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 مدنی جامعة و دولت رابطة موضوع اهميت طرح: مقدمه
آنان را اجرا کنتد، مربتوط بته     ةیرفتپذ های یاسترا انتخاب کنند تا س یکه مردم دولت یشهاند ینا

آن در  یباستتان  یبته معنتا   یگرچته دموکراست  . آید یم یدپد یاساست که در دموکر یدولت مدرن

 ینبردهتا  یتروزی امتا بتا پ  ( 04،  33  یت،عنا)حاکمان از شهروندان بود  یا انتخاب دوره یونان،

جتان   یاستی فلستفة س  یتروان پ یزِستت  سلطنت یبرالِل یها نگرش یةبر پا یکامردم امر یضداستعمار

 توانستتند  یآمتد کته در آن متردم مت     یتد پد یننتو  ینتدگی نما هتای  یبه فرم دموکراس یالک، دولت

هتا رفتاه متردم     حکومتت  یاصل یفةنگاه، وظ ینبا ا. گران خود را مسؤوالنه انتخاب کنند حکومت

بتر   یمتکت  گیرد، یشکل م یفهوظ ینانجام ا یکه برا یدولت(. 160، 331 گلدستون، )است  یعاد

متناستب بتا    یاسیس یها آرا گروه یده جهت با یمدن یروهایبلوغ و انسجام ن. است یجامعة مدن

منتاف    یو در راستتا  رستاند  یبه قدرت م یاسیمردم را در جامعة س یاجتماع یها خواست گروه

 یبرآمتده از جامعتة متدن    ی،حکمرانت  ینفن نو یندولت در ا. کند یمردم بر عملکرد آن نظارت م

 یشاز پت  یشبت  یتز ت دولتت ن و دخالت  گری یمنگرش، تنظ ینهجدهم، در هم ۀسد یانةاز م. است

 (.94: 354 فوکو، )محدود شد 

دولت  کنندگی یینرفاه مردم، کاهش تع کنندۀ ینتأم ةمثاب به دولت اندیشة پیامد کلی، طور به

خواهان، دولت همان  مشروطه یروزیتا پ یران،اما در ا(. 311  یسون،مد)جامعه بود  یبرا

 یزن یدر سلطنت پهلو. دولت نداشت یبرا ای کننده یینحکومت فرمانروا بود و جامعه نقش تع

؛ هرچند که در دورۀ مشروطه و (311  یقی،نامور حق)شد  یتداوم استبداد مان  رشد جامعة مدن

 یاننو در م های یشهدر اثر گسترش امواج اند یمدن یروهاین یدایشبا پ ی،پهلو یدر روند نوساز

 یرانو دولت مدرن در ا یاز جامعة مدن یوجوه ینظام سلطنت یاسینخبگان، با وجود استبداد س

آن وارد  ییاروپا یبه معنا یاستاز دورۀ مشروطه، قانون و س(. 13 : 335  یان،آبراهام)آمد  یدپد

 (.3، 336  یان،کاتوز یونهما)گفتار نخبگان شد 

 شکل مرتبط اما متمایز فرایندهایی در مدنی جامعة و مدرن دولت» که داشت توجه باید

 پژوهش نوع سه آنها ارتباط نیز و دو این پیدایش بررسی بنابراین،(. 30: 336 هلد، ) «گیرند می

 رخدادهای در را مدنی نیروهای رشد های نشانه ایران، اخیر سدۀ در. است مرتبط اما متفاوت

 نفت، صنعت شدن ملی نهضت مشروطه، انقالب در حکومت قانونی مرزبندی مانند مهم سیاسی

 ی،ساع) خردادی دوم اصالحات در خواهی دموکراسی و اسالمی انقالب در خواهی جمهوری
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و  یدولت مدرن توسط رضاشاه پهلو یجادا یگر،د یو از سو( 331  یریه،و بش 1 : 336 

 یدد توان یم یپس از انقالب اسالم یجادشدهمختلف ا یوجوه مدرن دولت را در نهادها یتتقو

را از نظر دور داشت که  یزتجددست یروهایهمزمان ن یجادا یدهرچند نبا(. 36 ، 336  ی،افضل)

 ینتر گرچه مهم. است یدهآفر یاسترا در س یآلود تنش یاجتماع ینةزم یروهان ینبرخورد ا

موجود به  یها معاصر در روابط دولت و ملت بوده است، عمدۀ توجه پژوهش یرانا یها تنش

و نوع ( 10 ، 331  ینی،حس یو نجات یکوثر) است ینید یها و ارزش یارتباط جامعة مدن

در قدرت حاکم  یکدموکرات یا یاستبداد یرساختز ۀدهند که نشان یارتباط دولت و جامعة مدن

 .، مغفول مانده است(90، 336 ؛ هلد، 96 ، 334 یریه،بش)است 

ثابت دانست  یامر یدنبا یزرا ن یرانا یاسالم یارتباط دولت و جامعه در جمهور ینها،ا ةهم با

: 336  زاده، ینحس)« بعد از انقالب در تقابل با هم بوده است یها دولت های یریگ جهت»چراکه 

متقابل را در دو نوع دولت  های یریگ جهت یناست که ا ینمطالعه ا ینهدف ما در ا(. 9 

جامعه  یخود را برآمدۀ واقع کوشند یکه هر کدام م یمکن یساز ساده «ییخودکفا»و « رابطه»

 یها گسترش سازمان یدو ام یمو در ب یتهاز مدرن یناش یها بحران یرامروز درگ یرانا». بنامند

 یندو پاسخ به هم یبررس یزهدف ما ن(. 95 :  33  یرسپاسی،م)« است یو مسائل جهان یمدن

بلکه  یستیمها ن گفتمان و عملکرد دولت یقدق یبررس یمطالعه مدع یندر ا. یدهاستو ام یمب

 .کنیم یم یشنهادپ یکل گذاری یاستوع سدو ن یدند یرا برا ینکیع

 برزین مانندمانند ) ها پژوهش در انقالب از پس اجرایی های دولت گفتمان یا عملکرد

 زاد، عالی و( 331 ) کوثری؛ (336 ) زاده حسین؛ (336 ) ساعی؛ (334 ) بشیریه؛ (311 )

 جامعة با آنان ارتباط ژهویبه ها، تقابل این شناخت ضرورت اما است شده مقایسه هم با(( 354 )

 شکل بی های توده همچون جامعه شود می مان  که مدنی نیروهای از منسجم شکلی عنوان به مدنی

کدام  یدد توان یدر ضمن م. ، مهم است(350  یل،و گ 196: 333  ی،و محمد پور ییجال) شود

 .ستمرتبط ا یجامعة مدن یلشدن جامعه و کدام با تشک یا نوع از دولت با توده

 پژوهش های پرسش
 انتختاب  متردم  مستتقیم  رأی بتا  سال 0 هر ایران اسالمی جمهوری نظام در اجرایی دولت رئیس

 متدنی،  نیروهتای  مجموعة و دولت این رابطة اثرِ در و اجرایی دولت هر تشکیل از پس. شود می

 پدیتد  نایترا  استالمی  جمهوری در دولت اجرایی کارکرد از انواعی و گری حکومت از هایی سنخ
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 ختواهیم  متی  متا . است داشته تغییراتی دولت کلیت اجرایی دولت تغییر دنبال به یعنی است، آمده

 ببینتیم  تتا  کنتیم  بندی سنخ نظری لحاظ از را اجرایی های دولت گذاری سیاست مختلف های شیوه

 هک روست آن از پرسش این اهمیت خیر؟ یا است بوده شدنی جم  و پذیرتداوم آنها های سیاست

 البتته . بتود  خواهیم رو روبه گسسته و واگرا هایی سیاست با باشد، نداشته وجود امکانی چنین اگر

 خواهد این ما پرسش بنابراین. باشد تواند می تجربی و عملی های سنجش برای ای مقدمه کار این

 بته  پاستخ  در دارد؟ وجود ایران اسالمی جمهوری اجرایی های دولت بندی سنخ امکان آیا که بود

 هتای  سنخ کلی گیری جهت آیا که مورد این در آنگاه و نمود خواهیم جدا را سنخ دو پرسش، این

 .کرد خواهیم بحث خیر، یا هستند شدنی جم  جداشده

 پژوهش شيوة

استت کته بتا     یمثتال  یهتا  نمونته  یا ها یپتا آل یدهساختن ا ةیو برپا ای یسهپژوهش مقا ینا ۀیوش

در علتوم   یتپ تا آل یتده ا یتا  ینتوع مثتال   یحدر توضت . شتود  یجام ماستفاده از روش ماکس وبر ان

ماننتد اختتالل    یاجتمتاع  یتدۀ پد یکاز  یمفهوم یفیتوص یپ،تا آل یدها»: گفت توان یم یاجتماع

... دارد  یانتزاعت  یکته شتکل   یذهن یفهم موضوع یاست برا ساالری یوانجرم، مذهب، د ی،روان

بتاز   ییهندو و بودا یهودی، یک،پروتستان از کاتول یمثال انواع یبه وبر و جداساز یوهش ینابداع ا

(. 01: 505 وبتر،  ) دانتد  یمت  یمنطقت  یا را ستازه  یوبر نتوع مثتال  (. jupp, 2006: 141) «گردد یم

 یتا  یاستتفاده از نتوع مثتال   (. jupp, 2006: 38)« انواع است ةیسمقا ینمونة خالص برا» یمثال نوع

 (.Weber, 1949)سابقه دارد  یاقتصاد های یرسو بر یدر مطالعات حقوق یسازۀ منطق

 ترکیب و سازی برجسته و دیدگاه چند یا یک با نگاه سوگیری محصول مثالی، نوع ساختن»

 است ضمنی پدیدۀ یک نشدۀ دیده یا شده دیده کمتر پراکنده، گسسته، های ویژگی از تعدادی

 هدف بنابراین،(. 54: 505  وبر،) «نظری های سوگیری همان چهارچوب در تحلیلی هدفی برای

 «کند کمک تجربی عوامل کشف به» که بسازیم مفهومی ابزاری که است این مثالی نوع آفرینش

(jupp, 2006: 48 )در نگاه وبر  ی،تجرب یقعنوان مقدمة تحق به ای، یسازۀ منطق ینچن ینشو آفر

 یجاستخراج نتا»که  هماهنگ است یزن( 13، 339 )با سخن مرتون  ینهنرمندانه است و ا یکار

 علم بر افزون چیزی و «شناسی جامعه هنر» را «یتجرب یقو تحق یمنطق یها از مقدمه یعمل

 موارد که ای گونه به سازیم می اجرایی های دولت از هایی سنخ مطالعه این در بنابراین،. نامد می

 .گیرند جای شده ساخته های سنخ در باورپذیر شکلی به ها دولت عینی
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 مناب  از عمدتاً را خود شواهد ما و است ای کتابخانه یا اسنادی ها داده آوری م ج روش

 ساختن نیز هدف. نداریم تجربی بررسی ادعای و آوریم می گرد نظری مباحث نیز و دوم دست

 نه( ایران اسالمی جمهوری اجرایی های دولت اینجادر ) ها پدیده مقایسة برای است مثالی انواع

 .انواع این اصالت و نیتحقا دادن نشان

 نظری چارچوب و مبانی

 یتن ا یلو دل یمپژوهش آورد ۀشیو و ها پرسش از پس را نظری چارچوب و مبانی مطالعه، این در

