
 

 

 

 

 

 اسالمي ايرانچگونگي تحقق گفتمان مردم ساالري ديني در جمهوري 

 و تاثير آن بر توسعه سياسي ايران
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 چكيده

له: با پیروزی انقالب اسالمی ایررا  و در سرایه الرا یش ا ریت و احر       ئمس

رهنمودهای امام خمینی االش در جه  احقق مردم ساالری آغاز گ   و 

نظریه برای رهنمونی درکنش سیاسی مطرح بر همین اساس ضرورت طرح 

های متلددی در خصوص بررسی چیستی و چگرونگی مرردم    گردید واالش

ساالری دینی صورت گرف . اما همچنرا   بسریاری از ابلراد ایرن  مسرئله      

مبهش و نیازمند احقیق و پژوهش اس . در این میا  مهمترین  بلرد بحر    

ضرااات زیسر  محیطری اسر .      اراباط مردم ساالری با برومی سرازی و ا ت  

هدف: هدف از این  پژوهش نسب  سنجی میا  احقق گفتما  بومی مردم 

ساالری دینی و ااثیر آ  بر اوسله سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ایرا  

هرای  اس . برهمین مبنا نیز اینكه گفتما  مردم ساالری دینی چه شاخصه

که اوانسرته اسر  در    متمایزی از جمهوری  در مفهوم کالسیك خود دارد

برا  فرهنگ سیاسی ما استیال یابد مورد احلیل  رار خواهد گرفر . سروا :    

از منظرر   دینری  یدر گفتما  مرردم  سراالر   دین ییاوجه  به  نقش محتوا
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38         52، ش 77، اابستا  7فصلنامه علمی ر پژوه ی انقالب اسالمی، س 

اوسله اسالمی به ملنای اوسله انسا  و رسید  ها: با اوجه  به  اینكه یافته

و به مقام و منز   انسا  کامل و بهبود محیط مادی و فرهنگی، اجتمراعی  

و مرادی را در   لنویال ی، مفراگیر بوده و ابلاد اخ میمفهو به مثابه سیاسی

اوسرله، فلرا یتی   در گفتما  مردم  ساالری دینری،  گیرد. از این رو، بر می

شرود کره هردف از آ ،    القی مری انسانی   -و دینی هدفمند و ارزش محور 

 راا چنرین    اسر  وجرودی  و آرامش انسا  در امامی ابلاد  یشافزایش آسا

 ساز اوسله سیاسی در امام ابلادش گردد. اواند زمینهگفتمانی می

 واژگان کليدي

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

 لهو بيان مسئ . مقدمه1

ایده جمهوری اسالمی بر اساس تفكر سازگاری میان حكومت دینـی و مشـارکت مردمـی م ـر  در     

اسالمی ایران، نیز وجوه مدنی حكومـت بـا   آرای امام خمینی شكل گرفت. در قانون اساسی جمهوری 

انـدرکاران تـدویآ آن و در ر س    برنـد. و گمـان دسـت    وجوه دینی آن، در الفت و سازگاری به سر می

زمینـه    که مشارکت مردمی و وجـوه مـدنی حكومـت،    ؛گذار جمهوری اسالمی، چنیآ بوده همه، بنیان

)امـام خمینـی،    آورد.ه با مصالح مردم فـراهم مـی  تحقق حاکمیت دیآ و التزام به تعالیم شرع را همرا

 طـی  اسـالمی  انقـالب  از پـ   آن در نهفته ساالری مردم و جمهوری یشه(اند438 - 4/431: 3118

 حكومـت  مـدل  و شـد  نهادینـه  ایرانیان سیاسی حیات و زندگی در ،3158 فروردیآ دوازدهم رفراندوم

خواسـت   و اولیآ دولت  دوران مدرن با  اتكـا بـه  داد  محتوا و شكل تغییر اسالمی جمهوری به ایران،

 در مختلفـی  فكـری  – سیاسـی  نیروهای پیروزی، از پ  سالهای در .آمدمردم و احكام اسالمی پدید

 تقسـیم  مـذهیی  و سـكوالر  کلی جریان دو به را هاآن توانمی که یافتند ظهور کشور سیاسی صحنه

 هایگروه و...(  و هاسوسیالیست کمونیست،) گراچپ سیاسی هایگروه شامل سكوالر نیروهای. نمود

 عنـوان  بـه  - سـكوالر  و دینـی  غیـر  حكـومتی  اسـتقرار  بر که بودند...(  و ملی جیهه) لییرال سیاسی

 ایـ « جمهـوری » از دموکراسـی،  بـر  تأکیـد  بـا  گـروه  ایـآ . فشـردند مـی  پای - خود م لوب حكومت

 از مـذهیی  نیروهای مقابل در. کردندمی حمایت غیردینی حكومتی به عنوان« دموکراتیک جمهوری»

« اسـالمی  حكومـت » یا و« اسالمی دموکراتیک جمهوری» ،«اسالمی جمهوری» عنوان با الگوهایی

 و برخاسـتند  چـال   بـه  یكـدیگر  بـا  انقالب اول هایسال در هادیدگاه ایآ طرفداران. کردندمی دفاع



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

 و هـا روزنامـه  بـه  گـذرا  نگـاهی . نمودنـد  م ر  هاسخنرانی و هاروزنامه ها،نشریه در را خود نظریات

 بـا  مواجهـه  در خمینـی  امام. مدعاست ایآ بیانگر خوبی به 3158 فروردیآ و 3151 اسفند هاینشریه

 کشـور  یآینـده  بـرای  اشپیشـنهادی  حكومت کرد، اعالم خود هایمصاحیه از برخی در مواضع، ایآ

. کـرد  تعریـ  « اسالم قانون به متكی واسالمی عمومی آرای به باید که -است « اسالمی جمهوری»

 خمینـی در عصـر غییـت هم ـون     امـام  دیدگاه از حكومت آیبنابرا (.344 - 5: 3181 امام خمینی،)

 یعنـی  دیـآ.  دیگـری  و مردم ساالری یكی شود؛می گذاری بنا پایه، دو بر که است ایدوگانه ژانوس

 بشـری،  دسـتاوردهای  آخریآ با م ابق آن نهادهای آرای  ینحوه و سیاسی ساختار حكومت، شكل

 همـان  مـا  منظـور  کـه  فرمودنـد مـی  جمهوری، یواژه تفسیر در بارها امام لذا و است جمهوری یعنی

 مـردم  اکثریـت  عقیـده  براسـاس  آن محتـوای  ( ولی645: 3188)جمشیدی، . است متداول جمهوری

 حكومت: » دهدتشكیل می قانون یکلمه گفتمانی رامحور چنیآ  مجموع در .باشدمی اسالمی ایران،

 له مهم چگونگی تحقـق مسئمینا  آیبرهم (14: 3183 خمینی، امام« )الهی قانون حكومت عنیی دینی

کـه  از جمهوریت در مفهوم کالسیک خود اسـت   آنهای متمایزشاخصهوگفتمان مردم ساالری دینی 

اما مهمتر از آن بـا توجـه  بـه  اهمیـت  محتـوا از یكسـو و        .یافته استدر فرهنگ سیاسی ما استیال 

قابلیت  تفسیر دیدگاهی ایآ چنینی از سوی دیگر همراه  با اقتضائات  عصـری ایـآ پرسـ  م ـر      

گردد که در چنیآ  نگاهی و با توجه  به  نق  محتوایی دیآ  در گفتمان مردم  ساالری دینـی از  می

ا مسائل کارکردی و عملی جامعه یعنی توسعه و رشد سیاسی چگونه منظر امام خمینی، ارتیاط نظریه ب

کـارگزار، دو   - در پاسخ بر اساس مدل قوام بخشـی سـاختار  تواند مورد تیییآ و بررسی قرار گیرد؟ می

در منظومه فكری امام خمینی و روند انقالب اسـالمی بـه صـور گونـاگون      مردم ساالریو  دیآنهاد 

 - و بویژه محتوای ایآ نگرش ترکییی بر ویژگـی خـات توسـعه اسـالمی     دانهمدیگر را تقویت کرده

 او، معنـوی رسیدن به منزلت انسان کامل و بهیود محیط مادی و  برایبه معنای توسعه انسان انسانی 

در  و سـعادت افـراد جامعـه    کمـال که هدف از آن،  تاکید داردفعالیتی هدفمند و ارزش محور  به مثابه

تفسـیر بـردار   برایآ مینا در چنیآ گفتمانی امكان تحقق توسـعه  سیاسـی علیـرغم    تمامی ابعاد است. 

