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دکتر علی دارابی

*

چكیده
در نوشتار حاضر ضمن تالش برای فهم معنایی و ماهیتی دو مقوله مردم ساالری دینی و توسعه
سیاسی ،سعی می شود با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی به نسبت و رابطه این دو در جمهوری
اسالمی ایران پرداخته شود .به بیانی دیگر در تحقیق حاضر شناخت توسعة سیاسی و تعیین شاخصها و
مؤلّفههای تأثیرگذار آن بر روند تحوالت سیاسی جامعه و تالزم آن با مردمساالری دینی ،منجر به طرح
این سؤال شده است که رابطة بین مؤلّفههای شکلدهندة مردمساالری دینی با مؤلفههای توسعة
سیاسی چگونه است؟ شاخصههای این دو مقوله در چه سطحی از همگونی قرار دارند؟ در پاسخ به این
سؤال ،ضمن معرفی ارکان و اصول مردمساالری دینی که مبتنی بر آموزههای حاکمیت الهی و خدا
محوری و حقمداری؛ ارزشمداری؛ ارادة عمومی و رضایت مردم مسلمان ،قانونمحوری؛ شایسته
ساالری و عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصمیم سازیها و برنامهریزیهای اجتماعی
میباشد ،تالش خواهد شد نسبت آن با توسعة سیاسی در جمهوری اسالمی ایران تبیین شود .نتایج
تحقیق نشان میدهد که نسبت بین توسعه سیاسی و مردم ساالری دینی نسبت مستقیم ،همسوی و
دوجانبه (مکمل) میباشد چرا که مردم ساالری دینی مبتنی بر اصول و مالکهایی است که جزء در
قالب توسعه سیاسی قابل تحقق نیست.
کلید واژهها
توسعه سیاسی ،قانون مداری ،اراده عمومی

*عضو هیاتعلمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه
پیروزی انقالب اسالمی و استتقرار جمهتوری استالمی در ایتران مستایل مهمتی را فترا روی
تصمیم گیرندگان ،محققتان و دانت پژوهتان قترار داده استت کته غالبتا در چتارچوب استتقرار
حکومت ،دولت و نظام سیاسی اسالم شکل گرفته است .موضتوعاتی ،از قبیتل جایگتاه متردم در
حکومت ،مشارکت سیاسی ،موضع حکومت اسالمی نسبت به شکلگیری احزاب سیاسی و نق
آنها در حکومت ،ماهیت نظام والیی و تعامتل آن بتا متردم ستاالری ،کثترتگرایتی سیاستی در
حکومت اسالمی و توسعه سیاسی و رابطه یا تعامل آن با والیت فقیه برخی از مسایلی است کته
پس از تغییر نظام سیاسی در ایران و تأسیس جمهوری استالمی متورد توجته محافتل علمتی و
سیاسی داخل و خارج کشور قرار گرفته است .آنچه در این نوشتار متورد بحت قترار متیگیترد،
پاسخ به یک سؤال مهم در چارچوب فعلیت نظام سیاسی اسالم با برداشتت شتیعی از حکومتت
است که چه رابطهای بین مؤلّفههای مردمساالری دینی با مؤلفههای شکلدهنده توسعه سیاسی
در جمهوری اسالمی وجود دارد و این رابطه چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال ،ضمن معرفتی
ارکان و اصول مردمساالری دینی که مبتنی بتر آمتوزههتای الهتی دیتن استالم ،ارادة عمتومی و
رضایت مردم مسلمان ،ارزشمداری ،حقمداری ،قانونمحوری و شایسته ساالری میباشد ،تالش
خواهد شد نسبت توسعه سیاسی با نظام مردمساالری دینی تبیین شود.
این نوشتار همچنین به دو محور ذیل نیز توجه خواهد داشت.
 -1اینکه با تکیه بر چه مبانی و استداللهایی میتوان توستعه سیاستی در حکومتت استالمی را
امکانپذیر و یا ضروری دانست؟
 -2و دیگر اینکه شاخصهای توسعه سیاسی با مردمساالری دینی در چه ستطحی از همگتونی
قرار دارند؟
گفتار اول :توسعه سیاسی در غرب و اسالم
الف) مفهوم شناسی توسعه سیاسی
در فرایند تکامل ،انسان دائما در تالش است تا وضع خود را بهبود بخشد و بر اساس ذات
تکامل خواه از وضعیت موجود خوی به سوی وضعیت مطلوب و ایده آل ارتقا یابد .این میل
ذاتی موجب تمایل به پیشرفت ،تکامل و توسعه شده است .با وجود میل مشترک زندگی بشری
به توسعه ،اجتماعی از سوی صاحبنظران در بیان تعاریف مربوط به توسعه وجود ندارد ،اما وجه
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اشتراکاتی در تعاریف مربوط به توسعه وجود دارد و آن این است که «انسان» هم عامل توسعه و
هم برخوردار شونده از توسعه است .از این رو ،هر اندازه زمینة مشارکت مردم در امر توسعه،
گسترده و فعّالتر شود ،شتاب و دوام روند توسعه بیشتر میشود .به مانند دیگر ابعاد توسعه،
توسعة سیاسی مفهومی است که از بطن توسعهگرایی نشو و نمو یافته و نظریهها و دیدگاههای
مختلفی را به خود اختصاص داده است .توسعة سیاسی به عنوان یک مفهوم مستقل علمی از
سنت علمی یا سابقهای برخوردار نیست و تنها بعد از دوران جنگ جهانی دوم به عنوان یک
مبح علمی مستقل بهطور جدی وارد حوزة علم سیاست شد .البته سنت علمی قرن نوزدهم
تحت تأثیر جامعهشناسانی چون آگوست کنت ،هربرت اسپنسر ،امیل دورکهایم ،فردیناند
تونیس ،کارل مارکس و ماکس وبر ،به مفهوم تغییر و دگرگونی اجتماعی توجه داشت (سو،
 .)83 :1831دربارة مفهوم توسعه سیاسی نخست؛ سیاستمداران و سیاستسازان سخن گفتند.
سپس؛ اقتصاددانان ،جامعهشناسان و پژوه گران سیاسی به بررسی آن پرداختند .این مفهوم
در عرصة سیاست و علم سیاست جایگاه مهمی دارد .با این حال« ،هنوز ابهام و عدم صراحت
زیادی در مورد این دان واژه وجود دارد( ».عالم .)128 :1832 ،مطالعات جدید توسعه سیاسی،
بر پایة مکاتب علمی-تجربی دوران مدرنیته میباشند .از این رو ،نخستین امواج مطالعات توسعه
سیاسی نیز در دهههای  1493تا  1493تحت تأثیر پی فرضها و مبانی نگرش تجدد غربی
شکل گرفته است که از آن به مکتب نوسازی تعبیر میشود (همان .)24-83 :با انتقادهای
صورت گرفته از این نظریهها ،بهتدریج نظریهها ی جدیدی جایگزین آنها شدند که به مکتب
جدید نوسازی معروف شدهاند  .در حالی که مکاتب نوسازی در توسعه سیاسی محصول ذهنیت
نظریهپردازان آمریکایی و غربی بود ،صاحبنظران جهان سوم نیز به ویژه در آمریکای التین با
نقد نگرشهای غربی با ارائه نظریههای جدید توسعهنیافتگی در جهان سوم ،بر نق غرب
استعمارگر در توسعه نیافتگی این کشورها تأکید کردند .ظهور مکاتب وابستگی و نظریه نظام
جهانی ،در نقد نظریههای مکتب نوسازی در همین راستا بوده است.
بنابراین ،بجاست در این مجال و قبل از ورود به مباح اصلی ،برخی از مهتمتترین تعتاریف
ارائه شده از «توسعه سیاسی» را بررسی کنیم .البته دربارة تعاریف مربتوط بته توستعة سیاستی،
اجماع نظری وجود ندارد .تمام تعاریف موجود از زوایای مختلف ،ویژگیهای توسعة سیاسی را تا
حد قابل قبولی مشخص کردهاند .لوسین پای و سیدنی وربا توسعه سیاستی را یتک پدیتده سته
وجهی معرفی میکنند که عبارتست از :الف) برابری و مشارکت سیاستی؛ ب) ظرفیتت سیستتم
19

Archive of SID

فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال پنجم ،شماره  ،68زمستان  6936ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای ایجاد ثبات و آرام در جامعه و اقتصاد؛ ج ) متمایز کردن و تخصصی کتردن ستاختارهای
اداری و کار کردن آنها (« .)Pye & Verba, 1965: 13آلمونتد» و «کلمتن» متغیرهتای بنیتادی
توستتعة سیاستتی را «درجتتة استتتقالل» و «تخصتتصگرایتتی» متتیداننتتد (قتتوام.)11 :1811 ،
«هانتینگتون» مفهوم توستعة سیاستی را بتر استاس میتزان صتنعتی شتدن ،تحترّک و تجهیتز
اجتماعی ،رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ،مورد ارزیابی قرار داده ،بتر ایتن اعتقتاد استت کته
فرایند توسعة سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نق های جدیتدتر فتراهم
میکند .لذا نظام سیاسی باید از ظرفیت و تواناییهای الزم برای تغییر وضعیت برختوردار باشتد
(بدیع.)1819 ،
ابهامات و چال های موجود در نظریههای توسعة سیاسی در نیمتة دوم قترن بیستتم ،دغدغتة
فکری را پی روی اندیشمندان و جامعهشناستان قترار داده استت« .رونالتد چیلکتوت» در کتتاب
«نظریههای سیاست مقایسهای» نظریههای مربوط به توسعة سیاسی را در سه تقستیمبنتدی ذکتر
کرده است :اول ،نوشتههای مرتبط با مفهوم دموکراسی؛ دوم ،نوشتههای معطوف به ابعاد توستعه و
دگرگونی؛ سوم ،نوشتههای مربوط به بحرانها و عواقب توسعة سیاسی (چیلکوت.)919 :1843 ،
از دیدگاه دیگری ،نظریههای توسعة سیاسی به دو دسته تقسیم شده است .یکی نظریههتایی
که توسعة سیاسی را در پیدای برخی ویژگیها در ساختِ دولت متیداننتد؛ از جملته :کتارایی،
انجام کارویژههای حکومتی ،نظم و کنترل و...؛ دوم ،نظریههایی که بته جتای دولتت بتر جامعته
تأکید دارند و گسترش تواناییهای جامعه از جمله :رقابتت مستالمتآمیتز ،مشتارکت گستترده،
انتظام یافتن عالیق اجتماعی و غیره را شرط توسعة سیاسی میدانند (بشیریه .)12 :1811 ،این
دسته از نظریهها وجود یک دولت توانمند ،مردمساالر و توسعهگترا را در صتدر توستعة سیاستی
میدانند تا بتوانند تأمین امنیت ،ایجاد سیستم قضایی کارامد و استقرار نظام تأمین اجتمتاعی را
برای قشرهای مختلف ایجاد کنند.