 ی،نظتر  یپتژوهش، مبتان   ةیشتین پ یبررست  یعنتی ساختار خود مطالعته استت،    بودن ینظر یزکار ن

 یتل از تحل یبخشت  یی،خودکفتا  و ساختن دو نوع دولت رابطته و  یپتا آل یدهچارچوب ساخت ا

 .در امتداد هم باشند گیری یجهو نت یلمباحث و تحل یناست و الزم است ا

 پژوهش پيشينة
 جامعةمدنی ارتباط شناخت مدنی، نیروهای و مدرن دولت حرکت و چیستی پیدایش، بررسی در

 ایتن  دهتی  ستامان  و بررستی  بترای  هتایی  پژوهش مختلف کشورهای در. دارد ضرورت دولت و

 بته  نمونته  بترای . دارد وجود موضوع این در دانشگاهی هایی رساله و است گرفته صورت ارتباط

 ,Undrahbuyan) یاناونتدرابو  ین،التت  یکتای امر ۀدربتار ( Frajman, 2006) فترجمن  هتای  رساله

( Parada, 2009)متحتد، پتارادا    یاالتا ۀدربار( Forbis, 2008)مغولستان، فوربس  ۀدربار( 2006

 ۀدربتتار( Kohno, 2003)کوبتتا، کتتانو  ۀدربتتار( Betancourt, 2007)بتتتانکورت  یلی،شتت ۀدربتتار

پتس از اتحتاد    یافتته  استتقالل  یکشتورها  ۀدربتار ( Gabritchidze, 2010) یچیدزهگابر ی،اندونز

 ۀدربتار ( Cutcher, 2009)و کتوچر   یتالیتا ا ۀدربتار ( Rubino, 2006) ینتو روب ی،شتورو  یرجمتاه 

 .نشده است یبررس یارتباط ینابعاد چن یرانره کرد؛ اما در ااشا توان یم ینآرژانت

 لحاظ از دولت و جامعه ارتباطهمچون  ییها به موضوع یشترموجود ب های نامه پایان
، (319 ) یی، رجا(315 ) ی، ملک(315 ) ی، گرج(315 ) یمدرس: نمونه یبرا) دینی های ارزش

و رابطة آن  یضرورت توسعة جامعة مدن یا ییافتگن توسعه، (( 33 ) فر یوسفیو ( 313 ) یقمش
؛ (315 )زاده  ی؛ حاتم(311 ) ی؛ همت(311 ) یافضل: نمونه یبرا) با ابعاد گوناگون توسعه

 یجامعة مدن یخیو تار ینظر یبررس و(( 319 ) یدی؛ مج(316 )؛ فاضل (319 ) یسردارآباد
 یا ؛ سبزه(354 ) زاد یعال: نمونه یبرا) یرانجامعة ا یتبا وضع یسهو مقا یغرب یشةدر اند
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 ی؛ حجاز(334 )پور  ؛ ملک(354 ) یلی؛ اسماع(331 ) یروزی؛ ف(315 ) ی؛ زارعشاه(316 )

 یکردهایو دولت و انواع رو یمطالعات، گرچه ارتباط جامعة مدن ینا. اند پرداخته((  33 )

 .ندارند یا مورد نظر ما اشاره یاما به خأل پژوهش دهند یها را نشان م به دولت ینظر

توسعة  یندهم در فرا ی،توان گفت توسعة جامعة مدنمی نیز ها مقاله اجمالی بندی جم  در

 یشده است اما بررس یدهدولت مؤثر د یو کارکردها ها گذاری یاستکشور و هم در بهبود س

 .است صورت نگرفته یراندر ا یشان با جامعة مدن ها و ارتباط دولت یشناس در سنخ یا جداگانه

 رابطة به دولت نگاه تغییر( 331 ) بشیریه. است شده منتشر مورد این در نیز هایی کتاب

 امیر. کاود می حاکم سیاسی بلوک تغییرات بررسی ضمن را مدنی جامعة و مردم با مطلوب

 کاهش و توسعه آغازگر را مدرن مطلقة دولت توسعه، از خطی الگویی ترسیم با(  33 ) احمدی

 و دانسته توسعه تداوم عامل مدنی، جامعة گیری قدرت با همگام را ولتد اختیارات مداوم

 جامة موعود پیروزی تا دولت و مدنی جامعة قدرتِ مبارزۀ یا گذار مرحلة را اسالمی جمهوری

 .است دانسته مدنی

 بر متکی اصالحات دولت گفتمان گرچه، (0 1-6 1: 336 ) زاده حسین بررسی مطابق

 ساعی. است نشده حاصل امر این در چندانی توفیق عمل در اما هبود مدنی جامعة توسعة

 نهادهای وجود و رانتی دولت محصولِ را دولتی قدرت مقابل در مدنی جامعة ضعف( 354 )

 پیوسته. است دیده نظامی و ای رسانه انحصاری و اقتدارگرا نهادهای و مردم بسیج برای ای توده

 محور دولت آغاز همواره اسالمی انقالب از پس تماعیاج دگرگونی که است داده نشان( 350 )

کنش بر  ةناخواست پیامدهای یعنی است، نبوده دولت ارادۀ مطابق ها دگرگونی سرانجامِ اما داشته

 .اند شده یرهها چ دولت های یاستس

 مفهومی چارچوب و نظری مبانی( 2)
و اعمتال خشتونت در    است که انحصار قتدرت  یاسیس ینهاد ی،وبر یفطبق تعر ،دولت( الف

 یملت  اعتم دولتت استت امتا دولتت      یمعنا ینو ا( 10: 334 یریه،بش)کشور را دارد  یک یمرزها

(. 361: 1449ارتمتن،  )گرفته است  شکل ییاروپا یدر کشورها یونالیزمپس از ظهور ناس یامروز

متدار   نذهت  یکترد رو: نام بترد  یساز ملت دولت یکرداز سه رو توان یم یاسی،س یشناس در جامعه»

(. 14: 336  ی،افضتل )« یمارکست  یطبقتات  یکترد و رو یپارستونز  ساختاری ینهاد یکردرو ،یوبر

قتدرت   یرشمتردم در پتذ   یترضا یعنیبه اقتدار  یندگی،نما یدموکراس یندقدرت دولت، در فرا
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 ی تستر  یامور بترا  یادار یده و سازمان یتحفظ امن های یژهکارو و با انجام شود یم یلدولت تبد

 ضتروری  و عادی ای جنبه ملی، های دولت سایر میان در یافتنیتمردم و رسم های یازمندینرف  

 یدولتت نهتاد   ی،پارستونز  ستاختاری  ینهتاد  یکرددر رو(. 11: 4 14 ینز،و جنک یختل) یابد می

آن وابستته بته بترآوردن     یدارد که ماندگار ییبرآمده از ساختار جامعه است و کارکردها یاسی،س

محتور   طبقته  یتدگاه د ی،پگت  یبند مطابق جم (. 13: 4 14 ینز،و جنک یختل)ا است کارکرده ینا

 یهتا  دولت یریگ را در شکل یژگیدر هم فشرد و پنج و توان یرا م یمحور وبر و ارتش یمارکس

 ستازماندهی  و شدن مرزبندی شدن، یکپارچه شدن، متشکل و رسمی شدن، غیرشخصی»: یدد یمل

 (.43 : 1446 اسکات، ونش ) «شدن

متولد از دل دولت مطلقة ( 01، 336  ی،افضل) ینظر یبند جم  یکرا در  دولت مدرن( ب

 یاسی،س ی،سه دسته حقوق مدن یدایشپ»مارشال . اند یدههفدهم د ۀسد یاندر پا ییمدرن اروپا

 یا حقوق، جلوه ینتنها اگر ا داند یدولت مدرن م یلآغاز تشک« افراد جامعه یرا برا یاقتصاد

 یدورنما یپستل(. 33: 1446 یرلی،بروس و )نباشند  یکاغذ ینیو همچون قوان بندیا ینیع

 یویستو،ک) داند یبه رفاه شهروندان وابسته م یزاز هر چ یشرا ب یدولت مل ییو کارآ یدموکراس

توسعة قدرت »در مورد دولت مدرن، به  یوبر یکردبا توسعة رو یکلمانو ما( 40 : 336 

 یادآوریِسرانجام، جسپر با . پردازد یم« ها دولت یاسیو س یتصاداق ی،نظام یدئولوژیک،ا

هدفِ دولت مدرن، آموزش و رفاه : گوید یم «یفرهنگ یو ابزارها یخیتار یقاتتحق یهمرس»

و همکاران،  یجانوسک)« هنجارمند ساخت یبود اما شهروندان یتوان نظام یشافزا یمردم برا

که در دولت  پذیریم یم( 3 : 333 ) یهبارب یسمورسرانجام، مطابق نظر (. 16 و   5: 1449

( یاسیس ةبرآمده از جامع)و دولت ( یمدن یو نهادها یروهابرآمده از ن) یمدن ةجامع یزمدرن تما

و  ینهر فرد، چه از نظر نهاد یعنیوجود دارد،  یو عموم یآمده است و حقوق خصوص یدپد

 .عه استاز جام یاز دولت و فرد یشهروند ی،چه از نظر حقوق

 تنها که است مدرن پیش دولت میان گذرای حالت مطلقه، دولت که داشت توجه باید

 عبارتبه ) جامعه و دولت یا خصوصی و عمومی حقوق جدایی و هاست انسان باهمستان

 یاتانلو یبا تئور یزاز هر چ یشدر دولت مطلقه که ب. در آن وجود ندارد( یمدن ةجامع تر، دقیق

 ةندارد، گرچه نطف یگاهیچندان جا یواجد حقوق خصوص یِهنوز فرد مدن ود،ش یهابز شناخته م

تا به دولت  شود یدولت بسته م یندر ا یحقوق خصوص یزو ن یدر حقوق عموم یحقوق اساس
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 یلگ یمگر. شود یلتبد یمدن ةبه جامع یزن یرهگذر، باهمستان انسان ینمدرن برسد و در ا

 یاییدر پو یمدن ةآنان به جامع یلو تبد یمدن یروهاین نیافت را با انسجام یرمس ینا( 350 )

همان گونه که )حاصل از دولت مطلقه  یتگفت از امن توان یم یعنی بیند، یم شدن یکدموکرات

 یروهای، ن(گفته است یبه جمهور یاریاز شهر یرآن در س یتاز اهم یاردر شهر یزن یاولیماک

 یروهابه توازن ن یکدیگرکه در کشمکش با  رسند یم یو به حالت یابند یدر جامعه تبلور م یمدن

 یجامعه با افراد یب،ترت ینبه ا. ماند ینم یآنان باق یبرا یجز دموکراس یو در عمل راه رسند یم

و  گذارد یم یراحزاب تأث های یاستمختلف حضور دارند، بر س یها ها و انجمن که در تشکل

از رفاه  یحد یو برا یگرید یرشا پذبلکه ب یگریسلطه و حذف د ینه برا یگرقدرت د

افراد در  یتحالت با عضو ینا. یابد یم یاپو یمیتقس یاجتماع یروهاین یندتحت برآ ی،عموم