ای و اسنادی اسـت و رویكـرد پژوهشـی    های پژوه  کتابخانهگردآوری داده ن راب ه، وجود دارد.بود

و در گـروه پژوهشـهای    بوده وبر تحلیل محتوای کیفـی متمرکـز اسـت   تییینی  - تحلیلیایآ نوشتار 

 .  ردگییل قرار منظری راهنمای عم
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 . بنيان نظري بحث2

 . واقعيت دو بعدي 1. 2

حكومت والیی یا جمهوری اسالمی مورد نظر امام خمینـی بـه عنـوان حكومـت      واقعیت آن است که 

-(، تنها مدل خاصی از دموکراسی و مشارکت مردمـی را برمـی  483 - 486: 3188قانون )جمشیدی، 

 افتد. مدلی که مخال  ضروریات اعتقـادی اسـالم نیاشـد    سازگار نمی تابد و با هر مدلی از دموکراسی 

ای حكایت  از یک  واقعیت  دوبعـدی و ژانوسـی   در نتیجه چنیآ پدیده (26/21: 3116)امام خمینی، 

افكـآ بـوده     دارد نه دو واقعیت  مرتیط. ایآ واقعیت، بوضو  بر قانون اساسی جمهوری اسالمی سایه

در ایآ قانون، شریعت اسالمی شأن و جایگاه فرا دستوری دارد؛ یعنی نـه ر ی    است؛ به عنوان مثال،

توانند حكمی از احكام دیآ و قـانونی از قـوانیآ شـریعت را     یک نمی  مردم و نه نمایندگان مردم، هیچ

ایآ موضوع به  صراحت در مقدمه قانون اساسی  (111 - 111: 3188ملغی و نسخ کنند. )جمشیدی، 

)خیرگان قانون اساسی: مقدمه( لـذا   «براساس اصول و ضوابط اسالمی»المی با  عیارت جمهوری اس

گیرد. اما در همیآ مقدمه و در ادامـه عیـارت     وجوه مدنی حكومت دینی در چارچوب شریعت جای می

خیرگـان  ) «باشـد. که  انعكاس خواست  قلیی امت اسـالمی مـی  » نظیر آمده  استباال با صرحتی بی

.پ  فرض اسای اینست که جمهوری اسـالمی واقعیتـی دو بعـدی و ژانوسـی     : مقدمه( یاسقانون اس

)امـام   .نـدارد  اسـت یدر جهـان س  یریـ نظ« یاسالم یجمهور»است. اینست که به گفته امام خمینی 

طییعـی اسـت    بینـد. )اسالمیت( را یكی می ( زیرا خواست قلیی مردم و شریعت4:231 :3163خمینی، 

فوق مفهوم  امت اسالمی محدود به  ایران  است زیرا ایآ  قانون اساسـی جمهـوری   که  در عیارت  

« خواسـت  دیرینـه مـردم مسـلمان    »در ایآ  انقالب، حكومت  اسـالمی   . زیراباشداسالمی ایران می

 ایران است: مقدمه( یخیرگان قانون اساس)

 جمهـوری،  مفهـوم  قـای ارت خصـوت  خمینی و قـانون اساسـی در   امام ابتكار بنابرایآ، مهمتریآ

غالـب   اکثریـت  کـه  نكته ایآ بر تكیه با امام و قانون اساسی. است بوده محتوای اسالم با آن ترکیب

 از شـكل  ایـآ  چون نیز مردم و کندمی اسالم به دیآ مقید را جمهوری مفهوم مسلمانند، کشور مردم

 ر ی آن بـه  آراء% 2/38 اکثریـت  بـا  بیننـد مـی  خود اعتقادی هایارزش و باورها با موافق را حكومت

دهند در ایآ مدل  ارتیاط مابیآ دیآ بـه عنـوان مجموعـه    می مثیت )خیرگان  قانون  اساسی: مقدمه(

)قالب و شـكل( حكومـت، شـكل     باورها یا ماده و محتوای حكومت و مردم ساالری به عنوان صورت

محتـوای  »، «مكتیـی و اسـالمی بـودن   »ایآ موضوع در ادامه در مقدمه بـا عیـاراتی چـون    . گیردمی



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

)اسـوه( خـود را بنـا     اکنون بر آن  است که  با موازیآ  اسالمی جامعه نمونه»، «اسالمی انقالب ایران

: یخیرگان قانون اساس« )در آن انسان با ارزشهای واال و جهانشمول اسالمی پرورش یابد.» و  «کند.

..ایآ موضوع مورد توجه قـرار گرفتـه   و.33و31و1و 4و2. دراصول قانون اساسی نیز مانند اصل (مقدمه

 و قـوانیآ   یکلیه» است: نیز به  صورت زیر آمده اساسی قانون چهارم اصل . به عنوان مثال دراست

ی است کـه  ایآ  درحال(  4اصل: یخیرگان قانون اساس« )باشد. اسالمی موازیآ اساس بر باید مقررات

اصـل    در عیآ  تاکید  فراوان در مقدمه  بر اسالمی بودن انقالب و مسلمان بودن مردم ایران و اینكه

اسالمیت به عنوان خواست و اراده  مردم مورد توجه  قرار گرفتـه اسـت، اتكـاء بـه  آرای عمـومی و      

ملت ایـران ...  » ه عیاراتخواست مردم نیز جداگانه مورد  توجه و تاکید است. به عنوان مثال در مقدم

سـرردن  سرنوشـت   »، «تیلور آرمان سیاسی ملتی همكی  و همفكـر »، «تصمیم  نهایی و قاطع خود

 اصـل  در موید ایآ معناست. هم نیآ: مقدمه ( یخیرگان قانون اساس) و...« مردم  به  دست خودشان

در اصـل   (6اصـل : یقـانون اساسـ  خیرگان ) است. قرار گرفته مورد تأکید عمومی آرای بر اتكاء ششم،

خیرگـان قـانون   ) بیست و هشتم نیز مصالح عمومی در کنار اسالم و همراه  با  آن  ذکر شده  اسـت. 

 ایآ موضوع مورد تاکید امام خمینی نیز قرار گرفته است. برای مثال تاکید دارد کـه:  (28اصل: یاساس

 5 ،3118امـام خمینـی،   ) «بـود  واهـد خ اسالمی قوانیآ و عمومی آرای به متكی اسالمی، جمهوری»

:214 ) 

 . محتوا و صورت پديده جمهوري اسالمي2. 2

 جمهـوری  را خـود  عصـر  در سـاالری  مـردم  سیاسی نظام تحقق خمینی طور که بیان شد، امامهمان

 اسـالم  احكـام  یکننده اجرا عمومی، آرای یپشتوانه با و دیآ نظر مورد شرایط با که داندمی اسالمی

 حكـومتی  دربیان ایآ نوع حكومت، قائل است که الگـوی  ایشان( 344: 5 ،3118امام خمینی، . )است

امـام خمینـی،   . )اسـت  عمـوم  نظـر  به متكی و علی امام و پیامیر حكمرانی یشیوه همانا ما متیوع

شهید صدر نیز در پی  نوی  خود بر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایـران تاکیـد   ( 114: 4 ،3118

( ب ور کلی، بررسی آرای تمـام  22: 3113)صدر،  ان الشریعه االسالمیه هی مصدر التشریع ... دارد که

، رو  و حتـوا رهیران  انقالب اسالمی ایران  بویژه  امام خمینی و شهیدصدر بیانگر ایآ  اسـت کـه م  

اگر »دهد. امام خمینی با عیاراتی نظیر: حقیقت نظام جمهوری اسالمی را شریعت اسالمی تشكیل می

 یبـرا  یکه سرپرسـت  یآن کس یاسالم برا نكهیا یواضح است. برا گریباشد که د یاسالم ،یجمهور

ـ  ;بر مردم دارد تیخواهد بكند، والیمردم م : 3163مـام خمینـی،   )ا« قـرار داده اسـت   ی یشـرا  کی
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را مثـل   یما مسائل اسالم... »( و یا 2/153)همان، « .است یبر اسالم متك نهایا»( یا 342 - 1/343

( و غیره  بیانگر محتوای حكومت یعنی اسالمیت  یـا  1/12)همان، « .میکن ادهیپ رانیصدر اسالم در ا

 . استشریعت اسالم 

 بـا  نیز حكومت شكل»از سوی دیگر  در نگاه امام و سایر رهیران  انقالب اسالمی، عیاراتی چون 

را بـه   یما نظام جمهـور »( و یا: 1/51: 3163امام خمینی، ) «شود.می تعییآ همگانی آرای به مراجعه

( چـون ملـت، ملـت مسـلم اسـت و مـا را هـم        356 - 2/355همـان،  ) «... میگذاریم یعموم یآرا

و نظایر اینها ( 11همان:« )دهد. یما را شنهادیزنم به پیجهت حدس م آیداند، از ایخدمتگذار خود م

از ایـآ  قسـمت  تحـت عنـوان  شـكل یـا        هرچند امام در اینجـا   بیانگر صورت و شكل نظام  است.

