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یافتهها :با اوجه به اینكه اوسله اسالمی به ملنای اوسله انسا و رسید
به مقام و منز انسا کامل و بهبود محیط مادی و فرهنگی ،اجتمراعی و
سیاسی به مثابه مفهومی فراگیر بوده و ابلاد اخال ی ،ملنوی و مرادی را در
بر میگیرد .از این رو ،در گفتما مردم ساالری دینری ،اوسرله ،فلرا یتی
هدفمند و ارزش محور و دینی  -انسانی القی مریشرود کره هردف از آ ،
افزایش آسایش و آرامش انسا در امامی ابلاد وجرودی اسر راا چنرین
گفتمانی میاواند زمینهساز اوسله سیاسی در امام ابلادش گردد.

واژگان کليدي
مردم ساالری دینی ،گفتما  ،جمهوری  ،اسالمی  ،اوسله سیاسی

 .1مقدمه و بيان مسئله

ایده جمهوری اسالمی بر اساس تفكر سازگاری میان حكومت دینـی و مشـارکت مردمـی م ـر در
آرای امام خمینی شكل گرفت .در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،نیز وجوه مدنی حكومـت بـا
وجوه دینی آن ،در الفت و سازگاری به سر میبرنـد .و گمـان دسـتانـدرکاران تـدویآ آن و در ر س
همه ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ،چنیآ بوده؛ که مشارکت مردمی و وجـوه مـدنی حكومـت ،زمینـه
تحقق حاکمیت دیآ و التزام به تعالیم شرع را همراه با مصالح مردم فـراهم مـیآورد( .امـام خمینـی،
)438 - 431/4 :3118اندیشه جمهوری و مردم ساالری نهفته در آن پـ

از انقـالب اسـالمی طـی

رفراندوم دوازدهم فروردیآ  ،3158در زندگی و حیات سیاسی ایرانیان نهادینـه شـد و مـدل حكومـت
ایران ،به جمهوری اسالمی تغییر شكل و محتوا داد و اولیآ دولت دوران مدرن با اتكـا بـه خواسـت
مردم و احكام اسالمی پدیدآمد .در سالهای پ

از پیروزی ،نیروهای سیاسـی – فكـری مختلفـی در

صحنه سیاسی کشور ظهور یافتند که میتوان آنها را به دو جریان کلی سـكوالر و مـذهیی تقسـیم
نمود .نیروهای سكوالر شامل گروههای سیاسی چپگرا (کمونیست ،سوسیالیستها و  )...و گروههای
سیاسی لییرال (جیهه ملی و  )...بودند که بر اسـتقرار حكـومتی غیـر دینـی و سـكوالر  -بـه عنـوان
حكومت م لوب خود  -پای مـیفشـردند .ایـآ گـروه بـا تأکیـد بـر دموکراسـی ،از «جمهـوری» یـا
«جمهوری دموکراتیک» به عنوان حكومتی غیردینی حمایت میکردند .در مقابل نیروهای مـذهیی از
الگوهایی با عنوان «جمهوری اسالمی»« ،جمهوری دموکراتیک اسالمی» و یا «حكومـت اسـالمی»
دفاع میکردند .طرفداران ایآ دیدگاهها در سالهای اول انقالب بـا یكـدیگر بـه چـال

برخاسـتند و

چگونگی احقق گفتما مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایرا ...
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نظریات خود را در نشریهها ،روزنامهها و سخنرانیها م ر نمودنـد .نگـاهی گـذرا بـه روزنامـههـا و
نشریههای اسفند  3151و فروردیآ  3158به خوبی بیانگر ایآ مدعاست .امام خمینـی در مواجهـه بـا
ایآ مواضع ،در برخی از مصاحیههای خود اعالم کرد ،حكومت پیشـنهادیاش بـرای آینـدهی کشـور
«جمهوری اسالمی» است  -که باید به آرای عمومی واسالمی متكی به قانون اسالم» تعریـ کـرد.
(امام خمینی .)344 - 5 :3181 ،بنابرایآ حكومت از دیدگاه امـام خمینـی در عصـر غییـت هم ـون
ژانوس دوگانهای است که بر دو پایه ،بنا گذاری میشود؛ یكی مردم ساالری و دیگـری دیـآ .یعنـی
شكل حكومت ،ساختار سیاسی و نحوهی آرای

نهادهای آن م ابق با آخریآ دسـتاوردهای بشـری،

یعنی جمهوری است و لذا امام بارها در تفسیر واژهی جمهوری ،مـیفرمودنـد کـه منظـور مـا همـان
جمهوری متداول است( .جمشیدی )645 :3188 ،ولی محتـوای آن براسـاس عقیـده اکثریـت مـردم
ایران ،اسالمی میباشد .در مجموع محور چنیآ گفتمانی را کلمهی قانون تشكیل میدهد « :حكومت
دینی یعنی حكومت قانون الهی» (امام خمینی )14 :3183 ،برهمیآ مینا مسئله مهم چگونگی تحقـق
گفتمان مردم ساالری دینی وشاخصههای متمایزآن از جمهوریت در مفهوم کالسیک خود اسـت کـه
در فرهنگ سیاسی ما استیال یافته است .اما مهمتر از آن بـا توجـه بـه اهمیـت محتـوا از یكسـو و
قابلیت تفسیر دیدگاهی ایآ چنینی از سوی دیگر همراه با اقتضائات عصـری ایـآ پرسـ
می گردد که در چنیآ نگاهی و با توجه به نق

م ـر

محتوایی دیآ در گفتمان مردم ساالری دینـی از

منظر امام خمینی ،ارتیاط نظریه با مسائل کارکردی و عملی جامعه یعنی توسعه و رشد سیاسی چگونه
میتواند مورد تیییآ و بررسی قرار گیرد؟ در پاسخ بر اساس مدل قوام بخشـی سـاختار  -کـارگزار ،دو
نهاد دیآ و مردم ساالری در منظومه فكری امام خمینی و روند انقالب اسـالمی بـه صـور گونـاگون
همدیگر را تقویت کردهاند و بویژه محتوای ایآ نگرش ترکییی بر ویژگـی خـات توسـعه اسـالمی -
انسانی به معنای توسعه انسان برای رسیدن به منزلت انسان کامل و بهیود محیط مادی و معنـوی او،
به مثابه فعالیتی هدفمند و ارزش محور تاکید دارد که هدف از آن ،کمـال و سـعادت افـراد جامعـه در
تمامی ابعاد است .برایآ مینا در چنیآ گفتمانی امكان تحقق توسـعه سیاسـی علیـرغم تفسـیر بـردار
بودن راب ه ،وجود دارد .گردآوری دادههای پژوه

کتابخانهای و اسنادی اسـت و رویكـرد پژوهشـی

ایآ نوشتار تحلیلی  -تییینی بوده وبر تحلیل محتوای کیفـی متمرکـز اسـت و در گـروه پژوهشـهای
نظری راهنمای عمل قرار میگیرد.
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 .2بنيان نظري بحث
 .1 .2واقعيت دو بعدي

واقعیت آن است که حكومت والیی یا جمهوری اسالمی مورد نظر امام خمینـی بـه عنـوان حكومـت
قانون (جمشیدی ،)483 - 486 :3188 ،تنها مدل خاصی از دموکراسی و مشارکت مردمـی را برمـی-
تابد و با هر مدلی از دموکراسی سازگار نمیافتد .مدلی که مخال ضروریات اعتقـادی اسـالم نیاشـد
(امام خمینی )21/26 :3116 ،در نتیجه چنیآ پدیدهای حكایت از یک واقعیت دوبعـدی و ژانوسـی
دارد نه دو واقعیت مرتیط .ایآ واقعیت ،بوضو بر قانون اساسی جمهوری اسالمی سایه افكـآ بـوده
است؛ به عنوان مثال ،در ایآ قانون ،شریعت اسالمی شأن و جایگاه فرا دستوری دارد؛ یعنی نـه ر ی
مردم و نه نمایندگان مردم ،هیچ یک نمیتوانند حكمی از احكام دیآ و قـانونی از قـوانیآ شـریعت را
ملغی و نسخ کنند( .جمشیدی )111 - 111 :3188 ،ایآ موضوع به صراحت در مقدمه قانون اساسی
جمهوری اسالمی با عیارت «براساس اصول و ضوابط اسالمی» (خیرگان قانون اساسی :مقدمه) لـذا
وجوه مدنی حكومت دینی در چارچوب شریعت جای میگیرد .اما در همیآ مقدمه و در ادامـه عیـارت
باال با صرحتی بینظیر آمده است «که انعكاس خواست قلیی امت اسـالمی مـیباشـد( ».خیرگـان
قانون اساسی :مقدمه) .پ