جامعه  ةرابط یتازه برا یتیوضع یاسی،چندگونه بر احزاب س یرهایمختلف و تأث یمدن ینهادها

دولت مطلقه، . نبوده است یرپذ وجود دولت مطلقه امکان یتکه در وضع آورد یم یدو دولت پد

 مطی  و جامعه رفاه خدمت در که شود می تبدیل دولتی به کمحاکم بر جامعه است اما کم

البته آشکار است که . است یک،آنان در بستر دموکرات ۀمبارز پویایی به بنا مدنی، نهادهای

اما به هر  یمرو هست روبه یانیم یاست و همواره با حالت یاو پو پایان یب یروند شدن، یکدموکرات

دولت بر  یبا توجه به تسلط نسب یدولت مطلقه و مدرن را به سادگ ةدو گون توان یحال م

و مؤثر بر  یافته انسجام یمدن یروهاین) یمدن ةدولت نسبت به جامع بودن ی مط یا یمدن یروهاین

 .داد یصتشخ( دولت یفرم و محتوا

 دولت آغاز اول، گروه. است شده بررسی عمده دیدگاه دو با ،یراندولت مدرن در ا( ج

 یا و مشروطیت تحوالت و جنبش ناصری، عصر در امیرکبیر و مقام قائم اصالحات را مدرن

 .پذیرند نمی را ایران در ملی دولت وجود گروه، دومین و دانند می رضاشاه اصالحات

 سلطنت ییجدا ضرورت تفکر پیدایش سپس، و ژئوپولتیک نظر از پساصفوی یکپارچة ایران

 یشد برا یبستر یاسی،س ةاندیش نظر از امیرکبیر، و مقام قائم اصالحات با ویژه به حکومت و

 ی،محمد مصدق و بروکراس یصنعت نفت در دولت مل شدن یو سپس، مل یتجنبش مشروط

 یبرا یانیاول که همچون دولت مطلقه و بن یدر پهلو ها ینو مانند ا یبر زبان رسم یدارتش، تأک

 ةیشاند یراهگشا است که وقت( 356 ) ییروشنگر جواد طباطبا ةنکت. شد یرانمدرن در ادولت 

 یرخزانه ز یحجم مال ی،و قائم مقام فراهان آید یاز مشروطه به زبان م یشعدالتخانه هفت دهه پ
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دربار اما کار صدراعظم،  ۀکار شاه ادار گوید یو م کند یم ییننظر شاه را کمتر از صدراعظم تع

 یتوسیونکنست یالخ»: گوید یخان م ملکم یرزابه م یرکبیرام ین،مملکت است و همچن ۀادار

تجدد و دولت مدرن  یِرا همچون آغازگاه بوم یتمشروط ةنطف ی، به درست«داشتم( مشروطه)

 .یدد توان یم

( 354 ) کاتوزیان همایون. است شده مطرح نیز ایران در دولت مدرنیزم برای هایی نظریه

، (334 ) شهابی و لینز و است نامیده مطلقه دولتی همچون نظامی مدرنیزمی شبه را پهلوی دولت

 رأس در کاریزما شخصیت وجود بر یعنی اند کرده مطرح آن مورد در را پیوند سلطانی نظام

، (331 ) گازیوروسکی. اند کرده تأکید سیاسی نهادهای مدرن شمایل و شکل با پیوسته حکومت،

 و نهادی دولت رویکرد تلفیق یعنی است دانسته کننده تبیین را محور دولت وابستة توسعة الگوی

 تولید نظریة به که نیز( 336 ) رواسانی بررسی مورد فرضیة. گوندرفرانک وابستگی رویکرد

 کشورهای تولید روابط به توجه با که است وابستگی نظریة همان است، موسوم مستعمراتی

 جهانی کار تقسیم در مرکز شدۀ فراوری محصوالت مصرف و مخا مواد استحصال برای پیرامونی

 .شود می مطرح

 گوید می سخن ایران در محور نفت رانتی دولت از( 336 ) دیگر جایی در کاتوزیان همایون

 مدرن های شکل و بود خواهد ها کشمکش و ها توافق دهندۀ شکل نفت، درآمد توزی  آن، در که

 ینا(. 336  یان،کاتوز یونهما) اند دولت زیورآالت بلکه معهجا واقعیت از برآمده نه صنای ،

 یو ارزش یاسیس ی،طبقات یشباهت دارد که مرزها( 03: 366 آرنت، )وار  به جامعة توده یهنظر

 .بیند یجامعه را سست شده و جامعه را تاب  دولت م

 و است داشته توجه انقالبی دولت ساخت و مردمی بسیج تحلیل در نظریه این به نیز بشیریه

 در نخبگان و مردم نفوذ مستعد ای، توده جامعة گونه این که برد می بهره هاوزر کورن ایدۀ این از

 یها جنبش ی،دولت رانت یلآش پاشنه( 59: 311  یریه،بش) است ای توده های بسیج و یکدیگر

که به ( 56 : 339 کوهن، )مردم است  یتیدر زمان نارضا یتر،توتال های یدئولوژیوار با ا توده

است که از فروش محصول به خارج به دست  یرانت، پول. انجامند ینظام حاکم م یبرانداز

آن است  یداز تول یشو مصرف آن، ب ی در توز یاقتصاد داخل یریو درگ افتد یم خوار یژهدولت و

بلکه در  یمردم و فشار مدن یها نه در سازمانده لذا رقابت گروه( 31: 315  یرشکاری،م)

در (.  35  ی،و لوچان 330  ی،تراب)شدن در رانت است  یکبه دولت و شر شدن یکنزد
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دوات  یعنی)رفاه مردم  یزیر برنامه یبرا یاسیس یها محصولِ رقابت گروه ی،دولت ینمجموع، چن

بلکه در  شود ینم یلآنان تشک یتاخذ شده از مردم و کسب رضا یاتچرا که با مال یستن( مدرن

 یبرا یزیمردم دستاو یو رأ گیرد یبه رانت شکل م یابیدست یبرا یاسیس یها رقابت گروه

 یمرو هست روبه یدولت، مدرن باشد، در محتوا، با دولت ینشکل ا یدشا. به رانت است یدنرس

 یدر دورۀ جمهور یراندولت ا یبررس یالگو( 331 ) یریهبش. است بر غلبه و غارت یمبتن

 یمعرف یطبقة حاکم روحان یمردم و انتصاب یانتخاب یها شاز بخ ای یختهرا همچون آم یاسالم

متحول شده  یو سپس شبه دموکراس یصور یبه دموکراس یدئولوژیککه از دولت ا کند یم

 .است

 که ای مطلقه دولت با را نگاهی چنین و پذیریم می را رانتی دولت رویکرد مجموع، در ما

 مدرن دولت از( صوریاغلب ) هایی یژگیو اما است نیافته را مدرن دولت های ویژگی هنوز

 .دانیم نمی ناسازگار دارد،

سازگار است گرچه  یزن کند یمطرح م یریهکه بش یانتصاب/انتخابی آمیختة دولت با نگاه، این

 پیرامونی جایگاه حال، این با. یرفتپذ یبه سادگ توان یرا نم یبه دموکراس یریهبش یروند تکامل

 دولت به ما نگاه توان می نظر این از و است آشکار المللی، بین سیاسی اقتصاد نگاه در دولت، این

 که دانست گفته پیش نظریات از تلفیقی چنین را آن، امروزی شکل بر تأکید با ایران، در مدرن

 .است مشخص شد، بیان که ای گونه به آن اخص و اهم

 مدنی جامعة و فرگوسن امآد آثار در را مدنی جامعة و بدوی جامعة دوتایی: یجامعة مدن. د

 از بیرون جامعة بر هگل. دید توان می دیگران و هاوزر کورن فروم، آرنت، ای توده جامعة و

 قرارداد اندیشمندان. دارد تأکید دولت تکوینِ قراردادیِ وض  و طبیعی وض  عنوان به خانواده

حوزۀ  یااز خانواده  یرونۀ باند و حوز ندانسته یقدولت را دق/و الک، خانواده هابز مانند اجتماعی

 یگرامش. اند کرده یمجدا بمانند تقس یدکه با یرا به دو حوزۀ دولت و جامعة مدن یخصوص

باور  ینهابرماس بر ا. داند یدولت و تعلقات افراد م یگاهو پا یربنااز ز یرا بخش یجامعة مدن

است که  یخودجوش نسبت به یها ها و سازمان ها، جنبش شامل انجمن یجامعة مدن»است که 

انتقال  یو به حوزۀ عموم کنند یم یشافراد را پاال یشخص یدر زندگ یبازتاب مسائل اجتماع

 یها، هماهنگ که بر محور آن ییرفتارها» یعنی(. 193: 333  ی،ومحمد پور ییجال) «دهند یم

 ن،یدمس) «شود یمشترک حاصل م یها باورها و ارزش یقکنشگران، نظم و قاعده از طر یانم
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 یکانیبه صورت پ یزاست و ن یسازنده در جامعه ضرور یدگرگون یاثبات  یو برا( 16 : 333 

(   14)و سرانجام، ادواردز  شود یدولت تصور م یمردم به سو یاز سو ی،در حوزۀ عموم

 ینیو کارآفر گذاری یهسرما ی،محل ی،انتفاع یرغ ی،دولت یرغ یها را شامل سازمان یجامعة مدن

تکثر، حقوق  ی،چون برابر ییکه هنجارها کند یم یفتعر یاجتماع یها جنبشو  یاجتماع

از دولت، دنبال  یروندر جامعه و ب یعرفان یا یمذهب یها را با حفظ جماعت یو مدن یشهروند

 .کنند یم

 دولت رابطة تاریخی سیر در را گفتمان 0 بندی، جم  یک در: یرابطة دولت و جامعة مدن. ه

 :شود یم یدهاز آنها د یا خالصه  که در جدول ( 313  یریه،بش) اند ردهبرشم مدنی جامعة و

 ياسیس یشناس جامعه یها ارتباط دولت و جامعه در گفتمان: 1جدول 

 گفتمان

 سياسی

 آغاز زمان

 رواج گفتمان 
 مرزبندی

 رویكرد

 سياسی
 پيامد

 شناسی انسان

 به نگاهنوع )

 (انسان

 فعال، جامعة

 منفعل دولت
 3  قرن

 کلیت مدنی، ةجامع

 آن از عنصری دولت،

 و لیبرالیزم

 مدرنیزم

 های انقالب

 دموکراتیک
 مختار و آزاد

 فعال، جامعة

 فعال دولت
 5  قرن اواخر

 گذار سیاست دولت

 گسترده مدنی جامعة

 و فایده اصالت

دموکراس سوسیال

 ی

 طلب رفاه رفاه دولت

 جامعة

 منفعل،

 فعال دولت

 جنگ از بعد

 دوم

 هدهند شکل دولت

 محدود مدنی جامعة

 و اقتدارگرایی

 رمانتیسیزم

 دولت

 توتالیتر

 منزوی و تنها

 و

 معنا نیازمند

 فعال، جامعة

 منفعل دولت

 سقوط

 کمونیزم

 بازیگران از یکی دولت

 جامعه در مدنی
 نئولیبرالیزم

 دولت

 نئولیبرال

 و آزاد

 خودسامان

 جدول در که کرد مرور توان می جامعه نوع شش در را دولت، و مدنی جامعة رابطة انواع اما

