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چکیده:
از منظر امام خامنهای به عنوان یک متفکرر ادییمردنی امر،م حکومر
ر ش خاص خود را دارد چنان ديس
عل

امر،م در امرر اداره جامعره

که بتوادی با بهکارگيری ر شهای غرب به اهریا خرود دایر آیری.

این امر در ارزشمیار بودن ر شها در دظریه مردمماالری ام،م ام  .ایرن ر ش در عرين مخالفر

با دمکرام غرب

ش برترر دروین کره از
با امتبیاد دیکتاتوری ديز تضاد دارد .لذا امام خامنهای از این ر ِ
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حتر

ها مربوط به مطوح بنيادین معرفت ام

امر
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 -1-1مقدمه
دخستينبار دظریه مردمماالری را حضر

امام خامنهای(میظلّهالعال

) بهعنوان مخن دو جییی در عرصرره

ادییمههای ميام بهکاربرد .دظر ایمان در اینباره این بود که ال،وی مردممرراالری یررا هدرران ممررردم-
ماالری ام،م » حرف دو جییی ام

که توجه بسياری از ملر هررا شخصرري هررا ر شررنفکران

عالم بهخصوص جهان ام،م را بهموی خود جلر کرررده امر  .مقررام معظررم رهبررری در تمررری
کام تر مردمماالری ام،م م فرماینی؛ مبنیه اصرار تأکيی دارم که بهجای تعبيررر دموکرامر از اژه
مردمماالری امتفاده شود .تعبير دموکرام یک تعبير غرب

اردات ام  .تعبيررری کرره بررهصررور

دقيق هده جادبه جز با هدان فرهنگ غلط د ر از معنوی تطبيق دد کنرری خودشرران هررم دمرران
دادهادی که این فرهنگ این خوامته عدل هم ديس » (مقام معظم رهبری .)34 :1381
در اقع ال،وی حکومت مردمماالری ام،م مبتن بر گزارههررای هسررت شنامر معرفر شنامر
ادساد شنام

یهه خود از مؤلفههای میرن در مطوح مختلف تصديمگيررری بهررره مر برررد از ایررن

زا یه بهحکوم های مردمماالر شباه یافته از اشکال گوداگون حکوم های منت
ماالر مادنی رژیمهای مررلطاد مررور ش شخصر

غيررر مررردم-

اقترریارگرا فاصررله مر گيرررد (کرمر ملرره :1393

ص .)36با اینحال ال،وی حکومت مردمماالری ام،م دظام امتوار بر د پایرره امامر امر ؛ از
موی محتوای آن منبعث از تعاليم دین

آموزههای حياد ام

از موی دی،ر عينير

به آموزههای حياد در حيا ميام  -اجتداع مردم را از ره،ذر خوام

بخمرريین

اراده مردم ددبال مر -

کنی (داراب  :1391ص .)70حت مقام معظم رهبری رابطه مررردم مسررؤ الن را در دظررام مردممرراالر
ام،م بر اماس عواطف ایدان اعتقاد قلب دادسته معتقی هسررتنی؛ مدر دظررام جدهرروری امرر،م
حقوق مردم مسؤ الن د جادبه ام کرره در ایررن ميرران حقرروق مررردم از تأکيرری اهدير

بيمررتری

برخوردار ام » (مقم معظم رهبری )1379/08/28
اما دموکرام به یهه دموکرام میدظر غر

بر اماس پارادایم اشبات

اقعي

دظررام یافترره ال،ومنرری

مختص بهخود به ایفای دقررش مر پررردازد (ایدرران  :1393ص .)25لررذا آنچرره در مباحررث ر بنررای
دموکرام مطرح م شود در عد یا قابلي اجرایر درریارد یررا ایررن کرره در بسررياری از مرروارد بررا
چالشهای پاراداید ر بر ام ( .)Harison, 2001: p232مالکس د توکوی » 1جامعررهشررناس
ادییمدنی معر
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مکتر ليبراليسم ک،ميک ديز دموکرام را هدچون فرم مجزا تافته جیابافترره
- Alexis De Tocqueville

1

مآریستوکراتيک» 2امر  .در اقررع توکویر دموکرامر را کمررف حجررا مر کنرری (قربرراد :1395
ص .)146بر اماس دظریه ملرد لوئيس» 1حکوم دموکراتيک حکومت ام

کرره در آن اراده اکیریر

باشنی (.)Lewis, 1966: p13

مردم در مقام حاکدي

از طرف دظریهپردازان دموکرام ممارکت برای تبيين بيمتر ایررن درروو دموکرامر برره آشررار مژان ژاک
ر مو» 2بهطور خاص مقرارداد اجتداع » 3متوم شرریدی .ر مررو در برابررر دظریررهپررردازان قرریید تررر
مقرارداد میرن» 4به یهه متوماس هابز» 5ایستاد .از دظر هابز افراد جویای دفع شخص در ضررع طبيعر
ض امني
از اهده متقاب اد،يزه م گيردی تا در عو ِ

تابع اقتیار حاکم باشنی .ر مو بررا بيرران ایررنکرره از

دظر هابز مادنی مجان الک» 6آزادی فردی اد،يزه اصل ِ ر د بهیک توافق ام
یک اقتیار خواه یک پادشاه یا از دظر الک حکومت اکیری ام

دتيجرره آن تبعير

از

این پرمش را مطرررح مرراخ کرره؛

مچ،وده آزادی تبعي م توادنی در کنار یکیی،ر قرار ب،يردی؟» این در حال بود که از مرروی مررایر
دظریهپردازان دی،ر دییگاه هابز را که حاکم بایست مپادشاه مطلق» 7باشی زیر مؤال رفر

(کادين،هررام

 :1397ص.)216-218
مدموکرام ممارکت » 8در معنای عام آن برای بسياری از میلهای دموکراتيک از میل ک،مرريک آتررن
تا بعض مواضع مارکسيست بهکار گرفته شیه ام  .اما در معنای محرری دتری دموکرامر ممررارکت
میل خاص از دموکرام ام

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

از جامعه در دظررر مر گيرررد .از منظررر ی جامعررهای کرره در آن دموکرامر ظهررور مر کنرری جامعرره

که بهددبال چهارچوب دظری ديز ترتيبررا دهررادی برررای ممررارک

بيمتر فعالتر شهر دیان در تصديمگيریهای جدع ام  .لذا ابست ،دموکرام ليبرال بررهدارایر
دررابرابر گرررایش تجربرره مارکسيسررت در مررورد دموکرام ر مسررتقيم منجررر بررهتدرکررز قرریر
9

متوتاليتاریاديسم»

باعث ظهور دظریه دموکرام ممارکت از دهه  60مي،دی شرری .ليبرالهررای کرره از

2

- Aristocratic
- Lord Louis
2
- Jean- Jacques Rousseau
3
- The Sociol Contract
4
- Modern Contract
5
- Thomas Hobbes
6
- John Locke
7
- Absolute Monarch
8
- Participatory Democracy
9
- Totalitarianism
1
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مسأله بهحاشيه رفتن مردم د ر شررین آدرران از تصررديمگيریهای عدرروم داخرمررنی بوددرری ترر،ش
کرددی تا ادییمه ممارک فعال را احياء کننی در عين حال آزادی را از منامبا مرررمایهداری مبتنر
بر بازار برهادنی (عدادی  :1393ص.)3
 -1-2بیان مسئله
تحقق ادق ،ام،م ایران در مالهای پایاد قرن بيسررتم هررزاره د م اکنمر بررود برره ادییمرره
پر ژه غرب پایان دین .ادق ،ام،م ده تنها آن ادییمه پررر ژه را برره مصررا طلبيرری بلکرره مرریع
دقش پرردگ دین در امور ميام اجتداع