به رغم اختالف نظر در تعریف توسعه سیاسی اما در معیارهای اساسی توسعه سیاسی توافتق
نسبی بین دانشمندان این رشته وجود دارد .از مجموع بررستی نظریتات نظریتهپتردازان توستعه
سیاسی ،همچون ساموئلهانتینگتون ،لوسینپای ،گابریلآلمونتد ،ستیدنی وربتا ،بینگهتام پتاول،
جیمز کلمن و کارل دویچ مهمترین معیارهای توسعه سیاسی را متیتتوان در مقولتههتای ذیتل
برشمرد-1 :پیچیدگی نظام سیاسی؛  -2استقالل نظام سیاسی؛  -8انعطافپذیری نظام سیاستی؛
 -9وحدت و یگانگی نظام سیاسی؛  -3مشتارکت سیاستی؛  -9توانتایی نظتام بتر حتل و جتذب
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مشارکت مردم؛  -1گذر از بحترانهتای پتنجگانته؛  -3تترجیح فعالیتتهتای دستته جمعتی بتر
فردگرایی؛  -4فرهنگ سیاسی؛  -13توسعه شهرگرایی؛  -11توسعه سواد و تحصیل؛  -12شبکه
وسیع ارتباط رسانههای جمعی (دارابی 1833 ،الف.)12-11 :
اگر معیارهای دوازدهگانه توسعه سیاسی را در چند سر فصل کلتی ادغتام کنتیم ،بتا نگتاهی
کالن به معیارهای ذیل دست پیدا میکنتیم و نظتامی بتا مشخصتات ذیتل را در مستیر توستعه
سیاسی میدانیم:
الف) نظامی که در آن مردم از حقوق خود و دولت ،مطلعاند و از فرهنگ همکاری متقابل دولتت
و جامعه برخوردارند؛
ب) نظامی که قانونی است و در آن ساختارها و کارکردها شفاف و حدود آن مشخص است؛
پ) نظامی که هم توانایی پاسخگویی به مشارکت مردم و خواستههتای سیاستی متردم را دارد و
هم خود را پاسخگو میداند؛
ث) نظامی که در آن ساز و کارهای مشارکت سیاستی متردم پتی بینتی شتده استت و متردم
میتوانند با انواع گوناگون مشارکت سیاسی در سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود دخالت داشته
باشند.
درباره شاخصههای توسعه سیاسی ،به این نکته باید اشاره کرد :این شاخصهها دوسویه اند ،هتم
نشان دهنده سیر تکاملی توسعه سیاسی هستند و هم نمایتانگر ستیر قهقرایتی آن .شاخصتههتایی
چون افزای حق رأی مردم و برگزاری انتخابات آزاد با رأی دهندگان فتراوان ،آزادی مطبوعتات و
رشتتد رستتانههتتای جمعتی ،گستتترش امکانتتات آموزشتی ,استتتقالل قتتوه قضتتایی ،وجتتود مجلتتس
قانونگذاری و نیروهای مسلح غیرسیاسی نشتاندهنتده ستیر تکتاملی توستعه سیاستی هستتند و
شاخصههایی چون انتخابات تقلبی ،سیاسی شتدن نیروهتای مستلح ،مداخلته خارجیتان و نبتودن
انتخابات و مجلس قانون گذاری ،نشانههای سیر قهقرایی توسعه سیاسی در یک کشورند.
ب) نقد نظریه توسعه سیاسی در غرب بر اساس مبانی اسالمی
برای رسیدن به الگوی توسعه سیاسی اسالمی ،میبایست ابتدا به نقد نظریه توسعه سیاستی
غربی که نگرشی است فراگیر ،پرداخت .بنابراین ضرورت دارد تا ناسازگاریهتای ایتن نظریته بتا
مبانی ا سالمی مورد توجه قرار گرفته و سپس تالش شود بر اساس مبانی اسالمی ،الگوی توسعه
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سیاسی اسالمی ارائه شود .در کل میتوان نقدهای زیر را بر نظریه توسعه سیاسی غربتی مطترح
نمود.
 -1هژمونی نگرش اومانیستی و نگاه محدود به جهان هستی و انسان
مهمترین نقد نظریه سیاسی غربی ،نگرش انسان محورانه افراطی به توسعه سیاسی میباشد.
غرب مدرن چنان که گذشت ،بر مبنای اومانیسم خود را بنا نهاد و سعی کرد انسان را محور همه
امور قرار دهد .بی تردید ،انسان خود بخشی از جهان آفرین استت و بتیتتوجهی بته ایتن امتر
موجب ناکامی در رسیدن به نظریه سیاسی مناسب درباره توسعه میگردد .در دیتدگاه استالمی،
انسان به عنوان آفریده خداوند ،همواره نیازمند هدایت الهی است .هرچند عقل به عنوان رستول
باطنی در او به ودیعه نهادینه شده است ،اما چنین عقلی کتامال مطیتع اراده الهتی و ستازگار بتا
ساختار آفرین است .عقل محوری به معنای پذیرش همه جانبه خواستههتای انستانی نیستت.
عقل خود به وجود محدودیتهایی در دریافتها و تحلیل هتای ختود آگتاهی دارد و همتواره در
همگامی و همراهی با سنت های الهی است .از این منظر ،بتا دیتن و شتریعت بته عنتوان رستول
ظاهری هماهنگ است .بر این اساس ،در تفکر اسالمی ،خداوند به عنوان آفریدگار هستی ،انسان
و عقل وی ،محوریت دارد و انسان محوریت مستقلی در برابر حاکمیت الهی ندارد .خداوندی کته
عقل را در وجود بشر به ودیعه گذارده است ،برای سعادت او شریعت خوی را نیز فرو فرستتاده
است .از این نظر ،عقل و شرع به عنوان دو راهکار خداوندی برای سعادت انستان در کنتار هتم و
هماهنگ با هم عمل میکنند .جهان مدرن تالش کرد با جداسازی انسان عقتلگترا و خداونتد و
محور قرار دادن انسان ،خواست او را ناسازگار و در برابر خواست دین قرار دهتد کته در اندیشته
اسالمی چنین امری نادرست به نظر میرسد.
 -2آشفتگی مفهومی و ابهام در تعاریف جامعه سنتی -مدرن
غرب مدرن ،به ویژه نظریههای کالسیک توسعه سیاسی ،با تقستیم دوگانته ستنتی -متدرن،
تالش نمودند میان خود با دنیای غیر خود مرزی مشخص ایجتاد کننتد .بتر ایتن استاس ،آنهتا
مجبور بودند برای نشان دادن و مرزگذاری ،جامعه سنتی را در برابر جامعه توسعهیافتته ختوی
فرض نموده و به نفی آن بپردازند .جامعه سنتی را دارای هیچ مزیت قابل توجهی نمیدانستند و
حتی در برخی دیدگاهها حکم به حذف آن در دنیای مدرن میدادند .در حالی که جامعه ستنتی
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همواره نامطلوب نیست؛ بلکه عناصتری از دنیتای ستنتی همتواره زمینته ستاز توستعه و تحتول
انسان ها قرار میگیرند .چنانکه بسیاری از نظریهپردازان غربی ،همچون متاکس وبتر و دیگتران
نشان دادهاند که حتی خود غرب مدرن تحوالت خوی را مدیون جامعه سنتی اروپا هستتند .از
این رو ،چنین تقابلی نیز در تفکر اسالمی مورد پذیرش نیست .خداوند در قترآن کتریم بنتدگان
صالح خوی را کسانی معرفی میکند که دیدگاههای مختلتف را شتنیده و از آن میتان ،ستخن
نیکوتر و دیدگاه درستتر را برمیگزینند.
 -3ناکارآمدي آموزه سکوالریسم
هر چند دنیای مدرن سعی کرد با از میان برداشتن مذهب مسیحیت از زندگی سیاستی ،بته
توسعه و تحول برسد ،ولی اسالم چنین نگرشی را نادرست میداند .برخالف جهان مسیحیت ،در
اندیشه اسالمی دین و سیاست با هم کامال آمیختهاند و نخستتین جامعته استالمی بتا تأستیس
حکومت اسالمی آغاز گردید .در نتیجه ،حذف دیتن یتا نگترش منفتی بتدان در فرآینتد توستعه
سیاسی پذیرفتنی نیست .نگرش منفی به دین ،مبتنی بر تحوالت مسیحیت غربی استت .چنتان
که اندیشمندانی چون روسو در کتاب قرارداد اجتماعی اشاره کردهانتد ،استالم و پیتامبر گرامتی
اسالم نگرش بسیار مثبتی به رابطه دین و سیاست دارند .در نتیجه ،در جهان اسالمی ،دیتن نته
تنها مانع توسعه سیاسی نیست ،بلکه آسان کننده و زمینه ساز آن نیز میباشد .سادهترین بیتان
را میتوان در کالم نبوی یافت که حتی برابری دو روز انسان را موجب خسران میداند.