 (.333-303:  35  یریه،بش) است آمده آن از ای خالصه 1
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 سياسی نظر از جامعه نوع به بسته مردم، و مدنی جامعة و دولت ارتباط: 2 جدول

 جامعه و دولت رابطة انواع

 جامعه
 دموکراتیک
 تکثرگرا

 جامعه
 بستة
 یسنت

 جامعه
 بستة نیمه

 ای غیرتوده

 جامعه
 بستة

 یا ودهت

 جامعه
 گر سرکوب

 ای توده غیر

 جامعه
 گر سرکوب
 یا توده

 در دولت سیاسی مشروعیت
 جامعه

 فرهمندانه سنتی ایدئولوژیک سنتی سنتی عقالنی

 جامعة و دولت انداموار رابطة
 مدنی

 ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد زیاد

 قدرتمندی و مدنی جامعة توسعة
 آن

 شده سرکوب هشد سرکوب زیاد زیاد کم زیاد

 و دولت میان ایدئولوژیک رابطة
 ها توده

 زیاد کم زیاد کم ندارد ندارد

 به سیاسی قدرت ساخت اتکای
 ای توده بسیج

 زیاد کم زیاد کم ندارد ندارد

 

 این با متفاوت ساخت، خواهیم ادامه در که رابطهدولت /خودکفایی دولت مثالی انواع

و نشان دادن تفاوت  یمدن یروهایدولت و ن ةرابط بحث به دورو برای تنها و است ها بندی تقسیم

 .اند بازگو شده ها بندی یمتقس ینما با مباحث موجود، ا یشنهادیپ یالگو

 ها یافته و تحليل
 مختلتف  ابعتاد  در را آن کته  استت  رابطه دولت برابر در خودکفایی دولت دوگانة ما، مثالی نمونة

 دوگانتة  بته  تتوان  متی  را دوگانه این ذهن، به تقریب رایب نخست، اما داد خواهیم توضیح جامعه

 یتا  هستتند  گرا درون یا افراد یونگ، باور به. نمود تشبیه( 319  یر، شی وکارور ) یونگ شخصیتی

. ندارنتد  زیتادی  ای عالقته  دیگران با رابطه به و دارند خودبسندگی احساس گراها درون. گرا برون

 اندیشتة  پشتتیبان  شناستی  هستی. شود می کامل دیگران با نانآ زندگی کنند می احساس گراها برون

 .دارد شباهت گراها برون به رابطه، دولت و گراها درون به خودکفایی دولت

نظام کنش تالکوت پارسونز، قرار  یلابعاد جامعه در سطح دوم تحل یلیتحل یجداساز

اجتماع ) مدنی جتماعا فرهنگی، های نظام خرده شامل جامعه نظام اساس، این بر. گیرد یم

 ینکه در ا دهد یم یحتوض( 90-34: 335 ) چلبی. است اقتصادی و سیاسی، (ای جامعه

مانند پول و روابط  یزیکیف یاناع ی،علقة ماد ی،کنش ابزار ی،کنشگران اقتصاد ی،جداساز

 ی،یتچون زور، علقة امن یمیبا مفاه یاسیدر بعد س. شوند یم یبررس یدر بعد اقتصاد یا مبادله
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 یا یاجتماع مدن. یمسر و کار دار یتو مشروع یو رابطة اجبار یاسیگرانِ س کنش ی،کنش عاطف

 یها متقابل، تعهدها و علقه یها کنش ی،گران اجتماع چون کنش یمیمفاه یردرگ ی،بُعد اجتماع

روابط،  یها ها، باورها، شاخص نمادها، ارزش ی،مثال یها تشابه. است یو ارتباط یاجتماع

و  یکنش، روابط منطق یها مفهوم نقش ی،ارزش یها کنش ی،ها، مناف  معرفت فن ها، یفتکل

 یندر کمتر ی،نظام فرهنگ خرده یانرژ یدگاه،د یندر ا. شوند یجدا م یدر بعد فرهنگ یزگفتمآنها ن

هر  یببه ترت. گردد ینظام در جامعه اعمال م خرده ینا یکنترل از سو یشترینحد قرار دارد و ب

 یزانم رویم، یم یشپ یو اقتصاد یاسیس ی،اجتماع یعنیتر  کنترل کم یها نظام مت خردهچه به س

 .بینیم یافراد جامعه را م یماد یتکاپو یشترین، ب(بازار)چنان که در اقتصاد . یابد یم یفزون یانرژ

 خواه برابری دولت -خواه آزادی دولت: اقتصادی سطح. 1
 و لیبرالیتزم  هتای  مکتتب  در ختواهی  برابتری  یتا  ختواهی  آزادی اولویت انتخاب اقتصادی، بعد در

 ینتتون، بر) انتد  بوده مدرن های انقالب همة شعار دو برابری و آزادی. است یافته تجلی سوسیالیزم

 یتن مختلتف ا  یگفتمتان  هتای  یبنتد  بتا صتورت   یاسیس یها و اغلب فعاالن و گروه(    : 331 

 یبترا  یاستی س ختواهی  یو برابتر  خواهی یآزاد دانستنِ شاخص ینبنابرا. کنند یاهداف را دنبال م

و  افزایتد  یپتژوهش مت   یچیتدگی هتا، بتر پ   دولتت  یو ناگفتمتان  یعناصر گفتمان یها تفاوت یافتن

 .کند یدشوار م یزرا ن گیری یجهنت

 یادن یدر اکثر کشورها یاسیس یبرالیزمل» کند، یم یادآوری( 51 :  35 ) یدمنچنان که ل

از  یو برخ« دارند ینابینیب یموضع ی،با چپ و راست سنت یاساست که در ق یمشخصة احزاب

مد نظر باشد،  یکه آموزۀ اقتصاد یاما زمان. گویند یسخن م یالیزمسوس یبرالآنان، از ل

آزاد و فارغ  یمناسبات اقتصاد»دارد که عبارت است از  یآشکار یمعنا یبرالیزمل یا خواهی یآزاد

در شکل  یحت خواهی یو برابر «یوسعة اقتصاددولت، به نف  ت یماتاز دخالت و تنظ

 .بازار است یماتمتضمن ورود مؤثر دولت در تنظ ی،رفاه دولت

. دارد متفاوتی معناهای آن، سیاسی بُعد همانند نیز خواهی آزادی اجتماعی و فرهنگی ابعاد

 همیشگی ادعای و امریکا ضداستعماری انقالب شعار فرهنگی، و اجتماعی آزادی که چنان

 و صدا و سر را آن جیکوبز، همچون نظران صاحب برخی اما است بوده کشور این یاستمدارانس

(. 63: 331  یون،ال) دانند می مرده ابعاد، این در را امریکایی جامعة و اند نامیده مرج و هرج

تفاوت که  ینبا ا دهد ینشان م یبرابر یرا برا یمشابه گیری یجهنت( 331 )رابرت دال  یبررس
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 یناست که در ا یناما نکته ا یابد یم یآشکار یمعنا ی،و نژاد یدر مبارزات قوم یاسیس یربراب

سخن  ها یتقوم یاجتماع یاز برابر ینمونه، وقت یبرا. گیرد یقرار نم یآشکار، مقابل آزاد یمعنا

 ینگتکثر فره یا گردیم یانسآنها باز م شدن یدهآزاد آفر یبرالیستیبه آرمان ل ینوع به گوییم، یم

ها  فرهنگ یحقوق یکه آرمان برابر(  13:  35  ینسنت،و)است  خواهانه یآزاد ای یدهدفاع از ا

 .در خود دارد یزرا ن

 گرا تودهدولت -گرا نخبه دولت: سياسی سطح. 2
 سیاستی  شناستی  جامعته  مشتروع  موضوع را غربی های نظام تنها سیاسی، شناسان جامعه از برخی»

 موضتوعی  وقتی تنها سیاسی شناسی جامعه: اند گفته لیپست و بندیکس ه،نمون برای. اند کرده تلقی

 ختا   کته  باشتد  منازعتاتی  نهتایی  محصتول  سیاسی های گیری تصمیم که است موجه و واقعی

 ,Juppبته بحتث    یتد و بنگر 51:  35  یریه،بشت ) «هستتند  دموکراتیک جوام  در سیاسی زندگی

 (.یپستدر مورد ل 2006

از  ییبا سطح باال یاست که وقت یلبدان دل اندیشند یم یپستل که همچون یکسان یدتأک

نخبگان  یفرد یباز یاسی،س یروهاین یِاجتماع یکش از وزن یشب یستیم،رو ن روبه یاسیتوسعة س

 ایران، در دولت وضعیت اما است پذیرفتنی لیپست فرض پیش گرچه. یابد یم یتاهم یاستدر س

 مبانی بخش در شده گفته مباحث به زمینه، این در. دارد یزن سیاسی شناسی جامعه منظر از تحلیلی

 .نمود توجه باید ایران در رانتی دولت مورد در ها نظریه از شده ارائه بندی جم  و نظری

 یانتخاب یها نخبگان در بخش ی،وار دولت و جامعة مدن ضعف ارتباط اندام یلبه دل

و  یجادبا ا یا کنند یم یجود، مردم را بسمورد نظر خ یها طرح کردن یادهدر جهت پ یاحکومت، 

از  یساز به توده یاول. پردازند یم یقدرت انتخاب سازی ینهبه نهاد یمدن یو نهادها یروهان ةتوسع

و خط  کند یم یجادها ا که با نخبگان و توده یکیبه ارتباط ارگان یاست و دوم یمردم متک

 ی،انتصاب/یدر قدرت انتخاب یریهرا، بش ییجدا ینمشابه ا. است ینمورد نظر ما هم هم یشجدا

 یاستعمار/و افراد مستقل یآنهادر جر یوابسته و رواسان/یمل یروهایدر ن یانو آبراهام یانکاتوز

 .اند کرده یجادا یراندولت ا

 نبود دلیل به بلکه نیست تویی پاره گرای نخبه یا سنتی الیتیست شرایط، این در گرا نخبه دولت

 است دموکراسی گسترش دولت، این هدف. است شده نخبگان دامان به ستد قوی، مدنی جامعة

 سعی نیست برقرار ارتباط این کار و ساز چون اما پسندد می را جامعه با حداکثری ارتباط لذا
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 های گروه با مستقیم غیر طور به تا کند جذب را مختلف نخبگان وگویی، گفت فضایی با کند می

 پلورالیستی سیاسی های اندیشه با واق  در دولتی چنین. گیرد ارقر ارتباط در اجتماعی مختلف

 سیاسی توسعة فرایند در. است شده گرا نخبه ویژه، اجتماعی شرایط دلیل به اما شود می اداره

 با مرتبط بلکه ایران مختص نه حالت این و است شده دیده حالتی چنین نیز دیگر کشورهای

 (.15:  35  یریه،و بش  5 :  33  یرسپاسی،م) است معاصر ایران شرایط

 یافتن جای به اما است واقف جامعه نیافتة توسعه سیاسی شرایط به گرا توده دولت

 به. پردازد می ایدئولوژی قالب در مردم بسیج و ایدئولوژی ساختن به سیاسی توسعة راهکارهای

