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چکیده
هدف :کشورها به منظور اثبات حقانیت و صالحیت حاکمیتي رود و نیز تأیید تصمیمات و اقدامات حكومتي رویش
به عرصهای نو از قدرت وارد شدهاند که بهعنوان قدرت نرم تعریف ميشود .با این توصیف ،نظام جمهوری اسالمي
ایران از یك تكیهگاه اصولي بهنام مردم ساالری دیني در عرصه قدرت نرم بهمثابه بدیل و رقیبي برای لیبرال دموکراسي
غرب بهرهمند است .این پدیدهی نوظهور ميتواند در شرایطي که منطقه در دورهگذار و به دنبال آن واگذاری حق
تعیین سرنوشت بهدست رود مردم است ،بهعنوان الگویي کارآمد برای کشورها واقع شود .براین اساس هدف از این
پژوهش ،تبیین نقش مؤلفه مردم ساالری دیني در تقویت قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران در شرایط جدید نظام
بینالملل است.
روششناسي پژوهش :دادههای این پژوهش ،از طریق روش کتابخانهای و با رویكرد بررسي دگرگوني در مؤلفههای
جدید قدرت بر مبنای چارچوب نظری «قدرت نرم» جمعآوری شده است .از نظر تجزیه و تحلیل ،این پژوهش در
زمره تحقیقات توصیفي -تحلیلي قرار دارد.
يافتهها :یافتههای پژوهش ،حاکي از روند سیال در بازتعریف منابع کسب ،حفظ و تقویت قدرت کشورها در عرصه
کنوني است که در این میان جمهوری اسالمي ایران با تكیه بر مردم ساالری دیني بهمثابه یك الگوی نوین فرهنگي-
سیاسي ميتواند موقعیت رود را در عرصه بینالملل تثبیت سازد.
نتیجهگیري :نتایج حاصله نشاندهنده نقش بازتولید و پویاسازی سارتار سیاسي کشور مبتني بر مردم ساالری دیني
در تقویت قدرت و مشروعیت سیاسي در دارل و رارج و نیز مصونیت و موفقیت نظام در مواجهه با سناریوهای احتمالي
آینده در جنگ نرم تحمیلي از سوی غرب است.
کلیدواژهها :مردم ساالری دیني ،جمهوری اسالمي ،مشروعیت ،قدرت نرم ،دموکراسي.
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مقدمه
در یك نگاه کلي و جمعبندی کالن ميتوان  8حوزه را برای عرصه قدرت آفریني و نمایش اقتدار در نظر
گرفت .حوزه فیزیكي ،حوزه اطالعاتي و حوزه شنارتي .در حوزه فیزیكي ،قدرت بهصورت عیني و ملموس
ظهور ميیابد .در حوزه اطالعاتي ،قدرت ،ردیابي و مشاهده ميگردد و سرانجام در حوزه شنارتي مقابله یا
مفاهمه (درك قدرت و نحوه تعامل با آن) پدید ميآید .حال هر اندازه که از حوزه فیزیكي بهطرف حوزه
شنارتي حرکت کنیم ،ابعاد و جوانب هنجاری و ارزشي قدرت نمایانتر ميشود .تردیدی نیست که جهان در
مرحله راص و جدیدی از واقعیت رود قرار گرفته است .مرحلهای که مقام معظم رهبری از آن به اصطالح
«پیچ تاریخي» تعبیر کردهاند .تأکید ایشان در این شرایط ،همانا شناسایي ظرفیتهای بالقوه کشور و
بكارگیری آن تا سرحد امكان است .بيشك ،کشف منابع قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران و تمرکز برآن
از اهمیت ویژههای برروردار است .هر کشوری برای ایفای نقش و اثرگذاری در عرصه بینالملل ميبایست
امكان استخراج و تولید قدرت در دارل ،متناسب با مقدورات دروني رویش را پیدا کند تا در مواجهه با
محذورات بینالمللي با استفاده از عناصر قدرتساز رود ،توان تابآوری داشته باشد .پرواضح است که در
این میان باید منابع قدرت را شنارت .دگرگونيها و تغییراتي که امروزه در عرصه بینالملل رخ داده است
(از قبیل تمرکز بر قدرت اطالعاتي ،رسانهای و فرهنگي) موجب گشته تا کشورها و بازیگران از مؤلفههای
سختافزاری یا فیزیكي قدرت به سمت مؤلفههای قدرتنرم یا شنارتي گرایش پیدا کنند .بر این مبنا
ميتوان ادعا کرد که جمهوری اسالمي ایران به دلیل بهرهمندی از مؤلفههای انقالب اسالمي که همانا
مستظهر به عناصر قوی تمدني ایران و ارزشهای غني فرهنگي اسالم است ،توانایي و استعداد استفاده از
قدرت نرم را دارا ميباشد .یكي از مهمترین مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران ،مردم ساالری
مبتني بر والیت فقیه است .شكلگیری نظام سیاسي جدید و عینیت یافتن جمهوریتِ حاصل از آن با حفظ
هویت اسالمي رویش ،اساسيترین دستاورد انقالب اسالمي است که حتي فراتر از مرزها ،لیبرال دموکراسي
غرب را به همآوردی و چالش فرارواند .در این گونه نوین از نظام سیاسي ،هیچ کس جز رداوند حق حاکمیت
بر دیگری ندارد (انعام )11/و تنها با اذن پروردگار ،حاکمیت الهي در معصومین(ع) تجلي و تسری ميیابد.
