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:چكيده

سياسي در ايران بعد در اين مقاله تالش شده است تا به اين سوال پاسخ داده شود كه تحوالت

و چه عواملي بر اين تحوالت تأثير گذار بوده  و سوي جريان داشته است؟ از انقالب در چه سمت

ها ضمن بررسي براي پاسخ دادن به اين سوال است؟ تالش،ي مطرح شده در اين موردديدگاه

تاش و سوي چارچوب ديدگاه سيستمي به بررسيدر ده و آينده پژوهي سمت حوالتتروندها

دسياسي در ايران بعد از انقالب بپرداز

: كليديگانواژ

 ديدگاه سيستمي تحوالت سياسي ايران، ايران، جمهوري اسالمي، انقالب اسالمي،

 Email: yahyafozi@yahoo.com 02818371606: فاكس*
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 مقدمه
سه دهه گذشته راه طي طي كـرده اسـت كـهيانقالب اسالمي در ايران و نشيب را  پرفراز

و آينده آن باشد تواند نشان دهنده ارزيابي دقيق اين روند مي در حقيقـت بحـث. مسير انقالب

و تحليل مسير تحوالت سياسي در ايران بعد از انقالب از يك سو نوعي آسيب  شناسي انقـالب

به اين منظور در اين مقاله تالش شده است تـا.استاز سوي ديگر نوعي آينده پژوهي انقالب 

كه تحوالت سياسي در ايرا و سـوي به اين سوال پاسخ داده شود چه سمت ن بعد از انقالب در

چه عواملي بر اين تحوالت تأثير گذار بوده اسـت؟ و بـراي پاسـخ دادن بـه ايـن جريان داشته

و نقد ديدگاهيسوال، ابتدا در بحث  به بررسي  مـسير تحـوالت سياسـي مربـوط بـه اييهـ نظري

مي شود پردا اجتماعي در ايران راخته  براي تحليـل خـود در تا بتوانيم چارچوب نظري مناسب

م و سپس بر اساس آن به تحليل اين تحوالت بپردازيمزببين نظريات .ور يافته

هابررسي: بحث نظري.الف ي مختلف در تبيين تحوالت بعد از انقالب در ايرانديدگاه
؛ برخي اين تحـوالت را دوريسه ديدگاه مهم وجود داردهادولت تحوالت تاريخي بارهدر

آنتبرخي مسيري و گروهي ديگر ميك خطي و.دانند را مسيري تعادلي  در ادامه بـه بررسـي

مي شودپرداها نقد اين ديدگاه .خته

 ديدگاه دوري.1.الف
ها برخي متفكران در تحليل تحول مي كنند دولت از. از ديدگاه دوري استفاده  ابن خلدون

ن مي خستينجمله آن متفكراني است كه وي. امان اين نوع تحليل محسوب كرد را از پيشگ توان

طـول عمـري«يـك دولـت، ماننـد يـك فـرد، دارايكه.كند با تحليل تحوالت تاريخي بيان مي

سه نسل، يا حدودهادولتاست عمر» طبيعي و موتـور سال، تجـاوز نمـي 120 معموالً از كنـد

و ضعف عصبيت در دولت مـي  تـه وي نـسل اول بگف.)1375:25 خلـدون،( باشـد تحول نيز قوت

مي  كه سرزميني را با تهاجم فتح كرده كساني را در بر كه در شهرها اسـكان گيرند و هنگامي اند

و عصبيت زندگي صحرانشيني خود را حفظ  ،ولـي در نـسل دوم. كنندمي يافتند تا مدتي نيرو

و قناعـت. شود آثار زندگي شهري پديدار مي و اقتدار شاهانه جاي زندگي سـاده و تجمل آميـز

مي  دل خـاطره.گيـرد عصبيت بين افراد را و اميـدي كيفيـات گذشـته هنـوز در هـا زنـده اسـت

به آنها از بين نرفته است دست به بوته اما با فرا رسيدن نسل سوم، عصبيت. يابي مجدد ي ها كالً

و در اينجاست كه امپراطوري فراموشي سپرده مي و از كار افتاده«شود  سرنوشـتي جـز» فرتوت

و گروه بينابودي ندارد ميه ديگر با عصبيت جديد بجاي آنها . رسندقدرت



و سوي تحوالت سياسي اجتماعي  255 بعد از انقالب در ايرانسمت

و تالشي را در زنـدگي توين آرنولد بي نيز مانند ابن خلدون، فرايندي از تولد، رشد، ركورد

مي  و اجتماعي مشاهده به. كند سياسي به ها يا دوره جاي درنظر گرفتن ملت او عنـوان هاي زماني

مي تي خود، جوامع كامل يا تمدن واحد مطالعا  و در واقع معتقداست ها را مورد مطالعه قرار دهد

به  در عنوان جزئي از يك فرايند بـزرگكه هر ملت را بايد .)1387:67تـوين بـي،( نظـر گرفـت تـر

و مبتكر در مواجهـه بـا معارضـات بي رشد تمدن به نحوه بگفته توين ي عمل يك اقليت خالق

ي سراشـيبي فـرا معمـوالً نقطـه. بگفته وي اما هيچ تمدني رشد نامحدود نـداردو بستگي دارد

ح مي و ارائه راه و آن هنگامي است كه اقليت خالق ديگر قادر به عمل مناسب ولرسد  نيست

كه تمدن مي دهند  ديگر را پايـه ريـزييدر نهايت اين گروه جاي خود را به گروه خالق ديگر

كه توين تصوي، مجموعدر.مي كنند نگر دورهـاياكنـد نمايـ بي از تـاريخ بـشر ترسـيم مـي ري

و اضمحالل تمدن .)همان( هاست مداومي از تولد، رشد، افول

ميرا» گردش نخبگان«يا» نخبگان يا برگزيدگان«نظريه توان در قالب نظريات دوري نيز

و كُنه انقالبات سياسي از نظر پاره. بندي كرد صورت اس ايتاليايي،شنو جامعهتجوهره

و لياقت جابه كه استعداد هاي گذشته جايي يك دسته از نخبگان جديد با نخبگان فرسوده است

