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 چکیده
 دی له جدگذشته وارد مرح یبا استفاده از تجارب دولت ساز رانیا ی درپس از انقالب اسالم یدولت ساز

ر بهم   با سقوط نظام سلطنت و پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران دست. شده ا یاز دولت ساز یو مهم
و ب ا مووری ت « جمه وری اس المی ای ران»ساالرِ شیعی با عن وان ، اولی  نظام سیاسی مردم1357ماه سال 

س ال  1400عج( توقق یافت. به طوری که برای اولی  بار پ س از ) در زمان غیبت امام عصر« والیت فقیه»
ب رای  رائ ه الو واسالم و ایران، دی  اسالم و مذهب شیعه با پیروزی انقالب اسالمی در ایران با ا در تاریخ

 ،ین ونکدر مرحل ه  اداره جامعه، به طور مستقیم وارد مدیریت عرصه سیاسی با رویکرد مردمی شده است.
 ین ید یدم س االردر م ر عهیش یاسیس خیتجربه تار  یاول وبه عنوان نقطه عطف  «یاسالم یجمهور»نظام 

« هی فق تیوال» تیو موور ی شیعهاسیفقه س یموجود در آن بر مبنا یکه سازوکار دولت ساز افتیاستقرار 
دول ت  یراب دیجد یبه عنوان الوو یبرآمده از تجارب عقل بشر «یقانون اساس»و  «ینید مردم ساالری» با

زی را لیسا، دوره جدیدی از دولت ساتمدن غرب پس از دوره افول قدرت ک است. دهیگرد یمعرف یاسالم
تجربه نموده است. همچن ی  نظری ات متع ددی از قبی ل « گرابرون»و « زادرون»در دو موور دولت سازی 

ه ای ولتدنیز منجرب ه ایج اد « طبقاتی دولت»و نظریه « کارکردگرایی»، «کثرت گرایی»، «حقوقی»نظریات 
م دن غرب ی ش ده تدر « نئولیبرال»و « رفاهی»، «کمونیسم»، «یسمفاش»، «دموکراتیک»، «لیبرال»، «موافظه کار»

 ای مطلق ه و  هایپادش اهیاه ل س نت ب ه  ه ایدولت نی ز یدر تمدن اس الم یتجارب دولت ساز است.
دوران  عالوه بر م دت کوت اه تجرب ه نظ ام امام ت، در زین عیدر تش و دیسکوالر ختم گرد یهایدموکراس

ق درت  دی مش روطه ب ا آرم ان تود م دلالبت ه  که دیرس یاستبداد هایسلطنتبه  یعیش یهادولت بتیغ
ب ا  قالهمتولیلی ای   -روش توصیفیبراساس  نیز در ایران تجربه شد.پارلمان  اراتیاخت شیسلطنت و افزا

 ش ریب تجارب از جهان غرب و اسالم، استفادهدر  یدولت و روند دولت ساز یهاهینظر نواه مختصری به
نه اد  ی و شیوه ایفای نقش مردم در تأس یس و اعم الدولت سازمهوری اسالمی ایران در از سوی نظام ج

 .پردازدمهم حکومتی می
 

وری ، دولت سازی، تمدن غ رب، تم دن اس الم، جمه دولت، حکومت اسالمی هاینظریهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

س االری ستخراج نظریه مردما به بشری تجارب از نظام جمهوری اسالمی ایران با استفاده

های دولت و روند سازی، از تووالت نظریهدینی از مت  اسالم پرداخته و در روند دولت

 و س لطنت نظام سقوط با دولت سازی در جهان غرب و اسالم تجربه کسب کرده است.

 سیاس ی نظ ام اول ی  ،1357 س ال م اه بهم   در ای ران م ردم اس المی انقالب پیروزی

 زمان در «فقیه والیت» مووریت با و «ایران اسالمی جمهوری» عنوان با شیعی ساالرِمردم

 در س ال 1400 از پ س ب ار اولی  برای که طوری به. یافت توقق( عج) عصر امام غیبت

 ب ا ای ران در اس المی انق الب پیروزی با شیعه مذهب و اسالم دی  ایران، و اسالم تاریخ

 رویک رد ب ا سیاس ی عرص ه م دیریت وارد مس تقیم طور به جامعه، اداره برای الوو ارائه

 .است شده مردمی

و منوصر به فرد در  یمردم رک  اساس نکهیا رغمیتمدن عل جادیبوث ساخت و ا در

مه م نق ش  اریبس  مؤلف هدو  ک ه رس دیاما ب ه نظ ر م، شوندیموسوب م یتمدن ساز

هن ،، اعتق ادات و ن و  فر  ،ی اول؛ د .دارن د« م ردم»عنص ر  رتری ازکننده و موث ییتع

سازد و دوم؛ یو حکومت را م جامعههر  تیو هو تیماه ه،یمردم است که روح یباورها

تم دن را  فرهن ،، جامع ه و توان دیاست ک ه م یسازو نو  دولت یاسیساختار نظام س

دولت در ادبیات سیاسی به سه معنا ب ه  ید.نما تیو هدا تیریمد ،یسامانده ،یجهت ده

در درجه اول به معنی کشور است. کشور متشکل از چهار مؤلف   س رزمی ، ؛ رودمیکار 

مردم، حکومت و حاکمیت است. در درجه دوم به معنی هیئت دولت است که منظ ور از 

ک ه ه ر س ه ق و   تباشد. در درجه سوم به معنی حکومت اسکابینه میو آن قوه مجریه 

ب ه  مقال ه دول ت ای   ( در33: 1383. )ش فیعی،ش ودمیقضائیه، مجریه و مقننه را شامل 

 باشد.یگانه مسه یقواآن به کار رفته است و شامل سوم  یمعنا مفهوم حکومت و در

سؤال اصلی عبارت است از ای  ک ه: نظ ام جمه وری اس المی ای ران ب ا توج ه ب ه  

ای را اندوخته است و ای   های دولت در جهان غرب و اسالم، چه تجربهتووالت نظریه

سازی به کار گرفته است؟ فرض یه نی ز ب ه ای   ش رح مط رح چوونه در دولت تجربه را

ساالری دینی از مت  اسالم توسط نظام جمه وری اس المی شود: استخراج نظریه مردممی

های دول ت و تری  تجربه ای  نظ ام از تو والت نظری هسازی، مهمایران در روند دولت
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و  ه هیاانظر یواکاا و

 یساا  دولت روناا 

 غرب و اسالم جه ن

ای به مث باه جررباه

برای نظ م جمهوری 

 اسالمی در ایران

است و ای  نظام در تأس یس جمه وری روند دولت سازی در جهان غرب و اسالم بوده 

اسالمی، پذیرش بوث تفکیک قوا و تأسیس سه قوه مستقل، با به رسمیت شناخت  نقش 

 مردم در سیاست، از تجارب بشری استفاده کرده است.