 ایدئولوژی،» که است این ایدئولوژیک هژمونی یا سروری حفظ در اساسی نکتة گرامشی، سخن

 به و کند می سازی عادی را سروری که متعارف فهم از صورتی «آید در متعارف فهم کنندۀ تولید

 خواهد هدایت را موجود نیافتة توسعه مدنی جامعة که است دولت شرایط این در میلیبند، سخن

 (.hay et al., 2006: 69) کرد

 گرا نخبه دولت گرایی، توده و گرایی نخبه به نظری خالص نگاه از دور به شد، گفته که چنان

 دلیل به اما دارد تکثرگرا الگویی که دانست توان می سیاسی توسعة پی در دولتی را ایران در

 کم تا گیرد می کار به را مدرن نخبگان مدنی، نهادهای طریق از مردمی بازوهای به نبودن متصل

 را آنها های کشمکش و نخبگان گرا، توده ولتد مقابل، در بپردازند؛ مدرن نهادهای ساختن به کم

 دست مردم ایدئولوژیک بسیج به و است سیاسی فضای کردن دست یک پی در و داند می بار زیان

 .کند می استفاده کار همین برای نیز موجود نهادهای از و زند می

 گرا، توده دولت اما اندیشد می رانت به وابستگی از رهایی برای آزاد اقتصاد به گرا نخبه دولت

 عرصة در. بیند می تر مناسب را ها توده به دهی شکل در رانت بردن کار به و دارد دیگری شیوۀ

 دولت که حالی در دهد می نشان را دولت مدرن گرایش تکثر، بر تأکید با گرایی نخبه اجتماعی،

 عناصر بر دهد یم ترجیح پس بود خواهد وابسته نخبگان های اندیشه به نوسازی، برای گرا توده

 دولت اما است مردم فرهنگ دگرگونی خواهان گرا نخبه دولت ترتیب، این به. کند تأکید بومی

 دولت. اندیشد می موجود فرهنگ بازآرایی و تقدیس و حفظ به مختلف، شرایط در گرا توده

 دولت اما کند می تسهیل را نهااگفتم تولید و مردم متکثر آرای به حرکت واق ، در گرا نخبه

 .آفریند می یکدست نخبگانی و خواهد می ایدئولوژیک و ای توده فرهنگ تاب  را نخبگان گرا، توده
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 گرا سنتدولت -نوگرا دولت: اجتماعی سطح. 3

 و رأی آوری جمت   پایگتاه . گترا  سنت یا است نوگرا یا ما نظر مورد مثالی دولت اجتماعی، نظر از

 نیروهتای  و ها تکنوکرات و دانشگاهیان از اعم جدید طمتوس طبقة نوگرا، دولت های برنامه هدف

 نهادهتای  و ستازمآنها  ستنتی،  بتازار  بته  امتا  گترا  ستنت  دولت. است ها این مانند و صنعتی مدرن

 اضتالع  در را بنتدی  دستته  ایتن . است متمایل سنتی روحانیت و عشایر سنتی، مذهبی و اجتماعی

 شناستی  جامعته  متورد  در بشتیریه  ماتیمقتد  پتژوهش  در را دموکراستی  شبه و صوری دموکراسی

 .دید توان می نیز( 331 ) ایران سیاسی

 ینا ی،، تقابل نوگرا مقابل سنت(116: 336  ی،افضل) ها پژوهش از بندی جم  یک به توجه با

عرصة  ی،شمس یهجر 0 قرن  یاناز پا یرانا یاسیگرچه عرصة س»که  دهد ینشان م یزنکته را ن

 ینهنهاد یالزم برا یذهن یفضا یاست، ول و مدرن بوده یسنت یجتماعا یروهایتقابل و تعارض ن

 اند، یدهگذار نام یطسده تقابل که آن را شرا یک ینو در ا« است یامدهن یدشدن دولت مدرن پد

همواره  ی،سنت ینهادها یروزیاست با دخالت و پ سبب شده یساختار اجتماع یفقدان آمادگ

 یک یدننام« گذار»توجه داشت که  یدبا ینجادر ا. بماندمدرن ناکام  ینهادها یحرکت به سو

است  یخود، بحث یمحتوم است و به خود ۀیندآ یک گرفتن فرض یشمستلزم پ یط،شرا

 .یدئولوژیکا

 ها رسانه آوری، فن های عرصه در نوین تغییرات به توجه با سنتی نیروهای موجود، تقابل در

 گذشته آرمانی جامعة تشکیل خواستار بلکه ندارند گذشته به بازگشت از سخنی ها، این مانند و

 یادگراییبن یا( 331  یریه،بش) تجددستیز گرایی سنت که ای پدیده چنین. اند شده حاضر شرایط در

 یککه  کند یملت را دنبال م یامت به جا ینیاست، بازآفر شده یدهنام( 030: 335 کاستلز، )

 یلبازگشت به فرهنگ اص یلم یگر،د ییدر معناها است؛  توده یدئولوژیکآن اتحاد ا یمعنا

 ینبد. یستن ینب خوش یزن ینامروز های یآزاد یامدموجود در سنت را در خود دارد و به پ

 .خورد یم یوندپ یگربه تقابل در ابعاد د یتقابل در بعد اجتماع یب،ترت

 بازسازیدولت -واسازی دولت: فرهنگی سطح. 4
. یافتت در توان یرا م یفرهنگ یو بازساز یتقابل واساز ی،اسالمگران انقالب  کنش یفهم با درون

است و ساختارها را با فهم  یمدن یروهایآن با ن ةرابط و دولت از سخن اینجا در که داریم توجه

امتا  (  35  یی،سترا )و فهتم از درون، تنهتا مربتوط بته ستطح خترد استت         یافتت در یدبا ینظر
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 یها واسطه یاافراد به عنوان کارگزاران  یذهن یطشرا افتنیدر یگران، برا با کنش یذهن سازی یهشب

 .کند یکنش کمک م یساختار فرهنگ، به درک فضا

 نهادهای و جامعه سنتی نهادهای در کنترل و تنظیم توان تقابل، به نگریستن با ایرانی فرد

 ابعاد ایرس و ها ارزش نمادها، آداب، که این یکی: دارد پیش در راه دو یافته، توسعه کشورهای

 ینا یگرکند و د یواساز شود، یم یافتدر یفرهنگ ةمقایس از که مدرن قواعد با را سنتی فرهنگ

 یتقابل با نهادها ی،مشکل واساز. کند یرا در قالب جامعة مدرن بازساز یکه فرهنگ سنت

شکل و محتوا و معموالً توسل به حذف و  ییناخوانا ی،است و بازساز یقدرتمند جامعة سنت

 .نام گرفته است یزسنت تجددست یل،دل ینونت را در بر دارد و به همخش

 توجه نشانة خود، دین، کردن دنیوی. است توجه قابل مورد این در دین بررسی نمونه، برای

. یند یاست بر واساز یا و نشانه( 39: 331  هال، واسکات ) است دین به مدرن جامعة عمیق

 یرا طور ینکه د( 4  :  35  یدمن،ل)است  بوده ینهم ینطلبان د از روز نخست، کار اصالح

 یادگرابن. داللت دارد یبر بازساز یادگراییدر مقابل، بن. یایدکنند که به کار امروز ب یرایشو

است  یمدع یادگرا،بن یرادهد ز ییرتغ ینامروز را به شکل خوانش خود از د یایدن خواهد یم

است  یقتاهل توطئه و دشمن حق ید،جز او بگو دارد و هر که یاررا در اخت یقیخوانش حق

 .در جهان امروز، هدف اوست ینیشهر د آرمان ینیِبازآفر(. 30و  39: 313  یشرت،شال)

 پیامدهای مدرن، نهادهای به اما است بازآفرینی دنبال به نیز بازسازی دولت بنابراین،

 چرا نیست بین خوش ننخبگا های کشمکش نیز و دینی نهادهای و دین برای آزادی نامشخص

 ها حقیقت که است کسی بنیادگرایان، مرادِ. مرادسالری بر نه است ساالری مردم بر آنها اصل که

 انتخاب به امور وانهادن. سازد می آشکار مؤمنان برای را آن که اوست هم و دارد اختیار در را

. است حقیقت از رافانح او نظر از فرهنگ، کلیت در آن، از بدتر و سیاسی فرهنگ در مردم،

 مالزم سیاست در مردمخواست /یقتدر فرهنگ، با دوگانة حق یبازساز/واسازی دوگانة تناقض

 یرسپاسی،م) یستن یشدن یقت،کشفِ حق ةیشاند ةبرپای دموکراسی نهادن بنا واق ، در. است

 یاسینخبگان س. است یکشف خواست مردم مورد نظر دولت واساز ی،و از نظر معرفت(  33 

 (.353  ی،نمونه، مراجعه شود به داراب یبرا)اند  دوگانه بوده ینا یردرگ یبه سخت یران،ر اد

 رابطه دولت و خودکفایی دولت. 5
 را رابطته  دولت سو یک در یعنی سازد می را ما مفهومی مدل شده، گفته دوتایی های تقابل برآیند

 واستازی  و اجتمتاعی  نتوگرایی  اسی،سی تکثر و گرایی نخبه اقتصادی، آزادسازی هوادار که داریم
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 سیاستی  ایدئولوژی بر اقتصادی، عدالت در که خودکفایی دولت دیگر، سوی در و است فرهنگی

 مبنتای  بتر  فرهنگی بازسازی هوادار و اجتماعی عرصة در گرا سنت دارد، پافشاری انگیزی مردم و

 گرایتی،  اصتول  معنتای  بته  اینجتا  در بنیتادگرایی  کته  توضتیح  ایتن  با. است بنیادگرایانه الگوهای

 .است خویشتن به بازگشت یا گرایی ریشه

 این جامعه، ساختار خرده چهار در خودکفایی، دولت و رابطه دولت تقابل توضیح از پیش

 توجه باید. شد تشبیه یونگ گوستاو کارل گرای برون فرد و گرا درون فرد دوگانة به دوگانه

 اقتدار نماد بنابراین شود می تجمی  آن در وعمشر قدرت که است سازمانی دولت، که داشت

 و گرا برون فرد تشبیه توان می مورد، این در. است مرتبط گفتمانی سروری با اقتدار، و است

 :نمود تر غنی لکان، ژک از مفهومی افزودن با را گرا درون

 نگفتما مهتر، گفتمان: دهد می تشخیص مختلف های شخصیت در را گفتمان نوع چهار لکان
 های یچیدگیبه پ ینجاما در ا(. 19: 339 کلرو، ) روانکاو گفتمان و هیستریک گفتمان دانشگاهی،

دو  یحدو گفتار نخست را در توض شده، یساز ساده یو به شکل یمندار یکار پردازی یهنظر ینا
 یرراد، اساف. کند یم یدگفتار مهتر را بازتول یی،دولت خودکفا. گیریم یشده به کار م گفته ینوع مثال

. شوند یم یو مردم، سوژۀ بندگ یمردان، سوژۀ مهتر دولت. هستند یو بندگ یاصول نابرابرِ مهتر

دولت  یبرا یب،ترت ینبه ا. اند شده ساخته یدئولوژیدر خطاب ا ی،هر دو نقش، به زبان آلتوسر