در زمان غیبت امام معصوم(ع) نیز فقط فقیه عادل از این حق برروردار است (جوادی آملي.)181 :2448 ،
در این دستاورد ،رویكرد فرهنگي به جامعه برجسته ميشود و تعریف جدیدی از فرهنگ سیاسي ارائه
ميگردد که بر مبنای آن رابطه تابعیتي صرف به مناسبات مشارکتجویانه و تأثیرگذارانه مردم در حاکمیت
تغییر ميیابد .از همین رهگذر ،پدیده مردم ساالری دیني بهعنوان یكي از منابع و ارکان مهم قدرت نرم
جمهوری اسالمي ایران ،اهمیت و شأن تعیین کنندهای پیدا ميکند .حال در این پژوهش با استفاده از شیوه
توصیفي و کتابخانهای ضمن بررسي تعاریف و عناصر قدرت نرم و نیز تبیین راههای تقویت و اثرگذاری آن
در افكار عمومي سایر کشورها ،کارآمدی مردم ساالری دیني تاکنون و نیز کارآیي آن در راستای تأمین
منافع ملي در آینده را مورد کنكاش قرار ميدهیم.
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چارچوب نظري و پیشینه تحقیق
امروزه در جهان ،مفهوم قدرت ،دچار تحوالت عمیقي شده است که ميتوان آن را بر اساس پارادایم تبیین
و تحلیل نمود .پیرامون موضوع پارادایم و انقالبهای علمي ،کوهن معتقد است تا هنگامي که نظریههای
مطرح از اجماع برروردار است نميتوان از بحران پارادایم سخن گفت .اما آنگاه که این اجماع تضعیف یا
نابود شود بحران پارادایمي ظهور ميکند .در نتیجه اجماع ایجاد شده حول نظریههای جدید موجب روی
کارآمدن پارادایم نویني ميگردد (چالمرز .)188 :1993 ،در این شرایط نظریات دیگری نیز در کنار یك
پارادایم غالب رودنمایي ميکنند که احتمال جانشیني آنها ميرود .از نظر کوهن پارادایمهای علمي معمولي،
بهطور مطلق باز یا بسته نیستند .در هر پارادایم ،عناصری یافت ميشود که هر پژوهشي به آنها وابسته است.
زمانيکه از قدرت سخن ميرانیم ميتوانیم دو نوع پارادایم را در نظر بگیریم .این دو پارادایم در کنار یكدیگر
تاکنون به حیات رود ادامه دادهاند و البته امكان تفوق یكي بر دیگری با گذر زمان وجود دارد .در قالب
پارادایم قدرت سخت ،حوزه فیزیك و مادیگرایي برجسته ميشود .در چارچوب این نگرش ،یك کشور با
اتكاء به نیروی نظامي آن مورد ارزیابي قرار ميگیرد .از اینرو توان نظامي آن از اهمیت اساسي برروردار
است .از این زاویه به رغم اینکه سایر حوزههای قدرت نیز به چشم ميرورند اما چندان مورد توجه و تمرکز
واقع نميشوند .بنابراین در بحث از مؤلفههای سخت همچون مرزهای سرزمیني ،امنیت نقطه کانوني را به
رود ارتصاص ميدهد .در پارادایم فوق بازیگران دولتي نقش محوری را داشته و برای دفاع از دولت و در
رویارویي با دولتهای دیگر به قدرت فیزیكي توسل جسته ميشود (طبیعي است که در این نگاه ،سایر
بازیگران از قبیل ررده گروهها ،محلي از اعراب و اثرگذاری ندارند) .رصوصیت دیگر پارادایم قدرت سخت
همانا «تأکید بر مادیگرایي» است .توانایيهای مادی یك کشور بهعنوان معیار و میزان سنجش قدرت آن
کشور در نظر گرفته ميشود .شارصهای که برای ایجاد امنیت و به دنبال آن عامل مشروعیت ساز قلمداد
ميشود (روزنا.)121 :2441 ،
در پارادایم قدرت نرم و شنارتي که از سوی نظریه پردازاني چون «جوزف نای» عرضه شده است از
اجماع حول موضوعات دیگری سخن به میان ميآید .در نگرش جدید بر مؤلفههای شنارتي و معنایي قدرت