 

 های دولت در جهان غرب و اسالمبحث اول: نظریه

تبی ی  دالیل ی  های سیاسی موصوالت نظام وار ذه  بشر هستند که با جس تجو ونظریه

دهند. یعنی توجیهی از ح ق برای مشروعیت قدرت دولت، توجیهی از حاکمیت ارائه می

ها با اعطای مشروعیت به ق درت و حاکمی ت، زور فرمان دادن و اطاعت کردن. ... نظریه

کن د ک ه ها ایجاب میکنند. طبیعت نظریهو اجبار نهفته در دولت را انسانی و تلطیف می

را چونان اصلی منطقی و عادالنه از طرف حاکمان و انبوه فرمان ب رداران  حاکمیت دولت

های دولت س ازی عموم اب ب ا تعری ف، ( نظریه12: 1392مورد قبول قرار دهند. )فیرحی،

توصیف و توضیح ساختار دولت مورد نظر، چارچوب شیوه عملکرد آن را ب ا اس تداللی 

 کنند.تعیی  میشفاف و استنباط منطقی در قالب الوو یا مدل 

ه ای سیاس ی ح اکم، ارائه نظریات دولت سازی به تناس ب مکات ب تم دنی و نظام

های جدید است. به عبارت دیور ماهیت نظری ات ارائ ه ش ده، ب ه بسترساز ایجاد دولت

فضای فکری حاکم بر تمدن وقت و مقتضیات زمان بستوی دارد. اگ ر بخ واهیم دول ت 

های سیاس ی تمدنی دسته بندی نماییم؛ به دو دسته نظام سازی را با نواه ماهوی در بستر

ه ای توان اشاره نمود. به ترتیب دولتهای غیردینی میهای دینی و دولتبا موور دولت

تمدن »های سیاسی غیردینی نیز در متجلی شده و دولت« تمدن اسالمی»سیاسی دینی در 

 اند.به منصه ظهور رسیده« غرب

 

 در غربهای دولت الف( نظریه

تمدن غرب طی دوره متمادی در قرون وسطی، تجربه تاریکی از ورود کلیسا در ق درت 

و سیاست داشت و به تدریج نظریات نظام سازی غیر دینی با رویک رد مفارق ت دی   از 

سیاست را ارائه داده که با توجه به سوء عملکرد کلیسا، تجمل گرایی، اشرافیت و قدرت 

های سیاسی غیر دینی جدید مورد پذیرش عموم مردم نظامها و نظریهپرستی متولیان آن، 
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ناراضی از قدرت کلیسا قرار گرفت. لذا ای  بره ه ت اریخی ب ه عن وان نقط ه عطف ی در 

ش ود. پ س از آن، رویکرد جدید نظام سازی و دولت سازی در تمدن غربی ش ناخته می

ی دانسته و یا اساس اب دی   های سیاسی غیردینی در تمدن غرب، یا دی  را امری فردنظام

دانند. ل ذا ب دیهی اس ت نظری ات دول ت را فاقد قابلیت بهره برداری در اداره جامعه می

های سیاسی نیز ماهی ت و عملک رد غی ر های روی کارآمده در چنی  نظامسازی و دولت

 دینی داشته باشند.

 دو تدول  گی ری ش کل و س ازی راستای دول ت در کلی در تمدن غربی و طور به 

 دارد ک ه داخل ی منشاء و است« درون زا» پدیده یک دولت اینکه دارد: اول وجود نظریه

 «زاب رون» ای پدی ده دولت اینکه دیور. شودایجاد می کشور ملی در داخل عناصر توسط

 س رزمی  یک برمردم عناصر یا دولت بیوانه بوده و توسط خارجی منشاء دارای که است

 دول ت تبی ی  به نظریات ای  به توجه لذا با. شودمی تومیل از طریق جن، سخت یا نرم

 .شودپرداخته می خارجی و داخلی جنبه دو از سازی

 

 :سازی درون زا . دولت1

 ش ده عم ده مط رح نظری ه خاستواه درونی ماهیت و فرآیند دولت س ازی، دو در حوزه

 ایپدی ده را دولت ومد نظریه و «وار اندام» ایپدیده عنوان به را دولت نظریه یک. است

 .داندمی «ابزارگونه»

 را دول ت وار، اندام ای پدیده عنوان به دولت نظریه :دولت وارگی اندام . نظریه1-1

 همانن د .کنن دمی مانن د پیش رفته ه ای واره ان دام ب ه تکامل و تکوی  کارکرد، حیث از

 ح اوی و افت هی تکام ل و تو ول خ ود ک ه اس ت ای واره اندام مدنی؛ جامعه و خانواده

 خانواده به مرکب ای پدیده عنوان به دولت. است فردی و جزیی غایات از واالتر غایاتی

 م دنی جامع ه و خ انواده ت ر یافته تکامل شکل خود و بخشدمی وحدت مدنی جامعه و

گ ذرد فرآین د تکمیل ی هرچه از عمر تاریخی ای   دول ت می (95: 1382بشیریه،) است.

ها و تج ارب بش ری گذراند و براساس اولویتنظری و عملی می خود را به لواظ مبانی

 نهادی جامع در اداره جوامع شده است.
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 انس ان ارادی عمل موصول دولت ابزاری، نظریه در :دولت گونوی ابزار . نظریه2-1

 دول ت. اندس اخته را آن خاص ی اه داف به رسیدن برای هاانسان که است ابزاری است،

 دول ت. اس ت خ ا  مودوده یک در امنیت و نظم تأمی  برای ماعیاجت داد قرار نتیجه

. اس ت یآزاد و امنی ت صلح، آن، و است نکرده تأمی  طبیعت که کندمی تأمی  را چیزی

 (1371:314وینسنت،)

 ش ناختی، جامعه با رویکرد نیز دیوری هاینظریه نظریه یاد شده در باال، دو بر عالوه

 از ک دام هر که دارد سازی درون زا وجود دولت حوزهغیره در  و گرایی کثرت حقوقی،

 ،1تیل ی چ ارلز مث ل اندیشمندانی .اندمطرح نموده را دولت گیری شکل خود خا  منظر

 کش ور ی ک س اکنان هایخواس ته کام ل تجل ی را دول ت3پارسونز تالکوت و2مان مایکل

 را دول ت داشته، رارق هاآن روی فرا که مشکالتی و خود نیازهای به توجه با دانند کهمی

 پیچیده فرایندهای از ای مجموعه موصول دولت که است معتقد تیلی. اندآورده وجود به

 (583: 1383 اس تیو، و بیل یس) اس ت. کرده طی را مسیر طبیعی یک که است اجتماعی

 از جزی ی دول ت پی دایش ک ه ب ود آن ب ر کارکردگرا متفکر تری مهم پارسونز، تالکوت

 سیاس ی روندهای شدن غیرشخصی و جامعه شدن نهادمند و ساختاری و تن کلی فرآیند

 تقس یم گس ترش حاصل دولت که کردمی استدالل 4دورکهایم از تبعیت به پارسونز. است

 و آین دمی پدی د کار تقسیم گسترش نتیجه در تخصصی هایسازمان. است درجامعه کار

 (.316: 1371)وینست، گیرندمی شکل دولت حول در

 تبی ی  را سیاس ی ق درت مش روعیت منب ع و دولت، بیشتر معیار حقوقی هاییهنظر 

 خداون د اراده از ناشی را دولت ها؛ اگر قدرتنظریه دیدگاه ای  از مثال عنوان به. کندمی