كف داده بي را براي استمرار حاكميت خويش از و مردم در اين ميانه تنها سپاهيان و اند نام

.)1379:124: نقيب زاده( اند نشان اين نخبگان با تدبير در مبارزه براي تصاحب قدرت بوده

كه كرين برينتون براساس تجربه ترميدور انقالب نيز واژه ها بكار انقالببرخي اي است

كه تمامي انقالب.بردمي سه مرحله شامل حكومت وي معتقد بود به عبور جبري از ها محكوم

و سرانجام ترميدور يا پايان انقالب خواهند بود روها، ميانه ،(حكومت تندروها .)54: 1382 برينتون

و دولت در جوامع نوعي دور اسـت كـه شـامل در واقع در اين ديدگاه ها، تحوالت سياسي

و مرگ مي  و مجدداً اين روند با شكل مراحل تولد، رشد، اوج، افول گيـري دولـت جديـد شود

به اين نظريات، برخي محققان تالش كرده.آيد بوجود مي  و از جملـه اند تا انقـالب با توجه هـا

ما و از تكرار مراحل يازبنقالب ايران را تحليل كرده و در نهايـت نيـز بـهدور در انقالب  كننـد

و ترميدور كه تحوالت بعد از انقالب نشان دهنده نـوعي عقـب انقالب برسند پايان و معتقدند

و دور شدن از و انقالبي اوليه بوده استاهارزشگرد  بـه در واقع.)1363:78 بازرگان،(ي اسالمي

و سوم، شاهد كم .ايـم هاي انقالب بودهو عصبيتهاارزشرنگ شدن تدريج با ظهور نسل دوم

م و سوي تحوالت در انقالب ايران نيز تكرار روند .ور خواهد بودزبو معتقدند كه سمت

 روند تحوالت نظام سياسي در ايران بعد از انقـالب ارزيابي در نقد اين نظريه بايد گفت اما

م بر اسا مي،تر طوالنيي مدت زمان،ور اوالًزبس نظريات ؛گيـرد حداقل حدود سه نسل را در بر

سه دهه گذشـته نيـز بـا ايـن نظريـات همخـواني واقعيت،ثانياً و روند تاريخي در ايران طي ها

و روح  خـورد بطوريكـهي انقالب هنوز با قوت در جامعه ايران به چـشم مـي ارزش ها نداشته
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ي انقالب هنوز در بين اكثريت جامعه طرفدار داشـتههاارزشيانه با تأكيد بر شعارهاي اصولگرا

. كه نمونه آن پيروزي دولت نهم براساس همين شعارها بوده است

 ديدگاه خطي.2-الف
هـاي سياسـي گرايي، مسير دگرگوني اي ديگر از متفكران با تأثير پذيري از نظريه تكامل پاره

و اي مـدرن مـي جامعه سنتي بـه جامعـه اجتماعي جوامع را خطي از  و الگـويي تكـاملي داننـد

و تك خطي براي همه جوامع بـشري مطـرح مـي  و معقدنـد همـه پيشرونده اما يكسان سـازند

آنبه صورت جبري جوامع  كه غرب در سير را طي كرده است روان مـيمدر مسيري و باشـند

و اجتماعي واحد  كه همـان مـدل غربـي اسـت خواهنـد نهايت نيز همه جوامع به مدل سياسي

در. So, 1990):98( رسيد به اين نظريـه و اميل دوركيم از جمله قائالن و اسپنسر اگوسنت كنت

مي  به قوانين توالي تاريخ انجـام.باشند دوران معاصر كه خود كنت براي دستيابي در كندوكاوي

سه مرحله از سير تكامل تاريخ را مشخص كرد  كه(داد، سه مرحله از تكامـل ذهـن مراحلي  با

.براي تكامل معرفت انسان وضع كـرد» قانون بنيادي« كنت،به اين ترتيب ). انسان منطبق هستند

پيبه« طرز فكر بشر،عبارت ديگر به ميدر طور ديني: كند پي از سه وضعيت نظري متفاوت گذر

و علمي يا اثباتي  سه مرحله.»يا تخيلي، متافيزيك يا انتزاعي سه شيوهاين در پـيي پـي عالوه بر

سه نوع نظم اجتماعي منطبق با آن مراحل نيز هست  كنت عوامل مـؤثر.فعاليت فكري، معرفت

مي  مي بر آهنگ تغيير را بسيار محدود و فـرض پنداشت؛ تك جهت بودن دگرگوني را پذيرفت

كه كل جوامع بشري در حال گذار به شيوه مي غي جامعه كرد كـه هستند ربيي صنعتي اروپاي

مي  به آينده. شناخت او تصور مـيي خود را به حداقل ممكن كنت قدرت انسان در شكل دادن

.)99: 1386كوزر،(كرد

از. است) 1830ـ 1903(يكي ديگر از پيشروان اين انديشه هربرت اسپنسر وي بـا اسـتفاده

.مـداوم اسـتيديـد كـه داراي رشـد شناسي، جامعـه را يـك ارگانيـسم مـي الگوهاي زيست

(Spenser, 1969,p33) .

آن را هاي بسياري از متفكران از جمله ديدگاه پايان تاريخ فوكوياما در نهايت ديدگاه كه در

به عنوان غايت تاريخ ديـده مـي  تـوان تالشـي در ادامـه ايـن تفكـر مـي،شـود ليبرال دمكراسي

هاكه معتقدند حركت) (fukuyama, 2006;15دانست كه غـرب طـيو جوامعدولت  در مسيري

و روندي محتوم براي همه جوامع بشري است كرده است اجتناب و غيرقابل برگشت .ناپذير

به تاريخ، برخي متفكران تالش كرده اند تا روند حركت انقالب در راستاي اين نوع نگاه

به مدرنواسالمي در ايران را تحليل كنند  براساس چهارچوب نظري حركت از جامعه سنتي

و انقالب اسالمي در ايران را دوران گذار براي اين روند تاريخي به تحليل وقايع بپردازند
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كه سرعت عرفي شدن جامعه را و حتي امام خميني را فقيه دوران گذار بنامند تصور كرده