یا همان قدرت نرم تأکید و از اهمیت نیروهای نظامي کاسته ميشود .طبیعي است که این تغییر رود به رود
موجب دگرگوني در عناصر قدرتساز ميشود .نقطه کانوني قدرت ،معطوف به مردم و نخبگان جامعه است
و نقش دولت بهعنوان تنها بازیگر کمرنگ ميشود .در قالب پارادایم نوین ،توجهات و تمایالت از مادیگرایي
به طرف معنویتگرایي و کیفي محوری حرکت ميکند .از همینرو گفته ميشود در پارادایم قدرت نرم بر
اذهان تمرکز ميگردد« .مانوئل کاستلز» از این پدیده به اصطالح «قدرت جریانها» تعبیر ميکند (کاستلز،
 .)23 :2411در چارچوب این دیدگاه مبنای مشروعیت را رفع نیازها و تأمین مطالبات شهروندان شكل
ميدهد و صرف برقراری امنیت به تنهایي برای مشروعیت بخشي کفایت نميکند .با این وصف ،نظام مردم
ساالری دیني بهمنزله هسته مرکزی قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران و بهمثابه پرتو و بازتابي از ررداد
انقالب اسالمي ایران در قامت بدیل و رقیبي برای لیبرال دموکراسي غرب ایفای نقش ميکند .عنصری که
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در اثر آن به مقتضای فضای جدید بیداری اسالمي ميتواند بسیاری از کشورهای دارای ارزشهای مشترك
با کشورمان را از بنبست و بحران نجات دهد و به معنای واقعي کلمه ،مشروعیت اصیل و پایدار را برای
آنان به ارمغان آورد .موضوع فوق در پژوهشهای موجود از زوایای گوناگوني مورد کنكاش قرارگرفته است.
این پژوهشها گاهي بر عناصر و عوامل ایجاد و تقویت قدرت نرم تمرکز دارد و گاهي با تأکید بر ماهیت و
پیامد جنگ نرم غرب در سناریوهای احتمالي آینده علیه جمهوری اسالمي ایران به نوع مواجهه کشور و
راهكارهای رنثي سازی آن با در نظر گرفتن توان و ظرفیتهای سیاسي و فرهنگي موجود ميپردازد.
 -1تعریف و مؤلفههای قدرت نرم :عرصه تعریف مفاهیم سیاسي در راتمه جنگ سرد ،دچار تحوالت و
دگرگونيهای عمیقي شد .واژههایي چون امنیت ،تهدید ،جنگ و قدرت از آن جملهاند .شاید بتوان اساسيترین
تغییر را در مفهوم «قدرت» جستجو کرد که از عرصته سختافزاریِ مبتنتي بر مؤلفه نظامتي به عرصه
نرمافزاریِ متكي بر مؤلفههای نوین از قبیل رسانهها ،فرهنگ ،اقتصاد ،ایدئولوژی و حتي نظام سیاسي منتقل
شد .در دوره گذار تحوالت مفهومي قدرت از سخت به نرم ،جذب افكار عمومي و تأثیرات فرهنگي و عناصر
نامحسوس از جایگاه برجسته و تعییینکنندهای برروردار است .یكي از ابزارهای قدرت نرم ،رسانهها هستند
که توانایي ارسال و انتقال فرهنگ جوامع مبدأ را به دیگر مناطق جهان دارند .در این فضا ،تصمیمات و
اعمال سرکوبگرایانه دولتهای اقتدارگرا در سرزمین رود ،با تلقین فرهنگها و تبلیغ مفاهیمي همچون
دموکراسي تكمیل ميشود .نتیجه این روند ،همانا بروز شورش و تقابل دولت ملت در کشورهای هدف و
نهایتاً توجیه حقانیت سرکوب حتي بدون شلیك یك گلوله است (سیفزاده .)201 :2414 ،برای قدرت ميتوان
تعاریف مختلفي در نظر گرفت .در یك تعریف کلي قدرت «توانایي فكری و عملي برای ایجاد شرایط و
نتایج مطلوب» است .رابرت دال ،قدرت را رابطه بین بازیگراني ميداند که در آن یك بازیگر ،دیگران را به
عملي وادار ميسازد که در غیر این صورت آن را انجام نميداد (راسل .)36 :1933 ،در اکثر تعاریف مربوط
