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Obstacles to Democracy in Iran 

 

One of the modern concepts introduced in the world of politics is the concept of “being developed” and 

“undevelopment”. Just as countries are economically divided into three categories: “developed countries”, 

“developing countries” and “underdeveloped countries”, from a political approach, this concept can be considered 

in three levels: politically developed countries, countries achieving political development and countries straggling 

behind. In fact, political development can be considered as a continuous process of transition from an authoritarian 

society to democratic society, during which all aspects of society are fundamentally changed and by existence of 

indicators such as elections, pluralism, civil liberties, political participation and political culture, people are 

allowed to participate and play an important political role in determining their own destiny. Accordingly, the role 

of “people” in the field of government and political power is the most important issue of the present article; so it 

must first explain the concept of democracy and What is the necessity of democracy? Then we pay to the most 

important obstacles to democracy in achieving an ideal form of government. For this purpose, the qualitative 

research method with a descriptive-analytical approach will be used in Current article. 
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 1مصطفی کواکبیان

 

 چکیده

گونه که کشورها از منظر است. همان و توسعه نیافتگی یافتگیدر دنیای سیاست، مفهوم توسعه شدهمطرحیکی از مفاهیم مدرن 

، از دیدگاه سیاسی اندشدهتقسیمنیافته و کشورهای توسعه توسعهدرحالیافته، کشورهای اقتصادی به سه دسته کشورهای توسعه

های یابی به توسعه سیاسی و کشوریافته سیاسی، کشورهای در حال دستتوان در سه الیه کشورهای توسعهنیز این مفهوم را می

توان فرایند مستمر گذر از جوامع استبدادی به جوامع مانده از توسعه سیاسی قلمداد کرد. در حقیقت توسعه سیاسی را میعقب

ی شامل هایشاخصیابد و بر اساس شئون و ارکان جامعه تغییر و تحول اساسی می همهآنساالر قلمداد کرد که در طی مردم

اجازه مشارکت و فعالیت یافته و در تعیین ، مردم فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی ،های مدنیآزادی ،تکثرگرایی،انتخابات شیوه

 ترینمهمدر عرصه حکومت و قدرت سیاسی « مردم» بر این اساس نقش  کند.سرنوشت خویش نقش مهم و سیاسی ایفا می

چه ضرورتی دارد ؟ سپس به  مردمساالریتبیین شود ؟ اینکه  مردمساالریا باید مفهوم موضوع مقاله حاضر است که در ابتد

برای این منظور روش تحقیق کیفی با رویکرد توصیفی  .بپردازیمآل برای تحقق حکومت ایده  مردمساالریموانع  ترینمهم

 .قرار خواهد گرفت مورداستفادهتحلیلی _

 سیاسی، مشارکت سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی، توسعه مردمساالریکلمات کلیدی : 

 

 تهران-علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطباییعضو هیئت1
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 مردمساالریمفهوم و ضرورت : 1-1

مشارکتی  یمردمساالر)دموکراسی( نمایندگی به  مردمساالریگذار از  ت سیاسی جهان بیش از هر چیز بحثامروزه در ادبیا

شدن  ترچیدهپیفرهنگ عمومی و  رفتن باالمطرح است. دلیل این امر آن است که با رشد جوامع انسانی، گسترش شهرنشینی و 

 صورتبهی روزافزون سازوکارها و روابط انسانی، افکار عمومی و اقشار گوناگون اجتماعی کمتر به سیاست و سیاستمدار

د را در مدیریت سیاسی و امکان مشارکت مستقیم خو هایچرخهاشتغال دارند و برعکس بیشتر تمایل دارند سرعت  ایحرفه

در  فقطنه هاستسالو سامان دادن به وضعیت عمومی و زندگی روزمره خویش افزایش دهند. شروع این فرآیند زندگی 

در همه  غیردولتی هایسازمان هایفعالیتاز خالل گسترش و تعمیق  توسعهدرحالبلکه در کشورهای  یافتهتوسعهکشورهای 

 هایگذاریسیاستدر  هاآنه بیشتر شدن هرچ تأثیرگذارو  المللیبینو  ایمنطقه غیردولتی هایسازمان، به وجود آمدن هازمینه

 .ملی و جهانی مشهود است

اجتماعی همواره دغدغه بشر بوده و انسان را ناگزیر از ایجاد تشکیالت و سازمان برای این امر _چگونگی اداره زندگی سیاسی

است که سرانجام به ایجاد  تریجدیاد جامعه در آن، بحث این سازمان و حق و سهم افر گیریشکلکرده است؛ اما چگونگی 

که در اجتماع سیاسی عضویت  کسانیهمهدمکراسی منجر شده و با این توجیه همراه است که حکومت حق همه مردم است و 

در جهان  اسیاز زندگی سی ایشیوه عنوانبهبرابر، حق مشارکت در اداره امور حکومت را دارند.دمکراسی هم  صورتبهدارند، 

 زندگی سیاسی از دهیسازمانشکلی از  مثابهبهشکلی از حکومت موضوعیت دارد. دمکراسی  عنوانبهمدرن مطرح است و هم 

روش حکومت در  عنوانبهاز بستر تاریخی و جغرافیایی آن، امروزه  نظرصرفاست و  قرارگرفته موردتوجهسال پیش  صدیک

 هایتصمیمبرای حصول  شدهنهادینهاست. از این نظر، روش دمکراتیک عبارت است از: نظم  شدهپذیرفتهغالب کشورهای دنیا 

درباره امور خود و جامعه، از طریق انتخاب افراد صالح به نمایندگی از خود،  گیریتصمیمسیاسی که با مشارکت مردم برای 

است،  مردمساالریاست، موضوع  یافتهراهاز مسائل مهمی که در این چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ایرانیان .گیردمیصورت 

 یا مردمساالری. در ادبیات سیاسی جهان، جدید نیست، ولی در فرهنگ ما تازه تولّد یافته است مردمساالریاصطالح  هرچند

 مردم، بر خاص صنفی یا و گروهی حکومت یا کراسی اریستو قابلم در که است مردم بر مردم حکومت معنای به دموکراسی

 حفظ مردم، حاکمیت قانون، اصالت و حاکمیت ،هاانسان برابری دربردارندۀ توانمی را حکومت از شیوه این. گیردمی قرار

 دست به که است قانون حاکمیت ،ساالرمردم نظام جوهرۀ و روح .شمرد افراد مدنی و طبیعی حقوق بر تأکید و فردی هایآزادی

 در.کنندمی پیروی ،اندکرده وضع خود که حکومتی از آزادی و باعالقه بلکه ترس و اجبار با نه مردم، و ؛شودمی وضع مردم

 موجودی انسان زیرا است؛ حکومت از تبعیت در شهروندان رضایت یا و «حکومت از مردم رضایت» بر اصل ،مردمساالری نظام

 کفایتبی حاکمان گری، گزینش و عقالنیت همان با و گزیندبرمی را حاکمی خود درایت و باعقل که گراست گزینش و عقالنی

