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Abstract 

Politics is at the heart of the teachings of Islam, and the concept of apolitical 

Islam is misused. The Islamic system is a legal religious system that has a 

constitution and a constitution. This law is derived from the Qur'an and the 

Sunnah of the Prophet. The legal state of Islam has no special title or attribute 

except Islamic. The Qur'an and the Prophet's tradition also affirm the principles of 

democracy. The religion of Islam accepts democracy in the sense of paying 

attention to the position of the people in government. Democracy means not 

imposing unwanted conditions on the people through many means such as 

elections, referendums, the right of majority rule, multiplicity of parties, the right 

of minority opposition, freedom of the press and media, and the abolition of 

extremism. Such an nature of democracy is not only not contrary to Islam but is 

very close to the spirit of Islam. The aim of this study was to investigate the 

compatibility of democracy in the systematization of Islamic governments in the 

Middle East by descriptive analytical method. In this study, the three principles of 

public oversight, political equality, and the possibility of public decision-making 

about regulations and policies in modern Islam, which are the most important 

principles of democracy in systematizing governments, were examined. The 

results showed that the three principles studied in all areas of modern Islam were 

compatible with democracy. It seems that encouraging Islamic governments to 

democracy and forming worthy governments through free and fair elections along 

with economic development and the existence of independent media is the most 

important way to remove the obstacles to democracy in Islamic governments. 
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 سازگاری دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسالمی
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 چکیده

. در بطن آموزه هاي دين اسالم نهفته است و مفهوم اسالم غیرسیاسي در مقابل آن كاربردي ناروا استسیاست 

 از قـانون برررتتـه اين. میباشد اساسي و قانون اساسـنامه داراي كـه است قانوني شرعي نظام يك اسالمي نظام

 سنت و قرآن .ندارد اسالمي جز به خاصي صفت و اسـالم، عنوان قـانوني دولـت اسـت پیـامبر سـنت و قرآن

 مـردم پايگـاه بـه توجـه معناي به را اسالم، دموكراسي است، دين رذاشته صحه دموكراسي اصول بر نیز پیامبر

راهکارهــاي  طريــ  از كــه مردم بر خواسته نا شرايط تحمیل عدم يعني دموكراسي. دارد حکومـت قبول در

 آزادي مخالفـت اقلیـت، حـ  احـزاب، تعـدد اكثريـت، حکومـت  حـ پرسي، همه انتخابات، همچون زيادي

مغـاير  تنهـا نه از دموكراسي مـاهیتي چنـین. شـود مـي محقـ  قـضايیه قـوه اسـتقالل و ها رسانه و مطبوعات

است. اين پژوهش با هدف بررسي سازراري هاي دموكراسـي  اسالم روح با نزديك بسیار بلکه نیست اسالم با

 در اين پـژوهش سـه سازي حکومتهاي اسالمي خاورمیانه به روش تحلیلي توصیفي صورت پذيرتت. در نظام

در اسـالم  ها،سیاسـت و مقـررات دربـار  عمـومي ریريتصـمی  سیاسي، امکان همگاني، برابري نظارت اصل

نتايج نشان قرار ررتت.  بررسي نوانديش كه مهمترين اصول دموكراسي در نظام سازي حکومتها مي باشد مورد

 رسـد مـي نظـر بـود. بـه با دموكراسي سـازراردر اسالم نوانديش در كلیة محورها داد سه اصل مورد بررسي 

 بـه سال  و آزاد انتخابات طري  از شايسته هاي حکومت تشکیل و دموكراسي به اسالمي هاي حکومت ترغیب

 در دموكراسـي موانـ  كـردن برطرف جهت راهکار مهمترين مستقل هايرسانه وجود و اقتصادي توسعه همراه

 باشد. حکومت هاي اسالمي

 

 كلمات كلیدي: دموكراسي، اسالم، حکومت اسالمي، خاورمیانه 
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 مقدمه

 معاصر اسالمي هاي جنبش ادبیات در شود مي مطرح  "سیاست و دين" تركیب قالب در غالباً اسالمي سیاست

 جـام  سـبکي مقـام در اسـالم از اسالمي غیر و اسالمي متفکران از بسیاري .دولت ه  و است ندي ه  اسالم

 كلیسـا رسمي نهاد و روحانیون اداري مراتب سلسله اسالم در كه نکته اين تذكر با اند رفته سخن زندري براي

 عباسـي و ويامـ بـزر  هـاي امپراطـوري عصـر در میانه دوره اسالمي تمدن در حتي عوض در ندارد وجود

 شـکل اعتقـادي و عملـي لحاظ به مردم ديني زندري در در مه  بسیار  هايويژه كار با دولتي غیر ختارهايسا

 اسالمي تقه بزر  مذاهب شدن پديدار همچنین و اسالمي جامعه در متمايز رروهي مقام در علما ورظه ررتت

 .Ahmadvand, 2010) ) بودند حکومت سلطه از مستقل نوعي به كه

 بزررتـرين از برخـي داشـت وجـود اسـالم جهـان در سیاسـي هاينظام از مختلفي انواع مدرن عصر اوايل در

 میـان بـه را اسـالم پـاي ه  اسالم جهان در ها دولت ساختاري تحول. بودند سالطین حاكمیت تحت كشورها

 دو تحـوتت و تغییـر در اساسـي موضـوعات از يکي سیاست و اسالم میان رابطه. را سیاست پاي ه  و كشید

 .(1975)تپیدوس،  است بوده اخیر نی  و قرن

 به ها جنبش اين كرد ظهور اسالم مجدد تصدي  و تايید مبناي بر جديدي هاي جنبش بیست  قرن در

 از مهمـي و جديـد سـبکهاي ظهور دهنده نشان و قبلي اسالمي هايجنبش از فاوتمت رويکرد و ساختار لحاظ

 اسـالمي سـاختارهاي و مفـاهی  كـه بـود ايـن سیاست در اسالم ويژه نقش و شخصیت .بود اسالمي نهادهاي

 .(1994)ريچارد،  دهد انطباق جديد شرايط با را موجود

 معنـي بـه نـه هاآزادي اين باشدمي ترهنگي و سیاسي هاي آزادي ايجاد دموكراسي استقرار از هدف

 يـك در اسـت جامعه اعضاي همه استعدادهاي شدن شکوتا براي بلکه است ديني و ترهنگي مالي تساد اشاعه