 .متکثر جامعه است یکه به واق  برتر از آرا گیرد یتصور شکل م ینا

 نابرابری و است نابرابر هم، باز رابطه. کند می بازتولید را دانشگاهی فتارگ رابطه، دولت
 در لکان، زبان به. دارند دسترسی تری افزون معرفت به مردان دولت که است تصور این به وابسته
. است نهفته معرفتی طلبی برتری به میل همواره دانش، انتقال در طرفانه بی ظاهر به کوششِ پسِ

 برتری تصور را ایدئولوژی خطاب جای اما است نابرابر روابط کنندۀ بارتولید نیز شیوه این پس
 چنان. شود می نمایی وارون قدرت، های سوژه توسط رابطه حال، همین در و است گرفته معرفتی

 های سوژه هم پس است خویش کردن پنهان پی در همواره قدرت گوید، می فوکو میشل که

 خوانند می مردم گذار خدمت را خود همواره ها، دولت در علمی ریبرت های سوژه هم و مهتری
 .است حاکم دومی در دانشگاهی فضیلت و اولی در ایدئولوژیک فضیلت واق ، به اما

 رابطه و خودکفایی دوگانة در ایران اسالمی جمهوری اجرایی های دولت. 6
 بته  را دولت نخست. ستا داشته سابقه مطلقه دولت دوران از شخصیت، همچون دولت از سخن

 شتد  گفتته  ستخن  دولتت  حقتوقی  شخصیت از بعدها و کردند می تشبیه دولت رئیس شخصیت
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گترا امتا    درون یهمچتون فترد   ییدولتت خودکفتا   یتِشخصت  ینجا،در ا(. 5  :  35  ینسنت،و)

گفتار  یدکنندۀگرا و بازتول برون یدولت رابطه، فرد یتاست و شخص یکنندۀ گفتار مهتر یدبازتول

آن  توان یم ییدولت است که به معنا یعموم یکردرو یزن ییمنظور از رابطه و خودکفا. ینشگاهدا

 .دولت نام نهاد یاسیس شناسی یهست یا ینیب را جهان

از رابطه با  یا بیند، یکشور م یرملت و مد یندۀدولت آنجا که خود را نما ی،در نگاه جهان

 داند می جهانی های قدرت مقابل در منسجم کلی را خود کشور یا. ییخودکفا یا گوید یجهان م

 نگاه و چرخد می تعامل محوریت بر رابطه، نگاه. تحول و پیشرفت برای رابطه نیازمند یا

 اینجا در اما دارد هایی تقابل و ها تعامل دولتی هر که است آشکار. تقابل محور بر خودکفایی،

 هستیم موجود واقعیت از مثالی نمونة ادایج کار به دست که چرا شود می برجسته نگاه محوریت

هفتم،  یها سوم، چهارم، نهم و دهم با دولت ییاجرا یها نمونه، تفاوت گفتار دولت یبرا)

 (.تفاوت است ینا یایگو یرانا یاسالم یجمهور یازدهمهشتم، نهم و 

 ودکفاییخ دید باید بیند، می دولت از بیرون نخبگان مقابل را خود دولت، وقتی ملی، نگاه در

 انتقادی خود به نخبگان، نظر ساختن آشکار در خواهد می یا دارد نظر در بیشتر را خود انسجام و

 نیاز بی دولتی هیچ که این نخست. داشت توجه نکاتی به باید خودکفایی یا رابطه مورد در برسد؟

 انسجام به جهان؛ کشورهای با چه دولت، از بیرون نخبگان با چه. نیست رابطه به توجه بی یا

 در که دولتی اما. نیست توجه بی نیز خود کابینة سطح در نیز و ملی سطح در خودکفایی و درونی

 آزادسازی پی در اقتصاد در که روست این از هم. دارد نقصان احساس همواره است، رابطه پی

 نقصان دچار را خود مدیریت. کند واگذار خصوصی بخش به را خود های مسؤولیت تا است

 .دهد می قرار فرودست جایگاه در را وی کشور، های دانشگاه یا صنعتی جهان دانش زیرا بیند یم

 را ها تصمیم تمرکز که چرا اندازد می بیرون خود از را ها تصمیم مرکزیت رابطه، دولت

 بر و خواهد می نظر نخبگان از مدام. کند می عمل گرا برون فرد همچون و داند می زا آسیب

 .است توجه کم نامتخصص های توده به دانشگاهی، مِهتریِ دلیل به اما کند می تأکید آرا تضارب

 ینبهتر یدتول یچرا که مدع کند یم یجادتمرکز ا یشترهر چه ب ییدر مقابل، دولت خودکفا

. شود یتکه توسط آنها هدا ینکند نه ا یتآنها را هدا خواهد یدر رابطه با نخبگان، م. است یرتداب

 خواهد یم ییدولت خودکفا. دولت نهفته است ینا یدر رابطة مِهتر یدئولوژیکا دگییبرگز یراز

از  یجهان هم سهم داشته باشد و بخش یرتاز مد یکه در بخش ینکند نه ا یریتجهان را مد
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 یدگیآن از برگز یاست و احساس سرور یدئولوژیباشد چرا که مورد خطاب ا یجهان یریتمد

 دولت فرهنگ، در. ینه همچون دولت رابطه، از توازن علم آید یم یدئولوژیکتوسط رهبران ا

 دارد وجود ناکارآمد فرهنگی عناصر برخی که است باور این بر. است واسازی پی در بیشتر رابطه

 موجود های روش و مفاهیم بازسازی به خودکفایی دولت مقابل، در. شوند واسازی باید که

 ممکن که را مشکلی تنها و داند می مطلوب را همآنها. ددار نظر جدید تاریخی شرایط در فرهنگی

 کند می عمل رابطه دولت خالف بر و هستند بازسازی قابل که است شکلی مشکالت بپذیرد، است

 .داند می نو فرهنگی ساختن برای خارج جهان با رابطه نیازمند را خود که

 دیگران برابر در مقاومت یطشرا شناختن عنوان به را خارج جهان با رابطه خودکفایی، دولت

 از زدن طرح دوباره بازسازی اما آورد می را دیگری با همسانی حدودی تا واسازی. خواهد می

 است نخبگان با تعامل پی در رابطه دولت داخلی، سیاست در. است موجود های کلیشه همان

 در را کاملت همواره. است دانشگاهی مِهتری، مرج  و دارد همیشگی کمبود احساس که چرا

 خودکفایی دولت سیاست. بود سخن هم ها نخبه با باید تکاملی، رابطة منظور به و بیند می رابطه

 فرمان به گوش و سربازوار و است ایدئولوژیک مِهتری، مرج . است گرایی توده سیاست اما

 ساختار همین در ایدئوژیک اجرایی دولت حال، این با. رفت پیش باید ایدئولوژیک مِهتر

 بسیج به و دارد خودسرانه های طرح بنابراین. داند می مدنی جامعة از فراتر را خود عمودی،

 اهداف به رسیدن برای گری بسیج قدرت به. نگرد می خود قدرت نمایش عنوان به عمومی

 و ها گسستگی به. است خودکفا نیز اندیشه نظر از که چرا دارد نیاز خود یکپارچة و مشخص

 رابطه دولت کار به ها این. ندارد نیاز نخبگان آرای تضارب های آشفتگی و چندسویه نقدهای

 عرصة در. داند می یافته تکوین را خود خودکفایی دولت. است تکوین حال در همواره که آیند می

 .کند یم یتحما یسنت ۀشد بازسازی مصادیق از نیز اجتماعی

 پایین سطح به توجه با. ستا سنت بازآفرینی معنای به خودکفایی دولت گرایی سنت

 به را سنتی نهادهای که آنها: است آمده وجود به کشورمان در نیرو نوع دو ایران، یافتگی توسعه

 نامید گرا سنت توان می را آنها اجتماعی های طرح راستا، این در و زنند می قالب نوینی های گونه

 نوین اجتماعی نهادهای که نیروهایی ،مقابل در. زد پیوند آنان بازسازانة فرهنگی های طرح به و

 های طرح رو، همین از و شوند می نامیده تجددگرا اصطالح، به کنند، جایگزین خواهند می را

 .خورد می پیوند آنان فرهنگی واسازانة های طرح با شان اجتماعی
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 ةمونو به عنوان ن نژاد ینهم و دهم محمود احمد ییبه دولت اجرا یی،خودکفا ةنمون عنوان به

آشکار است که با توجه . اشاره کرد توان یم یخاتم یدمحمدس یاستبه ر ییرابطه به دولت اجرا

و مطلق بلکه در حالت  یکه در ابعاد مختلف عنوان شد، نه تنها در حالت حد ییها به افتراق

 دو ینا یزمان یتوال. داشت یدام توان یها نم دولت ینکالن ا های یاستس ییبه همسو یزن ینسب

 .تضاد را به وضوح نشان داد ینا یی،دولت اجرا

 را مثالی نوع دو این تببینی کاربست قصد و کنیم می بسنده مقدار همین به مطالعه این در

 انجام های پژوهش برخی نتایج بندی جم  با موقت، پاسخ یک همچون و نمونه برای اما نداریم

؛ 311 پناه،  ؛ حق310  یراحمدی،ام) رانای اسالمی جمهوری در اجرایی های دولت مورد در شده

 ید،؛ پورسع315  ی،اصفهان یعی؛ سم311 ؛ عطارزاده، 311  یوسفی، ی؛ حاج311  یری،دهش

و  یآباد ؛ دولت353  نژاد، یآخر؛ موسو بخش: 335  یان،؛ آبراهام331  یان،؛ عسگر 33 

 ایم کرده استنتاج را 3 جدول، ...(؛ و 350  یوسته،؛ پ353  ی،؛ داراب353  یری،؛ بش353  یعی،شف

 .کند می مقایسه مثالی نوع دو این با را ها دولت این که

در دو سنخ دولت ( دولت يسرئ ةبر اساس دور)پس از انقالب  ییاجرا یها دولت: 3جدول 

 و رابطه ییخودکفا

 رئیس نام
 اجرایی دولت

 اقتصادی گرایش
 یبرابر/آزادی

 فرهنگی گرایش
بازساز/واسازی
 ی

 گرایش
 اجتماعی

 گرا سنت/نوگرا

 گرایش
 سیاسی

 توده/گرا نخبه
 گرا

 مثالی نوع
 ییخودکفا/رابطه

 (یادز) خودکفایی گرا توده گرا سنت بازسازی خواه برابری (0 و 3) موسوی

 (متوسط) رابطه گرا نخبه نوگرا بازسازی خواه آزادی (6 و 9) هاشمی

 (یدشد) رابطه گرا نخبه نوگرا واسازی خواه آزادی (3 و 1) خاتمی

 و 5) نژاد احمدی
 4) 

 (یادز) خودکفایی گرا توده گرا سنت بازسازی خواه برابری

 (یادز) رابطه گرا نخبه نوگرا واسازی خواه آزادی (  ) روحانی
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 بندی جمع
 و دارد؟ وجود ایران اسالمی جمهوری اجرایی های دولت بندی سنخ امکان آیا که بود این پرسش

 رابطته  دولت سنخ دو دیدیم، که چنان است؟ جم  قابل شده، جدا های سنخ لیک گیری جهت آیا

 در آن توضتیح  خالصتة  کته  شتد  امکانپذیر وبری مثالیِ نوع ساختن کمک به خودکفایی دولت و

 :شود می دیده   شکل

 

