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فصلنامه مطالعات سیاسی
سال سیزدهم ،شماره  ،49پاییز2399
صفحات12-33 :
تاریخ دریافت 2399/5/3 :؛ تاریخ پذیرش نهایی2399/6/15 :
مقاله :پژوهشی

ظرفیتهای قانون اساسی در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی

مجتبی قنبر دوست *  /اکبر اشرفی
1

**

2

چکیده
بر اساس آموزههای حقوق اساسی ،قانون اساسی طرح کلی نظامهای سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،و
سایر نظامهای اجتماعی (نظیر خانواده ،آموزش ،و مراقبت سلامت) در جامعه است .این پژوهش با
استفاده از مطالعات کتابخانهای و رویکردی توصیفی -تحلیلی میکوشد تا به ظرفیتها و اصول بنیادی
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد ،که بهرغم اهمیت فزاینده در مسیر دستیابی به دولت
مطلوب اسلامی هنوز به تمامی محقق نشدهاند و قابلیتهای منحصر به فرد آنها مورد غفلت واقع شده
است .در این راستا ،گفتار حاضر طیفی از مسائل مبتلابه جامعه و سپهر سیاسی ایران را ،از جمله حدود
آزادیهای شهروندی و مسائل اقتصاد سیاسی ،بهویژه با تمرکز بر دو اصل سوم و چهلوچهارم قانون
اساسی بررسی میکند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهکارگیری خصلتهای انعطافی ،زایشی
و تفسیری قانون اساسی امکان تفسیر و قرائتی نوین را فراهم میکند؛ تفسیر و قرائتی که در مسیر دستیابی
به اهداف تشکیل دولت مطلوب اسلامی است و همواره از سوی صاحبنظران و متفکران اسلامی مورد تأکید
قرار گرفته است.
کلیدواژهها
مشروعیت؛ مشروعیت سیاسی؛ اندیشه سیاسی؛ میشل فوکو؛ تبارشناسی.

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران.
** عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی ،دانشکده علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
akbarashrafi552@gmail.com
(نویسنده مسؤول).
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 .1بیان مسأله
قانون اساسی جوهرهی نظام سیاسی ،اقتصادی و حقوقی ،و دیگر نظامهای اجتماعی نظیر
خانواده ،آموزش ،و مراقبت سلامت در جامعه است .این عالیترین سند حقوقی غالب ًا شامل
قوانین مرتبط با حقوق و تکالیف اساسی ،ارزشها و آرمانهای بنیادین ،شاکلهی نظم سیاسی،
نحوهی تصمیمگیری در امور کشور و مرجع حل اختلافات و تعارضات کلان است .قانون اساسی
با وجود خصیصهی بنیادیبودن ،هرگز و در هیچ دولت مدرنی غیرقابل تغییر نبوده است .در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی وجود دارد که هرچند صورتهای مختلف آنها
به لحاظ اراده و امر قانونی یکسان هستند ،اما مورد بازنگری قرار گرفتهاند .همچنین ،تفاوت
تفسیرها و قرائتها خاصه در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی حائز اهمیت است .قانون
اساسی مانند سایر قوانین موضوعه همواره در معرض تفسیرهای مختلف قرار دارد و همین امر
عامل اصلی در تکوین آموزههای حقوقی و سیاسی است .در عینحال ،نهادهایی چون قوای
مقننه ،مجریه و قضاییه در قانون اساسی پیشبینی شدهاند تا از تفسیرهای ناصواب ،شخصی یا
انحصاری له یا علیه افراد یا جناحهای سیاسی جلوگیری شود.
گفتار حاضر با بازخوانی و بررسی برخی اصول قانون اساسی جهموری اسلامی ایران به تبیین
ظرفیتهای مغفول آن در مسیر دستیابی به دولت مطلوب اسلامی بهمثابه هدف میپردازد.
پژوهشهای تاکنون موجود ،که در اغلب موارد از خاستگاه و پیشینهی مشترکی برخوردارند،
خرد است .حمیدی ،زنگنه و قاسمی ( )4931در مقالهی «امکانسنجی ظرفیتهای قانون
اساسی ج .ا .ا در مدیریت میکروناسیونالیسم قومی در فرآیند جهانیشدن» میکوشند مطالعهای
جامع پیرامون ظرفیتهای مغفول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ارائه دهند .شاکری ()4933
در مقالهی «تأملی در ظرفیتهای نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بررسی
موضوعی مشابه با مسألهی اصلی گفتار حاضر میپردازد ،اما چنانچه در عنوان مقاله تصریح
میشود ،زمینهی اصلی این پژوهش بیشتر ابعاد نظری قانون اساسی است .مقالهی میرشکاری،
مختاری و فراهانی ( )4931تحت عنوان «اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئلهی
شهروندی» ،به این اعتبار که در قسمتی از پژوهش خود کاستیها و ظرفیتهای هنوز
محققنشدهی قانون اساسی را بررسی میکند از قرابت مفهومی بیشتری با گفتار حاضر
برخوردار است .این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و روش توصیفی به شرح ماهیت
و ویژگیهای عام قانون اساسی و همچنین افق پیشروی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
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میپردازد؛ بهلحاظ تحلیلی ،مساعی نظری نگارندگان بر آن است تا ظرفیتهای مغفول قانون
اساسی بهویژه در اصول بنیادین آن بررسی شود.
 .2قانون اساسی در ایران
قانون اساسی مجموعهی قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی در ارتباط با قدرت ،انتقال قددرت
و اعمال آن است .اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتبداط بدا دولدت و نهادهدای
سیاسی کشور و شیوهی تنظیم آن ،و همچنین کیفیدت توزیدع قددرت از زمدرهی قواعدد قدانون
اساسی است .قانون اساسی از سویی حد و مرز آزادی فدرد را در برابدر عملکردهدای قددرت ،و از
سوی دیگر حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حدوزهی حقدوق فدردی ترسدیم میکندد.