 -4نابسندگی الگوي توسعه سیاسی در جوامع جهان سوم و جهان اسالم
برخالف پی بینی تکامل گرایانة مکتب نوسازی ،سیر تحول جوامتع استالمی رو بته تکامتل
نبوده است؛ بلکه در عمل تحوالت نوسازی در جهان سوم موجتب روی کتار آمتدن دولتتهتای
استبدادی و ناکارآمد گشته و این جوامع را -چنان که نظریهپردازانی چون لوسین پای و دیگران
نیز بدان اشاره کردهاند -دچار بحران های جدی نموده است .این تجربه نشان داد کته پیتروی از
تجربه و الگوی غرب در جهان اسالم ،ناکارآمد بوده و جهان اسالم نیازمند آن است تا بتر استاس
الگوها و مبانی خود دست به تغییر و دگرگونی بزند.
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 -5تقابل جامعه فضیلت مدار دینی در برابر جامعه آزادي محور سکوالر
نظریههای توسعه سیاسی غربی مبتنی بر ایجتاد زمینتههتای آزادی انستان بتوده و فضتیلت
اخالقی را امری فرعی و درجه دوم میداند که به حوزه زندگی فردی بستگی داشته و در زندگی
سیاسی نمود نمییابد .غایت سیاست و دولت نیز تأمین و تضمین آزادیها و حقتوق شتهروندان
تلقی میشود .در حالی که در نگرش اسالمی ،مهمترین دغدغه زنتدگی سیاستی ،آمتاده ستازی
سعادت اخالقی برای انسان هاست .در نتیجه ،غایت سیاست ،اصالح خلق و تقویت فضتیلتهتای
اخالقی -معنوی انسانهاست .مهمترین کارویژه دولت اسالمی نیز تالش برای زمینهستازی ایتن
سعادت اخالقی خواهد بود.
بر اساس شاخصههای فوق ،آنچه در غرب تحت عنوان توستعة سیاستی مطترح شتده استت
ضمن اشتراک اصولی با توسعة سیاسی در ایران ،تفاوتهتایی نیتز دارد .از آنجتا کته در استالم،
جهت آن است که انسان به سوی آنچه تکامل است هدایت شود ،لذا با تفسیر مدرنیستتی غترب
تفاوت دارد .اگر قوانین تحکّمی بیشتری در اسالم نسبت به غترب مشتاهده متیشتود ،ناشتی از
تفسیر اسالم از انسان و هدفی است که در هدایت انسان مطلوب میداند.
با شناخت توسعة سیاسی و تعیین مؤلّفههای تأثیرگذار آن بر روند تحوّالت سیاستی جامعتة
پیشرفته سؤال این است که :نسبت بین مؤلّفههای شکلدهنده بته توستعة سیاستی کته اجتزا و
عناصر اصلی فرایند توسعة سیاسی را تشکیل میدهند ،با مؤلّفههای مردمساالری دینتی چگونته
قابل ارزیابی است؟
همانگونه که اشاره شد شاخصهای عمدة توستعة سیاستی ،ایجتاد شترایط مناستب جهتت
مشارکت سیاسی برای اکثریت جامعه و نهادمندی تشکلهای سیاسی بته منظتور ایجتاد رقابتت
مسالمتآمیز و وجود یک دولت قدرتمند ،مردمساالر و توسعهگراستت .لتذا در پاستخ بته ستؤال
اصلی این نوشتار ،سعی خواهد شد با تحلیتل ماهیتت متردمستاالری دینتی و ویژگتیهتای آن،
مؤلّفههای توسعة سیاسی در نظام مردمساالری دینی بررسی شود.
گفتار دوم :ماهیت مردمساالري دینی
الف) چیستی معنایی مردم ساالري دینی
واژه «مردم ساالری دینی» اصطالح تازه ای در گفتمان سیاستی دنیاستت کته  -بتر ختالف
واژههایی چون جمهوری اسالمی ،پارلمان اسالمی و ...که همگتی ترکیتبهتایی هستتند از یتک
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مفهوم غربی به عالوه یک قید اسالمی -در بستر مبانی سیاسی اسالم و متأثر از آموزههای نبوی
و علوی روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشتت حقتوق متردم در حتوزه سیاستت و اداره امتور
جامعه و پرهیز از الگوهتای حکتومتی استتبدادی ،رعایتت اصتول و مبتانی ارزشتی را بنمایتد و
بدینترتیب نظام اسالمی را از الگوهای سکوالر غربی تمتایز دهتد (فیاضتی .)98 : 1833 ،بترای
این منظور در جمهوری اسالمی ،روش نوینی مورد توجه قترار گرفتته کته نته استتبدادی و نته
لیبرالی است .مقام معظتم رهبتری از ایتن روش حکتومتی بته «متردم ستاالری دینتی» تعبیتر
نمودهاند .در کشور ما اگر چه مردمساالری دینی حاکم است ولی یک مردمساالری مطلق نیست
بلکه به نوعی مردم ساالری دینی و اسالمی است چرا که حکومت ما جمهوری اسالمی است .بتر
همین مبنا رهبر معظم انقالب در تبیین و تعریف آن خاطر نشان میکنند:
«جمهوری اسالمی بر دو پایه استوار است :یکی جمهور؛ یعنی آحاد مردم و جمعیتت کشتور.
آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیالت دولتی و مدیریت کشور را تعیین میکننتد و دیگتری
اسالم؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسالم و شریعت اسالمی است .این یک امتر طبیعتی
است .در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند ،آن هم مسلمان معتقد و مؤمن
و عامل که در طول زمان ،ایمان عمیق خودشان را به اسالم ثابت کردهانتد و نشتان دادهانتد ،در
چنین کشوری اگر حکومتی مردمی است ،پس اسالمی هم هست ،مردم استالم را متیخواهنتد.
این از روز اول گفته شد و در طول سالهای متمادی نیز تجربه گردید .امتروز هتم واضتحتترین
حقیقت در نظام ما این است که آحاد و توده مردم از نظتام حتاکم بتر کشتور متیخواهنتد کته
مسلمان باشند و مسلمان عمل کنند و اسالم را در جامعه تحقتق بخشتند ...مجلتس و دستتگاه
قانونگذاری این مملکت [به خواست مردم] موظفند که قوانین را بر اساس شریعت استالم وضتع
کنند .روسای این کشور موظفند که اسالم را ترویج کننتد و متردم از ایتن دولتت توقتع اجترای
احکام اسالمی دارند( »...آیتاله خامنهای ،خطبه نماز جمعه.)1894/1/13 :
ایشان در جایی دیگر در توضیح مردم ساالری دینی میفرمایند:
«این مردم ساالری (دینی) به ریشههای دمکراسی غربی مطلقا ارتباط ندارد؛ ایتن یتک چیتز
دیگر است .اوال مردم ساالری دینی دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دمکراستی را از غترب
بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کاملی داشته باشیم؛ نه ،خود ایتن متردم
ساالری هم متعلق به دین است .مردم ساالری هم دو سر دارد ...یک سر آن عبارت است از ایتن
که تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد؛ یعنی مردم نظام را انتخاب میکننتد؛
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دولت را انتخاب میکنند ...این همان چیزی است که غرب ادعای آن را میکند و البته در غترب
این ادعا واقعیت هم ندارد ....این حرف ،متکی به نظرات و حرفها و دقتها و مثتال آوردنهتای
خود برجستگان ادبیات غربی است ....انتخاب مردم یکی از دو بخ مردم ساالری دینتی استت.
مردم بایستی انتخاب کنند ،بخواهند ،بشناسند و تصمیم بگیرند تا تکلیتف شترعی دربتاره آنهتا
منجر بشود .بدون شناختن و دانستن و خواستن ،تکلیفی نخواهند داشت .سر دیگر قضیه متردم
ساالری (دینی) این است که حاال بعد از آن که من و شما را انتختاب کردنتد ،متا در قبتال آنهتا
وظایف جدی و حقیقی داریتم( »...آیتتالته خامنتهای ،دیتدار بتا مستؤوالن و کتارگزاران نظتام:
.)1814/4/12
بهطور خالصه در تبیین مفهوم مردم ساالری دینی ،میتوان چنین بیان نمود:
مردم ساالری دینی ،ناظر به مدلی از حکومت است که بر مشروعیت الهی و مقبولیتت متردم
و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستتای حتق متداری ،ختدمت محتوری و ایجتاد
بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ،ایفای نق میکند.
این مدل ،بر دو پایه استوار است:
 .1از سویی ریشه در آموزههای وحیانی دارد.
 .2این آموزهها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال میکند.
از این رو در نظام مردم ساالری دینی ،نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار استت و
این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقتادی استالم ،رابطته متردم و حکومتت را تبیتین متیکنتد
(عیوضی.)241-812 :1834 ،
ب) مؤلفههاي مردم ساالري دینی
مردمساالری دینی ریشه در شکل حکومت جمهوری استالمی دارد .مؤلفتههتای ایتن شتکل
حکومت قطعا میبایست در اندیشههای سیاسی دینی قوام یافته باشد؛ چرا که جمهوری اسالمی
بر دو پایة جمهوریت و اسالمیت بنا گذاشته شده است؛ یعنی شکل حکومت ،ساختار سیاستی و
نحوه آرای نهادهای آن ،جمهوری است؛ اما محتوای آن ،اسالمی استت .پتس محتتوایی بتودن
این شکل از حکومت مردمی در اندیشههای سیاسی اسالم قابل تبیین است و هیچ گاه در خارج
از چارچوب اندیشة سیاسی اسالمی تحلیلپذیر نیست .به عبارت دیگر؛ اسالمی بودن جمهتوری
در ایران منطبق بر آموزههای دینی و ارزشهای اسالمی است .امام خمینی(ره) در این خصتوص
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میفرمایند« :ما تابع آرای ملت هستیم .ملت هر طوری رأی داد ما هم از آنها تبعیت متیکنتیم.
