
 

 

 در اندیشه و راهبرد امامین انقالب اسالمی حکمرانی متعالی سازیمردمی

 1درچهمحسن عابدی
  

امامین   هدر اندیش  ساالری دینیحکمرانی متعالی و مردم   سازیدر این پژوهش به بررسی مردمی چکیده.
که با مردمی مردم انقالب اسالمی پرداخته شده است.   سازی ساالری دینی، سبکی از نظام سیاسی است 
بنیان و  اصول  مبنای  بر  ظرفیتحکمرانی  بر  تکیه  با  نیز  و  الهی  مشروعیت  و  سیاسی  اسالم  ها،  های 
شود. در این شیوه از حکمرانی، مردم در انتخاب امعه تنظیم و اداره میمقبولیت و نصرت مردمی امور ج

حکمرانان و  داشته  نقش  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  جامعه   ،حکمرانان  مردم  از  بخشی  خود 
الگوسازی  هستند. برای  مختلف  کشورهای  در  مردم  و خواست  معرفی   محور شاخص  ضرورت  با هدف 

دلیل اجرای چنین پژوهشی است.    الم و رهبران سیاسی قرن معاصر آنسیاسی اس  همبانی دینی در اندیش
به روش توصیفی کتابخانه  -بر همین اساس  با ُجستاری در منابع  بیانیتحلیلی  و  انقالب   های  گام دوم 

کاوی آراء و نظرات امامین انقالب اسالمی در خصوص مردمی  ساالری سازی حکمرانی و مردم اسالمی به وا
ساالری دینی در های مربوط به مردم سوال این پژوهش نیز دستیابی به مؤلفهشده است.  دینی پرداخته  

است.   انقالب  امامین  می راهبردهای  نشان  حاصله  شیودهد  نتایج  مردم   هدر  دینی، حکمرانی  ساالر 
مشورت مردم،  دادن  مشارکت  با  ثبات حکومت  و  مردمی  نظارت  مردم،  به  دادن  انتخاب  پذیری، حق 

کرد.  جامعه رضایت جمهور و هدایت و سعادت آنها در دنیا و آخرتسیاسی در   را تضمین خواهد 
 

گد کلی ساالری دینی، مشارکت، امامین انقالب،  سازی، حکمرانی متعالی، مردم مردمی : ان واژ
گام دوم انقالب پذیری، انتخاباتمشورت  ، 

 
 

حضرت   یسپرد  یاسیس  یای جغراف  یدکتر  هآموختدانش  1 دانشگاه  مدرس  و  تهران  دانشگاه  البرز 

 ع  یرالمؤمنینام
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 مقدمه 

کمیت مردم، قدرت برآمده از درون    هدر نظری که، با حرکتی از پایین به باال، از  حا قشرهای مردم است 
پویا،  نیا و شمس؛ توکلی231:  1370کند )قاضی،  شود و تا رأس هرم صعود میهرم اجتماعی آغاز می هقاعد
می110:  1395 ناشی  درون جامعه  از  قدرت  که  معتقدند  دیدگاه  این  پیروان  قدمت (.  مکتب  این  شود. 

ها در کشورهای هند،  ترین دموکراسیگردد. قدیمیقبل از میالد مسیح بر می   زیادی دارد و به صدها سال
تر از دموکراسی یونان چین و یونان به وجود آمده است. پژوهشگران، دموکراسی هند و چین را قدیمی

یونانیمی آنان  نظر  به  ولی  کردهدانند،  پیشدستی  جوامع  سایر  به  دموکراسی  معرفی  در  تاریخ ها  اند. 
قدیمیحکای شکل  در  دموکراسی  که  دارد  آن  از  به ت  است؛  نکرده  پیدا  استمرار  قرن اش،  تا  که  طوری 

تاریخی  شواهد  برابر  بود.  رفته  بین  از  جوامع  سایر  در  سوئیس  و  ایتالیا  کشورهای  در  جز  به  هجدهم 
گرفته بود، ولی چون پای کشور انگلستان هم قبل از قرن هجدهم شکل  رسمی قانونی و    هدموکراسی در 

)تهامی،   نگرفت  قرار  ملل  سایر  تقلید  مورد  البته188:  1390نداشت،  و   (.  دموکراسی  تبار  گفت،  باید 
های اولیه مردمی ریشه در عصر یونان باستان دارد؛ بدون تردید پیدایش دموکراسی  ههای اولیحکومت

آنها   رویدادها نبوده است، بلکه نشو و نمای  از  از مجموعه واحدی  در فرایند نوعی دگرگونی تنها ناشی 
گرفته است. نخستین زادگاه دموکراسی، البته در شکل محدود آن  مستمر و طی نسل  های متوالی صورت 

گردد و به صورت دموکراسی مستقیم، به یونان و روم باستان و از قرون چهارم و پنجم قبل از میالد برمی 
(Jacobsen, 1943: 72  .)  گونهاساس حکومت مردم در عصر ای جهانشمول با ظهور دو تحول جدید به 

عمده در قرن هجدهم استوار گشت. نخست تصویب قانون اساسی دولت فدرال آمریکای شمالی در سال 
کبیر فرانسه در سال    1787 و   هو صدور اعالمی  1789و سپس انقالب  آن   حقوق بشر و شهروند  متعاقب 

.    1791تصویب قانون اساسی انقالبی   کشور کبیر فرانسه نظریدر آن  که تا مردم   هدر واقع انقالب  ساالری را 
، (.  147:  1378آرمانی و فلسفی داشت در قالب حقوقی شکل داد )غفوری،    هآن زمان جنب از سوی دیگر
خمینی جمل  امام  یک  سیاسی   هدر  شکل  و  اسالمیت  و  جمهوریت  خصوص  در  معنا  و  ُپرمغز  و  کوتاه 

د ایران  اسالمی  جمهوری  اسالمی حکمرانی  حکومت  تعریف  در  انگلیسی،  خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  ر 
قوانین اسالمی؛ ما خواستار جمهوری اسالمی هستیم.    هفرماید: »حکومت اسالمی حکومتی است برپایمی

دهد و اسالمی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است« جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می



  70      یانقالب اسالم نیو راهبرد امام شهیدر اند یمتعال یحکمران یسازیمردم
کشور را قوانین اسالمی 398:  5، ج1378)امام خمینی،   که قانون  (. جمهوری اسالمی به این معنی است 
که متکی بر آرای عمومی است تشکیل می دهد، ولی فرم حکومت اسالمی جمهوری است. به این معنی 

مردم دارد   ه معنا نبوده، و داللت بر اصل نظارت عالی(. این شکل البته بی240:  5، ج1378)امام خمینی،  
کید     که امام کرده است. این تبعیت در مواضع مختلف مورد تأ از آن به اصل »تبعیت قدرت از ملت« یاد 

گرفته است )افتخاری،   ساالری دینی و در شریعت الهی این موضوع در مردم همچنین،  (.  70:  1380قرار 
که حکومت کم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد  که مردم باید حا کند ...    مطرح است 

کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است. در اسالم هیچ  چون در منطق اسالم، رأی مردم براساس 
کمیتی بر انسان کند ... آن وقتی این والیتی و حا که خدای متعال مشخص  ها مقبول نیست، مگر این 

کم( در هر مرتبه  کرده باشد ... )حا ع آن را تنفیذ  که شار ای از والیت باید اهلیت و  والیت مورد قبول است 
ساالری دینی است صالحیت، یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم 
نظر  (. به145:  1382که بسیار مستحکم و عمیق است )دانشگاه اسالمی و رسالت دانشجوی مسلمان،  

ساالری دینی با ر محورهای اساسی مردم بودن اقتدار و مشارکت مردمی درسد دو رکن اساسی جمعی می
 ه ساالری دینی به مثاب توانند مفهوم واحد مردمساالری و چگونگی تحقق آن میتوضیح ماهیت نظام مردم 

را توضیح دهند )عبدالحسین ساالری دینی (. در مردم88  -120:  1388پورفرد،  حکومت مردم مسلمان 
شود، ولی طلبی، محافظت میرعایت قوانین الهی و عدالتمحوری؛ یعنی  آزادی و رأی مردم در پناه حق

کثریت سرچشمه میدر نظام گیرد  های رایج لیبرالیستی، منشأ حق، از فرد یا اقلیت و در بهترین وجه، از ا
ک خارج از خود سنجیده نمی ساالری دینی منشأ و شود. در دکترین مردم و درستی و نادرستی آن با مال

های الهی هستند،  مندی از حیات و آزادی، امانتوند متعال است و اموری چون بهرهمعیار حق، تنها خدا
گیرد   گذاشته شده است. لذا هرگونه تصرفی، بایستی به اذن صاحب واقعی آن صورت  که در اختیار بشر 

آخرت و سعادت   ه ساالری دینی دغدغدر واقع جمهوری اسالمی و مردم(.  67  - 69:  1387)سیدقریشی،  
های اسالمی، اصوال  دنیا و آخرت آموزه  هبر مصالح دنیوی آنها دارد و بر پایردمان خویش را نیز عالوهابدی م

کشوری را می   ، نگرد. از سوی دیگر طولی با یکدیگر می  هرا در یک رابط کمتر  توان  در تاریخ سیاسی جهان 
که برای استقالل و آزادی عمل خود این همه هزینه کرده باشد؛ هزینههای سنگین را تحیافت  هایی مل 

تحریم جنگ،  تحمیل  که مانند  تبلیغاتی  هجوم  دیپلماتیک،  فشار  اقتصادی،  شدید  و  مستمر  های 
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می تحمیل  قدرتمند  )عبدالحسینکشورهای  هزینه(.  72:  1398پورفرد،  کنند  گونه  در این  تنها  ها 

کشورها و ملت نظام گاهی اوقات به غیر از شوها تحمیل میهای سیاسی ایدئولوژیک و دینی بر  د. البته 
جنگ، تحریم و فشار سیاسی از بیرون، تحریف و فریب مردم توسط سیاستمداران و کارگزاران داخلی سبب 

کشورها و نظامتشدید استکبارورزی خارجی می   ههای سیاسی مبتنی بر دین، بر پایشود. در این میان 
کردهشاخص  رفته از اصول اساسی آنهاست. اند که بر گهایی حکمرانی خود را بنا 

 
و  مؤلفه تقوا  معنویت،  ایمان،   : از عبارتند  مسلمان  اندیشمندان  منظر  از  متعالی  حکمرانی  عناصر  و  ها 
کمیت دین، عقل و قانون در اخالق گاهی سیاسی، علم و فناوری و پژوهش؛ حا محوری؛ بصیرت دینی، آ

مردم  م جامعه؛  نهادی؛  و  مردمی  نظارت  و  دینی  مشورتساالری  مردم،  تصمیم شارکت  و  گیری پذیری 
عهد و مبارزه داری، وفای بهپذیری و پاسخگوئی؛ امانتمنطقی با اتکال به خداوند؛ شفافیت، مسئولیت 

عدالت انصاف،  فساد؛  و با  امنیت  آزادی،  استقالل،  تأمین  مذهبی؛  و  نژادی  قومی،  فضایی،  محوری 
رسانی به آحاد مردم کاری، تأمین رفاه عمومی با خدمتاستکبارستیزی همراه با عزت ملی؛ تعاون، هم

های اساسی حکمرانی متعالی معرفی کرد و از هر عنوانی جزئیاتی توان از سرفصلجامعه؛ که البته آنها را می
)عابدی نمود  استخراج  مردم (.  243:  1399درچه،  بیشتر  و  مردم  مفهوم  در بنابراین،  ساالری 

در این پژوهش، محقق آنهاست.  ، جزء جدایی ناپذیر  ور خاص اسالم سیاسیی دینی و به طهاایدئولوژی
ها و راهبردهایی است که امامین انقالب در طول بیش از چهار دهه در جمهوری اسالمی به دنبال اندیشه

نهادینه برای  داده ایران  قرار  کار  دستور  در  متعالی  حکمرانی  کردن  مردمی  خمینیاند.  سازی   در   امام 
گام دوم   هها و بیانیهای کلی، سخنرانیدر ابالغ سیاست  در   ایخامنههای حکومت اسالمی و امام  اندیشه

 اند. بیان نموده سازی حکمرانیانقالب راهبردهای خود را در مردمی
 

 مبانی نظری 
  1دموکراسی 

 
1 - Democraci 



  72      یانقالب اسالم نیو راهبرد امام شهیدر اند یمتعال یحکمران یسازیمردم
گرفته شده که خود ترکیبی از  democratica هدموکراسی از واژ   Krateinبه معنی مردم و  Demosیونانی 

کردن به وسیل کردن است. به این ترتیب، دموکراسی یعنی حکومت  : 1394مردم )قادری،  هیعنی حکومت 
یونانی »دموس« به معنی مردم و »کراسین« به معنی حکومت   ه(. اصطالح دموکراسی، از ترکیب دو واژ43

کردن مردم« یا »مردم کردن به وجود آ که ساالری« معنی می  مده است و ترکیب این دو »حکومت  دهد 
 ه »دموکراسی« ترکیب دو کلم   ه(. واژ90:  1392شود )مجتهدزاده،  حکومت شمرده می   ه ترین گونجغرافیایی