ضرورت تدوین قانون اساسی امری مسلم و پذیرفته شده است و در تمامی جوامع بهعنوان معیار
رفتارهای کلان فردی و سازمانی شناخته میشود .از آنجا که قانون اساسی بدا سداختار حقدوقی-
سیاسی کشور در ارتباط است واز جانب عدالیترین و مهمتدرین مرجدع ملدی تصدویب میشدود،
نسبت به سایر قوانین از اهمیتی خاص برخوردار است .از این رو در همهی کشدورها احتدرام بده
قانون اساسی یک وظیفهی ملی به شمار میرود و مخالفت با آن چهبسا خیانت یدا بیمبالداتی و
ضد ارزش تلقی شود .احترام به قانون اساسی موجبات ثبات ،امنیت و صلح در جامعه را فراهم و
ساختار نظام را از خطرات و تهدیدات احتمالی محافظت میکند.
اصول و مفاهیم قانون اساسی مادام که توسط نهادهای مردمسالار و با شدرط داشدتن جمیدع
شرایط مورد بازبینی قرار نگیرند اجتنابناپذیر ،و هرگونه تغییر و تعدیل (خارج از تشریفاتی کده
در قانون پیشبینی میشود) ،و همچنین بیمبالاتی و قانونشکنی ممندو اسدت .اجدرای قدانون
اساس دی در کشددورهای توسددعهنیافته و کشددورهای در حددال توسددعه بددهدلیل ضددعف نهادهددای
قانونگذاری و اجرایی همدواره محدل بحد و اختلداف نظدر بدوده اسدت؛ بدهویژه در کشدورهای
توسعهنیافته ،قانون اساسی غالباً بهصورت گزینشی اجرا میشود .در ایدن کشدورها قدانون اساسداً
ابزاری له یا علیه دستهها و گروههای خاص است ،و حکومتها صرفاً موادی از قدانون اساسدی را
مورد توجه قرار میدهند که سیاستهای مورد نظر آنها را توجیه میکند.
قانون اساسی در ایران با وجود سبقهای نزدیک به دو سده ،مسیری بسیار پر فراز و نشدیب را
طی کرده است .نهضت مشروطهی ایدران در سدال  4831پد از ائتلداف جریانهدای سیاسدی
اسلامگرا و ملی پیروز شد و مجل قانونگذاری را تحت عنوان «مجل شورای ملدی» تأسدی
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کرد؛ در عین حال ،سلطنت بهمثابه یکی از عناصر اصلی ساختار سیاسی ایران بدل بده سدلطنت
مشروطه شد ،و حضور فعال مجل در عرصهی سیاسی تا حدودی اختیارات و قددرت مطلقدهی
پیشین شاه را تعدیل کرد .برابر قانون اساسی مشروطه که در سال  4831به امضای مظفرالددین
شاه قاجار رسید ،تأیید نخست وزیر بهعنوان مسئول تشکیل کابینه و هیئت دولدت بدر عهددهی
مجل شورای ملی قرار گرفت .گرچه کارگزاران دولتی در قدوای سدهگانه مانندد رویدهی سدابق
صرفاً از دایرهی محدود جریان سیاسی منتسب به دربار انتخاب میشدند ،اما اکنون مجالی برای
سایر نیروهای سیاسی فراهم شده بود تا بده عرصدهی سیاسدی کشدور وارد و در قدوای مقننده و
مجریه مستقر شوند (آبراهامیان.)31 :4933 ،
در اواخر دورهی قاجاریه ،بدهویژه دوران صددارت امیرکبیدر و سدپ مشدروطه ،دولتسدازی
اسلامی دفعتاً متوقدف میشدود ،و بدهموازات آن ندوعی دولتسدازی شدبهمدرن در ایدران شدکل
میگیرد .این دولتسازی نوعی غربیسازی بر بستر معرفتی ایرانی -مذهبی است .محصدول ایدن
فرایند دیکتاتوری رضاخان و فساد محمدرضا پهلوی بدود .در واقدع مسدیر انحرافدی دولتسدازی
مدرن که ریشه در در نقطهی عطف مشروطیت داشت ،فرایند دولتسدازی اسدلامی در ایدران را
برای دو سده بهتأخیر انداخت .با انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه سدال  4911نخسدتین
نظام سیاسی مردم سالار شیعی با عنوان «جمهوری اسلامی» و بدا محوریدت «ولایدت فقیده» در
زمان غیبت امام عصر(عج) ایجاد شد؛ بهعبارت دیگر ،دین اسلام و مدذهب شدیعه پد از 4111
سال با ارائهی الگویی جدید برای ادارهی جامعه بهطور مستقیم مدیریت عرصهی سیاسدی را بدر
عهده گرفت و مردم در تعیین سرنوشدت خدود در نظامسدازی و دولتسدازی مشدارکت کردندد.
انقلاب اسلامی گامی تعیینکننده و بهتعبیر رهبدر انقلداب اسدلامی سدرآغاز ایجداد تمددن ندوین
اسلامی است.