 نظام در حکومت و ؛جویندنمی مردم غیر راه از را خود اقتدار و قدرت مشروعیت حاکمان ،ساالرمردم نظام در.کندمی عزل را

 عنوانبه... و شیخوخیت و بنوت و ابوت ساالری، ربانی: چون هاییحکومت دلیل همین به ندارد، قدسی منشأ هیچ ساالرمردم

 .ندارد وجود کلمه عام معنای به مردم، جانب از مشروعیتی هانظام نوع این در چون ،شودمی تلقی مشروع غیر هایحکومت

به دور  هاانسانگرفته باشد و همه  نشاءتکه از اراده جمعی همه مردم  شودمیبه آن نوع حکومتی گفته  مردمساالریبنابراین 

عمومی  هایسرمایهاز هرگونه نفوذ ناشی از امتیازات طبقاتی و اقتصادی در زمینه قوانین کشوری و توزیع عادالنه قدرت و 

 (79،1370)کواکبیان،مساوی سهیم هستند. صورتبه
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 هاآزادی نوع این ساالرمردم غیر هایظامن در که است ملحوظ افراد طبیعی حقوق عنوانبه هاآزادی از ایپاره ،ساالرمردم نظام در

 آزادی و اتاجتماع آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی. شودنمی تلقی طبیعی حقوق عنوانبه است، مشروع اگر یا و نیست مشروع

 نوع یک یا و هعقید نوع یک ولی گفت، سخن مردمساالری نظام از تواننمی. است مردمساالری نظام ارکان از مذهب و دین

ندارند در  نظراتفاق، البته چون همه آحاد جامعه در یک موضوع خاص  .کرد محکوم را بقیه و شمرد مجاز را سیاسی قرائت

 پردازاننظریه ترینعمدهو به تعبیر ژان ژاک رسو که از  شودمیبر اساس نظر ، اکثریت مردم عمل  مردمساالرینظریه حکومت 

 (79،1348)رسو،"یک نفر تقلیلی یابد. اضافهبهتا نصف  تواندمیاعضای حکومت دموکراسی  "حکومت دموکراسی است:

در  مردمساالرینمایندگی ، بر مبنای سیستم  کراتیکودم هایحکومتهای کنونی و پیدایش «کشور -دولت»قبل از ایجاد 

اعضای قوه مقننه بودند و در مورد متخلفان از قانون   1شهروندانمستقیم وجود داشت؛ یعنی همه  صورتبهیونان  هایدولت

وجود  رغمعلیکشور انگلستان  شکبیدر همه امور عمومی دخالت مستقیم داشتند. نوعیبهو  گرفتندمینیز شهروندان تصمیم 

م تجربه موفقی از ایده حکومت 1789یک سیستم الیگارشی در درون خود و همچنین کشور امریکا با تنظیم قانون اساسی 

رویدادهای مهم دموکراسی  ازجمله؛کما اینکه حکومت ناشی از انقالب کبیر فرانسه ، اندگذاشتهنوین را به نمایش  مردمساالری

ن طبقات آلیبرال دموکراسی غرب رایج است و در  هایحکومتامروز در  آنچهمدعی بود  توانمیتردیدی  هیچبی جدید است.

ثروتمند و صاحبان کارتل ها و تراست ها در اثر حجم انبوهی از تبلیغات ، کاندیداهای خود را به نوعی برتوده های مردم 

فاوت است؛ کما اینکه شکل و قالب این نوع بود مت دهندگانرأیژان ژاک رسو مدعی برابری واقعی  آنچهبا  کنندمیتحمیل 

رایج در 3 مستقیم مردمساالریبا آن نوع  شودمیمستقر  2غیرمستقیمحکومت که بر اساس سیستم نمایندگی و یا دموکراسی 

وزه امر شودمیهمه ایراداتی که به آن گرفته  رغمعلی مردمساالریحکومت  هرحالبهدارد ولی  آشکاریونان باستان نیز تفاوت 

و برای استقرار آن تالش و دهند میاست که غالب ملل جهان بر دیگر اشکال حکومت ترجیح  حکومتینوع  ترینمطلوب

در مورد تعریف دقیق و نحوه استقرار حکومت   و متفکران حوزه علوم سیاست نظرانصاحبمیان  هرحالبه .کنندمیکوشش 

حکومت  هایشاخص، برخی از 4دیوید هلد بینازاینمتفاوت و مباحث مهمی مطرح است که  هایدیدگاه مردمساالری

 را به شرح زیر فهرست کرده است: (مردمساالریمردم)

 ه امور حکومت دخالت داشته باشند.کلی، به کار بستن قوانین و ادار مشیخط درباره گیریتصمیم، گذاریقانون. همه باید در  1

کلی، دخیل  مشیخطربوط به م مسائلقوانین عمومی و  درباره گیریتصمیممهم؛  هایگیریتصمیمدر  صاًشخ. همه باید  2

 باشند.

را برای حکومت شوندگان توجیه  ، باید اعمال خوددیگرعبارتبه. حاکمان باید در مقابل حکومت شوندگان پاسخگو باشند.  3

 را کنار بگذارند. هاآنکنند و حکومت شوندگان بتوانند 

 . حاکمان باید در مقابل نمایندگان حکومت شوندگان پاسخگو باشند. 4

                                                           
 .شهروند مردان آزاد یونانی كه صالحيت مشاركت در قدرت شورایی و قضایی را داشته باشد-1

2-Indirect Democracy 

3-  Direct Democracy 

4-David Jonathan Andrew Held 
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 . حاکمان باید توسط حکومت شوندگان انتخاب شوند. 5

 . حاکمان باید توسط نمایندگان حکومت شوندگان انتخاب شوند. 6

 (16-14، 1384)هلد ،. حاکمان باید به نفع حکومت شوندگان عمل کنند. 7

 ایده یا یک روش کی عنوانبه مردمساالریضرورت :-2-1

 صرفاً مردمساالری آیامورد اختالف متفکران علوم سیاسی است ، اینکه  مردمساالریموضوعاتی که در مبحث  ترینمهمیکی از 

 عنوانبه مردمساالریسیاسی است و باید آن را یک روش و شیوه حکومتی قلمداد کرد ؟ یا اینکه مقوله  هاینظامیکی از انواع 

 قرار داد؟ موردتوجهیک ایدئولوژی 

ولی افالطون  شماردبرمی)حکومت دموکراتیک( یک شیوه حکومتی  مردمساالریسیاسی  هاینظام بندیتقسیمارسطو در 

را  مردمساالریافالطون که  ازنظر چراکه سازدمیکه  فضیلت سیاسی را مخدوش  داندمیموضوعی  عنوانبهرا  مردمساالری

 شهردولتو  هاانسانمامی قواعد زندگی تکه به بهانه آزادی،  می داندنظامی  را مردمساالریمحتوایی برسی کرده است،  ازلحاظ

ضروری  مراتبسلسهو لذا با  سپاردمیبه افراد  هاشایستگیرا بدون توجه به  مشاغل ،به نام برابری و گذاردمیرا زیر پا 