غيره گردیی .از طرف این ادقرر،

قرار دادن دین ام،م حا ی حام هویر
شاهنماه

ضرردن دصرررالعررين

اراده دینر مررردم هررم در مررقوط دفر یررک دظررام

هم در ایجاد دظام جییی جدهرروری امرر،م بررود .بنررابرین دیررن مبررين امرر،م ظرفير

براد،يخت ،خود را در قالر اراده رهبری دین

مردم بر ادق ،به ددررایش گذاشر

ادامه ادق،ب گری توان قابلي حضور فعال خود در عرصههای ميام

اجتداع

امتقرار جدهوری ام،م را دمان داد .با تفحص رجوو به ادییمههای ميامر
خامنهای اهدي مردمماالری دین

ام،م به عنوان تجل دین در حيا ميام

از طرفر در
برره یررهه بنررای

دظررام فکررری امررام
اجتدرراع قابر

احصاء دظریهپردازی ام  .ادییمه مردمماالری ام،م آی اهلل خامنهای حا ی تلق بسيار دامنررهدار
در عين حال ر شن ایمان از مردم مردمماالری ام  .در این ادییمرره پویرراترین د،رراه برره تکررریم
مردم لحاظ شیه ام  .از طرف در ادییمههای ميام غر

در قالر مطالعه مير تحررول از یودرران

بامتان تا به امر ز مپهر ادییمه جهان ميام شاهی ظهور بررر ز ادررواو مرریلهررای دموکرامر
دهایت ًا ميوه هده آنها یعن ليبرال دموکرام
یهه در عد دسب به خوام عدوم
ضدن دریاف

دموکرام ممارکت بوده ام

که دقررایص خررود را برره

مردم به ددایش گذاشته به گودهای کرره امررر ز خررود غررر

تناقضهای در د ليبرال دموکرامر برره ز ال ميامر آن ديررز شررهاد داده امر

امر ز آنرا ال،وی منامب برای جهان دد دادی .در این زمينه م ترروان برره کتررا دظررم ز ال ميامر
دوشته فرادسيس فوکویاما دظریهپرداز ليبرال دموکرام مراجعه کرررد .ادییمرره دظریرره مررردممرراالری
ام،م آی اهلل خامنهای ددایم،ر عیم ال،وبرداری از میلهای غرب از جدلرره دموکرامر ممررارکت
غر ام

این مسئله خود دمان از هوی مستق بوم

ام،م این دظریرره هدچنررين ابتکرراری

بودن در عين حال ابتنای آن به دین ام،م م باشی .مسئله اصل این پرره هش آن امر
دهی مردمماالری دین
108

ام،م به لحاظ ماهيت

محتوای با دموکرام ممارکت متفررا

کرره دمرران
بلکرره

ادسانشنام هر د دظریه را تطبيق داد تا ضدن درک جای،اه دظام معرفت مبتن بررر دصرروص دیررن
در دظریه مردمماالری به اص جای،اه مردم در ادییمه مردممرراالری امرر،م کرره در دیرریگاه آیر اهلل
خامنهای فراتر از یک موضوو ادتخابا ؛ آن چنانکه مورد دظر دموکرام ممارکت ام

پ برد.

 -1-3پیشینه تحقیق
دو بودن از یهگ هررای بررارز

در بحث پيمينه تحقيق در رابطه با موضوو په هش پيشر تازهگ

این مقاله بهشدار رفته لذا در این مورد بهخصوص دسب به موضررووهررای ممررابه دی،ررر مطالعررا
تحقيقا گستردهای بهزبان فارم

اد،ليس ادجام د،رفته ام  .ل تعیادی از کتررا هررا مقرراالت

که در حاشيه موضوو په هش مورد بحث در داخ

خارج کمور بهچاپ ادبرروه رمرريیه امر

کرره

عبارتنیاز :کتاب تحر عنرروان؛ ممرریلهررای دموکرامر » تررأليف دیویرری هلرری در مررال 1987مرري،دی
(1366هر.ش) که تومط عباس مخبر در مال 1384هر.ش به ميله ادتمررارا ر شررن،ران مطالعررا
زدان بهچاپ رميیه ام  .دیویی هلی درباره دظریه ميام

اجتداع د ران دررو مباحررث خرروب برره-

رشته تحریر درآ رده که تکيه آنها بر مرش مردممرراالری چمررم ادرریازهای آن در د ران جهرراد
شین بوده ام  .از منظر هلی مردمماالری ابزاری ام که بهکدک آن مر تررواديم بهترررین بيررنشهررای
ليبراليسد

مارکسيد را یکجا به دم

آ ریم .ی قائ به جود برخ م،حظررا ممررترک ميرران

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

در تعارض ام  .برای فهم این موضوو کافيس در یک مقایسه مباد معرف شنام هسررت شنامر

آنها ام  .هلی در این کتا  11میل دموکرام از جدله دموکرام ممارکت را مورد اکررا ی قرررار
داده ام  .هدچنين کتاب تح عنوان؛ممردم ماالری دین از منظر حضر آی

اهلل خامنهای» تررأليف

مهیی معيیی که در مال 1392هر.ش تومط ادتمارا مرکز امناد ادق ،ام،م بررهچرراپ رمرريیه
ام  .در مجدوو این کتا ت،ش داشته پایههای ممر عي دظام مردمماالری امرر،م را در ادییمرره
ميام امام خامنهای مورد بررم قرار دهرری تررا مقولرره ممررر ع

را مبتنر بررر آراء دظرررا امررام

خامنهای تمری کنی .مورد دی،ر مقالهای علد  -په هم تح عنوان؛ممردمماالری دینر

دسررب

آن با تومعه ميام در جدهوری ام،م ایران» که تومط عل داراب در فصررلنامه مطالعررا ميامر
در مال 1391هر.ش ادتمار یافته ام  .داراب در این مقاله علد  -په هم
فهم معنای

زین ضدن ت،ش برررای

ماهيت د مقوله ممردمماالری دین » متومعه ميام » مع ددوده ام با بهرهگيررری

از ر ش توصيف  -تحليل به دسب

رابطه این د در جدهرروری امرر،م ایررران بپررردازد .هدچنررين

مقالهای علد  -په هم دی،ر تح عنوان؛ممقایسه مردمماالری دین

ليبرال دموکرام » که تومررط
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محدیرحيم عيوض در فصلنامه راهبرد در مال 1389هر.ش منتمر گردییه ام  .ایمان معتقرری امر
مردمماالری ریمه در شک حکوم جدهوری ام،م دارد مؤلفههای آن بررر د پایرره بنررا گذاشررته
شرریه ام ر ؛ یکر جدهرروری دی،ررر امرر،مي

در دهای ر مقالررهای علدر  -په هم ر تح ر

عنوان؛مبررم مقایسهای مردمماالری دین در د،رراه آیر اهلل خامنررهای آیر اهلل شرردسالرریین» کرره
تومط غ،مرضا خواجهمر ی در فصلنامه په هشهای راهبردی ميام

در مال 1395هر.ش ادتمررار

یافته ام  .ایمان در این مقاله با ر ش هیفدنی به مقولههای از قبي ؛ ر یکرررد امتنرراو مررردممرراالری
ام،م ر یکرد امکان مفهوم مردمماالری ام،م ر یکرد ادتخا مردم ماالری امرر،م مررردم-
ماالری ام،م در د،اه حضر آی اهلل خامنررهای ر ششنامر مررردممرراالری امرر،م در د،رراه
حضر آی اهلل خامنهای پرداخته ام .
 -2ادبیات مفهومی و نظری
 -2-1ظهور و پیدایش مردمساالری اسالمی
از دییگاه امام خامنهای در دظریه مردمماالری ام،م حکوم ام،م در امررر اداره جامعرره ر ش
خاص خود را دارد چنان ديس
(قامد

که بتوادی با بهکارگيری ر شهای غرب به اهیا خررود دائر آیرری.