ما حق نداریم ،خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است ،پیغمبر اسالم به ما حق نتداده استت
که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم» (امام و انتخابات.)91 :1813 ،
پسخن فوق در تجلیل از مردمساالری دینی مبتین ایتن نکتته استت کته واژة «جمهتوری»
نماینده و بیانگر حق و حقوق برای شهروندان کشور است؛ ولی واژه «اسالمی» مشعر به تکلیتف
و عمل به وظیفة شرعی و مهمترین اقدام انقالب اسالمی ،ترکیب جمهوری با اسالم استت .اکثتر
مردم کشور مسلمانند و خواهان مشارکت و بیعت با حکومت دینی هستند و مفهوم جمهتوری را
مقیّد به اسالم میدانند .قانون اساسی نیز که مبتنی بر خواستت و ارادة همگتانی استت ،همتین
مفهوم و گرای اکثریتی را تأیید و در اصول خود از جمله اصل چهتارم ،بته محتتوای حکومتت
جمهوری اسالمی اشاره میکند.
بنابراین ،قانون اساسی نیز مظهر نگاه دموکراتیک اسالم به حضور مردم در مسائل اجتمتاعی
و از مصادیق بارز نظام مردمساالری است و تالشی است که امتام(ره) بتا الهتام از مکتتب استالم
برای دخالت متردم در تعیتین سرنوشتت خودشتان داشتتند؛ چترا کته هتدایت محتتوایی بُعتد
مردمساالری ،تنها در چارچوب دین و نهادهای قانونی قابل حصول است.
بهطورکلی مؤلفههای مردمساالری دینی (جمهوریت و استالمیت) بتا بهترهمنتدی از مفهتوم
بیعت و کارکرد مشارکتی آن ،مانعی بترای رشتد دموکراستی در ایتران نیستت و در بستیاری از
آموزههای دینی از قبیل اجتهاد ،اجماع ،اختیار ،شورا ،حق انتختاب ،مشتارکت ،مقبولیتت نظتام
سیاسی و ...به سهولت قابل دسترستی استت .در واقتع؛ حکومتت استتبدادی و خودکامته ،هتیچ
پایگاهی در اندیشة اسالمی و فلسفة حکومتی اسالم به ویژه شیعه ندارد و زمینة حاکمیت متردم
و مردمساالری ،مبتنی بر ایمان و آرمان اکثریت جامعه شکل میگیرد (نبوی.)3-12 :1839 ،
مردم ساالری دینی جزء ذات و خمیرمایه اندیشتة سیاستی استالم استت .ایتن واقعیتت ،بته
ضرورت نگاه به چارچوب نظام اسالمی از درون اندیشههای اسالمی اهمیت میدهد که تبلور آن
در قانون اساسی تدوین شده است .غایت انقالب اسالمی نیز احیای مجتدد و تقویتت پایتههتای
مشارکت دینی مردم در چارچوب بیعت عمومی و نهادینه کردن این رکن متردمستاالری دینتی،
تأکید رهبری انقالب بر ایجاد سازمانها و نهادهای قانونی و تشکیل مجلتس شتورای استالمی و
استمرار مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر قوانین بتود .اکثتر انقتالبهتا در راستتای
تحقق نهاد قانونی و تصویب قانون اساسی چندان فعّال نبودند و شاید از جهاتی حرکتت در ایتن
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سمت و سو را مخاطرهآمیز میدانستند .اما انقالب اسالمی در جهت ایجاد نظتم و نستق قتانونی
سرعتی غیرمتعارف داشت و در مدت کوتاهی قانون اساسی آن که کلیت بسیار مترقی و مردمی
دارد ،تدوین و از طریق همهپرسی تصویب و مجلس شتورای استالمی تشتکیل شتد و نهادهتای
قانونی شکل گرفت و آغاز به کار کرد.
ج ) ارکان و اصول مردمساالري دینی
بهطور کلی نظام مردمساالری دینی بر سه رکن استوار است:
 -1آموزههاي دین اسالم
در مردمساالری دینی ،مکتب اسالم و آموزههای وحیانی ،مبنتای اندیشته و رفتتار اجتمتاعی
قرار میگیرد و دین اسالم ،مبانی ،اصول و موازین فردی و اجتماعی را نشان متیدهتد .البتته در
بسیاری از جزییات و فروعات ،ممکن است دین اسالم نظر خاصی نداشته باشد کته در آنجتا بته
عقل جمعی و نظر متفکّران استالمی مراجعته متیشتود و در نهایتت ،رهبتری دینتی نظترات را
یکدست میکند و به یک تصمیم میرساند .بنابراین ،آموزههای دینی کمک میکنند کته متردم
اصول و مبانی را بیابند ،درک کنند و آنها را مبنای حرکت قرار دهند.
اصل دوم قانون اساسی ناظر بر تأکید بر همین رکن استت کته «جمهتوری استالمی نظتامی
است بر پایه ایمان به:
 .1خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
 .2وحی الهی و نق بنیادین آن در بیان قوانین؛
 .8معاد و نق سازندة آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا؛
 .9عدل خدا در خلقت و تشریع؛
 .3امامت و رهبری مستمر و نق اساسی آن در تداوم انقالب اسالمی؛
 .9کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا».
همچنین اصل چهارم قانون اساسی بته تشتریح رکتن دیتن و مکتتب در حاکمیتت استالمی
میپردازد« :کلیه قوانین و مقررات متدنی ،جزایتی ،متالی ،اقتصتادی ،اداری ،فرهنگتی ،نظتامی،
سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد».
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 -2اراده عمومی مردم مسلمان
نق مردم در مردمساالری دینی این است که بر اساس مبانی و موازین و آموزههتای دینتی
که از دین و از طریق دینشناسان میگیرند ،در تمام امور دستت بته انتختاب متیزننتد؛ یعنتی
رئیسجمهور و نمایندگان خود را در قوة مقننه انتخاب میکنند و با انتخاب نماینتدگان مجلتس
خبرگان ،رهبر نظام مردمی و دینیشان را انتخاب میکنند .بنابراین ،در عرصة تعیین نمونههتا و
مصادیق ،مردم نق کامل و تمامعیار دارند.
اصل ششم قانون اساسی ،رکن مردمی بودن و مردمساالری نظام را چنین بیان میکنتد« :در
جمهوری اسالمی ایران ،امور کشتور بایتد بته اتّکتای آرای عمتومی اداره شتود ،از راه انتخابتات،
انتخاب رئیسجمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینهتا یتا از راه
همهپرسی ،در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میشود».
با توجه به وجود مباح مختلتف پیرامتون مستالة دخالتت عمتوم افتراد جامعته در تعیتین
سرنوشت جامعة خود ،طیف نظریات دانشتمندان استالمی دربتارة ارزش آرای عمتومی در نظتام
مردمساالری دینی را میتوان به دو نظریه تقسیم کرد:
نظریة اول معتقد است که در چارچوب موازین اسالمی ،مشارکت عمومی و استتناد بته آرای
اکثریت برای تعیین تمام موارد و مصادیق سیاسی ،تکلیفی دینی است و به مشتارکت در برختی
موارد و نفی مشارکت در برخی دیگر منحصر نمیشود .ایتن نظریته ،پتس از تأکیتد بتر رعایتت
معیارها و موازین اسالمی در رفتار سیاسی ،در تمامی موارد از انتختاب رهبتری جامعته استالمی
گرفته تا رئیسجمهور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شهرداران و ،...مشارکت عمتومی را
معتبر و موجه میداند و رأی عمومی را الزماالتباع تلقی میکند .در این مشارکت ،دینشناستان
نیز تنها به عنوان افرادی از مردم ،که تأثیر و راهنماییشان برای دیگران نیز مفید است ،حضتور
دارند .البته پذیرفتنی است که در موارد متعددی انتخاب مستقیم بته انتختاب باواستطه تبتدیل
شود؛ نظیر انتخاب رهبری که بهدلیل اهمیتت بستیار بتاالی آن و تضتمین انتختاب مطمتئن ،از
انتخاب مستقیم توسط مردم به شکل انتختاب خبرگتان توستط متردم و انتختاب رهبتر توستط
خبرگان درآمده یا نظیر انتخاب وزرا و بستیاری از هیتاتهتای انتختابی نظتام در امتور سیاستی
مختلف که برای پرهیز از مراجعة زود به زود به آرای عمومی ،که تقریبا محال است ،به انتختاب
نمایندگان مجلس یا هیاتدولت یا وزیران که خود منتخب مجلساند ،واگذار شتده استت .نکتتة
مهم این است که بر اساس این نظریه ،تمام مصادیق رفتار سیاسی در نظام مردمساالری دینتی،
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به نوعی مستند به مشارکت عمومی و مبتنی بر آرای عمومی است که از مصتادیق بتارز و مهتم
توسعة سیاسی به شمار میرود.
نظریة دوم معتقد است که استناد به آرای اکثریت در گسترة مشتارکت سیاستی عمتومی در
نظام حاکمیت اسالمی ،محدود به پارهای از موارد و مصادیق رفتار سیاسی است و بخ وسیعی
از موارد مزبور را در بر نمیگیرد .طبق این نظریه ،دینشناسان و متخصصان در متوارد بستیاری
میتوانند به خوبی از عهدة تشخیص رفتار سیاسی صحیح و در چارچوب موازین اسالمی برآینتد
و لذا ،جامعة اسالمی نیازی به استفاده از مشارکت عمومی در موارد مذکور نخواهد داشتت .ایتن
نظریه ،احتماال مشارکت سیاسی عمومی را محدود به موارد کامال عرفی و عتادی نظیتر انتختاب
رئیس اتّحادیههای صنفی و حداکثر انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی میکنتد و فترض
نمایندگان انتصابی در کنار نمایندگان انتخابی را نیز کامال موجّه میداند و در بسیاری موارد ،بته
نق و مشارکت عمومی اعتقادی ندارد .چنین نگرشی بته وضتوح بتا قتانون اساستی جمهتوری
اسالمی ناسازگار است.
