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  1یعهش دولت در فقه هایبررسی نسبت میان ارزش های جامعه مدنی و نظریه

 
 2هدي غفاري

 

 

 چكيده:
 

اگرچه از ورود اصطالح جامعة مدني به حوزة مباحث سياسي مدت زماني طوالني مي گذرد، با وجود این ، بنا به دالیلي در 

پایان قرن بيستتت،  ، باث از جامعة مدني از روا  و روني ویاي ار بردوردار  تتتدي احيار مندد این گد،ران دیرینه با اشور ،ا تتتي  ، 

 ،  و دصلت اس،بدادر و تراميت طلبانه این حكومت ها، پيوندر وثيي دا تي نازیس   واس،الينيس  در قرن بيس

گرمي بازار باث جامعة مدني در ایران ني  مرهون تأكيد  ریاستتت جرشورر ستتابي  قار ستتيد مارد داتري در دوران مبارزي  

خ ني در ،لستدة ستياسي بر ، دارار تاری  مدان،خاباتي دود و بعد از  ن بر ل و  تقویت و گست،ر  جامعة مدني در ایران، بودي جامعة 

پيچيدي ار است وبدلت ورزیدن از  ن موجب  دل بخواهي  دن باث ها و ا ،راك لدظي بالوجه مي  ودي از نظر تاریخي، مدشو  

ر د  مدني در اندیشتتة ستتياستتي به معاني مخ،لدي به كار ر،،ه استتتو به مدشو  دولت، دراندیشتتة ارستتطویي در مقاب  دانوادي و  جامعة

اندیشتة اصتاا  قرارداد اج،را ي در مقاب  و ط طبيعيي به مدشو  جامعة م،ردن در برابر جامعة اب،دایي در اندیشة ا،رادر نظير  دا    

،رگوستن و به معني حوزة حال  بين دانوادي و دولت در اندیشتة ه   وبيريي لذا به نظر مي رستد تلقي مش،رك و واحدر از جامعة    

ن و مختالدان این ایدي وجود نداردي تا  ننا كه گاي از نظر بردي ریشتتتة جامعة مدني از  حيث تاریخي و مباني  متدني در بين متدا،عتا   

و زماني جامعة مدني به لااظ بنيان هار ،لستدي و نظرر دوی  لليبراليست د در تداد كام  با    3نظرر ملش  از مدینه النبي تلقي  تدي 

ویني قرالت ن ن ميان ني  بردي با تندیدنظر درمباني معر،ت  تناد،ي دین سعي در ارالة در ایي 4 موزي هار استالمي قلرداد مي گردد 

لذا ما در این مقاله، اب،دا به تعریف جامعة ي 5از دین دارند، تا امكان تلديي ارز  هار جامعة مدني را با تعالي  استتتالمي ،راه  ستتتازند

ننرن ها و نشادهار مدني ب،وانند به امور دود ستتتامان دادي و منا،ط متدنيلمنرو ته ار از حوزي هار  رومي دودمخ،ار كه در  ن ا  

مدني نظير ،رد گرایي، ا دتتار دود را پاد دارنددو تبار تتناستتي این اصتتطالح  مي پردازی  و ستت ه از ارز  هار حاك  بر جامعة 

دامه ني  با  نایت به معيار منبط در ايتت قتانون و ييي ستتتخن دواهي  رانتدي    گرایي، حقوق و  زادر هتار ،ردر و  رومي، حتاكر  تكثر

مردميد به طبقه بندر نظریه هار دولت پرداد،ه ، س ه به بررسي  –مشرو يت الشي  –مشرو يت سياسي لمشرو يت الشي بالواسطه 

 هار مخ،لف مبادرت دواهي  نروديارز  هار جامعه مدني در قرالت

 

 جامعه مدني، نظریه هار دولت، ،قه  يعهي کليدواژه ها:

 

 

 

                                                 
 11/6/1311تاریخ پذیر :                            14/2/1311تاریخ دریا،ت:   1

 د دانشنور دك،رر حقوق  رومي دانش اي  شيد بشش،ي 2

 ي2، ص 1316 ذر   9روزنامه سال  ،  - 3

مدني در انقال  اسالمي ایران ، چاپ اول ، سازمان مدارك ،رهن ي دین و جامعه مدني، منروع مقاالت تاقي جامعه  صادق الریناني، - 4

 ي 1316اسدند  انقال  اسالمي ،
 ي 54-69، صص  1314 بدالكری  سرو ، دین وجامعة مدني،  یين  شریارر و دیندارر، چاپ دو ، مؤسسه ،رهن ي صراط،  - 5
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 فصل اول : جامعة مدني و ارزش هاي آن

 گفتار اول : تعريف جامعة مدني 
 

مي توان  گدت كه تعریف واحدر از این مدشو  وجود ندارد در  1بتا  ن تاهي اجرالي به مدشو  جامعه مدني  

استتتي یم مدشو  در معاني م،داوت و گاي م،عار! ا از  نظر تاریخي  "مشتت،رك لدظي  "حقيقت این اصتتطالح 

 اصطالح جامعه مدني در اندیشة سياسي به معاني مخ،لدي به كار ر،،ه استي  

استتتت كه اب،دا ارستتتطو در ك،ا       "Koininia politike"جتامعته متدني ترجرة التيني  بارت یوناني    

و  2را  ، م،رادف با مدشو  دولت قرار مي دهد "اج،را ي سياسي  "ستياست   ن را به كار بردي استي ور  بارت  

را در مقاب  دانوادي و روستت،ا، نقطة كرال و بایت جوامط انستتاني تلقي  3در باث تنرعات انستتاني ، دولت  تتشر

 راین جامعه مدني از نظر ارسطوترای ر با دولت ندا ،ه و در برابر دانوادي قرار مي گيرديي بناب4مي كرد

ه   "جان الك"این تعبير از جامعة مدني  الوي بر ارستتطو در اندیشتتة نظریه پردازان قرار داد اج،را ي نظير 

ر ت كه ارستتطو  ن را ددیدي مي  تتوديدر تدكر الك ني  مدشو  جامعه مدني م،رادف با دولت استتت با این تداو 

 نشندي مي " 5و ط طبيعي "قرار مي دهدي اما طر،داران قرارداد اج،را ي  ن را در برابر  "دانوادي "برابر 

یكي دی ر از مداهي  جامعة مدني ، جامعة م،ردن استي جامعة مدني دراین مدشو  در تقاب  با جامعة اب،دایي 

ارة گد،ارر درب "در ك،ا   " دا  ،رگوسن "ني را قصتد نرودي ،  استتي اولين كستي كه این مدشو  از جامعه مد  

 ي6دولت تلقي نري  ود بودي استي در این مدشو  ني  جامعة مدني حوزي ار م،رای  از حوزة "تاریخ جامعه مدني

دربر  بودي چنين  19و  11تريي  مدشو  جامعه مدني از مدشو  دولت ، ماصتول اندیشة سياسي قرن هار   "

اقعيت ،روپا ي سادت دولت مطلقه و پيدای  دولت ليبرال وحوزة بازار  زاد را منعكه مي كردي الب،ه تري ر و

 «ي  1مظاهر اوليه و نطده  جامعه مدني در درون ،ئودالي،ه و قرون وسطا در اروپا وجود دا ت

  مطرح  تتتدي در اندیشتتتة م،دكراني مانند ه   و ماركه ني جتامعة مدني به مدشو  حوزة م،رای  از دولت، 

 Civil)را بتته  نوان معتتادل  بتتارت ان ليستتتي    Gesellschaft   burgerlicheه تت   بتتارت  لرتتاني 

Society)  ،یعني :ان،خا  كردي ج ء اول اصتتطالح مورد نظر ه   از جامعه مدنيburgerliche   دو معنا را،

و بورژواي    (middle class)استتت و ه  به مدشو  طبقة م،وستت   Civil) (در بر مي گيرد: ه  به معنار مدني

ليكن  تأكيد ور بيشتتت،ر بر معنار دو  ، ار از هر دو مدشو  استتتت ي  مي يمراد ه ت  از به كار بردن این  بارت  

                                                 
1 - Civil Society  

2 - Saunders, Trevor. J, Aristo tle politics, clarindon press Oxford, 1995, P.1. 

3 - Polis  

 ي 13، ص  1351ارسطو ، سياست ي حريد  نایت ، ك،ابشار جيبي ، تشران ،  - 4

5 - Natural State  

چاپ اول پاوهشكدي تاقيقات اسالمي ، ان،شارات زم   هدایت ،مارد دطيبي كو كم ، بررسي تطبيقي جامعة اسالمي و جامعة مدني ، - 6

  53و  54، صص  1313پایي  ،

 ي 329، ص  1314حسين بشيریه ، جامعه  ناسي سياسي ، نشر ني ،  - 1
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ني  به معنار جامعه استتتت و به هر اننرن  یا تنرط  دارار  (Gesllschaft)یعني طبقة م،وستتت  استتتتي كلرة  

 ي 1د، اطالق مي  ودي دواي این توا،ي برار زماني كوتاي و یا طوالني و مس،رر با داتاا

و   (Gesellschaft)ه ت  بين دو گونته اج،رتاع ترتای  قتالت  مي  تتتودو یكي اتااد و اج،راع مكانيكي       

ر دمي نامدي قست  اول، اتااد و هربس، ي مب،ني بر منا،ط ،ردر استي   (Gemeinschaft)دی رر را ارگانيكي 

حالي كه قستتت  دو  گرده   یي بر استتتاد ارز  هار  مشتتت،رك مي با تتتديه   مع،قد استتتت ، جامعه مدني 

منرو تته ار از اج،رتتا تتات مكتتانيكي و مب،ني بر منتتا،ط ،ردر استتتتي از نظر ور یتتم اج،رتتاع متتذهبي دارار  

 ي2هربس، ي ارگانيم مي با د

ادالقي در  رصتتة دانوادي استتت و كام   ه   حيات ادالقي را در ستته ستتاحت مي گنناند : اولين تنلي 

ترین  رصتتتة تنلي حيتات ادالقي در دولت  قالني و  رماني مي با تتتدي یعني در جایي كه  الیي  ا  و كلي   

نرایان مي  تودي جامعة مدني مرحله ار از حيات ادالقي استت كه ميان این دو مرحله قرار گر،،ه استي به تعبير   

 ي  3و پایه و مبنار تكوین و اشور دولت  قالني و  رماني استدی ر ، دانوادي و جامعه مدني د

متاركه و ه ت  هر دو جامعة مدني را به  نوان پدیدي ار تاریخي مي ن رندي و هردو بر این باور بودند كه   

جامعة مدني در دوران ادير با جدا  دن ،را،ئودالي، قلررو ار از دولت لحيات  روميد از دصوصي پدید  مدي 

را جامعة ،ئودالي نري توانستت قلررو دصتوصتي مست،ق  را برتابدي زیرا  نچه با  نوان احوال  تتخصيه     استتي زی 

تصتتور مي  تتد ل امورر نظير دانوادي ، مالكيت ، ا تتنال و نظایر  ن د مشتترول نظامي بود كه قلررو ستتلطنت و   

 ي4جای اي  شرهار  ن را معين مي نرود

ق،صادر یا رواب  زیر بنایي و منرو ه ار از رواب  ميان ا،راد و از نظر ماركه ، جامعة مدني حوزة رواب  ا

طبقات استتت كه در دار  از حوزة روبنایي دولت قرار دارندي جامعة مدني پای اي طبيعي دولت استتت و ویاگي 

رقابت و مناز ه استتتتي ماركه جامعه  مدني را یم جامعة بورژوایي مي داند كه با كار  رتدة   ن ، ،ردیتت ،  

 ي  5وبناهار حقوقي و سياسي جشان مدرن را ایناد مي كنددود ر

الب،ه هرة ماركستتيستتت ها دیدگاي مشتتابشي در بارة جامعة مدني ندارند ي به  نوان مثال ن،ونيوگرامشتتيبادالف 

متاركه ، جتامعة مدني را به مدشو  حوزة روبنایي حقوق ، به ویاي بخ  ایدلولوژیم  ن به كار مي بردي او دو   

ایي را از ه  تدكيم مي كند: حوزة  رومي یا دولت و حوزة دصوصتتتتتتتتي یا جامعة مدني ي قدرت  حوزة روبن

طبقة  حاكتتتتت  در  رصة جامعة مدني به  نتتتتوان هاموني ل اس،يالر ،كررد و در  رصة دولت و حكومت  به  

 ي  6 نوان سلطه مس،قي  ااهر مي  ود

                                                 
1 - Michale, Inwood, A Hegel Ditionary , Black well, 1992, p.54 . 