 آزادی ح دود و دول ت ق درت می زان بر کنیم، تلقی مردم خواست یا و طبیعی حقوق یا

 دول ت هایی نظی رنظری ه غال ب (109: 1373، اپسیو کر )اشتراوس گذارد.می تأثیر فرد

 نظریه در« شهریار». هستند قدرت مشروعیت منبع از منشأ و متفاوت براساس فهم مطلقه

                                                           
1. Charls Tilly 

2. Michael Man 

3. Talcott Parsons 

4. Emel Durkheim 
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ش ود و ب ه ط وری ک ه می تلقی «دولت» اساساب همان موجود بوده و مطلقه؛ قانون دولت

 .رودمی شمار به خداوند اراده تجلی

 آورد وج ود به را ای ویکپارچه متمرکز سیاسی نظم دولت مشروطه، دولت نظریه در

 دولت نظریه نظر مورد و مطلوب آنچه. شدند پیدا مشروطیت هاینظریه آن اساس بر که

 ق انون. اس ت اقت دار و ق درت ک ردن مو دود درنتیجه و ساخت  متنو  است، مشروطه

 روطهمش  دول ت ق درت کنن ده مو دود عوامل از آن، از ناشی هایمودودیت و اساسی

 ح ق آن به و کندمی تعیی  و تعریف را حکومت اقتدار اساسی قانون زیرا. شوندمی تلقی

های دول ت نظری ه ب ه توجه با بنابرای ، .(318: 1371وینست، ) بخشد.می قدرت اعمال

ها و کنش نتیجه در سازی رسد دولتبه نظر می که گفت توانمی سازی در تمدن غرب،

 ش کل پذیرد. ای  انجام می داخلی نظامی و سیاسی اقتصادی، ی،اجتماع انفعاالت و فعل

 گی رد،می خ ود به طبیعی و سیر داشته درونی جنبه عموماب که سازی تووالت و دولت از

 ی اد« س ازی دول ت پروسه» عنوان توت آن از و گرددمی قلمداد« پروسه» یک عنوان به

 .کنیممی
 

 ا. دولت سازی برون گر2

 تومی ل خاص ی سرزمی  و مردم بر خارج ناحیه از ویژه به و اجبار جهنتی در دولت، گاه

 را وض عیت ای  . شودنمی طی سازی دولت برای الزم طبیعی انفعاالت و فعل و شودمی

 دول ت معن ا ای   در. خ وانیممی« زور بر مبتنی سازی دولت»یا  و« سازی دولت پروژه»

 خ ود من افع و مصالح راستای در نهژمو قدرت معموالب که است عملی برنامه یک سازی

 در قبل ی هاینظری ه ( ب رخالف34: 1383ش فیعی،) کن د.می تومیل کشور یک مردم بر

 اندیش مندان توسط بیشتر و کردندمی تاکید دولت درونی منشاء بر که سازی دولت مورد

 دول ت از ش کل ای   ی ا نظری ه ای   باشد،می توجه قابل آن آکادمیک و جنبه شده ارائه

 توس ط بیش تر ش ود،پ روژه در نظ ر گرفت ه می ی ک و دارد خ ارجی منش اء ک ه ازیس

 .است شده مطرح بزرگ هایقدرت سران و سیاستمداران
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و  ه هیاانظر یواکاا و

 یساا  دولت روناا 

 غرب و اسالم جه ن

ای به مث باه جررباه

برای نظ م جمهوری 

 اسالمی در ایران

 های دولت در جهان اسالمب( نظریه

های سیاسی دینی که به گواهی تاریخ سیاسی ادیان، عالوه ب ر تع دادی از انبی اء در نظام 

های صلی اهلل علیه وآله( که نظام) یامبر اسالم حضرت مومدالهی مانند داود، سلیمان و پ

سیاسی صالح و عدالت مووری برقرار نمودند؛ اصواب، پیروان و تابعی  برخی از انبی اء 

نیز در هر فرصت و شرایط مناسب اقدام به تأسیس نظام سیاسی اعم از یهودی، مس یوی 

ه ای به تدریج ماهی ت دین ی نظام های مختلف نمودند کهها و انشعابو اسالمی با فرقه

های اساسی ادیان الهی مربوطه فاصله گرفته و منو رف ش د. سیاسی ایجاد شده از آموزه

ه ا عم الب ب ه های سیاسی به جایی رس ید ک ه دولتای  انورافات از ادیان الهی در نظام

ر پ ی توریف دی  و اعمال معارض با دی  دست یازیدند و با استفاده اب زاری از دی   د

اس المی  تمدن تأمی  منافع، انوصار و توجیه قدرت مطلقه خود برآمدند. به طور کلی در

 تشریح نمود.« امامت»و « خالفت»توان دولت سازی را بر مبنای دو نظام می

در تمدن اسالمی که پ س از مبع وش ش دن پی امبر گرام ی اس الم  . نظام خالفت:1

ر مدینه النبی، نظام سیاسی اسالم توسط صوابه هویت یافت، بعد از نظام سیاسی پیامبر د

منشعب ش د ک ه ب ه ترتی ب انش عاب « امامت»و « خالفت»حلقه اول ایشان به دو موور 

را در تاریخ اسالم رقم زدند. سه خلیفه اول پ س از « تشیع»و « اهل سنت»بزرگ مذاهب 

ی خالف ت ه ای سیاس نظام« اس تخالف»و « شورای اهل حل و عقد»های پیامبر با روش

های سیاس ی خالف ت در اه ل س نت اسالمی را تشکیل دادند که اکنون به عنوان نظری ه

مشروعیت یافته است. در امتداد خالفت صوابه نیز، نظام سیاسی اسالم توسط برخ ی از 

ه ای های سیاسی مانند امویان، عباسیان و ... تا امپراطوری عثمانی ب رخالف آموزهجریان

پیامبر اسالم به قبیله گرایی، توارش، اشرافیت، س لطنت و پادش اهی ناب اسالمی و سیره 

 مطلقه گراییدند.