فرض اسای اینست که جمهوری اسـالمی واقعیتـی دو بعـدی و ژانوسـی

است .اینست که به گفته امام خمینی «جمهوری اسالمی» نظیـری در جهـان سیاسـت نـدارد( .امـام
خمینی )4:231 :3163 ،زیرا خواست قلیی مردم و شریعت (اسالمیت) را یكی میبینـد .طییعـی اسـت
که در عیارت فوق مفهوم امت اسالمی محدود به ایران است زیرا ایآ قانون اساسـی جمهـوری
اسالمی ایران میباشد .زیرا در ایآ انقالب ،حكومت اسـالمی «خواسـت دیرینـه مـردم مسـلمان»
(خیرگان قانون اساسی :مقدمه) ایران است
بنابرایآ ،مهمتریآ ابتكار امام خمینی و قـانون اساسـی در خصـوت ارتقـای مفهـوم جمهـوری،
ترکیب آن با محتوای اسالم بوده است .امام و قانون اساسی با تكیه بر ایآ نكته کـه اکثریـت غالـب
مردم کشور مسلمانند ،مفهوم جمهوری را مقید به دیآ اسالم میکند و مردم نیز چون ایـآ شـكل از
حكومت را موافق با باورها و ارزشهای اعتقادی خود مـیبیننـد بـا اکثریـت  %38/2آراء بـه آن ر ی
مثیت (خیرگان قانون اساسی :مقدمه) میدهند در ایآ مدل ارتیاط مابیآ دیآ بـه عنـوان مجموعـه
باورها یا ماده و محتوای حكومت و مردم ساالری به عنوان صورت (قالب و شـكل) حكومـت ،شـكل
میگیرد .ایآ موضوع در ادامه در مقدمه بـا عیـاراتی چـون «مكتیـی و اسـالمی بـودن»« ،محتـوای
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اسالمی انقالب ایران»« ،اکنون بر آن است که با موازیآ اسالمی جامعه نمونه (اسـوه) خـود را بنـا
کند ».و « در آن انسان با ارزشهای واال و جهانشمول اسالمی پرورش یابد( ».خیرگان قانون اساسی:
مقدمه) .دراصول قانون اساسی نیز مانند اصل 2و 4و1و31و33و...ایآ موضوع مورد توجه قـرار گرفتـه
است .به عنوان مثال در اصل چهارم قانون اساسی نیز به صورت زیر آمده است« :کلیهی قـوانیآ و
مقررات باید بر اساس موازیآ اسالمی باشد( ».خیرگان قانون اساسی :اصل ) 4ایآ درحالی است کـه
در عیآ تاکید فراوان در مقدمه بر اسالمی بودن انقالب و مسلمان بودن مردم ایران و اینكه اصـل
اسالمیت به عنوان خواست و اراده مردم مورد توجه قرار گرفتـه اسـت ،اتكـاء بـه آرای عمـومی و
خواست مردم نیز جداگانه مورد توجه و تاکید است .به عنوان مثال در مقدمه عیارات «ملت ایـران ...
تصمیم نهایی و قاطع خود»« ،تیلور آرمان سیاسی ملتی همكی

و همفكـر»« ،سـرردن سرنوشـت

مردم به دست خودشان» و( ...خیرگان قانون اساسی :مقدمه ) موید ایآ معناست .هم نیآ در اصـل
ششم ،اتكاء بر آرای عمومی مورد تأکید قرار گرفته است( .خیرگان قـانون اساسـی :اصـل )6در اصـل
بیست و هشتم نیز مصالح عمومی در کنار اسالم و همراه با آن ذکر شده اسـت( .خیرگـان قـانون
اساسی :اصل )28ایآ موضوع مورد تاکید امام خمینی نیز قرار گرفته است .برای مثال تاکید دارد کـه:
«جمهوری اسالمی ،متكی به آرای عمومی و قوانیآ اسالمی خواهـد بـود» (امـام خمینـی5 ،3118 ،
)214:
 .2 .2محتوا و صورت پديده جمهوري اسالمي

همانطور که بیان شد ،امام خمینی تحقق نظام سیاسی مـردم سـاالری در عصـر خـود را جمهـوری
اسالمی میداند که با شرایط مورد نظر دیآ و با پشتوانهی آرای عمومی ،اجرا کنندهی احكـام اسـالم
است( .امام خمینی )344 :5 ،3118 ،ایشان دربیان ایآ نوع حكومت ،قائل است که الگـوی حكـومتی
متیوع ما همانا شیوهی حكمرانی پیامیر و امام علی و متكی به نظـر عمـوم اسـت( .امـام خمینـی،
 )114 :4 ،3118شهید صدر نیز در پی

نوی

خود بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران تاکیـد

دارد که ان الشریعه االسالمیه هی مصدر التشریع ( ...صدر )22 :3113 ،ب ور کلی ،بررسی آرای تمـام
رهیران انقالب اسالمی ایران بویژه امام خمینی و شهیدصدر بیانگر ایآ اسـت کـه محتـوا ،رو و
حقیقت نظام جمهوری اسالمی را شریعت اسالمی تشكیل میدهد .امام خمینی با عیاراتی نظیر« :اگر
جمهوری ،اسالمی باشد که دیگر واضح است .برای اینكه اسالم برای آن کسی که سرپرسـتی بـرای
مردم میخواهد بكند ،والیت بر مردم دارد; یـک شـرای ی قـرار داده اسـت» (امـام خمینـی:3163 ،
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 )342 - 343/1یا «اینها بر اسالم متكی است( ».همان )153/2 ،و یا « ...ما مسائل اسالمی را مثـل
صدر اسالم در ایران پیاده کنیم( ».همان )12/1 ،و غیره بیانگر محتوای حكومت یعنی اسالمیت یـا
شریعت اسالم است.
از سوی دیگر در نگاه امام و سایر رهیران انقالب اسالمی ،عیاراتی چون «شكل حكومت نیز بـا
مراجعه به آرای همگانی تعییآ میشود( ».امام خمینی )51/1 :3163 ،و یا« :ما نظام جمهـوری را بـه
آرای عمومی میگذاریم ( »...همـان ) 356 - 355/2 ،چـون ملـت ،ملـت مسـلم اسـت و مـا را هـم
خدمتگذار خود میداند ،از ایآ جهت حدس میزنم به پیشنهاد ما رای دهد( ».همان )11:و نظایر اینها
بیانگر صورت و شكل نظام است .هرچند امام در اینجـا از ایـآ قسـمت تحـت عنـوان شـكل یـا
صورت یاد میکند ولی ایآ بعد از محتوا جدانیست .اینست که عالوه بر اینكه تعییآ نـوع حكومـت
جزء حقوق ملت است ،جمهوری اسالمی نیز که با آرای عمومی آنان ایجاد شده است ،بایـد در کلیـه
امورات

متكی بر مردم باشد .از ایآ رو ،مراد از جمهوریت در اندیشـه امـام خمینـی ،شـهید صـدر و

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بدون تردید ،تكیه بر اراده اکثریت مـردم جامعـه اسـت .بـرای
مثال امام خمینی تاکید دارد:
«در جمهوری ،حق است و مردم مـیتواننـد بگوینـد نـه ،تـو غلـط کـردی بـرو دنیـال کـارت»
(همان )356 - 355/2:در نتیجـه نظریـهی والیـت در اندیشـهی امـام خمینـی و الگـوی جمهـوری
اسالمی ،از یک طرف تیلور حاکمیت الهی یا دیآ و از طرف دیگر ،بیان کننده حكومـت مردمـی یـا
مردم ساالری درقالب ایآ نظریه است.
 .3 .2وحدت ذاتي و بنيادين

در نگاه امام خمینی و سایر عالمان مسلمان و رهیران انقالب اسالمی تفكر اسالمی در ذات خـود از
سویی با حكومت یكی است زیرا دیآ اسالم جز حكومت نیست و احكام شرعی قوانینی اسـت کـه
یكی از شئون حكومت است (امام خمینی3435 ،ق )621/2 :از سوی دیگـر ایـآ حكومـت مردمـی
است یعنی تابع آرای ملت است یعنی تحمیلی نیست« .ما حق نداریم ،خدای تیارک و تعالی به مـا
حق نداده است ،پیغمیر اسالم به ما حق نداده است که به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم( ».امام
خمینی )14 - 33 :3118 ،لذا امام خمینی سعی میکند در نق های بیآ خواست مردم (آرای عمومی)
و خواست الهی (شریعت اسالمی) ارتیاطی اسای را م ر نماید .اینجاست که ارتیاط و پیوستگی دیآ
و مردم ساالری در اندیشه امام خمینی نمود عینی به خود میگیـرد .لـذا مـیفرمایـد« :مـا هـم کـه
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حكومت اسالمی میگوییم ،میخواهیم یک حكومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هـم حكـومتی
باشد که خدای تیارک و تعالی نسیت به او گاهی بگوید .که اینهایی که باتو بیعت کردند با خدا بیعـت
کردند( ».امام خمینی )15 - 11 :3183 ،پـ