و سكوالر در ايران را سرعت بخشيده به سوي يك حكومت مدرن و روند  است تسريع كرده

.)57: 1380حجاريان،(

جامعه ايـران در مـسيرو ها انطباق ندارد هاي تاريخي در ايران نيز با اين ديدگاه اما واقعيت

به معناي حركت در مسيري غربي شدن قرار ندارد  در.مدرنيزاسيون كه غـرب طـي كـرد  راهي

در نهايت، با عقالنيت ابزاري، اومانيسم، سرمايه و دمكراسي سكوالر پيوند خـورده اسـت داري

و مـسير  سه دهه گذشـته در راهـي متفـاوت بـوده اسـت كه حركت انقالب اسالمي طي حالي

و هر چند توسعه در ايران  و يـا عقالنيـت برخي وجوه مـشترك همچـون دفـاع از دمكراسـي

به اينكه ايـن مباحـث را در درون يـك فرهنـگ دينـي مطـرح تاكيد دارد اما مصلحت  با توجه

م مي به صورت جوهري راهي مي كندتفاوت سازد . از غرب را دنبال

 ديدگاه تعادلي پويا–3-الف

به خود امـا و مخصوص در تحليل تحوالت جوامع، برخي از محققان آن را روندي تعادلي

به اين منظور از نظريه سيستم  و  اين نظريه كه در ابتـدا.اند برده ها بهره در جهتي تكاملي دانسته

و علوم و علوم سياسيشتجربي مطرح در عرصه زيست شناسي به تدريج در علوم اجتماعي د

به كار گرفته شد و دولت نيز .نيز در تحليل جامعه

اي از اجزاء است مجموعه،هاي مكانيكي يا ارگانيكدر اين ديدگاه، جوامع همچون سيستم

و هماهنگي بين اجزاء موجب تعادل سيستم مي ودشكه بين آنها روابط متقابل وجود دارد

بر اساس اين نظريه، مهمترين هدف هر سيستم از جمله نظام سياسي،.)54: 1377آلموندو پاول،(

و استمرار خود مي مي حفظ تداوم كه به اين منظور چهار كار ويژه را عمال ين نخستكند باشد

و دومين كار  و همبستگي اجتماعي كه در واقع حفظ نظام ارزشي جامعه است آن حفظ انسجام

ميويژ كهه حل منازعه ميبوسيله باشد  سومين كار.گيرد هنجارها يعني نظام حقوقي انجام

و نظام سياسي انجام مي كه بوسيله نهادها به اهداف است و چهارمين كار ويژه ويژه نيل شود

به وسيله طراحي نقش و جديد است كه و سازگاري با شرايط متغير هاي جديد انجام انطباق

و قانون اساسي ويژه كار.گيرد مي هاي چهارگانه فوق در دولت را با استفاده از ايدئولوژي

و نظام ارزشي در قالب قانون  و حكومت انجام شود دستگاه قضائي، دستگاه بر دمكراسي

س و ايدئولوژي تأمين كننده مشروعيت و زير بناي تحوالت سياسي محسوب ياسي اساسي

مي مي به وضع موجود استمرار و به طوري كه نظا شود ومبخشد و حقوقي جامعه  هنجاري

م .)53: 1378چيكوت،(مي باشند ساختن نظام ارزشي حققهمچنين مجموعه نهادهاي وسيله
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و خــارجي اســتســسيــستم سيا محــيط داخلــي شــامل زيــر.ي داراي دو محــيط داخلــي

يط خـارجي نيـزمح.، اقتصادي، حقوقي است)دين(شناختي، فرهنگي، اعتقادي هاي بوم سيستم

مي شامل سيستم  المللي، نظـام شود كه در خارج از مرزها قرار دارند؛ نظير نظام سياسي بين هايي

هـاي سياسـي سيـستم المللـي فرهنگـي المللي، نظـام بـين المللي، نظام حقوقي بين اقتصادي بين 

و خروجي ورودي كه محيط مطرح درخواست البات،طم. هايي دارد ها و فشارهايي سـازد مـي ها

ميو پاسخ» ورودي« مي«دهد، هايي كه نظام سياسي بدان ها خـودديوور. شود خروجي ناميده

و هر دو ممكن است از محيط داخل يا خـارج»ها حمايت«و» تقاضاها«داراي دو بخش  هستند

.نشأت بگيرند

به پاسخ خط«هاي سيستم و انتخاب مي ورودي به شكل اقدام، تصميم كـه.كنـد مشي بروز

مي» بازخورد« را آن  و تأثيرات پاسخ. نامند يا فيدبك هـاي سيستم سياسي از اين طريق از نتايج

مي  و واقعيت خود مطلع و سيستم، شكاف ميان خود مي شود و بـا انطبـاق هاي جامعه را پر كند

.)همان( كند خود با آنها، تداوم حيات خود را تضمين مي

ا كه چنانچـه فـشارهاي وارده از محـيط اصل متعارف تحليل سيستمي آن داخلـي يـا(ست

و خروجـي) خارجي و خروجـي تنظـيم نـشود هـا قـادر بـه به وسيله روابـط منطقـي ورودي

به درون سيستم برمي  و عدم تعـادل پاسخگويي نباشند، بازخورد منفي و فشار را مضاعف گردد

و خروجي، موجب فروپاشي سيستم مي .شود ميان ورودي

كنند تا وضع متعادل موجود را حفظ كنند اما از آنجا كـه ادامـه ها تالش مي سيستم،بنابراين

بي ثبات  و اين وضعيت همواره در معرض خطر عوامل و بـرهم زننـده تعـادل از داخـل كننـده

كه برخـي ها در معرض سطح مختلف دگرگوني قرار مي خارج سيستم است، اين سيستم  گيرند

آورد اما برخـي ديگـر مهم را در تعادل پيشين سيستم به وجود نمييها تغييرات از اين دگرگوني 

كه سيستم تالش مي از اين دگرگوني  كند تا خود را بـا ها، وضعيت موجود سيستم را تغيير داده

و تعادلاين دگرگوني .)همان( جديد را بوجود آورديهاي بنيادين تطبيق دهد

ن يك سيستم، تحول از وضعيت تعادلي قبلـيبه عنواهادولت روند تحول جوامع،بنابراين

مي به وضعيت تعادلي جديد مي د تحول در نظـام ارزشـيشو باشد آنچه اين دگرگوني را موجد