«Demos»  « و  وسیلKratein)مردم(  به  معنای حکومت  به  کردن(  )حکومت  مردم   ه«  یا  یا مردم  ساالری 
( استنباط حکو مت مردم است. در کل از معنای »دموکراتیا« )یا دموکراسی(، فرمانروایی مردم )آزاد و بسیار
که به هم(. ارسطو نظام دموکراتیک را نظامی می21:  1373شود )کوهن،  می  هشهروندان اجاز  ه دانست 

به نقل از آنتونی گیدنز   نیا و همکاران(. حافظ116:  1358مشارکت سیاسی در امور جامعه را بدهد )ارسطو،  
که در آن مردم حکومت میمی کنند«. همچنین به نویسند: »دموکراسی به معنای نظام سیاسی است 

نویسند: »دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و همچنین توزیع و پخش قدرت و نقل از انصاری می
: آزادی، 138  -139:  1394نیا و همکاران،  تولید آن از سوی خود مردم« )حافظ (. دموکراسی عبارت است از

و  علنی  سیاست  مسئول،  حکومت  سیاسی،  امور  بر  شهروندان  مؤثر  نظارت  برادری،  مساوات، 
مشاور فضیلت   هشرافتمندانه،  دیگر  و  مساوی  مشارکت  و  قدرت  خردمندانه،  و  گاهانه  مدنی آ های 

در جمهوری12:  1373)هانتینگتون،   که  آنجایی  از  م(.  را  کمیت  حا می ها،  نسبت  مردم  به  دهند عموال  
شود که متضمن رضایت عمومی (. در عمل، دموکراسی بیشتر اصلی در نظر گرفته می128:  1391)آشوری، 

که بر آنها حکمرانی می کنترل از جانب افرادی است  گون شود و ممکن است به شیوهو  گونا های سیاسی 
کاویانهای مختلف حکومت بیان شود )حافظو شکل (. دموکراسی یک نوع نظام 223:  1392راد،  ینیا و 

حکومتی نیست، بلکه یک فرهنگ سیاسی برای تسهیل در امر مدیریت سیاسی جامعه در چهارچوب  
کمیت مطلق قانون است )مجتهدزاده،   (. جان دیوئی، فیلسوف آمریکایی، دموکراسی را نه 17:  1386حا

می  حکومت  از  شکلی  نحوهتنها  بلکه  زندانست،  از  میای  فقط دگی  که  داشت  اطمینان  او  شمرد؛ 
کننده می اصلی شهروندان مشارکت  تعریف  است،  معتقد  لیپست  اندازند.  کار  به  را  آزاد  توانند حکومت 

کمیت مردم«. اما این تعریف، مسائل قابل توجهی از نظریه و عمل سیاسی  دموکراسی عبارت است از »حا
کمیت )لیپست،  کند زیرا نه معنای مردم روشن  را پنهان می (. کارل 699  -700:  1383است و نه معنای حا
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باره چنین می این  ادارکوهن در  برای  آراء مردم  برآیند  بتواند  که  امور عمومی یک   هنویسد: »سازوکاری 

به گویند.  دموکراسی  بنشاند،  کرسی  به  را  سادهجامعه  کردن عبارت  »حکومت  دموکراسی،  معنای  تر 
کثریت«، »حکومت با حقوق برابری مردم برای مردم«  هوسیلبه ، »حکومت بر پایه رضایت«، »فرمانروایی ا

کمیت خلق« است« )کوهن،   توان در یونان (. از نظر تاریخی، دموکراسی را می22:  1373برای همه« و »حا
کرد، اما افالطون و ارسطو نظر مساعدی نسبت به آن نداشتند و آن را عوام فریبی و شکل فاسد جستجو 

شهرهای (. هر چند دموکراسی آتن نتوانست از دولت 89:  1377پنداشتند )راش،  انبوه مردمی می   حکومت
بخش متفکرانی در عصر جدید شد. با برافتادن دموکراسی باستان، پس از دو یونان فراتر رود، لکن الهام

گرفت و  دموکراسی مورد ت  ههزار سال، بار دیگر در غرب سر برآورد. پس از نهضت رنسانس، آموز وجه قرار 
)نصرت خورد  پیوند  نوعی  به  جدید  جمهوری  با  آتنی  بخشی،  دموکراسی  و  از 96:  1397پناه  برخی   .)

شناسی تفکر  دیرپای دموکراسی، از سوی متفکران مدرن بازاندیشی تأثیرگذارترین تأمالت فلسفی و معرفت
سده در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  کیاولو  ما شانزده،  و  پانزده  جمهوری   1ی های  دیگر  و و  خواهان 

ک   ههای احیای آن را مهیا کردند. در اواخر سدهای مدنی، زمینهاومانیست برای توجیه   2هفدهم، جان ال
اندیشه به  در سدانقالب  دارند.  پیوند  دموکراسی  با  معموال   که  توسل جست  ژان  ه هایی  ک هجدهم  ژا

پین 3روسو  تامس  جفرسون   4،  تامس  لواز  5و  و  اندیشنتایج  انقالبی  بخشیدند   هم  تحرک  را  دموکراسی 
های دموکراتیک و اندیشمندان غربی، (. البته به استثنای جنبش اصالح دینی، انقالب55:  1380)بشیریه،  
صنعتی و غیره نیز در تکوین و استقرار دموکراسی نقش آفریدند  هداری، پیدایش جامعگیری سرمایهشکل

  ، ، 6نوزدهم، آرمان دموکراسی تحت تأثیر متفکرانی چون جیمز میل  هسد  (. در اواخر 25:  1386)جیکوبز
: 1386انداز سیاسی قرار گرفت )سینزوود،  ، در کانون اصلی چشم8و الکسی دوتوکویل   7جان استوارت میل 

کالسیک تمایز اساسی د(. البته دموکراسی مدرن با مدل231 گسترش نهادهای دموکراتیک از ا های  رد. 

 
1 - Machiavelli 

2 - John Locke 

3 - Jean Jacques Rousseau 

4 - Thomas Paine 

5 - Thomas Jefferson 

6 - James Mill 

7 - John Stuart Mill 

8 - Alexis de Tocqueville 
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د سبب بالندگی عقاید و مبانی فکری دموکراتیک شد و در اواخر قرن بیستم استقرار و بسط به بع  1900

گذار به دموکراسی به نهادهای دموکراتیک با سرعت بیشتری تسری یافت. این نهادها در پی موج های 
بر این سیاق »دموکراسی در مفهوم مدرن محصول تحوال 16:  1380اند )هانتینگتون،  ظهور رسیده ت (. 

در مجموع (.  311:  1384،  شود )بشیریهمدرن« قلمداد می  عقالنیت  هفکری و اجتماعی قرون جدیدتر بر پای
که در آن، همگان برای  هتوان در »شیو ترین تعریف از دموکراسی را میرسد جامعنظر می به زندگی جمعی 

از فرصت مشارکت آزادانه  کرهای اجتماعی،  (. این 13:  1369د )هلد،  های مساوی برخوردارند« مشاهده 
سازی سیاسی شهروندان در تصمیم  ه آوری فرصت برای مشارکت آزادانحکمرانی بر فراهم هتعریف در حوز

کید دارد. چنین دموکراسی بر برابری انسان کرده و بر حقوق طبیعی، تأ کید  کمیت مردم تأ ها، قانون و حا
)دال،   است  استوار  انسانی  سیاسی  و  به  د(.  48:  1378مدنی  دموکراسی  غربی  اندیشمندان  ادبیات  ر 

  مشارکت سیاسی در امور جامعه   جهت  شهروندان  ه به هم  اجازه دادن   و   بی حد و حصر   آزادی  معنای
اندیش در  است.  شده  مردم   ی نظام  یعنیدموکراسی  آنان    هتعریف  بر  مردم  حکومت  آن  در  که    سیاسی 

ها تئوریزه شده  مردم است. اما این تعاریف و مفاهیم تنها در کتابقدرت از سوی  و تولید  و توزیع    باشدمی
که اعتقادی ساالری در حکومت و در جامعه عملیاتی نشده است. جمهوریت و مردم  های نهادینه شده 

که شفافیت در تصمیمات و تنظیم در حکمرانیامور عمومی دارند.    هآفرینی مردم در اداربه نقش هایی 
شوند تا حکمرانان فاسد بهتر بتوانند  ندارد، مردم نیز از کشورداری به دور نگه داشته میامور جامعه وجود  

بهر انحصاری  در قدرت  ماندن  مزایای  و  رانت  از  و فساد  در   هدر جوالنگاه قدرت  را  مردم  و  ببرند  مرکب 
در عملیاتی   تنگناهای اقتصادی و سیاسی قرار دهند. در این میان حکمرانی متعالی اسالمی در ادبیات و 

کرده تا قول و عمل خود را به هم نزدیک  کارکردی نزدیک به هم داشته و سعی  سازی حکمرانی مردمی، 
گرفتن از ادبیات اسالمی در گرا با اندیشهکند. اما برخی از حکمرانان غرب های نزدیک به غرب و با فاصله 

 اند.عارها داشتهحکمرانی، متاسفانه نقشی اساسی در انحراف عملکردها از ش هحوز
 

 ساالری دینیمردم
شود. معنای این امر آن  ساالری دینی و غیردینی تقسیم میبندی عام به مردمساالری در یک دستهمردم 

کل شا هر چند  که  مردم نظام  هاست  نظام های  یک  محتوای  اما  است،  مردم  بیشتر  رأی  براساس  ساالر 
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گاهی غیردینمردم  گاه محتوایی دینی و   ، ساالر غیردینی های سیاسی مردمی است. محتوای نظامساالر

کنونی وابسته های سیاسی به مکتبنیز یکسان نیست. این نظام  اند. برخی های فکری متنوعی در عصر 
گفته  آزادی، نسبتی وثیق دارند. به این نوع نظام سیاسی، »لیبرال دموکراسی«  آنها با مکتب اصالت  از 

آنهامی از  دیگر  برخی  نظام  شود.  نوع  این  دارند.  گرایش  اصالت جامعه  به مکتب  لحاظ محتوا  های به 
(. یک تعریف 76:  1394شوند )طالبی،  ساالر به نام »جمهوری سوسیالیستی« شناخته میحکومتی مردم 

های( مدنی ساالری بر دو نهاد انتخابات آزاد و منظم و حقوق )و نیز مسئولیتمورد قبول همگان از مردم 
کاهش میمتکی است که میدهد، اولی به ما این اعتماد را می. هر دو نهاد، قدرت دولت را  توانیم دهد 
کار   هصورت ادامکند که افراد فاسد در کار را از کار برکنار کنیم و دومی این اطمینان را ایجاد میافراد خالف
بر ( و عالوه209:  1383واهان،  میدری و خیرخ؛  Berger, 1992: 10- 11توانند خالفی انجام دهند )نیز نمی

کثریت حمایت می  ا اقلیت در مقابل استبداد  از  و خیرخواهان،  )کند  این حقوق مدنی،  : 1383میدری 
از دو مولفساالر  مردم (. مفهوم  209 شود. این مفهوم مثل ساالری« و »دینی« تشکیل می»مردم   هدینی 

شکل و توجه به   هدهندمثل جمهوری، نشان  ساالریترکیب عبارت »جمهوری اسالمی« است؛ یعنی مردم 
جهت و محتوای حکومت است که همان احکام و قوانین اسالم باشد   هدهندنقش مردم و »دینی« نشان

کبری سیاست   هسازی اسالم شیعه در عرصنظام  هساالری دینی، به شیومردم   ه(. نظری108:  1396معلم،  )ا
که مبتنی  بوده، مدعی   بینیبر جهانو حکومت اشاره دارد  الهی  کم  و مدیریت حا و محوریت  توحیدی 

ایدئولوژی اسالمی )شریعت/حکمت عملی( است.   همادی و معنوی جامعه برپای  هکارآمدترین سازوکار ادار
غ از حصر در چهارچوب زمان و مکان، ریشه در مدین النبی و حکومت اسالمی تأسیس شده هاین نظریه فار

ساالری دینی رو، هنگامی که سخن از مردم آن متأخر باشد. از این  هچند که کلیدواژدارد؛ هر      توسط پیامبر 
صدر اسالم در جهان معاصر است )شیرازی،     و علوی    آید، بسط سیاست و حکومت نبوی میان میبه

کنار حقمردم تحقق می  ه (. حکومت دینی براساس رأی و اراد92:  1398 مداری و  یابد. رضایت مردم در 
شود. این ساالری دینی« گفته میزند که به آن »مردممحوری، شکل جدیدی از مشارکت را رقم میدالتع

رشد »دموکراسی  نیست،  شده  شناخته  چندان  معاصر  دنیای  برای  که  برای یافتهشیوه  که  است  ای« 
کثریت و مردم، حق های اقلیت فرصت جلوگیری از سوءاستفاده ایی را همراه گرمداری و عدلطلب، از نام ا