دولتسازی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بدر اندیشدههای سیاسدی امدام خمیندی (ره) و
نتیجهی رویکرد خاص ایشان ذیل اندیشهی سیاسی شیعه است .مبانی اندیشدهی سیاسدی امدام
خمینی آشکارا بر رهیافت ایجابی دولت و متکی بر آرای مردم استوار اسدت« :حکومدت اسدلامی
حکومتی است که اولاً صد درصد متکی به آرای ملت باشد ...و چدون اکثریدت قداطع ایدن ملدت
مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همهی زمیندهها رعایدت شدود» (امدام
خمینی .)91-91 :4933،غالب فقهای شیعه نیز حق حاکمیدت فقیده در زمدان غیبدت را تأییدد
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میکنند و حکومت را ودیعهای الاهی میدانند که از امام معصوم به فقها رسدیده اسدت؛ عینیدت
این حق با موافقت مردم محقق میشود (مصباح یزدی.)88-84 :4934،
 .1-2زمینههای دموکراتیک قانون اساسی در ایران
دموکراسی بهمثابه یکی از شیوههای مدیریت نظم سیاسی تنها یک وسدیله اسدت؛ در حدالی
که هدف ،زیست بهسامان و پیشرفت است .دموکراسی بیش از اینکده متغیدری مسدتقل باشدد،
متغیری وابسته است ،و تنها وقتی مفید است که شرایط و زمیندههای لدازم آن فدراهم باشدد؛ از
این لحاظ ،دموکراسی به شرایط فرهنگی و تاریخی یک جامعه بستگی مسدتقیم دارد (رفیعپدور،
 .)183 :4939حکومت جمهوری که مؤلفهی اصلی آن دموکراسی یا اقتدار ناشدی از رأی مدردم
است ،در قانون اساسی ایران بهعنوان شکل حکومت انتخابی ملت تعیین شده است .طبق قدانون
اساسی جمهوری اسلامی ،ملت خاستگاه اصلی قدرت در چارچوب آموزههای اسلام شیعی اسدت
و اصل شورا عمدهترین روشی است که مردم از طریق آن رسالت خلیفد اللهدی خدود را محقدق
میکنند (غفوری .)19 :4911 ،گر چه منظور از دموکراسی نقش لازم و کدافی مدردم در تعیدین
حاکمان و ارزیابی تصمیمگیریها و رفتار آنها اسدت ،امدا ایدن بدهمعنای آن نیسدت کده مدردم
بهگونهای در کارها و تصمیمگیریها مشارکت کنند که افراد محبوب اما نادان و ناتوان زمام امور
را در دست گیرند و با پشتوانهی مردمی و تبعیت از خواستههای ایشدان جامعده را بده ورطدهی
نابودی بکشانند(رفیع پور.)149 :4939 ،
آرای عمومی در عصر حاضر از اهمیتی فزاینده برخوردار است و رأی مردم و نظر اکثریدت در
قاطبهی نظامهای سیاسی ملاک مقبولیدت اسدت .امدروزه رجدو بده رأی مدردم در بسدیاری از
کشورها نهتنها ملاک مقبولیت ،بلکه خاسدتگاه مشدروعیت محسدوب میشدود (ایزدهدی:4933 ،
 .)31بهطور مشابه ،مراجعه به آرای عمومی در جمهوری اسلامی یکی از ارکدان اصدلی مددیریت
نظم سیاسی کشور است .از نظر مقام معظم رهبری ،یکدی از مهمتدرین ثمدرات انقلداب اسدلامی
تبدیل نظام طاغوتسالار به نظدام مردمسدالار اسدت (بیاندات آیدت اللده خامندهای؛ .)31/44/83
عملکرد نظام سیاسی و توزیع قدرت در جمهوری اسلامی بر اساس مبانی حاکمیتی خداص ایدن
نو نظام سیاسی است :مبدأ و منشأ حاکمیتها از آن خداوند متعال است و حاکمیدت ملدی در
طول آن قرار دارد (قانون اساسی ،اصل پنجاهوششم) .بر طبق قانون اساسدی جمهدوری اسدلامی،
ریاست جامعهی اسلامی بر عهدهی ولایت امدر و امامدت امدت قدرار دارد (قدانون اساسدی ،اصدل
پنجم) .مقام ولایت فقیه افزون بر خاستگاه الهی و دینی ،برگزیدهی غیرمستقیم مردم اسدت کده
15

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سیزدهم ،شماره  ،49پاییز  2399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجهی منطقی حاکمیت خداوند متعال و حق حاکمیت مردم بر سرنوشدت اجتمداعی خدویش
است (عمید زنجانی 819 :4911 ،و )834
 .2-2ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی
دو رکن رکین قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ،جمهوریت و اسلامیت است .هرچندد
در نظر بسیاری از منتقدین چنین تلفیقی هیچگاه نمیتواند چنانکده شایسدته و بایسدته اسدت
محقق شود ،انعطاف آموزههای اسدلامی و ارجدا بسدیاری از مسدائل از سدوی شدر بده عقدل،
مقتضیات چنین تلفیقی را در ایرانِ پ از انقلاب اسلامی فراهم میکند .مردمسدالاری دیندی در
اصل نوعی نظام دینی-مردمی است که بهرغم عناصر متکثر قدومی ،زبدانی ،ندژادی و مدذهبی از
هدف والای شکلگیری امت واحدهی اسلامی تبعیت میکند .ساختار این نو نظدام سیاسدی در
تمامی وجوه خود مبتنی بر نظریهی وحدت در عین کثرت و زمینهساز نظدام تمددنی امدتمحور
بوده است .شالودهی این ساختار بر مبنای وحدتگروی محض و کثرتگرایی صرف نیست ،بلکه
با اتخاذ رویکردی جامع ،وحدت ساختار قدرت و تکثر معقول را تؤامان مورد توجه قرار میدهدد.
مردمسالاری اسلامی از حی شکلی مدرادف جمهوریدت و از حید محتدوا اسدلامی اسدت ،و در
مجمو نظامی بر پایهی ولایت تشریعی الهی و تدولی ارادی مردمدی اسدت .ازایدنرو در شدکل و
محتوا متمایز از نظامهای سلطنتی ،فاشیستی ،امپراتوری ،تئوکراتیدک کلیسدایی و دموکراتیدک
غربی است (امیدی .)1 :4931 ،برخی معتقدند اعتقاد بده اصدالت جمهوریدت و اسدلامیت اصدولاً
ناممکن است ،یعنی حاکمیت مردم و حاکمیت اسلام همزمان قابل جمع نیست؛ چرا کده اعتقداد
به حضور همتراز و همعرض جمهوریدت و اسدلامیت موجدب دوگدانگی در اصدالت و مشدروعیت
قدددرت میشددود .بددهعبارت دیگددر ،دموکراس دی و تئوکراس دی (مردمسددالاری و دیددنسددالاری) بددا
جمعناشدنی هستند (صنیعی منفرد.)191 :4911 ،
گرچه شبههی دوگانگی یادشده بهکرات نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایدران و در
سیرهی عملی ادارهی امور کشور وارد شده است ،اما قابلجمعبودن قددرت ناشدی از جمهوریدت
نظام در انتخابات ریاست جمهوری ،مجل شورای اسلامی و شوراهای محلی و قددرت ناشدی از
اسلامیت نظام در مقام ولایت امر و نهادهای ناشی از آن از جمله شورای نگهان مشهود اسدت .در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ،جمهوریت ناشی از رأی جمهور و اسلامیت مبتنی بر آیات قرآن
مجید ،سیرهی نبوی ،ائمهی اطهار و بزرگان دینی است .آرای عمدومی چهبسدا در غالدب مدوارد
منطبق با آرای اسلامی باشد ،و این بیان دیگری از اسدتقلال یدا اصدالت دو عنصدر جمهوریدت و
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اسلامیت نسبت به یکدیگر است .اصل پنجاهوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلفیقدی
از دو اصل جمهوریت و اسلامیت است؛ اصلی که حاکمیت خدا و اصول دموکراسی را با یکددیگر
ادغام میکند (سیک .)91 :4331 ،ترتیبات اتخاذ شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایدران
و نیز ترتیبات عملی اداره امور کشور بر دوبخشیبودن نظام جمهدوری اسدلامی تأکیدد میکندد؛
تلفیق این دو بخش یا دو نهاد مستقل تعیینکنندهی نظم سیاسی جمهوری اسلامی است.