2 - Ibid, p 53  

  21، ص  1311چاپ چشار  ، بشار احرد وا ظي ، جامعه دیني ، جامعه مدني ي مرك  نشر  ثار پاوهش اي ،رهنگ و اندیشة معاصر ، - 3
 33هران ، ص  - 4
 ي 332حسين بشيریه ، جامعه  ناسي سياسي ، ص  - 5
 333هران ، ص  - 6
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ي ، سازمان ،كرر و ،رهن ي طبقة حاك  و دس، اي هامون به  نوان مثال از  نظر گرامشتي كليسار كاتوليم 

 ي 1 نشا در جامعه ماسو  مي  ود

به هر تقدیر امروزي جامعه مدني به منرو ه نشادها ، اننرن ها و تشتتتكيالت اج،را ي اطالق  مي  تتتود كه  

ارندي به د وابست،ه به دولت و قدرت ستياستي نيست،ند ، ولي نق  تعيين كنندي ار در صتورت بندر قدرت سياسي     

نظر بسيارر از نویسندگان جامعة مدني یكي از پایه هار اساسي و پرهي  ناپذیر دموكراسي است و وق،ي قوا  مي 

ا بلكه برنشادهار دولت ني  ا رال قدرت ییابد كه نه تنشا  از قدرت ستتياستتي استت،قالل دا تت،ه و دود مخ،ار با تتد،

با تتد كه  2حاور منرو ه ار از حوزي هار  رومي دود مخ،ارندوذ كندي جامعة مدني بر طبي تعریف ، مي باید 

در درون  نشا ، اننرن ها و نشادهار مدني ب،وانند به امور دود ستترو ستتامان بدهند و منا،ط ا دتتار دود را  پاد 

ي هرچنين حوزي هار مذكور باید در دستت،رد  رو  مرد  بودي و امكان حدتتور و مشتتاركت  امه در  نشا  3دارند

 تتتدي بته طور كلي باید ميان  امه و نشادهار جامعه مدني از یم ستتتو و ميان جامعه مدني و دولت از   موجود بتا 

ستور دی ر ، رابطه ار اندا  وار وجود دا ت،ه با تد تا دموكراسي مركن گرددي اناصار قدرت منابط  مریت در    

 ر گروهشا و نشادها در  دستتت هر گروي اج،را ي و نشاد ستتياستتي ، به صتتورتي كه مانط از مشتتاركت و رقابت دی

 ي 4حوزة  رومي گردد ، مانط تاقي جامعه و دموكراسي است

رابطتة نشتادر و انتدا  وار ميتان جتامعة مدني و دولت معروالق در قالب نشادهار پارلراني و  ح بي و ارتباط      

،عارف اح ا  ، مطبو ات و  رستتتانه هار  جرعي ، منارر مجرعي صتتتورت مي پذیردي مناله قانون گذارر ،

 ارتباط ميان جامعه مدني و دولت تلقي مي  وندي  

ستاد،ار جامعة مدني طبعاق در جوامط و ادوار م،داوت  ، گوناگون استت و به  وام  م،نو ي از جرله صورت   

بندر  كاف هار اج،را ي ،نوع و ،عاليت  نيروهار اج،را ي ، انسنا  یا سازمان یا،، ي طبقات اق،صادر ، نوع 

و سنت هار تاریخي ، مي ان تدوا  هویت هار سن،ي ، ماهيت اج،را ي رژی  سياسي ، مي ان و  ،رهنگ ستياستي  

 ي 5بيري بس، ي دارد

جامعة مدني در معنار ادير   با ر تد جنبه هار اج،را ي در برابر دولت هار كرونيستتت در  رق اروپا و  

 ي6از اهريت ویاي ار بردوردار  د 1911تا اوای   1911از اوادر سال 

از زمتاني كه دربارة نق  نيروهار اج،را ي در د،اع ، كن،رل و مادود كردن قدرت حكومت یم اجراع   

نظر ميان اندیشترندان بوجود   مد ، این گونه اس،دالل مي  ود كه ر د جامعة مدني  در  ك  مدرن  ن نه تنشا  

هار سياسي دموكراتيم  انموجب تدتعيف  تدن پایه هار حكومت هار دودكامه و اس،قرار اننرن ها و سازم  

                                                 
  63و  64، ص  1359و جامعة مدني ، ترجرة  باد ميالني ، ان،شارات یاور ، چاپ اول ،   ن،ونيو گرامشي ، دولت - 1

2 - Public Sphere 

دگرگوني ساد،ارر حوزة  رومي لكاو ي در با  جامعه بورژوایيد ترجرة جرال ماردر ، نشر ا،كار ، چاپ اول ريكي یورگن هابرماد ، - 3

  13-34ص ، 1314، 

 ي 324، ص  1312 موز  دان  سياسي ل مباني  ل  سياست نظرر و تأسيه چاپ سو  ، نشر ن اي معاصر ، حسين بشيریه ،  - 4

 ي 325هران ، ص  - 5
6 - Peter Burnell and Peter Calvert , Civil Society in democratization, Frank Cass, 2004 
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بلكه با مشتاركت سازمان هار سياسي دموكراتيم در امر حكومت ، موجب بشبود كيديت حكرراني   مي  تود ، 

 ي  1در سطح  جامعه ني   مي  ود

 

 

 

 

 

 گفتار دوم : ارزش های جامعه مدنی 

ران  ن نشأت گر،،ه از دو به طور كلي  با توجه به داس، اي مدشو  جامعة مدني، و از  ن جا كه معنار جدید

مدرن استتت، مي توان گدت مباني جامعه مدني به معنار امروزر  ن هران مباني مدرني،ه استتت ي بردي از مباني  

و  يييي در ایننا به ذكر بردي از  2دارر ن  بارت استتت از و ،رد گرایي ،  ق  گرایي ، ستتكوالریستت  ، ستترمایه  

 پردازی :ارز  ها ل مؤلده هاد ر جامعة مدني مي 

  (Individualism)فردگرایی   -مبحث اول 

،ردگرایي یكي از  بنيادها و مؤلده هار اصتلي مدرنيستت  و به تعبيرر از مش  ترین  تتالودي هار ،كرر دنيار  

جدید در  رصته هار مخ،لف ،لستدي ، ستياسي ، اج،را ي و بيري ماسو  مي  ودي به طور كلي ،رد گرایي یا    

گد،ه مي  تود كه ،رد را واقعي تر و بنيادر تر و مقد  بر جامعه و نشادها و ساد،ارهار   اصتالت ،رد به دیدگاهي 

 ن  تلقي مي كنتد و در ن،ينه اميال و اهداف و كاميابي ،رد را از هر لااظ مقد  بر جامعه قرار مي دهدي چرا كه  

م تم ا،راد نيستتتي به  بارتي ،رد از نظر زماني ني  قب  از جامعه وجود دا تت،ه و جامعه چي ر ج  جرط ارادة ت

،ارغ از ،رد انستتتاني ، حقوق و ارز  هایي در نظر گر،،ه دی ر ، جتامعته واقعي،ي من ا از ،رد ندارد تا برار  ن ،  

 ي  3 ودي به هرين جشت بنيان  زادر در منر  زمين  ردتاق بر مبنار اصالت ،رد بنا نشادي  دي است

یي در طول تاریخ ا كال مخ،لدي را تنربه كردي استي اندیشه هار الب،ه نباید از نظر دور دا تت كه ،ردگرا 

 ليبرالي مبنار ،لسدي و داس، اي اندیشة ،ردگرایي ل اصالت ،ردد  بودي استي  

چراكه جوهر ليبراليس  تدكيم حوزي هار دولت و  جامعه  و تادید قدرت دولت در مقاب  حقوق ،رد مي 

به منظور تعيين حوزة دصوصي  ل ،ردر ، دانوادگي ، اق،صادر د در با تدي ليبراليست  از  باز كو تشتي  ،كرر     

برابر اق،تدار دول،ي بودي استتتت و به  نوان ایدلولوژر ستتتياستتتي ، از حوزة جامعة مدني در برابر اق،دار دولت و   

 عبه ویاي مالكيت دصوصي د،ابنابراین از دولت مشروطه و  مقيد به قانون  و  زادر هار ،ردر و حقوق مدني ،

 كردي استي  

استاد ،لستدي چنين نظرر این است كه هرة انسان ها از درد  بشري مندند و دردمندر  امن  زادر ،ردر   

مي توانتد بته حك  درد دود چنتان كته مي دواهتد، زندگي كندي د،اع از حقوق      استتتت و ،رد، تنشتا در  زادر  

  مقيد ساد،ن  يوة ا رال قدرت به قيود قاب استاسي ا،راد  ل بر طبي قوانين مو و هد  حرایت از نظا  نرایندگي، 

                                                 
1 - Ibid. P 13. 

2 - See : Key Principles of Civil Society, http://www.maxim.org.n2 

 ي 395و  396ص ، 1311مؤسسه ،رهنگ و اندیشة دیني ، چاپ دو  ، بدالرسول بيات ، ،رهنگ واژي ها ، - 3
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تأكيد بر  تترورت و تدكيم قوا و  بيري هر ي از اصتتول ليبراليستت  نشتتأت مي  اجرا،  ان،خابي  تتدن مناصتتب ،

 نشو و نرا نرودي و با سنت هار  ن تكوین یا،،هي بنابراین جامعة مدني در بست،ر و ستاحت نظر اصالت ،رد ،  1گيرد

 استي  

ر این نظریته بي  از هر چي ، مادود كردن نق  دولت و دادن تعریدي از  ن استتتتو به  چرا كته هتدف د   

 ي  2طورر كه دولت را در حد یم  پليه ك  قدرت ن ه دارد

این مستتأهله دقيقاق بخشتتي از واقعيت جامعه مدني استتتي چرا كه بدون تاقي دولت كوچم، جامعة ب ر  و 

  بيرون از حيطة ددالت دولت، تاقي نري یابدي

 

 مبحث دوم : دموكراسی 

پيوند دموكراسي و جامعة مدني تردید ناپذیر استي از این رو گاي جامعة مدني را از لواز  حيات دموكراسي 

 ي 3مي دوانند و گاي دموكراسي را مش  ترین ارز  جامعة مدني قلرداد كردي اند

له واژي نامه ها  وردي اند ي پریك تعریدي استت كه بيش،ر  ، «حكومت به وستيلة مرد  » دموكراستي به معنار  

ي « ن در دست بسيار است، نه در كف اندك زیرا كه ادارةمي گدت : حكومت ما دموكراستي ناميدي مي  تودي   

  [حكوم،ي كه هر  شروندر را در حكومت سشي  نري كند، الي ار ي است و  ن  كه »ارستطو  ني  مي نویسد :  

 «  ي4دموكراسي است مي كند ،  ]سشي  

ر ، ني  ب«در  صتتتر جدیدتر ،  بارت معروف  براها  لينكن :  حكومت مرد  ، به وستتتيلة مرد  و برار مرد  

 هرين مدشو   داللت مي كندي په دموكراسي نظامي است كه در  ن مرد  بر دود حكومت مي كنندي  

ور  رومي و استتتاد دموكراستتتي باور به ارز  ،رد انستتتاني و تصتتتري  گيرر او در مورد ام  در حقيقتت،  

مرد  را  در ادارة امور دود و نظارت بر حكومت،  ایس،ه و دصتوصي استي دموكراسي در مقا  ،لسدة سياسي،  

 ي  5كندمرد  قلرداد ميتوانا و ماي مي  ناسد و  وجود دولت را نا ي از ارادة

 د  دموكراسي بر دو گونه است : الف د   مس،قي    و   د بير مس،قي   ل نرایندي ساالر

اگر هرة  تشروندان به طور مس،قي  حاكريت را ا رال كنند و یا دست ك   » دموكراستي  مست،قي  :    -الف  

 «ي  گوینددر  اننا  واایف اصلي  ن مس،قيراق مبا رت دا ،ه با ند به  ن دموكراسي مس،قي  مي

 رال كه به طور مس،قي  ا   د دموكراسي بير مس،قي  ل نرایندي ساالرد در این گونه رژی  ها مرد  بنار این