می  دنبال  مردم  رضایتمندی  سیطربا  از  را  مردم  تا  فزون  هکند،  و  نماید زراندوزان  صیانت  طلبان 
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که در آن مردم مسلمان به (. بر این اساس مردم 67:  1387)سیدقریشی،   ساالری دینی حکومتی است 

کنند. این نوع حکومت دهند و با مشارکت خود آن را اداره میرهبری فقیه، نظام سیاسی را تشکیل می
نمی شکل  غیرطبیعی  یا  طبیعی  معیارهای  دیگر  و  نژاد  خون،   ، زور همبراساس  آن،  در  و  مردم    هگیرد 

: 1398پورفرد،  گردند )عبدالحسیننظر از این معیارها از حق مشارکت در فرایندهای آن برخوردار میصرف 
نظر اندیشمندان، تعریف واحدی ندارد. این ساالری دینی مثل بسیاری از مفاهیم سیاسی، در(. مردم 101

تخصیصی، بیانی، اضافی، استعاری یا اقترانی تعبیر شده   همفهوم در میان اندیشمندان مسلمان به اضاف
ساالری (. اصطالح مردم 266:  1385زاده،  اند )قاضیو براساس دیدگاه خود به اثبات یا نفی آن پرداخته

ساالری و دین ترکیب یافته است.  ت سیاسی ایران شد، از دو عبارت مردم هفتاد وارد ادبیا   هدینی که از ده
را به مثابنظران، مردم برخی از صاحب کرده  هفلسف  هساالری دینی  که باید به سیاسی نوظهور تعبیر  اند 

های اساسی، شکل حکومت، ماهیت حقوق و آزادی  همشروعیت حکومت، محدود  ههایی دربارپرسش
که در (. همان170:  1389راد،  ابل دولت و مردم پاسخ دهد )آقابخشی و افشاریقانون و وظایف متق گونه 

از دیدگاه امام خمینی گی  تشریح مفهوم دموکراسی  از نمودها و ویژ ایشان به بسیاری  های آمده است، 
مردم  پذیرفتهنظام  الهی  احکام  محوریت  با  را  آن  و  داشته  توجه  دموکراسی  و  ا ساالری  بعضی  ز اند. 

کثریت، برابری همه در برابر های نظام مردم ویژگی کمیت قانون، حکومت مردم، اعتبار رأی ا ساالری، حا
باشد که امام نیز بر این قانون، داشتن نظام انتخاباتی آزاد، آزادی عقیده و بیان و نقد اصحاب قدرت می

کبریویژگی )ا کید دارند  تأ با ساالری دینی،  مردم (.  101:  1396معلم،  ها  که  از نظام سیاسی است  سبکی 
بنیانمردمی و  اصول  مبنای  بر  بر های  سازی حکمرانی  تکیه  با  نیز  و  الهی  مشروعیت  و  اسالم سیاسی 
مردم  ،شود. در این شیوه از حکمرانیامور جامعه تنظیم و اداره میها، مقبولیت و نصرت مردمی ظرفیت

و غیرمستقیم انتخاب حکمرانان به صورت مستقیم  از مردم   نقش داشته  در  و حکمرانان خود بخشی 
به  جامعه هستند.   تقوا،تقید حکمرانان  معنویت،  گاهی   ،محوریاخالق  ایمان،  آ دینی،  داشتن بصیرت 
کمیت دین، عقل و قانون در جامعه،ح   ،فناوری  سیاسی، علم و  ،   هدر ادار  مشارکت مردم  و نظارت    ا امور

ی، وفای دارپذیری و پاسخگوئی، امانتمسئولیت شفافیت، سازی توسط مردم،پذیری و تصمیممشورت
محوری فضایی، قومی، نژادی و مذهبی؛ تأمین استقالل، آزادی، انصاف، عدالت عهد و مبارزه با فساد، به

رسانی به آحاد رفاه عمومی با خدمت  امنیت و استکبارستیزی همراه با عزت ملی؛ تعاون، همکاری، تأمین
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جامعه شاخصمردم  از  سیاسی  ؛  نظام  یک  رویکرد  ساالریمردم های  با  که  حکمفرمایی    دینی  است 

شیوکند.  می مردم   هدر  با  حکمرانی  حکومت  دینی،  مردم  مشارکت ساالر  مشورتدادن  حق پذیری،   ،
جمهور و هدایت و سعادت آنها ضایت  انتخاب دادن به مردم، نظارت مردمی و ثبات سیاسی در جامعه ر 

 دنیا و آخرت رقم خواهد زد.  در 

 
 ساالر دینی های نظام سیاسی مردم شاخص 1شکا

 

 روش پژوهش
 -اجرای پژوهش توصیفیای انجام شده است. روش  پژوهش گردآوری اطالعات از منابع کتابخانهدر این  
و ثبات نظارت مردمی    ،انتخابات  ،پذیریمشارکت، مشورتهایی از قبیل  و با بیان شاخص  بوده  یتحلیل

 سازی حکمرانی مردمی   هساالری دینی است، به تشریح شیوهای اصلی و اساسی مردم که از مؤلفه  سیاسی
 توسط امامین انقالب از دوران قبل از انقالب تا کنون پرداخته شده است.  متعالی

 

 های پژوهش یافته 
 دموکراسی هایحکومت
بهدموکر اجتماع،  اعضای  لحاظ،  بسیاری  از  آن  در  که  است  جمعی  حکومتی  یا  اسی  مستقیم  طور 

تصمیم  گرفتن  در  به همغیرمستقیم،  که  مربوط میآن  ههایی  دارنها  یا میشود شرکت  توانند شرکت د 

نظام سیاسی
مردم ساالر 

دینی

انتخابات

مشارکت 
مردمی

نظارت 
مردمی

ثبات 
سیاسی 

جامعه

مشورت  
پذیری

حکومت
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در واقع دموکراسی بیش از آنکه یک واقعیت باشد، یک مفهوم است و   (.27:  1373)کوهن،   داشته باشند

آن وجود ندارد. دموکراسی معانی بسیار متفاوت و   هچون مفهوم است، معنای دقیق و مورد توافقی دربار
های اجتماعی و اقتصادی مفاهیم ضمنی متعددی در تاریخ طوالنی خود دارد و امروزه در بستر نظام 

گونه گون، به  ،  های متفاوتی درک می گونا وند بر این باور است (. همچنین، دایام14:  1379گردد )آربالستر
کثر آنها را می   هتوان در قالب سه مقول که نزدیک به پانصد و پنجاه تعریف از دموکراسی ارائه شده است که ا

کثری یا دموکراسی حداقلی )انتخاباتی(، دموکراسی میانه )حد واسط یا شبه دموکراسی( و دموکراسی حدا
)دسته  1آرشی پلی کرد  بی ,1996Diamond :20- 39بندی  یا  مستقیم  دموکراسی  مشارکتی (.  یا   2واسطه 

که در آن، عام کشور   همردم به وسیل  هحکومتی است  تشکیل اجتماعات عمومی، متناوب، مستقیما  امور 
، با ویژگی جوامع باستانی کنند. بدیهی است که دموکراسی مستقیم، تنها برای جوامع کوچک را اداره می

با عمال است. در یونان  ا  که جمعقابل  بر این بود  شهری نبایستی از حدی ت هر دولتیستان، عقیده 
امور   هبیشتر باشد که مردم نتوانند در یک محل جمع شوند، به سخنان ناطقان گوش فرا دهند و در ادار

کنند )آقابخشی و افشاری نظر از مبانی فلسفی سیاسی (. دموکراسی، صرف 96:  1374راد،  کشور نقش ایفا 
که نظیر بسیاری از مفاهیم دیگر  علوم انسانی دستخوش تفاسیر و موضوع   آن، یک مفهوم بنیادی است 

آن نوع ساختار سیاسی به کار برده   هعنوان وجه مشخصمنازعات دائمی است. با این وصف، دموکراسی به
که در آن مردم بر خود حکومت میمی مشی سیاسی« کنند. یعنی اعضای اجتماع در »تعیین خطشود 
کل اجتماع بهبرا اساسی در تعریف دموکراسی و    هکنند. نکتصورت مستقیم یا غیرمستقیم شرکت می ی 

های دموکراتیک این است که دموکراسی مفهومی عینی است و در روند گرایش فزاینده به آن، تعریف نظام
که اتفاقگونهعمل آمده است. به های متفاوت و متعددی از آن بهو برداشت  ها، موازین مولفهنظر بر  ای 
آموزه بهو  است؛  شده  دشوار  دموکراسی  بههای  دموکراسی  از  اندیشمندان  برخی  که  عنوان نحوی 

کرده   هترین مقولقاعدهبی (. در واقع، دموکراسی نوعی رژیم سیاسی 333:  1383،  اند )هیوودسیاسی یاد 
غیرمستقیم به دنبال انتخابات طور مستقیم یا  است که قدرت حکومت در دست مردم است، زیرا آنان به

ساالری احزاب متعددی وجود کنند. بنابراین در حکومت مردم عمومی مسئوالن حکومت را انتخاب می

 
1 - Polyarchy 

2 - Direct Democracy 
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آزاد صورت می که مردم نمایندگان ساالری بر حسب اینگیرد. حکومت مردم دارد و انتخابات به صورت 

کنند یا نکنند می یم یا مبتنی بر نظام نمایندگی باشد. دموکراسی توانند دموکراسی مستقخود را انتخاب 
آزادی به  احترام  و  و قضائیه(  )مقننه، مجریه  قوا  تفکیک  پایهبراساس  بنیادین  است، های  گذاری شده 

توانند به دنبال تواند همیشه معادل دموکراسی باشد. نمایندگان میبنابراین رژیم پارلمانی یا لیبرال نمی
آن   که در  رابطانتخابات خاص  رأی شهروندان  انتخاب شوند.   هحق  مالیات دارد،  با پرداخت  مستقیم 

چنین انتخاباتی در بعضی از کشورهای اروپایی همچون انگلستان و آلمان در طول قرن نوزدهم متداول 
که تا شروع جنگ بین ویژه تعداد (. از نظر شومپیتر و به189:  1390لملل اول ادامه داشت )رضیئی،  ابود 

، دموکراسی را به علت از صاحب   دیگری که برخی دیگر نظران، دموکراسی فقط یک روش است؛ در حالی 
و هماهنگ تکامل  و  ارزیابی می  رشد  مهم  نوعی هدف  دلیل بودنش،  به  را  گروه، دموکراسی  این  کنند. 

 (. به دیگر سخن، 390:  1373کنند )کوهن،  های ذاتی از جمله »خودمختاری« ستایش میداشتن ارزش
که در آن آزادی های بنیادین و تفکیک حکومت دموکراتیک باید دارای قانون اساسی خاص خود باشد 

گروهی از افراد جامعه یا قوا تضمین شده و رئیس دولت با رأی که  گیری همگانی انتخاب شود. در صورتی 
(. 189:  1390ئی،  پذیرد )رضیهایی حق رأی نداشته باشند دموکراسی به معنای واقعی صورت نمیاقلّیت

کتاب »دموکراسی چیست؟« اعتقاد دارند که وجود دموکراسی مستلزم  در همین راستا، بیتهام و بویل در 
گیری جمعی و داشتن حق برابر در اعمال این نظارت است )بیتهام دو اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم

نقاط جهان   هل حاضر دموکراسی در هم(. بنابراین، برخی اندیشمندان معتقدند در حا17:  1384و بویل،  
کرده است و در نتیجه تنوع تعاریف آن هم بسیار زیاد و در زمینه گون موجودیت پیدا  گونا های فرهنگی 

که مفهوم پیچیده گزیر مبنایی فرهنگی دارد. از این شده است؛ چرا  رو، به استناد ای چون دموکراسی نا
گی المعاندرکاران تدوین دایرهمطالعات دست  های دموکراتیک های اصلی و ممیز نظام ارف دموکراسی، ویژ

 - 2  رقابت بر سر احراز مناصب )و قدرت(؛  -1شود:  های غیردموکراتیک در سه دسته شمرده می از نظام
گروهی در جامعه؛ های مدنی و سیاسی، به منظور وجود آزادی  -3  فقدان زور و اجبار و عدم حذف هیچ 

رقا و  مشارکت  صحت  همکاران،  تضمین  و  )لیپست  سیاسی  مفهوم (.  11:  1383بت   ، دیگر عبارت  به 
باشد، مفهومی  واقعیتی در عالم خارج  و  که یک حقیقت  آن  از  دموکراسی و حکومت دموکراسی، بیش 

ازایی ندارد. به دیگر  انتزاعی است که فقط اسباب دست قدرت طلبان شده و در دنیای واقعی هیچ ما به
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ا از باال به پایین برای حکمرانان قدرتسخن، این واژه تنها  ابزاری برای حکومت  و  باشد. طلب میهرم 

دموکراسی هر چند مفاهیمی مانند آزادی مدنی و سیاسی، انتخابات و رأی آزاد، خودمختاری و مشارکت 
را درک نمی آن  آنچه مردم  را در ماورای خود به دنبال دارد، اما  کردن کنند مشارکت و مشورتهمگانی 

گرایی، تقوا، معنویت، ایمان به ولتمردان با آنهاست، زیرا در دموکراسی هیچ ضمانت اجرایی نظیر اخالقد
 ها نظارت نهادی و مردمی نیز وجود ندارد. قدرت بی منتهای خداوند حتی در برخی حکمرانی

 
 سازی حکمرانی در مردمی یمشارکت حکمرانی 

مردم  تعریف  در  اساسی  مفاهیم  از  یکی  سنتی  مشارکت  مفهوم  در  که  همچنان  است.  ساالری 
مردم در زندگی سیاسی را به همراه دارد. مشارکت   هساالری، مشارکت تودساالری آمده است مردم مردم 

کثریت مردم در زندگی سیاسی و تصمیم های شود. تعریف گیری سیاسی از طرف آنان دموکراسی تلقی می ا
گسترده ارائه شده از دموکراسی در هر حال ابعاد و گی ای از مشارکت را در بر میسیع و  گیرد. در واقع ویژ
که سرنوشت آنان به آن وابسته است اصلی دموکراسی، مشارکت مردم در تصمیم  گیری در اموری است 

در »حکمرانی خوب با رویکرد اسالمی«، (.  21:  1388پورفرد،  عبدالحسین؛  101:  1398پورفرد،  )عبدالحسین
سازی و هم در جهت فرایندهای حکمرانی یک اعتقاد است. هم در جهت تصمیم  همشارکت مردم در کلی

اسالمی، تصمیم شورای  مجلس  انتخابات  خبرگان،  مجلس  انتخابات  در  مشارکت  فرآیند  که  گیری 
می متبلور  جمهور  رئیس  تعیین  و  اسالمی  خودسازی شوراهای  تحقق  راستای  در  مشارکت  این  باشد. 