 .3تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و کارآمدی دولت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ،جمهوریت نظام سیاسی کشور را به طدرق مختلدف تضدمین
کرده است :اصل تفکیک قوا ،محوریت مردم در شکلگیری نظام اسدلامی ،و ادارهی امدور کشدور
مبتنی بر آرای عمومی که مقتضیات محدودکردن قدرت دولت ،اسدتبدادزدایی ،تضدمین آزادی،
مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت را فراهم میکند .یکی از اهداف قدانون اساسدی جمهدوری
اسلامی تحقق نظامی مردمسالار است که امنیت و ثبات جامعه را تأمین کند .در قدانون اساسدی
بر اساس اصل «عدم ولایت هیچک بر دیگدری» بدر حاکمیدت انسدان بدر سرنوشدت سیاسدی-
اجتماعی خویش تأکید شده است (اصل پنجاهوششدم)؛ در اصدل ،حاکمیدت خداوندد متعدال بدا
رسالت انبیا و کتب آسمانی اعمال و امور عامه به بشر سدپرده میشدود (عمیدد زنجدانی:4911 ،
 .)811تمامی انوا پیشرفتهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگدی اساسداً در گدرو قدانون
اساسی مترقی است که بتواند تحقق اهدداف اخیدر را امکانپدذیر سدازد .انقلابهدای سیاسدی و
اجتماعی متعاقباً نظم سیاسی-اجتماعی خاص خود را ایجاد میکنند تا شعارها و اهداف انقلدابی
را محقق کنند .وضع قانون اساسی به تحقق تدریجی این آرمانها جامدهی عمدل میپوشداند .از
این جهت ،قانون اساسی مهمترین منبع برای بررسی مختصات کارآمدی هر نظام سیاسی است.
از نظر برخی منتقدان ،ضعف ساختار سیاسی و معضل ناکارآمدی مهمترین آسیب در راه تحقدق
دولت اسلامی مطلوب است:
 مدل دموکراسی اکثریتی موجب حذف مشارکت اقلیت میشود .بهعبارت دیگر ،وقتدی ریدیجمهور با آرای  1101درصد در انتخابات پیروز میشدود ،بدیش از  13درصدد باقیماندده اقلیدت
بسیار بزرگی هستند که دیگر هیچ جایگاهی در قدرت ندارند و بهنظر میرسد این امر بدا اصدول
مردمسالاری و مشارکت مردم در سرنوشت خود در تناقض است؛

12

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سیزدهم ،شماره  ،49پاییز  2399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اگر بح تفکیک قوا وجود دارد ،چرا شخص دوم کشور باید ریی جمهور باشد؟ چرا در قانوناساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی بدا رئی جمهدور اسدت؟ چدرا لایحدهی بودجدهی قدوهی
قضائیه از طریق قوهی مجریه به مجل ارائه میشود؟ این کار برخلاف استقلال قوا است؛
 مطابق اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی ،ریی جمهور ریی کشور نیست ،بلکه ریاسدت قدوهیمجریه را برعهده دارد ،و بنابراین نظدام سیاسدی ایدران دورئیسده نیسدت .ایدن اصدل بدا اینکده
رئی جمهور مجری قدانون اساسدی و شدخص دوم کشدور اسدت در تنداقض اسدت (جهدانبین،
.)4931
با وجود ابهام در تعریف نقشها ،و فقدان ضدوابط کنتدرل و ارزیدابی شایسدتگی افدراد ،عملکدرد
سلیقهای همواره اسباب نارضایتی افراد و گروههدا را فدراهم میکندد (رفیدع پدور.)113 :4939 ،
بهعنوان مثال ،با وجود برنامههای توسعهی متعدد ،رؤسای جمهور غالباً در چارچوب این برنامده
عمل نمیکنند .از سوی دیگر ،در نظام مدیریتی کشور بسدیاری از نقشهدا ،اهدداف و انتظدارات
مشخص نشده است و سازوکاری مناسب برای گزینش افراد و تضمین کارآمدی وجود ندارد.