 هایسدهعلمی، صنعتی و سیاسی در اروپا بین  هایانقالبدر پی وقوع  (558، ب1381)افالطون،زیادی دارد. لهفاص،  شهردولت

حاکمیت  یپایهسست شد و مشروعیت دولت هر چه بیشتر بر  سیاسی هایرژیمفکری حاکمیت موروثی  هایشالوده 19تا  17

را نوعی ایدئولوژی  مردمساالری کهدرصورتیشکی نیست ( 174-145، 1386. )سمیعی اصفهانی،.استوار شد"مردم  یاراده"

ن آبدانیم که دارای یک سری اصول و مشخص است و در هر نوع حکومتی که آن اصول مشخص را در خود داشته باشد باید 

 شودمیهم نوعی دولت دموکراتیک محسوب  سیاسی انگلستان نظام مانندحکومتی  پادشاهی  درنتیجهرا دموکراتیک بدانیم  و 

 طوربهندارد .پس  مردمساالریبا حکومت  تسمیهوجه رغمعلیو از سویی دیگر نظام جمهوری عراق در دوره صدام هیچ نسبتی 

را نوعی  مردمساالرییک نوع شیوه حکومت است ولی باید  مردمساالریخالصه باید گفت هرچند در اندیشه سیاسی ارسطو 

که با برخورداری از اصول معین، محتوای برخی  شودمیسیاسی محسوب  هایایدئولوژینوعی از  که کردروش حکومتی تلقی 

 .دهدمیسیاسی را شکل  هاینظاماز 

 

 مردمساالریاصول مشترک و مبانی  -3-1

 خواهیممیاست یعنی  مدنظراز جهت طولی  صرفاًآن هم  مردمساالریدر این مبحث قدر متقین مفاهیم و مبانی و اصول مشترک 

، هاپایهبودن حکومت و فقدان ان  مردمساالریکه وجود آن اصول بیانگر  کنیماشارهو اصول بنیادینی  هاپایهبه فهرستی از حداقل 

 .شودمیتلقی  ایجامعهنشانه غیر دموکراتیک بودن سیستم سیاسی حاکم بر هر 

 اصول محتوایی: :-3-1-1

در هر سیستم  هاآناطالق کرد که فقدان  مردمساالریدسته از اصول بنیادین  آنبه  توانمیرا  مردمساالریتوایی اصول مح

شکلی و ظاهری  ازلحاظقلمداد کرد ولو اینکه  ساالرمردم هاینظامحکومت را در زمره  آنسیاسی موجب خواهد شد که نتوان 
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بودن  ساالرمردمو بر عکس وجود چنین اصولی در هر نظام سیاسی بیانگر حکومت مستقر، نوعی نظام جمهوری برقرار باشد؛ 

 آن حکومت است ولو اینکه از لحاظ شکل و قالب حکومت نوعی سلطنت مشروطه حاکم باشد.

 : باشندمیاین اصول محتوایی با شرح و توضیحی مختصر بدین قرار  ترینمهم

 مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت -1

است به عبارتی دخالت  مؤثر، مشارکت شهروندان در اتخاذ تصمیماتی است که بر سرنوشت خودشان  مردمساالریجوهر اصلی 

 و  شودمیمحسوب  مردمساالریاصول  ترینبنیادیاز  (1372،52)دوبنوا، خویش سرنوشتهر یک از شهروندان در تعیین 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و  شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی،

 .پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنندتوانند این حق را از طریق همهمی

 برابری مردم در حقوق شهروندی و رقابت انتخابی -2

گفته شد که بارزترین نوع مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت از طریق انتخابات است؛ بدیهی است که هر انتخاباتی بدون 

انتخاباتی ، چه از لحاظ انتخاب  هایرقابتو اصل برابری شهروندان در  دهدمیمفهوم واقعی خود را از دست  اساساًرقابت ، 

و برابری در اصول حقوق شهروندی ، تساوی  شودنمیمحدود  ساالرمردم هاینظامن در شدن و چه از لحاظ برابری انتخاب کرد

و امکان تحرک شهروندان برای دستیابی به  هافرصت، برابری طرفبیبرابر و  صورتبهدر برابر قانون، حمایت قانون از همه 

جنسیتی  هایشکافو  هاتفاوتآن بر  غلبهجتماعی و قدرت سیاسی بر اساس قابلیت و استعداد، برابری ا مراتبسلسله ترینعالی

نمودهای شاخص اصل برابری شهروندان در حکومت  ازجمله توانمیرا (164،1374)کوهن،، قومیتی ، فرهنگی و ... 

 قلمداد کرد. مردمساالری

 آزادی -3

و  هاآزادیاحترام به  چراکهباشد؛ مطلق شهروندان در یک نظام سیاسی معتقد  آزادیداشته باشد که به  وجودشاید کمتر متفکر 

 این بر گراناندیشه تمامی که نیست شکی اما .شودمیمطلق منجر  آزادیمفهوم  محدودیتبه  خودخودبهرعایت حقوق دیگران 

 خویش موردنظر هایفعالیت به بارز هایمحدودیت بدون که دارند را آن توانایی شهروندان همه نظامی چنین در که باورند

 حکومت در آزادی نوع ترینبنیادی جمله تواندمی را شهروندان سوی از حاکمان آزادانه انتخاب آزادی اگرچه البته نمایند اقدام

 آزادی مذهب آزادی عقیده آزادی اندیشه آزادی همچون مدنی و اجتماعی فردی هایآزادی سایر حالبااین دانست ساالرمردم

 هاتشکل آزادی اجتماعات و هامیتینگ آزادی نشریات و مطبوعات آزادی اطالعات آزادی بیان آزادی مهاجرت آزادی مالکیت

 سرنوشت تعیین در شهروندان مشارکت اگر دیگرعبارتیبه کرد تلقی ساالرمردم حکومت یک الزمه باید را غیره و احزاب و

 شهروندان نوع این باید کنند رقابت توانندمی برابر صورتبه هاآن همه اگر و اگر و است دموکراسی اصلی جوهره خویش

 مخالفت حکومت ساالرانهمردم غیر تصمیمات با و آزادانه و کنند بیان را خود پیشنهادات و آزادانه بگیرند تصمیم آزادانه بتوانند

 (184،1374کوهن،) .ندارد شهروند مفهوم آزادی بدون شهروند اساساً گفت توانمی خالصه طوربه کنند

 نمایندگی سیستم -4
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 مبنای و مطلوب کامالً امری متخلفان مجازات و تصمیمات اجرایی قوانین وضع در مردم تمامی مستقیم مشارکت هرچند

 جایبه امروز بنابراین ؛نیست پذیرامکان عمالًمستقیم  مردمساالری نوع اجرایی امروز ولی رودمی بشمار مستقیم دموکراسی

 افراد همان صرفاً که کرد تصور نباید البته شودمی اجرا نمایندگی سیستم مبنای بر غیرمستقیم دموکراسی مستقیم دموکراسی