.باشد جامعه يا تحول در محيط سيستم مي

مي مورد اينكه آيا اين تعادل اما در و سوي خاص  باشند يا خير؟ هاي مستمر داراي سمت

مي معتقد است اين پارسونز باشند زيـرا سيـستم تعادل داراي نوعي حركت پيش رونده نيز

و افـزايشا براي و سازگاري با شرايط جديد مجبور به افزايش ظرفيت سازگار شوندگي نطباق

مي  تر نـسبت بـه اي پيشرفته مرحله جديد تعادل مرحله، بنابراين.باشند موثرتر كاركردهاي خود
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و در واقع به سوي تقويت عقالنيت در تعـادل جديـد تعادل مرحله پيشين است نوعي حركت

.)44:پيشين كوزر،( شود مشاهده مي

ـ بررسي تحوالت سياسي ايران براساس نظريه تعادليب
به قدرت تبيينـي در در ادامـه تـالش مـي،تـر ديـدگاه سيـستمي مناسـب با توجه كنـيم تـا

ب  به بررسي تحـوالت سياسـي در ايـران اگـر. عـد از انقـالب بپـردازيم چهارچوب اين ديدگاه

و خروجـي ورودي ها وضعيت تعادلي را وضعيتي متـوازن بـين براساس نظريه سيستم هـاي هـا

مي  و ميزان برآورده شدن آنها معنا كنيم اصوالً و يا تقاضا را سيستم توان دوران بعـد از انقـالب

و عدم تعادلبه دوران تعادل  ج ها و تغييـرات محيطـي ها ناشي از چالش بين نظام ارزشي امعـه

.دانست

به سوال اصلي اين پژوهش در چهارچوب ايـن نظريـه مـي تـوان ايـنبه طوريكه در پاسخ

و سوي تحوالت در ايران بعد از انقالب تالش براي حفظ تعادل  كه سمت فرضيه را اثبات كرد

باهاارزشبين  و عمده تالشي اسالمي ته بـر ها طي سـي سـال گذشـ محيطي متغير بوده است

مب هـا ارزشانقـالب اسـالمي بـا ايجـاد.طي اين چالش متمركز شده اسـت   نـي بـرتي جديـد

و قواعـدهاارزشي اسالمي تالش كرد تا اينهاارزش  را در قالب هنجارها يعني نظام حقوقي

و نقش اجتماعي به وسيله نهادها و نظام اداري تبلـور بخـشد امـا ايـنو ها يعني نظام حكومتي

و كنندههمواره در معرض فشارهاي عوامل نامتعادل اقدام  و بيرون سيستم بـوده اسـت  از درون

سي سال گذشته تالش كرده طي را،انـد تـا اوالً رهبران انقالب  ايـن عوامـل نـا متعـادل كننـده

و ثانياً ها با ايجاد سازگاريهاي قابل قبول انطباق بين،مهاركنند و محيط را افزايش داده ارزش ي

.هاي جديد را سامان دهنددلو تعا

بـا اسـتقرار اولـين اوليـه انقـالب هايبعد از دوران گذار در سال:در اين ارتباط بايد گفت

ين دوره تعـادل را در نخـست تـوان مـي61در سال هاي اسالمگراي فقاهتي مطلوب گروه دولت

كه آن مي جمهوري اسالمي تجربه كرد . فقاهتي ناميدتوان دوران گفتمان اسالم انقالبي را

و خروجي60هاي دهه اول در سال به، ورودها و يا و هاي سيستم عبـارت ديگـر انتظـارت

شكل  هـاي اوليـه هـاي سـال زيرا با گذر از بحـران. متعادل دارديپاسخ سيستم به اين انتظارات

و فرهنگي، از آنجا  و تفوق دولت مكتبي در عرصه سياسي، اجتماعي  استقرار جمهوري اسالمي

در پاسـخ بـه ايـن.ي اسالمي بودهاارزشكه انتظارات اكثريت جامعه از سيستم سياسي تحقق

و گسترش  و احكـام اسـالم را هـا ارزشتقاضاها، سيستم سياسي نيز تالش براي اسالمي كردن

و قضائي كشور دنبال كرده كـه ايـن اجتماعي، هاي سياسي، در تمامي عرصه  اقتصادي، فرهنگي



 1390 تابستان،2شمارة،41 دوره،امه سياستفصلن 260

و درواقـع تعـادلي بـينيهاي بخش سياست حمايت  وسيع از اقشار مردم را نيز بـدنبال داشـت

و برآورده به تقاضاها مي شدن آنها در سيستم سياسي .خورد چشم

، بتدريج از اواسط دهه و خارجي بر هم زننده اين60اما  شاهد قوت گرفتن عناصر داخلي

و در اين سال تعادل مي ،يبـه پيامـدهاي اجتمـاعي فرهنگـ توجه ها از يكسو در داخل با باشيم

و آموزش عالي، اتخاذ برخي گسترش شهرنشيني، افزايش ارتباطات با خارج، رشد سوادآموزي

و برخـي ناكارآمـدي سياست و اجتماعي و اصـطكاكات مـديريتي در عرصـه هاي اقتصادي هـا

و فشارهاي بين المللي بر كشور  وبه سياسي و رشـد تدريج شاهد تغييرات اقتصادي اجتمـاعي

كه اين تحوالت اجتماعي عالئق فرهنگي جديد را در جامعـه  برخي اقشار اجتماعي جديد بوده

مي  و نگـرشميي موجود را به چالشهاارزشو داد گسترش ي جديـد را در حـوزهيهـا كشيد

ميهاارزش هاو زمينه را براي گسترش عدم تعادل بين ساخت مطرح و شرايط ارزش ي حاكم

ميو.آورد فراهم مي محيطي  فـوزي،( گرديـد رشد تقاضاهاي جديد از سيستم سياسي را موجب

.)2:87ج، 1385

كه با به قدرت رسيدن آيت در اهللا هاشمي رفسنجاني در كشور آغاز واقع گفتمان سازندگي

و سـتاده  و ايجـاد تعـادل بـين داده شد پاسخي بود كه سيستم سياسي براي تقاضـاي آن دوران