 امر اين شدن یسرم براي و باشد ترد منات  حاتظ جامعه و جامعه  منات  حاتظ بايد مردمي و دموكراتیك جامعه

 است مناطقي از يکي خاورمیانه ناحیه ریرد صورت اقتصادي سیاسي موان  رت  و ترهنگي اعتالي تا است تزم

 و ندارنـد قرار مشابهي شرايط در خاورمیانه كشورهاي تمام البته است بوده دموكراسي زا اندكي رشد شاهد كه

 عـواملي نمود صادر دموكراسي توسعه و ریرياندازه جهت آنها همه براي مشابهي حک  تواننمي اساس اين بر

 كه... و تماعياج و سیاسي اقتصادي ياتتگي توسعه عدم ترهنگي و مدني جامعه ضعف و سنتي ساختار قبیل از

بـه بررسـي  مقـدمات ايـن بـه توجه با .متفاوتند و متعدد رردندمي ناحیه اين در دموكراسي توسعه عدم باعث

 در كـه تحقی  اين در راستا اين در پرداخته شده، اسالم نوانديشانه در دموكراسي با اسالمي حکومتسازراري 

 سازرارند انجام شد. ه  با دموكراسي و ديني حکومت آيا كه سؤال اين به پاسخ پي

دهـد كـه دموكراسـي در كنـار هاي سیاسي اجتماعي مسلمانان در سد  اخیر نشـان ميمطالعة جنبش

هـاي هـاي ايـن جنبشهاي اصلي مسلمانان بوده است، تحلیل آرماناستقالل، عدالت و آزادي يکي از خواست

ها تعارضي بین اسالم و دموكراسـي ن اين جنبشدهد كه در باور رهبران و تعاتسیاسي اجتماعي خبر از آن مي

 )اي توأمان اسالمي و دمکراتیك داشـتتوان خواستار تحق  هر دو شد و جامعهنیست، و در زمان واحدي مي

(Ahmadvand, 2010 

براي اين كه دين در حشـمت و قداسـت  بین سیاست و دين تفکیك قائل شد و رفت:( 1975)نیکلو ماكیاولي 

 ود باقي بماند، شرطش عدم اختالط و آمیختگي آن با سیاست است.و اعتبارِ خ
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زد كه حکومـت هـاي حـ  منتسکیو طرف دار شکل خاصي از حکومت نبود و اصرار او بر اين محور دور مي

مي بايد مبتني بر دموكراسي باشد و در مورد مسائل عمومي اتفاق آرا مطلوب است، امّا در صورت عدم توات ، 

 (.1369)هلد،  الک قرار مي ریردرأي اكثريت م

 و مـردم معنـي بـه Demos از خـودتركیبي كه است شده ررتته  Demokratia يوناني يواژه از دموكراسي

Kratein حکومـت» يـا «مردم بر مردم حکومت»يعني دموكراسي ترتیب اين به. باشدمي كردن حکومت يعني 

شاي  ترين تعريـف دموكراسـي را، كـه مطـاب   .است «تريسا مردم» آن معادل تارسي در كه. «مردم وسیله به

حکومت مـردم بـراي مـردم و بـه ارائه داده است. دموكراسي يعني  معناي لغوي اين واژه است، ابراهام لینکلن

 (.1376)عال ، وسیله مردم

ي از درياتـت اين تعريف شايد مفهومي عاري از ابهام به نظر آيد، امّا تاريخ انديشة دموكراسي پیچیـده و حـاك

هاي متضاد است. در اين تعريف واژ  مردم سه بار به كار ررتته شده است، ولـي مـردم چـه كسـاني هسـتند  

استنباط از كلمه مردم در ادوار تاريخ با تطور و تغییر همراه بوده است. در يونـان بردرـان و زنـان و بیگانگـان 

ه ح  راي به اترادي كه میزان معیني مالیات مـي ترانس 1791جزء مردم محسوب نمي شدند. در قانون اساسي 

پرداختند تعل  داشت. در كشورهاي اروپايي تا اواخر قرن نوزده  زنان جزء مردم نبودند و ح  رأي نداشـتند. 

 (.1372)مدني، در بعضي از دموكراسي ها بي سوادان از راي دادن محروم بودند

 بـر نیـز پیـامبر سـنت و قـرآن. دارد حکومت قبـول در مردم هپايگا به توجه معناي به را دين اسالم دموكراسي

 جملـه از خودكامـه و مسـتبد حکـام از قـرآن در سراسر كه اي رونه به ،است رذاشته صحه دموكراسي اصول

 مـي بردرـي بـه را خدا بندران و كردند تحمیل مردم بر را زور، خود و زر از ریري بهره با كه ترعون و نمرود

دموكراسـي  از اينسـخه اسـالم نظـر مـورد دموكراسـي امـا(.  258 البقر ،)كند  مي هش نکو و انتقاد ررتتند،

 از و يکسـان ابعـادي در دموكراسي با اسالم در شورا. است شورا نهاد ديگر روي نیست بلکه غربي كشورهاي

 اختیـار جامعـه بر حکومت و رهبري براي را كسي بايد ضرورتاً اسالمي امت كه جهت اين از جهاتي متفاوتند؛

 قرابـت غربـي دموكراسي با وي است نصب و عزل امکان لحظه هر و است مسئول امت مقابل در حاك  و كند

 مـي اجـازه  مرد چه و زن چه  جامعه ترد هر به است كه جلوتر دموكراسي از حیث اين از اين، بر عالوه. دارد

 (.1999)قرضاوي،  كند منکر از نهي معروف و به امر و نصیحت را حاك  كه دهد

 حاكمـان ارـر بررزيننـد و را مملکـت امور اداره مسئوتن و رهبران خود مردم كه است اين دموكراسي ماهیت

 يعني دموكراسي.  باشند را داشته نصب و عزل ح  شوند منحرف ارر و آنها خواست باز ح  شوند خطا دچار

 حـ  پرسـي، همـه انتخابـات، همچـون ي زياديراهکارها طري  از كه مردم بر خواسته نا شرايط تحمیل عدم

 محق  قضايیه قوه استقالل و ها رسانه و مطبوعات آزادي مخالفت اقلیت، ح  احزاب، تعدد اكثريت، حکومت

اسـت  اسـالم روح بـا نزديـك بسـیار بلکـه نیست اسالم با مغاير تنها نه از دموكراسي ماهیتي چنین.  شود مي