مراجعه به اندیشهها ،آرا و سیره امام خمینی(ره) بهعنوان بنیانگذار جمهوری اسالمی ایتران،
به وضوح نشان میدهد که ایشان مطرح کنندة نظریه اول بوده و بر مشتارکت تمتامعیتار متردم
مسلمان در مصادیق رفتار سیاستی ،تصتریح و تأکیتد کترده و در بیتانی صتریح و رستا ،نظریتة
«محدود کردن مشارکت سیاسی عمومی» و پیامدهای آن؛ یعنی اختصاص مشارکت سیاستی در
مصادیق و نمونههایی به مجتهدان و دیتنشناستان را رد کترده و آن را توطئتهای بتزر بترای
جامعه و نظام جمهوری اسالمی به شمار میآورند« :بیدار باشید ،توجه کنید ،اینها میخواهنتد
با شیطنتهایشان کار خودشان را انجام بدهند .آن وقت شیطنت این بود که سیاست از متذهب
خارج است ...این مطلب شکست خورده ،حاال میگویند که سیاست حق مجتهدین است؛ یعنتی
در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند ،باقی بروند سراغ کارشتان؛ یعنتی متردم برونتد
سراغ کارشان ،هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر بیایند دخالت بکنند .این از
آن توطئة سابق بدتر است برای ایران ،برای اینکه آن ،یک عده از علما را کنار میگذاشتت ،ایتن
تمام ملت را میخواهد کنار بگذارد»(صحیفه نور ،ج .)299 :13
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 -3رهبري دینی
نق رهبر در نظام مردمساالری دینی این است که جامعه را در اندیشه ،رفتار و برنامهریتزی
اجتماعی بر اساس موازین و اصول اسالمی هدایت کند .در این نظتام بته بحت دربتارة رهبتری
دینی از دو زاویه نگریسته میشود :یک نگاه این است که رهبر چه کسی باشد؛ یعنی رهبر بایتد
دارای چه مشخصهها و ویژگتیهتایی باشتد؟ در اینجتا ستخن از اصتول و مبتانی دینتی استت.
ویژگیهای رهبری در نظام مردمساالری دینی را تبیین کردهاند ،نظیر عدالت ،تقوا ،توانایی ادارة
جامعه ،اجتهاد در مسائل و اصول و مبانی دینی و همچنین شرایط دیگری که مورد توجه استت.
این ویژگیها ،از مبانی و اصول اسالمی استخراج میشوند .نگاه دوم این است کته رهبتر چگونته
باید حکومت کند؟ تنها چه کسی باید حکومت کند ،کافی نیست؛ چگونته حکومتت کتردن هتم
باید مورد توجه قرار گیرد (نهجالبالغه ،نامه .)38
حکومتهای غیر دینی جدید ،اغلب به چگونه حکومت کردن پرداختهانتد؛ در حتالی کته در
مردمساالری دینی در خصوص مسالة رأس حاکمیت ،همزمان به دو مسأله توجه متیشتود :اول
اینکه ،رهبر نظام چه کسی باید باشد و چه ویژگیهایی داشته باشتد؟ دوم اینکته ،چگونته بایتد
حکومت کرد و اصول و موازین دینی را در قالب نظام مردمساالری دینی در جامعه عملی کرد؟
اصل پنجم قانون اساسی به رکن رهبری نظام به خوبی توجه کرده استت« :در زمتان غیبتت
حضرت ولیعصر(عج) ،در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عتادل و
باتقوا ،آگاه به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل  131عهدهدار آن میشود».
نظریة نق گسترده و عمومی مردم در انتخاب رهبتر جامعتة استالمی ،متورد توجته جتدی
حضرت امام (ره) بوده و در موارد متعددی بر آن تأکید و تصریح کردهاند؛ از جمله« :اگتر متردم
به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند ،وقتتی آنهتا هتم
فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد ،قهرا او مورد قبول مردم است .در این صورت،
او ولی منتخب مردم میشود و حکم نافذ است» (صحیفه نور ،ج .)124 : 21
مقولة توسعة سیاسی را میتوان در سراسر قانون اساسی مالحظه کترد ،بته ویتژه در نحتوه و
کیفیت مشارکت سیاسی مردم .در قانون اساسی اصول متعتددی وجتود دارد کته بتر مشتارکت
همهجانبة مردم در امور سیاسی جامعة اسالمی تصریح و تأکید کرده است .عالوه بر آن ،مقدمتة
این قانون نیز بر مشارکت عمومی تأکیتد ورزیتده استت .اصتل ششتم تصتریح متیکنتد کته در
جمهوری اسالمی ایران ،امور کشور باید به اتّکای آرای عمتومی و از راه انتخابتات اداره شتود .در
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اصل یکصد و هفتم دربارة تعیین رهبر آمده است :پس از مرجع عالیقتدر تقلیتد و رهبتر کبیتر
انقالب جهانی اسالم و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت آیتاله العظمی امام خمینی(ره)
که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ،تعیین رهبر بته
عهدة خبرگان منتخب مردم است .خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجتد شترایط متذکور در
اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند ،هر گاه یکی از آنتان را اعلتم بته احکتام و
موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستتگی ختاص
در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب متیکننتد و
در غیر این صورت ،یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفتی متینماینتد .رهبتر منتختب
خبرگان ،والیت امر و همة مسؤولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهتد داشتت .رهبتر در برابتر
قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
با عنایت به ارکان سهگانة مذکور میتوان اذعان کترد نقشتی کته قتانون اساستی جمهتوری
اسالمی ایران برای سه رکن نظام مردمساالری دینی قائل شده ،نقشی همگون و همبافت استت.
بنابراین ،نظام جمهوری اسالمی ایران ،ترکیبی از مشتروعیت الهتی و مردمتی استت کته در آن،
مشروعیت مردمی در خدمت شریعت الهی قرار گرفته و چنین دولتی نمونة بارز دولت توانمنتد،
مردمساالر و توسعهگرایی است که در صدر فرایند توستعة سیاستی قترار دارد (عیوضتی:1834 ،
.)241-812
گفتار سوم :اصول مردمساالري دینی و نسبت آن با توسعۀ سیاسی
«مردمساالری دینی» به مثابة یک روش در ادارة جامعة اسالمی ،مبتنی بر اصولی استت کته
مالکها و معیارهای اساسی توسعة سیاسی و شاخصههای آن را در بر دارد که بخ عمدهای از
آنها به تفریق در فرمای های حضرت امام (ره) ،مقام معظم رهبری و قتانون اساستی جمهتوری
اسالمی آمدهاند.
الف) اصول مردم ساالري دینی
 -1اصل اول :حاکمیت الهی و خدا محوري
خداوند خالق انسان ،جهان و منشأ و مصدر همه امور عالم است و بته توانتاییهتا و نیازهتای
انسان واقف است و بر اساس آن ،برنامه زندگی انسان را تنظیم و تدوین میکند .قوانین موضوعه
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انسانی که به اذن خداوند و در دایره شریعت نباشد ،به جتای ستعادت ،شتقاوت و عقوبتت را بته
ارمغان میآورد؛ چنانکه تجربه بشر غربی گواه بر این مدعاست کته انستان بته تنهتایی قتادر بته
تعیین هدف آفرین و تنظیم برنامه زندگی نیست؛ زیترا ابتزار شتناخت انستان ،یعنتی حتس و
تجربه و عقل ،ابزارهای محدود و نسبی هستند که نه تنها خطاپذیرنتد ،بلکته حتتی از شتناخت
تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به اینکه رموز جهان آفرین و استرار نهفتته
در عالم غیب و آخرت را دریابند .بنابراین ،واضح است که در یک نظام مردم ساالری دینی تنهتا
خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض میشود و تنها در ید قدرت اوست که با ارائه قتوانین
منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارستال پیتامبر و انتصتاب امتام بته عنتوان استوههتا و
الگوهای عملی ،انسانها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیری که هدف خلقت بوده،
هدایت و راهنمایی کند .در مردم ساالری دینی قبل از هتر چیتز حفت بنیتانهتای اعتقتادی و
فکری مردم جایگاه بلند و ارزندهای دارد.
 -2اصل دوم :رضایت مردم
حکومت اسالمی در بیان و عمل ،چنان است که رضایت شهروندان را جلب میکند و همتین
رضایتمندی ،پشتیبان حکومت در مقابله با مشکالت است .مردم در حکومتت استالمی ،ختود را
ولینعمت و مملکت و حکومت را متعلّق به خود متیداننتد .لتذا تتالش نظتام در جهتت تحقتق
آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواستهای خود یافته ،از آن کمال رضایت را دارنتد.
بر اساس اصل رضایتمندی ،امکانپذیری مشارکت سیاسی فراهم خواهد شتد و مشتارکت ارادی
از مصادیق توسعة سیاسی است.
«رضایتمندی» در این مقام ،گسترة وسیعی را شامل میشود که بارزترین نمودهای آن عبارتند از:
 .1خدمتگزاری به مردم :نظام سیاسی موظّف است به نیازهای مشروع مردم پاستخ گویتد و کتار
در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحة اعمال خود قرار دهد .اهمیتت «ختدمتگزاری» تتا
بدان جاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابة «عبادت» یاد کرده و معتقدند که حکومت بتا
بسیج تمامی تواناییهای نباید در تحقق آن کوچکتترین کتاهلی روا دارد« :تکلیتف و وظیفتة
مسئوالن در نظام جمهوری اسالمی ایران ،بهکارگیری تمام توان برای خدمت بته متردم استت»
(آیتاله خامنهای .)1814 /3/23 ،در واقع؛ چنین نظام سیاسیِ مبتنی بر خدمتگزاری به متردم،
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از دولتی توسعه محور و مردمی و در عرصة مطالعتات توستعة سیاستی از مشتروعیت ،هویتت و
اقتدار الزم برخوردار است.