و. كردمطرح  و رفع مشكالت موجود اقتـصادي زيرا عواملي همچون ضرورت بازسازي كشور

و سيـستم سياسـيياجتماعي موجود، بعنوان تقاضاها  ي مهم با پايان جنگ بـشدت مطـرح بـود

و ايجاد تعـادل در سيـستم سياسـي نيازمنـد آن بـود كـه بازسـازي، براي پاسخ به اين تقاضاها

و توسعه اقتصادي را  و براي اين منظور نياز بـه ارائـه تفـسير سازندگي يدر اولويت قرار دهد

كه بتواند سرمايه،ي انقالبي بودهاارزشجديد از و تفسيري و سازندگي را توجيه كنـد گذاري

و انقالبي  و اين نيازمند قرائت بين رفاه ازيگري آشتي برقرار سازد ها جديد و ارزش ي اسـالمي

و ايجاد برخ و اجتمـاعي از سـوي ديگـر بـراي اقـشاري آزادي انقالبي از يكسو هاي فرهنگـي

.جديد اقتصادي بود كه در صحنه كشور حضور داشتند

بـ،از سوي ديگر و گسترش مـراودات اقتـصادي خـارجي منظـوره جذب سرمايه خارجي

و ايجاد برخي تغييـرات در ايـن بازسازي كشور نيازمند تشنج  زدائي در عرصه سياست خارجي

ب عرصه بـ.ودها و منظـوره درواقع نظام سياسي براي فائق آمدن بر اين عوامل نامتعـادل كننـده

و پيچيـدهيقانون اساسي، سـاختار هاي درون سيستم حفظ بقاي خود با استفاده از مكانيسم  تـر

جديـد خـود را سـازگار جديد را شكل داد تا بتواند با شرائطي گفتمان؛كند كاراتر را مطرح مي 

و اهداف مورد نظر خود را در شـكل تعـادلي جديـد پيگيـري كنـد كـه ايـن امـر نيازمنـد  كند

و برقراري الگوي ارزشي جديد متناسب با تحوالت سـاختاري جديـد بـود كـه در   يكپارچگي

توسـعه اقتـصادي تـالش كـرد ضـمن فـائق آمـدن بـروواقع نظام با طرح گفتمان سـازندگي
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در گفتمـان دوران سـازندگي ضـمن. را سامان دهـد موجود وضعيت تعادلي جديد هاي بحران

و ايجاد تحول در نقش  گيـري تعميـق الگـوي هـا، مـا شـاهد شـكل اصالح ساختارهاي قديمي

و نـوعي تفـسير ارزشي در جامعـه مـي  باشـيم كـه بـا وضـعيت جديـد سـازگاري بيـشتر دارد

از دنياگرايانه قهاارزشتر توانـست زمينـه را بـراي بل دارد كه اين تفـسير مـيي انقالبي دوران

.)همان( توسعه اقتصادي در كشور مهيا كند

شد اما بـا تأكيـد بـر بازسـازيي انقالبي تأكيد مي ارزش ها در اين دوران هرچند بر تداوم

و تقويت زيرساخت خرابي و اشتغال و جنگ، بهبود وضعيت اقتصادي هاي اقتـصادي كـشور ها

و سياسـي دهـه ايجاد فضاي با  و فاصله گرفتن از فضاي ايـدئولوژيك و فرهنگي زتر اجتماعي

و همچنين تنش   مهم با دوران قبلي داشتيزدائي در عرصه سياست خارجي تفاوت اول انقالب

.بخش جديد را شكل دادو وضعيت تعادل

و تعـادل و در شرايط مناسب عوامل برهم زننـده نظـم نيـز اما از آنجا كه در دوران جديد

مي  به چـالش. گيرند همزمان بتدريج شكل بتدريج عوامل مختلف اين وضعيت تعادلي جديد را

شد. كشيدند به چالش كشيده سه نوع نيرو در داخل از يكسو نيروهائي كـه. اين تعادل از سوي

كه انقالب از آرمانهاارزشدغدغه دور شدن از  و معتقد بودند هاي انقالبيي انقالب را داشته

و مبارزه خواهي، معنويت اسالمي خود همچون ساده زيستي، دفاع از محرومين، عدالتو  گرائي

و از سـوي ديگـر  و خواسـتار بازگـشت بـه اصـول انقـالب بودنـد با استكبار دور شده اسـت

كه در دوران سازندگي تقويت شـده بودنـديتقاضاها  مطـرحي بود كه از سوي نيروهاي جديد

و ارتقـاء زيرا در اين دورا شد مي ن رشد جمعيت جوان، رشد سوادآموزي، رشد آموزش عـالي

از نقش زنان در عرصه و طبقات جديد اقتصادي كه بـا اسـتفاده هاي اجتماعي افزايش يافته بود

و يا برخي رانت فرصت و بعد از جنگ از هـاي دولتـي شـكل گرفتـه بودنـد هاي دوران جنگ

كهيها روهگجمله  همچـون تقاضـاي مـشاركت در قـدرت سياسـي،ي جديديتقاضاهاي بودند

و آزادي  مي افزايش امنيت اجتماعي، قانون گرائي و اقتصادي را مطرح كردند كـه هاي اجتماعي

م  و سياستحذسيستم سياسي بدليل برخي به ورات ساختاري به پاسخگوئي ها كالن خود قادر

سي تودهو سومين نيروها،. آنها نبود  كه از  اقتـصادي ضـربه تعـديل هاي استهاي مختلفي بودند

به شكل پراكنده خواستار تغيير وضع موجود بودند و .خورده

و سـتاده اين شرائط نيز مجدداً عدم تعادل بـين داده د كـه ايـنزهـاي سيـستم را بـرهم هـا

و حتـي برخـي وضعيت در دوره دوم رياسـت جمهـوري آقـاي هاشـمي رفـسنجاني تـشديد

را ناآرامي ميهاي سياسي در كشور كه نشان از نوعي عدم تعادل در سيستم .داد موجب شد

و مكانيسم انتخابات مهم ها ترين ابزار براي مقابله با اين عدم تعادل ساختار جمهوريت نظام