 (.1999)قرضاوي، 

 وكراسي و حکومت اسالمي نو انديشبررسي اركان دم

 و اسـت همـراه و همـزاد سکوتريسـ  و لیبرالیسـ  داري، سـرمايه چون ديگر پديده چند با جديد دموكراسي

 تقرير شکل آخرين. ررتت ناديده ديگر يك با را هاآن نزديك پیوند توان نمي و اند بالیده دامن يك در همگي
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 كـه اسـت شـده تنیـده و پیچیـده هـ  در لیبرالیس  مباني با چنان آن (لیبرال تکثررراي دموكراسي) دموكراسي

 امـور نظـران صـاحب از بسیاري رو اين از. باشد ناممکن شايد و دشوار بس كاري ديگر يك از دو آن انفکاک

 :اند كرده ذكر ها آن براي يکساني اركان و مباني سیاسي علوم و اجتماعي

 عقالنیت( 1 

 محکمـي هـاي بنیـان و هـا شالوده بر عقل. كنند حل و درک را مسائل همة عقل از ادهاستف با قادرند ها انسان

 در نهـايي داورِ عقـل. اسـت جامعـه هـاي نـزاع حل به قادر بوده، انساني نیازهاي روي پاسخ كه است استوار

 لعقـ پیامـدهاي از. دارد را بشـر زنـدري اداره قـدرت الهـي هاي آموزش و وحي از مستقل و است منازعات

 مسـائل در مرجعیت به حرمتي بي نوعي ضرورتاً عقل ررتتن كار به «بالستر» قول به. است ستیزي دين ررايي،

 (.1975)آنتوني و بالستر، است اعتقادي و تکري

 مداري انسان( 2 

 اجتمـاعيِ منطـ  در را برآينـدي چنین غربي متفکران تالش. است ترد اصالت غربي دموكراسي ركن مهمترين

 بـه ممکن حد تا شود كوشش بايد. است هستي همه غايت و اساس اصل، انسان، ترد كه ساخت دارنمو غرب

 و اسـت معقـول اكثريت توات ِ محدود  در ها انسان میل و خواست نوع هر و شود رذاشته احترام او خواست

 (.1966، )ساباين باشد اكثريت خیر و نف  ضامن كه است قوانیني تنظی  در جامعه، خیر و سعادت راه

 (پلورالیس ) تکثرررايي( 3

 .ها آن مانند و هنر اخالق، مذهب، سیاست،. كند مي تجلي رونارون هاي عرصه در تکثرررايي

 و مختلـف اديـان بـه نسـبت طرتي بي مدعيِ است، آن رذار بنیان «هیك جان» كه دين، عرصه در ررايي تکثر

 با كه است انتخابات در ديگر يك با حزب چند ائتالف سیاسي، تکثرررايي بارز نمونة .است آنان همه حقانیت

 همـین كـه حـالي در بیاورنـد، سركار را خود نظر مورد حکومت تا شوند مي متحد ه  با نظر، اختالف وجود

 در امّـا اسـت، معتقـد خـود خاص اصول به كدام هر و نیستند القول متف  ديگر يك با نظري، حیث از احزاب

 .كنند مي سازراري ديگر يك با كثرت، حفظ با اجتماعي ـ سیاسي معاشرت

 تصمی  اتخاذ در شهروندان مشاركت( 4 

 در برخي كه اي رونه به است، دموكراسي اساسيِ مفروض اصل، اين و است مشاركت اصل به دموكراسي قوام

 طريقـة از اسـت عبـارت دموكراسـي»: تعريـف اين نظیر دارند؛ اشاره مشاركت امر به صرتاً دموكراسي تعريف

 (.1373كوهن، )«باشد بايد چه هدتش و كند حکومت بايد كسي چه كه مردم تصمی ِ

 ناشي كه ـ مشاركت عدم از جلوریري منظور به ها دموكراسي از برخي در كه است حدي به اصل اين بر تاكید

 كننـد، يمـ اجبـاري را مشاركت و وض  قانوني هاي الزام ـ است دادن راي از شخص خودداري يا كوتاهي از

 سـرباز خـود دموكراتیـك تعهـدات از نیستند مجاز شهروندان و است دموكراتیك ساختار تجلي انتخابات زيرا

 (.1352)روسو، زنند

 ديويد. است مبه  ها دموكراسي در مردم نقش میزان است، دموكراسي اساسي مفروض مردمي مشاركت ررچه

 آيـا كـه است مطلب اين از حاكي دموكراسي مفهوم سر بر اختالف و دموكراسي انديشة تاريخ»: رويد مي هلد

 زندري از شکلي ديگر، عبارت به ریري؛ تصمی  امر در مردم مشاركت يا است مردمي قدرت نوعي دموكراسي

 بـراي اسـت اي وسـیله يـا پردازنـد، مـي خـود امـور تنظی  و خود بر كردن حکومت به مردم آن در كه است

 (.1372عال ، )«.اند رسیده قدرت به مردم آراي با كه كساني هاي ریري تصمی  به بخشیدن مشروعیت
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 آن و تـازد مي دموكراسي چنین اين بر سخت ـ دموكراسي كالسیك پرداز نظريه ترين عمده ـ روسو طرتي از

 قانون اصالً است؛ ارزش بي اند، نکرده تصويب را آن شخصاً مردم كه قانوني هر»: داند مي يکسان بردري با را

 نماينـدران انتخاب جريان در تقط ها آن. است بزرري اشتباه اين. آزادند كه دارند عقیده انگلستان مردم. تنیس

)روسـو،  «.شـوند مـي كشـیده بردرـي بـه مردم شوند انتخاب پارلمان اعضاي كه اين محض به آزادند پارلمان

1352.) 