در نگـاه امـام خمینـی و نیـز اغلـب رهیـران انقـالب

اسالمی ،ماهیتا چنیآ نظامی در عیآ اسالمی بودن مردم ساالر نیـز هسـت .یعنـی فاصـلهای میـان
مردم ساالری و اسالمی بودن نیست .به عنوان مثال بـرای تأسـی

نظـام عادالنـه و میتنـی بسـر

اصول مردم ساالری نیازمند استنیاط و درک مسائل شریعت اسالمی مردم ایران بر مینـای مقتضـیات
زمان و مكان است .از طرف دیگر ،مهم ساختار ذاتی اسالم است که یک ساختار بـاز اسـت و همـیآ
ساختار باز به ما اجازه میدهد تا م ابق با نیازهای جامعه عمل کنیم .شهید صدر از ایـآ امـر تحـت
عنوان من قه فراغ قانونی نام میبرد (صدر3431 ،ق )113 - 182: ،که بر اسـاس آن مـیتـوان بـه
تصویب قوانیآ بر طیق شریعت اسالمی و مقتضیات روز پرداخت .از نظر او ،سل ه تشریعی و سـل ه
اجرایی ،متكی بر امت هست .امت برخوردار از حق بهکـارگیری ایـآ دو در چـارچوب قـانون اساسـی
است؛ چه آنكه ایآ حق ،حق استخالف و والیتی است که از جانب مصدر حقیقی سل ههـا؛ یعنـی از
جانب خداوند متعال گرفته شده است .امت به عنوان خلیفه الهی در زمیآ عمل میکند ،اما در حقیقت
امت ،صاحب سل ان و قدرت نیست ،بلكه در برابر خداوند ،به خاطر امانت الهی ،مسئولیت ادای آن را
دارد( .ر.ک :.جمشیدی )112 - 111 :3111 ،بر ایآ اساس ،مردم برای رعایت ایآ مسـئولیت خـود،
اختیارات مختلفی دارند؛ از آن جمله ،مشخصکردن یكی از گزینههای مختل اجتهادهای مشـروع و
نیز پرکردن من قة الفراغ از راه تشریع قوانیآ مناسب (صـدر3423 ،ه 21 - 33 :.و  .)24امـا در عـیآ
حال شریعت و عدالت الهی ،تشكیل دهنده اجزای ثابت قانون اساسی هسـتند (همـان .)25 :بنـابرایآ
مردم ساالری دینی در عیآ تكیه بر مردم ،در اجزای ثابت خود متكـی بـر عـدل الهـی و شـریعت
اسالمی است.
مجتهد شیستری در ایآ راب ه میگوید :ساختار ذاتی اسالم یک ساختار باز است ،سیسـتم تفكـر
دینی اسالم از آغاز یک سیستم تفكر باز بوده تا یک سیسـتم بسـته ،چـون در سـاختار ذاتـی اسـالم
متولیان رسمی تفسیر دیآ پی -بینی شده و خود مخاطیان پیام خداونـد ،مفسـران آن پیـام هسـتند.
هیچگاه محتوای پیام به صورت یک مرجع اقتدار فرعی بیرونی به محدود کردن الزامی تفكر و عمـل
مخاطیان نمیپردازد ... .درست در همیآ نق ه است که اگر از بعد سیاسی به ایآ واقعیت دینـی نگـاه
کنیم ،در مییابیم که برای پیروان چنیآ دینی «جمهوریت» به معنای تصمیمگیری خود مردم بـرای
تعییآ اهداف و اعمـال راهكـار سیاسـی خودشـان ،طییعـیتـریآ وضـعیت سیاسـی اسـت( .مجتهـد
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شیستری )281 ،3111الیته بر مینای نظر امام و شهید صدر اساس و مینای ایآ تصمیمگیری نمی-
تواند جز شریعت و عدل الهی باشد .در چنیآ نگاهی بیعت ابزارمشارکت سیاسی مردم محسوب مـی-
شود( .جمشیدی )238 :3111 ،ودلیل دیگری بر خالفت عمومی ملت است (صدر 3133 ،ه)41:.
بنابرایآ نكته مهم ایآ است که با توجه به ارتیاط دقیق و حقیقی میان مردم سـاالری و دیـآ –
در اندیشه انقالب اسالمی – در مییابیم که تحقق اصول و مولفههای دموکراسی و مردم ساالری
حقیقی هیچ تیایآ ذاتی با اسالم و دیآ ندارد و در نتیجه ایآ ارتیاط بویژه با محتوای دینی است که
راه توسعه سیاسی را باز گذاشته و زمینهساز آن از طریق ابزارهای دینی چون امر به معـرف و نهـی
از منكر ،بیعت ،شورا ،ظلم ستیزی و  ...میگردد.
بنابرایآ ،از درون مقررات و قوانیآ اسالمی و دینی و با ابتنای مصـوبات و مقـررات جامعـه بـر
آنها میتوان در چارچوب گفتمان مردم ساالری دینی به رشد و توسعه سیاسی دسـت یافـت .زیـرا
شریعت اسالمی ظرفیت الزم را برای تیییآ مقتضیات زمـانی و پاسـخ دادن بـه نیازهـای روز را
دارد .لذا در چهار چوب من ق فراغ قانونی ما میتوانیم قوانیآ توسعه سیاسی را دریابیم و بر اسـاس
آنها به توسعه دست یابیم .در ادامه با تكیه بر ایآ چارچوب نظری ،به بررسی دو نـوع دیـدگاه و
برداشت در خصوت چگونگی تیییآ توسعه سیاسی در چارچوب مردم ساالری دینی میپردازیم.
 .3ديدگاههاي تبيين گر رابطه مردم ساالري ديني با توسعه سياسي
 .3-1ديدگاه بومي

م هری نیز مانند سایر متفكریآ اسالمی که به دنیال اثیات سازگاری اسالم با دموکراسـی هسـتند و
ایآ مهم را از دری ه میانی و اصول اسالمی نگاه میکنند برای اثیات مدعای خود شاهد مثالهایی از
صدر اسالم می آورد؛ مثال وی در ذیل بحثی تحت عنوان دموکراسی علی در کتـاب جاذبـه و دافعـه
علی مینویسد" :امیرالمومنیآ در سیاست به آزادی و دموکراسی معتقد بود زیرا مخالفـان خـود را
زندان نكرد و شالق نزد و حتی سهم آنها را از بیتالمال ق ع نكـرد و مخالفـان او در همـه جـا در
اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش واصحاب

با عقیده آزاد با آنان روبرو میشدند و طـرفیآ بـا

استدالل به یكدیگر پاسخ میدادند( ".م هـری  )343 - 313 ،3168از نظـر م هـری ایـآ مقـدار
آزادی در دنیا بیسابقه است .او میگوید :حتی وقتی یكی از مخالفـان علـی در مسـجد فریـاد زد
قاتله اهلل ما افقهه (خدا بكشد علی را که ایآ قدر دانشمند است) و دوستان امام خواسـتند او را تادیـب
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داد( .م هری )343 ،3168

م هری ضمآ پذیرش مردم ساالری ،برخوردی منتقدانه با آن میکند و میـان مـردم سـاالری
غربی و مردم ساالری اسالمی تمایز قائل میشود« :اگـر تمـایالت انسـان را ریشـه و منشـأ آزادی و
مردم ساالری بدانیم ،همان چیزی به وجود خواهد آمد که امروز در مهد دموکراسیهای غربی شـاهد
آن هستیم  ...در ایآ کشورها ،مینای وضع قوانیآ در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت .بـر همـیآ
میناست که می بینیم همجن

بازی به حكم احترام به دموکراسی و نظر اکثریت ،قانونی میشـود ...