نـوع حكومـت    آییتع نكهیعالوه بر اکند ولی ایآ  بعد از محتوا جدانیست. اینست که صورت  یاد می

 هیـ در کل دیـ است، با هشد جادیآنان ا یعموم یکه با آرا زین یاسالم یجزء حقوق ملت است، جمهور

ـ یامـام خم  شـه یدر اند تیوررو، مراد از جمه آیبر مردم باشد. از ا یامورات  متك شـهید صـدر و    ،ین

. بـرای  اسـت جامعـه  مـردم   تیاکثراراده  بر  هیتكقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بدون تردید، 

 مثال امام خمینی تاکید دارد: 

« بـرو دنیـال کـارت    ینـه، تـو غلـط کـرد     نـد یتواننـد بگو یحق است و مردم مـ  ،یدر جمهور»

 جمهـوری  الگـوی  و خمینـی  امـام  یاندیشـه  در والیـت  ینظریـه  ( در نتیجـه 356 - 2/355)همان:

یـا    مردمـی  حكومـت  کننده بیان دیگر، طرف از و الهی یا دیآ حاکمیت تیلور طرف یک از اسالمی،

  است.   نظریه مردم ساالری درقالب ایآ

 . وحدت ذاتي و بنيادين3. 2

انقالب اسالمی تفكر اسالمی در ذات خـود از  در نگاه  امام خمینی و سایر عالمان مسلمان و رهیران  

سویی با حكومت یكی است زیرا دیآ  اسالم  جز حكومت نیست و احكام  شرعی قوانینی اسـت کـه   

( از سوی دیگـر ایـآ حكومـت مردمـی     2/621ق: 3435)امام خمینی،  یكی از شئون  حكومت  است

خدای تیارک  و تعالی به مـا   ،نداریمما حق » است  یعنی تابع آرای ملت  است  یعنی تحمیلی نیست.

امام ) «حق نداده است، پیغمیر اسالم به ما حق نداده است که  به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم.

 آرای عمومی( ) مردم خواست بیآ اینق ه در کندمی سعی خمینی امام لذا (14 - 33: 3118، خمینی

م ر  نماید. اینجاست که ارتیاط و پیوستگی دیآ ارتیاطی اسای را  )شریعت اسالمی( الهی خواست و

 کـه  هـم  مـا » :فرمایـد گیـرد. لـذا مـی   نمود عینی به خود می و مردم ساالری در اندیشه امام خمینی



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

 حكـومتی  هـم  و باشد ملت دلخواه هم که باشد حكومتی یک خواهیممی گوییم،می اسالمی حكومت

 بیعـت  خدا با کردند بیعت باتو که اینهایی که. گویدب گاهی او به نسیت تعالی و تیارک خدای که باشد

خمینـی و نیـز اغلـب رهیـران انقـالب      پـ  در نگـاه امـام     (15 - 11: 3183 خمینی، امام.« )کردند

ای میـان  یعنـی فاصـله  در عیآ اسالمی بودن مردم ساالر نیـز هسـت.   چنیآ  نظامی ماهیتا اسالمی، 

ر سـ بـرای تأسـی  نظـام عادالنـه و میتنـی ب      عنوان مثالمردم  ساالری و اسالمی بودن  نیست. به 

بر مینـای مقتضـیات    مردم ایران  اسالمی ازمند استنیاط و درک مسائل شریعتنیاصول مردم ساالری 

زمان و مكان است. از طرف دیگر، مهم ساختار ذاتی اسالم است که یک ساختار بـاز اسـت و همـیآ    

شهید صدر از ایـآ  امـر تحـت    با نیازهای جامعه عمل کنیم.  دهد تا م ابقساختار باز به ما اجازه می

تـوان  بـه    که بر اسـاس آن مـی  ( 113 - 182:ق، 3431)صدر، برد عنوان من قه فراغ قانونی نام می

و سـل ه   یعیسل ه تشرتصویب قوانیآ  بر طیق شریعت اسالمی و مقتضیات  روز پرداخت. از نظر او، 

ـ ا یریکـارگ  برخوردار از حق به. امت تبر امت هس یمتك ،ییاجرا  یدو در چـارچوب قـانون اساسـ    آی

از  یعنـ یهـا؛   سل ه یقیاست که از جانب مصدر حق یتیحق، حق استخالف و وال آیاست؛ چه آنكه ا

در حقیقت اما  کند، یم لعم آیدر زم یاله فهیجانب خداوند متعال گرفته شده است. امت به عنوان خل

آن را  یادا تیولئمس ،یبلكه در برابر خداوند، به خاطر امانت اله ست،ینو قدرت امت، صاحب سل ان 

خـود،   تیولئمسـ  آیا تیرعا یاساس، مردم برا آیبر ا( 112 - 111  : 3111)ر.ک.: جمشیدی،  دارد.

مشـروع و   یمختل  اجتهادها یها نهیگزاز  یكیکردن  دارند؛ از آن جمله، مشخص یمختلف اراتیاخت

امـا در عـیآ    (.24و  21 - 33 ه.:3423صـدر،  مناسب ) آیقوان عیاز راه تشر اغپرکردن من قة الفر زین

بنـابرایآ   (.25: هسـتند )همـان   یثابت قانون اساس یاجزا دهنده  لیتشك ،یو عدالت اله عتیشرحال 

ت ، در اجزای ثابت خود متكـی بـر عـدل الهـی و شـریع     الری دینی در عیآ  تكیه  بر مردممردم  سا

 اسالمی است.  

 تفكـر  سیسـتم  است، باز ساختار یک اسالم ذاتی ساختار گوید:مجتهد شیستری در ایآ راب ه می

 اسـالم  ذاتـی  سـاختار  در چـون  بسـته،  سیسـتم  یک تا بوده باز تفكر سیستم یک آغاز از اسالم دینی

. هسـتند  پیـام  آن مفسـران  خداونـد،  پیام مخاطیان خود و شده بینی-پی  دیآ تفسیر رسمی متولیان

 عمـل  و تفكر الزامی کردن محدود به بیرونی فرعی اقتدار مرجع یک صورت به پیام محتوای گاههیچ

 نگـاه  دینـی  واقعیت ایآ به سیاسی بعد از اگر که است نق ه همیآ در درست...  .پردازدنمی مخاطیان

 بـرای  مردم خود گیریتصمیم معنای به «جمهوریت» دینی چنیآ پیروان برای که یابیممی در کنیم،

 مجتهـد ) .اسـت  سیاسـی  وضـعیت  تـریآ طییعـی  خودشـان،  سیاسـی  راهكـار  اعمـال  و اهداف تعییآ



314         52، ش 77، اابستا  7فصلنامه علمی ر پژوه ی انقالب اسالمی، س 

-گیری نمی( الیته  بر مینای نظر امام و شهید صدر اساس و مینای ایآ  تصمیم281، 3111شیستری

-محسوب مـی تواند جز شریعت و عدل الهی باشد. در چنیآ نگاهی بیعت ابزارمشارکت سیاسی مردم 

 (41ه.: 3133)صدر،  ودلیل دیگری بر خالفت عمومی ملت است (238: 3111)جمشیدی،  شود.