 .4ایدهی دولت مطلوب اسلامی
در پرتو ظرفیتهای اصول مختلف قانون اساسی اسدت کده نظریدههای دولتسدازی اسدلامی
چهبسا بیش از پیش مؤثر واقع شدود .تمددن غدرب پد از دورهی افدول قددرت کلیسدا (قدرن
سیزدهم میلدادی) دورهای جدیدد از دولتسدازی را تجربده کدرد ،کده بنیدادیترین نظریدههای
دولتسازی درونزا و برونگرا محصول همین دوره است (نظریههایی چدون دولدت انددام واره و
دولت ابزاری نمونههایی از نظریدههای درونزا هسدتند) .همچندین ،نظریدههای متعدددی نظیدر
نظریههای حقدوقی ،کثرتگدرا ،کدارکردگرا ،توسدعه ،و نظریدهی طبقداتی دولدت نیدز از جملده
نظریههایی هستند که منجر به ظهور دولتهدای محافظدهکار ،لیبدرال ،دموکراتیدک ،فاشیسدت،
کمونیست ،دولت رفاهی و نئولیبرالیسم در تمدن غربدی شددهاند .دولتسدازی در تمددن ندوین
اسلامی ،همسو با برخی از مؤلفههای دولتسازی غربی ،دولت را موجدب نهادمندشددن جامعده،
غیرشخصیشدددن روندددهای سیاسددی و گسددترش تقسدیم کددار میداندد .دولددت اسددلامی تجلدی
خواستههای مشرو ملت و مسئول تأمین نظم ،امنیت ،آزادی ،و صلح است .شرایط اقتصدادی و
اجتماعی در پیدایش دولت تأثیرگذار است و رشد و گسترش فناوری و صنعت ،و الگویی عقلایی
برای پیشرفت جامعه از ضرورتهای چنین خوانش تمدنیای محسوب میشود.
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دولت اسلامى دولتى دینى است و معیدار دینیبدودن دولدت هماندا پدذیرش مرجعیدت دیدن در
زندگى سیاسى است .دولت دینى به خودى خود مبین نقش اسلام ،مسلمانان یدا عالمدان اسدلام
در دولت نیست .ابهام اخیر موجب شدده اسدت کده تفسدیرها و تحلیلهداى متفداوتى از دولدت
اسلامى مطرح شود:
 .4دولت در جوامع اسلامى .دولتی که در جغرافیاى زندگی مسلمانان مستقر است؛
 .8دولت بهمثابه حافظ شریعت و مجری آموزههاى اسلام در جامعه .طبق ایدن برداشدت ،دولدت
نسبتی با وحی الهی ندارد و نهادی تاریخی است .دولت موظف از دین صدیانت و اجدرای احکدام
شریعت را بهمثابه شرط دائمی مشروعیت خود تضمین کند؛
 .9دولتی که شرایط و اختیارات حاکمانش از سوی نص دینی مشخص میشود .اسلام علداوه بدر
اینکه اساس نظم سیاسی است و قواعد زندگی سیاسدی را وضدع میکندد ،شدرایط و اختیدارات
ویژهای برای حاکمان جامعدهی اسدلامی تعیدین کدرده اسدت .شدرط قریشدى بدودن خلیفده در
نظریههاى قدیم اهل سنت ،و نیز شرط اجتهاد و شرط عدالت در اندیشهى شدیعه از نموندههاى
چنین برداشتی است؛
 .1دولت بهمثابه نهادی که نهتنها ارزشهاى زندگى سیاسى و شرایط رهبران آن از سدوی دیدن
تعیین و تحدید میشود ،بلکه حتى ساختار نظام سیاسی و شیوهی حکومت ،و همچنین نحوهی
مدیریت جامعه را دین مشخص میکند (فیرحی.)81-84 :4938 ،
در تحقق دولتسازی اسلامی هم بخشی از مباح کارکردگرایی ،نظیر بحد پارسدونز پیرامدون
«گسترش تقسیم کار در جامعه» ،و هم مقولهی گسترش دولدت در نظریدهی توسدعه کداربردی
است؛ با این حال ،بهکارگیری مطلق الگوی دولتسازی و توسعهی غربدی ،و همچندین نظریدهی
نوسازی در الگوی دولتسازی اسلامی بهلحاظ ماهوی و تفاوت بسدترهای سیاسدی ،اجتمداعی و
اقتصادی محلی از اعراب ندارد و میتواند از جمله خطوط قرمز و نقاط انحراف و انحطاط ماهیت
دولت اسلامی تلقی شود .دولت اسلامی برابر موازین شرعی و آموزههای اسلام مکلدف بده تدأمین
منافع اقشار مختلف بهصورت برابر و فارغ از هر نو تبعیض اسدت .در دولدت اسدلامی از سدویی
سرمایه و سرمایهدار نفی نمیشود ،و از سوی دیگر منافع محدرومین و مستضدعفین از مصدادیق
تجلی عدالت اجتماعی است .ساخت دولت در نظر اسلام محل تلاقی آموزههای وحیانی و عقلانی
است .دولت در فرهنگ اسلامی نه امری تصادفی و اتفاقی است و نه سازمانی منفعل و بیطدرف.
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دولت اسلامی دارای ویژگیهایی منحصر به فرد است که هرچند بهتدریج شدکل میگیرندد ،امدا
فهم مختصات آن عمدتاً نیازمند اشراف به نظریههای کلامی و فقهی است.