ه و هدفی باالتر از ُبعد مادی انسان را دربر دارد و شامل تحقیق ُبعد معنوی فردی و جمعی صورت پذیرفت
کرامت انسانی می که این ُبعد بسیار عمیقو  (. تعیین 80:  1391اردکانی،  تر رقم خورده است )ناظمیشود 

سرنوشت سیاسی افراد و جوامع مختلف ارتباط مستقیمی با مشارکت مردم در شئون مختلف سیاسی، 
که خداوند در سورعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و امنیتی جامعه دارد. بهاجتما رعد خطاب   هنحوی 

انسان آحاد  را ها میبه  بانفسهم«، خدا حال هیچ قومی  ما  یغیروا  ما بقوم حتی  یغیر  اهلل ال  فرماید: »ان 
که آنان حال خود را تغییر دهند )رعد/ کرد مگر این  فرماید: انفال می  ه ور(. و یا در س11دگرگون نخواهد 

»ذلک باّن اهلل لم یک مغّیرا  ّنعمه انعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا ما بانفسهم«؛ خدا نعمتی را که به قومی عطا 
نمی  تغییر  نمیکرد  مبّدل  عذاب  به  را  آن  )و  دهند دهد  تغییر  را  خود  حال  قوم  آن  که  وقتی  تا  کند( 
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امام خمینی 53)انفال/ مورد      (.  همدر  در  مردم  ادارصحنه  همشارکت  امور  و  دولت   هها  کنار  در  کشور 

ها حضور داشته باشید. منتظر  صحنه  هفرماید: »من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید و در هممی
کار را بکند. دولت نمی  که دولت همه  کنید«   هتواند همنباشید  کارها را انجام بدهد، شما باید پشتیبانی 

از مشارکت در پشتیبانی از دولت   خمینیدر واقع، منظور حضرت امام   (.529: 6، ج 1378ی، )امام خمین
صحنه در  حضور  و  حکمرانی  از در  است  عبارت  که  است  بخشی  سه  مشارکتی  حکمرانی  همان  ها، 

در این فرمایش خود، از    خمینی  ؛ حضرت امامهای بخش عمومی، خصوص و نهادهای مردمیهمکاری
 هکند و خواستار کمک و مشارکت همگانی است. ایشان حتی مشارکت را محدود به حوز مردم خواهش می 
فرمایند منتظر دعوت دولت هم دهند و میها تعمیم میصحنه  هدانند بلکه آن را به همسیاسی هم نمی

کشور  و  دولت  از  پشتیبانی  در  مجاهدانه  و  جهادی  بلکه  اسالمی   نباشید  دیدگاه  تفاوت  کنید.  شتاب 
 انقالبی با رویکرد غربی نسبت به مشارکت همین نکات ریز و بسیار مهم است. 

 
 سازی حکمرانیانتخابات و مردمی

 :Blacksell, 2006)  گیردیق فرایند انتخابات صورت میفرایند انتقال قدرت از سوی مردم به حکومت از طر
مداری در مدیریت سیاسی فضا مستلزم اصالح ساختار مدیریت سیاسی (. تحقق رویکرد شهروند 181 -180

عینیت و  جغرافیایی  )احمدیفضای  است  شهروندان  مشارکت  به  قادریبخشی  و  :  1395حاجت،  پور 
البالغه در مورد لزوم شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت نهج  173  هدر خطب    امیرالمؤمنین علی(.  184

پذیری پس از ویژه خواص و نخبگان جامعه و لزوم اطاعتانان توسط مردم و به جامعه و انتخاب حکمر
گر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامی مردم باشد، هرگز راهی انتخابات چنین می فرماید: »به جانم سوگند! ا

و عقد )خبرگان   و اهل حّل  رأی،  و  دارای صالحیت  گاهان  آ بلکه  آن وجود نخواهد داشت،  برای تحقق 
میملت(   انتخاب  را  خلیفه  و  نه رهبر  آنگاه  است.  نافذ  مسلمانان  دیگر  به  نسبت  آنان  عمل  که  کنند، 

کننده، حق تجدیدنظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند، حق انتخابی دیگر حاضران بیعت
انتخابات در اصل »تفویض قدرت« دخ233:  1384خواهند داشت« )دشتی،   با شرکت در  الت (. مردم 

برمیمی را  مسئوالنی  یا  و  نمایندگان  دیگر  طرف  از  و  را نمایند  خاصی  نظارت  ملت  جانب  از  که  گزینند 
گذشته از عرصدار می عهده که   هشوند. لذا انتخابات  حضور سیاسی مردم، طریق سالم و مناسبی است 
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: 1380افتخاری، گردد )در شرایط عادی جامعه منجر به تحقق اصل نظارت عمومی بر قدرت سیاسی می

ای بیش نخواهد  ساالری، ظاهرسازی عمدهمردم، مردم   هروند(. در نتیجه بدون مشارکت پیش71  -72
آمیز مسائل مربوط به عقاید متفاوت و دفاع از حقوق و منافع بود و دموکراسی به معنای حل مسالمت

شدن  مشارکت و سهیم   فردی ضمن محترم شمردن حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران، عامل مهمی در 
کم های اجتماعی در جریان توسعه و سرعتگروه  هآزادمنشان بخشیدن به آن است. مشارکت از طریق حا
کرده و آنها های مستحق بر سرنوشت خودشان به آنها قدرت میکردن توده دهد؛ زیرا انرژی آنان را مهار 
با آن عصمت     (. امیرالمؤمنین علی42:  1388پورفرد،  دهد )عبدالحسینها دخالت میگیریرا در تصمیم

که دارند، اما در مورد حق گویی مردم جامعه و لزوم ادای مشورت عادالنه به حکمرانان و نیز و حکمتی 
کمان از اشتباه درخطب فرماید: که در صحرای صفین ایراد فرمودند، چنین می   216  همبّرا و ایمن نبودن حا

شوره بعدل، فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی و ال آمن ذلک من فعلی، »فال تکفوا عن مقاله بحق، او م
اال ان یکفی اهلل من نفسی ما هو املک به منی«؛ پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید،  

از آن ایمن باشم نمی و  کنم  که اشتباه  از آن  را برتر  که خداوند مرا حفظ فرماید زیرا خود  دانم، مگر آن 
کید بر لزوم مردم 316  -317:  1384شتی،  )د ، با تأ گرایی حکمرانان و اهمیت دادن (. و نیز در جایی دیگر

چنین به مالک اشتر فرماندار منصوبی مصر   53  هبیشتر به عموم مردم نسبت به خواص جامعه در نام
در روزگار سختی کنند، زیرا  کند: »خواص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حکومت تحمیل میسفارش می

، و در اجرای عدالت از همه ناراضییاری ، و در خواستهشان کمتر ، و در عطا و بخششتر ها  هایشان پافشارتر
، و به هنگام منع خواستهکم سپاس کم استقامتتر ، و در برابر مشکالت  باشند. تر میها دیر عذر پذیرتر

دفاعی، عموم مردم   هور مسلمین، و نیروهای ذخیرهای استوار دین، و اجتماعات ُپرشدر صورتی که ستون
)دشتی،  می باشد«  آنان  با  تو  اشتیاق  و  داشته  گرایش  آنها  به  به405:  1384باشند، پس   .)  ، دیگر عبارت 

، مشروعیت و مقبولیت و حمایت داخلی و خارجی حکمرانان در مقابل  حضرت در این فراز از نامه اقتدار
جانب   از  را  تهدیدها  و  می دشمنان  جامعه  مردم  و عموم  جامعه  برای  خواص  طرف  از  آنچه  و  دانند 

می  خواستهحکمرانی  تحمیل  تنها  را،  آر ماند  شدن  برآورده  برای  عادل  حکمرانان  بر  فشار  و  زوهای ها 
میبی معرفی  سور انتها  در  خداوند  راستا  همین  در  می  هنماید.  تودوا فرماید:  نساء  ان  یامرکم  اهلل  »ان 

که امانتاهلها«؛ خدا به شما امر می االمانات الی   (. این 58ها را البته به صاحبانش باز دهید )نساء/کند 
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که ایمان به خدا داشته و عمل ها و بهدستور خداوند خطاب به آحاد انسان طور خاص افرادی است 

انجام می و شایسته  انسانصالح  امر به مشارکت مردمی  واقع، خداوند  در  یاسی ها در فضای سدهند. 
آی در  زیرا  است.  کرده  اولی  هجامعه  و  رسول  و  خدا  از  اطاعت  لزوم  که  تبیین بعد  ایمان  اهل  بر  را  االمر 

ع و تزاحممی دستور نساء    ه سور   58  ههای اجتماعی است و نیز در همان آی نماید، صحبت از احتمال تناز
می  را  مردم  بین  عادالنه  بازگرداندن  قضاوت  از  منظور  بنابراین  حق امانتدهد.  همان  اهلش،  به  ها 

کمیت اولی ع و   هاالمر جهت اقامحا سازی تزاحم در جامعه و نهادینه  حق و عدل به منظور حل و فصل تناز
، مشارکت عاقبتی و سعادت افراد جامعه است. بهایمان به خدا و روز آخرت و در نهایت خوش عبارت دیگر

زمینه اهلش،  به  کمیت  حا حق  عودت  جهت  می ساز  مردمی  جامعه  ابدی  سعادت  و  شود هدایت 
مردم باید در اصل تفویض   هاراد»فرماید:  انتخابات می  هدربار    امام خمینی(.  199:  1399درچه،  )عابدی

(. و به علت نبود 170:    3، ج1378)امام خمینی،    «قدرت دخیل باشد و ااّل قدرت مشروعیت الزم را ندارد
که حکومت شاه را استبدادی و غیرمشروع می  ند )امام خمینی، خوانهمین وجه از نظارت عمومی است 

گانی چون حق شرعی، حق و در پیام  (261:    3، ج1378 که امام به دولت موقت داده بود تکرار واژ هایی 
که امام، اقتدار و مشروعیت حکومت خود را از جمهور مردم   قانونی و رأی ملت صحتی بر این واقع است 

کم است، حکومت و     سیاسی امام خمینی  هدانست؛ بنابراین در اندیشمی عقالنیت اسالمی و انسانی حا
شهروندان حق دارند سرنوشت خویش را انتخاب کنند   هنظام سیاسی صددرصد متکی به آرای ملت و هم

انتخابات   هدربار    (. از آن جمله در ابتدای تأسیس حکومت امام خمینی 67:  1398پورفرد،  )عبدالحسین
بر ملتمی که یک تحمیلی  نداریم  این  بنای  که فرماید: »ما  ما اجازه نداده است  به  مان بکنیم. اسالم 

ما   کنیم. دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن تبعیت می 
که ما به  حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسالم به ما حق نداده است 

االتباع رأی مردم را معتبر و الزم     (. امام34:  11، ج1378مان چیزی را تحمیل بکنیم« )امام خمینی،  ملت
کبریدیکتاتوری مصلح را نمی  هداند و نظریمی فرماید: (. ایشان در این زمینه می103  :1396معلم،  پذیرد )ا

آنها  وّلی  شما  باشد.  خودشان  ضرر  به  به خالف،  ولو  است،  معتبر  ایشان  آرای  گفتند  چه  هر  کثریت  »ا
نمی  ما  شماست،  ضرر  به  این  که  بگویید  که  آنها نیستید  ولی  هستید،  آنها  وکیل  شما  بکنیم.  خواهیم 