 بشر حقوق( 5

 حقـوق رشـته يـك آن، امثـال و زبـان ديـن، نـژاد، گ،رنـ از نظـر صرف اند، انسان كه حیث اين از ها انسان

 :كنند تأمین و مراعات را آن بايد ها حکومت و ررتت ها آن از شود نمي كه حقوقي دارند؛ ناستاندني

 آزادي ـ الف

 ثبـت آن بـراي معنا دويست از بیش ها انديشه و آرا مورخانِ. است كثیري معاني داراي دموكراسي مانند آزادي

 در كه است سؤال اين به پاسخ در سلبي مفهوم. رود مي كار به ايجابي و سلبي معناي دو در واژه ينا. اند كرده

 مداخلة از تارغ تا باشند رها بايد يا باشند رها توانند مي شهروندان ـ از رروه يك يا نفر يك ـ اي محدوده چه

 .باشند خواهند مي كه طور هر يا و دهند انجام توانند مي هرچه ديگران

 مداخلـه، يا كنترل مقام در تواند، مي دستگاهي چه يا كسي چه» كه است سؤال اين به پاسخ در ايجابي، مفهوم

 تـا احیانـاً هايشـان پاسـخ اسـت ممکن كه آن با سؤال، دو اين «وادارد  وضعي قبول يا كاري انجام به را كسي

 مصـونیت يعنـي ترد؛ آزاديِ اول، مفهوم در :دارند تفاوت ديگر يك با مشخصاً باشند، متوارد و متشابه حدودي

 خـود بـر تـرد سـروري دوم، مفهوم در و است، كرده انتخاب او كه چه آن دادن انجام در ديگران مداخله از او

 (.1371)كوئینتن، است

 وجـود هـايي محدوديت آشکارا آزادي از شهروندان برخورداري میزان زمینة در مفروضي، سیاسي نظام هر در

 قیمت به نبايد اتراد بعضي آزادي كه است اصل اين به بنیادين تعهدي دموكراسي پردازان، نظريه آراي در. دارد

 ايـن تفسـیر كه اين از بگذري . شود شمرده مجاز هستند، شهروندان غالباً كه ديگر، ايعده آزادي رتتن میان از

 (.1369)دروژه، است شده رها اهمال نهايت در آن، حدود تعیین و( ديگران آزادي نبردن بین از) اخیر قید

 كـامالً حقیقـي معـاني به توجه بدون شده، انگاشته يکي دموكراسي و آزادي مفهوم دو كه اتتد مي اتفاق اغلب

( دموكراسـي و آزادي) آرمـان دو ايـن بـین تفاوت: نويسد مي هايك. شود مي استعمال ه  جاي به متفاوتشان

 عبـارت دموكراسـي مخالف مفهومِ. نمايی  معین را كدام هر مخالف مِمفهو كه شود مي آشکار وضوح به وقتي

 توانـد مـي دموكراسـي. اسـت توتـالیتر حکومـت آزادي، مخالف مفهوم و( خودرأي) مقتدر حکومتِ: از است

 عمـل آزادي طبـ  كـه نمـود تصـور تـوان مي را مقتدري حکومت ديگر سوي از و باشد توتالیتر قواي داراي

 (.1373)غني نژاد، كند

 برابري ـ ب

 بـر تکیـه با برابري اصل مخالفان. كنند مي استیفا را خود حقوق شهروندان آن، ساية در كه است اصلي برابري،

 كـه اين و تکنیکي، و علمي دانش نظامي، تخصص تربیت، و تعلی  نسب، و اصل يا و اتراد بینش چون عواملي

 داران طـرف مقابـل، نقطـة در. كنند مي تأكید ها انسان میان تتفاو بر نیستند، برابر استعداد لحاظ از اتراد همه

 هـ  بـا اند، انسان كه حیث آن از ها، انسان تردي هاي تفاوت وجود با كه كنند مي استدتل مساوات و برابري
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 حقـوق از زيـر هـاي زمینـه در حـداقل و باشـند برخـوردار برابري احترامِ و حیثیت از بايد بنابراين و برابرند،

 :رردند مند بهره برابر و رکمشت

 انتخـاب در اتراد و است راي يك داراي ترد هر يعني دادن؛ راي و كردن انتخاب در برابري: سیاسي برابري( 1

 .برابرند ه  با شدن

 .برخوردارند سان يك حقي از و برابرند قانون قبال در همه: حقوقي برابري( 2

 (.1362رنت، )برخوردارند سان يك ترصت از دولتي مناصب به يابي دست در همه: ها ترصت در برابري( 3

 از اعـ ) هـارروه همـة بـراي جمعـي آورالزام هايسیاست و مقررات مورد در ریريتصمی  دموكراسي قلمرو

 يـا انجمـن يـك بـراي ریريتصـمی  و سیاسي قلمرو به دموكراسي ارر پس. است( جامعه و انجمن و خانواده

 همـة نظـارت تحت كه دانست دمکراتیك توانمي آنجا تا را جمعي ریريتصمی  ظامن باشد، داشته تعل  جم 

 برابـري و همگـاني نظـارت بنـابراين. شـوند تلقي برابر حاكمیتش تحت اتراد همة يا باشد، انجمن آن اعضاي

 .انددموكراسي اساسي اصول ازجمله سیاسي

 بلکه ریريتصمی  ترآيند بر تقط نه را خود نظارت دبتوانن كنندرانانتخاب كه يابدمي تحق  هنگامي دموكراسي

 نظـارت اصـل دو بالواسـطه، نـه اسـت واسطهبا نظارت شیوه اين در كنند، اعمال نیز ریرندرانتصمی  بر حتي

 .شودمي اعمال نمايندري دموكراسي و مستقی  دموكراسي نوع دو هر در سیاسي برابري و همگاني

 و مقـررات مـورد در ریريتصـمی  از ايشـیوه پـژوهش ايـن در دموكراسي نيمع با توجه به موارد رفته شده

 كـه اسـت آن ترتیبات تريندمکراتیك. كنندمي نظارت آن بر مردم و است آورالزام جم  براي كه هاييسیاست

 وي نظـر بـه( 1383، بیتام)باشـند منـدبهره ریريتصـمی  در مسـتقی  شركت براي مؤثر برابر ح  از اعضا همة

 دوم: عادتنـه و آزاد انتخابات اول،: شودمي تقسی  مجزا بعد چهار به حکومت بر همگاني نظارت اعمال ترايند

داهیل، )مـدني جامعـه چهـارم، بـاتخره و سیاسـي و مدني هايآزادي و حقوق سوم، پاسخگو؛ و باز حکومت

1989.) 