 ي 6از طریي نرایندگان دود به ا رال  ن مي پردازند حاكريت كنند ،

                                                 
 11و  12،صص  1314نشر ني ، حسين بشيریه ، تاریخ اندیشه هار سياسي در قرن بيس،  ل ليبراليس  و ماا،ظه كاررد ، چاپ  ش  ، - 1

  121 – 121، صص 1311و  ، رازداني و رو ندكرر و دیندارر ، چاپ چشار  ، مؤسسه ،رهن ي صراط ،  بدالكری  سر - 2

نيرا چاندوك ، جامعه مدني و دولت لكاو  هایي در نظریه سياسيد ، ترجرة ،ریدون ،اطري ، وحيد ب رگي ، چاپ اول ، نشر مرك  ، تشران  - 3

 ي3، ص  1311، 
 ي169يد  نایت ، ص ارسطو ، سياست ، ترجرة حر - 4

 ي143، ص 1319داریو    ورر ، دانشنامة سياسي  ل،رهنگ اصطالحات و مك،ب هار سياسي د چاپ  ش  ، ان،شارات مروارید تشران ،  - 5

 ي 133و  132، صص 1311، بایس،ه هار حقوق اساسي، چاپ سو  ، نشر دادگس،ر ، بشار «  ریعت پناهي » ابوالدد  قا ي  - 6
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بالباق دموكراستي بير مست،قي  ل نرایندي ساالرد    ن چه امروزي در جشان به نا  دموكراستي  تناد،ه مي  تود،   

 است كه دارار مباني و مخ،صاتي به  رح ذی  مي با د: 

ثرت گرایي و تعدد اندیشتتته و ح   ، وجود  زادر ها ، حكومت اكثریت و هر اني  بودن مشتتتاركت ، ك

 اص  برابرر ، تناو  قدرت و حاكريت قانوني اح،را  به اقليت ،

توان از ميان  ناوین ،وق الذكر ، بردي از  نشا با باث جامعه مدني پيوند وثيقي دارد به گونه ار كه ه  مي

اركت هر اني  كثرت گرایي، حقوق و  زادر ها و حاكريت قانون را بردي از مؤلده هار دموكراستي نظير مش 

به طور مست،ق  از ماورها و مباني ارز تي كه جامعة مدني بر پایة  نشا اس،وار است، قلرداد كردي لذا ما در تات   

 لوار  نوان دموكراسي ،در این قسرت، به تو يح پاري ار از این مداهي  مي پردازی ي

تاقي دموكراستي وق،ي است كه ا،راد مرد  به  لااظ كري  و كيدي،ق  »   مگانی :بند اول ( مشااركت ه 

 در  رار بسيار ،حي مشاركت در امور   رومي دوی  را دارا  با ندي 

مشتاركت مرد   در امور  رومي منعطف به تاوالت ستياسي و اج،را ي در هر جامعة سياسي ماسو  مي   

زمان این مشاركت هرواري ا، ای  مي یابد و با ر د ، ایندة ،كرر  تودي تنربه نشتان دادي است كه با گذ ت    

مرد  كيديتت این مشتتتاركت ني  باال مي رود ،بدین  معنا كه مرد   الوي بر ان،خا  نرایندگان دود در م،ن امور  

 ي 1سياسي ني  وارد مي گردند

 

 

 

 

 

 : 2بند دوم ( تكثر گرایی )پلورالیسم(

 تتودي كثرت گرایي كثرت گرایي ه  از مؤلده هار دموكراستتي و ه  از ارز  هار جامعة مدني تلقي مي 

 سياسيي   كثرت گرایي دیني و كثرت گرایيدارار سه گونة اساسي است كه  بارتند از : كثرت گرایي ،لسدي ،

جود بستت، ي ميان  نشا وهر چند كثرت گرایي دارار اقستا  مخ،لدي استتت ولي معروالق یم نوع ارتباط و وا 

داردي به  نوان مثال دین دارر و دین  ناسي پلوراليس،يم با جامعة پلوراليس،يم مرتب  است ي یعنيو كساني كه  

 ي  3به لااظ ،رهن ي و دیني قال  به پلوراليس  هس،ند ، نري توانند از  پلوراليس  اج،را ي سرپيچي كنند

ا تر، صتر،اق به بررسي اجرالي مباث كثرت گرایي سياسي مي   در این منال با  نایت به مو توع تاقيي ح 

ا،راد را نري توان در پردای ي ،دتار باز و  زاد ستياستي  مرد  را وارد صتانة ستياست مي كندي از طرف دی ر ،     

یم قالب ،كرر مشتتخص قرار دادي  زادر اندیشتته دود به دود تنوع  ن را به هرراي مي  ورد و دصتتوصتتيت   

د ، پيروان هر یتم از انتدیشتتته هتار مشتتت،رك را در یتم جا م،ررك  و كانون هار ،كرر      اج،رتا ي بودن ا،را 

ل ایدلولوژر یا مذهبيد م،عددر  را به صتتورت اح ا  و گروهشار ستتياستتي  م،ظاهر مي ستتازدي این گروهشا كه 

                                                 
 ي61ص ، 24و  23د ها ري ، جامعة مدني و نظا  سياسي ، منله تاقيقات حقوقي ،  راري سيد مار - 1

2 - Pluralism  

 1، ص  ي 1311ريك:  بدالكری  سرو  ، صراط هار مس،قي  ، چاپ سو  ، مؤسسه ،رهن ي صراط ، تشران ،  - 3
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اء مي ا،راد هردكر را در درون دودجار مي دهند ، نق  واستتتطه وميانني ،عال را بين  تتتشروندان و دولت اید 

كننتد  و به این ترتيب از اج،راع قدرت هار ناچي  ،ردر ، قدرتي منستتتن  و جرعي پدیدار مي گردد كه زمينة  

 مشاركت مو،ي  شروندان را در ادارة امور كشور ،راه  مي سازدي  

مشتاركت هر اني و كثرت گرایي طبعاق اندیشه هار سامان یا،،ه و گروهشار م،شك  را به گونه ار م،ساور  

رد صتانه مي نراید و به این ترتيب  دگراندیشتي هار م،درق در ،دار واحد،  زادانه امكان اشور و بروز مي   وا

 یابندي 

تكليف دولت ني  اوالق اح،را  به اس،قالل و هویت این جلوي هار م،عدد ح بي و ،كرر و ثانياق تدرين  زادر 

 ي 1 نشا مي با د

 

 

 

 بند سوم( آزادی : 

امروزي از مباني  و مؤلده هار استتاستتي مرد  ستتاالرر و به طریي اولي، حقوق ،ردر و  زادر هار  رومي ،

 جامعه مدني  تلقي مي  ودي زیرا بدون وجود  زادر ها، تاقي دموكراسي در جامعة مدني مركن نيستي 

،ه و جای اي نخستتت را  زادر از مقوالت كشنستال تاریخ بشتتر استتت  كه در دوران مدرن ، حيات دوباري یا، 

در گد،ران ،يلستو،ان ستياستي و مصتلاان اج،را ي به دست  وردي استي تا  ننا كه  كه ليبراليس  ،ق  به  لت     

 ي  2اهريت واالیي كه برار  زادر قال  است ،از دی ر  موزي هار سياسي م،رای  مي  ود

له ،ي بكياستي م،عالي نيست ،  زادر وستيلة رستيدن به  هدف ست   »لرد  ك،ون در وصتف  زادر مي گوید :  

 ي« 3ندسه  الي ترین هدف سياسي است

 زادر  بارت از حقي استتت كه به موجب  ن ، ا،راد ب،وانند استت،عداد ها و توانایي هار طبيعي دوی  را به 

  كار اندازند ، مشتروط بر  نكه  ستيب و یا زیاني به دی ران وارد نستازندي  زادر ا،راد انستاني ازجشات ،لسدي ،    

 ي 4اج،را ي و سياسي مورد مداقه قرار گر،،ه است

منظور از  زادر ،رد معروالق  زادر هار  تتخصتتي استتتي در این جا  ني  مانند مدشو  ،رد تأكيد بر  تتخص   

انساني واحد استي ،رد باید حي دا ،ه با د ا ،قادات دود را برگ یندي در ابراز این  قاید برار  رو   زاد با د 

ستتتاد  ن هتا  رت  كند و  الب،ه تا جایي كه با حقوق دی ران و چارچو  قوانين و نشادهار قانوني   و ب،وانتد بر ا 

اما اگر ا،راد بخواهند گروهشار هردكر تشتتكي  دهند و به صتتورت دستت،ه جرعي  ر  ي»موجود ستتازگار با تتد 

                                                 
  69سيد مارد ها ري ، جامعة مدني و نظا  سياسي ، ص  - 1

، نق  از سيد  12، ص  1311 ن،وني  ربالس،ر ، ليبراليس  بر  ، اشور و سقوط ، ترتنرة  باد مخبر ، چاپ سو  ، نشر مرك  ، تشران ،  - 2

 ي 114موسور مير مدرد ، هران ، ص 

 ي 114هران ، ص  - 3

 196، صص  1311چاپ دو  ، نشر دادگس،ر ، ، اصول و مباني ك  نظا  ،  1سيد مارد  ها ري ، حقوق اساسي جرشورر اسالمي ایران ،    - 4

 ي191و 
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سازمان  رار تشتكي  كنند ، به چي ر بي  از  زادر ،ردر نياز دواهند دا تتي در این صتورت باید حقوقي ني  ب  

 «ي1هار سياسي و اتاادیه هار كارگرر دا ،ه با ند و باالدري در بيان  قاید دود و ان،شار روزنامه ني   زاد با ند

د و ا الميه 1911با بررستي ا الميه هار حقوق در كشورهار مخ،لف ، به ویاي ا الميه هار حقوق  مریكا ل 

ت  ن تا زمان حا تتر  و ه  چنين ا الميه جشاني حقوق بشتتر  د و قطورا1119حقوق بشتتر و  تتشروند ،رانستته ل  

 د ، مي توان  حقوق ،ردر و  زادر هار  رومي را به  رح زیر دالصه كرد:1941ل

 (آزادی عملكرد  فردی : 1

 :  زادر  رلكرد ،ردر ، دارار اقسامي است كه  بارتند از 

 حق حیات و آزادی تن :   -1-1 

دارند و هيچ كه نري تواند این حي را از انسان سلب كند و م ر به حك  قانون هرة ا،راد  بشتر حي  حيات  

 كه  ن ه  در زمينه هار اس،ثنایي ا رال مي  ودي  

 امنیت :   -2-1

اصت  امنيت ،ردر در حقيقت ، حرایت از ،رد در قبال بازدا ت،شار دودسرانه، بير قانوني و نامادوداستي   

منرو ه اصول و ا مادود به بازدا ت،شار بير قانوني نيست ، بلكه در قوانين ، الب،ه حدظ امنيت  تخص ا،راد ، تنش 

 احكا  و تدابيرر پي  بيني  دي است تا امنيت ا،راد تدرين   ودي 

 آزادی و مصونیت مسكن :   -3-1

هر كستي حي دارد ، ما  مسكوني دود را ان،خا  كندو در این مورد هيچ گونه تاريلي براو جال  نيست ي  

از ستور دی ر مستكن ا،راد مصتون از تعر!  است و هيچ كه حي ندارد بدون اجازة صاحب دانه، وارد دانة    

   رار اجرار  حك  قدایييالب،ه بر این اص  اس،ثناهایي وجود دارد مانند : تد،ي  مسكن ا،راد باو  ود ي

 تعرض ناپذیری مكاتبات :   -4-1

نامه ها و مكاتبات ا،راد از تعر! مصتتون استتت و هيچ مقامي حي ندارد  نشا را باز كردي و بخواندي هرچنين 

اصتت  تعر! ناپذیرر مكاتبات بر ستتایر وستتای  ارتباطي از قبي  : تل راف ، تلدن و ييي بر حستتب مورد ، حاك    

 استي  

 آزادی رفت و آمد :   - 5-1

حي  بور و مرور  زاد در داد  كشتور ، درو  از  ن  و بازگشت به  ن از حقوق اب،دار  ناد،ه  دة ا،راد  

 در كشورهار دموكراتيم استي هر چند بر این  كلي ني  اس،ثنالاتي وارد  دي است ي

 ش  ترین  نشا به قرار زیرند:  زادر اندیشه :   زادر اندیشه  در برگيرندة انواع مخ،لدي است كه م -2