مختارید و مقدرات مملکت را خودتان، به دست خودتان (. شما  304:  9، ج 1378نیستید« )امام خمینی،  
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(. امروز سرنوشت اسالم و سرنوشت مسلمین در ایران و سرنوشت 7:  7، ج1378باید بگیرید )امام خمینی،  
ساالری توان مردم طور میدر واقع این  (.182:  12، ج1378ت )امام خمینی،  کشور ما به دست ملت اس

صورت  فقیه بهرانی متعالی مدنظر اسالم، والیت از خداوند تا معصوم و ولیدینی را توضیح داد که در حکم
این سلسله  در  اما  است،  بر عموم مردم جاری  والیت  این  و  دارند  قرار  یکدیگر  در طول  مراتبی  سلسله 

ولی یا  زعامت معصوم  که تحت  بعد  به  مردم  وکالی  از سطح  را خدمت  هفقیه وظیفمراتب،  مردم  گزاری 
گون جغرافیایی از مقیاس محلی تا ملی در قوای سهشته و در مقیاس برعهده دا گونا گانه و نیروهای های 

پایین تا  سطح  باالترین  از  بهمسلح  آنها  خدمت ترین  و  وکیل  غیرمستقیم  یا  مستقیم  مردم صورت  گزار 
و حق دارند   شناسندفقیه صالح و مصلحت مردم را میو ولی    هستند. بنابراین، تنها خداوند، معصومین

آن را برای مردم تبیین نموده و به آنها گوشزد نمایند، اما پس از انتخاب مردم بر مبنای اختیاری که اسالم 
انسان آحاد  معصومبرای  تأئید ضمنی  و  است  قائل  مولی  و   ها  مردم فقیه،  مجری خواست  فقط  وکالن 

امامت در دین اسالم انتخابی نیست  و  (. هر چند انتخاب والیت202 -203: 1399درچه، د )عابدیهستن
انتخاب   شود، اما در زمان غیبت امام معصومتنها از جانب خداوند و پیامبرانش انجام می   آنهاو انتصاب  

و نظر علما و اندیشمندان اسالمی   الشرایط بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانفقیه جامعولی
ائم و  خداوند  توسط  شده  تعیین  شرایط  می   معصومین  هبراساس  مشخص  نمایندگان ،  سپس  شود. 
کشف می  هفقیه را برای رهبری جامعمجلس خبرگان رهبری بر مبنای همین شرایط ولی کنند. اسالمی 

انتخاب مستقیم   و  انتخاب غیرمستقیم توسط مردم  کشف نوعی  و متخصصان این  کارشناسان  توسط 
تر وکال و نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر و روستا، مجلس شورای دین است. اما در سطحی پایین

 شوند. اسالمی، و مجلس خبرگان رهبری به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می
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درچه، عابدین؛ )منبع: سلسله مراتب والیت و وکالت در حکمرانی متعالی جمهوری اسالمی ایرا 2شکا

1399 :203 ) 
 

در جایی دیگر در خصوص انتخابات و رأی مردم فرمودند: »میزان رأی ملت است« )امام     امام خمینی
، 1378(. یا فرمودند: »ملت رأی داده؛ رأیی که داده مّتبع است« )امام خمینی،  173:  8، ج1378خمینی،  

آستان304:  9ج در  ایشان  ایشان   ه(.  شخص  توسط  قدرت  قبض  از  که  خبرنگاری  به  انقالب  پیروزی 
که: »یکی از مهم پمی که پس از سقوط شاه مسئولیت را به   هترین وظایف اولیرسد، جواب دادند  جمعی 

گیرند، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هیچ طبقه دست می
گروهی در انتخابات نباشد« )امام خمینی،   که امام (. و یا پس از استقرار ن176:    4، ج1378و    ظام اسالمی 

کید بر قدرت عمومی مردم و عدم تخلف از انتخاب مردم فرموده اند: »در اینجا آرای ملت حکومت با تأ
که حکومت را در دست دارد و این ارگانمی کرده است و تخلف از کند. اینجا ملت است  ها را ملت تعیین 

ندارد امکان  و  نیست  جایز  ما  از  یک  هیچ  برای  ملت  خمینی،  حکم   )امام  ج1378«  در (.  165:  14، 
مهمنظریه  را  انتخابات  معموال   سیاسی  می های  درنظر  سیاسی  نظام  شاخص  حدنصاب ترین  و  گیرند 
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کنند. برگزاری مستمر میزان اعتماد آنها به نظام سیاسی خود تلقی می  هشرکت مردم در این فرایند را نشان

رانتخاب خبرگان  جمهوری،  ریاست  مجلس،  بههای  که  اساسی  قانون  و  شوراها  متوسط هبری،  طور 
خوبی برای کیفیت   هتواند نشانجمهوری اسالمی ایران ثبت شده است، می  ههرساله یکی از آنها در کارنام

نکتباالی مردم  باشد.  انقالب اسالمی  از  ایران پس  در  این   هساالری  نیز سطح مشارکت مردمی در  مهم 
ترین کشورهای دنیا بوده فراتر از حد و تراز مشارکت سیاسی در دموکرات  هاست که در بیشتر مواردانتخاب

ساالری دینی تنها مجرای مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی، انتخاب نیست، است. در الگوی مردم 
بلکه مواردی از مشارکت غیرانتخابی با عناوینی همچون مناسک سیاسی و دینی نیز وجود دارد؛ همچنین 

که از بیرون بر آنها تحمیل میای در برابر هزینهان با مشارکت عملی، پایداری شایستهمردم ایر شود هایی 
: 1398پورفرد،  اند )عبدالحسیناند، از خود نشان دادههایی که از درون سر برآوردهها و آسیبو نیز کاستی

، اصل و ذات انتخابات نماد جمهوریت، مشارکتبه  (.73 کومت و مشارکت پذیری دادن حعبارت دیگر
کم، مردم  هجامعه، نتیج پذیری مردم گیری جمعی، مسئولیتساالری، تصمیممقبولیت نظام سیاسی حا

آیند قبال  در  امانت  هو حکومت  تعیین سرنوشت سیاسی،  در  و حکمرانان  مردم  عهد  به  وفای  و  داری 
کم بر جامعه در جهت تحقق استقالل، آزادی، امنیت، عزت و اق تدار حکومت بر مبنای تعاون سیاسی حا

و اسالمی در فضای و همکاری حکمرانان و حکومت شوندگان هر جغرافیایی است. در حکمرانی دینی 
کنون پنج نوع انتخابات در سه مقیاس جغرافیایی اجرا میجغرافیای جمهوری اسالمی ایران، هم گردد. ا

ها )سکونتگاهی و محلی( در روستاها و استرین مقیانتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در پایین
کوچک و بزرگ به اجرا در می آید. برخی از این انتخابات نظیر انتخابات مجلس شورای اسالمی شهرهای 

شود، اما اثر آن در مقیاس ملی ظهور ای انجام میو نمایندگان خبرگان رهبری هر چند در مقیاس ناحیه
، او بروز پیدا می ها نظیر نوع نظام سیاسی پرسینتخابات ریاست جمهوری و نیز همهکند. از سوی دیگر

پرسی تأیید یا عدم برگزار شد و نیز همه  1358ماه سال  که در ابتدای تحقق انقالب اسالمی در فروردین 
می ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  مقیاس  انتخابات  جمله  از  آن  بازنگری  و  اساسی  قانون   باشد تأیید 

کید امام خمینی(.  203  -204:  1399درچه،  )عابدی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا از طریق انتخابات     تأ
گزینش نماینده مشارکت مردمی در قدرت و  هها و حضور آنها در شوراها نشان از نظریو مشارکت مردم در 

کمیت مردم   حکمرانی در آرا و عقاید دینی ایشان است: »در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حا
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ضرورت از  که  خویش  سرنوشت  میبر  الزم  است  اسالمی  جمهوری  نظام  بیهای  تهیدانم  به   ه درنگ 

ادار   هنامآیین برای  اقد  هاجرایی شوراها  ایران  و روستا در سراسر  از امور محل شهر  و پس  به   ام  تصویب 
در   بنابراین  (.167:  7، ج1378اجرا در آورد« )امام خمینی،    هدولت ابالغ نمایید تا دولت بالفاصله به مرحل

مردم و جامعه، نقشی اساسی و مهم در تعیین سرنوشت     ایو امام خامنه    امام خمینی  اندیشه و راهبرد
اصلی  و موضوعی، بخش  عنوان  با هر  و  و سطحی  هر مقیاس  در  انتخابات  دارند.  آینده خود  و  جامعه 

کت مردم در تعیین آیند قانون    هسیاسی دارند. در جمهوری اسالمی ایران و بر پاییک کشور و یا نظام    هشرا
بر اندیش با تکیه  که  بنا نهاده شده است، مردم      اسالمی امام خمینی  هاساسی جمهوری اسالمی ایران 

کمیت جدید، بقا و تداوم نظام سیاسی داشته و دارند.  نقشی فعال در تغییر حکومت، ایجاد و استقرار حا
رانان در مقیاس سکونتگاهی و محلی برای انتخاب اعضای شوراهای اسالمی شهر  بنابراین انتخاب حکم

ای و ملی برای تعیین نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نمایندگان خبرگان و روستا، در مقیاس ناحیه
انتخاباتی   پرسی، مجموعهرهبری و در مقیاس ملی برای انتخاب رئیس جمهور و یا احتمال برگزاری همه

 که در حکمرانی جمهوری اسالمی ایران در قانون اساسی وجود دارد. است 

 
گون انتخاباتی در حکمرانی متعالی جمهوری اسالمیمقیاس 3شکا  گونا ایران؛ )منبع:  های 

 ( 204: 1399درچه، عابدی
 

 یساالرمردمنماد  ؛نظارت مردمی در حکمرانی متعالی
، باشد. بهزیرکی، فراست، نظر کردن و نگریستن می در فرهنگ فارسی معین نظارت به معنای   عبارت دیگر

که متصدی  نظارت عبارت است از عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور یا شغلی در دربار شاهان 
در اسالم دموکراسی مندرج است و  (. 1151: 1387بخشی امور بود )معین، آن مسئول اداره و حسن جریان

آزادند در ا را مردم  کار نباشد و مسائلی  که توطئه در  سالم، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی 
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های ناشی (. با عنایت به زیان234:    4، ج1378عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند )امام خمینی،  

کید بر اصل اندراج دموکراسی در نظام حکومتی اسالم شکل    از حکومت استبدادی امام »جمهوری«   با تأ
گذارده و به تأئید ملت می  هرا برای شیو (. 70:  1380رسانند )افتخاری،  اعمال قدرت سیاسی به رفراندوم 

دارای بار سیاسی آشکار و مشخصی بوده   نتیجه جمهوری اسالمی که پذیرش »جمهوریت« از سوی امام
ده و وجه بارز آن پذیرش نظارت عمومی دافقیه( معنا میوالیت   هکه در کنار ُبعد تثبیتی قدرت )یعنی نظری

باشد. اصل مراتب قدرت سیاسی برای جلوگیری از بروز هر گونه فسادی در قوای مربوطه می  همردم بر کلی
که مانع فسادنظارت نزد صاحبان قدرت نوعی هراس داخلی را دامن می گردد و به شان میانگیزیزند 

می اسالمی  حکومت  خاطر  بههمین  ارزشعنوتواند  صیانت  برای  عمومی  نظارت  بر  رکین  رکن  های ان 
که ُبعد تثبیتی     انقالبی تکیه نماید. به همین خاطر امام قبل از تأسیس حکومت اسالمی )یعنی زمانی 

کید نموده است )افتخاری،  هقدرت سیاسی هنوز به منص (. و 71:  1380ظهور نرسیده بود( بر این وجه تأ
می ساوا اظهار  »ما  با دارند:  آنها  همگانی  نظارت  و  مشارکت  و  مردم  گاهی  آ کرد.  خواهیم  ُمنحل  را  ک 

، 1378باشد« )امام خمینی،  ترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه میحکومت منتخب خودشان بزرگ
کمان حکمرانیبین نگهنظارت و زیر ذره  بنابراین، (.  257  -258:    2ج ها به چند روش داشتن افراد و حا

است. پذیر  معنویت   امکان  و  تقوا  ایمان،  به  زمامداران  و  افراد  اعتقاد  با  که  الهی است  نظارت  نخست، 
دهی پسپذیر است. دوم، نظارت نفس لوامه و مطمئنه که هر انسانی با شرط کردن با خود، حسابامکان

یا افراد   تواند نظارت بر خود را انجام دهد. سوم، نظارت مردمیخود، می  هبه خود، مراقبت از خود و معاقب
که باید یکدیگر و حکمرانان را بر مبنای دستورات دینی و نه جستجو و تجّسس در زندگی  جامعه است 

بر پای ، زیر ذره  هشخصی دیگران و  از منکر بین نظارت عمومی و مردمی قرار اصول امر به معروف و نهی 
براساس   حکمرانان  و  مردم  که  است  ساختاری  و  نهادی  نظارت  چهارم،  و دهند.  نهادها  ساختارها، 