 –ه به ارتیاط دقیق و حقیقی میان مردم  سـاالری و دیـآ   با توج که است ایآ مهم بنابرایآ نكته

ساالری و مردم   های دموکراسیو مولفه  یابیم که تحقق اصولدر می –در اندیشه  انقالب اسالمی 

و دیآ ندارد و در نتیجه ایآ  ارتیاط بویژه  با محتوای دینی است که   اسالم با ذاتی تیایآ حقیقی هیچ

چون  امر به معـرف و نهـی    ساز آن از طریق ابزارهای دینیراه  توسعه  سیاسی را باز گذاشته و زمینه

 گردد.  ... می ، شورا، ظلم  ستیزی واز منكر، بیعت

درون مقررات و قوانیآ  اسالمی و دینی و با ابتنای مصـوبات و مقـررات  جامعـه بـر     بنابرایآ، از  

توان در چارچوب گفتمان مردم  ساالری دینی به رشد و توسعه سیاسی دسـت یافـت.  زیـرا    ها میآن

شریعت اسالمی ظرفیت  الزم  را برای تیییآ  مقتضیات  زمـانی و پاسـخ  دادن  بـه نیازهـای روز را     

توانیم  قوانیآ  توسعه سیاسی را دریابیم و بر اسـاس  ا در چهار چوب من ق فراغ قانونی ما میدارد. لذ

آنها به  توسعه  دست  یابیم.  در ادامه  با تكیه  بر ایآ چارچوب نظری، به  بررسی دو نـوع دیـدگاه و   

 زیم.   پردابرداشت در خصوت چگونگی تیییآ توسعه  سیاسی در چارچوب مردم ساالری  دینی می

 هاي تبيين گر رابطه مردم ساالري ديني با توسعه سياسي ديدگاه. 3 

 ديدگاه بومي .1-3

 و هسـتند  دموکراسـی  با اسالم سازگاری اثیات دنیال به که اسالمی متفكریآ سایر مانند نیز م هری

 از هاییمثال شاهد خود مدعای اثیات برای کنندمی نگاه اسالمی اصول و میانی دری ه از را مهم ایآ

 دافعـه  و جاذبـه  کتـاب  در علی دموکراسی عنوان تحت بحثی ذیل در وی مثال آورد؛ می اسالم صدر

 را خـود  مخالفـان  زیرا بود معتقد دموکراسی و آزادی به سیاست در امیرالمومنیآ": نویسدمی علی

 در جـا  همـه  در او مخالفـان  و نكـرد  ق ع  المالبیت از را هاآن سهم حتی و نزد شالق و نكرد زندان

 بـا  طـرفیآ  و شدندمی روبرو آنان با آزاد عقیده با واصحاب  خودش حضرت و بودند آزاد عقیده اظهار

 مقـدار  ایـآ  م هـری  نظـر  از(  343 - 313، 3168  یم هـر ) ".دادندمی پاسخ یكدیگر به استدالل

 زد فریـاد  مسـجد  در علـی  مخالفـان  از یكی وقتی گوید: حتیاو می . است سابقهبی دنیا در آزادی

 تادیـب  را او خواسـتند  امام دوستان و( است دانشمند قدر ایآ که را علی بكشد خدا) افقهه ما اهلل قاتله
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 ( 343 ،3168  م هری. )داد فح  تنها مآ به او کنید رهای  گفت امام کنند

 سـاالری  مـردم  میـان  و کندمی آن با منتقدانه برخوردی ساالری، مردم پذیرش ضمآ م هری  

 و آزادی منشـأ  و ریشـه  را انسـان  تمـایالت  اگـر : »شودمی قائل تمایز اسالمی ساالری مردم و غربی

 شـاهد  غربی هایدموکراسی مهد در امروز که آمد خواهد وجود به چیزی همان بدانیم، ساالری مردم

 همـیآ  بـر . اکثریت خواست چیست؟ امر نهایت در قوانیآ وضع مینای کشورها، ایآ در...  هستیم آن

 ... شـود می قانونی اکثریت، نظر و دموکراسی به احترام حكم به بازی همجن  بینیم می که میناست

 اسـالمی  سـاالری  مـردم . دارد قـرار  اسالمی دموکراسی آزادی، و دموکراسی نوع ایآ مقابل نق ه در

 در گـوییم مـی  اگر...  شودنمی خالصه شهوات آزادی در انسان آزادی اما است، انسان آزادی براساس

 کـردن  دربنـد  - واقعـی  آزادی خواهـد مـی  اسـالم  کـه  معناسـت  ایآ به دارد وجود دموکراسی اسالم

 ایـآ  کـه  آن حـال  شده، رها انسانیت یعنی اسالم در. بدهد انسان به - انسانیت کردن رها و حیوانیت

 (82 - 13 ،3151  م هری،) «است متضمآ را شده رها حیوانیت معنای غرب قاموس در واژه

 از وقتـی : »اسـت  معتقد غرب فلسفه و اسالم در سیاسی هایآزادی میان تفكیک ضمآ م هری

 ب آ در دموکراسی و فردی حقوق و آزادی طییعی طور به آوریممی میان به سخآ اسالمی جمهوری

 سـاالری  مـردم  و اسالم سازگاری به معتقد که سنتی متفكران سایر مانند م هری واقع در «است آن

 بشر، حقوق آزادی، چون ساالری مردم اساسی هایمؤلفه با تنها نه اسالم که است باور ایآ بر هستند

 . دارد خود درون در ساالری مردم از فراتر بسیاری چیزهایی بلكه نیست مخال ...  و مدنیت

 تریآکامل اسالم که است مهم ایآ دنیال به های نوشته و آثار تمام در نیز علی شریعتی  انسانی

 درون در جـا  یـک  را همه اسالم هاستایدئولوژی سایر در چه آن دیگر عیارت به و است  ایدئولوژی

 اسـالم  مقایسه در مثال عنوان به. هاستآن از فراتر بسیار اسالم هایدانسته دایره بسا چه و دارد خود

 گوید:  می مارکسیسم جمله از انسانی هایایدئولوژی با

-حرف هنوز اسالم ایدئولوژی اما شود،می ساکت دیگر انسانی، ایدئولوژی که رسیممی جایی به  

 در بقـاء،  معـاد،  کیفر، پاداش، رستگاری، پرست ، عشق، اخالق، غیب،: اسالم: دارد گفتآ برای هایی

 ایثار و اخالقی هایارزش برای زیرا است من قی و رئالیست اما مذهیی ایدوئولوژی اسالم: کلمه یک

 ذهنی الیست ایده اینجا در فكری ایدئولوژی دارد، عقلی توجه معاد خدا بینیجهان براساس شهادت و

 قهرمـانی  احساسات به باید کنم؟ فدا را خود مردم برای چرا: پرسدمی که کسی به پاسخ در زیرا است

 عنـوان  بـه  را آن به بازگشت که شریعتی نظر مورد اسالم ( الیته38 - 31 ،3181 شریعتی. )کند تكیه

 بـه  نیسـت  ناآگاهانه هایسنت با و سنتی اسالم یک کندمی  م ر  اسالمی جامعه مشكالت حل راه
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 بایـد  را خویشـتآ  همـیآ  به بازگشت و است ماناسالمی فرهنگی خویشتآ همیآ به ما تكیه او: بیان

 انح اط عامل بزرگتریآ که ایناآگاهانه هایسنت  تكراری صورت از باید را اسالم...  کنیم خود شعار

 و دهنـده  آگـاهی  ایـدئولوژی  یک عنوان به معترض مترقی بخ  آگاهی اسالم یک صورت به است

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

 شخصیت و معنوی واقعیت تریآعمیق پایه بر شود،می شروع جاآن از خوی  از کردن  آغاز و خوی 

 تیـدیل  بـا  حـال  عیآ در...  بماند استوار جامعه متآ در موجود و است زنده که خودمان انسانی حقیقی

 علمـی  معـارف  از ایمجموعـه  صورت از و ایدئولوژی یک صورت به اجتماعی سنتی صورت از اسالم

 بزرگتـریآ  صـورت  بـه  شـود مـی  انجـام  اخروی خودآگاهانه ایمان یک صورت به شودمی تدری  که

 عنوان به و بخشدمی فداکاری به میل و حرکت و مسئولیت مرگ از پی  انسان به که آید در نیرویی

  شـریعتی . )بیـاورد  در روشـنفكر  جامعـه  ایـآ  متآ از را عشق و آگاهی که آیدمی در عظیمی استخراج

