یکساناز منظر ایدئولوژی    وبیش کم

ها و تمایزات  است. این موضوع مانع پذیرش تفاوت   نگریستهمیگرایانه( به جامعه  و اسالم
.  است  شدهمیها به خطوط تعارض و منازعه  و فکری و باعث تبدیل آن فرهنگی، سیاسی  

برخوردی حذفی و سرکوبگرانه با منتقدان،    وبیش کمها، دولت  که، در همه این برههسوم این 
بسیاری از    راندن  حاشیه  بهمخالفان و معترضان داشته است. که این موضوع عالوه بر طرد و  

در    ویژهبهتشدید ذهنیت و فرهنگ تنازعی و تخاصمی،  های کشور، باعث  نیروها و ظرفیت 
سیاسی   و  است  شدهعرصه  رویکردها  این  برآیند  ادواری  هاگیریجهت.  ظهور  باعث   ،

خشونت در  منازعات  مکرر  انقطاع  و  اختالل  و  سو  یک  از  محلی  و  ملی  سطوح  در  آمیز 
ها و  اشت بحرانفرایندهای اصالح، نوسازی و توسعه از سوی دیگر شده که حاصل آن، انب 

های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گسترش و تعمیق هر چه بیشتر تعارضات و  نابسامانی
ها سیاسی در سه  اخیر تندتر  است. ضرباهنگ ناآرامی اخیر بوده  هایدر دهمنازعات سیاسی  

  ده شها بیشتر  ها کمتر و شدت آنشده است. به عبارت دیگر، فاصله زمانی وقوع این ناآرامی
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های سه دهه اخیر یعنی از  های زمانی و شدت ناآرامیاین موضوع را با نگاهی به توالی  .است
بهار   پائیز    1371شورش  به خوبی  می  1401در مشهد تا اعتراضات سراسری در طول  توان 

با این    رویارویی(. تداوم رویکردهای رایج دولت در  Farzanegan, 2022مشاهده کرد )
ها، که اغلب از نوع انکار، تخطئه و سرکوب بوده نه فقط بهبودی در اوضاع ایجاد  ناآرامی

زا  از این وضعیت آسیب   رفتبرونها افزوده است. بنابراین، راه  نکرده بلکه بر مسائل و بحران
 های دولت جستجو کرد.  را باید در تغییر بنیادی رویکردهای عملی و اولویت 

 1«گرا مصالحه ضرورت گذار به »دولت . 5

 گرا  مصالحهچیستی دولت  -5-1
های  سیاست   ها و گیری « به الگوی ارتباط و تعامل دولت با جامعه و جهت گرا   مفهوم »دولت مصالحه   

توزیع    گر« باز   کار اصلی »دولت توزیع   داخلی و خارجی آن داللت دارد. همان طور که مثال دستور 
ائی و تأمین سطح مطلوبی از نیازهای اولیه و خدمات عمومی برای کلیه شهروندان  منابع برای فقرزد 

وفصل منازعات موجود و  زمان برای حل گرا« نیز تالش هم   است دستورکار اصلی »دولت مصالحه 
ها و تعارض های سیاسی، اجتماعی،  خیز )شکاف   های منازعه ها و زمینه همچنین شناسایی حوزه 

گیری و ظهور منازعات جدید است. به عبارت  فرهنگی( به منظور جلوگیری از شکل اقتصادی و  
دور باشد ثانیًا، اولویت    گرا دولتی است که اوال خود از سیاست تنازعی به   تر، دولت مصالحه خالصه 

اش حل تعارضات و منازعات میان نیروهای اجتماعی با یکدیگر و با دولت باشد.  و کارویژه اصلی 
قرارداد محور، کثرت چنین دول  بر این که  از یک  تی عالوه  قانونمند است  گرا، دموکراتیک  و 

 ای قدرتمند و مستقل برخوردار است.  دستگاه قضائی حرفه 
شود. نخست، منظور از دولت نه  گرا الزم است به چهار نکته توجه  در بحث از دولت مصالحه 