: ،رد حي دارد در درون دود هر گونه ا ،قاد و باورر نستتتبت به ادالق،  آزادی عقیاد  و آيین  -1-2

مذهب ، ستياست و بيري دا ،ه با د و كسي نري تواند ور را به  لت باورهای  مؤادذي كند و زندگي ،ي یكي  

 و اج،را ي او را به دطر اندازدي 

                                                 
 ي 116هران ، ص  - 1
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 زادر بيان ، یعني ااشار و ا،شار اندیشه ،  قيدي و سليقه ي  این  زادر ، حقوقي به  بیان :آزادی   -2-2

،رد ا طاء مي كند تا به وستتتيلة ستتتخنراني یا مطبو ات و ك،ب و  ثار ، پاوه  و بيري اندیشتتته و  قاید دود را 

 برار مرد  باز گویدي 

 زادر  ني  زادر تأستتتيه مدارد ، :  زادر  موز  و پرور  و یعآزادی آموزش و پرورش  -3-2

 ان،خا  نوع  موز  و مؤسسه  موز ي ،  زادر مخاطب و مدامين برار یادگيرر ي

 تریناوالق یكایم  تتشروندان حي دارند به درستتت ترین و صتتادقانه آزادی اخبار و اطالعات :   -4-2

 ادبار و اطال ات دادلي و دارجي دس،رسي  دا ،ه با ندي  

 زادر ایناد مؤسسات ان،شاراتي ج ء الیندم این گونه  زادر ثانياق  زادر مطبو ات ،  زادر چاپ و نشر ،

 ها استي 

ثالثاق باید ح،ي الرقدور ستتانستتور مطالب مرنوع با تتد و به وستتيله قوانين و مقررات ستتننيدي ار اجازي دادي   

  ندي  نشود تا روزنامه ها  و منالت به قدرت هار مالي وابس،ه با

 تتشروندان حي دارند در گروي بندر هار گوناگون با ستتر تتت ستتياستتي ،     آزادی گرد همایی :  -3

م ر صتنع،ي ، اق،صتادر و بيري  ركت كنندي جلوگيرر از این حي ، با مدشو   زادر در تباین است و   اج،را ي ،

یا موق،ي هستتت،ند مانند :    ن كه  جرط و گروي بندر به نظ   رومي مستتت،قر، گ ندر  برستتتاند و گردهرایي  ها 

 تنرعات ، تظاهرات ، سخنراني ها و ييي و یا دالري مانند: احتت ا  ، سندیكاها و با  اهشا و ييي

 مي توان چشار گونه  زادر را مطرح كرد: تات  نوان ،وق ،آزادی های اقتصادی واجتماعی :  -4

ددالت دولت در زندگي اق،صتتادر ي كالستتيم ، یعني  د  :  زادر اق،صتتادر به  تتيوة مالكیت   -1-4

به معنار  زادر از مدادله یا مادودیت دولت در حوزي هار ستترمایه گذارر مالكيت دصتتوصتتي در این منظر ،

بتازار و رقابت دادلي و دارجي بودي ولي امروزي با وجود قبول اصتتت  مالكيت ، ددالت دولت در امور  ،توليتد ، 

 حدودر پذیر،،ه  دي استي  اق،صادر ل سياست گذارر و نظارت د، تا

مؤسسه ار بازرگاني یا اق،صادر ایناد كند و :  هر كه حي دارد ، آزادی بازرگانی و صانعتی  -2-4

،عاليت هار دود را طبي نظر  تتخصتتي ان،خا  نرایدي از ستتور دی ر رابطة بين مؤستتستتات اق،صتتادر ني  باید     

 درچشارچو  رقابت  زاد  ك  ب يردي 

الق   تشروندان  كامالق مخ،ار هست،ند هر نوع  ن  و كارر را كه مطابي ذوق وسليقه   : او آزادی كار -3-4

 نشا با تتتد ، ان،خا  كنند و ثانياق هيچ كه را نري توان  وادار به كارر كرد كه به  ن م،رای  نيستتتت یا او را از  

  نلي كه به  ن دلبس،ه است ، بازدا تي  

ندي است ، برار د،اع از حقوق ا دار  ن ي هر كه ستندیكا ، ستازماني ص   آزادی ساندیكایی : -4-4

ب يوندد و بي  نكه ب،وان ور راتات ،شتتتار گذا تتتت یا تشدید به   زاد استتتت به هر ستتتندیكایي كه مي دواهد ،

ادرا  كردي مؤثرترین حربة ستتندیكاهار كارگرر  استت،دادي از ا ،صتتا  برار رستتيدن به حقوق ا دتتار دود   

 ي  1است

                                                 
 ي114 -116و سيد موسي مير مدرد ، هران ، صص  156 – 112ريك : ابوالدد  قا ي  ریعت  پناهي ، بایس،ه هار حقوق اساسي ، صص  - 1
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 ردتاق  در حوزة ،لسدة حقوق مطرح مي  ود  "حاكريت قانون  "مقولة   انون :بند چهارم( حاكمیت ق

 مورد باث قرار مي گيردي «  2قانون گرایي»و « 1حكومت قانون»و تات دو  نوان 

رواب   بين انسانشا توس  قوا در معين مي  ود كه »حكومت  قانون در یم بيان سادي به این معنا است كه 

ه پ« ي ر هر ستتلستتله مراتبي و هر مقامي  مستت،ق  با تتد و مرد  تابط ارادة داص هيچ كه نبا تتند از ارادة ا،راد د

 ي 3رواب  در جامعه باید تابط یم سرر قوا د كلي و ،راگير با د

یكي از دصتتایص باز نظا  استت،بدادر،  د  تقيد زمامداران به حاكريت قانون مي با تتد ي در چنين  تترایطي 

ك  بر مقدرات جامعه مي  ودي انقرا! حكومت هار اس،بدادر و اشور حكومت استت كه دس،ورات ،ردر حا 

 ي4هار مردمي، حاكريت قانون مصو  مرد  را جای  ین اميال و هواهار ،ردر سالطين قرار دادي است

نه تنشا با دستت دود سيطري و ابشت  درهر جامعه كه زمامداران مقا  ما،وق قانون برار دود قال  مي  توند، »

ن را در ه  مي  تتكنند و ا ،بار  ن را در  انظار  ا  از بين مي برند ، بلكه رواب  منظ  ستتياستتي را ني  دچار   قانو

كنندي  در بستتيارر از كشتتورهار نو استت،قالل و ح،ي انقالبي،   اد،الل نرودي و امنيت داطر جامعه را  ستتلب مي

انون مي نشند و به تدریج به موقعي،ي ما،وق و پا،راتر از قزمتامداران ، با مستتت،رستتتم قرار دادن ا ،راد  رومي ،  

زمينه را برار اس،بداد  ودود ماورر و باالدري اناصار طلبي ،راه  مي بالمنازع دستت مي یابند و بدین وستيله ،  

 ستازندي بدین جشت استت كه امروزي  تاهد وجود نظا  هار  سياسي هس،ي  كه با نا  جرشورر  ك  گر،،ه اندو   

 ي  5ال، ا  زمامداران به قوانين حاك  ،  يوي هار اس،بدادر جای  ین  ن  دي استاما به لااظ  د  

بته این ترتيب نشاد جامعة مدني كه با حاكريت مردمي  تتتك  مي گيرد با حاكريت قانون وتبعيت بي چون  

 وچرار زمامداران از قوانين مردمي تدرين دواهد  دي 

 

 مبحث سوم:  سكوالریسم 

Secularism   6از واژة التيني  برگر،،ه Saeculum     استت كه در لنت به معنار گروهي از مرد  استت

و ولي در اصتتطالح مناطي پروتستت،ان نشتتين به معنار  ال  دنيور در قبال  ال  روحاني به كار ر،،ه استتتي اما در  

اس،دادي مي  (Laictie)مناطي كاتوليم نشين برار جدا كردن مدشو   ال  دیني از  ال  دنيور از كلره الليم  

 ي  1كنند

را معادل ستكوالریس  قرار دادي اند ي كساني كه سكوالریس  را  «  العَلَرانيه»و «   العِلرانيه»در  ربي دو كلره  

به  ِلرانيت ترجره كردي اند ، ا تت،قاق  ن را از  ل  مي دانندي در این رهيا،ت،  ِلراني، ،ردر استتت كه به امكان 

                                                 
1 - Rule of law  

2 - Constitutionalism  

به مثابة اس،راتار توسعه اق،صادر و سياسي در معرار حاكريت قانون در ایران ، زیر نظر  باد  بدر ،  "حكومت قانون "موسي بني نااد،  - 3

 ي 161، ص  1311چاپ اول ، ان،شارات طرح نو ، 

 ي 11ص سيد مارد ها ري ، جامعه مدني و نظا  سياسي ، - 4

 . 08همان ، ص  - 5

6 - Secularism  

 ي 195 سيد موسي مير مدرد ، هران ، ص - 1
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بيرون از حوزة  لو  تنربي بودي ، با زیرا این گونه معارف ،معر،تت ادالقي یتادیني متاورار طبيعي بتاور نتداردو     

 معيارهار  لري هراهنگ نيس،ندي  

اماكستاني كه  َلَرانيت را معادل ستكوالریس  ان ا ،ه اند ،  ن را مش،ي از   ال  مي دانندي از این رو در نظر   

در  –بي نياز از دین و معنویت  –   نان ،  َلَرانيت به نق  انستتتان در  ال  مربوط مي  تتتود و بر استتت،قالل  ق 

 ي  1ترامي ساحت ها تأكيد مي كند

درهر صتورت  نچه مستل  استت ، امروز سكوالریس  اندیشه ار است كه حيات  رومي را بيرون از قلررو    

ز رهایي ستتياستتت ادین ترویج مي كندي وبدون تردیدیكي از مش  ترین اهداف جنب  ستتكوالریستت  در بر  ،

 ي2زاد ساد،ن قدرت سياسي از تأثير مس،قي  و بير مس،قي  قدرت  باء كليسا بودي استرهبرر كليسا و  

حكومت ستتكوالر ، حكوم،ي استتت كه بادین  تتدیت ندارد، اما دین را نه مبنار مشتترو يت دودقرار مي   

ي به  بارت دی ر ستكوالریست  جشت گيرر معر،ت  تناستانة داصتي استتت كه یم      3دهد و نه مبنار  ر  دود

تصویر مي كند و در پرتو  ن ن اي به جامعه ، سياست ، اق،صاد وحكومت معر،،ي را برار انستان از جشان   منظومه

وبيري تاول مي یابدي و از  ننا كه جامعه مدني ني  در بستت،ر این منظومه معر،،ي،  تتك  گر،،ه استتت ، از تبعات 

 ي  4ني  بي نصيب نيست -از جرله جدایي دین از سياست  - ن 

سكوالریس  نه تنشا نيازر به ددالت دین در رصه هار مخ،لف جامعة مدني وجود نداردي بلكه اساساق از نظر 

این ددالت نامركن استتتي چرا كه رواب  و مناستتبات اق،صتتادر واج،را ي جوامط بشتترر در گذر زمان ، دچار  

 ي 5تنيير و تاول دالري مي با د و از طر،ي دی ر دین وجشة ثابت و تنيير ناپذیر دارد

 

 فصل دوم : نظریه های دولت در فقه شیعه 

سادت قدرتي است كه »اصتطالح ستياسي  ن است ، كه به مدشو     (State)در این باث مراد ما از دولت  

در ستتترزمين معين بر مردماني معين تستتتل  پایدار دارد و از نظر دادلي ن شبان نظ  به  تتترار مي  ید و از نظر  

ن و منا،ط ملت و یكایم  شروندان  دوی  به  رار مي  یدي این سادت قدرت دارجي پاسدار  تراميت سرزمي

 ي « 6به صورت نشادها و سازمان هار ادارر ، سياسي ، قدایي و نظامي ،عليت مي یابد

به  (status)به معني ایستت،ادن و به صتتورت دقيي تر از واژة  (stare)از ریشتتة التين     (state)واژة دولت 

 ي  1و پابرجا گر،،ه  دي استمعني و ط مس،قر 

                                                 
نق  از سيد موسي مير مدرد ، هران ، ص  31-31، ص  1991 ادل صناهر ، االسه الدلسديه للعلرانيه ، الطبعه الثانيه ، دارالساقي ، بيروت ،  - 1