عنوان مثال، نیروی گیرند. بهای مورد نظارت و ارزیابی عملکرد قرار می های مشخص در هر جامعهسازمان
های مقننه بخشی از دستگاه   هقضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قو  هانتظامی، قو

کنونی می در ساختار  ایران  کهنظارتی جمهوری اسالمی  نهادی خود  باشند  نظارت  از   و   با  با جلوگیری 
می ملی  اقتدار  ارتقاء  باعث  دولتی  حکمرانی  و  حکمرانان  بهانحراف  نظارتشوند.  انواع  کلی  های طور 
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  : نظارت   -4نظارت مردمی )نظارت همگانی(،    -3نظارت شخصی،    -2نظارت الهی،    -1اجتماعی عبارتند از

  (. 201: 1399درچه، )عابدی نهادی

 
 (. 201: 1399درچه، ها در حکمرانی متعالی اسالم؛ )منبع: عابدیانواع نظارت 4شکا 

 
 امور عمومی  هحکمرانان در ادار  پذیریمشورت 

اندیش و در  با مفهوم »شورا«  که در فقه سیاسی اسالم  با مفهوم    همشورت  شناخته   Deliberationغرب 
در اندیشمی کلیدی  از مفاهیم  کنکاش   هآید. واژشمار میسیاسی به  هشود، یکی  مشورت در فارسی به 

کردن، رأی و تدبیر خواستن، رأی زدن با هم و صالح ، شور  با یکدیگر پرسی معنا شده  کردن، سگالیدن 
)دهخدا،   به 20976:  13:  1377است  لغت  در  را   » »شور خود  مفردات  کتاب  در  راغب  خارج (.  معنای 

گفته ش که  گرفته است؛ چنانچه هنگامی  کندو استخراج ساختن  کردم، یعنی آن را از  ود من عسل را شور 
)راغب ابن560ق:  1412اصفهانی،  نمودم  همچنین  لسان(.  در  بهمنظور  را  مشورت  و  شور  معنای العرب 

)ابن گرفته است  راهنمایی  و  یاری  ،  کمک،  این 434:  4ق، ج1375منظور کسفورد  آ گان  واژ (. در فرهنگ 
به  ت  همعنای مطالعمفهوم  آمده است )دقیق،  بررسی پیرامون یک مسئله  و  گفتگو، بحث   Oxfordأمل، 

Dictionary, 2008: 378گان به معنای رایزنی و مباحثه رسمی برای (. در فرهنگ لغت کمبریج نیز این واژ
(. در Cambridge Dictionary, 2008: 369رسیدن به یک تصمیم در موضوعی خاص آورده شده است ) 

مشورت در معنای سخن گفتن و صحبت کردن افراد با یکدیگر، ضمن بررسی و   هژفرهنگ لغت النگمن، وا
به  همطالع رسمی  گردهمایی  در  موضوع،  شتابزدگی  از  دور  به  و  )دقیق  است  رفته   Longmanکار 

Dictionary, 1998: 340  ،که اهل شور و مشورت (. بنابراین کم اسالمی این است  یکی دیگر از صفات حا
ت است از اظهارنظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آنها نسبت به یک امر و پرهیز از باشد. شورا، عبار

نظارت 
شخصی

نظارت الهی

نظارت 
نهادی

نظارت 
همگانی
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باشد. شورا برای درک حقایق و کشف مجهوالت یک روش عقالیی است که در روی و استبداد رأی میتک
انسان  ههم بین  و  جهان  غرور  دلیل  کنند،  عدول  عقالیی  طریق  این  از  افرادی  گر  ا است.  معمول  ها 
کم اسالمی یک خواهی آنان است و در نظر عقال محکومخود اند. بنابراین شور و مشورت برای رهبر و حا

)محمدرضایی،   است  الزم  در 1378امر  ولی  باشد،  مردم  به  مربوط  که  در مسائلی است  اما، مشورت   .)
که مربوط به خداوند است نظیر بعثت ، ج 1383)قرائتی،    ، امامت و عبادت، جای مشورت نیستاموری 

کرم ه مواردی که نص شرعی دربار هدربار    (. امیرالمؤمنین علی413: 10 پرسد: »یا می آن نرسیده، از پیامبر ا
کرم    اهللرسول ا پیامبر  به؟«؛  نعمل  ما  ال سنه منک،  و  کتاب  فیه  لیس  امر  بنا  نزل  اذا  در جواب     ارایت 
(؛ آن را با مشورت 615ق: 1410ن، و ال تقصرونه بامر خاصه« )کوفی، المؤمنیفرماید: »اجعلوه شوری بینمی

کارهای مسلمین   هکار برید، یعنی: همموارد به   همشورت را در هم»فرماید:  انجام دهید. سپس اضافه می 
گیرد که طلحه و زبیر به امیرالمؤمنین علی1378)معرفت،    «باید با شور انجام    (.  به همین دلیل، زمانی 

ند: ما به شرطی با تو هستیم که در هر کار با ما مشورت کنی، زیرا حساب ما از دیگران جداست، حضرت گفت
کتاب خدا و سنت رسول او نگاه می کنم و نیازی به رأی و کنم هر چه بود پیروی میفرمودند: »من در 

بر و سنت  کتاب  در  که  بود  امری  هرگاه  ولی  ندارم  دیگران  و  آنمشورت شما  بر  به   هانی  نیاز  و  نداشتم 
)قرائتی،  مشور کرد«  خواهم  مشورت  شما  با  بود  ابن 411:  10، ج1383ت  نیز  و  از ابی(  روایتی  در  الحدید 

کتاب اهلل بیانه و ال فی السنه برهانه و احتیج     امیرالمؤمنین علی کرده است: »لو وقع حکم لیس فی  نقل 
که حکم آن (. چنانچه پیش41:  75تا، جالحدید، بیابیالی المشوره لشاورتکما فیه« )ابن آمدی رخ دهد 

نمایم )محمدرضایی، در کتاب خدا و سنت پیامبر نبود و احتیاج به مشورت پیدا کردم با شما مشورت می
به1378 علی(.   امیرالمؤمنین   ، دیگر تصمیم     عبارت  مراحل  فرمایش  این  انجام در  لزوم  زمان  و  گیری 

کرم نمایند. ایشان تصمیممیمشورت را تعیین   کتاب خدا و سنت حضرت رسول ا    گیری را ابتدا بر مبنای 
حل و روشی برای انجام امری وجود نداشت، تشکیل شورا  سوم در صورتی که راه  هکنند و در مرحلبیان می

، دادن مشورتبر آن هدف طلحه و زبیایند. عالوهفرممشورتی را پیشنهاد می  هو برقراری جلس نبود، بلکه   ر
 دخالت در امور حکمرانی و گرفت سهمی از حکومت بود.  

به   قرآن  در  کرمهمچنین خداوند  ا آنها فرماید:  می     پیامبر  با  )جنگ(  امور  در  و  االمر«؛  »و شاورهم فی 
کرم159عمران/مشورت نما )آل گر پیامبر ا ُامت داد نه تنها به  فرمود و خالف آن را انجام میمشورت می    (. ا
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، ُاحد، خندق، کرد. ایشان در جنگدار می احترام نگذاشته بود، بلکه به نوعی روح آنان را جریحه های بدر

)قرائتی،   نگ تبوک با مسلمانان مشورت فرمودنظیر و فتح مکه و جقریظه و بنیحدیبیه، جنگ با بنی
با اصحاب، نظر حضرت (. همچنان که معروف است ایشان در جنگ خندق در مشورت 413: 10، ج 1383

کانال در اطراف منطق که احداث خندق و  کرده بود را  هسلمان فارسی را  نبرد بود و از ایران باستان تجربه 
کرم  حقوقی برای   حقوق امام سجاد  هدر رسال(.  209:  1399درچه،  )عابدی  پذیرفتند    پیشنهاد داد و پیامبر ا

که تو با او به مشورت نشستهفردهندگان بیان شده است. ایشان می مشورت ای )و از او ماید: »حق کسی 
کرد که تو با آن مخالفی، کار خویش را می هچار گر در مقام مشورت چیزی را پیشنهاد  جویی( آن است که ا

گر به صالحدید او َبدُگمان  گون است، و نظرهای متفاوتی دارند. و ا گونا او را مّتهم نسازی، زیرا آرای مردم 
تو شایستهستی، اخت که در چشم  او  اما مّتهم ساختن  آن توست،  از  روا   هیار  تو  بر  بوده است  مشورت 

نیست، و نیز از آنجا که نظر خود را به خوبی به تو ارائه کرده، و به نیکویی به تو مشورت داده در سپاسگزاری 
گر نظری داد که با خواست تو یکی بود خدا را سپ  آن نظر را با تشکر از برادرت س گو، و  ااز او کوتاهی مکن. و ا

کید بسیاری شده است. 77  -79:  1390بپذیر )شیروانی،   (. در آیات و روایات نیز بر امر شورا و مشورت تأ
شوری پس از بیان صفات شایسته و مطلوب مؤمنان، در مورد مشورت در کارها    هچنان که خداوند در سور

کارشان در می (. در 38شود )شوری/  میان آنها به مشورت انجام می  فرماید: »و امرهم شوری بینهم«؛ و 
گرفته و به همین جهت این سوره شوری نام   هاین آیه، نظام شورا برای ادار کید قرار  امور جامعه مورد تأ

در مورد لزوم مشورت دولتمردان و  (. از سوی دیگر امام جعفرصادق411: 10، ج1383گرفته است )قرائتی، 
فرماید: »ال یطمعن القلیل التجربه المعجب برأیه داری مسئولیت میمودگان جهت عهدهحکمرانان با کارآز

رأی خویشتن است،   هآزمودگی ندارد و شیفت  ه(؛ هرگز کسی که پیشین98:  72تا، جفی رئاسه« )مجلسی، بی
عهده  پی  )معرفت،  در  نباشد  رهبری  این (.  1378داری  اهمیت  است.  سیاسی  مشارکت  روح  مشورت 

که بدانیم تار اندیشگاه بیشتر مشخص میآن  مفهوم دموکراتیک با پود مشارکت سیاسی در هم   هشود 
گر چه کلی و انتزاعی است، اما می های آن توان آن را انضمامی کرد و شاخصتنیده است. مفهوم مشورت ا

ع برشمرد. این اجتما  ههای عینی دخالت و تأثیرگذاری مردم در امر ادارهایی از شیوهرا به شکل مصداق
گرفتن شرایط بومی هر واحد سیاسی از جامعهشیوه دیگر متفاوت   های به جامعها ممکن است با درنظر 

(. بنابراین، مردمی بودن حکمرانی بدین معناست که مردم در تعیین سرنوشت 90: 1398باشد )شیرازی، 
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جامع سیاسی  مدیریت  و  ک  هخود  است  عنوانی  دموکراسی  باشند.  سهیم  غربیخود  اندیشمندان  بر    ه 

بودن نهاده   مردمی  )عابدیحکمرانی  تا   (.127:  1398،  درچهاند  داده  مشورت  دستور  مقدس،  ع  شار
گیری تر در شئون سیاسی با شور و کنکاش به تصمیم اسالمی در تمامی ابعاد زندگی و از همه مهم  هجامع

گذار شده، تا آن را مطابق شیو ا شور هبپردازند، ولی اینکه طریق خردمندان  هچگونه است، به خود مردم وا
دهند. احترام گذاردن شود، انجام میعقالئیه« گفته می  هو معمول و متعارف جهانیان که اصطالحا  »سیر

می ایجاد  همبستگی  خود  این  و  است  کثریت  ا رأی  به  بهادادن  عمومی،  آرای  و به  مردم  میان  و  کند 
کثریت قاطع مردمی، مصونیت مستقیم فراهم می  هلقه و رابطدولتمردان ُع  سازد و اساسا  اعتماد به رأی ا
گسستنی الهی( یاد شده و همبستگی با انبوه ایجاد می که از آن با نام »حبل اهلل المتین« )ریسمان نا کند 

گزندناپذیر است )معرفت،  د مشورت در (. هر چن1378امت )جماعت مسلمین( خود، نیرویی قدرتمند و 
ع مقدس نظیر نبوت، امامت، والیت جامع اسالمی و عبادت جایگاهی ندارد و   ه اصول اساسی دین و شر

باشد، اما همین مشورت نیز مراتب و شرایطی دارد. لزوم انجام صرفا مربوط به تأمین نیازهای مردم می 
که والیت  رسی مستقیم به آنان وجود که دست    معصوم   انفقیه در زمان غیبت اماممشورت زمانی است 

کریم و سیر کرم   هندارد، نتواند از متن قرآن  دستورات و مسائل مربوط به امورات و   اطهار   هو ائم    پیامبر ا
نیازهای اجتماعی مردم را استخراج نماید. به همین دلیل با شور و مشورتی که با عقالی جامعه و نخبگان 

زمین در  می  همتخصص  انجام  نظر  میدمورد  عملیاتی  و  گرفته  را  مقتضی  تصمیم  نحوهد،    هسازند. 
نیز روش بهره  از نظر مردم  که در نقاط مختلف جهان متفاوت است. در گیری  را دارد  های خاص خود 