 سیاسی، اقتصادی، ابعاد در دولت، از مثالی نوع دو این که گفت باید دوم پرسش مورد در اما

 مطابق و شد داده توضیح مختصر شکل به که گیرند می قرار هم مقابل فرهنگی و عیاجتما

دولت  یران،ا یاسالم یجمهور یتتثب ۀدور های دولت در که شد مشخص موجود، های پژوهش

به دولت  یلمتما یبه طور کل یگرد یها و دولت ییخودکفا یها سوم، چهارم، نهم و دهم، دولت

بلکه متعارض  گیرد یقرار نم یکدیگرها نه تنها در امتداد  دولت ینا ایه یاستس. اند رابطه بوده

بر دو اساس متفاوت  یمدن ةها با جامع دولت ینا ةکه رابط ینتر ا مهم. ابعاد بوده است یدر تمام

به سمت گسترش  یاول های یاستس یجه،است و در نت یدانشگاه یو برتر یدئولوژیکا یِمِهتر

 .دارد یشگرا یمدن ةبه سمت ساختن جامع یوار و دوم توده ةجامع

 سياستی پيشنهاد
 یبترا  یا و دولت رابطه نه تنها بهتره  ییدولت خودکفا ةدوگان بین نوسان مطالعه، این نتایج بر بنا

 یتت تقو یو دومت  یا تتوده  یجبس یچرا که اول انجامد ینظام و جامعه ندارد بلکه به اتالف مناب  م

 یت  تجم»کتالن   یاستت دو س یانالزم است م یب،ترت ینبه ا. ر داردرا در دستور کا یمدن یروهاین

کتالن   هتای  یاستدر سطح س گیری یم، تصم«متوازن قدرت ی توز»و  «یقدرت در ساختار عمود
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در حرکتت   یته ابتالغ گتردد تتا وحتدت رو     یباالدستت  یدر ستندها  یمتصم ینو ا یردصورت گ

 .گردد یجادا ییاجرا یها دولت

آشکارا  ییها گزاره یباالدست یکشور به عنوان سند یفرهنگ یمهندس ةنقش در نمونه، برای

هدف آمده  ینا 9-1مثال درفصل سوم بند  یبرا. یمدار ییدولت خودکفا یموافق با نوع مثال

و  یاسیس ی،اجتماع ی،فرهنگ یها نظام یبازمهندس... بر یمبتن یرفراگ یبه نظام یافتن دست»: است

« کشور یفرهنگ یها و اصول نقشه مهندس ارزش ی،بر اساس مبانو  یفرهنگ یکردبا رو یاقتصاد

استقرار نظام جام   ی،انقالب اسالم یجبهه فرهنگ یسامانده»: سند ینفصل پنجم هم 5و در بند 

راه « فرهنگ یمهندس»سند، با واژۀ  ینو در کل، ا« کشور یفرهنگ یریتو مد یراهبر

نظام  ةسال 14انداز  با سند چشم یدکن یسها مقاخود را مشخص کرده است آنگاه آن ر یدئولوژیکا

کارآمد،  ةتوسع ینی،د یساالر مردم یالگو یمتحک»از اهداف نظام در آن،  یکیکه  040 در افق 

 یدبا یکشور یرانو ا شود یم یمعرف« ...یو اجتماع یفکر یاییو پو یشینواند ی،جامعه اخالق

که « ساس اصول عزت، حکمت و مصلحتتعامل سازنده و مؤثر با جهان برا یدارا»: باشد

 .دولت رابطه یاست آشکار مطابق با نوع مثال ییها گزاره

 ها دولت تأثیر تحت بلکه کنند نمی تنظیم را ها دولت حرکت باالدستی، اسناد بینیم می واق  در

نوشته ( ییخودکفا یارابطه ) ییکدام نوع دولت اجرا ۀدور در سند کدام که این. شوند می نوشته

به هر . باشد ینعکس ا یدبا یتکه وضع یدر حال کند یشده باشد، روح آن سند را مشخص م

در  یژهکشور که به و یاسینظام س یتدوگانه در کل ینو حضور همزمان ا یناهمساز ینحال، ا

ها  ارکان نظام را به سطح رسانه یگرو د ییدستگاه اجرا ۀهرروز یریدولت دوازدهم، درگ ۀدور

 ینتدو یعنی ای یندهآ یچه یرکه تصو ینمهم خواهد داشت و آن ا یامدپ کیکشانده است، 

 .حرکت کشور ممکن نخواهد شد یتکل یبرا یانداز چشم

 بعدی های پژوهش برای پيشنهادها و ها کاستی
 مبنتای  بتر  و کتردیم  بیتان  را خودکفایی دولت رابطه، دولت طیف یا تایپ آل ایده دو کلیت ما گرچه

 پیشتنهاد  را سیاستتی  هتایی  گیتری  جهتت  سترانجام،  و دادیتم  سازمان را خود نظری توضیحات آن،

 پتژوهش  معنای به تجربی بررسی و گیرد نمی را تاریخی بررسی جای همه، این که معترفیم نمودیم،

 در واقت   بته  کته  طلبد می دیگر کاری نظری، بیان این به بخشیدن استحکام برای تاریخی شواهد در

 یهتا  از شتواهد کته در پتژوهش    یتاتی کل یتان ب یعنتی هر دو ممکن نبود  یناانجام  یعلم ةمقال یک
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 یشتنهادی بلکه تنها به عنوان پ یشبه کار خو یدناعتبار بخش یشده است را نه برا یبند جم  یگراند

بستا کته    یو ا یمرا در ادامه، در نظر دار یگرد ییها پژوهش یعنی یما پژوهش آورده ینتداوم ا یبرا

 .یرندبگ یآن را پ یگرد یمحققان ی،به کل یباشد و حت یگراند یراهتداوم با هم ینا

 منابع
 نی نشر تهران، فتاحی، ابراهیم محمد ترجمة. مدرن یرانا یختار(. 335 ) یرواند یان،آبراهام. 

 ،جاویدان انتشارات تهران، ثالثی، محسن ترجمة. توتاليتاریسم(. 366 )هانا  آرنت. 

 ،تهران، پرهام، باقر ترجمة. شناسی جامعه در اندیشه سير در ساسیا مراحل(. 331 ) یمونر آرون 

 .فرهنگی و علمی انتشارات

 ،نشر اهواز، نجاریان، افسانه ترجمة. شناسی جامعه و دین(. 331 ) یرینهال، آ ی؛جول اسکات 

 .رَسِش

 ،یراندر ا یدر تحقق جامعه مدن یرانیا یتهو یگاهنقش و جا(. 354 ) یراحسانام اسماعیلی 

 .تهران دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان. (1235-1335)معاصر 

 ،تهران، نیکی، آب حسن ترجمة. (یانتقاد یبررس) گذار در سياسی نظریة(. 333 )نوئل  اُسولیوان 

 .کویر

 ،مناسبات شناختی جامعه تبيين: ضعيف دولت قدرتمند، جامعة(. 331 ) یعیسم یرضاعل اصفهانی 

 .1  -03 ، 3 شماره، 33 دوره سیاست، فصلنامة ،ایران در معهجا و دولت

 ،يهترک - یرانا) يانهدر خاورم یجامعه مدن يریگ موانع مشترک شكل(. 311 )رسول  افضلی - 

 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامة پایان. (مصر

 ،مفید دانشگاه انتشارات قم، ،ایران در مدرن دولت(. 336 )رسول  افضلی. 

 و نقش انتشارات تهران،. یو توسعه مل یجامعه مدن ياسی،جامعه س(.  33 )هوشنگ  احمدی،امیر 

 .نگار

 ،کیهان تهران، صبوری، منوچهر ترجمة. سياسی شناسی جامعه(. 313 )تام  باتامور. 

 ،آگه: تهران. یعبدالوهاب احمد ةترجم. ياسیس ةيتمدرن(. 333 ) یسمور باربیه. 

 نشر مرکز: ، تهران1336تا خرداد  66 ةاز ده یرانا ياسیس یبند جناح(. 311 ) یدسع ین،برز. 

 ،تیسا: تهران. اعتدال گفتمان(. 353 )عباس  بشیری. 

 ،تهران دانشگاه انتشارات تهران، ،سياسی بسيج و انقالب( 311 ) ینحس بشیریه. 
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 ،قم، ،سياسی شناسی جامعه های گفتمان به نگاهی مدنی، جامعه و دولت( 313 ) ینحس بشیریه 

 .اسالمی تبلیغات دفتر

 ،نگاه نشر تهران،. (ینظر ياستعلم س یمبان) سياسی دانش آموزش(. 334 ) ینحس بشیریه 

 .معاصر

 ،تهران،. اسالمی جمهوری دورة ایران سياسی شناسی جامعه بر ای دیباچه(. 331 ) ینحس بشیریه 

 .معاصر نگاه نشر

 ،چاپ. ياسیس یدر زندگ یاجتماع يروهاین نقش: ياسیس یشناس جامعه (. 35 ) حسین بشیریه 

 .نی نشر تهران، بیستم،

 ،144-9 1، 16 شماره راهبرد، فصلنامة ،مدنی امنيت(.  33 )فرزاد  پورسعید. 

 ،یرانا یو اجتماع ياسینقش دولت در تحوالت س یبررس یبرا ییالگو(. 350 )صادق  پیوسته 

 . 1 -143: 1 شماره، 1 دوره خی،تاری شناسی جامعه دوفصلنامة. یپس از انقالب اسالم

 نی نشر تهران،. شناسی جامعه متأخر های نظریه(. 333 )جمال  ی،محمد یدرضا؛حم پور، جالیی. 

 ،نی نشر تهران، ،نظم شناسی جامعه(. 335 )مسعود  چلبی. 

 یراندر ا یآن بر استقرار جامعه مدن يرو تأث یساز یخصوص(. 315 )عباس  زاده، حاتمی .

 .تهران دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان

 ایران اسالمی جمهوری در مدنی جامعة و دولت نسبی استقالل( 311 ) یرمحمدام یوسفی، حاجی، 

 .30-65،   شماره،   دوره راهبرد، فصلنامة

 ی، بررس1353-1336 یراندولت در ا یاجتماع يتتحول ماه(.  33 )نصراهلل  یدس ی،حجاز 

 .دانشگاه تهران یاسی،علوم س ینامة دکتر یانپا. معهرابطة دولت و جا

 جمهوری در انقالب از بعد های دولت بر حاکم های گفتمان(. 336 ) یمحمدعل زاده، حسین 

 .اسالمی انقالب اسناد مرکز تهران،. ایران اسالمی

 ات، فصلنامة مطالع ،یرانا یاسالم یدر جمهور ها يتو قوم یجامعه مدن(. 311 )پناه، جعفر  حق

 .15  – 00 ، 1شماره 

 ،فرهنگ تهران، علمداری، معینی جهانگیر ترجمة. سياسی برابری دربارة(. 331 . )یرابرات ا دال 

 .صبا

 ،و فرهنگ پژوهشگاه تهران، یازدهم، چاپ. ایران در سياسی شناسی جریان(. 353 ) یعل دارابی 

 .اسالمی اندیشة
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 مورد  یخارج ياستو س یجامعه مدن یرکردو کا یمفهوم يوندپ(. 311 )محمدرضا  یری،دهش

 .99 – 63، 9شماره  ی،فصلنامة دانشگاه اسالم ،یرانا یاسالم یجمهور

 ایران خارجی سياست بررسی روحانی، تا هاشمی از(. 353 )محسن  یعی،شف ی؛عل آبادی، دولت .