 ( ) اندیشمندان خالفت را به معنای ریاست دولت اسالمی ب ه جانش ینی از پی امبر

از « خلیفه»و « خالفت»تعاریف مختلفی از مفاهیم دانند. البته توسط یکی از مسلمانان می

د دارد. تمایز خالفت را حتی با پادشاهی در قدرت قیصرها دیدگاه علماء اهل سنّت وجو

پندارند و اینکه خالفت شامل هر دو قدرت دینی و دنیوی اس ت. بن ابرای  و کسراها می

خالفت در اصطالح اهل سنت؛ خالف ت، ریاس ت دول ت اس المی اس ت و خالف ت را 
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ع ل ف ی االرض و اذ ق ال رب ک للمالئک ه انّ ی جا»توان به نص وارد ش ده در آی ه نمی

 ( استناد نمود؛ بلکه خالفت به قول مشهور مستند به اجما  است.30بقره/«)خلیفه

به اعتقاد شیعه، امامت منصبی الهی است که خداوند با توجه به علم . نظام امامت: 2

وجوب »مطرح است؛ نظریه « امامت»کند. اما یکی از نظریاتی که در حوزه خود تعیی  می

معتقدان به وجوب عقلی امامت در جهان اسالم به دو گ روه ب زرگ  امامت است.« عقلی

، خ وارج مرجئ ه، بخ ش اعظ م معتزل ه و 1شوند. یک گروه شامل؛ اهل س نّتتقسیم می

دانند و امامت و تشکیل نظ ام سیاس ی زیدیه از شیعیان که امام را فرعی از فرو  دی  می

عق ال ب ر خل ق واج ب »نویسد: شمارند. به طوری که فخر رازی میرا واجب کفایی می

است که رئیسی برای خودشان نصب نمایند. گروه دیور، ش یعیان هس تند ک ه امام ت را 

دانند. به نظر شیعیان، امام ت چی زی نیس ت ک ه ب ه رنی و نظ ر اصلی از اصول دی  می

مسلمانان وانهاده شود، بلکه امری است ک ه منوص راب ب ه عه ده خ دا و رس ول اوس ت. 

ه در توضیح اندیشه خود در باب امامت، منظوم ه ای از اس تدالل عقل ی را متفکران شیع

( 176-178: 1392فیرح ی،) ان د.مطرح کرده2«قاعده لطف»یا « نظریه عنایت»توت عنوان 

اندیشه سیاسی شیعه در توجیه نظام سیاسی امامت به ادله ای از احادیث مت واتر از قبی ل 

و ب ه وی ژه ق رآن « حدیث غدیر»و « یث ثقلی حد»، «حدیث منزلت»، «حدیث دار/انذار»

، آی ه 3«والی ت»تری  آیات؛ چهار آی ه مع روف ش امل؛ آی ه نماید که مهمکریم استناد می

 باشد.می 6«مودت ذی القربی»و آیه  5«اطاعت اولی االمر»، آیه 4«تطهیر»

 ( در کس وت قض اوت، ) در دوران غیبت امام دوازدهم که مناص ب ام ام معص وم 

و تبلیغ اسالم موقق نشده است و امام حضور فیزیکی در رهب ری ام ور ن دارد،  سیاست

                                                           
 خالفت( پرداخته شد.) از دیدگاه اهل سنّت در بخش قبلی« وجوب عقلی»به نظریه . 1

براساس ای  قاعده؛ بر خداوند واجب است که از راه لطف و رحمت بر بندگان خود، پیامبران و اگ ر ن ه . 2

اش را به آنان بیاموزند و امامانی را در میان بندگان گسیل دارد تا راه و رسم صالح و سعادت در معاد و مع

 آنان را به مصالح و مفاسد اعمال زشت و زیبای خود آگاه و هوشیار سازند.

 سوره مائده 55آیه . 3

 سوره احزاب 33آیه . 4

 سوره نساء 59آیه . 5

 سوره شورا 33آیه . 6
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و  ه هیاانظر یواکاا و

 یساا  دولت روناا 

 غرب و اسالم جه ن

ای به مث باه جررباه

برای نظ م جمهوری 

 اسالمی در ایران

بدیهی است که مصلوت و ام ر عقالن ی آن اس ت ک ه م دیریت، ه دایت و س اماندهی 

شیعیان در زمان غیبت به تعویق نیفتد و تدبیری برای حف   و انس جام جامع ه اس المی 

ه ای ی در عصر غیبت به تناسب نظامهای مختلفاندیشیده شود. لذا علمای شیعه مواجهه

ت وان نظ ام سیاس ی و دول ت اند. به طور کل ی میسیاسی حاکم در قرون مختلف داشته

عج( به دو برهه تقسیم نمود. به ترتی ب ابت دا ) سازی شیعه را در دوران غیبت امام عصر

س اند و س پس نظ ام ت ازه تأس یهای سلطنتی شیعه مداومت داشتهبه مدت طوالنی نظام

مردم ساالری شیعی موقق شده است که منبع مشروعیت و خاس تواه ق درت در هری ک 

 متفاوت است.

به طور کلی دو رویکرد در نظام سلطنتی در جامعه شیعی ایران وجود داش ته اس ت. 

که موور اداره جامعه و دولت سازی به صورت تمام و کمال « نظام سلطنتی مطلقه»اول؛ 

خص اول کشور بود و شاه در مرتبه باالتر و فراتر از هرق انونی در اختیار شاه به عنوان ش

که ب ه معن ای تودی د اختی ارت « نظام سلطنتی مشروطه»گرفت. دوم؛ در کشور قرار می

سلطنت مطلقه و کاهش استبداد سلطان و سلطنت در حوزه دولت سازی بود که از طریق 

 پا شد.تأسیس نهاد جدید پارلمان پس از نهضت مشروطه ایران بر

    

 بحث دوم( استفاده از تجارب بشری در جمهوری اسالمی ایران برای دولت سازی

پ س از دوره نظ ام  استفاده از تجارب بشری در تأسیس نظام سیاسی مردمیی: .1

، 1357سیاسی پادشاهی پهلوی؛ با پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران در بهم  ماه س ال 

و ب ا مووری ت « جمهوری اس المی ای ران»یعی با عنوان ساالرِ شاولی  نظام سیاسی مردم

عج( توقق یافت. به طوری که ب رای اول ی  ب ار ) در زمان غیبت امام عصر« والیت فقیه»

سال در تاریخ اسالم و ایران، دی  اسالم و مذهب شیعه با پیروزی انق الب  1400پس از 

مس تقیم وارد م دیریت عرص ه  اسالمی در ایران با ارائه الوو برای اداره جامعه، ب ه ط ور

 سیاسی با رویکرد مردمی شده که مردم در نظام سازی و دولت سازی مشارکت داشتند.

فقهای شیعه بجز معدودی از فقهای معاصر بر ای  باورند ک ه در زم ان غیب ت، فقی ه 

حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم علیهم السالم به فقها 

شده است... فقیه در زمان غیبت والیت دارد، ای  ح ق ب ا موافق ت م ردم توق ق واگذار 
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آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسالمی یابد. افزون بر ای ، الزم میعینی می

( فقیه ج امع الش رایط کس ی 21-22: 1391مصباح یزدی،«)بدون حکومتِ مشرو  باشد.