گرایانه    که، تحکیم و توفیق رویکرد مصالحه است. دوم این   فقط قوه مجریه بلکه کل نظام حکمرانی 
جو« یعنی پذیرش و حمایت این رویکرد از سوی    در دولت، مشروط و مبتنی بر »جامعه مصالحه 

گرایانه به معنای    که، رویکرد مصالحه نیروها و نهادهای اجتماعی و عموم شهروندان است. سوم این 
  های دولت لت مصالحه گرا همه کارویژه منتفی شدن دیگر کارکردهای متعارف دولت نیست. دو 

عبارت    دهد. به مدرن را در قالب یک رویکرد جامع و در عین حال معطوف به حل منازعه انجام می 
تواند دیگر رویکردها را به صورتی متناسب  رویکرد« است که می   گرایی« یک »کالن   دیگر »مصالحه 

 

1 - conciliator State 
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توان یکبار برای  حل منازعه این نیست که می   که، منظور از دهد. چهارم این و هدفمند در خود جای  
ناپذیر  بسا پایان ای پایان داد. اصواًل تضاد و تعارض، بخشی گریزناپذیر و چه همیشه به هرگونه منازعه 

از زندگی اجتماعی و سیاسی است. بنابراین، منظور از دولت مصالحه گرا این است که روابط و  
های داخلی و خارجی  همچنین محتوا و سازوکارهای سیاست کردارهای نهادها و نیروهای سیاسی و  

ها به تناقضات و منازعات  تنظیم شود که هر چه بیشتر مانع تبدیل تضادها و تعارض   ای باز گونه به 
 آمیز، ویرانگر و ضد توسعه شود. تخاصمی، خشونت 

 1گرا مصالحهدولت   بندیصورت. 2-5
مبانی    جو  مصالحهدولت   شامل  دولت  این  نمادین«  »الیه  دارد.  پویا  و  چندالیه  ساختاری 

مشروعیت بخش آن است که باید متناظر با همه مردمان ساکن در کشور ایران باشد . تجربه  
می نشان  ایران  معاصر  اسطورهتاریخ  آن  یا  این  بر  صرفاً  سیاسی  مشروعیت  ابتناء  که   دهد 

تدریج  عقیدتی و ایدئولوژیک، بالفاصله یا به  آن برساخته  ، و این یا گرایانه  قومتاریخی یا  
دایره   از  را  جامعه  از  بزرگی  می  شمولیتبخش  بیرون  سیاسی  حاشیه   گذاردنظام  ای  یا  

سازد. بنابراین الزم است نظام سیاسی براساس یک مبنای نمادین فراگیر بازسازی و استوار  می
  بر، قومی و مذهبی در ایران ابتنای نظم سیاسی  شود. تکثر موجود اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

 طلبد.  یک قرارداد اجتماعی مبتنی بر حق حاکمیت برابر عموم شهروندان کشور را می  پایه
نظیر    هاییگرایش ها و  شامل پذیرش و ترویج ارزش  مصالحه گرا»الیه گفتمانی« دولت  

  ویژهبهکل سپهر اجتماعی،  ، همزیستی، مدارا و پرهیز از تخاصم و خشونت در  گراییکثرت
شکل  است.  سیاست  عرصه  سیاسی،  در  فضای  گشودگی  نیازمند  الیه  این  توسعه  و  گیری 

های تشکل، رقابت، نقد و گفتگو در میان نیروهای سیاسی و مدنی  است. این افزایش فرصت
به  طور که در سطور باال اشاره شد    الیه در ایران معاصر بسیار نازک و شکننده است. همان

علل و دالیل متعددی، ذهنیت سیاسی عمومی در ایران هنوز تا حدود زیادی از نوع تنازعی  
به مواضع  به سرعت  نیروها و کنشگران سیاسی را در گفتار و کردار  این ذهنیت،  و  است 

می سوق  خشونت  و  سرکوب  طرد،  تخاصمی،  ترویج  تعارضی،  شرایطی  چنین  در  دهد. 