بهزادی  :1393ص .)16لذا در ادییمه ميام رهبری مردم ماالری ام،م هرريا ارتبرراط

با غر دیارد مفهوم مستق م باشی به طوری که ایمان در اینبرراره مر فرماینرری :ممررردم مرراالری
ام،م د چيز ديس ؛ این طور ديس که ما دموکرام را از غر ب،يریم به دین منجاق بکنرريم تررا
بتواديم یک مجدوعه کام داشته باشيم ده خود این مردم مرراالری هررم متعلررق برره دیررن امر  .مررردم
ماالری هم د مر دارد یک مر مردم ماالری عبار ام از این که تمکي دظررام برره مرريله اراده
رای مردم صور ب،يرد یعن مردم دظام را ادتخا م کننی مر دی،ر قضيه مردم ماالری این امر
که حاال بعی از آن که من شدا را ادتخا کرددی ما در قبررال آدهررا ظررایف جرریی حقيقر داریررم.
امر ز مردم ماالری ام،م که ما در کمور خود مطرح م کنيم یک حررر دررو امر ؛ درره فقررط برره
خاطر این که ما شاخهای از مردم ماالری را داریم ارائه مر دهرريم خيررر در اقررع مررا داریررم در مررردم
ماالری دديا شبهه م کنيم» (مقام معظم رهبری .)1380/06/05
امام خامنهای مردم مرراالری در دظررام مررردم مرراالری امرر،م را دمررأ گرفترره از امرر،م دادسررتنی
خاطردمان م کننی؛ مینکه برخ تصور م کننی مردم ماالری از غر گرفته شرریه خطررا امر
اگرچه شک مردم ماالری در دظام ام،م
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زیرررا

دظام های غرب یکسان ام اما منبع مرچمررده آن-

پس از جیای د حوزه ميام

دیاد از یکیی،ر غرب ها با ایررن مسررأله ر برره ر شرریدی کرره آیررا

حکوم غيردین را م توان به د شيوه ر ش مجزا اداره کرد؟ یعن پرمش این بود کرره اکنررون کرره
حوزه دیاد از ميام جرریا شرریه خرریا کليسررا در امررور اداره اجتدرراو دقمر را ایفررا دد کنرری
حکوم

اداره آنرا بایی بهچه کس مپرد؟ در این ره،ذر به د دتيجرره راه حر یعنر محکومر

دموکرام » محکومر
حکوم

حکوم

امررتبیادی» رهندررون شرریدی .در فراینرری دسررب طرروالد از ميرران د شرريوه

دموکرام گزینهای بود که دظر ار پایيان را بهخود جلر کرد حکوم مردم بررر

مردم بر حکوم امتبیادی فردی ترجي داده شی .لذا آشررکار شرری کرره خامررت،اه حکومر مررردم را
بایست در دارمای دین در مییری جامعه یاف  .از اینر مسأله جیای دین از ميامر
از دین حکوم های دموکرام امری طبيع بهشدار رف
جیای دین از ميام

دموکرام یا حکومر

حکومر

مررردم مبتنر بررر

پییی آمی اد،يزه ادتخا این شيوه ر ش اداره اجتداو دظام ميام عرریم

امکان اجتداو دین ميام

دادسته شی (دور زی  :1391ص.)34

مردمماالری از منظر مع،مه محدیتق جعفری» تیبير عق،د جامعه با دظار قادود دین امر

یررا

مع،مه عبیاهلل جوادی آمل » مردمماالری ام،م را آن دوو دظم ميام م دادی که مردم در مرراح
قیس اله خاضعادی در بحث دموکرام غرب
گردن م دهنی که اکیریر

مردمماالری غير ام،م طوق طاعر

کسر را

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

ها متفا

ام » (مقام معظم رهبری .)1390/12/18

آنرا کسررر کنرری یررا آیررا عظررام مادنرری ممحدرریتق مصررباح یررزدی»

دموکرام مورد پذیرش ام،م را بهعنوان ر ش برای رفع اخت ،بررا حرری د قيررود خاصر مر -
پذیرد آن را بهعنوان ترجي هر اکیریت بر هررر اقليتر معتبررر مر دادرری هدچنررين مداصررر مکررارم
شيرازی» ديز رجوو به آرای مردم را بهعنوان حکم شادوی از با اضطرار در صورت مر پررذیرد کرره
عیم رجوو به رأی مردم دف ادتخا

بهدمتا یز دشدنان ام،م موجر هن دظام امرر،م تلقر

شود .لذا با در دظر گرفتن آراء دظرا منسجم د ر دزدیک در یک تقسيمبنیی متنامر با مواضررع
امام خامنهای درباره مردمماالری مردمماالری ام،م را م توان ذی د ال،وی ک،ن بحث کرررد کرره
عبارتنیاز؛ ال،وی تطبيق

ال،وی بسيط (خرمماد امين  :1396ص.)58

 -2-1-1تشریح الگوی تطبیقی نظریه مردمساالری اسالمی
در این ال،و پيشفرض دظریهپردازان ميام جیای د مفهوم مردمماالری دین از یکرریی،ر امر
هر دظریه در مردمماالری ام،م از دوو دسبت که بين این د برقرار م کنرری شررک مر گيرررد .در
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اقع دخستين تبيينها از جدهوری ام،م در آغاز ادق ،ام،م ديز با هدين ال،و ادجام شیه امر .
در این ال،و یک پيشفرض امام دوو تلق ای ام

که از دموکرام

چراکه برخ معتقیدی درباره دموکرام از د حيث م توان صحب
اداره جامعه ام

یک ر ش حکدراد مطلو

مررردممرراالری جررود دارد

کرد؛ در یک دموکرام بهمیابرره

که م توادی با ایرریئولوژیهررای گودرراگود مررازگار

شود در دی،ری بهدموکرام بهعنوان یک فلسفه زدیگ د،ریسته م شود .که البته تنها با چارچو
هدين فلسفه ارزشهای خاص مختص به آن مازگار خواهی بود .رهيافر
مربوط ام

ميام مردم معطو

رهيافر

ا ل بررهشرريوه زدرریگ

د م بررهمررردممرراالری از زا یرره فلسررفه اجتدرراع

ارزشهای خاص که آن اییئولوژی ایجررا مر کنرری معطررو مر شررود .در ایررن رامررتا امررتخراج
یهگ های ال،وی تطبيق مردمماالری ام،م متنامر با مواضررع امررام خامنررهای یکر از اقرریاما
امام بهشدار م ر د که دظریهپرداز ميام جیای از هرگوده د،اه یکمویه برررای دمررتياب برره-
دتررایم مطلررو

مؤظررف برره امررتخراج دمر بنرریی آنهررا مر شررود (خرممرراد امين ر :1396

ص()59شک شداره.)1

بررسی مشکالت
دو مفهوم کالن
مردمساالری
و دین

اخذ نظر
اخذ نظر

موافقان

مخالفان

الگوی تطبیقی مردم -

بررسی تلفیق و

نسبت دو مفهوم

مردم ساالری و دینی

ساالری اسالمی
ارائه نظر استاد
مطهری درباره
جمهوری اسالمی

متناسب با مواضع امام
خامنهای
ارائه روش
حکمرانی
مطلوب

رهیافت مردم
ساالری از زاویه
فسلفه اجتماعی

رهیافت
نظامی سیاسی

شکل شماره  :1ویژگیهای الگوی تطبیقی مردمساالری اسالمی متناسب با مواضع امام خامنهای(منبع :مؤلفین)