و نوع و ماهیت آن الهـی    نوع و ماهیت (  از نگاه شهید صدر اساس نظام  سیاسی دینی و12: 3188

کند، بلكه رای و نظر مردم و با نظارت ولی فقیـه و   در واقـع بـر    است و شكل آن را شرع تعییآ نمی

شود. کار ویژه نظام مردم ساالری شهید صدر تحقق خالفت  اساس مقتضیات زمان و مكان تعییآ می

ساالری دینی وظیفه دارد نظریه خالفت عمـومی   الهی انسان در زمیآ است، یعنی نظام سیاسی مردم

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  

اغ مآ التشریع( در واقع از یک سو مجرای احكـام و از سـوی   )من قه الفر باشد.قانونی نیز مد نظر می

 دیگر وضع کننده مقرراتی است که بنا بر ضروررت اجتماعی و طیق مقتضیات روز تدویآ و اجرا گردد

داند تحقق نظام مردم ساالری در عصر خود را جمهوری اسالمی می ( امام خمینی123: 3161 )صدر،

 پشتوانه آرای عمومی اجرا کننده احكام اسالمی است )امـام خمینـی،   که با شرایط مورد نظر دیآ و به

متكی به  وعلی( ایشان معتقدند الگوی حكومتی متیوع ما همان شیوه حكومت پیامیر و امام 344: 5

شـود.  ( شكل حكومت نیز با مراجعه به آرای همگانی تعییآ می114: 4 )امام خمینی، نظر عموم است

یشـان در نظریـه   ا .خواست الهی ارتیاط بر قرار نمایـد د مابیآ خواست مردم و کنامام خمینی سعی می

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 

 (  14: 3183امام خمینی، ) یعنی حكومت قانون الهی( حكومت دینی) شود:
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 . ديدگاه غيربومي2. 3

 سكوالریزم هایریشه چند دیدگاه  غیر بومی بر تفكیک  میان  مردم  ساالری و دیآ  تاکید دارد. هر

 از سـكوالریزم  و فردگرایـی  اومانیسم، خردگرایی، مفاهیم اما کرد، جو و جست یونان فلسفه در باید را

 شـانزدهم و هفـدهم   قـرون  در سیاسـت  از دیـآ  جدایی  نظریه. هستند مدرنیته میانی سیاسی دوران

دیـآ  مسـیحیت و    سیاسـی  و اجتمـاعی  روش و تفكـر  طـرز  تعـارض  نتیجـه  به  بعـد و در   میالدی

 در سـكوالریزم  پیـدای   آغـاز  کلیسا حاکمیت پایان. گرفت شكل دستاوردهای علمی و سیاسی جدید

 انتظـار  قابل تقرییاً مسیری آنها جامعه مقتضیات براساس غرب در شود سكوالریزممی محسوب غرب

 سـاحت  از انتقـال  معنـای  هیشدن عرفی ..شد رو روبه متفاوتی چالشهای با اسالم درجهان کرولی طی

 عـرف  دربـاره  حائری دارد. عمدهای سهم مصلحت عنصر آن، در و است قدسی غیر ساحت به قدسی

 از نـه  و رسـالت  یا نیوت مفهوم از نه که است ایآ کالم خالصه میگوید. حكومت و حكمت در گرایی

 بـر  را تكلیـ   اجـرای  مسـئولیت  کـه  سیاسی نظام یک تشكیل به ایاشاره و ایما هیچ امامت مفهوم

 تـدبیر  در کـه  گونه همان باید که هستند مكلفیآ و مردم خود ایآ تنها شود،نمی استنیاط گیرد عهده

 احیانـاً  کـه  را جامعه خود اصلح و اکمل فرد نحو همان به کوشند،می خوی  خانواده و خود بهزیستی

 کشورداری آییآ .نمایند انتخاب خود کشور سیاسی داری زمام برای کرده شناسایی است امام یا پیامیر

 یـزدی،  حـائری . )دارد مـدخلیت  اسـت  دانـایی  همه که امامت ماهیت در نه و است نیوت از جزئی نه

3335  :361 - 311 ) 

 رازهـای  و رمـز  از فارغ جهانی انسان م العه مدعی هرچند گرایی عرف فوق، م الب به توجه با 

 و گرفتـه  فرض پی  و اصل را مادی شناسی انسان رویكرد ایآ در اما است، انسان و هستی ماورایی

: گفـت  توانمی بینشی نظر از گرایان عرف پاسخ در. است کرده نفی را دیگری شناسی انسان هرگونه

 هرچـه  را آن اسـم  حـال . هسـتند  االتیـاع  الزم حكومت و سیاست حوزه در شرعی اوامر المجموع فی

. ) خیر یا دانیممی االتیاع الزم را شرعی اوامر بیینیم که است ایآ محتوایی بحث. بگذاریم خواهیممی

 تو سعه سیاسی آورده شود       ( 16: 3185پورفرد، 

 عوامل  منفي توسعه سياسي در نظام مردم ساالري ديني. 4

 جنگ تحميلي   1-4

بهای سیاسی نظامی جنگ بسیار جدی و سنگیآ است و باعث تشدید فرآیندهای نظامی گـری کـه    
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شـود. چنـیآ رونـدی امكـان مداخلـه      غایت آن تمرکز قدرت سیاسی در بخ  نظامی است منجر می

 در اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  (183: دهد )آزر وایمـآ افزای  می امنیتی در جامعه مدنی را - نظامی

 ولـی . گرفـت  صـورت  هاانسان   برابری و انسانی کرامت حفظ استقالل، آزادی، چون شعارهایی سایه

 کـه  شـعارهایی  از برخـی  شد، مواجه سوز وخانمان ساله 8 تحمیلی جنگ یک با ایران بالفاصله چون

 بـه  کشور ارضی تمامیت و امنیت حفظ نفع به بود افراد واجتماعی سیاسی مدنی، حقوق حفظ بر ناظر

 را بـود  نشسـته  وم الیـات  شـعارها  ایآ بر که غیارهایی نیز سازندگی وآغاز جنگ پایان و رفت حاشیه

 ویـران  اقتصـادی  هـای ساخت زیر دوباره ساختآ برای کشور امكانات از وسیعی بخ  و کرد ترغلیظ

 هـزار  511 از بـی   مـالی،  خسارت میلیارد 3111 از بی  ساله 8 جنگ. شد گرفته کار به کشور شده

بود. در دوران جنـگ   کشور دوباره ساختآ با اول اولویت بنابرایآ بود گذاشته جای به مجرو  و کشته

هـای سیاسـی عمـدتا در راسـتای     تحمیلی مشارکت سیاسی اجتماعی، شرکت در انتخابات و فعالیـت 

هـای متنفـذ    های سیاسـی و گـروه  بود و مجال چندانی برای فعالیت طی  های انقالبیاهداف و گروه

( در ایآ دوره به دلیل شرایط بحرانـی  جنـگ و هم نـیآ میـارزه بـا      68: 3184 )فوزی، موجود نیود

های مخال  داخلی کمتر فرصت یافته بود در جهت توسعه و مشارکت سیاسی برنامـه مـدونی را   گروه

ای در ، مشـارکت تـوده  ی ایـدئولوژیكی در دفـاع از انقـالب   گیرتوجه به جهتطراحی نماید. معهذا با 

 (      88: 3116 )معظم پور، گیرد که در نوع خود منحصر به فرد استس ح جامعه شكل می

 هاي جديد .پيدايش شكاف2-4

 هـای متـوالی حـادو شـود بلكـه انتقـال      تواند به صـورت پایـدار در نسـل   فرآیند انتقال فرهنگی نمی

توانـد بـرای   فرهنگی، بیآ انتقال کامل و انتقال ناقص قرار دارد. پیامد هر کدام از ایآ دو  در انتها می

 جامعه مشكل زا باشد.

هـای  -دهد و بنابرایآ توانـایی واکـن  بـه موقعیـت    .انتقال کامل اجازه نو آوری و تغییر را نمی3

 جدید را ندارد.