 .2خلوص در خدمتگزاری :در نظام اسالمی ،کارگزاران نه تنها مکلف به رفع نیازمندیهای مردم
هستند ،بلکه افزون بر آن موظّفند این کار را بدون هیچ گونه منتی به انجام رسانند .بته عبتارت
دیگر؛ نظامی مبتنی بر مردمساالری دینی است که در آن ،رسیدگی به حوایج مردم بدون منتت
صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسالمی در رسیدگی به احوال مردم رعایت این اصل را نکنند،
اگر چه به مشکالت مردم رسیدگی کردهاند ،اما حقیقت مردمساالری دینی را درک نکردهاند.
بنابراین ،یکی از بنیادیترین اصولی که «مردمساالری دینتی» بتر آن استتوار استت ،کستب
رضایت مردم است و برای این کار ،نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور متردم بپتردازد و از
این طریق ،تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را بته نمتای گتذارد .رهبتر انقتالب ایتن معنتا از
خدمتگزاری را به مثابة یک اصل از «مردمساالری دینی» ،مکرر مورد توجه قرار داده و در جایی
به صراحت اظهار داشتهاند« :در نظام مردمساالر دینی ،رسیدگی به امتور متردم ،تتأمین رفتاه و
آسای و حل مشکالت آنان ...،یک اصل مهم است» (آیتاله خامنهای .)1814/4/1 ،اهمیت این
اصل تا آنجاست که ایشان در تقسیمبندی وجوه دوگانة مردمساالری دینی به دو وجه تأسیستی
و تحلیلی ،خدمتگزاری را تجلّی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته ،از آن به عنوان عاملی مهتم
در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی راجح میدانند« :وجه دیگتر
نظام مردمساالری دینی ،وظایف جدی مستئوالن و دولتمتردان در قبتال متردم استت .تبلیتغ و
جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به متردم،
با مردمساالری دینی سازگار نیست» (همان.)1814/4/1 :
تأکید بر عنصر خودآگاهی و حضور سیاسی در روابط دولت و ملت و رعایت اصل پاسخگویی
به مردم از وجوه ارزشمند توسعة سیاسی است .چنانکه از عبارت فوق بتر متیآیتد ،یتک نظتام
مردمساالر از دیدگاه اسالم ،نظامی است که افزون بر اتکای بر آرای عمومی ،نسبت به تعهدات
در قبال متردم ،وفتادار بتوده و بته صترف «وعتده دادن» ،بستنده نکنتد .چنتین ختط مشتیای
رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده ،رضتایت ختالق را نیتز کستب متیکنتد .اجتمتاع ایتن دو
رضایتمندی (خالق و مخلوق) است کته جتوهره منحصتربهفترد متردم ستاالری دینتی را شتکل
میدهد.
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 -3اصل سوم :ارزشمداري
ایجاد تقابل بین خواست مردم و ارادة الهی ،از جمله دستاوردهای شوم قرون وسطی و عصتر
روشنگری در غرب است که به صورت ناشایستهای به حوزة سایر ادیان و از جمله استالم تسترّی
داده شتتده استتت (افتختتاری و کمتتالی .)1819 ،ای تن در حتتالی استتت کتته در نگتترش استتالمی،
مردمساالری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزشمداری» نبوده و در حقیقتت؛ حقتوق تتودههتای
مسلمان مدنظر است و این تصور که میتوان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفتت و
با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظتام سیاستی استالم رفتت ،باطتل بتوده ،بتا معنتای
«مردمساالری دینی» همخوانی ندارد .به عبارت دیگر؛ در اندیشة سیاستی استالم ،همته اعتم از
حاکمان و مردم موظّف هستند تا به ارزشها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کستی
یا گروهی بتواند پای خود را فراتر از حدود الهی بگذارد.
بر این اساس ،مردمساالری دینی در چارچوب اصتول و ارزشهتای استالمی معنتا و مفهتوم
مییابد .در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده متیشتود کته ارزشهتای
حاکم در گفتمان سیاسی غرب ،تماما در الگتوی غربتی از دموکراستی تجلّتی دارنتد .لتذا وقتتی
گفتمان سیاسی تغییر کند ،معنای مردمساالری نیز تحوّل مییابد .ولی به هر حال ،معنا مبتنتی
و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است .با عنایت به همین مطلتب فلستفی
است که رهبر انقالب ،گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسالمی ارزیابی متیکننتد« :تتالشهتایی
میشود که مسائل غیراصلی ،اصلی وانمود شود ،خواستههای غیر حقیقی یا حقیقتی امتا درجته
دو ،به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود .لیکن گفتمتان اصتلی ایتن ملتت ایتنهتا نیستت.
گفتمان اصلی ملت این است که همه ،راههایی را برای تقویتت نظتام ،اصتالح کارهتا و روشهتا،
گشودن گرهها ،تبیین آرمانها و هدفها برای آحتاد متردم ،استتفاده از نیتروی عظتیم ابتکتار و
حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را
به سعادت خواهد رساند ،پیدا کنند»( .آیتاله خامنهای.)1814/9/28 ،
به عبارتی؛ خواست مردم ،تحقق نظام اسالمی است؛ نظتامی کته در آن ارزشهتای استالمی
حاکمیت دارند و این خواست است که حیطته و گستترة متردمستاالری را مشتخص متیستازد.
بنابراین« ،چارچوب ارزشی» همچنان حف شده و «مردمساالری دینی» هیچ گاه از در تعتارض
با دین و ارزشها و اصول آن درنمیآید .همین معنا از مردمستاالری دینتی استت کته بته طتور
مشخص آن را از دموکراسی غربی جدا میکند .در «مردمساالری دینی» ،خواست مردم ،متوجته
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تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفتی یتا تضتعیف آن تعلتق
بگیرد که در آن صورت ،مردمساالری محتوای ارزشی خود را از دست میدهتد و اطتالق وصتف
دینی بر آن صحیح نیست .تأکید مقام رهبری بر ضترورت پاسداشتت ارزشهتای دینتی توستط
مسووالن و آحاد ملت ،با تأکید بر همین وجه از مردمستاالری دینتی صتورت پذیرفتته استت و
اینکه در حوزة ارزشها جای تسامح و مجاملهای وجود ندارد.
حکومت اسالمی از آنجا که مؤیّد به تأیید الهی و تأستیس مردمتی استت ،موظّتف استت در
هدایت جامعه بکوشد و تالش در این زمینه ،جزء رسالتهای خطیری است که رضتایت ختالق و
مخلوق را به دنبال دارد .به عبارت دیگر؛ هم دولت و هتم ملتت ،مکلّتف بته اجترای چتارچوب و
مبانی ارزشی ترسیم شده هستند و حکومت دینی و مردمساالری دینی در پرتو آن اصول ،قابتل
درک و معنا هستند.
 -4اصل چهارم :حقانیت مردم
مراجعه به رأی مردم و تالش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان ،دو بُعد
مهم مردمساالری دینی را تشکیل میدهند و خداوند ،مردم را در این دو زمینه صاحب حق قرار
داده است .بنابراین ،نظام اسالمی نه از باب لطف ،بلکته از بتاب وظیفته ،متردمستاالری دینتی را
گردن نهاده و به اجرا میگذارد« :در نظام اسالمی ،ادارة کشتور بته معنتای حاکمیتت کستی یتا
کسانی بر مردم و حق یکجانبه نیستت ،بلکته حتق دوجانبته استت و حتق طترف متردم ،کفتة
سنگینتر آن است».
تعبیر فوق با صراحت بر «ولینعمتی» مردم داللت دارد و اینکه حق مردم در مقام مقایسه با
حق کارگزاران ،به مراتب بیشتر است .بنابراین ،توجه به خواست و رسیدگی به نیازهتای متردم،
یک وظیفه است .مردمساالری دینی در این معنا ،داللت بر «صاحب حتق» بتودن متردم دارد و
نظام ،موظّف است حق مردم را ادا کند و در غیر این صورت ،بایتد در پیشتگاه متردم و خداونتد
پاسخگو باشد.
 -5اصل پنجم :قانونمندي و قانون مداري
قانونمحوری یکی از ویژگیهای مهم نظام والیتت انتصتابی «قانونمنتدی و قتانون متداری»
است که از اصول مردم ساالری محسوب میشود .آنچته در ایتن نظتام حتاکم استت ،شخصتیت
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حقوقی ولی منصوب است که همان فقاهت و عدالت وی است و بعید استت حکومتت فقاهتت و
عدالت ،بدون قانون باشد .به بیانی دیگر از آنجا که شیرازة امور و انسجام ملی در گرو التتزام بته
قانون و رعایت حدود آن است ،مردمساالری نیز نمیتواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و
چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد .به همین علت ،مقام معظم رهبری با اشاره به اهمیت قتانون
در حیات جمعی و تأکید بر مبنتایی بتودن اصتل قتانونگرایی در تحقتق شتعار اساستی عتدالت،
معتقدند یکی از پایههای مهم توسعة سیاسی ،تحقتق عتدالت از جملته عتدالت سیاستی استت:
«توسعة همهجانبه و پیشرفت کشور ،بدون عدالت امکانپذیر نیست و عتدالت تنهتا بتا استتقرار
قانون ،تحقق مییابد( ».روزنامه کیهان 24 ،آبان )1814
بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که مردمساالری دینی به هیچ وجه بتا اصتول و مبتانی
قانون اساسی که به صراحت بر «الیتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تأکید شده است ،نمیتواند
از در تعارض درآید .به عبارت دیگر؛ مردمساالری در درون این اصول و نه در ورای این اصول ،از
دیدگاه اسالمی معنا شده و قابل قبول است .رعایتت همتین اصتول قتانونی استت کته ستالمت
مردمساالری را تضمین میکند و آن را از افتادن در ورطههای خطرنتاکی کته ممکتن استت بته
انهدام کل نظام سیاسی منجر شود ،باز میدارد.
 -6اصل ششم  :شایسته ساالري
در منطق قرآن کریم منصبها و مسؤولیتها ،امانتهایی به شمار میآیند که باید به اهلت
واگذار شوند؛ چنان که میفرماید« :إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» ؛ همانتا خداونتد
شما را امر میکند که امانتها را به اهل آن واگذار کنید» (آیه  ،33سوره نسا).