 -2-1-2الگوی بسیط در راستای جهانبینی مردمساالری اسالمی
این ال،و بر این پيشفرض متک ام
112

که مردمماالری امرر،م حقيقتر

احرری بسرريط برروده از

ممردمماالری ام،م د چيز مجزا ديس  .اینطور ديس که ما دموکرام را از غررر ب،يررریم آنرا
بهدین منجاق کنيم ».بهدظر م رمی پيش بردن ارائه چنين ال،رروی از بحررث دربرراره مررردممرراالری
کرره مررردممرراالری

ام،م بر پيشفرضهای دی،ر متک ام  .یک از این پيشفرضها آن امر

ام،م دم کم از یک دظر با هده ادواو مردمماالریها جه ممترک دارد که م توان آنها را تحر
1

یک خادواده دمتهبنیی از ادواو دی،ر دظمهررای ميامر غيررر مررردممرراالر هدچررون ممودارشر »

مآریستوکراتيک» 2جیا کرد .با این جود این پيشفرض در الیهای عديقتر بررر رد پررارادایمهررای ضرری
پس میرن متک ام ؛ چراکه در چارچو ضی ذا گرایر

ذا گرای

از یهگر هررای

صررحب

ممترک در ادواو دموکرام ها بهطور امام منتف بوده از این منظررر تنهررا راه تعریررف دموکرامر
گفتن این ام

که دموکرام شام هده جریانها دحلهها گفتدانهای ام

که خررود را دمکرررا

معرف م کننی ممر عي م بخمنی .لذا از ره،ذر تفکيک زبانشناخت ميرران مفهرروم برداشر از
مردمماالری بهمفهوم

احی بسيط حت جهانشرردول از مررردممرراالری در هدرره ادررواو مررردم-

ماالریهای موجود در حکوم ها قائ ام

تفا

در مردمماالریهررا را بررهتفررا

برداشر

از

این مفهوم احی تحلي م کنی (ميراحدیی  :1388ص.)15
لذا امام خامنهای در اینباره م فرماینی؛ممردم ماالری ام،م دظام ميام ام که در آن حاکدي برره

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

ترکير مردمماالری با دین پیییار دمیه ام  .بهطوریکه امام خامنهای خود در اینبرراره مر فرماینرری؛

خیا دی تعلق دارد با عقيیه ایدرران عواطررف آرای مررردم پيودرری خررورده امر » (مقررام معظررم
رهبری  )1379/08/28یا در ادامه م فرمایی؛ممردم ماالری امرر،م برره معنررای ترکيررر دیررن مررردم
ماالری ديس ؛ بلکه یک حقيق

احی جاری در جوهره دظام ام،م امر ؛ چرررا کرره اگررر دظررام

بخواهی بر مبنای دین عد کنی بی ن مردم دد شود .ضدن آن کرره تحقررق حکومر

مررردم مرراالری

اقع هم بی ن دین امکان پذیر ديس » (مقام معظم رهبری هدان)
درباره عیم ال،وگيری از میلهای غرب ديز معظمله م فرمایرری؛ماز غررر هررم ددر خوامررتيم ددر
توادستيم ال،و ب،يریم چون در غر علم بود اما اخ،ق دبود؛ شر
پيمرفته بود اما با تخریر طبيع
حقيق

امررار ادسرران امررم دموکرامر

بررود امررا عرریال دبررود؛ فنررا ری
مررردم مرراالری بررود امررا در

مرمایه ماالری بود ده مردم ماالری» (مقام معظم رهبری )1379/02/23

- Monarchy
- Aristoceratic

1
2
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مقام معظم رهبری در جای دی،ر م فرمایی؛مامر ز به امطه عرضه عدلررم مررردم مرراالر امرر،م
اشبا قیر

کارآیم ام،م غر دچار ادفعال شیه ليبراليسم در کمورها زادگرراه خررود مراکررز

ميامت،ذار آن در خصوص مسائ مهدم هدچون آزاد مردم ماالر
ها امامم شیه ام

کرام زن دچار تنرراقض

(مقام معظم رهبری .)1382/11/02

 -2-2ظهور و پیدایش دموکراسی
در با ظهور پيیایش ادییمه دموکرام در غر
آن» 2معتقی ام

مکارل پوپر» 1در کتررا مجامعرره برراز دشرردنان
مارکس مسئول امتقرار جامعه بسررته

ادییمدنیاد مادنی؛ اف،طون ارمطو ه،

امتبیاد ميام بوده مهدترین امتياز دموکرام دسب به ادواو دی،ر حکوم ها این امر
توان حکام داشایس

فامی را از کار برکنار ددود .در اقع پرروپر معتقرری امر ؛ دموکرامر هررياگرراه

حکوم اکیر مردم دبوده ام
خطر دیکتاتوری محافظ

چراکه دموکرام ها هدان دهادهای تجهيز شیه هسررتنی تررا خررود را از

دداینی (لوبوزت  :1367ص.)118

1

در رماله ممرد ميام » متعلق به اف،طون ديز شش درروو حکومر
دخس مه حکوم

کرره مر -

یافر

مر شررود کرره در مرحلرره

تديز داده م شودی؛محکوم یک تن» محکوم چنی تن» محکومر

عرریهای

بسيار» مپس هر کیام بهد دوو فرع تقسيم م گردد که یک دسبت ًا بهتر دی،ری برری امر  .برریین
ترتير مه شک قررادود حکومر

بررهترتيررر شایسررت،

ارزدرریگ عبررار هسررتنیاز؛ محکومر

پادشاه » محکوم اشراف » محکوم دموکرام » .ل دموکرام بهدرروو بر قررادون خررود مبرریل
م گردد با ادحطاط بيمتر از طریق الي،ارش یعن حکوم ب قررادون عرریهای ادرریک بررهحکومر
ب قادون فردی یعن جبر ز ر دز ل پيیا م کنی اف،طون در جدهوری ديز م گویرری کرره حکومر
دموکرام بیتر از هده ام (پوپر  :1380ص .)84مایزایا برررلين» 2یکر از ادییمرردنیان اد،لسررتان
مؤلف کتاب تح عنوان مفهوم آزادی معتقی ام

کرره دموکرامر دظررام امر

کرره در آن امکرران

ادتخا ميان گزینههای مختلف برای افراد جود دارد .از طرف ميان ارزشهای مطلو بمر هدررواره
تعارض جود دارد البته این تعارض به ميله دموکرام قاب ح ديس

(دبوی  :1383ص.)247

الکس د توکوی که قررادر بررهتمررخيص ضررعيت بسرريار دموکراتيررک بررود مزایررا خرروب هررای

1

- Carl Popper
- The Open Society and Its Enemies
3
- Politic Man
4
- Isaiah Berlin
2
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اجتنا داپذیر تاریخ برابری در حال گسررترش در ار پررای د ره مررذکور در دظررر مر گرفر  .از منظررر
توکوی آینیه مژاکوبن » 3ادق ،فرادسه بیترین ددوده ا ج د ران برابرخواه بررود (کادين،هررام :1397
ص .)22ادق ،کبير فرادسه در مال 1789مي،دی چيزهای بسياری را در این کمور متحول کرررد .ایررن
ادق ،از تأشيرا فلسف برخوردار بود حت اع،ميه حقوق بمر شهر دی فرادسه مصو مجلس
مل آن کمور جامعتر از معادل آمریکای خود بود با قاطعي بيمتری بهتعریف مفرراهيد هدچررون
حقوق بمر برابری عیال اجتداع پرداخ  .از هدينر اع،ميه مورد بحررث تررأشير ژر

عديررق

ادییمه فيلسوف هدچون ر مو را بر ادق ،فرادسه آشکار م مازد .این ادقرر ،بررر خرر ،ادقرر،
ليبراليسم 1668مي،دی اد،لستان که اشرا زميندار را قیرتدنی ددود اقتیار قیر مطلقه آنهررا را از
بين برد .ادق ،فرادسه کليسا را زمينگير اشرا

قیر های کوچک بادکهررا را تضررعيف ددررود.