به بود كه اين و در انتخابات هفتم هنگامي بار نيز كه گفتمان اصالحات كمك سيستم سياسي آمد
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 جديـدي نيرو را در كنار يكديگر گردآورده مجدداً تعادلمطرح شد درواقع موفق گرديد اين سه

. را براي سيستم سياسي ايجاد كند

و استفاده از ظرفيت قانون اساسي در واقع آقاي خاتمي با شعار نهادينه كردن قانون اساسي

و بود كه دغدغه دور شدن از آرمان يانيگرا از يكسو مايه دلگرمي اصول  هاي انقالب را داشـتند

و امنيـت يـ گرا بود كـه خواسـتار قـانون جديد اجتماعي سوي ديگر باعث جذب نيروهاي از  ي

و مشاركت سياسي بودند از تـوده اين گفتمان جديـد، از سوي ديگر.اجتماعي هـاي واخـورده

و سياست به اميد وضعيت بهتر جذب كرد ي قـانونهاارزشهاي اقتصادي دوران گذشته را نيز

ورااساسي و از قـانون در قالبي نو و گرائـي، با زباني مـدرن مطـرح  آزادي، آشـتي بـين ديـن

و تالش كرد تا با تعميق و كرامت انساني با قوت نام برد و حرمت و دفاع از حقوق دموكراسي

كه اين امر نيز اتفـاقهاارزشاين  و وفاق اجتماعي را بوجود آورد ي جديد نوعي وحدت ملي

و تعادل .)128:همان( آورد جديد را بوجوديافتاد

و در عرصه سياسـت سياست خاتمي در عمل هـاي هاي خارجي دولت گذشته را ادامه داد

و. بسيار اندك را دنبال كردياقتصادي گذشته نيز تغييرات  اما بيشترين تغيير در عرصـه فرهنگـي

و آزادي در اين عرصه؛اجتماعي بود  و نهادهاي مدني و فره ها مطبوعات نگـي هـاي اجتمـاعي

. گسترش يافت

و بنـابراين  بتـدريج دو بخـش،كه اين امور تقاضاي بخشي از ائتالف طرفداران خاتمي بود

و مجددا از اين سياست ديگر . كردنـد تقاضاهاي خود را از سيستم مطـرح مـي ها واخورده شده

و تـضعيف و مذهبي هنوز نگـران مـسخ و ارزش هـا نيروهاي انقالبي و شـعائر دينـي بودنـد

. هاي تعديل، تقاضاي تحولي جدي در عرصه اقتصادي را داشتند هاي سرخورده از سياستهتود

كه در اين فضاي باز جديد زمينه فعاليت يافته بودنـد،از سوي ديگر  برخي نيروهاي دگرانديش

مجموعـه ايـن تقاضـاهاي.و شـعارهاي انقـالب بودنـدهاارزشخواستار نوعي بازانديشي در

و زمينه را بـراي نـوعي عـدم تعـادل فـراهميم را با عدم پاسخگو جديد مجدداً سيست  ي مواجه

و چالش بطوريكه منجر به درگيري. آورد و بحـران ها ها بين نيروهاي مختلـف سياسـي كـشور

.سياسي در كشور گرديد

ب اين و تعادل نظاكمكه بار نيز مكانيسم انتخابات  جديد براساس ائتالف بين بخشييم آمد

و توده اصول از نيروهاي هاي پيشين سرخورده هاي گفتمان كه از سياست شد هاي محرومي گرا

و بـا شـعار احمدي. شده بودند  به اصول انقالب، بخش نيروهاي انقالبـي نژاد با شعار بازگشت

و موفق شد با گفتمان جديد، تعادل خواهي توده عدالت  جديد در سطحيها را بخود جذب كرد

.ردسيستم سياسي بوجود آو
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و سوي تحوالت سياسي حاكم در ايران بعد از انقالب-ج  سمت
 حال اگر روند تحـوالت سياسـي در ايـران را حفـظ تعـادل سيـستم براسـاس تعـادل بـين

به منظور حفظ استمرار نظام سياسي بدانيم در ايـن صـورتهاارزش و محيط سياسي ي حاكم

كه آيا اين مراحل تعادل متناوب دار و سويي نيز بوده سوال اين است مي اي سمت تـوان اند؟ آيا

و سوي اين پيـشرفت كـدام جهـت اي پيشرفته مرحله بعدي را مرحله  تر از قبل دانست؟ سمت

 آرمان مورد نظر چه بوده است؟و بوده است؟

به اين سوال مي به مقايسه ورودي براي پاسخ و خروجي توان ها سيستم سياسـي در هـر ها

به بيان  و يا م ديگر تقاضا دوره و همچنـينوزبها از سيستم به آن تقاضـاها و پاسخ آن سيستم ر

.زا در هر مقطع زماني پرداخت عناصر چالش

و سوي تحوالت در ورودي-1-ج  هاي سيستم سمت
و يـا جمعـي ورودي سيستم را تقاضا مشخص مي كند اين تقاضاها شامل تقاضاهاي فردي

مي شود در حوزه .كه شهروندان از دولت انتظار حل آنها را دارندهاي مختلف نيازها

از بهرحال اين تقاضا كههاارزشها متأثر هاي حاكم بر محيط سيستم است ي حـاكم ارزش

و خارجي تغيير كند بر محيط سيستم نيز مي .تواند تحت تأثير عوامل داخلي

هايي اگر عرصه:توان گفتمي بعد از انقالب اسالمي در ايران در مورد اين خواسته ها

ميهمچون رفراندوم يا انتخابات را مظهر تجلي عمومي درخواست توان هاي ملي بدانيم

كه با رفراندوم دانست ايجاد حكومتي با محتواي اسالميراين تقاضاي عمومي مردمنخست

16روزنامه اطالعات( درصد از مردم خواستار برپايي آن شدند98جمهوري اسالمي بيش از

و جهت.)58 دينفرور ترين از جمله مهمهاي آن را گيريو در مرحله بعد قانون اساسي

ميهاتقاضا كهي مهم ملي و توان دانست به آن راي دادند  مردم در انتخاباتي گسترده

وي حاكم بر آن قانون در عرصههاارزش دهنده آن بود كه نشان هاي سياسي اجتماعي

به عنوان مهمتر ،( ين تقاضاي عمومي بعد از انقالب مطرح استاقتصادي اگر.)18: 1380تاجيك،