بدیهی است که رهبری امت اسالمی و منصب حکومت نیز از مهمترین امانتهایی است کته
تکلیف ما در برابر آن بسیار خطیر و سنگین است (طباطبایی 1911 ،ق .) 813 -833 :در قرآن
تأکید شده است که حکومت و سروری بر زمین ،میراث بندگان صالح و شایسته خداونتد استت:
«ِأَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ (نبیا »)133 :با توجه به کلمه صالحون در این آیه که معنتای
گسترده و وسیعی دارد ،همه شایستگیها بته ذهتن متیآیتد؛ شایستتگی از نظتر عمتل و تقتوا،
شایستگی از نظر علم و آگاهی ،شایستگی از نظر قدرت و قوت و شایستگی از نظر تتدبیر و نظتم
و درک اجتماعی .هنگامی که بندگان با ایمان ایتن شایستتگیهتا را بترای ختود فتراهم ستازند،
خداوند نیز کمک و یاری میکند تا آنها بینی مستکبران را به خاک بمالند ،دستهای آلودهشان
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را از حکومت زمین کوتاه کنند و وارث میراثهای آنها گردنتد (مکتارم شتیرازی ،1819 ،ج :18
.) 311-313
 -7اصل هفتم :عنایت به عقل جمعی و اراده همگانی در تصممیم سمازيهما و برناممه
ریزيهاي اجتماعی
اسالم به تبع ویژگی جمع گرایانه اش اصل را بر تقدم جمع بر فرد میداند هر چند کته فترد
در جامعه اسالمی ایزوله و منزوی تلقی نمیشود .جامعته استالمی ،جامعتهای معطتوف بته اراده
عمومی است که ظهور وجودیاش را در جریان شوراها ،امر به معروف و نهتی از منکتر و تعیتین
مناصب و مقامات و مشخص کردن روندهای قانونی و سیاست و اجتماع شاهد هستتیم.توجه بته
این معیار به حدی مهم تلقی میشود که حتی والیت فقیه در جامعته استالمی را هتم نماینتده
اراده و عقل جمعی دانستهاند.
ب) توسعۀ سیاسی و مردمساالري دینی
مردمساالری دینی برخاسته از آموزهها و اعتقادات اسالمی است و بهطور واقعی و حقیقی بتا
مردم ارتباط و پیوند دارد .چنین نظامی دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نظامهتای
شناخته شده از جمله لیبرال دموکراسی غرب فاقد آنهاست .لیکن معیارها و مالکهتای اصتلی
توسعة سیاسی که با جامعة دینی متناسب است و در مقدمه به آن اشاره شد ،در متردمستاالری
دینی جایگاه ممتاز دارند .از آن جملهاند:
 -1ایجاد انسجام و توازن بخشی
در نظامهای دموکراتیک ،یکی از شاخصهای اصلی دموکراتیتک بتودن تفکیتک قواستت .در
نظام جمهوری اسالمی در عین وجود اصل تفکیک قوا ،ناهماهنگی وجود ندارد و والیت فقیه بته
منزله عاملی هم آهنگ کننده با اشرافی که بتر قتوای حکتومتی دارد بتین آنهتا انستجام ایجتاد
میکند و به مثابه محور نظام از ایجاد بحران جلوگیری میکنتد (مصتباح یتزدی.)194 :1813 ،
همچنین شورای حل اختالف سه قوه که با حکم رهبری تشکیل گردیتد نیتز ستازوکاری بترای
رسیدگی و حکمیت برای اختالف قوای سه گانه است.

87

Archive of SID

ـــــــــــــــــــــــــــ مردمساالری دینی و نسبت آن با توسعۀ سیاسی در جمهوری اسالمی ایران

از سویی وجود رقابت بین احزاب و گروهها در جامعه ،تعارضهتا و اختالفتات احتمتالی را در
پی دارد که در این صورت ولی فقیه میتواند عامل وحدت بخ و فصل مشترک همه گروهها و
نهادهای سیاسی باشد و کارکرد نظام سیاسی را تسهیل نماید و مانع از ظلم اکثریت بر اقلیتت و
استبداد آنها میشود؛ بدینترتیب به لحاظ نظری و عملتی ،والیتت فقیته در تعتارض بتا جامعته
مدنی و دیگر نهادهای سیاسی نمیباشد.
 -2ضمانت اجرایی درونی
این ضمانت اجرایی درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات دولت و نظام
سیاسی به وجود میآید .در حالی که در اکثتر نظتامهتا در اجترای قتوانین از قتدرت و زور هتم
استفاده میشود .در این نظام رهبر به عنوان جانشین امام معصوم از عتالیتترین مراتتب تقتوا و
شایستگی برخوردارمی باشد که با ارتکاب کوچکتترین گنتاهی ختود بته ختود از مقتام والیتت
منعزل میگردد و خبرگان ،تنها نق اعالم عدم صالحیت او برای رهبری را دارد ،نه این کته او
را عزل کند .برخورداری از چنین شایستگیهای اخالقی در هیچ یک از نظامهتای سیاستی دنیتا
برای مسئولین وجود ندارد (همان .)113 :تجربه جمهوری اسالمی ایران حتاکی از ایتن واقعیتت
است که جامعه مدنی در این سیستم سیاسی تحدید نشتده ،بلکته تقویتت شتده استت .تأکیتد
رهبران جمهوری اسالمی بر شاخصههای توسعه سیاسی نشانه بارز دیگری در این زمینه است.
 -3تحقق دموکراسی
نظام والیی ،نوعی دموکراسی ویژه و حکومت مردمی است که مزایای دموکراسی را در ختود
دارد و از معایب آن محفوظ است .نظامهای دموکراتیک ،مردم ،حق رأی داشته و پس از تأمالت
گسترده ،قانون و شخص مجری آن را نیز انتخاب میکنند ،همه این موارد نیتز در نظتام والیتت
فقیه وجود دارد .مهمترین نقص نظامهای دموکراتیک در این استت کته قتوانین آنهتا ،ناشتی از
اندیشههای بشری است که گاهی نیز چیزهایی را تجویز میکننتد کته بتا عقتل ستلیم مغتایرت
جدی دارد ،اما در نظام اسالمی منشتأ قتوانین ،وحتی الهتی استت .در نظتامهتای دموکراتیتک،
انسانها آزادی کاذب دارند؛ چون خود را از حکم و قید خداونتد رهتا متیداننتد ،لکتن در نظتام
اسالمی ،آزادی انسانی ،توأم با مسؤولیت در برابر خدا مطرح است ،فرد مسلمان نستبت بته غیتر
خداوند آزاد است که خود ناشی از بندگی خداوند است .در این نظتام سیاستی ،آزادی انستانی و
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حقوق بشر و حق رأی و انتخاب مسؤولین و ...وجود دارد و در عین حال ،تعتالی معنتوی انستان
نیز محفوظ است (جوادی آملی .)318-319: 1813 ،از سوی دیگر قوانین و مقررات مصتوب در
نظام اسالمی نباید با موازین دینی مخالفت داشته باشد.
 -4پیوند عمیق دینی و عاطفی مردم با مسؤوالن نظام
در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی و لیبرالیسم ،ارتباط و پیوند بین مردم و مسئوالن
نظام ،پیوند عمیق و عاطفی نیست .حضور آنان در بین مردم و میزان استقبالشان از این حضتور،
کامال نشاندهندة این مساله است؛ در حالی که در نظام جمهوری اسالمی استقبالهای گسترده
و کمنظیر مردمی به خوبی رابطة عمیق و پیوند دینی و عاطفی مردم با رهبری و مسؤوالن نظام
را به دنیا نشان میدهد .این پدیدة کمنظیر یکی از ارکان مشروعیت نظتام و نشتانههتای وجتود
مردمساالری واقعی در آن است .بدیهی است هر چه پیوند عمیق بتین متردم و مستؤوالن نظتام
سیاسی برقرار باشد و در آموزههای دینی تأکید بتر تقویتت ایتن پیونتد شتود ،توستعة سیاستی
کارامدتری وجود خواهد داشت.
بهترین وضعیت پیوند عاطفی و مذهبی مردم بتا مستؤوالن را در حکومتت والیتی متیتتوان
یافت .مقام معظم رهبری در این خصوص میفرمایند:
«والیت؛ یعنی آن حکومتی کته در آن ارتباطتات حتاکم بتا متردم ،ارتباطتات فکتری ،عقیتدتی،
عاطفی ،انسانی و محبتآمیز است .مردم به او متّصل و پیوستهاند .به این عالقهمندند و او منشتأ
همة این نظام سیاسی و وظایف خود را از خدا میداند و ختود را عبتد و بنتدة ختدا متیانگتارد.
استکبار در والیت وجود ندارد .حکومتی که اسالم معرفی میکند ،از دموکراسیهتای رایتج دنیتا
مردمیتر است .با دلها و افکار و احساسات و عقاید و نیازهای فکری مردم ارتباط دارد .حکومت
در خدمت مردم است» (آیتاله خامنهای ،سخنرانی در جمع زائران مشهد مقدس.)1814/1/9 ،
بنابراین ،رابطة بین مردم و حکومت اگر با پیوند عاطفی ،عقیدتی ،فکری ،انسانی و محبتتآمیتز
و ...همراه باشد ،جامعه از توسعة سیاسی عمیقتری برخوردار است.