در نق ه مقابل ایآ نوع دموکراسی و آزادی ،دموکراسی اسالمی قـرار دارد .مـردم سـاالری اسـالمی
براساس آزادی انسان است ،اما آزادی انسان در آزادی شهوات خالصه نمیشود  ...اگر مـیگـوییم در
اسالم دموکراسی وجود دارد به ایآ معناسـت کـه اسـالم مـیخواهـد آزادی واقعـی  -دربنـد کـردن
حیوانیت و رها کردن انسانیت  -به انسان بدهد .در اسالم یعنی انسانیت رها شده ،حـال آن کـه ایـآ
واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمآ است» (م هری)82 - 13 ،3151 ،
م هری ضمآ تفكیک میان آزادیهای سیاسی در اسالم و فلسفه غرب معتقد اسـت« :وقتـی از
جمهوری اسالمی سخآ به میان میآوریم به طور طییعی آزادی و حقوق فردی و دموکراسی در ب آ
آن است» در واقع م هری مانند سایر متفكران سنتی که معتقد به سازگاری اسالم و مـردم سـاالری
هستند بر ایآ باور است که اسالم نه تنها با مؤلفههای اساسی مردم ساالری چون آزادی ،حقوق بشر،
مدنیت و  ...مخال نیست بلكه چیزهایی بسیاری فراتر از مردم ساالری در درون خود دارد.
انسانی علی شریعتی نیز در تمام آثار و نوشتههای

به دنیال ایآ مهم است که اسالم کاملتریآ

ایدئولوژی است و به عیارت دیگر آن چه در سایر ایدئولوژیهاست اسالم همه را یـک جـا در درون
خود دارد و چه بسا دایره دانستههای اسالم بسیار فراتر از آنهاست .به عنوان مثال در مقایسه اسـالم
با ایدئولوژیهای انسانی از جمله مارکسیسم میگوید:
به جایی میرسیم که ایدئولوژی انسانی ،دیگر ساکت میشود ،اما ایدئولوژی اسالم هنوز حرف-
هایی برای گفتآ دارد :اسالم :غیب ،اخالق ،عشق ،پرست  ،رستگاری ،پاداش ،کیفر ،معـاد ،بقـاء ،در
یک کلمه :اسالم ایدوئولوژی مذهیی اما رئالیست و من قی است زیرا برای ارزشهای اخالقی و ایثار
و شهادت براساس جهانبینی خدا معاد توجه عقلی دارد ،ایدئولوژی فكری در اینجا ایده الیست ذهنی
است زیرا در پاسخ به کسی که میپرسد :چرا برای مردم خود را فدا کنم؟ باید به احساسات قهرمـانی
تكیه کند( .شریعتی  )38 - 31 ،3181الیته اسالم مورد نظر شریعتی که بازگشت به آن را بـه عنـوان
راه حل مشكالت جامعه اسالمی م ر میکند یک اسالم سنتی و با سنتهای ناآگاهانه نیسـت بـه

316



فصلنامه علمی ر پژوه ی انقالب اسالمی ،س  ،7اابستا  ،77ش 52

بیان او :تكیه ما به همیآ خویشتآ فرهنگی اسالمیمان است و بازگشت به همـیآ خویشـتآ را بایـد
شعار خود کنیم  ...اسالم را باید از صورت تكراری سنتهای ناآگاهانهای که بزرگتریآ عامل انح اط
است به صورت یک اسالم آگاهی بخ

مترقی معترض به عنوان یک ایـدئولوژی آگـاهی دهنـده و

روشنگر م ر کرد تا ایآ آگاهی که مسئولیت روشنفكر ،مذهیی یا غیر مـذهیی ،بـرای بازگشـت بـه
خوی

و آغاز کردن از خوی

از آنجا شروع میشود ،بر پایه عمیقتریآ واقعیت معنوی و شخصیت

حقیقی انسانی خودمان که زنده است و موجود در متآ جامعه استوار بماند  ...در عیآ حـال بـا تیـدیل
اسالم از صورت سنتی اجتماعی به صورت یک ایدئولوژی و از صورت مجموعـهای از معـارف علمـی
که تدری

میشود به صورت یک ایمان خودآگاهانه اخروی انجـام مـیشـود بـه صـورت بزرگتـریآ

نیرویی در آید که به انسان پی

از مرگ مسئولیت و حرکت و میل به فداکاری میبخشد و به عنوان

استخراج عظیمی در میآید که آگاهی و عشق را از متآ ایـآ جامعـه روشـنفكر در بیـاورد( .شـریعتی
 )12: 3188از نگاه شهید صدر اساس نظام سیاسی دینی و نوع و ماهیت و نوع و ماهیت آن الهـی
است و شكل آن را شرع تعییآ نمیکند ،بلكه رای و نظر مردم و با نظارت ولی فقیـه و در واقـع بـر
اساس مقتضیات زمان و مكان تعییآ میشود .کار ویژه نظام مردم ساالری شهید صدر تحقق خالفت
الهی انسان در زمیآ است ،یعنی نظام سیاسی مردم ساالری دینی وظیفه دارد نظریه خالفت عمـومی
انسان و ایجاد مدینه صالح و شایسته بر مینای فضیلت عملی را محقق سازد .الیته حـدود و اختیـارات
حكومت مردم ساالر تنها منحصر به اجرای احكام ثابت شریعت اسالم نیست بلكه قلمرو آزادی نظـر
قانونی نیز مد نظر میباشد( .من قه الفراغ مآ التشریع) در واقع از یک سو مجرای احكـام و از سـوی
دیگر وضع کننده مقرراتی است که بنا بر ضروررت اجتماعی و طیق مقتضیات روز تدویآ و اجرا گردد
(صدر )123: 3161 ،امام خمینی تحقق نظام مردم ساالری در عصر خود را جمهوری اسالمی میداند
که با شرایط مورد نظر دیآ و به پشتوانه آرای عمومی اجرا کننده احكام اسالمی است (امـام خمینـی،
 )344 :5ایشان معتقدند الگوی حكومتی متیوع ما همان شیوه حكومت پیامیر و امام علیو متكی به
نظر عموم است (امام خمینی )114 :4 ،شكل حكومت نیز با مراجعه به آرای همگانی تعییآ میشـود.
امام خمینی سعی میکند مابیآ خواست مردم و خواست الهی ارتیاط بر قرار نمایـد .ایشـان در نظریـه
والیت فقیه به عنوان الگو حكومت اسالمی از یک طرف تیلور حاکمیت الهی و از طرف دیگـر بیـان
کننده حكومت مردمی در ایآ نظریه است .در مجموع تمام ایآ تعاری در کلمه قانون خالصه مـی-
شود( :حكومت دینی یعنی حكومت قانون الهی) (امام خمینی)14 :3183 ،
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 .2 .3ديدگاه غيربومي

دیدگاه غیر بومی بر تفكیک میان مردم ساالری و دیآ تاکید دارد .هر چند ریشههای سكوالریزم
را باید در فلسفه یونان جست و جو کرد ،اما مفاهیم اومانیسم ،خردگرایی ،فردگرایـی و سـكوالریزم از
میانی سیاسی دوران مدرنیته هستند .نظریه جدایی دیـآ از سیاسـت در قـرون شـانزدهم و هفـدهم
میالدی به بعـد و در نتیجـه تعـارض طـرز تفكـر و روش اجتمـاعی و سیاسـی دیـآ مسـیحیت و
دستاوردهای علمی و سیاسی جدید شكل گرفت .پایان حاکمیت کلیسا آغـاز پیـدای

سـكوالریزم در

غرب محسوب میشود سكوالریزم در غرب براساس مقتضیات جامعه آنها مسیری تقرییاً قابل انتظـار
طی کرولی درجهان اسالم با چالشهای متفاوتی روبه رو شد ..عرفی شدنیه معنـای انتقـال از سـاحت
قدسی به ساحت غیر قدسی است و در آن ،عنصر مصلحت سهم عمدهای دارد .حائری دربـاره عـرف
گرایی در حكمت و حكومت میگوید .خالصه کالم ایآ است که نه از مفهوم نیوت یا رسـالت و نـه از
مفهوم امامت هیچ ایما و اشارهای به تشكیل یک نظام سیاسی کـه مسـئولیت اجـرای تكلیـ را بـر
عهده گیرد استنیاط نمیشود ،تنها ایآ خود مردم و مكلفیآ هستند که باید همان گونه کـه در تـدبیر
بهزیستی خود و خانواده خوی

میکوشند ،به همان نحو فرد اکمل و اصلح جامعه خود را کـه احیانـاً

پیامیر یا امام است شناسایی کرده برای زمام داری سیاسی کشور خود انتخاب نمایند .آییآ کشورداری
نه جزئی از نیوت است و نه در ماهیت امامت که همه دانـایی اسـت مـدخلیت دارد( .حـائری یـزدی،
) 311 - 361 : 3335
با توجه به م الب فوق ،عرف گرایی هرچند مدعی م العه انسان جهانی فارغ از رمـز و رازهـای
ماورایی هستی و انسان است ،اما در ایآ رویكرد انسان شناسی مادی را اصل و پی

فرض گرفتـه و

هرگونه انسان شناسی دیگری را نفی کرده است .در پاسخ عرف گرایان از نظر بینشی میتوان گفـت:
فی المجموع اوامر شرعی در حوزه سیاست و حكومت الزم االتیـاع هسـتند .حـال اسـم آن را هرچـه
میخواهیم بگذاریم .بحث محتوایی ایآ است که بیینیم اوامر شرعی را الزم االتیاع میدانیم یا خیر( .
پورفرد) 16 :3185 ،