 نوعیبه نیز غیرانتخابی مقامات بلکه هستند متخلفان مجازات یا تصمیمات اجرای یا و قوانین وضع در مردم نمایندگان منتخب

 حتی یابد تحقق ساالرمردم حکومت مجموعه در نمایندگی سیستم واقعی مفهوم تا باشند انتخابی مقامات کنترل تحت باید

 و بهتر نظرتبادل و بحث امکان دلیل به مردم نمایندگان سوی از غیرمستقیم به دموکراسی اجرای اساساً باورند این بر برخی

 است. برخوردار مستقیم دموکراسی به نسبت بیشتری فایده و مطلوبیت از بیشتر

 مردم برابر و آزاد رأی مبنای بر اکثریت حکومت -5

 به که است بدیهی دانستیم انتخابات نیز را مشارکت ابزار ترینمهم دارد معنا مردم مشارکت با مردمساالری حکومت شد گفته

 مهم تصمیمات اکثریت قاعده با هستیم ناچار لذا کرد کسب تصمیمات همه در را مردم همه اجماعی رأی تواندنمی متعدد دلیل

 اطالق اکثریت حکومت مردمساالری حکومت به گاهی جهت همین به کنیم انتخاب را زمامداران و نموده اتخاذ را حکومتی

 :کرد توجه نکته چند به اکثریت حکومت تحقق برای باید البته .شودمی

 .شود ریخته رأی هایصندوق به داوطلبانه و آزادانه کامالً صورتبه مردم آرای :اوالً 

 .شود شمرده برابر دقیقاً دیگری آرای با رأی هر :ثانیاً 

 ترینبزرگ رأی یا و نسبی اکثریت رأی بر یک بعالوه نصف همان یعنی ؛مطلق اکثریت رأی ،اکثریت قاعده با عمل در :ثالثاً 

 رأی یا صالح اکثریت رأی فعال موافقت ،کارها انواع از برخی در که باورند این بر نیز ایعده که هرچند دارد اولویت اقلیت

 .است مقدم قواعد سایر و چهارمسه یا دوسوم اکثریت

 شرکت انتخابات در بالفعل که کسانی اکثر بلکه ،رأی شرایط نیجداو اکثریت هن و مردم کل اکثریت هن اکثریت از منظور :رابعاً

 .اندریخته انتخابات صندوق در را خویش آرای و کرده

 رأی حق دیگرعبارتیبه باشد اخذشده مستقیم و مخفی و عمومی صورتبه ،شدن شمرده برابر بر عالوه باید مردم رأی :اً خامس 

 مستقیم و مخفی برابری عمومی ویژگی چهار همان با صرفاً شودمی محسوب شهروندان همه مدنی و اساسی حقوق از که مردم

 (108،1381)بشیریه، شود.می شناخته رسمیت به

 حاکمان گوییپاسخ و مردم نظارت -6

 مبرا گوییپاسخ و نظارت هرگونه از هستند آنان منتخبان چون مردم بر حاکمان که کرد تصور نباید ساالرمردم سیاسی نظام در

 مسئول عمومی مقامات تمامی برعکس بلکه نمایند رفتار داشتند تمایل که شیوه هر به مردم آرای کسب از پس تواندمی و بوده

 مقامات بر عالوه است مفهومبی دموکراسی پذیریمسئولیت بدون اساساً کندمی اتخاذ که هستند تصمیماتی و اعمال گویپاسخ و

 حکومت در که است بدیهی گیرد قرار مردم نظارت تحت باید گوناگون هایشیوه با نیز غیرانتخابی مقامات انتخابی انتخاب

 بتوانند مردم عامه که شودمی طراحی ایگونهبه هااین امثال و عزل حق استیضاح و سؤال حق همچون سازوکارهایی ساالرمردم
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 از را آنان بتواند وظایف انجام از آنان تخطی صورت در و وادارند گوییپاسخ به را حاکمان غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه

 کند. برکنار قدرت

 اصول شکلی:: -3-1-2

 زیادی حدود تا تواندمی هاآن فقدان گرچه که شودمی گفته اصول از دسته آن به مردمساالری هایحکومت در شکلی اصول

 محتوایی اصول ماهیت همان از عیناً  شکلی اصول گفت تواندنمی حالبااین سازد پذیرآسیب را مردمساالری محتوایی اصول

 شویم:می یادآور اختصاربه اینجا در را اصول آن ترینمهم دهندمی تشکیل را دموکراسی اصلی جوهره و بوده برخوردار

 یکدیگر بر هاآن نظارت و قوا تفکیک با  قدرت تحدید -1

 حاکمان قدرت باید حتماً که شودمی گفته زمامداران خودکامگی و دیکتاتوری و استبداد و قدرت تمرکز از جلوگیری منظوربه

 یعنی حکومت اصلی قوای تفکیک اما ساالرمردم هایحکومت در شیوه بهترین قدرت انحصار با مقابله برای لذا و شود محدود

 البته(67-51، 1395)جوان آراسته، .باشدمی یکدیگر بر هاآن نظارت بر تأکید و مجزا نهاد سه در قضاییه و مجریه ،مقننه قوه

 صورتبه دیگری با ناهماهنگ بخواهند قوا از یک هر که نه و است قوه هر واقعی استقالل همان بیشتر قوا تفکیک مفهوم

 شودمی بینیپیش یکدیگر بر قوا نظارت اصل قوا تفکیک بر عالوه ساالرمردم هاینظام در هرحالبه کند عمل مستقل ایجزیره

 است. حکومت مختلف اجزای میان تعادل ایجاد همان آن از اساسی هدف که

 

 انتخابی زمامداران حکومت زمانی محدودیت -2

 نظارت با مردم هرچند و شوندمی انتخاب مردم اکثریت اراده اساس بر زمامداران تمامی مردمساالری حکومت در هرچند

 زیادی حدود تا یکدیگر بر هاآن نظارت و قوا تفکیک با هرچند و دارندوامی گوییپاسخ به را آنان حاکمان عملکرد بر خویش

 ممکن یابد تداوم مخصوص ایعده دست در زمانی محدودیت هرگونه بدون غدد اگر حالبااین شودمی محدود حاکمان قدرت

 محدودیت اصل دیکتاتوری و استبداد هرگونه بروز از جلوگیری برای لذا کند پیدا سوق اقتدارگرایی و خودکامگی سمت به است

 است مردم مقابل در حاکمان گوییپاسخ پشتوانه همان نوعیبه حقیقت در که شودمی اجرا زمامداران تصدی دوران زمانی

 گفته زیرا بیشتر نه و گیرندمی قرار عمومی مناصب در سال چهار دوره دو برای حداکثر حکومت زمامداران دیگرعبارتبه

 گردد پشیمان خویش انتخاب از است ممکن لذا و کنندنمی انتخاب را مقامات آگاهی و علم روی از همواره مردم اوالً شودمی

 از هاآن استفاده دلیل به مقامات نامحدود حضور امکان ثانیاً شوند انتخاب نامحدود صورتبه داران زمان نباید زمان بنابراین