 

 بررسي حکومت اسالمي و ويژري هاي اسالم نو انديش

بر سه اصل ايمان به خداوند قادر متعـال واحـد، و مبري محمدبن عبداهلل)ص( و وحي الهي به وي به پیااسالم 

رانه لـوازم عملـي خـاص در بعـد تـردي و هـاي سـه. ايـن ايماناستوار استايمان به معاد و آخرت و ايمان 

ها، حقوق مـدني یدنيها و آشاماجتماعي دارد. ازجمله عبادات ويژه، احکامي خاص در زمینه خانواده، خوردني

 .است (و تجاري و غیر آن. دو منب  اصلي تعالی  اسالم قرآن و سنت پیامبر)ص

 از يکي با غالباً تلقي اين صاحبان هستی ، اسالم از تازه برداشتي رشد شاهد اخیر سده در ،اسالم سنتي درمقابل

در اسـالم  .هاستدانشگاه آنها اصلي گاهپاي و شوندمي شناخته ديني روشنفکران يا مسلمان نوانديشان عنوان دو

 در …و اعتقـادي نژادي، جنسي، ديني، تبعیض هررونه بدون مردم اتراد تكتك و جامعه آحاد همه نو انديش

 برابــر و يکســان حقــوق از اجتمــاعي حیــات و عمــومي حــوز  ســامان ودر خــود سیاســي سرنوشــت تعیــین

 از چـه مردان و زنان بین غیرمسلمانان، و مسلمانان بین ي،اسالم مختلف مذاهب بین اساس براين. برخوردارند

 همچنانکه. نیست تفاوتي هیچ شدنانتخاب حیث از چه و عمومي حوز  در بودن ح ذي و كردنانتخاب حیث

 در ايويـژه حقـوق و امتیاز هیچ از( روحانیون به برسد چه مجتهدان و حکیمان و تقیهان از اع ) ديني عالمان

 بـراي تواننمي را هیچکس. آزادند عقیده و مذهب دين، انتخاب در مردم همة. نیستند برخوردار عمومي حوزه
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 حـ  يـك تقط نه اعتقادي و مذهبي آزادي. واداشت تشار و اجبار و اكراه به خاص عقید  يا دين يك پذيرش

 نیـز عقیده و ذهبم و دين ترک در مردم منوال همین بر. است استمراري حقي بلکه مصرف بار يك و ابتدايي

 ارتـداد به آن از كه) عقیده يك يا دين يك از خروج آزادي يا عقیده و مذهب و دين تغییر آزادي يعني آزادند،

 يـك تعـل تـرکِ يـا تعـل بر تواننمي را هیچکس. آزادند نیز ديني اعمال ترک و تعل در مردم(. شودمي تعبیر

 بـا دنیـوي آزادي حـ  كـه اسـت واضـ . كرد مجازات يا مجبور ــ است ديني كه حیث آن از ــ ديني عملي

 يـك از برخاسـته اجتمـاعي الـزام بـا ديني عمل آزادي همچنانکه ندارد، مناتاتي اخروي الزام و واقعي رجحان

 و تصـرف هررونـه و دينـي تعهـد و اجتمـاعي مسـئولیت اعمال. ِ ندارد تضادي نیز دمکراتیك و عادتنه قانون

 در ويژهبـه خشـونت و زور اعمال هرنوع. است ممکن ديگران رضايت با تنها ريديگ جهان زيست در دخالت

 به ديگران كردنقان  معنايبه منکر از نهي و معروف به امر وظیفة و دين تبلیغ. است ممنوع و مردود ديني امور

 اسـت، دينـي تعالی  و دين آزادانة رزينش براي زمینه كردنآماده و غیرديني هايحلراه بر ديني حل راه برتري

 بـراي اررچـه ديني هايرزاره همة. مکاتب و مذاهب اديان، ديگر با عادتنه و آزاد رقابت يك در شركت يعني

 قـرار قرمـز خـط زيـر را آنهـا بـودن،ديني و. هسـتند سـؤال قابـل و نقد قابل رفتگو، قابل اما محترمند مؤمنان

 هـايرزاره كـه زمـاني تـا معتقدند و كنندمي استقبال ديني يباورها پیرامون رفتگو و بحث از مؤمنان. دهدنمي

 الـزام اند،نشـده تبـديل غالـب جو به و نشده ارائه آنها پذيرش براي تزم توجیه عمومي رفتگوي يك در ديني

 كنـار در پیامبر، سنت متن و كتاب متن از اع  اسالم تعالی  متن در .(1383)كديور، . است نادرست آنها قانوني

 بـا احکـام ايـن. اسـت موجـود ه   مندزمان و متغیر موقت، احکام ترامکاني، و ترازماني جاوداني ثابت اصول

. آيـدمي سـر بـه نیز آنها اعتبار شرائط آن شدنمنتفي با و اندشده وض  نزول عصر مکاني زماني شرايط رعايت

 راه از برتـر و( خردمندانـه رفتگـوي لقابـ) عقاليـي عادتنه، نزول عصر در و اسالم صدر در دين احکام همة

 دارا را ضـابطه سـه همان بايدمي نیز شود معرتي اسالمي تعالی  عنوانبه امروز هرآنچه. اندبوده رقیب هايحل

. باشـد رقیب هايحل راه از برتر و( خردمندانه رفتگوي قابل) عقاليي عادتنه، امروز انسان ته  به يعني باشد،

 زمان آمدن پايان به و شدننسخ بودن،موقت از نشان باشد، عاجز رانهسه ضوابط اين ردنبرآو از كه حکمي هر

 مثابـةبه احکـام همـة نـزدن جـا و جاودانـه ثابت احکام از دائمي دتاع يعني بصیر اجتهاد. دارد اشديني اعتبار

 تبیـین انسـاني، علوم يا ربيتج علوم ضوابط بیان مقام در پیامبر سنت و قرآن و اسالم. جاودانه و دائمي احکام

 و اقتصـادي سیاسـي، روش و راه هـر اتخـاذ بـا اسـالم اررچـه نبـوده، اجتماعي يا اقتصادي سیاسي، هاينظام

 همـة بـراي مـديريتي يـا اقتصادي يا سیاسي خاص سیست  يك ارائه از آشکارا اما. نیست سازرار نیز اجتماعي

 میـدان آن معنـاي كـه كـرده اكتفـا عام اصول و كلیات برخي ارائه به تنها و است زده باز سر هامکان و هازمان

 اررچـه. اسـت مکاني و زماني متفاوت شرائط با متناسب ابتکارات و بشري جمعي خرد انساني، تجربة به دادن

 و مـال و جـان بـر مـردم سـلطنت قاعـد  وتيـت، عـدم اصل شورا، اصل قبیل از تعالیمي به توجه با توانمي

 قائـل دموكراسي با اسالم سازراري به, آنها رضايت بدون مردم بر حکومت جواز عدم قاعد  و خود، سرنوشت

 .شد

 

 دموكراسي و اسالم

 دو اصل نظارت همگاني و برابري سیاسي را جزء اصول عمومي و زير بنايي دموكراسي دانسـته در ديويد بیتام