 

است. این گزارش توسط نگارنده این مقاله با  این بخش از مقاله با استفاده موثراز گزارشی  با عنوان »ملزومات سیاسی توسعه پایدار« نوشته شده  -  1
مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه جمهوری  در کتاب    1383زاده و دکتر علی مرتضویان تدوین شده و در سال   همکاری دکتر حسین سیف 

  نوسازی، توسعه و دگرگونی سیاسی    پانزده مدل نیز در کتابی با عنوان    1388چاپ رسیده و در سال  ریزی به از سوی سازمان مدیریت و برنامه   اسالمی 
 شود. یف زاده( بازنشر شده است. به این وسیله از هر دو استاد تشکر می )تألیف دکتر حسین س 
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از سوی نخبگان اجتماعی و فرهنگی،    ویژهبهمند عزمی جدی  نیاز  گرایانه  مصالحههای  ارزش 
 های عمومی، نیروهای مدنی و نظام آموزش عمومی است.  رسانه 

دولت   ساختاری«  گرا»الیه  حق    مصالحه  اعمال  که  است  نهادی  ترتیبات  نوعی  شامل 
محقق می و  میسر  را  مردم  و چارچوب  حاکمیت عموم  مبنا  بر یک  سازد. چنین ساختاری 

ای از  نهادها و سازوکارهای دموکراتیک است  قی متوازن استوار است و شامل مجموعهحقو 
شوند و قوای مقننه و مجریه ان بر اساس انتخابات  که بر اساس اصل تفکیک قوا تنظیم می 

آزاد و رقابتی و قوه قضائی آن بر اساس استقالل از عرصه سیاست و منطبق با اصول حقوقی  
 .  ای استو ضوابط حرفه 

ثابت و یکسان نیست. رویکردهای عملی آن تابع    مصالحه گراکارکردی« دولت    »الیه
عرصه از  یک  هر  در  که  است  الزاماتی  و  موقعیتشرایط  یا  رخ  ها  مکانی  و  زمانی  های 

حوزه می که  ایران  امروزین  شرایط  در  مثال  برای  از  نمایاند.  اجتماعی  و  اقتصادی  های 
در مراحل    مصالحه گرابرد، یک دولت  رنج می  گیریجهتنهادی و اختالالت    هاینارسایی

کارکردهای   بر  خود  سازی»آغازین  مرحله   1«قابلیت  این  در  دولت  بود.  خواهد  متمرکز 
ها بتواند ی است تا با استفاده از آنای تنظیمی، تقویتی و حمایتی باالیه نیازمند ایجاد ظرفیت

به ببرد:امور زیر را  فعالیت -1  پیش  تنظیم  و  منابع  اقتصادی در جهت رقابتی  تخصیص  های 
شفاف و  فعالیتکردن  این  فرصت - 2ها؛  سازی  متوازن  متعادلتوزیع  جهت  در  سازی  ها 

گوناگون  بخش کشور؛    اقتصادیهای  مختلف  مناطق  جهت  -3و  در  اداری  نظام  اصالح 
اصالح  -4  ؛ت کشورو نظام مدیری  بوروکراسی کاهش حجم و افرایش کیفیت و کارآمدی  

های علمی و  های عمومی، کسب توانمندی نظام آموزشی و علمی در جهت تعمیق آگاهی 
تقویت امنیت عمومی)داخلی(  - 5  ؛کاربردی و در یک کالم در جهت پیوند پژوهش با توسعه

اقتصادی و سیاسی، کارآمد  و  اجتماعی  قانونمند کردن روابط  ملی،  اعتمادسازی  از طریق 
منطقهکردن دستگاه اجتماعی و  اقتصادی و  تعادل  ایجاد  مهار گروههای دولتی،  های  ای و 

امنیت ملی- 6  ؛خودسر از طریق    تقویت  و  توانمند  ارتقای )خارجی(  های دفاعی و طراحی 
 المللی.  ای و بین زدایانه و تعاملی در روابط منطقهپیشبرد یک سیاست فعال تنش 

ام  مصالحه گرابنابراین، دولت   ایران  باید نقشی  روز بهدر  ویژه در مراحل آغازین خود 
های اداری،  کانونی در ساماندهی امور عمومی ایفا کند و این نقش نیازمند نهادها و سازمان

نظامی و مالی قدرتمند و کارآمد است. البته این به معنای افزودن بر تعداد و حجم نهادها و  
 