در   و  جمهوری  ریاست  و  مجلس  انتخابات  نظیر  است،  جامعه  عمومی  آرای  به  مراجعه  مواقع  برخی 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا؛ اما زمانی مشورت بین   جمهوری اسالمی ایران مجلس خبرگان رهبری

شود، مانند شورهای هیئت دولت، مجلس شورای اسالمی، خبرگان شدگان و نخبگان انجام میانتخاب
رهبری و شوراهای شهر و روستا که در این موارد از نظر افراد متخصص و مشورت نخبگان جامعه استفاده  

پذیری حکمرانان در امور اجتماعی، مقبولیت و ارکت مردم و نیز مشورتشود. این نوع اعتماد و مشمی
سیاسی،   به تبعیت آن مشروعیت حکمرانی را افزایش داده و این رضایت عمومی در نهایت باعث ثبات

(. 212:  1399درچه،  تدار ملی در سطح کشورها خواهد شد )عابدیکارآمدی و اثربخشی و افزایش میزان اق
وی مشورتبنابراین،  خصلت  و  در ژگی  مردمی  مشارکت  برای  را  راه  حکومت  یک  در  حکمرانان  پذیری 
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باز نگه می  انتخاب حکمرانی  از مردم در  گرفتن  نیز خود نوعی مشورت  انتخابات  در  دارد. شرکت مردم 

گرفتن در اصول اساسی دین یعنی مباحث مسلم و قطعی  حکمرانان است. در در دین اسالم، مشروت 
امور عمومی جامعه، نقش اساسی  هتنظیم و ادار  ه، اما در بیشتر مسائل و به خصوص در نحووجود ندارد

، مشورت  کمان ارزش  هپذیری حکمرانان به مثاببرای مردم تعیین شده است. به عبارت دیگر گذاری حا
انگیزه داری، امید، عالقه،  برای مردم و جامعه است. در این فرایند جامعه با احساس مشارکت در حکومت

کرد و این چرخه باعث زنده و پویا نگه داشتن جامعه و شوق برای پیشرفت و   کشور پیدا خواهد  آبادانی 
کرده و متعاقبا  ثبات سیاسی در   هشود. در نتیجه رضایتمندی جامعه از شیومی حکمرانی افزایش پیدا 

 یابد. حکومت ارتقاء می
 

 ساالر ثبات سیاسی در حکمرانی مردم 
کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی آن ثبات هر   دموکراسی مفروض نه تنها به توسعه اقتصادی بلکه به 

های (. اساس ثبات سیاسی با دو امر مهم وجود توازن میان خواسته10:  1374نیز بستگی دارد )لیپست،  
سوی   های دولتی از های هنجاری مادی یا معنوی( از یک سو و کارویژهاجتماعی مردم )خواسته  -سیاسی

که این توازن صرفا  از طریق شایسته ساالری دینی، تعهد و تخصص در جامعه قابل اجراست. دیگر است 
که نظام سیاسی شایسته ظهور برساند و انتظارات مادی و معنوی جامعه را   هساالری را به منصمادامی 

می حفظ  نظام  ثبات  باشد  آموزهپاسخگو   ، دیگر سوی  از  رهبری،  شود.  دینی،  تخصص، های  و  تعهد 
و مردم مولفهشایسته ثبات سیاسی های قوامساالری  و مشارکت سیاسی در مدل  اقتدار جمعی  بخش 
های ثبات و پایداری نظام در چهار دهه باید دانست ساالری دینی هستند. این پنج مولفه را مولفهمردم 

 ه بستگی دارد. در این راستا روحی  و دوام و بقای نظام سیاسی ایران در آینده نیز به حفظ این پنج مولفه
، روحی گسترش عدالت، وحدت حول محور منافع اسالمی و   هانتقادی سازند  ه مبارزه با استکبار مردمی، 
ارزش بر  کید  تأ و والیتملی،  انقالب  از مهمهای  کمکپذیری  امور  پایداری نظام ترین  و  ثبات  به  کننده 

آراء و بیانات امام خمینی102  -103:  1398پورفرد،  ایران است )عبدالحسین عوامل مختلفی برای     (. در 
بی و  سیاسی، ثبات  مختلف  منظرهای  از  امام  بیانات  و  آراء  در  ثبات  عوامل  است.  شده  مطرح  ثباتی 

بررسی است. مهم  اقتصادی قابل  و  و فرهنگی  : محوریت استقالل  از ثبات سیاسی عبارتند  ترین عوامل 
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و  آزادی، زمینه کمیت قوانین سلطه  هترقی، نقش و محوریت مردم، نفی رابطسازی پیشرفت  جویی، حا

شایسته طبقاتی،  امتیازهای  نفی  مشورتالهی،  و  افکار  تبادل  انتقادساالری،  مشارکت پذیری،  پذیری، 
عدالت بر  کید  تأ  : از عبارتند  نیز  فرهنگی  ثبات  عوامل  و  تعهدمردم  و  مردم، محوری  و  کارگزاران  پذیری 

کمیت بر قل در موارد     امام خمینی  هدولتمردان، عوامل ثبات اقتصادی نیز در اندیش  هوب مردم، تزکیحا
زیر مطرح شده است: عدم خیانت در اموال عمومی، اهمیت دادن به رفع نیازهای مردم و فقرستیزی 

کید بر رضا  53در نامه     امیرالمؤمنین علی  (.155:  5، ج1378)امام خمینی،   یت مردمی خطاب به مالک با تأ
د، که همانا خشم عمومی یترین باشفرماید: »اجمعها لرضی الرعیه«؛ در جلب خشنودی مردم گسترده می

کند  اثر میبرد، اما خشم خواص را خشنودی همگان بیمردم، خشنودی خواص )نزدیکان( را از بین می
مولفهبه(.  404  -405:  1384)دشتی،   تمامی   ، دیگر و عبارت  آراء  در  که  خمینی  هایی  امام  در     نظرات 
از   ،ها مطرح استهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در خصوص ثبات سیاسی حکمرانیحوزه

اسالم    هایشاخص منظر  از  متعالی  مردمی که    بودهحکمرانی  بهدر  نقش  حکمرانی  ایفا  سازی  سزایی 
  کنند. می
 

   امام خمینی  هساالری دینی در اندیشمردم
فرماید: »آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسالمی است« در همین خصوص می  خمینیامام 

کثریت   ایشان(.  70:  5، ج1378)امام خمینی،   دموکراسی به معنای اتکای حکومت بر خواست و تأیید ا
می مؤمن، ساالری دینی، مرد(. مردم در نظر امام در نظام مردم 183:  1377پذیرند )حسنی،  مردم را می 

آنان به خطا نمی رأی  این صورت،  آزاد هستند؛ در  و  گاه  اعتبار میآ و دارای  این اساس، رود  بر  و  باشد 
کبریحکومت اسالمی می (. باید اختیار دست مردم 104:  1396معلم،  تواند برقرار شده و استمرار یابد )ا
را قبول دارد  هباشد، این یک مسئل کسی باید دست   عقلی است، هر عاقلی این مطلب  که مقدرات هر 

حق تعیین سرنوشت را برای ملت یک حق     (. امام خمینی197:  6، ج1378خودش باشد )امام خمینی،  
کید می تأ آن  بر  و  دانسته  بشری  و  )امام خمینی،  قانونی، شرعی  امام 13:  6، ج  1378ورزد  که  زمانی   .)

عنوان رهبر انقالب پذیرفته بودند ملت او را به  ه همدر اوج مشروعیت دینی و سیاسی قرار داشت و    خمینی
(. ایشان در همان زمان 52:  1398پورفرد،  نظر خود به مردم نبود )عبدالحسین  ه هرگز درصدد القای اندیش
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آرای عمومی  به  را  ما جمهوری اسالمی  بود،  مردم خواهد  آرای خود  با  نظام سیاسی  »تعیین  فرمودند: 

های ابتدایی پیروزی (. بنابراین تفکر و اعتقاد در همان ماه 358:  4، ج1378گذاریم« )امام خمینی،  می
گذاری گام دوم انقالب یا انقالب، یعنی تنها با گذشت کمتر از سه ماه از پیروزی انقالب اسالمی و برای پایه

 12در    همان نظام اسالمی، این نظام و اندیشه سیاسی طراحی شده از قبل برابر منابع و متون دینی را
که    1358ماه  فروردین گذاشت  آرای عمومی مردم ایران  انتخاب  کنندگان جواب  درصد شرکت  2/98به 

آری به تشکیل چنین نظامی دادند. این فرایند سیاسی شامل انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی، 
یت الهی و مردمی خود با شخص     تر از همه مردمی بود که امام خمینیکاری جهادی، دینی، انقالبی و مهم

در نگاه   (.200  - 201:  1399درچه،  نیز با موفقیت به پایان برسانند )عابدی  اجراء  هتوانستند آن را در مرحل
گاهی، در نظام مردم  امام خمینی گاه  ساالری دینی، ما موظف به آ بخشی مردم هستیم؛ زیرا مردم بصیر و آ

کنند، آثار سوء این نوع اشتباه بهتر از آثار کنند.  در انتخابات و آرای خود اشتباه نمی گر اشتباه  بر فرض ا
کثریت و رأی مردم  هداند و سیرمعتبر می   را  سوء تحمیل رأی بر مردم است. با این استدالل، امام رأی ا

کبری فرماید: »قهرا   (. ایشان در همین زمینه می106:  1396معلم،  عملی خویش را بر آن قرار داده بود )ا
شود خطا بکند. یک وقت کنند و آرای عمومی نمیوقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب میمردم  

کاری بکند اشتباه مییکی می شود اشتباه بکند« کند، یک وقت یک ملت سی میلیونی نمیخواهد یک 
گاهی322:  5، ج1378)امام خمینی،   همیت ساالری دینی حایز ابخشی مردم در نظام مردم (. بنابراین آ

، استمرار و شکوفایی نظام مردم  ایجاد  زیرا  کثریت فراوان است؛  ا رأی  و  انتخاب  به  ساالری دینی منوط 
گاهی آ بخشی و جلب افکار عمومی و مردم وجود ندارد. پس از جامعه است. در نتیجه، هیچ راهی جز 

نقش مردم در مشروعیت ساالری دینی، محوریت اسالم و توجه به  های نظام مردم دیدگاه امام، از شاخص
که برای مردم در ادار گرفته شده   هحکومت است؛ با توجه به حقوقی  کشور و نظارت بر امور در نظر  امور 

کثریت مردم   است، اعم از حق انتخاب، نصحیت، انتقاد و اعتراض به دولتمردان و زمامداران، اعتبار رأی ا
گاه جامع گی   هآ ساالری و دموکراسی تعارضی های مهم نظام مردم اسالمی، این نقش برجسته است و با ویژ

کبری )ا که  (.  106:  1396معلم،  ندارد  مردمی  تقوا،بنابراین  معنویت،  لوح  محوریاخالق  ایمان،  سر   هدر 
دارد، قرار  رو،    اعمالشان  این  از  آنان حاصل خواهد شد.  برای  گاهی سیاسی  آ و  دینی   ونظارت  بصیرت 

مردم  برنامه   مشارکت  ادر  و  مشورت  هدارریزی   ، تصمیمامور و  تصمیمپذیری  برای  و  سازی  گیران 
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کمیت دین، عقل و قانون در جامعه همراه با امانت حپذیری در حکمرانی مشارکتی با  مسئولیت ی، دارا
 شود. ساالری دینی میباعث تقویت مردم  محوریعدالت طلبی و انصاف عهد و مبارزه با فساد،وفای به

 
گام دوم انقالب اسالمی مردمی سازی حکمرانی   ایخامنهامام  هدر اندیش در 

معجزه  کار  بود.  مردم ساالری  نظام  به  استبدادی  نظام  تبدیل  اسالمی،  انقالب  بزرگ  گام  و  آسای برکت 
های ها سبب شده بود ایران با انواع تهدیدات و جنگانقالب اسالمی، تغییر رویکردهایی بود که بودن آن

که مبدأ تحوالت اساسی و تاریخی در ایران  خانمان سوز روبرو شود و نیز تعیین رویکردهای جدیدی بود 
شود. دستاورد نخست و مهم انقالب اسالمی تبدیل رویکرد مبتنی بر نظام طاغوتی به نظام شمرده می 

های  و دیگر آزادی  سیاست داخلی، مردم از طریق انتخابات، تفکیک قوا   هساالری دینی بود. در عرصمردم 
که در دورسیاسی و اجتماعی در سرنوشت خود نقش ایفاء می پیش از انقالب   هکنند؛ این در حالی است 

اجتماعی سرکوب می و  آزادی سیاسی  نوع  هر  اساسا   بود،  پادشاهی  کم،  نظام حا از  چون  و خبری  شد 
(. امام 42:  1397فقیه سپاه،  یانتخابات و حق تعیین سرنوشت مردم نبود )معاونت سیاسی نمایندگی ول

بیانی    ایخامنه به  هدر  ایران  مّلت  ُپرشکوه  انقالب  معرفی  ضمن  انقالب  دوم  گام  مهم  عنوان بسیار 
ُپرافتخار را بدون خیانت   هداند که یک چلّ ترین انقالب عصر جدید آن را تنها انقالبی میترین و مردمی بزرگ 