تو سعه سیاسی آورده شود

 .4عوامل منفي توسعه سياسي در نظام مردم ساالري ديني
 4-1جنگ تحميلي

بهای سیاسی نظامی جنگ بسیار جدی و سنگیآ است و باعث تشدید فرآیندهای نظامی گـری کـه
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غایت آن تمرکز قدرت سیاسی در بخ

نظامی است منجر میشـود .چنـیآ رونـدی امكـان مداخلـه

نظامی  -امنیتی در جامعه مدنی را افزای

میدهد (آزر وایمـآ )183 :پیـروزی انقـالب اسـالمی در

سایه شعارهایی چون آزادی ،استقالل ،حفظ کرامت انسانی و برابری انسانها صـورت گرفـت .ولـی
چون بالفاصله ایران با یک جنگ تحمیلی  8ساله وخانمان سوز مواجه شد ،برخـی از شـعارهایی کـه
ناظر بر حفظ حقوق مدنی ،سیاسی واجتماعی افراد بود به نفع حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور بـه
حاشیه رفت و پایان جنگ وآغاز سازندگی نیز غیارهایی که بر ایآ شـعارها وم الیـات نشسـته بـود را
غلیظتر کرد و بخ

وسیعی از امكانات کشور برای ساختآ دوباره زیر ساختهـای اقتصـادی ویـران

شده کشور به کار گرفته شد .جنگ  8ساله بی

از  3111میلیارد خسارت مـالی ،بـی

از  511هـزار

کشته و مجرو به جای گذاشته بود بنابرایآ اولویت اول با ساختآ دوباره کشور بود .در دوران جنـگ
تحمیلی مشارکت سیاسی اجتماعی ،شرکت در انتخابات و فعالیـتهـای سیاسـی عمـدتا در راسـتای
اهداف و گروههای انقالبی بود و مجال چندانی برای فعالیت طی های سیاسـی و گـروههـای متنفـذ
موجود نیود (فوزی )68 :3184 ،در ایآ دوره به دلیل شرایط بحرانـی جنـگ و هم نـیآ میـارزه بـا
گروههای مخال داخلی کمتر فرصت یافته بود در جهت توسعه و مشارکت سیاسی برنامـه مـدونی را
طراحی نماید .معهذا با توجه به جهتگیری ایـدئولوژیكی در دفـاع از انقـالب ،مشـارکت تـودهای در
س ح جامعه شكل میگیرد که در نوع خود منحصر به فرد است (معظم پور)88: 3116 ،
.4-2پيدايش شكافهاي جديد

فرآیند انتقال فرهنگی نمیتواند به صـورت پایـدار در نسـلهـای متـوالی حـادو شـود بلكـه انتقـال
فرهنگی ،بیآ انتقال کامل و انتقال ناقص قرار دارد .پیامد هر کدام از ایآ دو در انتها میتوانـد بـرای
جامعه مشكل زا باشد.
.3انتقال کامل اجازه نو آوری و تغییر را نمیدهد و بنابرایآ توانـایی واکـن

بـه موقعیـت-هـای

جدید را ندارد.
.2شكست در انتقال نیز امكان اجازه کن

هماهنگ بیآ نسـلهـا را از بـیآ مـیبـرد (اسـكنپ

فلوگ )14 : 2113:شكافها و گسل-های اجتماعی جامعه ایران در آغاز دهه سوم انقالب اسالمی را
میتوان در قالب-های زیر به تصویر کشید« :شكاف میان سنت و مدرن»« ،شـكاف میـان خـودی و
خودی»« ،شكاف میان دیآ و دیآ»« ،شكاف میان حاکمیت و مردم»« ،شكاف میان فقیر و غنـی»،
«شكاف میان دیآ و سرهر عمومی جامعه (سیاست)»« ،شـكاف میـان گفتمـان مسـلط و مقتضـیات
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زمانه»« ،شكاف میان تغییرها و تدبیرها»« ،شكاف میان خرده فرهنگها و فرهنگ مسلط»« ،شكاف
میان مردم ساالری و اقتدار گرایی»« ،شكاف میان جامعه تودهای و جامعـه مـدنی»« ،شـكاف میـان
دولت مدرن و دولت سنتی»« ،شكاف میان نسل جوان و نسل گذشته»« ،شكاف میان نظام اجتماعی
و نظام سیاسی»« ،شكاف میان فرهنگ عمومی و فرهنگ رسـمی» ،و «شـكاف میـان گـروه-هـای
مرجع سنتی و جوانان»( .تاجیک )34 ،3181
 .4-3تصور منفي نسبت به احزاب سياسي

در نظام جمهوری اسالی اساسا نگاهی بد بینانهای درمورد احزاب سیاسی وجود داشته است و اساسـا
رقابت جریانهای سیاسی تابعی از نگرش دولت حاکم است .ایآ امر یعنـی شـكلگیـری احـزاب بـه
صورت فصلی  ،مق عی و کوتاه مدت باعث ظهور جنی های میشود که میتواننـد بیشـتریآ بسـی
سیاسی را انجام دهد و عمال حضور و مشارکت فعال جامعه را ناممكآ میسازند .مـی-تـوان دالیـل
ایآ امر را در بیاعتمادی تاریخی دو سویهای دانست که ریشه در سـاختار و فرآینـد سیاسـی گذشـته
ایران دارد و باریشههای روان شناختی خود مانع اصلی بر سر پا گـرفتآ اصـول دمكراتیـک در ایـران
است .در ایآ حوزه اقدامی جز تقویت توانمدیهای جامعه مـدنی؛ رسـانههـای گروهـی و رفـع بـی-
اعتمادی و تردید دولت نسیت به کلیت نظام در اثر رقابتهای حزبی است (قلجی )21 :3131 ،و امـر
دیگری که باید به آن اهمیت داد کار آمد سازی احزاب سیاسی در زمینه تامیآ منـافع مـردم و عـدم
وابستگی به حكام در راستای منافع خود و توجه به پذیرش اصول رقابت سیاسی در درون منافع ملـی
و نیز درونی کردن مذموم بودن تک صدایی در جامعه است ایآ حوزه نیازمند آموزش هدفمنـد بـرای
فعاالن سیاسی؛ نسل جوان از طریق رسانههای همگانی است.
احزاب سیاسی در نظامهای مردم ساالر به پن شیوه قادرند موجیـات توسـعه سیاسـی را فـراهم
آورند.
ال  :احزاب و مشارکت سیاسی
ب :احزاب و مشروعیت نظام حكومتی
پ :احزاب و یكرارچگی و تنسجام ملی
ج :احزاب و مدیریت منازعات
د :احزاب و جامعه پذیری سیاسی
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 .4 .4ساختار جامعه قبيلهاي يا ميكانيكي

یكی دیگر از آسیبهای که نظام مردم ساالر دینـی را در فرآینـد توسـعه سیاسـی تهدیـد مـیکنـد
فرهنگ قییلهای ،یا به تعییری میكانیكی است یعنی افراد در کنـار هـم قـرار مـیگیرنـد و پیوسـتگی
ضروری با یكدیگر ندارند و هرک

کار خودش را میکند و حیات جمعـی بـرای او ارزش و اهمیـت

نخستیآ را ندارد .در نتیجه هر کسی به ایآ فكر است که به اصـ ال گلـیم خـوی

را از آب بـه در

کشد .نوع کار ها به نحوی مستقل است که جز در موارد استثنایی به دیگری نیازی نیست .و اگـر بـه
چنیآ جوامعی ساختاری جدید تحمیل شود نوع رفتار افراد به شدت به ساختار اجتمـاعی زیـان مـی-
رساند .در یک جمعبندی و نگاه کلی باید گفت که عدم قدمت طوالنی و تجربـه نـاموفق احـزاب در
ایران موجب شده است که انیاشت تفكر سیاسی و حزبی صورت نگیرد .در میان ایرانیان و در فرهنگ
ما فعالیت جمعی و گروهی جایگاه مناسیی ندارد .فردیت در معنای منفی آن ،تیدیل شـدن اختالفـات
فكری به اختالف شخصی ،هیجانی و احساسی عمل نمودن ،عدم پـذیرش یكـدیگر و آسـتانه پـاییآ
تحمل باعث شده تا تمایل زیادی به جمع گریزی ایجاد و براحتی هر گروه متالشی یا دچـار انشـعاب
گردد .عدم تعمیق فرهنگ حزبی و استنیاط منفی از آن به گونهای است که عضویت در یک حـزب و
یا حزبی بودن دارای بار منفی است .به طورئیكه «فرا جناحی» بودن بعنوان یـک ارزش مثیـت تلقـی
میشود و لذا برخی نخیگان و فعاالن سیاسی کشور یكی از افتخارات خود را «حزبـی نیـودن» مـی-
دانند( .مقتدائی) 355 :3186 ،
 .4-5تنوع قومي  -مذهبي