آنچه فرادسویها از ادق ،امتق،ل 1776مي،دی آمریکای ها ديز بهعاری گرفتنی دظریه ادق ،بود ده
خود ادق،

یعن مبرابری برادری امتق،ل» .در اقع در زمان ادق ،آمریکا این مهاجردمينهررای

آمریکای بوددی که تأميس د ل های را دییه بوددی که شباه بسياری بهد لر هررای قرررن شررادزده
اد،لستان داش

در دهای عليه جورج موم شورییدی .از دظر آدان آزادیهای ریمهدار اد،ليس شان را

یک پادشاه متد،ر ظالم غصر کرده بود (ذکریا  :1387ص.)50-54

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

دموکراتيک را م دیی اما در عين حال به آن منتقی ديز بود .ا ادق ،کبيررر فرادسرره را بررهعنرروان دتررایم

1

توکوی در مال 1831مي،دی به آمریکا مررفر ددررود ی بعرریها در کتررا مدموکرامر در آمریکررا»

یادآ ری ددود که جامعه آمریکا در یک طبقه متومط ح شیه ام  .قوو ادقرر ،هررای پرريشگفترره
محرک کارآمی برای حرک افراد بهمد دموکرامر بررهشرردار رفتنرری .امررا گرراه ا قررا گسررترش
دموکرام با چالشهای ديز مواجه گردیی که یک از آنها جود حکوم های اقترریارگرا در بررر مررر
راه دموکرام بود .اما عليرغم ادق ،های مهد که اتفاق افتاددی تا مال 1900مي،دی یررک کمررور در
جهان دبود که دموکرام داشته باشی دموکرام به آن معنای که ما مر فهدرريم یعنر د لتر کرره بررا
ادتخابا آزاد بر مر کار آمیه باشی .لذا از مال 1940مي،دی بهبعی اکیر کمررورهای ار پررای آرام آرام
یک پس از دی،ری بهدموکرام رميیدی .در اقررع بيمررتر کمررورهای غربر دارای دموکرامر هررای
شیدی که در آنها شهر دیاد که بهمن قادود رمرريیه بوددرری حررق رأی داشررتنی .اکیررر کمررورهای

1

- Jacobins
- Democracy in America

2
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جهان ديز از مال 1989مي،دی بهبعی بهدموکرام دم

یافتنی (ذکریا  :1387ص.)55

 -2-3موانع پیشروی دموکراسی
چنانچه بخواهيم دموکرام را ر ش اعدال قیر ميام در دظر ب،يریم که ميام ها مجریادش
بهطور مستقيم یا غير مستقيم با آراء عدوم معين معرف م شودی باز این پرمش مطرح م شود که
آیا دموکرام بهترین ر ش یا حت ر ش خو برای برپای یک حکوم مطلو
2

رف ؟ بسياری از ادییمدنیان متفکران مطرح دموکرام از قبي ؛ مارمطو»

بهشدار خواهی

توکوی با برریگداد برره

این تئوری د،ریستنی چراکه آنها معتقی به این ضعي بوددی که دموکرام در رامررتای پيررادهمررازی
حکوم دموکراتيک دارای یکسری موادع معض ،بوده که بایست برای منجش ارزش دموکرام
مورد بررم

اکا ی قرار ب،يردی (کادين،هام  :1397ص .)33که در این رامتا در ذی به هف مررورد

از موادع معض ،دموکرام اشاره م گردد (شک شداره :)2
موانع و معضالت پیشروی دموکراسی

استبداد اکثریت

افزایش منازعات در
دموکراسی

تودهای شدن فرهنگ و

عوامفریبی در دموکراسی

اخالقیات
حکومت و رهبر ناکارآمد
غیر عقالنی بودن
دموکراسی

دموکراسی نقابی برای
فرمانروایان ستمگر

شکل شماره  :2موانع و معضالت پیشروی دموکراسی(منبع؛ کانینگهام :1397 ،ص)33
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 -2از نظر ارسطو مبنای تقسیمبندی حکومتها دو امر است؛ اولی کمی و دومی کیفی .از نظر کمی تعداد افراد حاکم و از
نظر کیفی نحوه و روش حکومت آنها مورد توجه بود .ارسطو با توجه بهشیوه حکومت و تعداد حاکمان نیز بهتقسیم-
بندی شش نوع حکومت پرداخت؛ «مونارشی»« ،آریستوکراسی» و «جمهوری» که پایه آنها فضیلت و حقیقت بود،
جزو حکومتهای خوب محسوب گردید و «الیگارشی» «تیرانی (استبدادی)» و «دموکراسی» که بر پایه خواست و
میل افراد بود ،جزو حکومتهای بد تلقی شدند (گلشنی و خداپرست :1395 ،ص.)12

در دموکرام گاه ا قا

در کام ترین شک تحقق یافترره دموکرامر دارای قرریرت لجررام

اکیری

گسيخته م شودی .اینها این د،راد را باعث خواهنی شی کرره در صررور پررذیرش ایررنکرره اگررر برره
شخص قیر مطلقه اعطاء شود م توادی از آن عليه رقبای ميام خود موء امتفاده ددایی .در اقررع
یک فرد مليبرتارین» 1که به ادیازه کاف رادیکال بر این با ر باشرری کرره هرگودرره دقررض آزادی فررردی
داشایس

ام

احتدا ًال حکوم

اکیری

را امتبیادی م دادی (کادين،هام  :1397ص.)34-35

 -2-3-2تودهای شدن فرهنگ و اخالقیات
گاه ا قا مدکن ام

دموکرام بازتا های فرهن،ر دررامطلوب بررهددبررال داشررته باشرری چراکرره

احتدال دارد در یک دموکرام امتادیاردهای فرهن ،اکیری

به امتادیاردهای غالر تبرریی گرددرری

چهبسا که این امتادیاردها بهلحاظ فرهن ،تباه کننیه ديز باشنی این یعن اینکه توده مردم با چيررزی
غير از پيرامت ،فرهن ،راض م شودی اد،يزه اقع برای اکیری
رامتای آن بهپيمرف

جود دخواهرری داشر

کرره در

حدای از هنر فرهنگ مطلو بپردازدی .در اقع هن،ام که اکیریر

تسررلط

ميام م یابی از عرصهها پهمرده م شودی .زیانبارتر اینکه آنهای کرره بررا دیرریگاههررای اخ،قر یررا
اجتداع

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

 -2-3-1استبداد اکثریت

ميام اقليت خود این موارد را گوشزد م کننی در اقع خود را بهخطر م ادیازدرری ایررن

یعن هدان کاری که مقراط هن،ام آنرا در جامعه درک کرد که هدان آتن دموکراتيک ا را محکرروم
بهمرگ ددود (کادين،هام  :1397ص.)36
 -2-3-3حکومت و رهبر ناکارآمد
یک حکوم دموکرام زماد داکارآمی ام

که دد خواهی یا دد توادرری اقرریاما منامررر برررای

تحصي اهیا جامعه تح حاکدي خود را ادجام دهی .منظور این خواهی بود کرره توادررای شررک -
ده به اهیا ممترک ددبال ددودن آن بهکل از دم رفته ميامر هررای دموکراتيررک در اصر
بهعرصهای برای اع،م منافع متنازو تبیی گردیرریه امر  .در اقررع ایررن معضر از خررود دموکرامر