آرمان برابه  که غیرقابل مقاومت به نظر می وسوسه  هبر همهایش پشت سرنهاده و در  از هایی  رسیدند، 
کرده و اینک وارد دّومین مرحل پردازی و خودسازی و جامعه  هکرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت 

که   (.12  -13:  1398سازی شده است )زارعی و همکاران،  تمّدن ماهیت جمهوری اسالمی ایران این است 
که اسالم برا ی حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و با شرایطی 
اسالم می احکام  )امام خمینی،  مجری  اسالمی،  (.  444:  4، ج1378باشد  در انقالب  را  مردمی  مشارکت 

های مّلی و استکبارستیزی های داخلی، حضور در صحنهمسائل سیاسی مانند انتخابات، مقابله با فتنه
رس اوج  کمکبه  مانند  اجتماعی  موضوعات  در  و  فعالیترسانیانید  و  از ها  پیش  از  که  نیکوکاری  های 

رسانی در حوادث خدمت   هانقالب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد. پس از انقالب، مردم در مسابق
یجاد (. تأسیس و ا11  -12:  1397ای،  کنند )امام خامنهطبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می

کمیت امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، جهاد   هنهادهای انقالبی نظیر 
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سازندگی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسیج مردمی، سازمان تبلیغات اسالمی و ستاد اجرای فرمان 

که با هدف خدمت ، محرومین و افرادی رسانی به فقیران، مستضعفانامام از جمله ستادهایی هستند 
اند مشارکت مردمی را به باالترین سطح خود نسبت به اند، توانستهکه دچار حوادث طبیعی و جنگ شده

پویش برسانند.  کمکگذشته  در  مردمی  جنگهای  به  مردم  مقدس، رسانی  دفاع  سال  هشت  زدگان 
های بارزی از این نقالب نمونهها در ادوار مختلف تاریخ پس از ازدگان، جشن عاطفهزدگان و سیلزلزله

مشارکت مردمی در میادین   هکنندکننده و تسهیلهای مردمی است. در واقع این نهادها، شروعمشارکت
بینش سیاسی آحاد مردم    انقالب اسالمی(.  111:  1399درچه،  اند )عابدیهای پرخطر انقالب بودهو صحنه

بین مسائل  به  آنان  نگاه  گون و  به  را  مسائل گفتش  هالمللی  فهم  و  سیاسی  تحلیل  داد.  ارتقاء  آوری 
آمریکا، مسئلبین فلسطین و ظلم تاریخی به   هالمللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب به خصوص 

ها و امثال آن را از های ُقلدر در امور ملتهای قدرتها و دخالتها و رذالتافروزیجنگ  هملت آن، مسئل
، بیرون آورد؛ ایندهگزیمحدود و عزلت  هانحصار طبق گونه، روشنفکری میان عموم مردم  ای به نام روشنفکر

و نونهاالن،  های زندگی جاری شد و مسائلی از این دست حتی برای نوجوانان  ساحت   هکشور و هم  هدر هم
کرد. واقعّیت  هکّف روشن و قابل فهم گشت. همچنین،  عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین 

که دستاوردهای مبارز دیگر گذشته قابل مقایسه   هعدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوربیبا    ه آن است 
کوچکی از پایتخت.  نیست گروه  کشور در اختیار  نشینان در رژیم طاغوت بیشترین خدمات و درآمدهای 

ویژه مناطق دوردست و روستاها ن در برخی دیگر از نقاط کشور بود. مردم بیشتر شهرها بهیا همسانان آنا 
رسانی بودند. جمهوری اسالمی در زیرساختی و خدمت  هدر آخر فهرست و غالبا  محروم از نیازهای اولی

کمیشمار موفق ناطق های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از متترین حا
عیار معنویت و اخالق را در فضای عمومی   نقالب اسالمیا.  دست آن بوده استپاییننشین شهرها به  مرّفه

در طول   مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی  های چشمگیر افزایش داد. این پدیدگونهجامعه به
پیروزی از  پس  و  مبارزه  داد.  دوران  رواج  چیز  هر  از  بیش  در جمهوری رویک  انقالب،  اخالقی  و  دینی  رد 

کرد و فهای مستعد و نورانی بهاسالمی، دل  ضا به سود دین و اخالق دگرگون شدویژه جوانان را مجذوب 
خامنه خامنه   (.12  -14:  1397ای،  )امام  امام  بیانی  ایهمچنین  دوم  بخش  انقالب،   هدر  دوم  گام 

یعنتوصیه انقالب اسالمی  بزرگ  آرمان  برای  را  برای طلوع هایی  آمادگی  و  نوین اسالمی  به تمّدن  نیل  ی 
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گرفته در طول تاریخ بشریت عنوان مطلوبخورشید والیت عظمی)ارواحنا فداه( به ترین حکمرانی شکل 

کردند، این توصیه :  بیان  عدالت و    -4اقتصاد؛    -3معنوّیت و اخالق؛    -2علم و پژوهش؛    -1ها عبارتند از
سبک زندگی   - 7عّزت مّلی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن؛    -6و آزادی؛    استقالل  -5مبارزه با فساد؛  
با مولفه  در   (. بنابراین، الگوی حکمرانی متعالی19:  1397ای،  )امام خامنه های  جمهوری اسالمی ایران 

عدالت و   اقتصاد،  ،معنوّیت و اخالق  سازی حکمرانی دارد. علم و پژوهش،ارزشی خود، سعی در مردمی 
فساد با  آزادی،  ،مبارزه  و  ملّ   استقالل  دشمن،عّزت  با  مرزبندی  خارجی،  روابط  از   ی،  که  زندگی  سبک 

ریزی جهت ظهور و بروز گام دوم انقالب به جوانان کشور برای طراحی و برنامه    ایامام خامنههای  توصیه
گاهان امری غیرقابل اجراست. به همین دلیل مردم و مشورت گرفتن از آنها    هاست، بدون حضور و فعالیت آ

تک افراد جامعه مخاطب آن هستند. بنابراین، مخاطب این بیانیه صرفا  به حکمرانان نیست، بلکه تک
گرفتن جامعه در بیانی سازی حکمرانی گام دوم توسط رهبری، خود دلیلی متقن و محکم بر مردمی  هقرار 
گام دوم انقالب می  باشد.در 

 

 گیرییجه بندی و نتجمع
کمیت  هدر نظری کم و ولی از جانب خداوند و انتخاب وکال و نمایندگان از جانب   حا الهی، مشروعیت حا

مردم است. اما مقبولیت و نصرت مردمی برای ولی و وکیل امری ضروری و حیاتی است، به نحوی که بدون 
کمیت حکمرانان، این امر عینیت نمی ق آن منوط به خواست مردم  یابد و تحقحمایت و نظر جامعه بر حا

کمیت ، قدرت برآمده از درون قشرهای شودبها داده می   مردم  است. در نظامی سیاسی که این گونه به حا
قاعد از  باال،  به  پایین  از  حرکتی  با  هرم صعود    همردم  رأس  تا  و  آغاز  اجتماعی  نظام نماید.  می هرم  یک 

که در آن مردم جامعهسیاسی مردم  ، نظامی است  امور عمومی نقشی مهم ایفا    هدر تنظیم و ادار  ساالر
ساالری دینی در بین جوامع دیگر خود را ساالر تحت عنوان مردم کنند. اما گاه این نظام سیاسی مردم می

می  مردم معرفی  حکمرانی  یا  سیاسی  نظام  شاخصکند.  با  دینی  مردمی، ساالر  مشارکت  نظیر  هایی 
نظارت مردم بر عملکرد   مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم،پذیری، انتخاب حکمرانان توسط  مشورت

کم در جهان های دیگر از سایر نظام ثبات سیاسی در حکمرانی و سایر مولفه حکمرانان، های سیاسی حا
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واقع،  باشد.  قابل تشخیص می با مردمی مردم در  که  از نظام سیاسی است  سازی ساالری دینی، سبکی 

و   اصول  مبنای  بر  ظرفیتبنیانحکمرانی  بر  تکیه  با  نیز  و  الهی  مشروعیت  و  سیاسی  اسالم  ها،  های 
شود. در این شیوه از حکمرانی مردم در انتخاب  مقبولیت و نصرت مردمی امور جامعه تنظیم و اداره می 

حکمرانان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته و حکمرانان خود بخشی از مردم جامعه هستند. 
تقوا،به    تقید حکمرانان معنویت،  و  ،محوری اخالق  ایمان،  علم  گاهی سیاسی،  آ دینی،  بصیرت    داشتن 

کمیت دین، عقل و قانون در جامعه،ح   ،فناوری ، مشورت  هدر ادار  مشارکت مردم  و نظارت    ا پذیری و امور
مبارزه با عهد و  ی، وفای بهدارپذیری و پاسخگوئی، امانتمسئولیت  شفافیت،  سازی توسط مردم،تصمیم
عدالت  فساد، و انصاف،  امنیت  آزادی،  استقالل،  تأمین  مذهبی؛  و  نژادی  قومی،  فضایی،  محوری 

رسانی به آحاد مردم استکبارستیزی همراه با عزت ملی؛ تعاون، همکاری، تأمین رفاه عمومی با خدمت
که با رویکرد  ساالریمردم های یک نظام سیاسی  ؛ از شاخصجامعه در کند.  ایی می حکمفرم  دینی   است 
مردم   هشیو با  حکمرانی  حکومت  دینی،  جامعه  مشارکتساالر  سیاسی  مدیریت  در  مردم  ، دادن 

تصمیم  پذیریمشورت در  عرصحکمرانان  در  مردم  به  دادن  انتخاب  حق  تصمیمات،  اجرای  و   هگیری 
مقیاس در  اانتخابات   ، تذکر نقد،  حق  داشتن  با  مردمی  نظارت   ، کشور یک  کالن  تا  خرد  عتراض، های 

و  و هدایت  رضایت جمهور  در جامعه  ثبات سیاسی  و  کمان  از منکر حا نهی  و  معروف  به  امر  اعتصاب، 
 سعادت آنها در دنیا و آخرت رقم خواهد زد. 

فردی، خانوادگی و مدنی برابر با حکمت عملی اسالم   ههای حکمرانی متعالی در سه حوزارزیابی مؤلفه
حکمرانان انتصاب  یا  انتخاب  مقیاس  هنگام  در  کارگزاران  نهادهای و  توسط  جغرافیای  مختلف  های 
های اجرایی و همچنین معتمدین و ریش سفیدان یکی از و هیئت نظارتی و مردمی نظیر شورای نگهبان

، ساالری دینیمردم های  ساالری دینی در فقه سیاسی اسالمی است. یکی دیگر از شیوههای مردم روش 
با دسترسی آزاد برای آحاد مردم  های الکترونیکی  د مسئولین با ایجاد سامانهنظارت بیشتر مردم بر عملکر 

اعمالشان قرار   هدر سر لوح  محوریاخالق  ایمان، معنویت، تقوا،مردمی که  جامعه است. بر همین اساس،  
گاهی سیاسی برای آنان حاصل خواهد شد. از این رو،    دارد، در   مشارکت مردم   و نظارت  بصیرت دینی و آ
ادارامهبرن و  مشورت  هریزی   ، تصمیمامور و  تصمیمپذیری  برای  مسئولیتسازی  و  در گیران  پذیری 

کمیت دین، عقل و قانون در جامعه همراه با امانتححکمرانی مشارکتی با   عهد و مبارزه ی، وفای بهدارا



  100      یانقالب اسالم نیو راهبرد امام شهیدر اند یمتعال یحکمران یسازیمردم
فساد، و انصاف  با  مردم   محوریعدالت  طلبی  تقویت  میباعث  دینی  الگوی بنابراینشود.  ساالری   ،

سازی حکمرانی های ارزشی خود، سعی در مردمی جمهوری اسالمی ایران با مولفه  در   حکمرانی متعالی
آزادی،  ،عدالت و مبارزه با فساد  اقتصاد،  ،معنوّیت و اخالق  دارد. علم و پژوهش، و  ی، عّزت ملّ   استقالل 

که از توصیه  روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، کشور برای     ایامام خامنههای  سبک زندگی  به جوانان 
گاهانطراحی و برنامه آ گام دوم انقالب است، بدون حضور و فعالیت  و   هریزی جهت ظهور و بروز  مردم 

آنها   از  گرفتن  بودامکانمشورت  نخواهد  بیانی.  پذیر  مخاطب  راستا،  همین  انقالب  هدر  دوم  صرفا    گام 
نی بلکه  ندستحکمرانان  مخاطب    آحاد،  جامعه  این افراد  و  م  بوده  و  متقن  دلیلی  بر ستخود  حکم 

گام دوم انقالب میمردمی  باشد.سازی حکمرانی در 
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.(، دموکراسی و هوی1386) روز یمجتهدزاده، پ [50] کویر  ت ایرانی، تهران: انتشارات 
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 .  64 -88، پاییز، صص 31 هر
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 السالم(. لیه
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 سا، چاپ دوم، تهران: روزنه. 
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