جمهوری اسالمی ایران بر خالف جوامع پیشرفته که به لحـا قـومی و یـا حـداقل ،از یكرـارچگی و
وحدت برخوردارند ،از تنوع زیادی برخوردار است .گوناگونی اقوام و مذاهب در تاریخ یكی از ابزارهـای
بوده است که حاکمان سیاسی در جهت تحكیم قدرت خود از آن استفاده کردهاند .جیمـز بیـل از ایـآ
ویژگی ایران به عنوان جامعه موزائیكی یاد کرده است که در آن اقـوام و مـذاهب د کنـار هـم چیـده
شدهاند (بیل .)34: 3181 ،ایآ عامل ساخت اجتماعی را مستعد منازعه و کشمك

قـومی – مـذهیی

میکند و تاثیر ویرانگری در فر آیند توسعه سیاسی دارد.
 .4-6تمرکز قدرت سياسي

سیاست به مفهوم سازماندهی نیروهای انسانی و نهاد های اجتماعی و هـدایت آن بـه سـمت هـدف
مشترک است (کاسیرر )312: 3162 ،سازماندهیهای که به صورت هرمی در آید ظاهرا دسـتیابی بـه
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اهداف را تسهیل میکند .لذا در هر نظام سیاسی یک گروه است که در راس هرم قدرت قرار میگیرد
و بقیه را تحت سل ه خود در میآورد .ابآ خلدون معتقد است جامعه بواس ه عصـییتهـای مختلـ
مرکب از گروههای اجتماعی متعدد؛ بزرگ و کوچک است و عصییت عمومی در کشور به منزله مزاج
موجود زنده است و مزاج مرکب از عنصرهاست ،و هر گاه که عنصرها برابر و همسان فراهم آینـد بـه
هیچ رو مزاجی از آنها روی نمیدهد بلكه ناگزیر باید باید یكی از عصییتها بر عصـییتهـای دیگـر
غلیه کند (ابآ خلدون)131: 3162 ،
تمرکز قدرت سیاسی نه تنها ضرورتا به توسعه سیاسی نمـیانجامـد ،بلكـه ممكـآ اسـت مـانع
مشارکت و رقابت سیاسی گردیده و نهایتا بی-نظمی ،بیثیاتی سیاسـی را بـه همـراه آورد .حكومتهـا
بی

از اقشار مختل جامعه به قدرت میاندیشند و توجه میکنند امـا اگـر نیروهـا و عوامـل تعـدیل

کننده در جامعه وجود نداشته باشد زمینههای فكری و فرهنگی جامعه چند بعدی نخواهد بود .جامعه-
ای به سمت توسعه سیاسی میرود که تنوع منابع قدرت را برذیرد و از ابعاد مختل رو و روان فكـر
انسانها بهرهداری کند .اگر دولت تنها مجری ایآ وظای باشد اقشار مختل یـک جامعـه بـه دولـت
متصل شده و محافظه کار می شوند .اگر جامعهای بـه ظهـور جمعیـت ،اصـناف ،انجمـآ و بنیادهـای
مختل فكری ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی میدان دهد ،مشـارکت و احسـاس و انگیـزه و توانـایی
مشارکت در میان مردم تقویت میشود ،تشكل اجتماعی مفهوم مییابد و جامعه به طرف تولید فكر و
فرهنگ و بحث وگفتگو حرکت میکند (سریع القلم)333 :3183 ،
 .4-7انقالب اطالعاتي و جهاني شدن

فروپاشی شوروی ،گشوده شدن درها ،عصر جدیدی به نام جهانی شدن ،پیشرفتهای تكنولوژیـک و
اطالعاتی ،برآمدن نسل سوم انقالب با م الیات وخواستهـای جدیـد وجهـانی ،انقـالب ایـران را بـا
چال های اساسی مواجه نمود وکم کم با استقرار وثیات نظام ،م الیات فراموش شده کـه عمـدتاً در
حی ه توسعه سیاسی قرار داشتند زنده شدند .مردم که دیگر نظام را بـا چـال هـایی چـون جنـگ و
سازندگی مواجه نمیدیدند ،اکنون به دنیال احیای شعارهایی بودند که بی

از دو دهه مغفـول مانـده

بود .ایآ در حالی بود که نسل سوم انقالب نیز با انیوهی از خواسـتهـا و م الیـات جدیـد و جهـانی،
بزرگتریآ چال

فراروی نظام جمهوری اسالمی بود و هست و پاسخگویی محدود به سیک و سـیاق

دو دهه گذشته و در سایه حوادو موجهی چون انقالب و جنگ ،دیگر کارساز نیود.
نسل پ

از انقالب از نظر آگاهی سیاسی و درخواست-های سیاسـی در تـاریخ ایـران بـینظیـر
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است .برای طر خواستهایشان قدرت عددی باالیی دارند .بزرگتریآ بخ

جمعیـت ایـران بعـد از

انقالب به دنیا آمده و اکثریت عظیم جمعیت ،خاطرهای از شاه ندارنـد ونسـیت بـه سـل نت احسـاس
دشمنی نمیکنند .ایآها نسل اسالمیاند ،اما حداکثر ایآ که برخی از آنها امام خمینی را در خـاطره
دوران کودکی دارند ،همیآ وب  .برای اکثر جوانان ایران به خاطر موج عظـیم جهـانی شـدن ،دیـآ
وآییآ تنها بخشی از زندگی را تشكیل میدهد( .رایت )116 ،3182
 .4-8جنبشهاي پوپوليستي

عَوام گرایی یا پوپولیسم (به فرانسوی )Populisme :آمـوزه و روشـی سیاسـی اسـت در طرفـداری
کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و عالیق مردم عامه در برابر گروه نخیه (آشوری)18 :3185 ،
گروهی معتقدند بهشت تفكر پوپولیستی جایی است که جامعهی مدنی و احزاب شكل و انسجام پیـدا
نكردهاند یا ضعی هستند .عدهیی هم با ریشه یابی نگرش پوپولیستی معتقدند در شرایط «بیشـكلی
و نداشتآ فرم» ایآ تفكر عرض اندام میکند .در واقع پوپولیسم زمانی شـكل مـیگیـرد کـه امكـان
خردورزی در جامعه مسدود یا اندک شده باشد و امكان بروز احساسات ،عواط  ،قرایآ و منـافع آنـی
شدت یافته و جامعه دچار نوعی نابسامانی باشد .پایگاه اصلی جامعهی مدنی در میان طیقهی متوسـط
است .زمانی که طیقهی متوسط به دالیل اقتصادی و سیاسی آسیبپذیر یا خیلی ضعی میشـود ،آن
گاه ریزش و گرای
پوپولیسم ،واکن

آن به سمت جنی های پوپولیستی بیشتر میشـود .بـه عقیـده «پـل تاگـارت»،
به اندیشهها و روشهای نظامهای سیاسی میتنی بر نماینـدگی اسـت و در مقابـل

احساس وقوع بحران ،به تجلیل پنهان یا آشكار از کانون آرمانی خود میپردازد .با ایآ همه ،به دلیـل
فقدان ارزشهای بنیادی ،از عوام بیشتر تاثیر میپذیرد و در هر محی ی ویژگیهای محـیط پیرامـون
خود را میپذیرد و در عمل پدیدهیی گذراست .پوپولیسم به طور کلی دارای  1مولفه یا ارکان اساسـی
است:
.3جلب پشتییانی مردم با توسل به وعدههای کلی و میهم نظیر برابری ،برادری ،مساوات
پیشیرد هدفهای سیاسی ،مستقل از نهادها و احزاب موجود ،با فراخوانی و بسی توده مردم2.
.1مخالفت اساسی با جامعهی مدنی
بنابرایآ در ایآ گونه نظامها به جای ایآ که مشارکت سیاسی افـراد همـراه بـا آگـاهی و بیـن
کامل و به شكل نهادینه و نظاممند باشد ،به مشارکت تودهیی و همراه با احساسات و هیجانات است.
(آقا بخشی)18 :3114 ،

چگونگی احقق گفتما مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایرا ...
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.4-9جنبشهاي اجتماعي جديد و توسعه سياسي ايران

جنی -های اجتماعی جدید روشهای غیر متعارفی را برای دخالت در تصمیمگیـریهـای سیاسـی
حكومت دنیال میکنند و همانگونه که هابر ماس معتقد است آنها بدون استفاده از خشونت و شیوه-
های خشآ از طریق عقالنیت ارتیاطی دگرگونیهای آرام و سامانیندیهـای جدیـد ایجـاد مـیکننـد
(دالپورتا )311: 3181 ،بر اساس اصول مردم ساالرانه در جمهوری اسالمی ایران تصمیمات حكومتی
میتواند مورد مخالفان پارلمانی قرار گیرد اما جنی های اجتماعی جدید اقـداماتی خـارج از رویـههـا
جاری مشارکت سیاسی در پی