 .5ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی
 .1-5اصول پنجم و ششم قانون اساسی
برابر اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهدوری اسدلامی
ایران ،ولایت امر و امامت امت بر عهدهی فقیه عادل و با تقوا ،آگاه به زمان ،شجا  ،مدیر و مددبر
است که بر طبق اصل صدوهفت عهددهدار آن میگدردد» .در انتخداب رهبدری اصدل صددوهفت
قانون اساسی مقرر میدارد «تعیین رهبر [پ از امام خمینی] بهعهدهی خبرگان منتخب مردم
است» .از آنجا که ولی امر باید برای فعلیت حاکمیت خود ،اقبال مردمی را نیز تحصیل نمایدد ،و
با توجه به اینکه مردم توانایی تشخیص فردی با اوصاف «فقاهت» و «عدالت» را ندارند ،از ایدن
رو برابر قدانون اساسدی ،مدردم در ابتددا کارشناسدان خبدره و مجتهددینی کده تواندایی انتخداب
مناسبترین فقیه را دارند برمیگزینند و سپ خبرگان منتخب مردم ،رهبری را از میان فقهای
واجد شرایط انتخاب میکنند .در اندیشهی امام راحل ،ولایت فقیه نیابت عام امام معصوم و نهداد
نظامسازی سیاسی در دورهی غیبت است« :در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر (عج) ،نایبدان
آن حضرت-که فقیهان جامعالشرایط بدرای فتدوا و قضداوتند -جانشدین آن حضدرت در اجدرای
سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصدوم (جدز جهداد ابتددایی) هسدتند»
(.)199 :4913
مطددابق بددا قددانون اساس دی جمهددوری اسددلامی ایددران ،بایددد زمینددهی مشددارکت در تمددامی
تصمیمگیریهای سیاسی ،اجتماعی و سرنوشتساز برای آحاد ملت فراهم شود؛ بدهویژه تددارک
شرایط لازم برای تحقق امر ولایت و انتخاب فقیهی جامعالشرایط که رهبدری امدت اسدلام را بدر
عهده گیرد و مانع هر گونه انحراف از امور و تکالیف اصیل اسلامی شود (فیرحدی.)811 :4938 ،
طبق اصل ششم قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آراء عمدومی اداره شدود»؛ و طبدق اصدل
نهم قانون اساسی ،هیچ مقامی حق نددارد آزادیهدای مشدرو را ،هدر چندد بدا وضدع قدوانین و
مقررات ،سلب کند .همچنین ،اصل بیستوششم قانون اساسدی بدر آزادی احدزاب ،جمعیتهدا و
انجمنهای سیاسی تأکید میکند؛ مشروط به اینکه اصول استقلال ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین
اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نقض نشود .علاوه بر قانون اساسی ،رهبران انقلاب اسلامی نیدز
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دموکراسی را هم جزئی از اسلام و هم مایهی رشد و توسدعهی مدادی و معندوی دولدت اسدلامی
میدانند.
نظام سیاسی مورد نظر امام راحل ،متکی به ارادهی ملت است« :مدا تدابع آراء ملدت هسدتیم،
ملت هر طوری رأی داد ،ما هم تبعیت میکنیم .ما حق نداریم ،خدای تبارک و تعالی به ما حدق
نداده است ،پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که مدا بده ملتمدان چیدزی را تحمیدل بکندیم...
اساس این است که مسئله دست من و امثال من نیست و دست ملت اسدت» (.)91-91 :4933
از سوی دیگر ،رویکرد امام راحل به دموکراسی ،رویکردی درونزا است« :در اسدلام ،دموکراسدى
مندرج است و مدردم آزادندد در اسدلام ،هدم در بیدان عقایدد و هدم در اعمدال» (.)113 :4933
همچنین ،رهبر انقلاب اسلامی ،آیتا ...خامنهای ،مردمسدالاری دیندی را مایدهی رشدد و توسدعه
مادی و معنوی تلقی میکنند« :مردمسالاری دینی ارزش بسیار والایی است که مدا بدرای دنیدا و
آخرت مردم از آن بهرهمند شدهایم» (بیانات آیتا ...خامنهای؛  .)4931/41/81علاوه بدر پدذیرش
مرجعیت دین در نظم سیاسی و تعیین کارگزاران «منظور از دولدت اسدلامی ایدن اسدت کده بدر
اساس آنچه که در دورهی تعیین نظام اسلامی بهوجود آمدد ،یدک قدانون اساسدی درسدت شدد؛
نهادها و بنیانهای ادارهی کشور و مدیریت کشور معین شد .این مجموعهی نهادهای مددیریتی،
دولت اسدلامی اسدت .در اینجدا منظدور از دولدت ،فقدط قدوهی مجریده نیسدت؛ یعندی مجمدو
دستگاههای مدیریتی کشور کده ادارهی یدک کشدور را برعهدده دارندد؛ نظامدات گونداگون اداره
کنندهی کشور» (بیانات آیتا ...خامنهای.)4931/1/81 ،
مسؤولیت اصلی حکومت اسلامی بر عهدهی ولی فقیه است و قوای سهگانه یاریدهنددگان او
در ادارهی جامعه هستند؛ حاکم رأس هرم قدرت اسدت ،و بدر جمیدع امدور دولدت نظدارت دارد
(ایزدهی .)811 :4933 ،از نظر امام راحل «رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایدى و ادارى
جامعهی مسلمانان قرار داشت .علاوه بر ابلاغ وحى و بیدان و تفسدیر عقایدد و احکدام و نظامدات
اسلام ،به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بدود تدا دولدت اسدلام را بدهوجود
آورد ...اسلام همانطور که قانونگذارى کرده ،قوهی مجریه هم قرار داده است .ولى امر متصددى
قوهی مجریه هم هست» ( .)81-81 :4934با در نظر گرفتن مبانی مشروعیت قوای سدهگانه بدا
محوریت ولی فقیه ،علاوه بر قوهی قضائیه که شعبهای از امدر ولایدت اسدت و از امدور تخصصدی
فقاهتی و اجتهادی ولی فقیه در حوزهی قضا و افتا بهدره میبدرد ،و ریاسدت آن از سدوی رهبدر
تعیین میشود ،در قوهی مجریه نیز که ریاسدت آن بهصدورت مسدتقیم بدا آرای مدردم انتخداب
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میشود ،اعتبار آرای مردمی حجت شدرعی و قدانونی اسدت؛ بدهعبارت دیگدر ،بده اعتبدار رأی و
موافقت مردم است که حکم تنفیذ ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه برای منتخب مردم صادر
میشود.
 .2-5ظرفیتهای اصل هفتادوششم قانون اساسی
مجل شورای اسلامی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی میتواند در تمدامی امدور کشدور
تحقیق و تفحص کند .امام خمینی(ره) مجل شورای اسلامی را نوعی نهداد برنامدهریزی تلقدی
میکردند« :شار مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است .هیچک حق قانونگذاری ندارد و هیچ
قانونی جز حکم شار را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت .به همین سبب در حکومت اسدلامی بده
جای قانونگذاری ...مجل برنامهریزی وجود دارد که برای وزارتخانههای مختلف در پرتو احکام
اسلام برنامه ترتیب میدهد و با این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمدومی را در سراسدر کشدور
تعیین میکند» ( .)11 :4933مجل شورای اسلامی در حقیقت مسؤول ترسیم رئوس برنامدهها
مبتنی بر فتاوای استنباطی از جانب فقها اسدت (منتظدری .)14 :4913 ،امدا ،مقتضدیات ادارهی
جامعه موجب شد که اختیاراتی افزون بر مسؤولیت پیشین ،از جمله در وضع قوانین ،مشروط به
رأی دو سوم نمایندگان و تأیید شورای نگهبان ،به مجل شورای اسلامی واگدذار شدود .نظدارت
همگانی بر دولت ،که در مبانی و آموزههای اسلامی ذیل مفهوم امر بده معدروف و نهدی از منکدر
مطرح میشود ،امکان مشدارکت مدردم در ادارهی جامعده و مسدائل سیاسدی را فدراهم میکندد.