 و اسـالم سازراري ارزيابي در اساس براين. كندمي ايفا را نقش مهمترين سوم اصل اديان با دموكراسي مقايسه
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 احکـام و تعـالی  در اصـل سـه اين بررسي هرحال به. بود غاتل سوم اصل بنیادي نقش از تواننمي دموكراسي

 .است «دموكراسي و اسالم سازراري» سؤال به پاسخگويي براي مان  و جام  محکي اسالمي

 اصل اول: اسالم و نظارت همگاني

م تاكنون، برخي انديشمندان بر اين بوده اند كه امر به معروف و نهي از منکـر، وظیفـه اي تـردي از صدر اسال

است و مانند بسیاري تکالیف و احکام الهي، بر ترد مسلمان واجدالشرايط واجب است. در اين ديدراه، شرايط 

دارد. ديدراه ديگـر، امـر و مقتضیات زمان و مکان، كمتر موثر است و حکومت ديني و اسالمي وظیفه خاصي ن

به معروف و نهي از منکر را اتزون بر وظیفه تردي، موضوعي اجتماعي و حکومتي مي داند. بر مبنـاي نگـرش 

دوم، توسعه ترهنگ شريعت مدار و ايجاد زمینه ها و بسترهاي رسترش آن، تراه  آوردن سازو كار مناسـب و 

الن، در نظام دين بنیان مطرح مي رـردد. يکـي از خـرده بسیاري ديگر از مولفه هاي مديريت سیاسي خرد و ك

نظام هاي مه  كه بايد در طراحي هر سیست ، مد نظر قرارریرد، نظام، پايش و نظارت بوده، اساسا شکل ریري، 

وجـه ارتبـاط ايـن دو وظیفـه شـرعي بـا  (1389)براتلـو،  ثبات، تداوم و پويايي هر نظامي، به آن وابسته است

به اين شرح است كه نظارت آحاد جامعه بر عملکرد حاكمیت و دولـت در جامعـة اسـالمي  «نظارت همگاني»

 .ریرنداز منکر قرار ميتزمه انجام امر به معروف و نهي

از منکـر و نصـیحت و ارشـاد بیشـتر از اصـل نظـارت  واض  است كه ظرتیت وظائف امر به معروف و نهـي

و نظارت، در اين دو وظیفه نوبت به اقدامات تیزيکـي تـا حـد  همگاني است چراكه عالوه بر اطالع و اشراف

 شـاهد بن علي علیه خالتت يزيدبن معاويهكه در قیام حسینرسد، آنچنانقیام مسلحانه برعلیه حکومت ه  مي

نظارت مردمي بر حکومت در تعالی  اسالمي تا به آن حد است كـه اسـتمرار و تحقـ  آن  اهمیت. (18)هستی 

بینـي اصل نظارت همگاني در انديشة دموكراسي منجر بـه پیش .بقاي دولت دانسته شده است شرط سالمت و

هاي معین قانوني )از قبیل انتخابات آزاد و عادتنه قـوه قانونگـذاري و نهادهاي نظارتي تعريف شده و سازوكار

لي بـه مـردم، هاي سیاسـي، حقـوقي و مـارئیس حکومت، پاسخگويي مستقی  و غیرمستقی  حکومت در حوزه

استقالل قواي مقننه و قضائیه نسبت به قوه مجريه، آزادي بیان و اجتماعات، ح  استفاده از محـاك  و تعالیـت 

هاي مستقل از حکومت( شده است. اسالم نوانـديش اساسـاً نهادسـازي را امـري عقاليـي، ها و سازمانانجمن

دانـد، لـذا از ايـن حیـث اشـکالي بـه آن وارد ن نميبیني شده ديبشري و زمانمند دانسته آن را از وظائف پیش

يابد، چراكه دو وظیفه شرعي امـر بـه تقلیل مي «مسلمانان همة نظارت»  به« نظارت همگاني»در اسالم  .نیست

معروف و نهي از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین براي مسلمانان واجب است و ديگر متدينان جامعه )از قبیل 

دينـان و ملحـدان( را زرتشتیان( يا غیرمعتقدان به اديان الهي )اع  از اديـان غیرالهـي و بي مسیحیان، يهوديان و

اما اسـالم نوانـديش از  .(19) است« امت اسالمي»ي عبارت ديگر نظارت همگاني وظیفه شرعریرد. بهدربرنمي

ح  نظـارت همگـاني  داند،آنجا كه مفهوم شهروندي را پذيرتته است و شهروندي را منوط به دين خاص نمي

را براي همه شهروندان اع  از مسلمانان و غیرمسلمانان قائل است. با اين تلقي از اسالم ح  نظـارت همگـاني 

شود. اسالم درمورد مسلمانان با دو تريضة امر به معروف و نهي از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین تشديد مي

جاز  نظارت به شهروندان غیرمسلمان را از مصادي  اين قاعده نوانديش ضمن باور به قاعد  قرآني نفي سبیل، ا

عالوه پیشرتت وسائل ارتباط جمعي و امکـان برخـورداري همـة آحـاد جامعـه از اطالعـات تزم، به .داندنمي

حال از ايـن زاويـه اسـالم نوانـديش هركنـد. بـهاِعمال تبعیض ديني را در اين زمینه تا حدود زيادي بالاثـر مي

 .با دموكراسي نداردمشکلي 
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اسالم نوانديش محرومیت زنان را از مناصب مه  سیاسي و قضايي صحی  ندانسته، به تبـ  آن نظـارت بـر  در

 .كند، لذا از اين زاويه با دموكراسي تعارضي نداردحوزه عمومي را نیز تعلي مردانه تلقي نمي

از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین اسـت اصل نظارت همگاني بخشي از دو تريضة مه  امر به معروف و نهي 

سالم نوانديش با اصل نظارت همگاني ا .ها بوده استكه از صدر اسالم از مسلمات مسلماني در قبال حکومت

 .هیچ مشکلي ندارد و از اين ناحیه با دموكراسي سازرار است

 اسالم و برابري سیاسي

ابي برابري در همـه ابعـاد آن ازجملـه برابـري سیاسـي اي قانون و اجراي آن مهمترين قلمرو ارزيدر هر جامعه

يا تساوي در برابر قانون اين است كه در اجراي قانون بین مـردم هـیچ « برابري در اجراي قانون»است. مراد از 