میگیرند ،و به طیع توسعه توسعه سیاسـی در نظـام مـردم سـاالری

دینی را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهند( .صیوری)85: 3185 ،
الف.:فمينيسم

فمینیسم گسترهای از جنی های سیاسی ،ایدئولوژیهـا و جنـی هـای اجتمـاعی اسـت کـه هـدفی
مشترک را دنیال می کنند :تعری  ،برقراری و دستیابی به س حی از حقوق زنـان کـه در زمینـه هـای
سیاسی ،اقتصادی ،شخصی و اجتماعی ،با مردان برابر باش )(Hawkesworth..2006.p25

در مجموع میتوان گفت که جنی

زنان در ایران به سه حوزه متفاوت قابل تقسیم است

ال  :حوزه تشكلهای دولتی زنان که در راستای حفظ وضع موجـود ،زنـان را وارد فعالیـتهـای
سیاسی میکند
ب :محافل آرام بسته و محدود زنانه که اثر اجتماعی کمی دارند و خواستههای زنان را در حلقـه-
های آرام و خصوصی م ر میکنند.
ج :تشكلها و سازمانهای مستقل زنان که آزادانه و با هدفمندی بیشتر در جهت آگاهی بخشـی
زنان فعالیت میکنند و باعث تقویت جامعه مدنی میشوند .به صورت کلی سه مـانع اصـلی در برابـر
جنی

اجتماعی زنان وجود دارد که به قرار ذیل است( .نقوی حسینی)45:3186 ،
ال  :نیود تجربه میارزه قانونی زنان در ایران
ب :حاکمیت فرهنگ محفل گرایی بر روابط درونی جامعه زنان
ج :تسلط دو گرای

منفیگرا و اثیاتگرا در مورد فعالیت زنان در جنی هـای اجتمـاعی (نقـوی

حسینی)46 :اگر ایآ موانع برای حضور زنان در جامعه بر طرف شود میتـوان امیـد وار بـود کـه ایـآ
مشارکت در توسعه سیاسی نظام مردم ساالر جمهوری اسالمی ایران موثر باشد.

334



فصلنامه علمی ر پژوه ی انقالب اسالمی ،س  ،7اابستا  ،77ش 52

ب :جنبشهاي اجتماعي حقوق بشر

اندیشه حمایت از حقوق بشر هماره در طول تـاریخ بشـر وجـود داشـته ولـی از دوران شـكلگیـری
اندیشههای اجتماعی با نظم و نسق مشخصتر زمان زیادی نمیگذرد .تحوالت قرن نـوزذهم باعـث
شد تا حقوق بشر روندی بیآ المللی به خود بگیرد .جنی های اجتماعی جدید معتقدند مردم ساالری
ونظر مردم اساس حقوق بشر است و بدو مردم ساالری حقـوق فـردی اجتمـاعی و سیاسـی محقـق
نمیشود .فعالیتهای حقوق بشر در ایران را مـیتـوان در چنـد محـور خـالت کـرد -3 .نهادهـای
آموزشی با هدف تروی حقوق بشر -2نهادهای ملی برای نظارت و پیگیری امور مربـوط بـه حقـوق
بشر .1نهادهای و سازمانهای غیر دولتی که نق

دیدهبان حقوق ب

را دارند .باید به ایآ امـر تـوه

داشت که توسعه سیاسی ایران و موفقیت نظام مردم ساالر دینی نسیتی مشخص با کارکرد بهینه ایآ
سازمانها خواهد داشت( .نقوی حسینی)48:3186 ،
ج :جنبشهاي جديد محيط زيست

بحران محیط زیست یكی از مهمتریآ دغدغههای جهانی بهشمار میرود که برای رویاروی با آن بـه
دلیل گستردگی و پی یدگی ،به همكاری همه جانیه مردم نیاز است و سازمانهای غیـر دولتـی و بـه
ویژه سازمانهای غیر دولتی محیط زیستی یكی از مهمتریآ ابزارهـای هسـتند کـه مـیتواننـد ایـآ
مشارکت را جهتدهی و هدایت کرده و با تمرکز نمودن کوش های فردی بازدهی ایآ تـالشهـا را
دهند( .قوام)345 :3182 ،

افزای

اما چال های اساسی برای کار کرده ایآ نهاد های غیر دولتی وجود دارد که عمال کارایی آنهـا
را کاه

میدهد و باعث میشود نتوانند به توسعه سیاسی در نظام مردم ساالر دینـی بـا اسـتفاده از

مجوعهها ی مردم نهاد کمک کنند .اهم ایآ چال های بدیآ قرار است.
ال  :کنترل شدید به صورت آشكار و نهان بر حمایت ایآ سازمانها وجود دارد.
ب :قوانیآ عام و خات در مورد ایآ سازمانهای غیر دولتی وجود ندارد.
ج :بخ

دولتی به جای حمایت در قالب رقیب ظهورمیکند.

با ایآ اوصاف جنی های اجتماعی جدید نق

موثری در توسعه سیاسی مردم ساالری دینی در

آینده خواهد داشت و فارغ از بحث ارزشگذاری می باید موضـعی سـازنده در قیـال ایـآ جنـی هـا
گرفت تا از ظرفیتها آن به صورت کامل بهرمند شد.

چگونگی احقق گفتما مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایرا ...
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.6نتيجه گيري

 توسعه سیاسی در ایران به رغم گذار از تحوالت متنوع تاریخی ،نتوانسته اسـت مسـیری درسـت رابرماید .ایآ امر عالوه بر موانع انسانی و فرهنگی و نیز نق

منفی قدرتها و سـاختار دولتـی سـاختار

معیوب اجتماعی اقتصادی نیز مزید بر علت شده است .تا زمانی که ساختارهای اجتماعی از انفكاک و
استقالل نسیی برخوردار نشوند و به ویژه ساختار اقتصادی وابسته به ساختار سیاسی باشـد؛ بـه دلیـل
اینكه ابتكار عمل در اختیار ساختار سیاسی است؛ تحوالت مربوط به توسعه سیاسی و نهادینـه شـدن
مردم ساالری با چال های عدیده مواجه است.
 در ایران اسالمی مردم ساالر دینی توسعه سیاسی زمـانی مـیتوانـد حاصـل شـود کـه اوال:گروهها و نیروهای اجتماعی گوناگون بتوانند به عالیق و منافع خود از نظر سیاسـی سـازمان بدهنـد.
ثانیا در درون ساختار سیاسی نهادهای گوناگون توسعه یافته باشد و روشهای برای حل اختالفـات و
منازعات پدید آمده باشد ثالثا در درون نهاد های مستقر مجال مشارکت و رقابت سیاسـی و مسـتمر و
مسالمتآمیز وجود داشته باشد.
 با اینكه واژه توسعه و توسعه سیاسی ازواژههای جدید است و آنها را بعینه نمیتـوان در متـوناسالمی مشخص ساخت اما با توجه به جامعیت دیآ مییآ اسالم می¬تـوان ایـآ مفهـوم را تییـیآ و
تحلیل کرد .در اسالم اصول و قواعدی وجود دارد که میتواند مینای استنیاط میاحث توسعه سیاسـی
باشد .اصولی مثل برخورداری انسان از عقالنیت ،اختیار و آزادی ،نفی اکـراه در پـذیرش دیـآ ،اصـل
مشورت و مشارکت و بیعت مردم با رهیران دینی ،امر به معروف و نهی از منكـر و نظـارت همگـانی
مردم ،اصل مسئولیت پذیری
داری جامعه اسالمی بوده و به نوعی تشكیل دهنده زیر ساخت توسعه سیاسی و خصوصا فرهنگ
سیاسی میباشند که در باورها و احساسات مردم و تلقی ذهنی و عملكرد آنان درباره نظـام سیاسـی و
تحقّق آن تأثیر دارند.
 عالوه بر ایآ در اسالم بنیانهایی وجود دارد که چهارچوب توسعه را در ابعـاد مختلـ خصوصـادربعد توسعه سیاسی تعییآ میکند برای نمونه اعتقاد به توحید و ربوبیـت الهـی بصـورت زیـر بنـایی
روابط حاکم بیآ خداوند و انسان و هم نیآ بیآ انسانها با یكدیگر را مشخص میسازد یا نمونه دیگر
اصل خلیفه اللهی انسان ،که نق