 دائمی چرخش ثالثاً کند سوءاستفاده خویش قدرت از سهولت به بتوانند عده این که شد خواهد موجب گسترده مالی منابع

 و یاس روحیه شدن خنثی و عمومی رضایت موجبات انتخاباتی و فعال رقابت ایجاد بر عالوه گوناگون نخبگان بین در قدرت

 شد. خواهد مردم یعامه ناامیدی

 عمومی آرای به مراجعه و مردم نمایندگان مجلس -3
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 گوییپاسخ به حکومت هایبخش سایر واداشتن و گذاریقانون اشوظیفه ترینمهم که مردم نمایندگان مجلس یا پارلمان وجود

 اساس دانندمی دموکراسی تپنده قلب را آن ایعده و گشته محسوب ساالرمردم هاینظام سکته ابزار تریناساسی از است

 لحاظ از خاطر همین به و کردند انتخاب را آنان که است شهروندانی سوی از نمایندگی و وکالت پارلمان نمایندگان مشروعیت

 شهروندان از نمایندگی به تواندمی مردم منتخب نمایندگان هرچند برابرند یکدیگر با هاآن همه اعتبار و شأن حیث از و قانونی

 و عمومی آرای به مراجعه یا و مردم طرف از مستقیم طوربه قانون وضع پیشنهاد حق حالبااین نمایند گیریتصمیم نوع همین

 باشند. گیریتصمیم امر در پارلمان تقویت موجب توانندمی ضروری مواقع در که هستند سازوکارهایی رفراندوم و پرسیهمه یا

 هستند ساالرمردم هاینظام نظام اصلی هسته احزاب -4

 هایتشکل و احزاب وجود آن کامل معنای به مردمساالری هاینظام استقرار الزمه که شد مدعی توانمی وگوییگفت هیچبی

 و احزاب بدون است ممکن اینکه کما گردد برگزار فعال و رقابتی انتخابات یک احزاب بدون نیست ممکن زیرا است سیاسی

 مشارکت اگر دیگرعبارتبه کرد تضمین را خود سرنوشت تعیین برای را مردم سیاسی شده نهادین مشارکت سیاسی هایتشکل

 اصول و مقامات ازجمله را مردم برابر و آزاد رأی مبنای بر انتخاباتی رقابت وجود و سرنوشت و سرنوشت تعیین در شهروندان

 فعال و جدی رقابت شاهد تنهانه وطن واقعی احزاب بدون که بپذیریم هم را نکته این باید دانستیم ساالرمردم هاینظام محتوای

 تنها و احزاب وجود بدون اینکه کما داشت نخواهیم نیز شدهنهادینه مشارکت هرگز حتی که است سهل بود نخواهیم انتخاباتی

 که است سهل بود نخواهیم پارلمان درون کارشناسی و تخصصی هایکمیته صحیح هدایت و فراکسیونی رقابت گونههیچ شاهد

 بر مردم سیستماتیک نظارت و حاکمان گوییپاسخ انتظار انتخاب نباید نیز مردم نمایندگان مجلس گیریشکل صورت در حتی

 (49-37، 1397)ثابتی، باشید. داشته را آنان

 ایران در مردمساالری موانع: -4-1

 وسیلهبه سیاسی تصمیمات اتخاذ و دانست متمایز هاحکومت انواع رسایمی توان از  را دموکراتیک حکومت شد گفته آنچه بر بنا

 شمار به هاحکومت انواع از نوعی خودش مردمساالری حکومت اساس همین بر و است اکثریت قاعده مبنای بر شهروندان

 نوع لحاظ از دموکراسی تقسیم است تقسیمات و هامدل انواع دارای حکومت نوع این که کرد توجه باید حالبااین رودمی

 یا حکومت قدرت میزان الزم دموکراسی تقسیم غیرمستقیم و مستقیم مردمساالری به آنان نمایندگان یا شهروندان گیریتصمیم

 اینکه کما است مذکور تقسیمات ازجمله خلقی و گراعامه مشارکتی ،گراکثرت ،چندحزبی ،مردمساالری به مردم مشارکت نحوه

-30، 1370)کواکبیان، .است بندیتقسیم از دیگری نوعی مشارکتی و تعادلی بحث توسعه حمایتی دموکراسی همچون هاییمدل

 و هااولویت ازجمله جامعه آن حکومت بر حاکم کلی اصول به عنایت با کشوری هر در مردمساالری مفاهیم سازیبومی (37

 مثال عنوانبه سازد فراهم را مذکور مفاهیم استمرار و ثبات و تداوم هایزمینه تواندمی که است اجتنابی غیرقابل هایضرورت

 آن مناسب الگوی تواندمی و فرهنگی ،اداری ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی توسعه هایشاخص از جامعه هر برخورداری میزان

 سرزمین در اسالمی جمهوری نظام استقرار که نیست شکی( 155،1380)شهبازی، نماید. تبیین مردمساالری لحاظ از را جامعه

 در شاهنشاهی رژیم و دیکتاتوری و استبداد دیو بر پیروزی و ملت خواهانهآزادی مبارزات هاسال از پس همآن ایران پهناور

 تصور نباید حالبااین است بوده مردمساالری نظام استقرار راستای در بلندی گام 1357 سال اسالمی انقالب عظیم تحول جریان

 و شد برداشته میان از را جامعه در مردمساالری موانع تمامی 1358 فروردین در اسالمی جمهوری رفراندوم برگزاری با که کرد
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 ساالرمردم درصد صد حکومت یک شدن مستقر و اسالمی انقالب پردازاننظریه نظر در دلخواه نظام همان نایی محصول عمل در

 سخن ایران اسالمی جمهوری در مردمساالری موانع از وقتی پیداست ناگفته است بوده مردم مطلوب دینی هایآموزه مبنای بر

 در باوریم این بر و نیستیم غربی دموکراسی لیبرال بر مبتنی رایج هایحکومت با نظامی چنین مقایسه درصدد هرگز گوییممی

 را خویش دینی هایآموزه و اسالم شریعت احکام خواهندنمی و هستند مسلمان آن مردم اتفاقبه غریب اکثریت که ایجامعه

 دیگرعبارتبه شود ارائه دینی موازین پایه بر ایجامعه چنین در دموکراسی از بحثی هرگونه محتوای است بدیهی بگذارند کنار

 مقایسه و اسالمی جمهوری نظام در دموکراسی اصول مورد در تفصیلبه قبلی تحقیقات در مقاله این پژوهشگر که گونههمان

 مقید ضرورت فرض با که است باور این بر نیز مقاله این در است گفته سخن غربی کشورهای در دموکراسی انواع سایر با آن

 حقیقی صورتبه باید آنچه با شودمی اجرا عمل در امروز آنچه بین بازهم دینی قید به امروزی ایران در مردمساالری واژه شدن

 این در ما البته دارد وجود طوالنی ایفاصله شود مستقر ایران در دینی مردمساالری کامالً نظام یک و گشته نهادینه حکومت در