 - 1در زبان فارسی لیبرتارین« »Libertarianبه آزادیخواه ترجمه شده است .اما در فلسفه غرب لیبرتارین به-
کسی گفته میشود ،که خواهان حداکثر استقالل و آزادی انتخاب است و بر آزادیهای سیاسی ،اجتماعات
داوطلبانه و اولویت قضاوت فردی تأکید بسیار فراوانی دارد (کانینگهام :1397 ،ص.)34
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آبمخور م گيرد چراکه برابریخواه دموکراتيک باعررث ممررر عي زدایر از اقترریار بررارزتر از آن در
دهادهای از قبي ؛ خادواده کليسا میرمه حت ارتش خواهی شی به این صور همزمان فضای اجتداو
عدوم را که اشتراک اهیا اجتداع در آن احساس م شی از مردم گرفته شرریه در کر احترررام برره-
رهبری را از بين م برد .در اقع این بیگداد ها ذهن ادییمدنیی مادنرری الکسر د توکویر را بررهخررود
ممغول ددود .از دظر ی دموکرام بههدان دليل که فرهن ،دازل به جود مر آ رد رهبرادر در مررط
متومط ديز توليی م کنی .توکوی معتقی ام

حت اگر رهبری قرروی مطلررو حکومر را در دمر

گيرد بهمبر امار در دم مردم که دارای منافع متنوع هسررتنی قررادر بررهددبررال ددررودن پررر ژههررای
بلنیمی

گستردهای به ادیازه ک جامعه دخواهی بود (.)Crozer, 1975: p158-159

 -2-3-4افزایش منازعات در دموکراسی
مکارل امدي » 1درباره افزایش منازعا در دموکرام معتقی ام ؛ اگر دموکرام م توادی در ک کارکرد
مؤشری داشته باشی ديازمنی جدعيت بهدسب هداهنگ ام

هن،ام که در جامعهای اخت،فررا عديررق

مادیگاری جود داشته باشی دموکرام موجر تمییی داهداهن ،م شررودCrozer, 1975: p166-( .
 .)167یک از ف،مفه قرن بيستم فرادسه بهداممرده ژیرار» 1در اینباره معتقی ام ؛ مهدواره خطر ادهیام به-
ميله چرخههای خمود ادتقامجویاده هر جامعه ادساد را تهییی م کنرری .یررک راه کنترررل ایررن خطررر
محی دی های قادود

ضع شیه تومط د ل ام  .راه دی،ر قرباد کردن در منامک مذهب بهجررای

ادتقامگيری از هدسایه متخاصم ام (.)Gagnon, 1994: p160-162
 -2-3-5عوامفریبی در دموکراسی
از منظر ارمطو دموکرام تا جای قاب تحد خواهی بود که بهقررادون پایبنرری بدادرری تحر مررلطه
طبقه متومط باشی یا حال لجام گسيخته بهخود ب،يرد تبیی بهحکوم افراد بسيار شررود کرره در
این صور شبيه پادشاه جباراده ام  .در هر د صور فرمادر ای به امطه حکم ام
قیر دامتنامر در دم آنهای ام

درره قررادون

که م توادنی یا بهمد پادشاه یا بررهمررد مررردم عررادی

متدای شودی که در هر د حال مزایررای ميامر آنهررا در مررایه حکومر

پادشرراه یررا حکومر

دموکراتيک پنهان م شود .از دظررر ارمررطو ایررنهررا بررهترتيررر مچاپلومرران دربرراری» معرروامفریبرران
دموکراتيک» هستنی .در اقع آنچه ارمطو را د،ران م کرد این بود که این قیر کنترررل دمرریه مر -
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- Carl Schmitt
- Rene Girard

1
1

بردی .مکلود لفور » 2دظریهپرداز دموکراتيک فرادسوی ديز مرچمرردههررای امررتعیاد یررهه دموکرامر
برای مي بهعوامفریب را اینگوده ابراز م دارد که؛ در دموکرام اکیری مادنرری یررک پادشرراه یررا طبقرره
آریستوکرا حاکم ام
اقع

تفا

در اینجا ام که از آنجای که پادشاه

آریستوکرامر افرررادی

قاب شنامای هستنی اما مردم پرريش از آنکرره اکیریر باشرری مفهرروم ادتزاعر امر  .ایررن

اقعي دهتنها عوامفریب را که ميام میاران مپوپوليس » 3اغلررر آرز ی آنرا داشررتنی فررراهم مر -
مازد بلکه بر مر ماقتیارگرای » 4دقا دموکرام ديز م زدی .گاه ميام میاران پوپوليسر

ديررز در

این مسير موفقي های را کسر ددوددی .آدان در این دکترین مررردم را در کررادون قرررار داده هرری از
ميام

برای مردم معرف م کننی (کادين،هام  :1397ص.)40-42

را تأمين حیاکیر رفاه رضای

 -2-3-6دموکراسی نقابی برای فرمانروایان ستمگر
گاه ا قا دموکرام مدکن ام

در ذا خود متد،راده باشی .برخ دظریررهپررردازان برره یررهه در

جریان ميام چپ این دغیغه را داردی که دموکرام با فراهم آ ردن دوع دقررا پوشمر اجررازه
اعدال فمار تعیی بر دی،ران یا حت تسهي آنها را م دهی .در اقع در اینگودرره مرروارد حکومر
تح ملطه مرداد از طبقا متومط باالی دهاد غالر یک جامعه ام

که منافع خاص خود را پر

م گيردی برای اینان دموکرام تبیی به ابزاری برای متد،ری م شود (.)Pateman, 1970: p37

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

توادس بهراحت بهدم افرادی بيافتی که برای افکار عدوم دقش بازی کرده در آن دمر

مر -

 -2-3-7غیرعقالنی بودن دموکراسی
بسياری از ضی دموکرا های د ران بامتان آریستوکرا های ادق ،فرادسرره آمریکررا دموکرامر
را به این معنا غيرعق،د م دادستنی که حکوم ِ تودههای مردم دادان ام

دد توادی خوامررتههررای

آدان را درک کنی یا اینکه دير های هيجاد آدان را محی د ددایی حت گاه افسررار گسرريخته مر -
شود .از طرف دظریهپردازان معاصر دموکرام بهگودهای دی،ر بهقضيه م د،ردی .آنها دقطرره عزیدر
خود را ا لوی بنیی ترجي های مورد دياز افراد م،ک قرار م دهنی (کادين،هام  :1397ص.)46
 -2-4معرفی اندیشه دموکراسی مشارکتی
مارکسيس های مرخورده از قرباد آزادی در ازاء برابری بهتی ین برداشر جییرریی از دموکرامر
یعن دموکرام ممارکت پرداختنی تا ادییمه آزادی ممارک را در مردم فراهم آ ردی .دظریهای کرره
2
3
4

Claude Lefort
Populist
- Authoritarianism
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الهام یافته از دظریا مجان امتوار مي » 1در مورد پر رش خویمتن دظریه

بیین طریق شک گرف

2

دموکرام مستقيم مژان ژاک ر مو»

دییگاه مکارل مارکس» 3در مورد برابری اجتداع

اقتصررادی
4

بوده ام  .از طرف دی،ر این دظریه از موی برخ مارکسيس های معاصر ديز مادنی؛ مکار ل پيتدن»
5

مديکوس پوالدزاس»

به یهه مم .ب .مکفرمون» 6ارائه گردیی (عدادی  :1393ص.)4

بهطور کل در میل دموکرام ممارکت حق مسا ی برای تکام شهر دیان تأمين منافع آدان صرررف ًا
در یک جامعه ممارکت در دظر گرفته م شود ممارک شهر دیان در دهادهای اصل جامعرره مادنرری؛
مح کار محله فعالي های احزا ممارکت در قالر مرراختارهای پارلدررانگودرره یررا کن،رررهای از
خصوصيا بارز این دوو دموکرام بهشدار م ر د .در دهای برای تحقق اهیا دموکرام ممارکت
بهحیاق رمادین قیر بور کرام غيرمسئول در زدیگ عدوم