 1214-1281) . مرحوم ش یخ مرتض ی انص اریشودمی« والیت فقیه»است که عنوان دار 

، «افت ا»ق( یکی از علمای بزرگ تشیع، مناصب فقیه ج امع الش رایط را در س ه منص ب 

کند، هرچند که در گسترش والیت فقیهان در امور سیاس ی تصویر می« سیاست»و « قضا»

ی  ت رق(، صاحب ج واهر و نراق ی مهم 1227-1156) اما کاشف الغطاء1نماید.تردید می

باشند که البته نظری ه والی ت فقی ه های مبتنی بر والیت سیاسی فقیه مینمایندگان اندیشه

« ول ی فقی ه»هایی با نظرات آنان از جمله در مودوده اختی ارات ره( تفاوت) امام خمینی

 طلبد.پیدا نمود که پرداخت  به آن مجال دیوری می

ام معصوم است ک ه مش روعیت نظ  والیت فقیه در اندیشه امام راحل نیابت عام امام

یب ت ره( در عص ر غ) سازی سیاسی در دوره غیبت مبتنی بر آن است. از نظر امام خمینی

امع الشرایط برای فت وا و که فقیهان ج -عج(، نایبان آن حضرت) ولی امر و سلطان عصر

انشی  آن حضرت در اجرای سیاسات و مس ائل حک ومتی و س ایر ام ور ج -اندقضاوت

 هستند.( ه امام معصوم )بجز جهاد ابتداییمربوط ب

در شناخت منبع مشروعیتِ والیت فقیه نظ رات مختلف ی براس اس اندیش ه سیاس ی 

، برخ ی مش روعیت را 2«اله ی»شیعه وجود دارد که برخی از علماء منبع مشروعیت آن را 

ور، ب ه دانند. لذا در برآیند نظرات مزب می« مردمی –الهی »و برخی دیور ترکیب 3«مردمی»

ولی فقیه در نظام اسالمی را دی   اس الم « حق حکومت کردن»یا « مشروعیت»طور کلی 

تعیی  نموده و البته در راستای اندیشه سیاسی شیعه، در کنار مشروعیت، موافقت مردم ی 

رغم هاست. زیرا در دوران صدر اسالم نیز پیامبر اک رم و امیرالم ؤمنی ، عل یاز ضرورت

                                                           
از  . ب ه نق ل153-155 ص ص مکت ب عالم ه، ق م، المکاسب، (؛1368) مرتضی رجو  شود به: انصاری،. 1

 ، نوشته دکتر داود فیرحی.«نظام سیاسی و دولت در اسالم» کتاب

معتقد به مشروعیت الهی برای والیت فقی ه اس ت ک ه توس ط حض رات آی ات ج وادی « نظریه انتصاب». 2

 مصباح یزدی مطرح شده است. آملی، مکارم شیرازی، صافی گلپایوانی و

ب رای والی ت فقی ه اس ت، توس ط حض رات آی ات که مبتنی بر مش روعیت مردم ی « نظریه انتخاب»در . 3

 صالوی نجف آبادی و منتظری مطرح گردیده است.
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م را برای حکومت داشتند اما تا زمانی ک ه م ورد بیع ت م ردم ق رار اینکه مشروعیت الز

 نورفتند، فرصت تشکیل نظام سیاسی نیافتند.

با عنایت به استفاده از تجارب بشری در پذیرش نقش مردم برای انتخاب رهبر:  .2

اینکه نظام سازی در جمهوری اسالمی ایران براساس اندیشه والیت فقیه و تفقه سیاس ی 

ره( و نواه خا  ایشان در اندیشه سیاسی شیعه شکل گرفته است که مبانی ) مینیامام خ

اندیشه سیاسی ایشان؛ آشکارا بر رهیافت ایجابی دولت متک ی ب ر م ردم س االری دین ی 

 فرمایند:باشد. به طوری که میاستوار می

حکومت اسالمی حکومتی است که اوالب صد درصد متکی ب ه آرای ملّ ت باش د... و »

اند بدیهی است که باید موازی  و قواعد اس المی در ن اکثریت قاطع ای  ملّت مسلمانچو

( ایش ان همچن ی  معتقدن د ک ه 36-37: 1389ام ام خمین ی،«)ها رعایت شود.همه زمینه

کنیم. ما ح ق ن داریم ماتابع آراء ملّت هستیم، ملّت هر طوری رنی داد، ما هم تبعیت می»

تومیل بکنیم. ... اساس ای  است که مسئله دست م   و امث ال که ما به ملّتمان چیزی را 

 (34-35: 1389امام خمینی،«)م  نیست و دست ملّت است.

لذا مقوله نظام سازی در اندیشه سیاسی شیعه، حتی برای معصوم علیه الس الم ام ری 

ایران نی ز ب ا پی روزی انق الب اس المی، « جمهوری اسالمی»باشد. در نظام تومیلی نمی

مت پادشاهی وقت، توسط قی ام م ردم برانداخت ه ش ده و نظ ام سیاس ی اس الم ب ا حکو

یابد. در ای  نو  نظام سازی ک ه در کش ور ای ران تع یّ  مووریت والیت فقیه توقق می

با رویکرد مردم ساالری دینی در همه پرسی قانون اساسیِ جمه وری « والیت فقیه»دارد؛ 

یابد. براب ر اص ل پ نجم آراءمردم حاکمیت قانونی می %5/99با  1358اسالمی در آذر ماه 

ع ج( در جمه وری اس المی ای ران، ) در زمان غیبت حضرت ولی عص ر»قانون اساسی؛ 

والیت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجا ، مدیر و م دبر 

 «گردد.عهده دار آن می 107است که بر طبق اصل 

پ س از ] تعی ی  رهب ر»دارد؛ قانون اساسی مقرر می 107بری نیز اصل در انتخاب ره

از آنجا که ولی امر باید ب رای فعلی ت « امام خمینی[ به عهده خبرگان منتخب مردم است.

یافت  حاکمیت خود، اقبال مردمی را نیز توصیل نماید و از س وی دیو ر م ردم توان ایی 

ندارند. لذا برابر قانون اساس ی، م ردم  را« عدالت»و « فقاهت»تشخیص فردی با اوصاف 
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تری  فقیه را دارن د برم ی در ابتدا کارشناسان خبره و مجتهدی که توانایی انتخاب مناسب

گزینند و سپس خبرگان منتخب مردم، رهبری را از میان فقه ای واج د ش رایط انتخ اب 

امور کشور باید  در جمهوری اسالمی ایران»نمایند. برابر اصل ششم قانون اساسی نیز؛ می

 «به اتکای آراء عمومی اداره شود.

و  هایشد. ناکام یدیجد مرحلهوارد  رانیدر ا یسازدولت یانقالب اسالم یروزیپ با

را به  یروشنفکران انقالب یقاجار و پهلو یهادر سلسله دولت سازی ندیفرا یهاشکست

 لیو تش ک یالب اس المانق  یروزیواداشت. پ رانیدر ا یسازنظر در روند دولت دیتجد

 کی  لیتش ک یای کشور را مه یاسیو س یاجتماع یخود فضاطور خودبهبه ینظام اسالم

دول ت  است. یو کشور اسالم یاسالم جامعه جادیا مقدمهکه  ینمود. دولت یدولت اسالم

سازی در چارچوب نظام سیاسی حاکم و به شدت توت تأثیر شرایط و ساختار سیاس ی 

لذا در حوزه دولت سازی سازی در جمهوری اسالمی ایران، همان  گردد.وقت موقق می

باشد، در ع ی  طوری که اساساب متکی به اراده و آرای مردمی در توقق دولت اسالمی می

های مهم و اساسی آن؛ مووریت یافت  والی ت فقی ه در مش روعیت حال یکی از ویژگی

 بخشی به کلیه نهادهای قدرت و دولت است.