كه ايجاد نوعي جهت گيري سياسي قانون اساسي را در حركت به سوي مردم ساالري ديني

و اگرجهت گيري اقتصادي آن قانون را  نظام دمكراتيك اما در چارچوب ضوابط اسالم بدانيم

و عدالت به سوي اقتصاد اسالمي و توسعهحركت و اگر اجتماعي اي عدالت محور بدانيم

و گسترش جهت و اسالمي به سوي ايجاد هويت انساني گيري فرهنگي آن قانون را حركت

و انسان سازي در جامعه بدانيم در آن صورت مي كه مهمترين تقاضاهاي معنويت توان گفت

 عدالت محوري، گسترش اوليه از سيستم ايجاد مردمساالري ديني، عدالت اجتماعي، توسعه

و هامعنويت و فطري در جامعه بوده استارزش ا ايران(ي اسالمي ج )1358رجوع شود به قانون اساسي
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به قانون اساسي در واقع به رأي باالي مردم هاا اين،با توجه كه انسجام رزش ي فراگير بوده

ج به و عامل اصلي تعادل بخش به.امعه بوده استاجتماعي را در آغاز انقالب شكل داده

سه ركن اصلي و معنويت اسالمي و آزادي عقيده استاد مطهري عدالت اجتماعي، استقالل

كه انقالب اسالمي. انقالب اسالمي است وي انقالب،ايشان معتقدند  منحصر به فرد بوده است

ن و اقتصادي و اسالمي بوده، سياسي كه مذهبي يز همانند انقالب صدر اسالم، در همان حال

و شكاف مي و آزادگي، عدالت، عدم تبعيضات اجتماعي هاي طبقاتي در متن باشد؛ يعني حريت

.)43: 1362مطهري،( تعليمات اسالمي قرار دارد

ها اين،در واقع در50و40 متأثر از ايدئولوژي انقالب بود كه بـه تـدريج در دهـه ارزش

و آنها از هـاي آلترنـاتيوي در مقابـل ايـسم آن بعنوان انديشه متفكران مسلمان شكل گرفته بود

و نظام  و نـه در حوزه جهت گيري هاي اقتصاديكهيموجود دفاع كردند نه سوسياليسم بـود

و از نظـر فرهنگـي نـه سرمايه و نـه ديكتـاتوري و از نظر سياسي نه دمكراسي غربي بود داري

نه سنتيو كامالً تجدد ستيز  و ميتند تجدد گرا را مطرح ساخ بود كردنـدو از الگويي حمايت

را  يا جامعه اي متعادل ناميده بود در واقع رسـيدن بـه ايـن تعـادل كـه)امه وسطا(كه قرآن آن

در مي و كرامت انـساني را و معنويت توانست دين، دمكراسي، توسعه، عدالت اجتماعي، آزادي

آ  و اين الگـو كـه بـر  تـاريخي مـردم خواسـت نـديكنار يكديگر جمع كند مورد نظر آنان بود

به اين قانون منعكس گرديـد شد مسلمان ايران محسوب مي و راي مردم درودر قانون اساسي

هـاي مهـم توان گفت كه اولويتميكه بطوري؛ ده استشمردم بيان بوسيله مقاطع مختلف نيز

.دهد تقاضا در جامعه در مقاطع مختلف تكيه بر اين موارد را نشان مي

و سوي تحوالت در خروجي سيستمس-2-ج  مت
مي بررسي خروجي مي،ً اوال:دهد هاي سيستم نيز دو موضوع را مورد تأكيد قرار دهد نشان

ها بطوريكه اگر عملكرد؛تعادل كامل با تقاضا نداشته است خروجي سيستم به عنواندولت  را

مي خروجي هاي هر مقطع خروجيتوان گفت هاي سيستم در هر مقطع تاريخي در نظر بگيريم

بر؛گرفت تنها بخشي از تقاضاها را در بر مي هابه طوريكه در دهه اول تأكيد ي معنوي ارزش

و عدالتخواهي در دهه دوم تأكيد بر هاانقالب و سازندگي، ارزش يي همچون توسعه اقتصادي

و و در نهايت تأكيد در دهه سوم تأكيد بر توسعه سياسي  محور توسعه عدالتبراقتصادي

مي در دالئل اين بخشي نگري در خروجي.گرديد و موانع ها توان گفت هرچد شرايط محيطي

ها بوده است اما موجود همچون جنگ در برخي مقاطع يكي از عوامل مهم در تقليل خروجي

و قدرت مديران كشور برمي .گشت بخشي از آن نيز به ساختار سياسي
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بييكي از محققان ضمن پژوهش هاه بررسي اولويتهاي مهم ميداني ي بعد از انقالبدولت

هابراساس مضامين بيان شده در گفتمان مدولت مي.ور، پرداخته استزبي  اين بررسي نشان

به دالئل خاصهادهد اين دولت مي، هر يك يك اهداف مختلف را دنبال به طوريكه هر كردند

كه تنها به بخشي از اهداف كالن انقالب پرداخته بياند پاسخ ماندن بخش اين موضوع موجب

كه زمينه ساز نارضايتي مردم  در.ده استشديگر از آن اهداف بوده  اين محقق معتقد است

و استكبار ستيزي در اولويت بوده دولت مهندس موسوي موضوعاتي همچون عدالت اجتماعي

و در دولت آقاي. است  توسعه تميخادر حاليكه در دولت آقاي رفسنجاني توسعه اقتصادي

مي.سياسي از اولويت برخوردار بوده است كه اين وي در نهايت نتيجه  نگرشهادولتگيرد

به تلفيق و نتوانستند و يك سو نگر داشتند  مناسب از اين اهداف دست پيدا كننديتك بعدي

و فقدان برنامه و موسمي عمل كردن و همه جانبه كه علت آن روزمرگي و جامع ريزي كالن

و آرماننگ و برنامه توسعهري براساس اهداف و پايدار ها انقالب حسين( بوده استاي متوازن