شود و در اجـراي قـانون تفاوتي نیست و هركسي ــ بدون هیچ استثنايي ــ قانون را زير پابگذارد مجازات مي

 ت.د قانون و نبودن تبعیض قانوني اس، تساوي در مفا«برابري در قانون»تبعیضي نیست. مراد از  بین مردم هیچ

 عمومي امور تغییر يا سیاست درعرصه بتوانند جامعه اتراد تمامي كه كنی  مي تعريف اينگونه را سیاسي عدالت

 مبنـاي بـر بتواننـد و شـندبا برخـوردار برابـر هـاي آزادي و حقـوق از و داشته مشاركت برابر صورت به خود

 هـر يعنـي. شود برقرار سیاست عرصه در اجتماعي كه توازن اي رونه به رردند سیاسي مناصب وارد استحقاق

 در را ايچندرانـه هاي حوزه سیاسي عدالت مبنا همین بر. ریرد قرار خود جاي در سیاست عرصه در كه آنچه

 صـورت به استحقاق و برابري حوزه دوم و است برابري هحوز يك. داري  اصلي حوزه دو واق  در. ریرد برمي

 حـ  از سرنوشـت حـ  تعیـین در برابري يکي. شود مي رفته سخن كلي ح  سه از برابري حوزه در. تركیبي

 وتيـت يـا وتيـت حـ  تظـارت، ح  مشاركت، و ریري نصمی  ح  انتخاب، ح  مقبولیت، ح  مشروعیت،

 اسـت قوانین برابر برابري ح  دوم است. پنجگانه حقوق سرنوشت ح  تعیین شامل موارد اين همه كه عمومي

اسالم برابري در اجراي قانون يا تساوي آحاد جامعه دربرابر قانون، را پذيرتتـه اسـت. لـذا در اجـراي احکـام 

رسمیت نشناخته است و همة كسـاني كـه شود، هیچ تفاوتي بین مردم را بهشرعي كه قانون اسالم محسوب مي

شود. اين تسـاوي در اجـراي قـانون از اتتخـارات شوند يکسان برخورد ميآن حک  خاص شرعي ميمشمول 

  .ويژه در دوران پیامبر و خلفاي راشدين زبانزد خاص و عام بوده استتعالی  اسالمي از آغاز بوده. و به

ن يا مسلمانان هیچ امتیـاز يـا ها باور دارد، يعني اوتً براي مؤمنااسالم نوانديش به برابري سیاسي در همة عرصه

هاي سیاسـي مـذكربودن را يـك از سـمتداري هیچاي در حوز  عمومي قائل نیست. ثانیاُ در عهدهحقوق ويژه

داند. رابعاً وتيت سیاسي تقیه را تاقد مسـتند قرآنـي داند. ثالثاً بردري را از احکام منسوخ اسالمي ميشرط نمي

دهد طبیعي است اي كه اكثريت آن را مسلمانان تشکیل ميدر جامعه .شماردو روايي معتبر و برخالف عقل مي

كه در يك انتخابات آزاد مسلمانان انتخاب شوند، اما من  حقـوقي بـراي تصـدي غیرمسـلمانان چنـدان موجـه 

نیست. مه  اين است كه در يك رقابت آزاد و عادتنه نامزدهـاي مسـلمان اعتمـاد عمـومي بیشـتري را جلـب 

لحاظ د، نه اينکه با امتیازات حقوقي يا انحصارات قانوني برتري خـود را حفـظ كننـد. اينکـه زنـان را بـهنماين

هاي سیاسي محروم كنی  تمسك بـه مناسـبات زمـاني مکـاني رذشـته اسـت. ايـن داري سمتحقوقي از عهده

ه يا روحاني وتيت سیاسـي محرومیت نه عادتنه است نه عقاليي. اينکه سیاست را شعبة تقه بدانی  و براي تقی

 قائل شوي  مبتني بر برداشتي بسیط از سیاست و تلقي نادرستي از تقه و برخالف ضرورت عقل است. 

 هاریري عمومي دربار  مقررات و سیاستاصل سوم: امکان تصمی 
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یچ شـود. هـها و قـوانین جامعـه محقـ  ميریري بشري دربار  كلیـة مقـررات و سیاسـتدموكراسي با تصمی 

سیاست و قانوني باتتر از اراد  مردم نیست، لذا اعتبار هر قانوني تا زماني است كـه اراد  عمـومي پشـتوانة آن 

بنـابراين در  .شـودباشد و زماني كه مردم سیاسـت يـا قـانوني را نپسـنديدند اعتبـار آن پايـان ياتتـه تلقـي مي

بشـري هسـتند نـه تـوق بشـري. ثانیـاً: انسـان دموكراسي اوتً وض  قوانین و مقررات و سیاستگزاري امـوري 

ریري دربار  جامعه و سرنوشت خود را دارد و بدون رضايت او احـدي حـ  نـدارد دربـار  صالحیت تصمی 

ها قابـل تغییرنـد و تـا زمـاني از اعتبـار بگیرد، ثالثـاً: كلیـة قـوانین و مقـررات و سیاسـت سرنوشت او تصمی 

 .دبرخوردارند كه اراد  عمومي بخواه

اند كه كنـار زده شـده بسـیاري از احکـام شـرعي از روشنفکران مسلمان در مطالعات خود به اين نتیجه رسیده

ايماني آنها نبوده، بلکـه مشـکل در ثابـت عرصة قانوني جوام  اسالمي معلول پیروي مردم از هواي نفس يا بي

شـك بي .ر جوام  و اعصـار بـوده اسـتپنداشتن احکام متغیر و تعمی  شرائط زماني مکاني عصر نزول بر ديگ

شده در عصر پیامبر در راستاي سامان آن جامعه خاص بوده و بـا تغییـر شـرائط زمـاني برخي از احکام تشري 

شـود. حتـي اينگونه احکام زمانمند يا متغیر تنها در سنت ياتت نمي .شودرونه احکام نیز منسوخ ميمکاني اين

رونه احکام است. اررچه همة احکـام شـرعي عصـر نـزول مطـاب  عـرف آن نبرخي آيات قرآن نیز ناظر به اي

همین دلیـل توسـط مؤمنـان تلقـي بـه قبـول اند و بـههاي رقیب بودهحلروزرار عادتنه، عقاليي و برتر از راه

هاي حلهاند، نه عقاليي و نه برتر از رااند، امروز برخي از آن احکام مطاب  عرف اين روزرار نه عادتنهشدهمي