خصوص ضر ری شدرده شیه

ام  .مآلن د بنوا» 7ادییمدنی دویسنیه فرادسوی ديز در کتا متأمل در مباد دموکرام » اصررول را
بهعنوان مباد دموکرام ممارکت برشدرده ام

که بهعنوان شعار جنبش دادمجوی چپ جییرری در

مال 1960مي،دی مطرح گردیی این اصول در دهههای 1970 60مي،دی در متن طبقه کارگر جای
باز کرد این اصول در برگيردیه این شاکله اصل بوددی کرره شررهر دیان بایسررت در تصررديمگيریهای
حکومت ممارک

اقع

فعال داشته باشنی (تقوی  :1383ص.)32

لذا جان امتوار مي ادییمدنی مطرح اد،ليس در اشر ک،ميک خود بهدررام؛ مدربرراره آزادی» کرره آنرا
در مال 1859مي،دی منتمر ددود این تذکر را بهصراح بيان داشررته امر

کرره هرچقرریر کمررورها

دموکراتيکتر م شودی مردم کمکم به این فکر م افتنی که اهديت که بهمحی د کررردن قرریر د لر
م داددی بيش از ادیازه بوده ام

این مسئله صرررف ًا اکنمر برروده امر

در مقابر حاکدرراد کرره

منافعمان در تضاد با منافع مردم قرار داشته ام  .لذا هن،ام که مررردم در یررک کمررور متصرریی امررور
م شودی دی،ر احتياط الزم ديس  .پس موضوو دموکرام محی د کردن قیر ديس
به ادباشت ،قیر

دحوه امتفاده صحي از آن ام

بلکرره توجرره

بررههدررين خرراطر بسررياری از ليبرررالهررای قرررن

1

- John Stuart Mill
- Jean Jacques Rousseau
3
- Karl Marx
4
- Carole Pateman
5
- Nicos Poulantzas
6
- Crawford Brough Macpherson
7
- Alain De Benoist
2
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یک د ل هن،ام که دموکراتيک م شود فکر م کنی خودمختاری مطلق دارد ایررن مر توادرری برره-
تدرکز قیر منجر شود .تدرکز قیرت که اغلر با ابزارهای فراقادود صررور مر گيرررد بررهطررور
حتم دتایم تلخ بهددبال دارد در دهای آنچه حاصر مر شررود شرربيه دیکترراتوری امر

فقررط

ممر عي آن کد بيمتر ام  .از طرف دی،ر د ل های دموکراتيک که قیر را تصر مر کننرری
بهطور معدول کمورهای منضبط با شبا را ایجاد دد دداینرری .یررک د لر
کارآمی متفا
باعث شیه ام

ام

مقترریر بررا یررک د لر

در اقع این د با یکیی،ر دامررازگار هسررتنی .اشررتباه در درک ایررن د مفهرروم

بسياری از د ل ها از تمکي د ل های مقتیر متدرکررز در آمرريا حدایر

دداینرری.

در قرن دوزده در ار پا به یهه در کمورهای مادنی اد،لستان مرروئی ممررارک ميامر افررزایش پيرریا
 ،قرریرت
ددود در عوض در کمورهای دی،ر مادنی فرادسه پر س که در آنها دمت،اه ملطن عدر ً
متدرکز داش

غيردموکراتيک شین قرریم برداشررتنی .بررا ایررنحررال در

در دهای بهمد غيرليبرال

قرن بيستم د ر دی مهم درباره دموکرام ر بهگسترش بود؛ مقررا زدای از دموکرامر

مقرراتر

ددودن مرمایهداری که در هر د تجربه در آن برهه زماد افراط زیررادهر یهررای فرا ادر صررور
گرف  .در اقع این د ر دی راهح های منطق برای ح ممک ،آن زمان ديز بهشدار م رفتنی کرره
مؤشر اقع دمیدی (ذکریا  :1387ص.)117-122

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

هيجیه دوزده دموکرام را دير ی م دادستنی که م توادی آزادی را تضعيف کنرری .از طرفر دی،ررر

 -2-5تضادهای اندیشه مردمساالری اسالمی با دموکراسی مشارکتی
در یک جدعبنیی بایست اذعان ددود که در شرایط کنود جوامع ام،م بررا موضرروو مررردممرراالری
ام،م

طراح مباد دظری آن در چالش تضاد با میلهای دموکرام به یهه حت بهترررین درروو

آن یعن دموکرام ممارکت قرار دارد .البته از جهت دی،ررر ديررز دویسررنیگان ادییمرردنیان بسررياری
درباره مردمماالری امرر،م بحررث کررردهادرری هررر یررک از زا یررهای خرراص برره اعتبرراری یررهه
مردمماالری ام،م را مورد بررم قرار دادهادی .برخ با توجه بهجلوههررای ظهررور شاخصررههررای
تجل یافته ادواو حکوم های مردمماالر بعض دی،ر با توجه بررهتررأشير دفرروذ ادررواو دظریررههررا در
حکوم های مردمماالری ام،م حت میلمازی ديررز ددررودهادرری .کرره بهترررین ددودرره آنرا ممهرریی
معيیی» در کتاب تح عنوان؛ممردمماالری دینر از منظررر حضررر آیر

اهلل خامنررهای» برره ادجررام

رمادیه ام  .ایمان در کتابش آ رده ام ؛
ماز منظر رهبر ادق،

حکوم ام،م

دظام مردمماالری ام،م بر مه پایرره زیررر شررک گرفترره
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براماس آن دظام ميام ممر عي
✓

م یابی»( :معيیی  :1392ص)114

جود یهگ ها ص،حي های دین مادنی؛ فقاه

درای

عیال

✓ بهقیر رميین کارگزاران دظام ام،م مبتن بر ادتخابا

رضای

✓ کارآمیی توادای اداره کمور تومط کارگزاران بعی از ادتخا

در حاکم ام،م
مردم

کسر قیر

حال این دکته ديز دبایست دادییه گرفته شود کرره مررردممرراالری امرر،م بررا دموکرامر ممررارکت در
اموری هدچون؛ ادتخابا

آزادی ميام برابری عیال اجتداع

در د،اه کل این د تفا

های امام باهم داردی .چراکه دین مبين ام،م خیا را محررور قرررار داده

برای ادسان کرام

ارزش قائ ام

قادونگرای ممترک هستنی امررا

اما دموکرام ادسان را محور هده چيررز مر دادرری .ممررر عي

حکوم مردمماالری ام،م اله ام

اما ممر عي دموکرامر از مررردم امر  .در دیررن امرر،م

مطلو حاکم ام

اگر دمتورا دین بهخوب اجرا شود میینه فاضررله مررورد

ارزشهای حقيق

دظر ام،م محقق خواهی شی زیرا اضع قادون که آگاه بهمرش

فطررر ادسررانهررا امر

قرروادين

تمریع م کنی که مطابق با فطر آنها بوده هی آن تکام ُبعی معنوی ترأمين ديازهررای مررادی
جسداد ا ام  .ام،م آزادی اقع ادسانها را در پرتو کرام ادسان تأمين کرده با اصر عرریال
بين د مفهوم برابری آزادی هدرراهن ،کررامل برقرررار مر ددایرری جامعرره را برامرراس برررادری
هدکاری بهمد

کدال موق م دهی .از اینر در مردمماالری امرر،م منظررور از ممررارک مررردم؛

تعيين مردوش ميام  -اجتداع خود جه ترأمين خوامررتههررای فررردی ديسر
مسئولي

بلکرره از موضررع

بهعنوان یک تکليف شرع به آن د،ریسته م شود درحال که دموکرام ممررارکت حررا ی

چنين یهگ ديس ( ل زاده  :1394ص.)2

 -3نتیجهگیری:
هی از ارائه تهيه این مقاله؛ م اکا ی ادییمه مررردممرراالری امرر،م امررام خامنررهای بررا دموکرامر
ممارکت

معرف موادع پيشر ی دموکرام » بود که در این په هش ال،وها میلهررای ارائرره شرریه

در مردمماالری ام،م

ديز دموکرام ممارکت مورد په هش قرار گرف  .بررم های ادجام شرریه

مبين این بود که در این خصوص ادییمه دظریهپردازان غرب پيش از هر چيز بيانگر این دکترره امر
که دموکرام
122

ر شهای دمکراتيک یکسان دبوده م توادی تجليا مختلررف متنرروع پيرریا کنرری.