)اسـكنپ   بـرد هـا را از بـیآ مـی   هماهنگ بیآ نسـل  .شكست در انتقال نیز امكان  اجازه کن 2

 را اسالمی انقالب سوم دهه آغاز در ایران جامعه اجتماعی های-گسل و ها( شكاف14:  2113فلوگ:

 و خـودی  میـان  شـكاف » ،«مدرن و سنت میان شكاف: »کشید تصویر به زیر های-قالب در توانمی

 ،«غنـی  و فقیر میان شكاف» ،«مردم و حاکمیت میان شكاف» ،«دیآ و دیآ میان شكاف» ،«خودی

 مقتضـیات  و مسـلط  گفتمـان  میـان  شـكاف » ،(«سیاست) جامعه عمومی سرهر و دیآ میان شكاف»
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 شكاف» ،«مسلط فرهنگ و هافرهنگ خرده میان شكاف» ،«تدبیرها و تغییرها میان شكاف» ،«زمانه

 میـان  شـكاف » ،«مـدنی  جامعـه  و ایتوده جامعه میان شكاف» ،«گرایی اقتدار و ساالری مردم میان

 اجتماعی نظام میان شكاف» ،«گذشته نسل و جوان نسل میان شكاف» ،«سنتی دولت و مدرن دولت

 هـای -گـروه  میـان  شـكاف » و ،«رسـمی  فرهنگ و عمومی فرهنگ میان شكاف» ،«سیاسی نظام و

 (  34 ،3181 تاجیک. )«جوانان و سنتی مرجع

 تصور منفي نسبت به احزاب سياسي  .3-4

 اساسـا  و است داشته وجود سیاسی احزاب مورددرای بینانه بد نگاهی اساسا اسالی جمهوری نظام در

 بـه  احـزاب  گیـری شـكل  یعنـی  امر ایآ. است حاکم دولت نگرش از تابعی سیاسی هایجریان رقابت

 بسـی   بیشـتریآ  تواننـد می که شودمی هایجنی  ظهور باعث مدت کوتاه و مق عی ، فصلی صورت

تـوان دالیـل   -مـی   .سازندمی ناممكآ را جامعه فعال مشارکت و حضور عمال و دهد انجام را سیاسی

ای دانست که ریشه در سـاختار و فرآینـد سیاسـی گذشـته     اعتمادی تاریخی دو سویهایآ امر را در بی

پا گـرفتآ اصـول دمكراتیـک در ایـران      های روان شناختی خود مانع اصلی بر سرایران دارد و باریشه

-هـای گروهـی و رفـع بـی    های جامعه مـدنی؛ رسـانه  است. در ایآ حوزه اقدامی جز تقویت توانمدی

( و امـر  21: 3131 )قلجی، های حزبی استاعتمادی و تردید دولت نسیت به کلیت نظام در اثر رقابت

ی در زمینه تامیآ منـافع مـردم و عـدم    دیگری که باید به آن اهمیت داد کار آمد سازی احزاب سیاس

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   

 ت.    های همگانی اسانهنسل جوان از طریق رس فعاالن سیاسی؛

های مردم ساالر به پن  شیوه قادرند موجیـات توسـعه سیاسـی  را فـراهم     احزاب سیاسی در نظام

 .آورند

 احزاب و مشارکت سیاسی      ال :

 احزاب و مشروعیت نظام حكومتی ب:

 پ: احزاب و یكرارچگی و تنسجام ملی

 ج: احزاب و مدیریت منازعات

 احزاب و جامعه پذیری سیاسی د:
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 اي يا ميكانيكيساختار جامعه قبيله. 4. 4

کنـد  های که نظام مردم ساالر دینـی را در فرآینـد توسـعه سیاسـی تهدیـد مـی      یكی دیگر از آسیب 

گیرنـد و پیوسـتگی   ای، یا به تعییری میكانیكی است یعنی افراد در کنـار هـم قـرار مـی    فرهنگ قییله

حیات  جمعـی بـرای او ارزش و اهمیـت     کند وضروری با یكدیگر ندارند و هرک  کار خودش را می

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   

-د به شدت به ساختار اجتمـاعی زیـان مـی   چنیآ جوامعی ساختاری جدید تحمیل شود نوع رفتار افرا

 در احـزاب  نـاموفق  تجربـه  و طوالنی قدمت عدم که گفت باید کلی نگاه و بندیجمع یک رساند. در

 فرهنگ در و ایرانیان میان در. نگیرد صورت حزبی و سیاسی تفكر انیاشت که است شده موجب ایران

 اختالفـات  شـدن  تیدیل آن، منفی معنای در فردیت. ندارد مناسیی جایگاه گروهی و جمعی فعالیت ما

 پـاییآ  آسـتانه  و یكـدیگر  پـذیرش  عدم نمودن، عمل احساسی و هیجانی شخصی، اختالف به فكری

 انشـعاب  دچـار  یا متالشی گروه هر براحتی و ایجاد گریزی جمع به زیادی تمایل تا شده باعث تحمل

 و حـزب  یک در عضویت که است ایگونه به آن از منفی استنیاط و حزبی فرهنگ تعمیق عدم. گردد

 تلقـی  مثیـت  ارزش یـک  بعنوان بودن «جناحی فرا» طورئیكه  به. است منفی بار دارای بودن حزبی یا

-مـی  «نیـودن  حزبـی » را خود افتخارات از یكی کشور سیاسی فعاالن و نخیگان برخی لذا و شود می

 (             355 :3186 مقتدائی،. )دانند 

 مذهبي - قومي تنوع .5-4

جمهوری اسالمی ایران بر خالف جوامع پیشرفته که به لحـا  قـومی و یـا حـداقل، از یكرـارچگی و      

هـای  م و مذاهب در تاریخ یكی از ابزاروحدت برخوردارند، از تنوع زیادی برخوردار است. گوناگونی اقوا

اند. جیمـز بیـل از ایـآ    بوده است که حاکمان سیاسی در جهت تحكیم قدرت خود از آن استفاده کرده

ویژگی ایران به عنوان جامعه موزائیكی یاد کرده است که در آن اقـوام و مـذاهب د کنـار هـم چیـده      

مـذهیی   –(. ایآ عامل ساخت اجتماعی را مستعد منازعه و کشمك  قـومی  34: 3181 )بیل، اندشده

 ری در فر آیند توسعه سیاسی دارد.کند و تاثیر ویرانگمی

 قدرت سياسي  . تمرکز6-4

سیاست به مفهوم سازماندهی نیروهای انسانی و نهاد های اجتماعی و هـدایت آن بـه سـمت هـدف     

های که به صورت هرمی در آید ظاهرا دسـتیابی بـه   ( سازماندهی312: 3162 )کاسیرر، مشترک است
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گیرد ر میکند. لذا در هر نظام سیاسی یک گروه است که در راس هرم قدرت قرااهداف را تسهیل می

هـای مختلـ    آورد. ابآ خلدون معتقد است جامعه بواس ه عصـییت و بقیه را تحت سل ه خود در می

بزرگ و کوچک است و عصییت عمومی در کشور به منزله مزاج  ؛های اجتماعی  متعددمرکب از گروه

م آینـد بـه   ها برابر و همسان فراهاز عنصرهاست، و هر گاه که عنصرموجود زنده است و مزاج مرکب 

هـای دیگـر   ها بر عصـییت دهد بلكه ناگزیر باید باید یكی از عصییتهیچ رو مزاجی از آنها روی نمی

 ( 131: 3162 )ابآ خلدون، غلیه کند

انجامـد، بلكـه  ممكـآ اسـت مـانع      تمرکز قدرت سیاسی نه تنها ضرورتا به  توسعه سیاسی نمـی 

 حكومتهـا  ثیاتی سیاسـی را بـه همـراه آورد.   ، بینظمی-مشارکت و رقابت سیاسی گردیده و نهایتا بی

 تعـدیل  عوامـل  و نیروهـا  اگـر  امـا  کنندمی توجه و اندیشندمی قدرت به جامعه مختل  اقشار از بی 

-جامعه. بود نخواهد بعدی چند جامعه فرهنگی و فكری هایزمینه باشد نداشته وجود جامعه در کننده

 فكـر  روان و رو  مختل  ابعاد از و برذیرد را قدرت منابع تنوع که رودمی سیاسی توسعه سمت به ای

 دولـت  بـه  جامعـه  یـک  مختل  اقشار باشد وظای  ایآ مجری تنها دولت اگر. کند داریبهره انسانها

 بنیادهـای  و انجمـآ  اصـناف،  جمعیـت،  ظهـور  بـه  ایجامعه اگر. شوند می کار محافظه و شده متصل