 ي196

 ي 23-31، صص  1311عي ،يالني انصارر ، اسال  و الیيسي،ه ، ترجرة امير ر ایي ، چاپ اول ، ان،شارات قصيدي ،  - 2
، ص  1314سرو  دباغ ،  لين در  یينه ، مرورر بر  راء دین   ناسانه  بدالكری   سرو  ، چاپ اول ، مؤسسه ،رهن ي صراط ، ،روردین  - 3

 ي621

 ي 212سيد موسي  مير مدرد ، هران ، ص  - 4

 ي 15احرد وا ظي ، هران ، ص  - 5

 ي 162و  163داریو    ورر ، هران ، صص  - 6

 ي 36، ص  1313نظریه هار دولت ، ترجرة حسين بشيریه ، چاپ چشار  ، نشر ني ،  ندرو وینسنت ،  - 1
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 - تشر یوناني را نخست،ين  ك  دولت در اروپا پندا ،ه اند  و مع،قدند تاریخ پيدای  دولت   –بردي دولت 

 قي ي باز مي گرددي  111تا  511 شر به حدود سالشار 

 دولت  شرها در ن،ينة اتااد و گردهرایي دانوادي ها و قبای  در درون دژها پدید  مدندي 

 شرها در مقایسه با دولت هار  – تشر تابط  رای  جنرا،يایي بود ي اما ابلب دولت   – تك  و اندازة دولت  

 شر یوناني و دولت  مدرن بردي  باهت هار صورر وجود  –مدرن بسيار كوچم بودندي هر چند ميان دولت 

ندر و مدشو  حاكريت قانون دارد ي مثالق هر دو دارار قلررور مشتخص و جرعي،ي معين هست،ند و اندیشتة  شرو   

 در هر دو یا،ت مي  ودي

 تشر یوناني و دولت مدرن امرر نادرست استي ا،الطون و ارسطو هر   –با این حال یكستان دانست،ن دولت   

  شر باید كوچم و مادودبا دي  –دو مع،قد بودند كه دولت 

دة ك   تتشر در برگيرن –و دولت حدود نيري از جرعيت بردي بودند و بنابراین  تتشروند به  تترار نري ر،،ند 

وجوي زندگي  تشروندان به  ترار مي ر،ت ي دین ، سياست ، و زندگي  خص از یكدی ر جدایي ناپذیر بودندي   

 –دير ،ردر از دير جامعه جدایي ناپذیر بود و ادالق ج ء جدایي ناپذیر ستياستت به  رار مي ر،تي لذا دولت   

رگ  به و ،ردیت ه« جامعه»ب  مقایسه با دولت مدرن نبودي چرا كه  تشر دارار دصوصياتي بودكه به هيچ وجه قا 

 نوان پدیدي  هایي من ا مورد  تتناستتایي قرار نري گر،،ند و در یم كال  حوزة زندگي دصتتوصتتي و حقوق و 

 ي 1 زادر هار ،ردر  قاب  تصور نبود

ن حال  ناصتتر اصتتلي  ن در طول زمان دستت،خو  تنيير و تطور  تتدي استتت ، با ای« دولت»هر چند تلقي از 

مرد  و حاكريت اجراالق ثابت ماندي استتتي مراد ما از دولت، تلقي داص ،قيشان  از قدرت ستتياستتي ، ستترزمين ، 

 ي  2است

هر چند نيري از نظریاتي كه در با  دولت در اندیشتته ستتياستتي  تتيعه مطرح گشتت،ه را مي توان تات لوار  

نظریه ها ني  گرای  تدریني  از ستتتور دولت مدرن كامالق  دولت ستتتن،ي قلرداد كرد با  وجود  این ، دربردي

 ي 3مششود است

ني منرو ة  منظري از مداهي  مرتب   با یكدی ر استتتت كه هدف  ن تبيين و   (Theory)منظور از نظریه  

  ن تو يح و توصيف جشان اج،را ي پيرامون مي با دي توصيف بخشي از واقعيت است و ،ایدة

نظریه  معروالق نق  تاليلي  دارد ، اما گاهي  ن  را به منظور ارز  گذارر و داورر   هر چند كاربرد اصلي

 ي 4ني  به كار مي برندي از این رو نظریه هار سياسي م،درن توصيه ، ارزیابي و هننارر و تنوی ر ني  مي با ند

ير است و الی،ن« ذاتي» این است كه  یا نظریة سياسي  يعهاما ستؤال اصلي، كه در این منال مطرح مي  ود، 

 و یا در طول زمان دچار تاول گش،ه است؟ 

                                                 
 ي29 – 36هران ، صص  - 1

 ي 29، ص  1313ماسن كدیور ، نظریه هار دولت در ،قه  يعه ، چاپ  ش  ، نشر ني  ،  - 2

 14، ص  1314ي معاصر  يعهد چاپ اول ، نشر ني ، دولت مدرن ، لنوسازر ، و تاول در اندیشة سياسسيد  لي مير موسور ، اسال  ، سنت ، - 3

 به بعد

  31ماسن كدیور ، هران ، ص  - 4
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رستال  ، مقاالت ، استناد ، گد،ه ها و  رلكردهار ،قيشان  يعه در طي دوران بعد از بيبت   با بررستي ك،ب ،  

ييق د به این ن،ينه مي رستي  كه و نظریه هار م،عددر دربارة دولت  تيعه مطرح گشت،ه است و  تعدد این     329ل 

نظریه ها نشتتان مي دهد كه در با  دولت هيچ نظریه ار،  تترورر دین و مذهب یا ،قه ماستتو  نري گرددي ما 

در طي دوران مذكور  تتاهد تاول گد،ران ستتياستتي  تتيعه هستت،ي  و به گونه ار كه ستتؤال هار اصتتلي هر دوري  

گ ین   يوي ار داص از بيان   م،ناسب با دبدبه هار رایج جوامط در هر دوري م،داوت بودي و  لرا را ناگ یر از

 ي 1و دا ،ن  ن ر ي جدید به مسال  نرودي است

به طور كلي در ،قه  تيعه دربارة دولت  به دو گونه باث  دي است : یكي سلبي و دی رر اینابيي مراد از   

 باث سلبي اتخاذ مو وع مندي در برابر دولت هار نامطلو   استي  

را  ابعاد حقوقي یم  مبارزة مندي را  ليه دولت هار جالر ترستتتي  ،قيشان  تتتيعه با ارا،ت و مو تتتكا،ي ت 

هرة حكومت هایي استتتت كه بدون اجازي اما  لعد و با ي منظور از حكومت جور یا ستتتلطان ستتت،ر ر ،2كردي اند

  ي 3تكيه بر بلبه نظامي ، قدرت سياسي را تصاحب كردي اند

ج لي نو ي اتداق نظر ميان ،قيشان  يعه به چش  مي هر چند در موا تط سلبي ،  لي رب  پاري ار اد،ال،ات  

 ي  4اد،الف نظر ،قيشان بسيار جدر استدورد، باوجود این ،در موا ط اینابي ،

 منظور از موا ط اینابي پاسخ ،قيشان به سؤال هایي از این  قبي  است:  

امعه و تدبير امور  ن بتا توجه به حرمت حكومت طابوت ،  یا مستتتلرانان در زمان بيبت مكلف به ادارة ج  

 هس،ند؟

و  یا از ستور  تارع مقدد  يوة حكومت داصي تنوی   دي است یا هران رو  هار  قالیي تدبير امور   

 اج،را ي  با اصالحاتي امداء  دي است ؟ 

  یااز سور  ارع ، صنف یا ا،راد داصي به حكومت منصو   دي اند؟ 

 ،قيشان  يعه در پاسخ به سؤاالت ،وق الذكر به  دو دس،ه تقسي  مي  وند : 

دست،ه اول: ،قيشاني هست،ند كه در اداله ،قشي ناوة حكومت داصي رابرار زمان بيبت نيا،،ه اند و به تبط  ن   

از  شتتان،رد یا ا،راد  داصتي را ني  از جانب  تتارع مقدد برار حكومت مستتلرانان منصتتو  نري دانندي از نظر ای 

ميان امور  رومي تنشا تكليف امور حسبيه ل امورر كه در هيچ  رایطي  ارع مقدد را ي به ترك  نشا نيستد 

از جانب  تارع مقدد ، معين  تدي استت و از  ننا كه این امور از واجبات كداليه ني  ماسو  نري گردد ، در    

 تي مورد بير ،قيه ،هيچ دليلي بر جواز  اننا   نشا وارد نشدي اس

                                                 
  413 – 431، صص  1319چاپ دو   ، ان،شارات طرح نو ، جريله كدیور ، تاول گد،ران سياسي  يعه در ایران ، - 1

 33ماسن كدیور ، هران ، ص  - 2

 ي 219، ص  1313، چاپ دو  ، ان،شارات سرت ، تابس،ان  داود  ،يرحي ،نظا  سياسي ودولت در اسال   - 3

 ي 34ماسن كدیور ، هران ، ص  - 4
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از نظر این دس،ه از ،قيشان حيطة این امور ني  از مساللي از قبي  سرپرس،ي ا،راد بي سرپرست نظير كودكان و 

ور هيچ دلي   تر ي، ان،صتا  ،قيشان را از س  ستديشان و بيري ،راتر  نر،،ه و بنابراین  از نظر من،شدان دست،ة اول ،  

 ي 1بات نري كنداث ارع مقدد به والیت بر امت و تصدر امور جامعه ،

اند و اما دست،ه دو  و ،قيشاني هست،ند كه از ادلة ،قشي ناوة حكومت داصتي را در زمان بيبت اس،نباط كردي   

 ونظریه ار اینابي در با  دولت اراله نرودي اندي 

 جشت تالي  و بررسي نظریه هار اینابي در با  دولت ناگری  از طبقه بندر  نشا هس،ي ي  

 

 بندی نظریه های دولت بر اساس مبنای مشروعیت سیاسی گفتار اول : طبقه 

بایت دولت ، حدود مش  ترین معيار هار طبقه بندر تئورر هار دولت   بارتند از : منشتتأ و ماهيت دولت ،

 زادر ،رد و اق،دار دولت و منبط  مشترو يت قدرت سياسيي با وجود این ، طبقه بندر نظریه هار حقوقي دولت  

منبط مشترو يت ستياسي بش،ر و منطقي تر از سایر گروي بندر ها  است ي بدون تردید این مسئله كه   بر مبنار معيار 

قدرت دولت را نا تتي از دداوند یا حقوق ،طرر و یا ارادة ملت  بداني  ، بر مي ان قدرت دولت و حدود  زادر 

 ي  2گذارد،رد تأثير به س ایي مي

 ترورر است كه منظور از مشرو يت در این باث، مشرو يت  قب  از پرداد،ن به این باث، ذكر این نك،ه 

، حقانيت و قانوني بودن ومي ان  (legitimacy)،قشي ل حنت  تر ي دا ،ن د نيستو بلكه مراد از مشرو يت  

 ي 3پذیر  ذهني قدرت حاك  در ن د ا،راد جامعه مي با د

ت مطلي بر جشان وانستتان از  ن  ازدیدگاي استتالمي منبط ذاتي مشتترو يت ، دداوند م،عال استتت كه حاكري  

اوستتتتي بنابراین دداوند تنشا منبط ذاتي مشتتترو يت استتتتي و هر مشتتترو يت با لعر تتتي مي باید از این منبط    

 ي4ا ،بار و مشرو يت است مشرو يت با لذات كسب مشرو يت نراید و اال ،اقد حقانيت ،

حي  »يادر  ك  مي گيرد كه  یا دداوند لذا باث مشترو يت  در اندیشتة اسالمي در پاسخ به این سؤال بن  

را در چشارچو  اهداف دین و  "حي تعيين ستترنو تتت  "را به ،رد یا صتتنف داصتتي داد، یا « حاكريت بر مرد  

 احكا   رع به هرة امت اسالمي تدویض كردي است؟ 

ر ستتازگابه  بارت دی ر  یا ر تتایت و ر ر امت استتالمي در صتتورتي كه با اهداف دین و تعالي   تترع نا  

 نبا د ، در مشرو يت حكومت ددالت دارد یا نه؟

 از ميان پاسخ هار  الران  يعه به سؤال بنيادر ،وق، دو مبنار مشرو يت سياسي قاب  اس،خرا  است:  