1 - Capability Building  
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و آشفتگی فعلی دولت ناشی از فربهی   های موجود نیست؛ زیرا بخشی از ناکارآمدیسازمان
نیازمند    مصالحه گراو مازاد نهادی و سازمانی آن است. بنابراین، کارآمدی و انسجام دولت  

در مراحل اولیه خود   مصالحه گرا، دولت هرتقدیربههر چه بیشتر دولت است.  سازی چابک
نهادها در موقعیت باالدستی  اش، نسبت به دیگر  ها و رویکردهای عملیبه علت ملزومات نقش

را    گراییمداخلهاقتدارگرائی و    سویبهگیرد. البته این موضوع خطر حرکت دولت  قرار می
تضمین و تداوم رویکرد حل منازعاتی در همین مرحله نیازمند سازوکارهای  دهد.  افزایش می

ز طریق پذیرش  تقویت استقالل قوا ا  - 1ها عبارتند از:  آن   ترین مهمنظارتی خاصی است که  
- 2 ؛ های تخصصی خودهای حکومتی در قلمروها و حوزهخودمختاری نهادها و کارگزاری 

میان گروهت مطالبات در  بیان  و  منافع  پذیرش حق تشکل  از طریق  های  قویت جامعه مدنی 
ها  تقویت فرایندهای دموکراتیک از طریق توسعه آزادی -3  ؛های اجتماعیمختلف و شبکه 

 ی و تقویت سازوکارهای رقابت و مشارکت سیاسی.  های سیاسو تشکل
 را در مراحل اولیه آن نشان می دهد:  مصالحه گرانمودار زیر ساختار دولت 

 

زاده، مرتضویان، دالوری در  در مرحله مقدماتی )سیف مصالحه گرادولت   بندیصورت : 1نمودار 

 ( 244: 1388، زادهسیف

ود از جایگاه کانونی و نقش مسلط خود فرود تر خ در مراحل پیشرفته  گرامصالحهدولت  
جایگاهی همسطح با دیگر نهادها و نیروها و ایفای نقش میانجی    سوی بهتدریج  آید و بهمی

های پیشرفته اقتصادی و تحکیم سازوکارهای بازار،  کند. به موازات تقویت بخشحرکت می 
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به کنترل حوزه  مینیاز  توسط دولت کاهش  اقتصادی  توسعه جامعه  یابد.  های  با  به عالوه، 
های اجتماعی، توانمندی جامعه برای ساماندهی خودجوش افرایش  مدنی و تقویت سرمایه

یابد. همچنین با تقویت رابطه متقابل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و همچنین افرایش تعامل  می
المللی، تهدیدات  میان جامعه مدنی و افکار عمومی داخلی با جامعه مدنی و افکار عمومی بین 

می کاهش  نیز  تدریج  خارجی  به  منازعه  حل  رویکرد  پیشرفت  موازات  به  بنابراین،  یابد. 
از امر ساماندهی به نهادها و نیروهایی نظیر احزاب سیاسی، بازار، جامعه مدنی و    هایی بخش 

از  ای  تدریجی، بخش فزاینده  تمرکززداییشود. همچنین با  های غیردولتی واگذار میسازمان
 شود.  امور به نهادهای محلی محول می 

یابد که  ترین مرحله خود به الگویی از دولت تحول میدر کامل گرایی مصالحهرویکرد 
نامید. در این مرحله، دولت اگرچه نقش کانونی     1گرای مدنی«توان آن را دولت »تعاملمی

گیری از  فه را  با  بهرهکند اما این وظی خود را در تأمین امنیت داخلی و خارجی حفظ می
های ساختاری )وابستگی متقابل( و نیروی بازدارندگی و با کمترین تنش و درگیری  ظرفیت

می تعیین انجام  و  فزاینده  نقش  مدنی  نیروهای  و  نهادها  مرحله  این  در  در  کنندهدهد.  ای 
در اثر توسعه    نیروها   کنند. این نهادها و ساماندهی و توسعه و تعالی زندگی اجتماعی ایفا می