 توانـایی  و انگیـزه  و احسـاس  و مشـارکت  دهد، میدان اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، فكری، مختل 

 و فكر تولید طرف به جامعه و یابدمی مفهوم اجتماعی تشكل شود، می تقویت مردم میان در مشارکت

 (  333: 3183 القلم، سریع) کندمی حرکت وگفتگو بحث و فرهنگ

 جهاني شدن و اطالعاتي انقالب .7-4  

 و تكنولوژیـک  هایپیشرفت شدن، جهانی نام به جدیدی عصر درها، شدن گشوده شوروی، فروپاشی

  بـا  را ایـران  انقـالب  وجهـانی،  جدیـد  ایهـ وخواست م الیات با انقالب سوم نسل برآمدن اطالعاتی،

 در عمـدتاً  کـه  شده فراموش م الیات نظام، وثیات استقرار با کم وکم نمود مواجه اساسی هایچال 

 و جنـگ  چـون  هـایی چـال   بـا  را نظام دیگر که مردم. شدند زنده داشتند قرار سیاسی توسعه حی ه

 مانـده  مغفـول  دهه دو از بی  که بودند شعارهایی احیای دنیال به اکنون دیدند،نمی مواجه سازندگی

 جهـانی،  و جدیـد  م الیـات  و هـا خواسـت  از انیوهی با نیز انقالب سوم نسل که بود حالی در ایآ. بود

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

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

 نظیـر بـی  ایـران  تـاریخ  در سیاسـی  های-درخواست و سیاسی آگاهی نظر از انقالب از پ  نسل
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 از بعـد  ایـران  جمعیـت  بخ  تریآبزرگ. دارند باالیی عددی قدرت هایشانخواست طر  برای. است

 احسـاس  سـل نت  بـه  ونسـیت  ندارنـد  شاه از ایخاطره جمعیت، عظیم اکثریت و آمده دنیا به انقالب

 خـاطره  در را خمینی امام هاآن از برخی که ایآ حداکثر اما اند،اسالمی نسل هاایآ. کنندنمی  دشمنی

 دیـآ  شـدن،  جهـانی  عظـیم  موج خاطر به ایران جوانان اکثر برای. وب  همیآ دارند، کودکی دوران

   (116 ،3182 رایت. )دهدمی تشكیل را زندگی از بخشی تنها وآییآ

 پوپوليستي هاي. جنبش8-4

 طرفـداری  در اسـت  سیاسـی  روشـی  و آمـوزه ( Populisme: فرانسوی به) پوپولیسم یا گرایی  عَوام 

 (18: 3185 نخیه )آشوری، گروه برابر در عامه مردم عالیق و حقوق از دادن نشان طرفداری یا کردن

 پیـدا  انسجام و شكل احزاب و مدنی یجامعه که است جایی پوپولیستی تفكر بهشت معتقدند گروهی

 شـكلی بی» شرایط در معتقدند پوپولیستی نگرش یابی ریشه با هم ییعده. هستند ضعی  یا اندنكرده

 امكـان  کـه  گیـرد مـی  شـكل  زمانی پوپولیسم واقع در. کندمی اندام عرض تفكر ایآ «فرم نداشتآ و

 آنـی  منـافع  و قرایآ عواط ، احساسات، بروز امكان و باشد شده اندک یا مسدود جامعه در خردورزی

 متوسـط  یطیقه میان در مدنی یجامعه اصلی پایگاه .باشد نابسامانی نوعی دچار جامعه و یافته شدت

 آن شـود، می ضعی  خیلی یا پذیرآسیب سیاسی و اقتصادی دالیل به متوسط یطیقه که زمانی. است

 ،«تاگـارت  پـل » عقیـده  بـه . شـود می بیشتر پوپولیستی هایجنی  سمت به آن گرای  و ریزش گاه

 مقابـل  در و اسـت  نماینـدگی  بر میتنی سیاسی هاینظام هایروش و هااندیشه به واکن  پوپولیسم،

 دلیـل  به همه، ایآ با. پردازدمی خود آرمانی کانون از آشكار یا پنهان تجلیل به بحران، وقوع احساس

 پیرامـون  محـیط  هایویژگی محی ی هر در و پذیردمی تاثیر بیشتر عوام از بنیادی، هایارزش فقدان

 اساسـی  ارکان یا مولفه 1 دارای کلی طور به گذراست. پوپولیسم ییپدیده عمل در و پذیردمی را خود

  است:

  مساوات برادری، برابری، نظیر میهم و کلی هایوعده به توسل با مردم پشتییانی .جلب3

  2.مردم توده بسی  و فراخوانی با موجود، احزاب و نهادها از مستقل سیاسی، هایهدف پیشیرد

 مدنی یجامعه با اساسی .مخالفت1

 بیـن   و آگـاهی  بـا  همـراه  افـراد  سیاسی مشارکت که ایآ جای به هانظام گونه ایآ در بنابرایآ

 است. هیجانات و احساسات با همراه و ییتوده مشارکت به باشد، مندنظام و نهادینه شكل به و کامل

           (18: 3114 بخشی، آقا)
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 هاي اجتماعي جديد و توسعه سياسي ايران.جنبش9-4

هـای سیاسـی   گیـری غیر متعارفی را برای دخالت در تصمیمهای های اجتماعی جدید روش-جنی  

-ها بدون استفاده از خشونت و شیوهکنند و همانگونه که هابر ماس معتقد است آنحكومت دنیال می

 کننـد هـای جدیـد ایجـاد مـی    های آرام و سامانیندیهای خشآ از طریق عقالنیت ارتیاطی دگرگونی

مردم ساالرانه در جمهوری اسالمی ایران تصمیمات حكومتی  ( بر اساس اصول311: 3181 دالپورتا،)

هـا  های اجتماعی جدید اقـداماتی خـارج از رویـه   تواند مورد مخالفان پارلمانی قرار گیرد اما جنی می

گیرند، و به طیع توسعه توسعه سیاسـی در نظـام مـردم سـاالری     جاری مشارکت سیاسی در پی  می

  (85: 3185 )صیوری، دهند.ر میدینی را نیز تحت تاثیر خود قرا

 الف:.فمينيسم

 هـدفی  کـه  اسـت  اجتمـاعی  هـای  جنـی   و هـا  ایدئولوژی سیاسی، های جنی  از ای فمینیسم گستره

 هـای  زمینـه  در کـه  زنـان  حقوق از س حی به دستیابی و برقراری تعری ،: کنند می دنیال را مشترک

 p25). (Hawkesworth.2006. باش برابر مردان با اجتماعی، و شخصی اقتصادی، سیاسی،

 توان گفت که جنی  زنان در ایران به سه حوزه متفاوت قابل تقسیم استدر مجموع می

هـای  های دولتی زنان که در راستای حفظ وضع موجـود، زنـان را وارد فعالیـت   ال : حوزه تشكل

 کندسیاسی می

-های زنان را در حلقـه کمی دارند و خواستهب: محافل آرام بسته و محدود زنانه که اثر اجتماعی 

 کنند.های آرام و خصوصی م ر  می

مندی بیشتر در جهت آگاهی بخشـی  ها و سازمانهای مستقل زنان که آزادانه و  با هدفج: تشكل

شوند. به صورت کلی سه مـانع اصـلی در برابـر    کنند و باعث تقویت جامعه مدنی میزنان فعالیت می

 (45:3186ان وجود دارد که به قرار ذیل است. )نقوی حسینی، جنی  اجتماعی زن

 ال : نیود تجربه میارزه قانونی زنان در ایران

 ب: حاکمیت فرهنگ محفل گرایی بر روابط درونی جامعه زنان

)نقـوی   هـای اجتمـاعی  گرا در مورد فعالیت  زنان در جنی گرا و اثیاتتسلط دو گرای  منفیج: 

تـوان امیـد وار بـود کـه ایـآ      وانع برای حضور زنان در جامعه بر طرف شود می(اگر ایآ م46حسینی: 

 مشارکت در توسعه سیاسی نظام مردم ساالر جمهوری اسالمی ایران موثر باشد.
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 هاي اجتماعي حقوق بشرب: جنبش

گیـری  اندیشه حمایت از حقوق بشر هماره در طول تـاریخ بشـر وجـود داشـته  ولـی از دوران شـكل      

