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  q59   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                            
  

  حکومت و جامعه در ایران معاصر
  1سید سعید زاهد

انقالب مشروطه : در حدود یک صد سال اخیر دو حادثۀ مهم، تحوالت عمدة مناسبات بین حکومت و جامعۀ ایرانی را رقم زده است
انقالب مشروطه حکومت پادشاهی مبتنی بر استبداد ایلی را به یک پادشاهی متکی بر دستگاه پارلمانی مبدل . میو انقالب اسال

. این انقالب نظام مردم ساالري دینی را موجب شد. پس از آن استبداد بوروکراتیک پهلوي، زمینه انقالب اسالمی را فراهم کرد. نمود
ملت، که تا قبل از آن چندان مورد توجه نبود، در نهاد سیاست  –دم را در قالب دولت انقالب مشروطه مناسبات بین حکومت و مر

بعد از انقالب اسالمی، هم . این قالب تا انقالب اسالمی ادامه یافت و شکل کلی منازعات سیاسی اجتماعی آن را ساخت. شکل داد
در اروپا دوگانگی دولت و ملت با . در ایران هم تغییر یافتملت  - زمان با افت این دوگانگی در کشور هاي اروپائی، مناسبات دولت

در . رشد نهاد هاي سیاسی مدنی از طریق جنبش هاي اجتماعی جدید، مبدل به دولت رفاه و یک شبکۀ توزیع قدرت در جامعه شد
مجددًا احیا شد و خود را  در دوران بازسازي این تفکیک. ایران در دهۀ اول بعد از انقالب تفکیک بین دولت و ملت از میان رفت

در دوران معروف به توسعۀ سیاسی تالش ناموفقی در الگوبرداري از جامعۀ اروپا براي رشد جنبش هاي مدنی و ایجاد . نشان داد
در دوران دولت نهم و دهم صورت بندي سه الیه اي در نهاد سیاسی کشور پدیدار گشته که در حال شکل . دولت رفاه صورت گرفت

الیه اول نهاد رهبري که عهده دار ترسیم افق توسعه و رشد و انتظارات مردم از خود و حکومت . رشد و نهادي شدن استگیري و 
الیۀ دوم مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخبگان دانشگاهی و حوزوي که عهده دار ساختار سازي نظام اجتماعی در . است

الیه سوم دولت و قوة قضائیه که امور اجرائی و نظارت بر اجرا را عهده دار . اشندراستاي افق هاي ترسیم شده توسط الیۀ اول می ب
در این مقاله با استفاده از روش اسنادي روند تحوالت گفته شده بعد از انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، در رابطه با . هستند

  .شوند می گیري مناسبات بین حکومت و جامعه را با ارائۀ مستندات تاریخی پی 
  . نهاد سیاست، قدرت، تاریخ اجتماعی، توسعۀ سیاسی، جامعه شناسی سیاسی: واژگان کلیدي
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