نظارت ملت میتواند عملکرد کارگزاران را اصلاح و از انحراف جلوگیری کند.
امام خمینی(ره) نظارت را نهتنها مسؤولیت مجل  ،بلکده وظیفدهی آحداد ملدت میدانندد ،و
دولت مطلوب اسلامی با چنین رویکردی امکانپذیر تلقی میکنند« :همدهی ملدت موظفندد کده
نظارت کنند بر این امور .نظارت کنند اگر من یک پدایم را کندار گذاشدتم ،کدج گذاشدتم ،ملدت
موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی ،خودت را حفظ کن .مسأله مسدألهای مهدم اسدت.
همهی ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند ...توجه داشته باشند که مبادا من یدک وقدت
یک کلمه برخلداف مقدررات اسدلام بگدویم .اعتدراض کنندد ،بنویسدند ،بگویندد» (.)1-1 :4934
حکومت یا دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) مبتنی بدر سده عنصدر عددل ،دموکراسدی و
تکیه بر قوانین اسلام است؛ دولتی که بر پایهی این عناصر بتواندد آسدیبهای گذشدته را رفدع و
انحرافها را اصلاح نماید« :حکومت اسلامی یعنی یک حکومت مبتنی بدر عددل و دموکراسدی و
متکی بر قواعد و قوانین اسلام»(.)499 :4934
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 .3-5ظرفیتهای اصل چهلوچهارم قانون اساسی
اصل چهلوچهارم قانون اساسی اصلی پرحاشیه ،و در عدین حدال یکدی از غنیتدرین اصدول
اقتصادی این قانون است .بر اساس این اصل ،نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایدران بدر پایدهی
سه بخش دولتی ،تعاونی ،و خصوصی ،با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتدی
کلیهی صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تدأمین نیدرو،
سدها و شبکههای بدزرگ آبرسدانی ،رادیدو و تلویزیدون ،پسدت و تلگدراف و تلفدن ،هواپیمدایی،
کشتیرانی ،راه و راهآهن را شامل میشود ،که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت اسدت.
بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بدر
طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخدش خصوصدی هدم شدامل آن قسدمت از کشداورزی،
دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات میشود که مکمدل فعالیتهدای اقتصدادی دولتدی و تعداونی
اسددت .همچن دین ،اهددداف سیاسددتهای کلددی اصددل چهلوچهددار قددانون اساس دی عبارتنددد از:
شتاببخشیدن به رشد اقتصادی ملی ،گسترش مالکیت در سطح عموم مدردم بدهمنظور تدأمین
عدالت اجتماعی ،ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی ،بهدرهوری مندابع مدالی و انسدانی و فنداوری،
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی ،افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی،
افزایش سطح عمدومی اشدتغال ،تشدویق مدردم بده پ اندداز و سدرمایهگذاری و بهبدود درآمدد
خانوارها ،تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاست گذاری و هددایت و
نظارت ،توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت
در بازارهای بینالمللی ،آمادهسازی بنگاههدای داخلدی جهدت مواجهدهی هوشدمندانه بدا قواعدد
تجارت جهانی ،توسعهی سرمایهی انسانی دانشپایه و متخصص ،و توسعه و ارتقاء استانداردهای
ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.
رهبر معظم انقلاب در بیان علت انتخاب شعار «اقتصداد و فرهندگ بدا عدزم ملدی و مددیریت
جهادی» بهعنوان نقشهی راه کلی سال  ،39به گامهای بلند و تجربیات موفق ملت و امکاندات و
ظرفیتهای وسیع کشور اشاره میکنندد .ایشدان در تشدریح عناصدر اصدلی قددرت یدک ملدت،
برخورداری از تسلیحات پیشرفته را لازم میدانند اما «اقتصاد ،فرهنگ و علم سده عنصدر اصدلی
اقتدار ملی است که با یداری خداوندد در  48سدال اخیدر دربدارهی علدم و داندش پیشدرفتهای
درخشانی داشتهایم» .لزوم تفسیر اصل چهلوچهارم قانون اساسی ،ضرورت دستیابی بده اهدداف
سند چشمانداز  81سالهی کشور با لحاظ دستیابی به متوسط رشد سالانه  3درصدد ،قرارگدرفتن
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در جایگدداه نخسددت منطقدده در شدداخصهای توسددعه ،انحصددارزدایی و ایجدداد رقابددت و کدداهش
هزینههای دولت بود؛ برای تحقق این اهداف ،قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهدارم
قانون اساسی در خردادماه  4931به تصویب شد .از آنجایی که نزدیک به یک دهه از ابلداغ ایدن
سیاستها (خصوصیسازی اقتصاد) میگذرد ،اما اجرای این اصل هنوز نتوانسته است از مدیریت
و نقش دولت در اقتصاد کم کند ،و همچنان موانع و چالشهدایی در برابدر اجدرای کامدل اصدل
چهلوچهارم وجود دارد.