ایران ام،م با موضوو مردمماالری ام،م میدظر ادییمههررای مقررام معظررم رهبررری حضررر امررام
خامنهای طراح مباد دظری آن در چالش تضاد با مرریلهررای دموکرامر برره یررهه دموکرامر
ممارکت قرار دارد .لذا مردمماالری امرر،م مرریدظر ادییمررههررای ميامر مقررام معظررم رهبررری بررا
دموکرام ممارکت در بسياری از موارد دارای اخت ،امر
ماالری ام،م در د،اه مقام معظم

رهبری(میظلّهالعال )

چراکرره یکر از یهگر هررای مررردم-

بوم بودن مردمماالری بود کرره در دظررر ایمرران

مردمماالری ام،م با دموکرام ممارکت در اموری هدچررون؛ ادتخابررا
عیال اجتداع

آزادی ميامر برابررری

قادونگرای ممترک هستنی اما مردمماالری ام،م ر یکردی بهغر

درریارد بررا

دموکرام ممارکت از دظر پيادهمازی اصول مباد دا آن دارای تضرراد مر باشرری چراکرره مررردم-
ماالری ام،م د،اه خرریامحوری بررههدرره امررور داشررته در حاليکرره دموکرامر هررا بررهخصرروص
دموکرام ممارکت ادسان را محور هده امور قرار داده ام  .ع ،ه بر آن جهررانبينر مررردممرراالری
ام،م هیای اجتداع بهموی منافع مادی معنوی دديوی اخر ی هد،ام بررا یکرریی،ر امر
قرباد کردن حيا اخر ی بهپای لذ های دديرروی را ددر پررذیرد اراده ادسررانها مبتنر بررر توافررق
عدوم

قرارداد اجتداع را اص

مبنای حرک اجتداع قرار دد دهی با محررور قرررار دادن اراده

تمریع اله در قالر آموزههای حياد اراده ادسانها را در طول تابع اراده اله قرار م دهرری .ایررن
حاکدي

حاکديت مبتن بر دین ام،م ام

ادسانها در تدام زمانها ام

مقالۀ پژوهشی :معرفی اندیشه سیاسی مردم ساالری /...بهزاد مرادیان مرادحاصلی و همکاران

اهدي این بحث هن،ام افز ن شی که بررم ها در این تحقيق دمان داد؛ در شرررایط کنررود جامعرره

دین که میع پامخ،وی بهديازهای فردی اجتدرراع

جامعي آموزههای آن در ک،م اله تصررری شرریه امر  .در بررا

موادع پيشر ی دموکرام ديز دتایم ارزشدنیی بهدم آمی مصررادیق از قبير ؛ مامررتبیاد اکیریر »
متودهای شین فرهنگ اخ،قيا » محکوم

رهبر داکارآمی» مافررزایش منازعررا در دموکرامر »

معرروامفریبر در دموکرامر » مدموکرامر دقرراب برررای فرمادر ایرران مررتد،ر» مغيرعق،در بررودن
دموکرام » احصاء گردیی.
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 کتابنامه منابع فارم : کتا ها:.1

امامخامنهای ميیعل

.2

ایدان محدیتق

دموکرام

 1381حییث شکوفای
ک،تهمادات

تهران دمر ظفر.

احدی ( )1393مقایسه مؤلفررههررای پرراراداید در ليبرررال

مردمماالری ام،م با تأکيی بر مفرراهيم ادسرران آزادی تهررران دمررر مرکررز ال،رروی

ام،م ایراد پيمرف .
.3

پوپر کارل ( )1380جامعه باز دشدنان آن ترجده عز اهلل فوالد دی تهررران ادتمررارا

خوارزم .
.4

تقوی ميیمحدیداصر ( )1389ال،وهای دموکرام ( )1تهررران فصررلنامه علرروم ميامر

شداره.22
.5

قرباد

.6

کادين،هام فرادک  1397دظریههای دموکرامر (مقیمهای ادتقررادی بررر دظریررههررای متررأخر

امير ( )1395مقاال ميام (فلسفه ميام  )1تهران دمر خاده کتا .

دموکرام ) ترجده معيی خا ریدهاد تهران ادتمارا
.7

دديای اقتصاد.

معيیی مهیی ( )1392مردمماالری دین از منظر حضررر آیر

اهلل خامنررهای تهررران

دمر مرکز امناد ادق ،ام،م .
.8

لوبوزت

.9

ميراحدیی منصور ( )1388دظریه مردمماالری دینر

جيادکا ( )1367درس این قرن ترجده عل پایا تهران ادتمارا

طرح دو.

تهررران ادتمررارا دادمرر،اه شررهيی

بهمت .
.10

ميراحدیی منصور ( )1393ام،م دموکرام ممارکت

.11

دور زی محدرریجواد ( )1391دظررام ميامر امرر،م تهررران دمررر مؤمسرره آموزشر

تهران دمر د .

په هم امام خدين (ره).
 مقاال معتبر:.12

خرمماد محدیباقر امين

پر یز ( )1396ال،وی پيمنهادی برررای تبيررين دظریرره مررردم-

ماالری دین آی اهلل خامنهای تهران فصلنامه علوم ميام
.13
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داراب

عل

( )1391مردممرراالری دینر

مال 20شداره .77

ارتبرراط آن بررا تومررعه ميامر در جدهرروری

ذکریا فریی ( )1387آینیه آزادی؛ ا لوی

ليبراليسم بر دموکرام

تهران ادتمررارا طرررح

دو.
.15

عدادی عباس ( )1393دموکرام

مؤلفهها شرراخصهررا حاکدير

ميام

دظام ميام

علوم ميام

.16

کرم مله عل

( )1393ال،وی مردمماالری دین

مررردم ممررر عي

تهران فصلنامه ميام په همکیه باقرالعلوم(و).
امني

تهران فصررلنامه مطالعررا

مل

راهبردی مال  17شداره.2
.17

قامد  ,زهرا بهزادی محدیحسين ( )1393بررم جای،اه رهبررری ادییمرره ميامر

حضر آی اهلل خامنهای در مردمماالری دین اردبي ادتمارا اداره ک فرهنگ ارشاد امرر،م
امتان اردبي .
.18
پيمرف
.19

گلمن

تهران پنجدين کنفرادس ال،وی ام،م ایراد پيمرف .
محدرریی منرروچهر ( )1380مررردممرراالری دینرر در دظررام جدهرروری امرر،م یررا

تئودموکرام
.20

تهران فصلنامه دادمکیه حقوق علوم ميام

شدازه.54

ميراحدیی منصور ( )1386دظریه ادتقادی دو دظم دمکراتيک ممررورت

ماالری دین
.21

عليرضا خیاپرم

یودس ( )1395مباد حکوم

در ال،وی امرر،م  -ایرادر

تهران په همنامه علومميام

دبوی ميیمرتض

ال،رروی مررردم-
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