بسیاري از احکام شرعي متعـارض بـا  .شوندمثابة قانون در جوام  اسالمي پذيرتته نميهمین دلیل بهرقیب و به

 .حقوق بشر از اين سنخند

يك از احکام شرعي غیرعبادي توسـط رونه نیست كه هیچاز سوي ديگر از ديدراه متفکران اسالم نوانديش اين

هـايي و همه مصال  و مفاسدش بر انسان مخفي باشد. واض  است كـه در رزارهعقل انساني قابل ادراک نباشد 

هرحال تهـ  متـون مقـدس كه عقل انساني امکان ارزيابي دارد، بحث و چون و چرا و مقايسه مطرح شـود. بـه

 (.1383ت)كديور، هاي متفاوت نیز منتفي نیسبرداشتتهمي بشري است و امکان 

اعتبار قوانین به رضـايت و  اصل سوم دموكراسي سازرار است، زيروانديش با اباتوجه به مقدمات توق اسالم ن

توانند قانون وض  كننـد يـا مردم مي د.ه اقبال و ادبار مردم بستگي نداررأي مردم است كه اررچه حقانیت آن ب

بـا برخـي احکـام  ارر قانون موضوعه يا لغو شده يا تغییرياتته در تعارض .هر قانوني را تغییر دهند يا لغو كنند

كنند مردم و اتکار عمـومي را قـان  كننـد كـه مسل  ثابت ديني باشد عالمان دين با تعالیتي ترهنگي كوشش مي

درصورتي كه عالمان دين در اقناع اتکار عمـومي بـه هردلیـل نـاموت   .اين وض  يا تغییر يا لغو نادرست است

به زور و استفاده از عنصر تشـار و اجبـار خـالف مقتضـاي يازيدن باشند و مردم مباني ايشان را نپذيرند. دست

لحاظ شود. در چنین موارد تصمی  اتخاذشده اررچه دمکراتیك بوده بهرحماني اسالم است و هررز تجويز نمي

شـك تعالیـت ترهنگـي شود. بيشود و از طرق متعارف قانوني براي لغو آن اقدام ميديني نادرست ارزيابي مي

 .دراين راه خواهد بودمؤثرترين حربه 
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 ه ریرينتیج

در دنیاي امروز دموكراسي تقريباً در همه جاي عال  به عنوان چیزي خوب پذيرتته شده اسـت و از همـه چیـز 

 .رذشته، ايدئولوژي ها حاكي از پندارهايي از جهان اند كه با ه  رقابت مي كنند

 دارد جـامعي دستورات انسان زندري ابعاد ميتما براي خداوند نزد در دين ترينكامل عنوانبه اسالم

 معاصـر دنیـاي در سیاسـي اداره هاي شیوه ترين رايج و ترين مطلوب از يکي نیز دموكراسي ديگر سويي از و

 شـود مي محسوب جامعه آن سیاسي ياتتگي توسعه شاخص اي جامعه هر در آن تحق  میزان كه آنجا تا است

 رو ايـن از باشـد سـهی  خـويش سرنوشـت تعیـین در خـود تـا يـدنما مـي تـالش امـروزه مـدرن انسـان كه

 مختلف هايشیوه با دموكراتیك هاي حکومت داشته چشمگیري رشد بیست  سده در جوام  و دموكراتیزاسیون

 .ریرند مي شکل

 دادن جلـوه مشـروع براي دموكراتیك غیر هاينظام از بسیاري كه ياتته تزوني آنقدر دموكراسي اهمیت امروزه

 بـه تبـديل دموكراسـي مفهـوم زمـان طـول در حقیقـت در ریرندمي بهره دموكراسي واژه از خود سیاسي امنظ

 است. ررديده سیاسي مفهوم ترين مبه  همچنین و واتترين

 و قـوانین همـه تنهـا نـه كه است حکومتي اسالمي، حکومت( ره)امام حضرت عقیدتي موازين و معیار طب  بر

 و خـاص اذن به خدايا طرف از مستقیماً نیز آن مجريان بلکه است، ديني احکام از هبرررتت آن اجرايي مقررات

 اراد  اسـاس بـر و اسـت برخـوردار الهي حک  پشتوانه از حکومتي چنین اين. اند شده منصوب معصوم عام يا

 خـدا مطلـ  ملـك هسـتي سراسر و جهان تمام اسالمي بیني جهان طب  بر. است ررتته شکل خداوند تشريعي

 اسـالمي جمهـوري تبیـین در( ره)خمینـي امـام اسـاس اين بر. نیست روا او اذن بدون آن، در تصرف و است

 و  عـادل تقیه تراریر داري زمام و رياست يعني تقیه وتيت. داد قرار اسالمي حاكمیت الگوي را «تقیه وتيت»

 ردمانسان. مـ و جهان بر خدا مطل  حاكمیت اساس بر و اسالمي امت بر دنیوي و ديني امور حوز  در باكفايت

 واساسـي بنیـادي تفاوتهـاي موضـوع اين وجود با اما هستند ک مشتر اصول داراي دموكراسي با ديني ساتري

 و ررائـي اجتماعي،قـانون عـدالت و برابـري ، سیاسي ،آزادي انتخابات:  از عبارتند مشترک اصول. دارند باه 

 .احزاب تکثر

توكويـل . ه اصـل برابري انسانها توجه شده و اين اصل مهمترين اصل دموكراسي استدر تمامي اديان الهـي بـ

اظهار مـي دارد كـه زمانیکه دموكراسي به مرحله استبداد اكثريـت برسـد و يـا آزاديهـاي بـي حـد و حصـر را 

اعمـال غیـر  بخواهد بـه رسمیت بشناسد، دين مي تواند با حد ي كه بـراي انـسانها قـرار مـي دهـد از انجـام

 (.1383)حقیقت، اخالقي و نادرست جلوریري نمايد

 آنچه باعث مي رردد كه دين با دموكراسي سازرار باشد اين 

 مـي نظر بود. به با دموكراسي سازراردر اسالم نوانديش در كلیة محورها نتايج نشان داد سه اصل مورد بررسي 

 و آزاد انتخابـات طري  از شايسته هاي حکومت کیلتش و دموكراسي به خاورمیانه هاي حکومت ترغیب رسد

 موانـ  كـردن برطـرف جهـت راهکـار مهمتـرين مسـتقل هايرسـانه وجـود و اقتصادي توسعه همراه به سال 

 باشد.  خاورمیانه در دموكراسي
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