ئولیت حف  کیان اسالم و تدبیر امور مردم را بر عهده داش ته و اص الح ولی فقیه مس

کند. ولی با وسعت یافت  دایره ها براساس ضوابط و مقررات اسالم را تضمی  میامور آن

فعالیت حکومت و نیازهای متنو  حکومتی، وی برای حُس  اداره ام ور جامع ه، نیازمن د 

ی  رو او نی ز بای د در اداره ص ویح جامع ه از افرادی است که به وی کمک رسانند. از ا

افراد متخصص و کاردان اس تفاده نمای د. ب ر ای   اس اس، مس ئول اص لی در حکوم ت 

ولی فقیه( بوده و قوای سه گان ه ب ه عن وان ی اوران وی در اداره جامع ه ) اسالمی، حاکم

ره ا موسوب شده و حاکم به عنوان رنس هرم قدرت، برجمیع امور اش راف داش ته و کا

 (204: 1389ایزدهی،) شود.توت نظارت او انجام می

لذا با عنایت به درنظر گرفت  مبانی مشروعیت قوای سه گانه با مووریت ول ی فقی ه، 

شایان ذکر است عالوه بر قوه قضائیه که شعبه ای از امر والیت بوده، از ام ور تخصص ی 

و رئ یس آن توس ط رهب ری باش د فقاهتی و اجتهادی ولی فقیه در حوزه قضا و افت ا می

گردد، در قوه مجری ه رئ یس آن ب ه ص ورت مس تقیم ب ا آرای م ردم انتخ اب تعیی  می
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شوند، در مشروعیت بخشی ولی فقیه ب ه ق و  مربوط ه، اعتب ار آرای مردم ی حج ت می

شرعی و قانونی فرض شده است. یعنی به اعتب ار رنی و موافق ت مردم ی، حک م تنفی ذ 

 شود.لی فقیه برای منتخب مردم صادر میریاست جمهوری از سوی و

قوا ک ه  کیمسئله تفک: قوا استفاده از تجارب بشری در پذیرش موضوع تفکیک .3

 دیبه جمش  یو برخ( 187؛ 1349ارسطو،) دادهسابقه آن را به زمان ارسطو ارجا   ،یبرخ

ش تر را السالم ب ه مال ک ا هیعل ینامه حضرت عل زین ینسبت داده و برخ رانیاز شاهان ا

(، در ط ول زم ان ب ا تو والت 102؛ 1361،ینیی)ن ا انددانستهبر سابقه آن در اسالم  لیدل

 .است افتهیمختلف  هایقرائتمواجه شده و  یاساس

ها و بازی ابی شخص یت اجتم اعی های پس از قرون وسطا و با توسعه آزادیدر سده

افت. به ای  معنا که بنا ب ه ها در واکنش به استبداد حاکمان، حکومت، قالبی جدید یملت

درخواست مردم در ابتدا، تمرک ز مطل ق ق درت در دس ت حاکم ان از ب ی  رف ت و ب ا 

واگذاری قوه مقننه به مردم، نظام سلطنت مشروطه، تأس یس و ق درت ح اکم )ش اه( ب ه 

وسیله قانون گذاری مجلس، مودود شده و در مراحل بعد، ق وه قض اییه نی ز خ ود را از 

هانیده و به استقالل رسید و از آن جا که نظام امور جامعه در س ه مو ور تمرکز قدرت ر

شود، تفکیک قوا در قالب سه قوه مقننه، قضاییه و اجراییه تقنی ، اجرا و قضا موصور می

رخ نمود... ای  سه، به گونه ای هستند که در ع ی  تم ایز و تف اوت ب ا یک دیور، ابع اد 

توان گفت هیچ یک از ابع اد و رفتاره ا و رواب ط . میگیرندوسیعی از جامعه را در بر می

 (197؛1377اجتماعی از مجموعه ای  سه رک  بیرون نیستند. )اسکندری،

از اس تبداد،  یریو جل وگ یعموم تیامن ،یآزاد  یتضم یقوا در راستا کیتفک هینظر

ی   ا»فرماید؛ ره( در ای  خصو  می) امام خمینی (73 ؛1358،یمی)رح .ارائه شده است

قوا... مستقل و مجزّا هستند و هرکدام باید کار خودشان را انجام بدهند. اگر بنا باشد یک 

قاضی بخواهد اجرا هم بکند، ای  از ح د خ ودش تج اوز ک رده اس ت و ک ارش فاس د 

( لذا در ادام  17: 13 ج ،1389امام خمینی،«)خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.

رسد پرداخت  به هر ی ک از ر جمهوری اسالمی، به نظر میتبیی  سازوکار دولت سازی د

 قوای سه گانه به صورت جداگانه به منظور اشراف بر مسئله دولت سازی ضرورت دارد.
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اعتبار رئیس جمهور متک ی ب ه  استفاده از تجارب بشری در تأسیس قوه مجریه: .4

نفی ذ مق ام رهب ری آرای مردم است. با ای  تفاوت که نفوذ ریاست جمه وری نیازمن د ت

ریاست جمهوری در نظام سازی سیاسی ای ران یک ی از ( 30: 1377جوادی آملی،) است.

باشد که براس اس اص ل در نظام جمهوری اسالمی می« مردم ساالری دینی»مصادیق مهم 

تری  مقام رسمی کشور است پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی»قانون اساسی  113

ن اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مس تقیماب ب ه و مسئولیت اجرای قانو

 «شود، بر عهده دارد.رهبری مربوط می

اعتبار و پش توانه مقبولی ت  ریاست جمهوری با رنی مستقیم مردم انتخاب شده و به 

گردد. در ولی فقیه، به ریاست قوه مجریه منصوب می مردمی و با تنفیذ آرای ملّت توسط

ریاست جمهوری پس از انقالب اسالمی، موضو  تنفیذ از س وی ام ام و  احکام مختلف

ره( در حک م ریاس ت ) شود که ب رای نمون ه حض رت ام ام خمین یرهبری مشاهده می

 نویسند:جمهوری شهید رجایی می

و چون مشروعیت آن باید به نصب فقی ه ول ی ام ر باش د، اینجان ب رنی مل ت »... 

مت ریاس  ت جمه  وری اس  المی ای  ران منص  وب ش  ریف را تنفی  ذ و ایش  ان را ب  ه س  

 (67: 1389امام خمینی،«)نمودم.