 الف د مبنار مشرو يت الشي بالواسطه  

 مردمي  –  د مبنار مشرو يت الشي 

 

                                                 
  34 – 35ص ماسن كدیور ، هران  ، - 1

 ي 1و  1 ندرونيسنت ، هران  ، صص  - 2
 ي61كدیور هران ، ص   - 3

  11و  11نظا  سياسي و دولت در اسال  ، صص و داود ،يرحي ،  45هران ، ص  - 4
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 مبحث اول : مشروعیت الهی بالواسطه 

تدبير امور اج،را ي و مدیریت  ستتياستتي جامعه، مستت،قيراق به پيامبراكر  لصد تدویض  تتدي  والیت الشي در

استت  و په از ایشان امامان معصو  لعد به والیت سياسي بر امت منصو   دي اندي در  صر بيبت اما  معصو   

 به ،قيشان  ادل تدویض لعد ،قيشان  ادل از ستور ایشتان  شدي دار ادارة امور جامعه بودي ووالیت الشي  مس،قيراق  

 تدي استت و امت استال  واستطة  تدویض والیت الشي نيس،ندي بلكه ،قيشان دليدة دداوند بر رور زمين  و نایب     

پيامبر و اما  و ولي امر مستلرين هست،ندي لذا حكومت و تدبير امور ستياسي، وايدة ،قيشان است و اطا ت تكليف    

این نوع مشتتترو يت را وت و مشتتترو يتت حكومتت نق  ندارد ،  مرد ي از  ننتا كته هيچ  نصتتتر مردمي در ثب  

 مشرو يت الشي بالواسطه مي نامي ي

ماقي نراقي لريد و اما  درينيلريد از جرله مش  ترین قاللين به نظریة مشرو يت  الشي بالواسطه قلرداد مي 

  وندي بر مبنار این نوع مشرو يت چشار نظریه در با  دولت در ،قه  يعه  ر ه  دي است كه  بارتند از : 

نظریه والیت ان،صتتتتابي ،قيشان در امور حسبيه ل  ر ياتد و سلطنت مسلرانان ذر  وكتتت    د1

 ]سلطنت مشرو ه [در ل  ر،ياتد 

 نظریه والیت ان،صابي  امه ،قيشان   د2

 نظریه والیت ان،صابي  امه  ورار مراجط تقليد د3

 نظریه والیت ان،صابي مطلقة ،قيشان   د4

 

 مردمی  -مبحث دوم : مشروعیت الهی  

استتاد این مبنا ، دداوند م،عال تدبير ستتياستتي امت استتال  را به دود  نشا تدویض كردي تا در چشارچو   بر

  واب  دیني حاكريت دود را ا رال نرایندي 

را از  "حي الشي"مرد  از جانب دداوند حاك  بر ستترنو تتت اج،را ي دویشتتند و احدر حي ندارد این   » 

جامعه را از ميان حال ین  تتترای  ان،خا  مي كنند تا بر مبنار قانون  ایشتتتان ستتتلب نرایدي مرد  رهبر و مدیران 

ددمات  رومي را  در چشارچو  یم معاهدي یا  قد وكالت یا  قد  تتركت یا  قد استتاستتي ستتازگار با دین ، 

اجاري و مانند  ن سامان دهندي ر ر مردمي مادامي كه در راس،ار اهداف  دین با د و با احكا   رع ناسازگارر 

دا تت،ه با تتتد ، ددي  در مشتترو يت استتتتي و ر تتایت  ایشتتتان با قيود یاد  تتتدي مي باید تأمين گرددي   د      ن

ناستتازگارر قوانين مصتتو  مردمي با احكا   تترع انور مي تواند بانظارت ،قيشان امت تأمين  تتود ي از  ننا كه   

د  تتترع مي تواند از حي دداداد مستتت،ند نشایي مشتتترو يت،  بنابر این مبنا ، دداوند استتتت و امت  تنشا در حدو

اما از  ننا كه مرد  واسطة بين دداوند دوی  ستود  جوید و ا رال حاكريت نراید این مشرو يت الشي است ي  

مردمي  –و دولت ماستو  مي  توند و نصتر مردمي در مشرو يت ددي  دانس،ه  دي ،  ن را مشرو يت الشي    

 ي«  1ناميدی 

                                                 
 ي  49ماسن كدیور ، هران ، ص  - 1
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از جرله مش  ترین قاللين به این نظریه به  تتترار مي روندي بر مبنار این نوع ماقي ناليني و  یت اهلل من،ظرر 

 از مشرو يت دو نظریه در با  دولت از ،قه  يعه  ر ه  دي است كه  بارتند از : 

 نظریه دولت مشروطه  ل با اذن و  نظارت ،قيشان د  د1

 نظریه دال،ت مرد  با نظارت مرجعيت   د2

   نظریه والیت ان،خابي مقيدي ،قيه د3

 نظریه دولت ان،خابي اسالمي   د4

 نظریه وكالت مالكان  خصي مشاع  د5

 

 گفتار دوم : اصول مشترك نظریه ها 

نظریه هار دولت در ،قه  تيعه بر استاد هر دو مبنار مشترو يت ل مشترو يت الشي بالواسطه و مشرو يت     

 مردميد  اصول مش،ركي دارند كه  بارتند از :  –الشي 

بال اصتتتاله از  ن دداوند م،عال استتتت و هر حكوم،ي كه بدون  حتاكريت بر جشان وانستتتان   د1

 ي 1ا،ا ه، اذن یا امدار او تشكي   ود، نامشروع است

ایشتتان برار تصتتدر مدیریت ستتياستتي و در صتتورت حدتتور الره معصتتومين لعد در جامعه ، د2

 رهبرر اج،را ي ، ا،د  مي با ندي 

 وجودحكومت در جامعه امرر  رورر تلقي مي  ودي   د3

 حكومت باید  نسبت به تعالي  دیني دا ط با د و  قوانين  نباید منا،ي با احكا   رع با ندي   د4

اسال  ، وثاقت ،  دالت وتدبير و كارداني از جرله  روط اصلي برار زمامدار جامعه اسالمي  د5

 ي 2تلقي مي  وند

 

 گفتار سوم : معرفی اجمالی نظریه های دولت در فقه شیعه 

 مشروعه  مبحث اول :  سلطنت

یكي از مباني  مش  گد،ران نظا  ستتلطاني ، پيوندميان دین وستتلطنت استتت  كه در ایران پي  از استتال  ني    

مستبوق به ستابقه ار طوالني بودي استتي این نظریه از دوركن مش   والیت  تر ي و سلطنت  ر،ي تشكي   دي     

 است ي 

 بند اول( والیت انتصابی فقیهان در امور حسبیه 

امور حستبيه كه از  ن به  ر يات ني  تعبير مي  ود ، ا،،اء و تبلي  و احكا   ر ي ، مراح  نشایي امر  مراد از 

ي ،قيشان در مادودة 3به معروف و نشه از منكر، اقامة  جرعه ، قدتتاوت ، ماليات هار  تتر ي و بيري  بودي استتت  

   صرف در امور یاد  دي جای  نيستي،وق از جانب  ارع مقدد به والیت منصو  گش،ه اند و بدون اذن ایشان ت

                                                 
 ي 21 – 24داود ،يرحي ، هران  ، صص  - 1

  54 -55ماسن كدیور ، هران ، صص  - 2

 ي 111-111جريله كدیور ، هران ، صص  - 3
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ق مي اطال " ر،يات "دار  از مادودة  ر يات كه به  ن بند دوم ( سلطنت مسلمان ذی شوكت:  

 تود ، سلطان صاحب  ركت برار تصدر امور مربوطه به رسريت  ناد،ه مي  ودي مش  ترین مصادیي  ر،يات  

 ان مي با دي نظ  ، ادارة جامعه و د،اع در مقاب  م،ناوز، امنيت ،

  تتترایت  ستتتلتطتتان نتيت   تبتتارت استتتتت از : مستتتلرتتان بودن ، قتتالتت  بودن بتته والیتتت اهتت  بيتتت          

 ي 1لعد و دارا بودن اق،دار الز  در ادارة جامعه و م،وا ط بودن در برابر  الران دین

این نظریه مب،ني بر نو ي تدكيم  رلي دو حوزة ،قه و   تتریعت از ستتياستتت و مرلكت دارر مي با تتد و   

ك كله ماال یدر» اهد نشان مي دهد كه نري توان این تدكيم را مطلقاق نا ي از تالي   رای  زمانه و از با   تو 

قلرتداد  كرد، چرا كته بردي از ،قيشان به هرين مقدار از ددالت در حوزي هار  رومي بستتتندي   « ال ی،رك كلته  

 ي 2كردي و تكليف را ،راتر از  ن تشخيص  ندادي اند

 یت انتصابی عامه فقیهان  مبحث دوم : وال

نظریه والیت ان،صتابي  امه ،قيشان ووالیت ان،صتابي مطلقة ،قيشان نقاط مشت،رك  ،راواني دارند و تداوتشان    

تنشا در مادودة اد،يارات دولت استتتي نوع حكومت ، ناوة به حكومت رستتيدن ،  تترای  حاك  الشي و قلررو 

 ر دو نظریه ماسو  مي  ودي اد،يارات حكومت اسالمي از جرله نقاط مش،رك ه

والیت یكي از احكا  و عيه است و معنار والیت  ر يهو تصدر ، تصرف و قيا  به  بند اول ( والیت :

 تتؤون بير مي با تتدي  از نظر ،قشي اصتت  بر  د  والیت استتتي به این معنا كه بدون دليلي مع،بر، كستتي حي     

ا  زمان ل جد  والیت جامعه بشتترر بدون واستتطه به  ددالت در ستترنو تتت دی رر را نداردي در زمان بيبت ام 

،قيشان  ادل تدویض  تدي استتي حوزة والیت موردنظر ، امور  رومي جامعه و مستال  سياسي است و مرد  در    

این حوزي هرواري تات تدبير اولياء  تتتر ي دود بودي و موادند  به واایف مولي  ليش ، جامه  ر  ب و تتتانندي 

يش   در ترامي  تئون  الن سياسي و امور  رومي و مسال  اج،را ي مرتب  با حكومت به  مرد  به  نوان مولي  ل

ویاي در ترستتي  دطوط كلي  ن ، ناتوان از تصتتدر و ،اقد اهليت قلرداد مي  تتوند و  بدون نظارت والیت ،قيه  

مرد  به  نوان منارف مي گردندي در نظا  والیي تا  ننا كه ولي امر صتتتالح بداند ،مي ان ر ر مرد  استتتتي و  

مولي  ليش  هرگ  در نصب و    ل ،قيه ددال،ي ندارندي ،قيشان  ادل از سور  ارع منصو   دي اند با از دست 

ي والیت ،قيشان   ادل، قد نيستتت تا با تترط  تترن 3دادن صتتدات  دالت و ،قاهت دود به دود   ل مي گردند

 ي قد مقيد به  رایطي مانند ال، ا  به قانون اساسي مي  ود

رابطة بين  تارع و ولي ،قيه  ان،صتا  به والیت استتي مراد از نصب جع  سلطاني     بند دوم (  انتصاا  : 

صورت گر،،ه استي در «د  ج»الرهلعد استت یعني جع  منصتب از ستور صتاحب اصتلي حكومت ل اما  زمان      

د، نه والیت ،عليه  دارنصورت تعدد ،قيشان  ادل ، منصوبان به والیت م،عددندي دراین صورت هرة ،قيشان  ادل 

                                                 
و ماسن  234تا  131، صص  1314ريك ي سيد ماسن طباطبایي ،ر ، نظا  سلطاني از دیدگاي اندیشة سياسي  يعه  ، چاپ اول  ، نشر ني  ،  - 1

 ي 19تا  51كدیور ، هران ، ص 
  61هران ، ص  - 2
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این كه بالقوي صتاحب والیت با ند وهر ،قيه  ادلي كه ا رال والیت نرود ، دی ر  ،قيشان هر مان در  ن حيطه  

 مناز به م احرت باور نيس،ندي  

مرد  در  نصتب و تعيين ولي ،قيه هيچ نقشي ندارند و تنشا با ترسم به  ناوین ثانویه و از با  ا طرار  ل در  