 نقد بیان ایران اسالمی جمهوری نظام کنونی ساختار در مردمساالری حقوقی یا سیاسی موانع کردن فهرست دنبال به پژوهش

 در چالشی مباحث در شدن درگیر بدون بلکه نیستیم و نبوده راه سر بر موجود مشکالت اقسام و انواع بیان و حاکمیت عملکرد

 درصدد نوشتار این دوم مبحث در مذکور اصول و ها متیقن قدرهمان برتکیه با صرفاً و دینی مردمساالری واقعی مفهوم مورد

 مانع پنج به و بوده پژوهش چارچوب در و کلی صورتبه آن دالیل جانبههمه بررسی و موانع اساسی هایریشه به پرداختن

 و تفصیل و بسط با تواندنمی عوامل این مورد در محدود جستار این در که است بدیهی کنیممی اشاره مبحث این در اساسی

و دموکراتیک  ساالرمردمنظام جمهوری اسالمی بر اساس قانون اساسی، نظامی  شویم. وارد متعددی ملموس و عینی هایمثال بیان

قانون اساسی جمهوری اسالمی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به  .است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد

نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای  گیریشکلطرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در 

قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن  موردپذیرشعمومی در نظام جمهوری اسالمی را 

 . کرده است بینیپیشاز قدرت را  سوءاستفادهآزادی، مقابله با فساد و 

  ساالری یکه و استبدادزدگی -(-4-1-1

 انقالب و نفت ملی نهضت مشروطیت جنبش یعنی اخیر سال صدیک در اساسی تحول از پس ایران جامعه در مردمساالری

 تقریباً که هستند نظر این بر عرصه این متفکران باشد دموکراتیک کامالً نظام یک از برخورداری مدعی تواندنمی همچنان اسالمی

 دانندمی موضوع این در مؤثر عوامل ترینمهم از را آن و گذاشته انگشت ایران در سلطنت نهاد استقرار ساله 2500 سابقه بر

 مطلق خودسرانه فردی کامالً  حکومت با که است دیکتاتور و زورگو و مستبد حاکمان و شاهان و شاه نام از مملو ایران تاریخ

 شاهان قدرت ند.بردمی پیشبه لشکریان و سپاهیان جنگی ابزار و سرنیزه زور برتکیه با را خویش منویات صرفاً ظالمانه و

  (75،1367.)رواسانی،شدندمی محسوب او رعایای نیز شاهزادگان و هاصدراعظم حتی بلکه عادی مردم تنهانه که بود ایاندازهبه

 و دانستندمی حق بدون رعایای را مردم و خصوصی ملک را ایران کشور اشراف و درباریان و شاهزادگان او از تبعیت به و شاه

 از نمایندگی به را حق انحصاری این که و دانستندمی حکومت انحصاری حق دارای را خویش خاندان صرفاً ستمگر پادشاهان

 مطلق کنند قلمداد زمینی خدایان را خودشان نوعیبه و کنند توجیه مقدس خاستگاه و آسمانی اراده یک از ناشی و خداوند

 انقالب وقوع که هرچند (22،1380)میری،.گردیدمی تلقی آسمانی بالی آنان ظلم حتی که بود پایه بدان تا پادشاهان قدرت بودن
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 ناکامی پی در که رضاخان کودتای بر عالوه اما برچید را سنتی خودکامه استبدادی نظام بساط زیادی حدود تا مشروطیت

 هایدگرگونی و المللبین نظام ساختار تحوالت و تغییر ،داد رخ آن از ناشی نظمیبی و ومرجهرج و مشروطیت از پس هایدولت

 ؛شد خود تاریخ از جدیدی مرحله وارد ناپذیریاجتناب طوربه ایران مجموعاً که شد موجب بشری دانش پیشرفت به مربوط

  .داد مدرن استبداد را به خود جای استبدادی کهن نظام درنتیجه

 سال اسالمی انقالب پی در ستیزظلم روحانیون هدایت و مردم فداکاری با سلطنت ساله 2500 و شاهنشاهی نظام شکل بدون

 سرعتبه و بربسته رخت ایران جامعه در نیز ساالری یکه و استبدادزدگی که بود باور این بر نباید هرگز اما ؛فروریخت 1357

 پادشاهان ساالرانه یکه و مستبدانه سلطنت سال 2500 طوالنی آثار است کرده واگذار ساالرمردم کامالً نظامبه را خودش جای

 اقتدارگرا و دیکتاتوری هایحکومت و گذشته دوران به بازگشت شاهد ایران مردم گاههیچ که شود محو ایگونهبه باید ستمگر

 سازوکارهای قبلی انگیزه هشتد دوران به بازگشت و سلطنت نهاد بازتولید هرگونه از جلوگیری برای باید حتماً لذا نباشند

 نهادهای نبودن گوپاسخ، مسئولیت بدون اختیارات ،قدرت تمرکز .شود رفع زمینه این در نگرانی هرگونه که شود اندیشیده جدی

 همگی...  و نظارتی هایدستگاه شدن منفعل،  واقعی مفهوم به نخبگان گردش عدم،  زمامداری مدت شدن طوالنی، قدرت

 .کرد پرهیز آن از شدتبه باید که باشندمی شاهیستم دوران به بازگشت و ساالر یکه حاکمیت ساززمینه عوامل ازجمله

 آن بیانگر ازآنپس اجتماعی هایدگرگونی برخی و 1376 خرداد دوم حادثه وقوع و ایران جامعه در مثبت تحوالت خوشبختانه

 به رجعت و شاهیستم خفقان دوران حاکمیت به تمایلی هرگز ایران مردم اکثریت و جامعه درون پنهان هایالیه که است

 ندارند. مستبد حاکمان سلطه وضعیت

 مردم سیاسی فرهنگ -(-4-1-2 

 ".سیاسی عوامل به نسبت مردم روانی هایگرایش ":شودمی تعریف گونهاین سیاسی فرهنگ وربا و آلموند ازنظر 

(Almond,1963,13)مبانی شکلی در مؤثر عوامل تمامی لذا است کلمه عام مفهوم به فرهنگ از بخشی سیاسی فرهنگ 

 مدرسه، خانواده ،مذهب ،زبان ،ورسومآداب؛ است تأثیرگذار ملل آن سیاسی فرهنگ به دادن شکل در نوعیبه ملت یک فرهنگ

 فرهنگ ریزیپی در هااین همه بلکه دهندمی جهت را مردم فرهنگ اساس تنهانه ... و گروهی هایرسانه ،تلویزیون ،رادیو،

 عوامل که کرد توجه باید فرهنگ اساس دهیشکل در دخیل عوامل تمامی تأثیر رغمعلی و حالبااین است مؤثر نیز سیاسی

. باشندمی سیاسی هایرسانه و سیاسی نخبگان سیاسی احزاب سیاسی ایدئولوژی همان سیاسی فرهنگ بر تأثیرگذار اصلی

 نوع ساززمینه نخواهیم چه و بخواهیم چه «ملوکهم دین علی الناس»  است آمده ما دینی هایآموزه در که گونههمان بنابراین