ره( ابت دا مجل س ) امام خمین ی استفاده از تجارب بشری در تأسیس قوه مقننه: .5

دانس تند و در خص و  اختی ارات مجل س ریزی میشورای اس المی را مجل س برنام ه

ننه است. ه یچ ک س ح ق شار  مقدس اسالم یوانه قدرت مق»شورای اسالمی فرمودند؛ 

توان به مورد اجرا گذاش ت. ب ه قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شار  را نمی

همی  سبب در حکومت اسالمی به جای قانونوذاری... مجلس برنامه ریزی وج ود دارد 

ده د و ب ا ای   های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب میکه برای وزارت خانه

ام  ام ) کن  د.ا کیفی  ت انج  ام خ  دمات عم  ومی را در سراس  ر کش  ور تعی  ی  میهبرنام  ه

( اما به مرور زمان و بن ا ب ه برخ ی اقتض ائات در اداره جامع ه و رف ع 46: 1389خمینی،

مشکالت عملی، اختیارات بیشتری در وضع قوانی  ضروری و تصویب احکام ثانوی ه ب ه 

ی نوهبان به مجلس ش ورای اس المی شرط آرای دو سوم نمایندگان مجلس و انفاذ شورا

 تفویض گردید.
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فرآیند قانون گذاری که توسط قوه مقننه در زمان حاضر و در نظام اسالمی ص ورت  

پذیرد، بیشتر از آن که به معنای جعل قانون باشد، ب ه معن ای تبی ی  ق وانی  اس المی می

پذیرفت ه ش ده اس الم  است. بدی  معنا که قوه مقننه در بسیاری از موارد به تدوی  احکام

کند و ای  قوانی ، همان احکام شریعت هس تند ک ه در قال ب و ش کلی خ ا  اقدام می

( مجلس ش ورای اس المی در حقیق ت در مرحل ه 231: 1389ایزدهی،) شوند.تدوی  می

های صویح برای شهرها و مسئولی  است که براساس فتاوای ترسیم خطوط کلی و برنامه

 (61: 1379منتظری،) پذیرد.هان، صورت میاستنباطی از جانب فقی

« قضا»های شیعه نهاد در نظریه استفاده از تجارب بشری در تأسیس قوه قضائیه: .6

همواره توت والیت فقیهان بوده و از جمله اموری است ک ه م ورد اتف اق نظ ر علم ای 

ق وه »ان شیعه قرار دارد. با ای  وجود در نظام سازی جمهوری اسالمی نهاد قضا ب ا عن و

فرماین د: ره( می) در انوصار فقیه حاکم است، به طوری که حضرت امام خمینی« قضائیه

اینکه منصب قضاوت متعلق به فقه ای ع ادل اس ت، مو ل اش کال نیس ت و تقریب اب از »

اساس اب »( ه م چن ی  ایش ان معتق د بودن د ک ه: 85: 1378امام خمینی،«)واضوات است.

ام  ام )«و یک  ی از کاره  ای حک  ومتی اس  ت.های حکوم  ت قض  اوت یک  ی از رش  ته

باش د و جعل و نصب قاضی در اسالم از شئون ح اکم و س لطان می( »1378:94خمینی،

سان جعل حکومت برای فقها مستلزم جواز نصب قضات است. پس نصب امیران و بدی 

 (118: 1380امام خمینی،«)ها از شئون حاکمان است.قاضیان و غیر آن

از « ق وه قض ائیه»در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رئیس  مبتنی بر همی  مبنا

ق انون اساس ی از دو ق وه  57شود. و بر اساس اصل سوی ولی فقیه تعیی  و منصوب می

ای  استقالل قوه قضائیه برای حف  حقوق اساسی و خصوصی م ردم  دیور مستقل است.

ق انون اساس ی  157از تعرض مخصوصاب اصواب قدرت بسیار حیاتی اس ت. ل ذا اص ل 

های قوه قضائیه در کلیه امور قض ایی و اداری و به منظور انجام مسئولیت»دارد؛ مقرر می

اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را ب رای 

تری  مق ام ق وه قض ائیه مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیی  نماید که ع الی

 «است.
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 گیرینتیجه

گذش ته  یبا استفاده از تجارب دولت س از رانیا ی درپس از انقالب اسالم یدولت ساز

پ س از دوره نظ ام سیاس ی ش ده اس ت.  یاز دول ت س از یو مهم  دیوارد مرحله جد

، اول ی  نظ ام 1357پادشاهی پهلوی؛ با انقالب اسالمی مردم ای ران در بهم   م اه س ال 

« والیت فقی ه»و با مووریت « جمهوری اسالمی ایران»عی با عنوان ساالرِ شیسیاسی مردم

 1400عج( توقق یافت. به طوری که برای اول ی  ب ار پ س از ) در زمان غیبت امام عصر

سال در تاریخ اسالم و ایران، دی  اسالم و مذهب شیعه با پی روزی انق الب اس المی در 

مس تقیم وارد م دیریت عرص ه سیاس ی ب ا ایران با ارائه الوو برای اداره جامعه، به ط ور 

در مرحل ه رویکرد مردمی شده که مردم در نظام سازی و دولت سازی مشارکت داشتند. 

 عهیش یاسیس خیتجربه تار  یاول وبه عنوان نقطه عطف  «یاسالم یجمهور»نظام  ،یکنون

 یاموج ود در آن ب ر مبن  یکه سازوکار دولت ساز افتیاستقرار  ینید یدر مردم ساالر

 «یق انون اساس »و  «ین ید مردم س االری» با« هیفق تیوال» تیو موور ی شیعهاسیفقه س

 دهی گرد یمعرف یدولت اسالم یبرا دیجد یبه عنوان الوو یبرآمده از تجارب عقل بشر

 است.

 اتی من درج در نظر یدولت س از هایمؤلفهاز  یبرخ دییدر تأ یاسالم یدولت ساز

و  یاسیس یشدن روندها یرشخصیمند شدن جامعه، غدولت را موجب نهاد ؛یتمدن غرب

 کی مشرو  ساکنان  هایخواسته یتجل زین «یدولت اسالم». داندمیکار  میگسترش تقس

و  یاقتص اد طیملّ ت اس ت. ش را ی، ص لح و آزادتی نظ م، امن  یو مسئول ت أم رکشو

 یبوده و رش د و گس ترش ف  ّ و ص نعت و الو و رگذاریدولت تأث شیدایدر پ یاجتماع

 .ضرورت دارد یاسالم  یتمدن نو یجوامع توسط دولت برا شرفتیپ یبرا ییعقال

پارس ونز  ری و ب ه تعب ی یاز مباحث ک ارکرد گرا یهم بخش ؛یدر توقق دولت اسالم

واقع شود و هم مقوله مراحل عین ی ب رای  دیمف تواندمی« کار در جامعه میگسترش تقس»