 -5حاکمیت ارزشهاي دینی و مقید بودن حاکمان
در مردمساالری دینی عالوه بر حضور و پیوند مردم با مسؤوالن ،حاکمیت ارزشهتای دینتی
در جامعه و نیز حکومت حاکمان پارسا ،عادل ،قانونگرا و مقید به احکام الهی و بنتدگی ختدا ،از
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جمله ویژگیهای بسیار مهمی است که در حکومتهای شناخته شتده در دنیتا ،مشتابه و حتتی
نزدیک به آن دیده نمیشود .مقام رهبری در این خصوص میفرمایند:
«این چیزهایی که ناشی از اصل والیت در اسالم است چقدر برای انسانها مفید ،پتر درخشت ،
زیبا و جاذبهدار است .هر کس از هر جای دنیا به کشور ما نگتاه کنتد ،همتین چیزهتایی کته در
زندگی امام بزرگوارمان بود و آنچه این ملت در طول این ده ،دوازده سال به آن عادت کتردهانتد،
میبیند .امروز ملت این ویژگی را میبینند .این معنای والیت است و ما عرض میکنیم کته اگتر
ملتها قطع نظر از مذاهب و ادیانی که بر آنها حاکم است ،بخواهند راه ستعادت را پیتدا کننتد،
باید به والیت اسالمی برگردند .البته این والیت اسالمی به شکل کامل در یتک جامعتة استالمی
عملی است؛ چون والیت بر اساس ارزشهای اسالمی؛ یعنی عدالت اسالمی ،علم اسالمی و دیتن
اسالمی است ،اما به شکل غیر کامل در همة ملتها و در میان همتة جوامتع عملتی استت .اگتر
میخواهند کسی را به عنتوان رهبتر و حتاکم بتر جامعته انتختاب کننتد ،ستراغ آن کستی کته
سرمایهداران معرفی میکنند نروند .سراغ پارساترین و پاکترین و بیاعتناترین انسانها بته دنیتا
بروند؛ آن کسی که قدرت را سرمایة شخصی خود به حساب نمیآورد و از آن برای سود شخصی
خوی استفاده نمیکند .این رشحهای از رشحات والیت در اسالم است و دموکراسیهای جاری
عالم از آن بینصیبند .این از برکات اسالم است» (آیتاله خامنهای ،بیانات در دیدار با کارگزاران
نظام جمهورى اسالمى.)1813/9/13 ،
 -6ارزشهاي حاکم در رقابتهاي انتخاباتی
ابتزاری آن در احقتاق حقتوق ملتت ،از

نوع رویکرد مردمستاالری دینتی بته قتدرت و نقت
شاخصههای مهم در توسعة سیاسی است.
در اسالم نوع رقابت با رقابتهای انتخاباتی غرب متفاوت است و ایتن مستأله از همتان نگتاه
پارسامحوری و شایستهساالری به مسؤولیتها ناشی میشود .همین طور مشارکت متردم در امتر
انتخابات و سرنوشت خود ،واقعی است نه متأثّر از احزاب و گروهها و سرمایهها؛ بر اساس تکلیتف
و ناشتتی از احستتاس مستتؤولیت در صتتحنههتتای انتخابتتات حاضتتر متتیشتتوند و لتتذا درصتتد
شرکتکنندگان قابل مقایسه با لیبرال دموکراسیهتای غربتی نیستت (دارابتی 1833 ،ب -33 :
 .)19مقام معظم رهبری در این خصوص میفرمایند:
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«من همه را توصیه میکنم که این خط صحیح را دنبال کنند .مواظب باشتید در حتالی کته متا
دنیای اسالم را به وحدت دعوت میکنیم ،دشمن نتواند در میان صفوف خودِ جمهوری استالمی
اختالف و تفرقه ایجاد کند .شرط پیروزیها ایتن استت کته جنتاحهتای مختلتف در جمهتوری
اسالمی احترام هم را حف کنند و با هم باشند .در جمهوری استالمی ،انتختاب ،انتختاب اصتلح
است؛ نه رقابت انتخاباتی .این دعواها و رقابتها ،متعلّق به دموکراسیهای غربی است که از ختدا
و دین هیچ چیزی به مشامشان نرسیده است .کارهتایی کته بعضتیهتا انجتام متیدهنتد ،بتاب
جمهوری اسالمی نیست .در اینجا ،انتخاب ،انتخاب اصلح است» (آیتتالته خامنتهای ،دیتدار بتا
آزادگان.)1894/1/11 :
 -7تحقق ثبات سیاسی در پرتو نهادسازي و نهادینه سازي مردم ساالري
مردمساالری دینی در ایران تنها در چهارچوب نظریه سیاسی یا حتی قانون اساسی محصتور
نماند و به زودی پابهپای نیازهای کشور ،نهادهایی اسالمی-انقالبی سازگار بتا آن شتکل گرفتت.
برخی از این نهادها همچون شورای نگهبان و مجلتس خبرگتان رهبتری و  ...از همتان آغتاز در
قانون اساسی گنجانده شدند و برخی دیگتر ماننتد جهتاد ستازندگی ،ستپاه پاستداران ،مجمتع
تشخیص مصلحت نظام و ...پابهپای نیازهای کشور و به دستور و با صالحدید رهبر کبیتر انقتالب
پدید آمدند و در بازنگری قانون اساسی به آن افزوده شدند .همگام با این نهادسازی که نشتانهی
پویایی نظام اسالمی ایران بود ،نهادینهسازی متردمستاالری دینتی در عمتل نیتز متورد اهتمتام
رهبران انقالب بوده است .پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران مهمترین نهاد نظامی کشور یعنی
ارت -که حف آن در تداوم ثبات سیاسی کشور اهمیت فراوانی داشتت -منحتل نشتد .پتس از
شکلگیری مجلس شورای اسالمی نیز هیچگاه شاهد انحالل آن یا دورهی فترت آن نبودهایم؛ تا
آنجا که حتی درخواست دو تن از سران قوا بترای تعویتق برگتزاری انتخابتات هفتمتین دورهی
مجلس شورای اسالمی نیز مورد پذیرش رهبر انقالب قرار نگرفت .این در حالی است کته تتاریخ
معاصر ایران و جهان بارها شاهد انحالل مجالس یا دورههای فترت در تشکیل آنها بتوده استت و
پارلمان به عنوان عصارهی خواست ملتها همواره در خطر دستاندازی حکومتهتای خودکامته
بوده است .همچنین به غیر از دورهی کوتاه سه ساله اول انقالب که سه دولت بتهدلیتل استتعفا
(بازرگان) ،عدم کفایت (بنیصدر) و شهادت (رجایی) عمر کوتاهی داشتند ،دولتها در جمهوری
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اسالمی ایران با سالیق مختلف و برنامههای گوناگون ،به هنگام روی کار آمدهاند و پتس از طتی
دوران قانونی خوی  ،رسما کنار رفتهاند (دارابی.)3-11 :1842 ،
ثبات دولت ها در جمهوری اسالمی ایران مرهون اجترای بتیوقفته و متنظم انتخابتاتهتایی
پرشور بوده که اغلب در شرایط دشوار داخلی و خارجی برگزار شدهاند .این امر موجب شتده کته
نهادهای برآمده از آراء مردمی در جمهوری اسالمی فرصت الزم برای ظهور و اجرای سیاستهتا
و برنامهها خوی را داشته باشند و چرخ نخبگان و کارگزاران حکومت که یکتی از مصتادیق
توسعه سیاسی است خودبهخود صورت پذیرد.
نتیجهگیري
نسبت میان «توسعه و ثبات سیاسی» یک کشور با «زمینه سازی برای پیشترفتهتای همته
جانبه» رابطه ای بدیهی دارد ،اما آنچه اهمیت دارد ،شناخت مؤلفههای سازندهی توسعه سیاسی
به مثابه مهمترین زیرساخت مردم گرایی است .هر چه آگاهی نسبت به این عناصر بیشتر باشتد،
امکان حف و ارتقای آن نیز فراهمتر خواهد بود.
پیروزی انقالب اسالمی و سرنگونی ساخت قدرت به ظاهر مشروطه ولی در واقع استبدادی و
مطلقه پهلوی دوم در ایران گام اول در فرایند توسعه سیاستی جمهتوری استالمی ایتران بشتمار
میآید .انقالب اسالمی بر اساس اهداف و آرمانهای قابل قبول و مستتندی بته وجتود آمتد کته
ریشه در آموزههای دینی و ملی جامعه ایران داشت .میل به توسعه و پیشرفت و کمال از جملته
دستاوردهایی بود که آینده پی روی انقالب اسالمی را با چال هایی مواجهه کرد .چالشی کته
امکان فرصت یابی و تهدید سازی را فراهم کرد .در واقتع؛ توستعه بته معنتای تغییتر و تحتوالت
مطلوب در ظرف و شرایط بحرانی پس از انقالب اسالمی و بروز مشکالت موجود ،بستری فتراهم
کرد .یکی از مهمترین ابعاد توسعه؛ یعنی توسعه سیاسی و کارکرد آن در عرصه نظام سازی پس
از انقالب اسالمی ،در قالب نسبت بین توسعه سیاسی و نظام مردم ساالری دینی است که متورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
اصول و شاخصهای توسعه سیاسی و کارامدی آنها در روند شکل گیری نظام مردم ستاالری
دینی حائز اهمیت است؛ به طوری که نسبت بین شتاخصهتای توستعه سیاستی بتا معیارهتا و
مالکهای حاکم بر نظام مردم ساالری دینی و مقایسه این دو با یکدیگر نشان متیدهتد توستعه
سیاسی در چارچوب تحلیلهای علمی جامعه شناسی سیاسی ،از اهداف ضروری انقالب اسالمی
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در جهت شکل گیری و دوام نظام مردم ساالری دینی بتوده استت؛ زیترا متردم ستاالری دینتی
مبتنی بر اصول و مالکهایی است از جمله :رضتایتمندی متردم ،ارزش متداری ،حتق متداری و
قانون محوری و نیز در بردارندة ویژگیهایی است که جز در قالب توستعه سیاستی قابتل تحقتق
نیست .لذا تقویت و استحکام زیرساخت های مردمی در عرصته سیاستت ،مقتوّم متردم ستاالری
دینی است و نسبت بین توسعه سیاسی و مردم ساالری دینی نسبت مستقیم و همسو میباشتد
که این امر تالزم پیوسته بین مردم و حکومت در عرصههای مختلتف را نشتان خواهتد داد و در
آخر اینکه ،توسعه سیاسی از نیازها و لوازم خاص یک نظام مردم ساالر دینی است.
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