گذرد. تحوالت  قرن نـوزذهم باعـث   تر زمان زیادی نمیای اجتماعی با نظم و نسق مشخصهاندیشه

های اجتماعی جدید معتقدند مردم ساالری شد تا حقوق بشر روندی بیآ المللی به خود بگیرد. جنی 

ونظر مردم اساس حقوق بشر است و بدو مردم ساالری  حقـوق فـردی اجتمـاعی و سیاسـی محقـق      

نهادهـای   -3تـوان در چنـد محـور خـالت کـرد.       های حقوق بشر در ایران را مـی یتشود. فعالنمی

های ملی برای نظارت و  پیگیری امور مربـوط بـه حقـوق    نهاد -2شی با هدف تروی  حقوق بشرآموز

بان حقوق ب  را دارند. باید به ایآ امـر تـوه   های غیر دولتی که نق   دیده. نهادهای و سازمان1بشر

عه سیاسی ایران و موفقیت نظام مردم ساالر دینی نسیتی مشخص با کارکرد بهینه ایآ داشت که توس

 (48:3186نقوی حسینی، ) ها خواهد داشت.سازمان

 هاي جديد محيط زيستج: جنبش

رود که برای رویاروی با آن بـه  شمار میهای جهانی بهبحران محیط زیست یكی از مهمتریآ دغدغه

های غیـر دولتـی و بـه    ، به همكاری همه جانیه مردم نیاز است و سازماندلیل گستردگی و پی یدگی

تواننـد ایـآ   هـای هسـتند کـه مـی    محیط زیستی یكی از مهمتریآ ابزارهای غیر دولتی ویژه سازمان

هـا را  های فردی بازدهی ایآ تـالش دهی و هدایت کرده و با تمرکز نمودن کوش مشارکت را جهت

 (345: 3182 قوام،) افزای  دهند.

 هـا آنهای اساسی برای کار کرده ایآ نهاد های غیر دولتی وجود دارد که عمال کارایی اما چال 

شود نتوانند به توسعه سیاسی در نظام مردم ساالر دینـی بـا اسـتفاده از    دهد و باعث میرا کاه  می

 های بدیآ قرار است.ها ی مردم نهاد کمک کنند. اهم ایآ چال مجوعه

 ها وجود دارد.کنترل شدید به صورت آشكار و نهان بر حمایت ایآ سازمانال : 

 های غیر دولتی وجود ندارد.ب: قوانیآ عام و خات در مورد ایآ سازمان

 کند.ج: بخ  دولتی به جای حمایت در قالب رقیب ظهورمی

ینی در های اجتماعی جدید نق  موثری در توسعه سیاسی مردم ساالری دبا ایآ اوصاف جنی  

هـا  گذاری می باید  موضـعی سـازنده در قیـال ایـآ جنـی      آینده خواهد داشت و فارغ از بحث ارزش

 شد. دها آن به صورت کامل بهرمنگرفت تا از ظرفیت
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 .نتيجه گيري6

توسعه سیاسی در ایران به رغم گذار از تحوالت متنوع تاریخی، نتوانسته اسـت مسـیری درسـت را     -

ها و سـاختار دولتـی سـاختار    وه بر موانع انسانی و فرهنگی و نیز نق  منفی قدرتبرماید. ایآ امر عال

های اجتماعی از انفكاک و علت شده است. تا زمانی که ساختارمعیوب اجتماعی اقتصادی نیز مزید بر 

ویژه ساختار اقتصادی وابسته به ساختار سیاسی باشـد؛ بـه دلیـل    ه استقالل نسیی برخوردار نشوند و ب

ه ابتكار عمل در اختیار ساختار سیاسی است؛ تحوالت مربوط به توسعه سیاسی و  نهادینـه شـدن   اینك

 های عدیده مواجه است.               مردم ساالری با چال 

توانـد حاصـل شـود کـه اوال:     در  ایران اسالمی مردم ساالر دینی  توسعه سیاسی زمـانی مـی   - 

بتوانند به عالیق و منافع خود از نظر سیاسـی سـازمان بدهنـد.      ها و نیروهای اجتماعی گوناگون گروه

های برای حل اختالفـات و  ثانیا در درون ساختار سیاسی نهادهای گوناگون توسعه یافته باشد و روش

منازعات پدید آمده باشد ثالثا در درون نهاد های مستقر مجال مشارکت و رقابت سیاسـی و مسـتمر و   

 ه باشد.                          آمیز وجود داشتمسالمت

 متـون   در تـوان نمی بعینه را آنها و است جدید هایازواژه سیاسی توسعه و توسعه واژه اینكه با -

 و تییـیآ  را مفهـوم  ایـآ  تـوان ¬می اسالم مییآ دیآ جامعیت به توجه با اما ساخت مشخص اسالمی

 سیاسـی  توسعه میاحث استنیاط مینای تواندمی که دارد وجود قواعدی و اصول اسالم در. کرد تحلیل

 اصـل  دیـآ،  پـذیرش  در اکـراه  نفی آزادی، و اختیار عقالنیت، از انسان برخورداری مثل اصولی. باشد

 همگـانی  نظـارت  و منكـر  از نهی و معروف به امر دینی، رهیران با مردم بیعت و مشارکت و مشورت

  مسئولیت پذیری اصل مردم،

 فرهنگ خصوصا و سیاسی توسعه ساخت زیر دهنده تشكیل نوعی به و بوده اسالمی جامعه داری

 و سیاسـی  نظـام  درباره آنان عملكرد و ذهنی تلقی و مردم احساسات و باورها در که باشندمی سیاسی

 دارند.                     تأثیر آن تحقّق

 خصوصـا  مختلـ   ابعـاد  در را توسعه چهارچوب که دارد وجود بنیانهایی اسالم در ایآ بر عالوه -

 بنـایی  زیـر  بصـورت  الهـی  ربوبیـت  و توحید به اعتقاد نمونه برای کندمی تعییآ سیاسی توسعه دربعد

 دیگر نمونه یا سازدمی مشخص را یكدیگر با انسانها بیآ هم نیآ و انسان و خداوند بیآ حاکم روابط

 در فرهنگـی  اجتمـاعی  سیاسی اقتصادی مهم مسئولیتهای در را او نق  که انسان، اللهی خلیفه اصل

 مفهـوم  از توسعه، اسالمی مفهوم که گفت توانمی که تزکیه اصل یا سازدمی مشخص س و  تمامی

 تمـامی  در انسـانی  توسعه مشكل حل به نفسه فی تزکیه، چراکه است، متاثر شدت به تزکیه، اسالمی
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 جهان و دنیا ایآ در سعادت و رستگاری آن نتیجه. دارد اشاره روابط، و هانگرش تهذیب طریق از ابعاد

 ایتوسعه اقدامات کانون اوال که گرفت نتیجه چنیآ توانمی بنیادیآ، اصول ایآ پرتو در. است آخرت

 مقام به رسیدن و انسان توسعه معنای به اسالمی توسعه. است انسان اسالم، در توسعه فرآیند محور و

 از توسـعه  ثانیـا  و اسـت  سیاسـی  و اجتمـاعی  فرهنگی، و مادی محیط بهیود و کامل انسان منزلت و

 رو، ایـآ  از. گیـرد مـی  بـر  در را مـادی  و معنـوی  اخالقی، ابعاد و بوده فراگیر مفهومی اسالم، دیدگاه

 انسـان  آرام  و آسای  افزای  آن، از هدف که شودمی تلقی محور ارزش و هدفمند فعالیتی توسعه،

 اخـروی  سـعادت  پی در اسالم بلكه نیست، دنیا ایآ در رفاه دنیال به فقط اسالم. است ابعاد تمامی در

 اخـروی  سعادت مقابل، در. ندارد وجود دو ایآ بیآ تضادی گونههیچ اسالم، نظر از و هست نیز انسان

 در توسـعه  هـدف  کـه  مـادی  م لـق  رفاه و است شده گرفته نادیده توسعه، از معاصر هایرهیافت در

 آن نیـز  انسان خلقت و آفرین  از هدف و نیوده م لوب کمال انسان برای اسالم در باشد¬می غرب

 تعیـیآ  اسـالم  میـیآ  دیـآ  که عالی اهداف به رسیدن جهت ابزاری صورت به هاآن بلكه است، نیوده

                             .شوندمی گرجلوه است نموده
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