او را در مسئولیتهای مهم اقتصادی سیاسی اجتمـاعی فرهنگـی در

تمامی س و مشخص میسازد یا اصل تزکیه که میتوان گفت که مفهوم اسالمی توسعه ،از مفهـوم
اسالمی تزکیه ،به شدت متاثر است ،چراکه تزکیه ،فی نفسه به حل مشكل توسعه انسـانی در تمـامی
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ابعاد از طریق تهذیب نگرشها و روابط ،اشاره دارد .نتیجه آن رستگاری و سعادت در ایآ دنیا و جهان
آخرت است .در پرتو ایآ اصول بنیادیآ ،میتوان چنیآ نتیجه گرفت که اوال کانون اقدامات توسعهای
و محور فرآیند توسعه در اسالم ،انسان است .توسعه اسالمی به معنای توسعه انسان و رسیدن به مقام
و منزلت انسان کامل و بهیود محیط مادی و فرهنگی ،اجتمـاعی و سیاسـی اسـت و ثانیـا توسـعه از
دیدگاه اسالم ،مفهومی فراگیر بوده و ابعاد اخالقی ،معنـوی و مـادی را در بـر مـیگیـرد .از ایـآ رو،
توسعه ،فعالیتی هدفمند و ارزش محور تلقی میشود که هدف از آن ،افزای

آسای

و آرام

انسـان

در تمامی ابعاد است .اسالم فقط به دنیال رفاه در ایآ دنیا نیست ،بلكه اسالم در پی سـعادت اخـروی
انسان نیز هست و از نظر اسالم ،هیچگونه تضادی بیآ ایآ دو وجود ندارد .در مقابل ،سعادت اخـروی
در رهیافتهای معاصر از توسعه ،نادیده گرفته شده است و رفاه م لـق مـادی کـه هـدف توسـعه در
غرب می¬باشد در اسالم برای انسان کمال م لوب نیوده و هدف از آفرین

و خلقت انسان نیـز آن

نیوده است ،بلكه آنها به صورت ابزاری جهت رسیدن به اهداف عالی که دیـآ میـیآ اسـالم تعیـیآ
نموده است جلوهگر میشوند.
منابع
 .1قرآن کریم
 .2نهج البالغه

- .3آزر ،ادوارد .اين مون،چونگ( )9331امنيت ملي در جهان سوم ،ترجمه ژووشكهه م ملعاتهع
راشبردي  ،تهران :انتكعرا ملعاتع راشبردي
- .4آشوري  ،داريوش ( )9331دانش نامه سياسي فرهنگ اصطالالاا

و مکتط

هطا سياسطي

تهران :نكر مرواري
- .1آقعي بخكه،،لي )9334(،فرهنگ علوم سياسي ،تههران :انتكهعرا مر ه اطاللهع و مه ار
ليم ،ايران
 .6ابن خي ون ،لب اارحمن( )9361مقدمه ،ترجم  :ژروين گنعبعدي،تهران :انتكعرا ليم ،فرشنگ،
 .3اخويعن ،محم لي« .)9333( ،راباله ایمان و معرفت از منظر اماميه و اشاعره» ،فصهينعم ان يكه
نوين دين ،،سعل ژنجم ،شمعرم  ،91زمستعن
 .3بيل ،جيم ( )9333سياست در ایران ،ترجم  :لي ،مرش ي زاد ،تهران :نكر اختران

چگونگی احقق گفتما مردم ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایرا ...



117

 .1تعجيک ،محم رضع ،)9333( ،گفتمان پادگفتمان و سياست تهران ،مؤسسه تحیيیهع و توسهت
ليوم انسعن.،
 .91جمكي ي ،محم حسين(  )9333اندیشه سياسي امام خميني تههران :ژووشكهه م امهعم خمينه ،و
انیالب اسالم،
 - - .99جمكي ي ،محم حسين(  )9333ان يك سيعس ،امعم خمين ،،تهران :دفتهر ملعاتهع
بههين اامييهه،

سيعسه ،و
 -حههعيري،

لب ااهعدي« )9363( ،سخني پيرامون واژه مشروطه» ايهران و جههعن اسهالم( ژووشكههعي تهعريخ،
ژيرامون چهرم شع ،ان يك شع و جنبش شع) ،مكه  :آستعن ق س رضوي
- .91امعم خمين(،رم) ،روح اهلل (  ) 9333صحيفه امام 11 ،جي ي ،تهران  :موسسه تنظهيم و نكهر آثهعر
امعم _________ (  ،) 9369صحيفه نور ،تهران  :مر

اسنعد و م ار

فرشنگ ،انیالب اسالم،

9491( ________ .93م ).کتطططال البيطط ،تههههران  :موسسهه تنظهههيم و نكهههر آثهههعر امهههعم خمينههه،
 __________ ( )9336والیططت فقيططه ،تهههران :موسسهه تنظههيم و نكههر آثههعر امههعم خمينهه،چعپ ژنجم.
 ،) 9364 ( ___________- .94تشي و مشروطيت در ایران و نقش ایرانيان مقيم عراق چعپ
دوم ،تهران :امير بير
 .91دبيري مهر ،امير( )9311مولفه ها فرهنگي گفتمان مقاومت اسطالمي در خاورميانطه ،تههران:
اتكعرا  :ژووشكه م ارتبعطع فرشنگ ،بينااميل
 .96دالژورتع ،دونعتال و ديعن ،،مهعريو( )9333مقدمه ا بر جنبش هطا اجتمطاعي جدیطد ،متهرجم
محم تی ،فروزان فر ،تهران :انتكعرا

وير

 .93سريع اایيم ،محمود ( )9339عقالنيت و آینده توسعه یافتگي ایران تهران ،مر

ژووشش شهعي

ليم ،و ملعاتعت ،استراتويک خعورميعن
 .93شريتت،،لي )9333(،اسالم شناسي ،تهران :نكر ااهعم
 .91شريتت،،لي )9333(،بازشناسي هویت ایراني -اسالمي ،تهران :نكر ااهعم
 .11صبوري ،منوچهر( )9331جامعهشناسي سياسي ،تهران ،سخن ،چعپ اول
 .19ص ر ،سي محم بهعقر (9311م ).لمحطه فقهيطه تمهيدیطه عطر مشطروت دسطتور الهمهوریطه
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االسالميه في ایران ،مكه  :جهعد سعزن گ ،خراسعن
9493( ____________ .11م ).اقتصادنا ،تحیيق و تصحيح :لب ااحهيم ضيعء ،ليىا بر نعج ،،سي
محم حسينى و صعبر ا برى ،قم :دفتر تبييغع اسالم ،شتب خراسعن
9411(____________ .13م ).االسططالم یقططود الحيطاة ،اام رسه االسههالمي  ،رسههعاتنع ،قههم :مر ه
االبحعث و اا راسع ااتخصصي ايكهي ااص ر (انتكعرا دار ااص ر).
 .14ص ر ،سي محم بهعقر (9311م ).خالفه االنسطان و شطهاده االنبيطا  ،مكهه  :جههعد سهعزن گ،
خراسعن
 .11فههوزي،يحي ) 9333( ،اندیشططه سياسططي در ایططران بعططد از انقططالل ،تهههران  :ژووشكههه م امههعم
خمين(،س) و انیالب اسالم،
 ) 9334 ( ____________- .16اندیشه سياسي امام خميني تهران  :نكر متعرف اسالم،
 .13عسيرر،ارنست( )9361افسعن دوات،نجف دريعبن ري ،تهران :انتكعرا خوارزم،
- .13قيج،،حسين ،موسهويببعبک( )9313بازشناسي علل ناکارآمد

اازال سياسي در ایران بطر

اساس نظریه گرند تئور  ،رشيعفت انیالب اسالم ،شمعرم 11
 .11قوام  ،لب ااتي )9333(،جهاني شدن و موقعيت جوام در اال توسعه ،تهران :دفتر ملعاتهع
بين ااميي ،وزار امور خعرج
 .31ملهري،مرتض )9333 (،آشنایي با علوم اسالمي ،تهران  :ص را
 )9331( _________- .39خدما متقابل اسالم وایران ،تهران انتكعرا ص را
 .31میت اي ،،مرتض« ،)9336( ،اازال سياسي ایران بعد از انقالل :موان و محدودیتطها» ژعيهعن
نعم

عرشنعس ،ارش  ،دانكگعم آزاد اسالم ،واح زنجعن

 .33متظم ژور،اسمعليل( )9336انیالب اسالم ،و گستردگ ،دوات ،ژعيعن نعم

عرشنعسه ،ارشه ليهوم

سيعس :،دانكگعم تهران
 .34نیوي حسين ،،سي حسن( )9336جنبش ها

اجتماعي جدید در عصر جهاني شطدن و تطارير

آن بر توسعه سياسي ایران ،تهران :دانكنعم حیوق و سيعست شمعرم3

35. -Laclau, E., and Mouffe, (1985), C. Hegemony and Socialist
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London
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