از  یب ردار یمو ض و کپ  دی ه، اما تقلتوسع هیو گسترش دولت در نظر شرفتیرشد، پ

دول ت  یغ رب در الو و ینوساز هینظر  یهمچن و یو توسعه غرب یدولت ساز یالوو

در  یو اقتص اد یاس یس ،یاجتم اع یو تف اوت بس ترها یبه لواظ ماهو یاسالم یساز

از جمل ه خط وط قرم ز و نقط ه  توان دمیدولت، امکان اجرا و تناسب نداش ته و  جادیا
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و  راکارکرد گ  هاینظریهدر دولت برشمرده شود. لذا  یاسالم تینوطاط ماهانوراف و ا

مفه وم  قی ب ه ط ور کام ل و دق توانندنمیتوسعه درباره دولت، به مفهومی که گفته شد، 

 .را شرح دهند یمورد نظر ما از دولت سازی اسالم

رد. طبقه دا ینقاط افتراق آشکار زیدولت ن یطبقات هیدر ردّ نظر یاسالم یساز دولت

بوده، اما دولت  یدار هیمنافع طبقه سرما  یبه دنبال تأم یطبقات هیدولت در نظر ایحاکمه 

من افع تم ام طبق ات   یمکلف ب ه ت أم یاسالم هایآموزهو  یشرع  یبرابر مواز یاسالم

ب ه هم ه اقش ار  یض یو ف ار  از ه ر ن و  تبع کس انینواه  وبه صورت برابر  یاجتماع

دار  هیو س رما هیس رما یکه به نف  ی. به طورباشدمی یمذهب یو حت ی، اقتصادیاجتماع

ع دالت  یتجل قیاز مصاد  یو مستضعف  یپرداخت  به موروم تیو البته اولو انجامدنمی

 د.خواهد بو یدر دولت اسالم یاجتماع

بازخوانی نظریات و تبیی  روند دولت سازی در تمدن غرب نیز افزون بر آشنایی ب ا 

و معرفی فضای نظریه پردازی مترتب بر آن، یک نکته بسیار مه م و وج ه تاریخ سیاسی 

کن د و آن مس ئله های غ رب و اس الم را ب ازگو میافتراق میان دولت س ازی در تم دن

نپرداخت  به موض وعات اخ الق، فرهن ،، ع دالت، س بک زن دگی و خ انواده ب ا نو اه 

یر فردگرایی و سود مووری توحیدی در تمدن غربی است. اما به ازای آن موضوعاتی نظ

موورانه و ظه ور ان وا  مکات ب لیبرالیس م، سکوالریس م و با نواه ماتریالیستی و انس ان

یابد و تاکنون در تمدن غرب موضوعیت یافته و نهادین ه اقتصاد سرمایه داری اولویت می

گردیده است. به طوری که سیاست اصلی در اداره جامعه بر اساس من افع س رمایه داری 

شود و وجه مشترک غالب نظریات و رون د دول ت س ازی در غ رب موض و  اتخاذ می

 کسب سود بیشتر و حدود اختیارات دولت در اقتصاد کشورهاست.

باشد؛ بلکه های اسالم، نه امری تصادفی است و نه ایجاد آن دفعی میدولت در آموزه

توان د موج ب د میهای مختلف فکری، فرهنوی و سیاسی در بستر اجتماعی موجومؤلفه

ه ای سیاس ی و س طح مش ارکت ایجاد دولت متناسب با نو  تعامالت نخبوان و جریان

ام ام دوازده م، پ س از انق الب  ب تیدر دوران غ یروند دولت سازسیاسی مردم شود. 

گذش ته وارد مرحل ه  یدر تم دن اس الم یبا استفاده از تجارب دولت ساز رانیا یاسالم

شده اس ت. در مرحل ه  «یاسالم  یتمدن نو»توقق  یبرا یزاز دولت سا یو مهم دیجد
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در م ردم  عهیش  یاس یس خیتجرب ه ت ار  یبه عنوان اول  «یاسالم یجمهور»نظام  ،یکنون

ی نظری ه موج ود در آن ب ر مبن ا یکه سازوکار دول ت س از هافتیاستقرار  ینید یساالر

 یدولت اس الم یبرا دیجد یبه عنوان الوو یبشر یو برآمده از تجارب عقلوالیت فقیه 

رسد جمهوری اسالمی ایران به عنوان لذا به نظر میاست.  دهیگرد یمعرف بتیغ ردر عص

ها و تجارب جدیدتری  مدل پیوند دی  و سیاست در عصر غیبت، ضم  آشنایی با نظریه

ت وان دو های غرب و اسالم در ای  مقال ه، میمطلوب و نامطلوب دولت سازی در تمدن

سال  1400اساسی برای جمهوری اسالمی به عنوان فرصت تاریخی پس از  تجربه مهم و

برای توقق دولت مطلوب در تراز تمدن نوی  اسالمی احصاء نمود که به عنوان مزیت و 

 توول اساسی برای دولت سازی در دوره معاصر به دست آمده است.

ی دین ی ب ا اول؛ مشارکت مردم در عرصه قدرت و اداره جامعه براساس مردم س االر

استفاده از اندیشه سیاسی شیعه و قوانی  برآمده از تجارب بشری ک ه چن ی  الو ویی در 

 سابقه است.طول تاریخ سیاسی اسالم در عصر غیبت بی

دوم؛ حاکمیت قوانی  اسالمی به ص ورت س اختارهای سیاس ی و حق وقی نهادمن د؛ 

کیک قوا به ج ای مطلق ه تدوی  قانون اساسی اسالمی و نهادینه شدن توزیع قدرت و تف

های سلطنتی از دیور دستاورد متفاوت جمهوری اسالمی نسبت به دول ت گرایی در مدل

 سازی های ناموفق در گذشته است.

یکی از عوامل اساسی در توصیل دونکته یاد شده در باال ب ه عن وان تجرب ه دول ت  

است که توانس ت ها؛ وجود فقه سیاسی شیعه در جمهوری اسالمی سازی در دیور تمدن

تج ارب دول ت »و « تجربه دولت س ازی اس المی»، «اندیشه سیاسی اسالم»با ترکیبی از 

، «والی ت فقی ه»ب ه الو ویی از دول ت س ازی دس ت یاب د ک ه « سازی در تمدن غ رب

مبتنی بر دی  و تجربه بشری از ارکان الووی دول ت « قانون اساسی»و « دموکراسی دینی»

 اسالمی جدید است.

های غربی و اسالمی ب ه عن وان به دست آمده از تجارب دولت سازی در تمدننتایج 

های آن ظرفیت ارزشمند و بالقوه ای هستند که نظام جمهوری اس المی ای ران از آس یب

های آن به عنوان الووی جدید دول ت اس المی در ای ران نهادین ه عبرت گرفته و فرصت

فرآیند عملیاتی و میدانی ب رای توق ق  شده است. اما چرایی عدم توقق دولت اسالمی و
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نیازمن د « ق انون اساس ی»و « دموکراسی دین ی»، «والیت فقیه»های الووی جدید با مؤلفه

برنامه ریزی هدفمند و ایجاد تووالت سیاسی و فرهنوی در جامع ه و ح وزه م دیریت، 

 نظارت، اجرا، تقنی ، توزب و اصالح بوروکراسی غیرچابک در کشور است.
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