 .6فقه سیاسی شیعه و ساخت دولت مطلوب اسلامی
فقه سیاسی شیعه تنها راهکاری است که میتواند مبنای فکدری و پشدتوانهی نظدری دولدت
سازی اسلامی باشد .اساساً فقه سیاسی شیعه بهلحاظ پویایی بهعنوان حلقهی واسط در تطبیدق،
تناسب و روزآمدی کاربرد دین در عرصههای مختلف سیاسی و اجتماعی در عصدر جدیدد مدؤثر
است .رهبران انقلاب اسلامی بهعنوان متولیان اصلی اعمال فقده سیاسدی در فرایندد دولتسدازی
اسلامی ،ایراداتی به فقه سیاسی فعلدی و رویکدرد آن بده حدوزه هدای اجتمداعی و سیاسدی وارد
میکنند .از نظر امام خمینی(ره) «فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظدام جامعده را اداره
بکند ،پیشبینی نشده است ...این عیب را شما باید برطرف بکنید .شما بایدد یدک بدار دیگدر ،از
طهارت تا دیات را نگاه کنید و فقهدی بدرای حکومدتکردن ،اسدتنباط نماییدد» (.)818 :4913
آیتا ...خامنهای نیز فقه سیاسی شیعه را هم دارای اسلوب و روش ،و هم معدرف محصدول ایدن
روش بهلحاظ شمول مسائلی که به آن میپردازد میدانند« ،اما یک چیز را ندارد و آن این است
که این فقه به فرد مسدلمان پرداختده و بده جامعده اسدلامی نپرداختده اسدت» (بیاندات آیدتا...
خامنهای.)4911/3/83 ،
غالباً استناد به فقه سیاسی شیعی به مقولاتی چون بیعت ،امر بده معدروف و نهدی از منکدر و
حقالناس محدود میشود و در مقابدل صداحب نظدران میکوشدند تدا محتدوای فقده سدنتی را
بهشیوهای نو و روزآمد بیان کنند (شداکری .)41 :4933 ،بدرای مثدال ،عمیدد زنجدانی در برابدر
دیدگاه افراطیای که معتقد بود هر نو تأسی حکومت مصداق شرک اسدت ،بده شدش دلیدل
نقلی و تاریخی ،و یک دلیل عقلی اشاره میکند تا نشان دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی
نمیتواند مصداق شرک باشد؛ از جمله مسألهی حاکمبودن انسان بر سرنوشت خویش (از جاندب
خدا) ،نفی اکراه و اجبار در دین ،بیعت پیدامبر و اصدل شدورا در فقده اسدلامی (عمیدد زنجدانی،
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 .)881-888 :4911پ از نزدیک به سه دهه از بازنگری قدانون اساسدی ،از آنجدا کده سیسدتم
سیاسی جهت کارآمدی و بالندگی نیازمند انطباق بدا شدرایط متغیدر محیطدی و تحولدات زمانده
است ،سازوکارهای مناسب قانونی در جهت پاسخگویی بده ایدن نیداز در اصدل صددوهفتادوهفت
قانون اساسی پیشبینی شده است .از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی ،ایجاد دولدت در تدراز الگدوی
دولت اسلامی منوط به خودسازی کدارگزاران اسدت و عملکدرد ندامطلوب کدارگزاران را موجدب
اختلال در روند دولت اسلامی میدانند .قوای مقننه ،قضائیه و مجریه و مسئولان باید بتوانندد تدا
حد قابل قبولی خود را بدا قالبهدا و معیارهدای دیندی و اخلداق اسدلامی تطبیدق دهندد« :اگدر
نمایندهی مجلسیم ،اگر عضو دولتیم ،اگر از مسؤولان قضایی هستیم ،اگر روحدانی هسدتیم ،هدر
کجا قرار داریم ،اولین و مهمترین وظیفه را اصلاح کار خود بدانیم؛ چون اصلاح شخص ما ،صدرفاً
اصلاح شخص نیست؛ ما منشأ اثریم و یک کلمه حرف و یک امضداء و یدک تصدمیمگیری مدن و
شما در جامعه تأثیر میگذارد .ما اگر خود را اصلاح کردیم ،جامعده را اصدلاح کدردهایم» (بیاندات
آیتا ...خامنهای؛ .)4931/3/84
نتیجهگیری
قانون اساسی فارغ از کارکرد اصلی و متداول خدود میتواندد بدا پیوندد دولدتمردان و مدردم
موجبات رشد و پیشرفت مادی و معنوی جامعه را فراهم کند؛ در لوای چنین قدانونی اسدت کده
قرارداد اجتماعی بهثمر مینشیند و زندگی جمعدی انسدان بده بلدوغ و بالنددگی مطلدوب دسدت
مییابد .اما چنین قدانون اساسدیای نیازمندد ظرفیتهدای مردمسدالارانه اسدت .قدانون اساسدی
جمهوری اسلامی ایران در کنار مردمسالاری ،از آموزههای الهدی و فقهدی دیدن اسدلام و مدذهب
امامیه نیز بهدره میبدرد .در پد ایدن تلفیدق میتدوان قدانون اساسدی ایدران را قدانونی پویدا و
انعطافپذیر تلقی کرد .با این حال ،برخی از اصول این قدانون در طدول چهدل سدال گذشدته یدا
بهتدریج دچار افول شدهاند یا مورد غفلت کارگزاران قرار گرفتهاند ،که در این گفتار به برخدی از
مهمترین ظرفیتهای اصول مذکور پرداختیم .یافتههای پژوهش حداکی از آن اسدت کده حتدی
اصولی نظیر اصل دوم ،سوم ،ششم و دهم قانون اساسی که در مسیر دستیابی به دولت مطلدوب
اسلامی از قابلیتهایی ویژه برخوردارند مورد غفلت واقع شدهاند .نکتهی حائز اهمیت ایدن اسدت
که برخی اصول قانون اساسی در حالی وانهاده شدهاند که برای رشدد جامعدهی مددنی و حضدور
نیروهای سیاسی در عرصهی تصمیمگیری اجتنابناپذیر هسدتند .دسدتیابی بده دولدت مطلدوب
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اسلامی از آغاز انقلاب اسلامی هدف اصلی تشکیل جمهوری اسلامی بدوده اسدت و بندابراین لدازم
است که جریانی ممتد و بیوقفه محسوب شود .ظرفیتهای قدانون اساسدی جمهدوری اسدلامی
میتواند به تسریع فرایند رشد و گسترش این هدف یاری رساند.
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