 ي 1وهن نظا  د مي توان به  راء  رومي مراجعه كردصورت 

مش  ترین   ترط ادارة جامعه  ،قاهت است كه به مدشو   ل  اس،نباط احكا   ر يه   بند ساوم(  فقاهت : 

 از ادله تدصيليه مي با دي 

،قيشان  ادل و حكومت استتالمي ،راتراز چشارچو  احكا   تتر ي اولي و   بند چهارم(  قلمرو والیت :

به طریقي كه در اموال مرد  تصتتترف نرایند و ني دارار اد،يتار  نيستتت،ندي ،قيشان والیت  تامه مطلقه ندارند، قتانو 

مطلقاق واجب با دي اد،يارات ولي ،قيه مادود و مقيد به احكا  اطا ت از ایشان در هر  نچه امر و نشي مي كنند ،

 ،ر يه الشيه است و هيچ  رطي ،راتر از  ن پذیر،،ه نيستي  

 مباث سو  : والیت ان،صابي  امه  ورار مراجط تقليد: 

اما به جار یم ،قيه،   ورایي از در این نظریه اگرچه  ترط  ،قاهت با قيد مرجعيت ني  هرراي  تدي استت ،   

 مراجط تقليد والیت امر و تصدر امور امت را بر  شدي مي گيرندي 

به  نوان مثال در قانون استاستي  جرشورر استالمي ایران ، تورار رهبرر م،شك  از سه یا پنج مرجط واجد     

  رای  رهبرر با  رایطي به رسريت  ناد،ه مي  دندي 

 مبحث چهارم:   والیت انتصابی مطلقه فقیهان  

 نظریه  والیت مطلقة ،قيشان در دو نك،ه با نظریه هار  والیت ان،صابي  امه ،قيشان م،داوت استي  

والیتت مطلقته بته معني تقيتد به امور  رومي و حكومت و ستتتياستتتت و تقيد به      ":  2والیتت مطلقته   –الف 

ویه و لشي اوليه وثانمصتتلات جامعة استتالمي و  د  تقيد به امور حستتبيه و  د  تقيد به چشارچو  احكا  ،ر يه ا

 "ي3 د   تقيد به قوا نين بشرر از جرله قانون اساسي مي با د

   : ،قاهت و مصلات : نظریه  والیت مطلقه تلقي داصي از ،قاهت را اراله مي كندي 

 د توجه كا،ي به مصلات هار حكومت وجامعه  1

 د  نایت به نق  زمان ومكان در اج،شاد  2

 كام  انسان و اج،راع ل  مدیریت ،قشي د رةد ،قه به  نوان نظریه ادا3

   4د سياست،  ج لي از دیانت و  عبه ار از ،قه4

 مبحث پنجم : دولت مشروطه ) با اذن و نظارت فقیهان ( 
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ویاگي اصتتلي دولت مشتتروطه، مادودیت و تدرق قدرت و اق،دار ستتياستتي استتتي نشادهار مادود كنندة  

قانون استتاستتي ، تدكيم قوا و نظارت قوا بر یكدی ري  نظریه دولت   قدرت ستتياستتي  در این نظریه  بارتنداز : 

 مشروطه بر مبنار  راء  المه ناليني بنا  دي استي  

 بر مبنار این  نظریه ، قوا  حكومت مشروطه م،وقف بر دوا  است :

 تالف د تدوین قانون استتاستتي كه   تتام  كلية حقوق ملت و  زادر هار ایشتتان بودي و مطابي با مق،دتتيا   

 ي 1مذهب ، واایف و مادودي اد،يارات زمامداران و  رای    ل و اندصال  نان رامشخص كند

مراقبت و مااستبة وكالر منله  تورار اسالمي  در اقامة واایف نو يه از سور دولت و   "  د نظارت : 

 ي«  2جلوگيرر از هر گونه تعدر و تدری 

جدیدر برار مشترو يت قدرت در اندیشة سياسي   تال   المه ناليني و هردكران  مننر به تأستيه مبنار 

 تتيعه به نا  مشتترو يت الشي مردمي  تتدي  ناليني و دی ر ،قيشان مشتتروطه دواي حقوق و  زادر هار مرد  نظير  

 اص  حریت و مساوات را به رسريت  ناد،ندي كه هرين مسأله به اراله نظریات جدید دربارة دولت انناميدي  

 ا نظارت مرجعیت : مبحث ششم : خالفت مردم ب

 یت اهلل  شيد سيد مارد باقر صدر این نظریه را یم سال قب  از  شادت دود و در  س،انة پيروزر انقال  

ييق به ر تت،ة تاریر در  ورد ي این نظریه ر ر نشایي  تتشيد  صتتدر در با  دولت   1399استتالمي ایران درستتال  

دداداد دال،ت انسان و نظارت این مراجط صالح ، این اسالمي تلقي مي  ودي صدر با به كارگيرر دو منصه حي 

 نظریه را طراحي كردي استي

الف د دال،ت مرد  : دداوند منشتأ هره قدرت ها است و والیت اصي  تنشا از  ن دداوند م،عال مي با دي    

از  بير امور  نلذا انسان از سيادت و سلطة بير ددا  زاد است و به هرين هرت ادارة جامعة انساني ، سياست و تد

  ؤون دال،ت الشي انسان مي با دي 

  د نظارت مرجعيت : امت زماني كه دود را از سلطة طابوت رها كرد ،  دال،ت الشي در رور زمين به او 

مستت،ق  مي  تتودي امت دال،ت دود را بر استتاد دو قا دة قر ني ا رال مي كند، اول : قا دة  تتورر لحوزة     

دو :  والیت مؤمنين  و مؤمنات بر یكدی ر به طور مستتاوري امت دال،ت    تتورر موارد بير منصتتوص استتتد 

ستتتازدي و  زادر هار دودرا بر استتتاد مشتتتورت هر اني و ر ر اكثریت  ل در زمان اد،الف  راءد م،بلور مي 

 رومي ازجرله  زادر هار مذهبي  برار بير مستتلرانان درچشارچو  قانون استتاستتي از ستتور دولت استتالمي   

 رددي تدرين مي گ

و در زمتان بيبتت كبرر جریتان دال،تت بانظارت  مرجعيت ل مرجعيت  صتتتالاه یم نشاد استتتت نه یم      

 ي 3 خص د دروجود امت  مسلران تبلور مي یابد

 مبحث هفتم :  والیت انتخابی مقید  فقیه : 
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نار  توالیت ان،خابي  مقيدي ،قيه  نخست،ين كو ت  ،قيشان حوزة  لريه ق  ماسو  مي  ود كه بر اساد   

پيشتين تركيبي از دو نظریة  ستن،ي والیت ،قيه از یم ستو و حي حاكريت ملي  و مشتاركت  رومي را از سور     

دی ر   ر ته دا ت،ه استتي نخست،ين جوانه هار این نظریه را مي توان در  ثار است،اد  شيد مرتدي مطشرر لريد      

 مشاهدي كردي

د ان،خا  حاك  2د  تتترط ،قاهت حاك  استتتالمي 1 اركان نظریة والیت ان،خابي مقيدي ،قيه  بارتستتتت از :

 د مقيد  بودن اد،يارات حاك  اسالمي به قانون اساسي ي 3 1اسالمي از سور مرد  

 

 مبحث هشتم : دولت انتخابی اسالمی : 

در چشار دهة ادير ستته م،دكر   تتيعه  راقي و لبناني به طور جداگانه  نظریه ار را به ر تت،ة تاریر در  ورند  

 ستتيد ای ي تقریر  یت اهلل ن راتات  نوان دولت ان،خابي استتالمي ،  ورديكه با  نایت به نقاط مشتت،رك ،راوان ،

 بي االسته االسالميه ابراز كردي است و تقریر  ييق در  تعالي  ح 1311مارد باقر صتدر لريد كه  ن را در ستال   

من،شر  1411مرحو  مننيه لريد و تقریر  یت اهلل  تيخ مارد مشدر  تره الدین ،قيه معاصتر لبناني كه در ستال     

 كردي است در این منال صر،اق به بررسي پاري ار از اصول مش،رك این نظریه ها مي پردازی : 

ي بالواسطه تنشا در زمان حدور معصومين لعد امكان دولت استالمي مب،ني بر مشترو يت الش   د1

 تاقي داردي  

تدبير امور ستياسي امت اسال  در زمان بيبت به  شدة دود ایشان گذا ،ه  دي است و  ك    د2

 دولت اسالمي ني   ورایي مي با دي 

 

ر  ا درین نظریه ار كه در با  دولت در ،قه  يعه بر مبن مبحث نهم : وكالت مالكان شخصی مشاع :

نظریه وكالت مالكان  خصي مشاع است كه توس   یت مردمي تاكنون  ر ته  تدي است ،   –مشترو يت الشي  

 اهلل  يخ مشدر حالرر ی در مطرح  دي استي 

 اركان این نظریه  بارتست از : 

كي یمالكيت دصتتوصتتي به دو طریي ماقي مي  تتود، الف ( مالكیت شااخصاای مشاااع شااهروندان:

و بير اناصارر ي قس  اول به مكان دصوصي تعلي دارد و قس  دو  به مكان دصوصي  اناصتارر و دی ر مشاع  

سترایت و ندوذ  مالكيت هار  تخصتي در یكدی ر است و به معنار مالكيت    مشت،رك انستانشا ي مراد از ا تا ه ،   

جرعي نيستتي این ملم مشتاع ،دتار باز و  زادر استت كه انستانشار معدودر به صتتورت مشاع برار زیست      

يعي دود از رور  تتترورت برگ یتدي انتد و  ن را قلررو تتداو  زندگي دود و دانوادي  تتتان قرار دادي اندي     طب

 هرين استي  "الناد مسلطون  لي اموالش  "مق،دار قانون انساني واسالمي 

ستيس،  حكومت بر مبنار مالكيت  خصي مشاع  شروندان     ( وكالت دولت از سوی شهروندان :

ستور  شروندان استي ماهيت و حكومت چي ر ج  وكالت نيستي وكالت یم قرارداد  قد  ، نو ي وكالت از 
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استتتت كه هيچ گونه ال امي برار موك  و موكلين به وجود نخواهد  وردي یعني هرگاي موكلين  دواستتت،ند ،مي  

عنا و ،متواننتد وكيت  دود را منع ل و از وكتالتت بركنتار ا ال  كنندي حكومت ني  ج  نرایندگي از طرف مرد       

 واقعي،ي نداردي 

   د جای اي دیانت و ،قاهت در سياست و كشور دارر:  

مطابي این نظریه ، حكومت چي ر  ج  از وكالت و نظارت مرد  بر رواب  ميان  تشروندان نيستي و از  ننا  

 تكليف  وكه این رواب  كامالق در قلررو  ق   رلي انستتتانشا قراردارد،  لذا ستتتياستتتت مدن به طور كلي از مدار 

احكا  كلية الشي  دار  بودي و بر هرين استاد ،قشا هيچ گونه ام،يازر برار تصتدر مناصتب سبكي را نسبت به    

 ي 1سایرین ندارند

 

  مدنی و نظریه های دولت در فقه شیعه .فصل سوم : ارزیابی نسبت میان  ارزش های جامعة

لت را مي توان بر استاد منبط مشترو يت سياسي   هران گونه كه  پي  از این ني  ذكر گردید، نظریه هار دو

 مردمي ي  –به دو مبنا تقسي  كرد: مشرو يت الشي بالواسطه و مشرو يت الشي 

قب  از  باز باث  ذكر این نك،ه  رورر است كه بي گران هرة قرالت هار موجود از نظریة دولت در ،قه 

ه اند و در ن،ينه مطابي با نظریه هار موجود، نظریتهد  در بستتت،ر انتدیشتتتة استتتالمي منتال اشور یا،،     9 تتتيعته ل  

مدني مطلو  ، باید منطبي با تعالي  و  موزي هار اسالمي با دي لذا بدون تردید امكان انطباق كام  و ترا  جامعة

  يار ميان ارز  هار جامعه مدني و نظریه هار دولت در ،قه  يعه قاب  تصور نيستي 

 

ی و نظریه های دولت بر مبنای مشااروعیت الهی گفتااراول  ( ارزش هاای جاامعاه  مدن    

 بالواسطه :

هر چند در مباحثي كه  ارحان و قالالن به مشرو يت الشي بالواسطه در دصوص والیت ان،صابي ،قيه اننا  