.)1386زاده،

مي دهد كه ها اين بررسي نشان بـر كليـت شـعارهايي بعـد از انقـالب، هـر چنـد دولت

به برخي از اهداف انقالب پرداخته در مقام عمل تاكيد داشتند اما انقالب و اهـداف انـد هركدام

كـه ايـن بـي پاسـخ نهـاده را كه خواست تاريخي طبقات اجتماعي در ايران بـود يگر انقالبد

تا مهم از اقشار جامعهيموضوع باعث نارضايتي بخش  و باعث گرديد نهـا بـاآدر هر دوره شد

كه  هـاي بر ان شـعارهاي فرامـوش شـده تاكيـد داشـت، خواسـت حمايت از كانديداي جديد

.مطرح كنند تاريخي خود را در جامعه

و سوي تحوالت در ساختار سيستم-3-ج  سمت
مي بررسي ساختار تصميم كه سازي كشور نشان از شكل ابتدايي اين ساختارها بتدريج دهد

و تخصصيبه شكلي پيچيده   ايجاد68تغييرات در قانون اساسي در سال. تر ارتقاء يافته است تر

، تاكيـد بيـشتر بـر نظـرات كارشناسـي، هـا مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل بن بـست

و مراكز تخصصي تصميم بر گسترش شوراها و مـوارد ديگـر نـشان كراسـيوگيـري، گـسترش

.دهد كه شكل ظاهري ساختار تغيير يافته است مي

و كيفيت بدنه كارشناسي دهد همچنين آمار نشان مي مديران كـشور سطح تخصصي مديران

و ارتق نيز در سالهاي بعد از انقالب   اين امر. مهم شده است تغييرات كيفي دچار از نظرا يافته

و تعادل بين آن سيـستم بـا ورودي روند خروجيمي تواند زمينه هماهنگي  را افـزايش هـاي

و .محافظت نمايد تعادل سيستم سياسي را در سطح باالتردهد
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داي برخي از مشكالت ساختار،از سوي ديگر با توجـه بـه.رد ريشه در مشكالت تئوريك

و ورودي هـاي سيـستم را تعيـين مـي كنـد اينكه آرمـان   هـاي انقـالب اسـالمي كـه تقاضـاها

ماي از آرمان مجموعه ويهايي به دليل ماهيـت تاسيـسي آنهـا نيـاز بـه تئـوريزه شـدن كه باشد

و ارتبـاط؛سازي دارد مفهوم  بنا بـر ايـن نيازمنـد انديـشه ورزي مـستمر انديـشمندان مـسلمان

مي تنگاتنگ تصميم باشـد تـا بتواننـد مقـوالتي همچـون اقتـصاد اسـالمي، سازان با انديشمندان

و  ، توسعه عدالت محور، ييكه در اين راه هر چند گامهـا را عملياتي كنند .... مردمساالري ديني

و برداشته شده است اما هنوز كاستي كه اين كاستي ها نظام تصميم سازي هاي زياد وجود دارد

و جامع نگر مواجه كرده است ختار را با مشكالت جديسا  در تصميمات بلند مدت

ـ  نتيجهد
مي در جمع هـاي مقطعـي بـا توان گفت تحوالت انقالب متأثر از چـالش تعـادل بندي كلي

و نظـام سياسـي عناصر نامتعادل  و يا داخلي داشته كه ريشه در عوامل خارجي كننده بوده است

و حفظ بقاي خود اقدامات مختلـف را انجـام داده اسـت اين عدم تعادل براي فائق آمدن بر  .ها

سـازي در سـطوح مـديريتي اين اقدامات از يكسو با تحول در ساختارها جهت تقويت تـصميم

و از سوي ديگر تقويت تالش براي انطباق خروجيو كشور هـاي متناسب كردن آنها با شرائط

و ورودي  آن سيستم با تقاضاها وجـه مـشترك همـه ايـن: تـوان گفـت مـي.اسـت بـوده هـاي

با گفتمان و تالش براي حفظ تعادل اجتماعي اسالمي ارزش ها هاي مختلف حفظ نظام سياسي

. بوده است در محيطي متغيرسيستم

مي توان گفت تعادل ورودي، در مجموع و خروجي بر اين اساس ها در حال ها، ساختارها

مي  به ارتقاء و سيستم هاي باالتر در حـال حركـت بـوده سوي يك جهت تعادل در عرصه باشد

و نشيبعليرا اين روند.است ميرغم فراز .توان ديد ها بخوبي

هاهاي دوران گذشته به تدريج رغم برخي تك بعد نگريبه طوريكه علي  بـه سـمت دولت

و مردمـساال حركت كردهي جامع نگري نوع و تقاضاي توسـعه، عـدالت، آزادي و اند ري دينـي

كهيمعنويت همزمان تقاضاها  و تـالش مـي هـا دولـتي است كننـد بـه دفـاع از آنهـا بپردازنـد

به عنوان راهنماي حركت برنامه هاهاي توسعه كشور نيز . بر آنها تأكيد دارددولت

و پيچيده شاهد گسترده،در بررسي اين روند و تر تر شـدن سـاختارهاي سياسـي از يكـسو

به منظور انطباق با وروديي بيشتر در خروجي تقويت جامع نگر  كـه ايـم بودههايي هاي سيستم

ي جـامع را از سيـستم سياسـييي حاكم بر جامعه، تقاضـا ارزش ها با تأثير پذيري از جامعيت 

و تكـاملي اين عوامل نشان.داشته است و يا تعادلي پيشرونده دهنده توسعه تعادلي نظام سياسي

.باشد مي
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ميهب و متوازن در صورت تداومد اين روندرس نظر كالن كـشور در راهبرد الگويي جامع

وو استفاده از پتانسيل هاي موجود در  و عقالنـي شـيعي و اسالم اجتهـادي تعميـق محافظـت

و كانال با ساالري ديني مردم مي حراست از مكانيسم انتخابات تواند بخـوبي هاي مشاركت مردم

و عقالني سياسي متكامل به سمت يك نظام نظام را  تـداوم تر از نظر ارزشي تر از نظر ساختاري

و  به تعادل را براي عبور از عدم تعادل آن قدرت مانور بخشد و رسيدن در محيطـي بـا دوام ها
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