بین  و  داخلی  محیط  با  تعامل  و  تکنولوژیارتباط  توسعه  با  که  طور  المللی  به  ارتباطی  های 
ارتباطی و تفاهمی بیشتری هم در مقیاس ملی و   هایظرفیتای  تسهیل خواهد شد از  فراینده

بین  مقیاس  در  برخوردار  هم  تقویت  شد  خواهندالمللی  برای  بیشتری  امکان  این وضعیت   .
آمیز تعارضات منافع  مسالمت  وفصلحلو    پذیریمسئولیتخالق مدنی، مشارکت داوطلبانه،  ا

ها و نیروهای مدنی را فراهم خواهد کرد. در این مرحله الگوی  و منازعات سیاسی میان تشکل 
یابد. با تعمیق روابط  اقتدار سیاسی و سازوکارهای مشارکت و نظارت سیاسی نیز تحول می

گیری یک فرهنگ  المللی و شکلقتصاد و جامعه در هر دو سطح ملی و بین کارکردی میان ا
و   اقتصادی  بازیگران  میان  روابط  تنظیم  برای  دولت  اقتدار  کاربرد  به  نیاز  جهانی،  مدنی 

در سطح داخلی، بیشتر نقش یک    ویژهبهاجتماعی و فرهنگی کاهش خواهد یافت و دولت،  
منازعات احتمالی را ایفا خواهد کرد و امنیت    وفصل حلمیانجی برای سازش منافع متعارض و  

عمومی با کمترین حد استفاده از نیروی اجبار و خشونت تأمین خواهد شد. در این مرحله،  
های اجتماعی  عالوه بر دولت، بازار و احزاب سیاسی نیز از سوی نیروهای مدنی و جنبش

 

1 - Penetrative-Civic State 
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ها به ایجاد  نابرابری و انحصار جلوگیری  گیرند تا از گرایش آن مورد نظارت و کنترل قرار می
 دهد:  را در مراحل تکاملی خود نشان می مصالحه گراشود. نمودار زیر ساختار یک دولت 

 .

 

زاده، مرتضویان، دالوری در  در مرحله پیشرفته )سیف مصالحه گرادولت   بندیصورت  -2نمودار

 ( 245: 1388، زادهسیف

 گرا مصالحهشرایط و ملزومات گذار به دولت  . 5-3
به دولت   نیست.  چندان ساده و همواره  گرا    مصالحهگذار  نشان در دسترس  تجربه جهانی 

پروژهمی فرایندها،  از  سیالی  و  پیچیده  ترکیب  معموال  گذار  این  که  کنش دهد  و  های  ها 
این گذار از درون  اجتماعی و سیاسی است. به عبارت دیگر، بخشی از شرایط و ملزومات  

آید. بخشی دیگر، نتیجه  های کالن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم میفرایندها و پویائی
شود  و اجرا می  گرفتهپیش ها و اقداماتی است که از سوی نخبگان حاکم در  ها و سیاستبرنامه

نظر این    های نیروهای بیرون از حکومت است. از نقطهها و کنش و بخشی نیز محصول جنبش 
شرایط و تسهیل این گذار    سازی فراهمنقشی کانونی در    و باید  توانندمقاله  نخبگان حاکم می

  ترینمهمایفا کنند. پذیرش و ایفای این نقش البته نیازمند شرایط و ملزومات خاصی است که  
  های های ساختاری و تعارضبه محدودیت گذارانرهبران و سیاستها عبارت از آگاهی آن
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تراتژیک  ها از بینشی اسکارکردی آشکار و پنهان وضع موجود از یک سو و برخورداری آن
تمامی   از  استفاده  با  پروژه  این  پیشبرد  و  طراحی  برای  دیگر،  از سوی  منشی خردمندانه  و 

 ها، نیروها و منابع موجود است.فرصت

 گیرینتیجه
ها و  را در مورد سرچشمه  سؤاالتی تداوم و تشدید فزاینده سیاست تنازعی در ایران معاصر،  

روی   پیش  منازعات  این  بازتولید  میسازوکارهای  موجود  ما  مطالعات  در  گذارد. 
شده است. تا  دادهاجتماعی نسبت    هایشکافهای این منازعات یا به دولت و یا به  سرچشمه