زماني دادي اند ، توجه اندكي را به باث جامعة مدني در نظا  سياسي اسال  معطوف دا ،ه اند ولي با وجود این ،

یكي از قالالن به این نظریه از ارتباط ميان جامعة مدني و حكومت استالمي ستؤال  دي است ،  پاسخ دادي   كه از 

وق،ي گد،ه مي  تود جامعه مدني، بایددید منظور از این  بارت چيستت؟ اگر كسي بر  ن است كه جامعة   » اند : 

ه اند،  كرار الشي و ب رگان  دین گد،مدني از مدینه النبي نشتأت گر،،ه است و هران مدینة ،ا له ار است كه ح 

ي  یكي دی ر از طر،داران نظریه والیت 2الب،ه چنين چي ر با نظا  والیت ،قيه و حكومت استتالمي ستتازگار استتت

هار  به بركت انقال  اسالمي دوباري ارز »ان،صتابي ،قيه ني  مع،قد استت كه جامعه مدني به این معنا استت كه    

زندي  تود ومرد  به مستئوليت هار ادالقي و دیني و معنویشان توجه یابند واقدا  به   انستاني واستالمي در جامعه   

كارهار دير و  ا  الرندعه كنندي درن،ينه بار دولت كاستت،ه مي  تتود و دولت مي تواند از واایف دود بكاهد و 

تأكيد  سالمي استي بازپاري ار از مستئوليت هار دود را به مرد  بس اردي این امر به یم معنا بازگشت به جامعه ا 
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مي كن  جامعه مدني به این معنا ریشه در اسال  و د وت انبياء دارد و ما بر اثر دور  دن از اسال  از  ن دور  دي 

 «ي1ای  و اكنون به بركت اسال  باید به  ن رور  وری 

ارز شار جامعة مدني راصر،اق هران گونه كه مشتاهدي مي  تود قاللين به نظریه مشترو يت الشي بالواستطه ،    

درچشتارچو  ارز  هار جامعه استتتالمي مي پذیرندي بنابراین در این مبنا ،رد گرایي به  نوان نخستتت،ين ارز    

يه ستتازگارر نداردي چرا كه بر این جامعه مدني به هيچ رور با  موزي هار استتالمي در نظریه ان،صتتابي والیت ،ق

استاد  ،  موزي ها و تعالي  ادیان دصتوصاق دین اسال  نري تواند با اندیشه هار ،رد گرایانه ليبرالي سر سازگارر   

دا ت،ه با تدي صترف نظر از تداوت مباني ،لسدة ،رد گرایي با اندیشه هار اسالمي ، اندیشه هار دیني به حكيرانه    

ای،رندر جشان ،  ا ،قاد دارند و ارز  هار دود را بر این استتاد بنا مي كنندي اما ،لستتده  بودن مباني هستت،ي و ب

هار ،رد گرا با تكيه بر  ل  و تنربه گرایي و با تدكيم ميان ارز  و واقعيت مع،قدند انسان به دلي ارز  ها و 

 هدف هار دود مي پردازدي 

مدني ني  باید اذ ان كرد كه  اولين مبنار  ن  در دصتتتوص دموكراستتتي  به  نوان  مش  ترین مؤلدة جامعة 

یعني مشتاركت هر اني در تعيين سترنو تت ني   در قالب چشار نظریه مرتب  با باث والیت ان،صابي ،قيه تأمين    

نري  وديي چراكه مطابي این قرالت ، والیت  بر جامعة بشرر مس،قيراق و بدون واسطه مرد  از سور  ارع مقدد 

تدویض  تدي استت و مرد  در ترامي  ئون كالن سياسي وامور  رومي واج،را ي مولي   ليش    به ،قيشان   ادل 

 ماسو   دي و ،اقد اهليت الز  برار تدبير  امور یاد  دي مي با ندي 

در دصتوص دومين مؤلده دموكراسي ل تكثر گرایي د ني  از  ننا كه مش  ترین اصول و قوا د تكثر گرایي   

ستتياستتي در دولت استتالمي ، ا ،قاد به حاكريت دداوند و ال، ا  به اطا ت از ولي امر  و به طور كلي  مشتتاركت

 مسلرين مي با د، این مورد ني   در ااهر با اصول كثرت گرایي سياسي لپلوراليس د  ناسازگار مي نرایدي 

از  "يه قدر دصتوص  زادر ني   ذكر این نك،ه  رورر است كه بردي از طر،داران نظریه والیت ان،صابي ، 

نظر استتالمي   ن جامعة مدني كه در  ن كا،ر و مستتلران  در بردوردارر از هرة حقوق و احراز مقا  ها یكستتان 

اند، قاب  پذیر  نيستي ماصریااق ا ال  مي كني  كه اسال  اجازي نري دهد كه در جامعة اسالمي كا،ر بر مسلران 

و وابس،ه به صشيونيس  مذهبي رسري  ودي حال ،رق  مسل   ود و اجازي نري دهد كه یم ح   و ،رقة الاادر

 2نري كند كه  نوان دو درجه ار بودن  شروندر بر این تداوت در حقوق و صالحيت ها بنشند یا  نوان دی رر

 لذا اس،يدار كام  ازحقوق و  زادر هار  رومي ني  برار هرة  شروندان به طور مساور مقدور نري با دي«  

ام  امكان انطباق كون ني  به  نوان  درین مؤلدة دموكراستتي ، به نظر نري رستتد در دصتتوص حاكريت قان

بين این مؤلده و ارز  جامعة مدني و نظریه هار داللت ان،صتتتابي ،قيشان وجود دا تتت،ه با تتتدي چرا كه به  نوان  

انون استاستي   رله قمثال: یكي از مباني واج ار تعریف والیت مطلقه ،  د  تقيد ولي ،قيه به قوانين بشترر و از ج 

است ي هرچنين   ل و نصب ولي ،قيه ني  تنشا توس   ارع مقدد صورت مي گيرد و دبرگان صر،اق كشف مي 

 كنند كه ور توس  دداوند و یا دود به دود منع ل  دي استي 

                                                 
 ي52، ص  1319نيلريد ، ، چاپ دو  ، مؤسسه  موز  و پاوهشي اما  دري 2ماردتقي مصباح ی در ،نظریه سياسي اسال  ، كشوردارر ،    - 1
 ي64مارد تقي مصباح ی در ، هران ، ص  - 2
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ه ببا وجود این ، از بين نظریه هار دولت مب،ني بر نظریه مشترو يت الشي بالواستطه ، نظریه سلطنت مشرو ه   

لااظ تدكيم بين امور  تتتر ي و  ر،ي تا حدودر اندك، امكان انطباق با  درین مؤلده و ارز  جامعة   مدني 

 یعني سكوالریس  را دارا مي با دي 

 مردمی  –گفتار دوم( ارزش های جامعة مدنی و مبنای مشروعیت الهی 

خن ني  از جامعة مدني به صراحت سمردمي ل والیت ان،خابي ،قيهد –در نظریه هار مب،ني بر مشرو يت الشي 

 –نيامدي استتتي با وجود این،  نچه مستتل   مي نراید این استتت كه نظریه هار دولت مب،ني بر مشتترو يت الشي    

مردمي به طور بالقوي امكان انطباق  بيشتتت،رر را با ارز  هار جامعة مدني  دارا مي با تتتدي به  نوان مثال در این  

عيين سرنو ت تأمين مي  ودي چرا كه بر اساد این مبنا، دداوند تدبير  سياسي نظریه حي مشاركت هر اني در ت

امت استال  را به دود ایشان تدویض كردي است تا درچشار چو    واب  دیني ، حاكريت دود را ا رال نرایدي  

از  مرد  از جانب دداوند حاك  بر ستترنو تتت اج،را ي دوی  هستت،ند و  لذا احدر حي ندارد این حي الشي را 

ي  و مرد  در چنين  تترایطي رهبر و ستتایر كارگ اران جامعة دوی  را از  ميان حال ین  تترای  1ایشتتان بازستت،اند

 ان،خا  مي كنند تا بر مبنار قانون اساسي حكومت نرایندي 

تكثر گرایي  دیانت اسالمي ،در دصوص تكثر گرایي ني  ذكر این نك،ه  رورر است كه مطابي با این مبنا، 

راكه مب،ني بر اصول و  قاید  ریعت اسالمي است ، مي پذیرد و در چشارچو  این نوع  تكثر گرایي  شروندان 

 زاد سياسي، زمامداران دوی  را برار در جامعة اسالمي در جریان یم ان،خابات  زاد و منصدانه و،دار باز و 

یم دورة مشتخص و مادود برگ یدي و توس  نشادهار ذیرب  بر ا رال  نشا نظارت و  در صورت ل و   نشا را  

از سر،شان منع ل مي نرایندي در مورد باث حقوق و زادر ها ني  باید اذ ان كرد كه در نظریه هار دولت، مبني 

 جا صابت از مرد  است، مراد جنه بشر است  ،ارغ از رنگ و نااد و مليتيمردمي هر  –بر مشرو يت الشي 

هرچنين در بردي نظریه ها مانند نظریه دال،ت  مرد   بانظارت مرجعيت زنان ني  هرچون مردان در دال،ت 

 االشي و والیت ایراني مستتاور بودي و هيچ گونه تبعيدتتي بين  نشا در امر  ا رال دال،ت مشتتاهدي نري  تتود ي ت 

 ننا كه در نظریه وكالت مالكان مشتاع برار لبه واستطة  أن ،قاهت ورد ام،ياز بيش،رر  نسبت به سایر ا،راد در   

 تصدر مناصب سياسي قال  نري  وندي  

دررابطه با حاكريت قانون ني  اد،يارات  حاك  من،خب مادود به  قانون استتتاستتتي  بودي و  لذا ،قيه ني  مانند 

 عيت از قانون اساسي است و هيچ مقامي ما،وق قانون تلقي نري  ودي سایر ا،راد مل   به تب

هرچنين مطابي نظریه وكالت مالكان  تتخص مشتتاع حكومت نه یم واقعيت مابعد الطبيعه استتت و نه یم  

پدیدة برتر  قالیي ماسو  مي  ودو بلكه تنشا یم ردداد تنربي است كه از درك بش یس،ي و تنرط گروهي 

ناورت یكدی ر ، ماقي  دي استي كه این باور ني  با باث سكوالریس  به  نوان یكي دی ر از از انستانشا  در م 

 ارز شار جامعة مدني ، هراهن ي و انطباق داردي 

 

 نتیجه گیری : 
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هرتان گونه كه پي  از این ني   ذكر گردید ، از ميان نظریه هار دولت مب،ني بر دو مبنار مشتتترو يت الشي  

مردمي  امكان انطباق بيشتتت،رر را با  -مردمي نظریه هار   منبعث از مبنار الشي  -الشي  بالواستتتطه و مشتتترو يت

 ارز شار جامعة مدني دارندي 

و ارز تشایي نظير حي مشتاركت هر اني در تعيين سترنو ت ،كثرت گرایي سياسي ،تأمين حقوق ،ردر و    

قرالت ، منال بيشتتت،رر برار بروز و  زادر هتار  رومي و حتاكريتت قتانون در نظریه هار دولت مب،ني بر این     

 اشور مي یابندي 

با وجود این، ذكر این نك،ه  رورر است كه بدون تردید امكان انطباق كام  ميان ارز  هار جامعة مدني 

مدني ونظریه هار دولت در ،قه  يعه با  نایت به تعار! مباني ،لسدي اب،ناء  نشا ، ميسر نري با دي چرا كه جامعة

 مصطلح  ن به  دت  ر،ي است و از اساد با حكومت دیني مخالف استي م ر  نكه:به معنار  

د جامعة مدني را به معنتتتتتتار رایتتتج   ن به كار نبردي و  ن را ماننتتتد  دا  ،رگوسن م،تترادف با مدنيت     1

 ح نداردد ياین اصطالمدني هيچ تناسبي با  تداسير امروزر و رایج از لتردند ان اری  ل الب،ه این قرالت از جامعة

د هرچند امكان تلديي كام  ميان مؤلده هار جامعة مدني و نظریه هار دولت  در ،قه  تتيعه وجود ندارد، با 2

مردمي ، پاري ار از ارز تتتشار  -این حتال مي توان در قتالب نظریه هار دولت مب،ني بر مبنار مشتتترو يت الشي  

 م بور را در حكومت دیني تعبيه كردي 
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