 عنوانبه را آن توانمی که است شده ایرانیان میان در ویژه گفتمان و سیاسی فرهنگ نوعی تسلط و فرهنگی القائات از خاصی

 برخورد ،مواضع اعالم در شفافیت عدم ،انتخاباتی نفاق ،کاریمحافظه ؛دانست مردمساالری مانع تریناساسی و ترینمهم

 مبرا را خود و دادن جلوه مقصر را دیگران ،جمعی کار روحیه نداشتن، سیاست در رویتک ،ورزیسیاست زمینه در کاسبکارانه

 گرفتار استبداد چنبره در را ما تواندمی شک بدون که است ایرانیان ما سیاسی فرهنگ تجلیات همگی دیگر عامل هاده و کردند

 .سازد

 نفت درآمد بر مبتنی ساالریدولت -(-4-1-3
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 ،اقتصادی،  انتظامی ،نظامی ،سیاسی ،امنیتی از اعم امور همه در که اندداده عادت را مردم ایران، در مرداندولت و هادولت 

 نهایتاً هاجاده و هاراه هاقدرت همه ایران در .باشد هاآن نیازمند ... و صنعتی ،کشاورزی ،بهداشتی ،ورزشی ،آموزشی ،فرهنگی

 امور واگذاری بر مبنی مرداندولت برخی شعارهای رغمعلی نیز اسالمی انقالب پیروزی از پس متأسفانه شودمی ختم دولت به

 نیز انقالبی نهاد چندین ،دولت طویل و عریض دستگاه شدن ترکوچک جایبه و شد افزوده دولت حجم بر روزروزبه مردم به

 دخالت بدون زندگی امور از یکهیچ تقریباً که است ایگونه به ایران در ساالریدولت امروز .شد اضافه دولتی هایارگان به

 کاهش مفهوم به ،مردم به امور واگذاری اثر در دولت حجم شدن کوچک .نیست شدنیانجام دولت نقش ایفای و مرداندولت

 راحتیبه ایستگاه پدرساالرانه تفکر دارندگان و قدرت مراکز صاحبان که گرددمی تلقی مردم بر مرداندولت اقتدار و سلطه میزان

 .دهند رضایت خویش اختیارات کاستن به توانندنمی

 ،ارتش ،پول یعنی حاکمیت اساس به متعلقه امور جزبه باشد مجاز دولت نباید واقعی مردمساالری به دستیابی برای هرحالبه 

 میزان از روزروزبه که شود اعمال سازوکاری باید و کند دخالت مردم دیگر موردی در قبیل این از مواردی و خارجی سیاست

 چاقی و تورم موجب که نکاتی از یکی البته .شود ترفراهم مردم خود به امور سپردن برای عرصه و شده کاسته دولت اختیارات

 طول در حاکمان از بسیاری اساسی انگیزه که درآمدهای ؛است نفتی درآمدهای وجود است گشته رانای در دولت اندازه ازبیش

 چون .است بوده قدرت کسب برای مرداندولت از بسیاری اصلی وسوسه و حکومت تصدی برای اخیر سال صدیک تاریخ

 ممنوع مالیات از چندان کشور این در دولت درآمدهای اصلی ترکیب و نیستند وابسته مردم به مالی ازلحاظ چندان هاحکومت

 نفت صادرات پشتوانه با نفت یصادرکننده هایدولت دنداننمی مردم گویپاسخ را خودشان هرگز هادولت لذا گیردنمی شکل

 دارد. اختیار در هم بیشتر سرکوبی ابزار نفتی منابع همان برتکیه با حالدرعین و اندشدهتبدیل رقیببی سیاسی قدرت به

 مدنی جامعه ناپذیری شکل -(-4-1-4

 اجزاء سایر و غیردولتی هایسازمان صنفی سندیکاهای آزاد مطبوعات مستقل احزاب وجود مردمساالری مبانی مشترک اصول 

 واقعی دموکراسی تحقق به وادار را حکومت که شد خواهد موجب هستند دولت نهاد و مردم آحاد بین حائل که مدنی جامعه

 فرهنگ اگر و کند تحمیل مردم بر را خاصی سیاسی فرهنگ استبدادزدگی و ساالری یکه ایجامعه در اگر حالبااین ؛سازند

 سر بر محدودیت ایجاد و سرکوب ساالریدولت طبیعی نتیجه است بدیهی ؛باشد ساالریدولت عینو استقرار ساززمینه مذکور

 .شودمی محسوب مردمساالری موانع ترینمهم از عاملی چنین وگوییگفت هیچ به که است مدنی جامعه گیریشکل راه

 هایجمعیت و احزاب آزاد فعالیت اساسی قانون 26 اصل به توجه با اسالمی انقالب پیروزی از پس ایران در خوشبختانه 

 صدور و احزاب خانه تأسیس و هایارانه برخی پرداخت رغمعلی هرگز حالبااین .است شدهشناخته رسمیت به صنفی و سیاسی

 ترینمهم از یکی شاید .بود ایران در قوی احزاب استقرار و وجود مدعی تواننمی کشور احزاب برای فعالیت پروانه 200 از بیش

 این در حکومت جدی اراده عدم و میلیبی ،مستقل احزاب خاص طوربه و ایران در مدنی جامعه ناپذیر شکل عوامل و دالیل

 اقسام و انواع با بینندمی خویش اقدامات مزاحم را مدنی نهادهای وجود چون مرداندولت از بسیاری که است سهل .باشد زمینه

 وابسته مطبوعات قیفتو به عنایت با و کرد خواهند تنگ آنان بر را عرصه هرگونه و شده احزاب فعالیت گسترش راه سد موانع

 مجوز صدور عدم ،مختلف هایانتخابات در سیاسی هایتشکل مرکزی اعضای و احزاب کل دبیران صالحیت رد ،احزاب به



 
 
 

3601 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
دوازدهم 

،
د

اسفن
1401

 

 سیاسی کنشگران غیرقانونی هایبازداشت ،احزاب قانونی اجتماعی امنیت تأمین عدم یا و سیاسی هایمیتینگ و تجمعات برای

 خویش قانونی اقدامات از حزبی فعاالن از بسیاری اساساً که برندمی باال ایاندازهبه را حزبی هایفعالیت هزینه ... و مطبوعاتی و

 شود.می مستولی ... و سرخوردگی و دلسردی و دلهره و یاس آنان بر و گشته پشیمان و نادم

 

  زداییدین و تحجر -(-4-1-5 

 .شودمی محسوب مردمساالری هایحکومت انواع میان در ،جدیدی الگوی عنوانبه اسالمی انقالب از برآمده دینی مردمساالری 

 و رهبران میان در دینی مردمساالری واقعی مفهوم از واحدی تلقی اسالمی جمهوری حاکمیت سال 43 از پس هنوز حالبااین

 تأکید نکته این به صرفاً  اینجا در (48،1380)کواکبیان،.ندارد وجود ایران اسالمی جمهوری نظام پردازانتئوری و نظرانصاحب