 .تیسا: تهران

 ،در دوران مدرن ینجامعه مد يدایشپ یشرطها يشپ(. 315 ) زاده یرحمان یدرضاحم دهکردی .

 .تهران دانشگاه سیاسی، علوم دکتری نامة پایان

 ،ارشد کارشناسی نامة پایان. مدنی جامعة و شيعه سياسی فلسفة(. 319 ) یرضاعل رجایی 

 .مدرس تربیت دانشگاه سیاسی، علوم

 ،ياسیمجموعه مقاالت س) یدر جوامع مستعمرات یاجتماع يممفاه(. 336 )شاپور  رواسانی - 

 .امیرکبیر تهران،. (یاداقتص

 ،نامة پایان. مختلف یدگاههاید يلتحل یراندر ا یجامعه مدن(. 315 ) یاحمدعل زارعشاهی 

 .صادق امام دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی

 ،آگه نشر تهران، ،ایران در دموکراتيزاسيون(. 336 ) یعل ساعی. 

 ،نو رخداد تهران، راد، زاده حسین کاوه ترجمة. ياسیفوکو و امر س (.354 ) جان سایمونز. 

 یالک و گرامش ای یسهمقا یو دولت، بررس یرابطه جامعه مدن(. 316 ) یمحمدتق ای، سبزه .
 .تهران دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان

 ،رشتة دکتری کالس در شده مطرح مباحث ،تحقيق پيشرفتة های روش(.  35 ) حسن سرایی 

 .طباطبایی عالمه دانشگاه سی،سیا شناسی جامعه

 ،1326-1364در دوره سلطنت رضاشاه  یجامعه مدن ینموانع تكو(. 319 ) یلخل سردارآبادی .

 .مدرس تربیت دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان

 یرانتوسعه در ا ینددر فرآ ینقش دولت و جامعه مدن(. 315 ) یرضاعل ی،اصفهان سمیعی 

 .تهران دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشگاه ارشد، کارشناسی نامة ایانپ. (1333-1353)

 ،نی نشر تهران، جلیلی، هادی ترجمة. شناسی جامعه در آرا کشاکش(. 333 ) یوناست سیدمن. 

 انقالب اسناد مرکز تهران،. یو انقالب اسالم يلداردولت تحص یةنظر(. 315 ) یومعبدالق ی،شکار 

 .اسالمی

 ،و نشر تهران، وری، ب ص ر ه وچ ن م رجم ت م. طانی ل س ای ه نظام(. 334 )خوان  ینز،لهوشنگ؛  شهابی 

  .شیرازه پژوهش

 ،سخن انتشارات تهران،. سياسی شناسی جامعه(.  33 )منوچهر  صبوری. 
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 ،بخش  یران،حكومت قانون در ا ةینظر: جلد دوم یران،درباره ا یتأمل(. 356 )جواد  طباطبایی

 .خرد مینوی: تهران سوم، چاپ. یتجددخواه یو مبان زیمكتب تبر: نخست

 (1363-1334) ياسیتوسعه س ینددولت در فرا های ياستنقش س(. 354 ) یلاسماع زاد، یعال .
 .ییدانشگاه عالمه طباطبا ی،شناس رشته جامعه یرسالة دکتر

 ،رانیدر ا یحاکم و عدم گذار به جامعه مدن ياسیتفرقه نخبگان س(. 313 )کورش  عزیزی 

 .بهشتی شهید دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان. 1326-1322

 ،فصلنامة ،توسعه به دستيابی عناصر: دولت و مدنی جامعة اجتماعی، سرمایة(. 333 ) یدسع عطار 

 .15 -06 ، 0 شماره، 35 دوره سیاست،

 ،فصلنامة. ایران یاسالم جمهوری در امنيت و مدنی جامعة دولت،(. 311 ) یمجتب عطارزاده 

 .51-13 ، 1 شماره راهبردی، مطالعات

 ،زمستان تهران، سوم، چاپ ،غرب در سياسی فلسفة بنياد(.  33 ) یدحم عنایت. 

 1 - 1، 39زمانه، سال چهارم، شماره  ة، مجلانتخابات نهم(. 330 ) یممحمد رح یوضی،ع. 

 ،ارشد کارشناسی نامة پایان. ایران در مدنی جامعة و رانتير دولت(. 331 )مسعود  غفاری، 

 .مدرس تربیت دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکدۀ

 ،کارشناسی نامة پایان. 1353-1332 یراندر ا یموانع رشد جامعه مدن(. 316 )ابوتراب  فاضل 

 .بهشتی شهید دانشگاه سیاسی، علوم ارشد

 ،ترجمة. 515 -513  فرانس، دو کولژ گفتارهای درس ،سياست زیست تولد(. 335 ) یشلم فوکو 

 .تهران زاده، نجف رضا

 ،علوم ارشد کارشناسی نامة پایان. یجامعه مدن يتیترب های یرساختز(. 331 )محمدرضا  فیروزی 

 .معلم تربیت دانشگاه تربیتی،

 ،ارشد کارشناسی نامة پایان. ينیامام خم ياسیس یشهدر اند یجامعه مدن(. 313 ) یمرح قمشی 

 .رانته دانشگاه سیاسی، علوم

 ،نشر: مشهد رضوانی، احمد ترجمة ،شخصيت های نظریه(. 319 ) یکلما یر، یچارلز؛ ش کارور 

 .قدس آستان

 ،ترجمة ،(3جلد ()هزاره یانپا) وفرهنگ جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر(. 335 )مانوئل  کاستلز 

 .ششم چاپ نو، طرح: تهران خاکباز، افشین و علیقلیان احد

 ،ققنوس نشر تهران، خواه، حقیقت مهدی ترجمة. ایران انقالب نتایج (.333 . )آر یکین کدی. 
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 اتحاد با ایران روابط بررسی: ینه غرب ی،نه شرق(. 331 )مارک  یورسکی،گاز یکی؛ن ی،کد 

تهران، نشر  ی،متق یمو ابراه یو الهه کوالئ ییترجمة داوود آقا. آمریكا متحده ایاالت و شوروی

 .یزانم

 ،مقاالت ) دولت و جامعه اسالمی، انقالب(. 331 )محمود  یدس حسینی، یمسعود و نجات کوثری

 .کویر انتشارات تهران،. (ایران سياسی شناسی جامعه

 ،قومس نشر تهران، طیب، علیرضا ترجمة. انقالب های تئوری(. 339 )استانفورد  کوهن. 

 ،نشر تهران، صبوری، منوچهر ترجمه ،شناسی جامعه در بنيادی های اندیشه(. 336 ) یترپ کیویستو 

 .نی

 ،سیاسی، علوم کارشناسی نامة پایان. دینی جامعة و مدنی جامعة(. 315 )پور  یمحمود عل گرجی 

 .بهشتی شهید دانشگاه

 ،یمحمدتق ةترجم ،ها در باب انقالب یخیو تار يقیتطب ی،نظر یمطالعات(. 331 )جک  گلدستون 

 .یردلفروز، چاپ دوم، تهران، انتشارات کو

 ،مترجمان. گذار یندو فرآ یمدن ةجامع نخبگان،: سازی دموکراسی پویایی(. 350 ) یمرگ گیل :

 .اختران: تهران مرام، حسینی فرید و ناصری حاجی سعید

 ،آشیان انتشارات تهران، حکیمی، محسن ترجمة ،پسامدرنيته(. 331 ) یویدد الیون. 

 ،دات، نشر چهارم، چاپ قدم،م سعید ترجمة. سياسی عقاید تاریخ(.  35 ) یکسون ار لیدمن 

 .تهران

 ،علوم ارشد کارشناسی نامة پایان. 1326 – 1353 یراندر ا یجامعه مدن(. 319 )حسن  مجیدی 

 .صادق امام دانشگاه سیاسی،

 ،دانشگاه سیاسی، علوم کارشناسی نامة پایان. دینی جامعة و مدنی جامعة(. 315 ) یموس مدرسی 

 .قم

 ،91 -35 ، 1 شماره راهبردی، مطالعات مجلة. نیمد جامعة(. 311 ) یج مدیسون. 

 ،تهران، توالیی، نوین ترجمة. اجتماعی نظریة و اجتماعی مشكالت(. 339 . )رابرت ک مرتون 

 .امیرکبیر انتشارات

 جامعة  يریگ و نقش آن در شكل یفرهنگ ییو ناهمگرا ییهمگرا یبررس(. 334 ) یپور، عل ملک

 یقاتواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ی،شناس جامعه یدکتر ةنام یانپا .معاصر یراندر ا یمدن

 .تهران
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 ،دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان. دینی اندیشة و مدنی جامعة(. 315 ) یعل ملکی 

 .تهران

 ،نی نشر تهران، موللی، کرامت ترجمة ،لكان واژگان(. 339 ) یرژان پ کلرو. 

 تیسا: تهران. ایران در سياست پيچيدگی(. 353 ) یدولیس نژاد، موسوی. 

 قومس نشر تهران،. یرانمسائل نفت ا(. 330 ) یدسع یرترابی،م. 

 ،روشنفكری باب در شناختی جامعه ای رساله حقيقت، یا دموکراسی(.  33 ) یعل میرسپاسی 

 .نو طرح تهران،. ایرانی

 نخستين افول و ظهور ن،ایرا در مدنی جامعة رشد موانع(. 311 ) یرضاعل یقی،حق نامور 

 علوم و حقوق دانشکدۀ ارشد، کارشناسی نامة پایان. 1226-1366 ایران در مدنی جامعة های جلوه

 .تهران دانشگاه سیاسی

 سمت تهران،. سياسی شناسی جامعه بر درآمدی(. 315 )احمد  زاده، نقیب. 

 ،نی نشر تهران، شتم،ه چاپ بشیریه، حسین ترجمة. دولت های نظریه(.  35 ) اندرو وینسنت. 

 ،آگه تهران، مخبر، عباس ترجمة. مدرن دولت گيری شكل(. 336 ) یویدد هلد. 

 پهلوی سلسلة پایان تا مشروطيت از ایران سياسی اقتصاد(. 336 ) یمحمدعل یان،کاتوز همایون .

 .مرکز نشر تهران، سیزدهم، چاپ عزیزی، کامبیز و نفیسی محمدرضا ترجمة

 عبداهلل ترجمة. دیگر مقالة سه و مدت کوتاه جامعة ایران،(. 354 ) یحمدعلم یان،کاتوز همایون 

 .نی نشر تهران، سوم، چاپ کوثری،

 ،در چارچوب ) یرانا یجامعه مدن يریگ الزامات و موانع شكل ی،مبان(. 311 ) یرجا همتی

 .نتهرا دانشگاه سیاسی، علوم کارشناسی نامة پایان. ییسنتگرا و نوگرا یاندو جر یبررس

 یفقه یبر مبان يدبا تأک( در برابر اشخاص)دولت  یمدن يتمسئول(.  33 )شهروز  فر، یوسفی .
 .صادق امام دانشگاه سیاسی، علوم ارشد کارشناسی نامة پایان
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