بر وجوه ساختاری دولت، یعنی  مربوط است معموال  در این منازعات    آنجا که به نقش دولت
. این مقاله بر  است  شدهیا ترتیبات نهادی دولت تمرکز    سیاسی  اقتصاد یا    شناختیجامعهمبانی 

های اصلی و عملکردهای دولت  نقش رویکردهای عملی دولت و به عبارت دیگر بر اولویت
های تاریخ معاصر ایران تمرکز کرده و بر این اساس پنج نوع دولت را به در هر یک از برهه

لت  ، دوساز  ملت، دولت  ساز  بازاست: دولت خود    داده  قرار  موردبررسی و    شناساییشرح زیر  
 طلب.  و دولت توسعه کنندهتوزیع  بازگرا، دولت توسعه

بند و گسسته در طول دوران  ساز« به صورتی نیم باز در مقاله نشان دادیم که »دولت خود
قاجار، اما به صورتی جدی و موثر در دهه نخست حکومت پهلوی اول ظاهر شد. »دولت 

مشروطه، اما به صورت جدی و  های پس از جنبش  « نیز به صورت ضعیف در سالساز  ملت
رنگ  « به صورتی کمگراتوسعهموثر در دهه آخر حکومت پهلوی اول سر برآورد. »دولت  

ظهور    1356تا    1342های  در دهه دوم حکومت پهلوی اول و به صورت جدی و موثر در سال
»دولت   در  کننده توزیع  بازکرد.  رنگ  کم  صورت  به  به  1357تا    1341های  سال «  طور و 

ی کرد. سرانجام »دولت خودنمای  1357تر و موثرتری در دهه اولیه پس از انقالب بهمن  دیج
های پس از  های حکومت پهلوی دوم و سپس در سال طلب« نخست در واپسین سالتوسعه

 است. در دو دهه اخیر رخ نشان داده ویژهبهانقالب، 
داد  نشان  دولت    مقاله  این  از  یک  تحقق  هر  در  اولویت ها  و  خود  اهداف  اصلی  های 

هایی داشتند اما به علت تأخر تاریخی در انتخاب رویکرد مورد نظر و همچنین به علت  پیشرفت 
استراتژی  سیاست گزینش  اتخاذ  و  نامناسب  ناکامی های  دچار  نامطلوب،  هم  های  بزرگی  های 

های سیاسی  ها و خشونت اتی ثب ها، منازعات، بی بحران   ها دور باطلی از دولت این  ناکامی  اند.  شده 
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و   ت   ی ا ره ی زنج   ایجاد کرده  و    وسعه از وقفه و گسست در روند  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی و 
 ها شده است.  در مجموع موجب انباشت بحران   که فرهنگی را در پی داشته  

ر  داند. چنین دولتی د « می مصالحه گرا از این وضعیت را در استقرار »دولت    رفت برون مقاله راه  
. سپس براساس ترتیبات نهادی  سر برآورد وهله اول باید از درون یک قرارداد  اجتماعی فراگیر  

دموکراتیک و کارآمد و یک نظام حقوقی منسجم، اولویت و  هدف اصلی خود را حل منازعات  
باید تکثر و سازوکارهای رقابتی را در عرصه  این دولت  قرار دهد.  مبتالبه کشور  و  های  مزمن 

و  مختلف   بپذیرد  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  در  جا به سیاسی،  اقتدارگرایانه  مداخالت  ی 
به  ها حوزه  باشد.  ی مختلف، بیش از هر چیز، حافظ تمامیت ارضی و امنیت داخلی و خارجی 

درون  سازوکارهای    هر جا و فقط    کند   فا ی ا تر، این دولت باید نقش پاسدار جامعه را  عبارت خالصه 
شود در چارچوب نظام حقوقی به  و رقابتی با کسری، تعارض منافع یا منازعه روبرو می   جوش 

ها، رفع اختالالت و اختالفات و حل منازعات مبادرت ورزد و تعادل اجتماعی و  جبران نارسائی 
 ثبات سیاسی دموکراتیک را تضمین و بازتولید کند. 
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