 در ایران در مردمساالری تحقق راه سر بر موانع تریناساسی عنوانبه قبلی چهارگانه نکات در مذکور موانع گرچه که کنیممی

 دینی مردمساالری مقابل در فکری چالش ترینمهم را آن باید ویژه طوربه که عواملی از یکی اما است بوده مطرح تاریخ طول

 منابع برخی برتکیه با که متحجران برخی هرچند عبارت به ؛باشدمی زداییدین و تحجر همان ،آورد بشمار شرایط کنونی در

 مخالف و یا سکوالر ،الئیک عناصر برخی با و گیرندمی سنگر مقدس و دینی هایارزش پشت در تشیع و اسالم و فقهی و سنتی

 سپر را عقالنی هایآموزه و عرفی هایارزش ،ریشب تجارب برخی برتکیه با که اجتماع سطح در دینی هایارزش حاکمیت

 دینی مردمساالری مفهوم بردن بین از درصد گروه دو هر که کرد فراموش نباید اما کندمی مخالفت شدتبه ،اندساخته خویش

 و عقلی احکام ندادن دخالت ،ظاهربینی شی،اندی سطحی ،گراییخشونت ،اندیشیدگم و تحجر با اول گروه ؛باشندمی ایران در

 گرفتن نادیده با دوم گروه کهدرحالی .هستند دینی مردمساالری هایاندیشه،در جدید ساالرمردم بخش مخالف ،بشری تجارب

 چالشی و فکری درگیری است ممکن البته .اندمخالف آن دینی هایبحث با مردم موردپذیرش معتقدات و دینی هایارزش

 ریاست میز سر بر مواقع از بسیاری در باشد داشته تئوریک و نظری جنبه ماهیتاً آنکه از بیش مذکور گروه دو میان موجود نظری

 .باشند قدرت موقعیت و

 ساده عبارت به ؛باشد نهایی داور ایران مردم نظر و رأی باید صرفاً  ،مذکور مانع رفع و موضوع قطعی حل برای حالبااین 

 و فقط موارد بقیه در ،ستا اسالمی اصلی منابع در قطعی دهنده نظر و کنندهروشن شریعت ی کهموارد در جز گفت توانمی

 حسببه مردم عامه نظر است ممکن موارد از برخی در که هرچند کرد حل عمومی آرای به مراجعه با را اختالف ردامو باید فقط

 باشند. خودشان مصلحت برخالف حاکمان برخی رأی

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3602 

ع 
وان

م
ی

الر
سا

دم
مر

 
ن

را
 ای

در
 

 

 گیرینتیجه 

 مبانی ترینمهم عنوانبه مردمساالری مشترک اصول امروز که گرفت نتیجه توانمی پژوهش این مبحث چهار مجموع از 

 متفکران و نظرانصاحب همه پذیرش و موردقبول تقریباً با قبول مشروعیت از سوی مردم،  خوب حکومت یک دهندهشکل

 شهروندی حقوق در مردم برابری ،خویش سرنوشت تعیین در شهروندان مشارکت ضرورت همچون اصولی ؛است سیاسی علوم

 گوییپاسخ و مردم نظارت مردم برابری و آزاد رأی مبنای بر اکثریت حکومت، نمایندگی سیستم ،آزادی انتخاباتی رقابتی و

 نمایندگان مجلس انتخاب ،زمامداران حکومت زمانی محدودیت یکدیگر بر هاآن نظارت و قوا تفکیک ،قدرت تجدید ،حاکمان

 و محتوایی اصول همان...  و ساالرمردم هاینظام اصلی هسته عنوانبه احزاب گرفتن نظر در ،عمومی آرای به مراجعه و مردم

 هر در ساالرمردم حکومت داشتن از تواننمی هرگز را آن تحقق و کارگیریبه بدون که شوندمی قلمداد مردمساالری شکلی

  .گفت سخن جامعه

 همچون موانعی وجود دلیل به ،ایران اسالمی جمهوری نظام حقوقی ساختار در مذکور اصول نسبی پذیرش رغمعلی و حالبااین

 ... و زداییمین و تحجر ،مدنی جامعه ناپذیری شکل ،نفتی درآمد بر مبتنی ساالریدولت ،مردم سیاسی فرهنگ ،استبدادزدگی

 دشوار راه لذا .بود امیدوار ایران در واقعی مردمساالری تحقق به توانمی موانع این رفع با صرفاً که هستند مواردی ازجمله

 .برداشت میان از را هاآن باید حوصله و صبر با که است متعددی هایناهمواری و هاسنگالخ با همراه ایران در مردمساالری

 

 

 

 منابع :

 .انتشارات نشر علمی و فرهنگیتهران: ، مترجم:فواد روحانی ،558 جمهوری،کتاب هشتم ب،(1381)افالطون

 .انتشارات نگاه معاصرتهران: ،های دموکراسی برای همهدرس(،1381بشیریه،حسین)

 ،نظام حزبی در بستر توسعه اجتماعی و ساختار فرهنگ سیاسی ایران گیریشکلبررسی موانع ، (1397)دیگران  ثابتی، منوچهر و

 .سال دهم/ شماره چهارم مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،

فصلنامه فقه و مبانی حقوق ایران، اسالمی جمهوری و اسالم سیاسی نظام در قوا تفکیک ،(1395)حسین، جوان آراسته

 .،سال چهل و نهم،شماره یکاسالمی

 .78-77،شاقتصادیمجله سیاسی ،مساله دموکراسی،مترجم:بزرگ نادر زاده،(1372)دوینوا، الن

 .انتشارات شمعتهران: دولت و حکومت در ایران،(،1367رواسانی،شاپور)

 .انتشارات دریاتهران: ،مترجم :منوچهر کیا، قرارداد اجتماعی(،1348ژان ژاک رسو)
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 پژوهش نشریه شهروندان، سیاسی رفتار بر آن یرتأث و دموکراسی بحران اییسهمقا ، بررسی(1386)اصفهانی، علیرضا سمیعی

 23 شماره ،9 دوره،سیاست 

 .انتشارات روزنهتهران: ،ساالریتقدیر مردم(،1380شهبازی ،محبوب)

 .سازمان تبلیغات اسالمیتهران:  ،فقیهدموکراسی در نظام والیت(.1370کواکبیان ، مصطفی)

 22 شماره  ،اندیشه فصلنامه بازتابساالری دینی،(،دموکراسی متدینان یا مردم1380کواکبیان،مصطفی)

 .انتشارات خوارزمیتهران: ،مترجم:فریبرز مجیدی،دموکراسی(،1374کوهن،کارل)

 .انتشارات نگاه معاصرتهران: ،فرهنگ استبدادی در ایران(،1380میری،سید احمد)

 زنان. مطالعات و روشنگرانتهران: ، ترجمه عباس مخبر دمکراسی، هایمدل، (1384)هلد، دیوید

Latin: 

-Almond,Gobriex, and Sidney Verba (1963)The Civic Cuiture, The Civic Culture: Political 

Attitudes and Democracy in Five Nations, Sage Publications, Inc 
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