به قدرت ،توانایي تحمیل اراده شایان توجه است .از دوره کهن بحث قدرت نرم مدنظر بوده است .کنفسیوس
دارای قدیميترین مدرك پیرامون این مفهوم است که بر اساس آن دندان را قدرت سخت و زبان را قدرت
نرم قلمداد ميکند .جایگاه قدرت نرم با ظهور و گسترش سریع ادیان در دنیا پررنگ شد .استعمارگران با
گسیل مبلغان و گروههای تبشیری به نوعي درصدد بهرهبرداری از قدرت نرم برآمدند .در حجاز نیز اسالم
اساساً با قدرت نرم گسترش یافت و تبلیغ ،نخستین ابزار و عرصه آن در این مكتب بود .با پیدایش اندیشههای
مادیگرایانه در غرب« ،قدرت سخت» بهعنوان معیار و مظهر قدرتمندی جلوه گر شد« .فوکو» نوعي اجبار
غیرمستقیم را در قدرت نرم نهفته ميداند که در اکثر موارد ،قدرت سخت ،امكان انجام آن را ندارد (هیندس،
.)111 :2441
یكي از راهها و ابزارهای یك کشور به منظور نیل به اهداف و مقاصدش ،ایجاد جذابیت و نمایش آن
برای سایر ملتها و فرهنگهاست .گفته ميشود که جذابیت ،دارای بیشترین اثرگذاری و مظهر توان و
ظرفیت قدرتنرم یك کشور است .ایدههای سیاسي و ارزشهای فرهنگي یك جامعه ميتواند منشأ و
سرچشمه جذابیت باشد« .نای» سه نوع جذابیت شامل فرهنگ ،ایدههای سیاسي و سیاستهای کشور را
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برميشمرد که قادر است بر فرهنگ ،سیاست و الگوهای اجتماعي ملتهای دیگر تأثیر گذاشته و بهطور
غیرمستقیم اراده رود را برآنها تحمیل سازد (نای.)12 :2443 ،
تأثیرگذاری برافكار عمومي مفهوم اولیه قدرت نرم است .جوزف نای برای اولین بار مفهوم قدرت نرم را
طرح کرد .از نظر وی برای رسیدن به موفقیت در سیاست جهاني باید از قدرت نرم استفاده نمود .نای توصیه
ميکند که آمریكا بعد سوم قدرت رود یعني «قدرت نرم» را تقویت کند (نای .)11 ،این تعریف نای بهگونهای
دیگر از سوی «گلین» ارائه شده است« :قدرت نرم همانا تأثیر گذاشتن در ارزشها ،نهادها و سیاستهای
کشورهای مورد هدف با استفاده از جاذبه الهام بخش است» (دیسي.)121 :2441 ،1
در دیدگاه نای ،قدرت نرم به سه نوع تقسیم ميشود:
 قدرت سخت :استفاده از زور به منظور تحمیل اراده رویش بر دیگران. قدرت نیمهسخت :استفاده دولت از ابزارهای اقتصادی مانند :تحریم ،محاصره و انعقاد قرارداد. قدرت نرم :بهرهگیری از جذابیت و قابلیت شكل دادن به عالیق و تمایالت دیگران (نای.)04 :2414 ،مفاهیم نهفته در قدرت نرم عبارت است از :نفوذ غیرمستقیم آن و تأکید و تمرکز بر روشها و ابزارهای
فرهنگي و ایدئولوژیك ،نیل به اهداف و مقاصد مطلوب بدون تحمیل هزینه قابل اعتنا ،تولید و نمایش
جذابیت برای متقاعد کردن و همراه سارتن دیگران ،شكلدهي و مهندسي ترجیحات و اولویتهای دیگران
و نیز ایجاد مشروعیت برای اهداف بینالمللي یك کشور.
با این وصف پرواضح است که حكومتهای اقتدارگرا و سرکوبگر نميتوانند از قدرت نرم برای مخاطبان
بیروني و بازیگران دیگر استفاده کنند .چرا که این کشورها بیشتر رود آماج این قدرت هستند .شبكههای
اجتماعي و فضای مجازی در دوره اریر بهعنوان ابزاری برای اِعمال این قدرت بهکار ميروند که بیانگر
نوعي راص از ویژگي قدرت نرم است .در این عرصه به جای تمرکز و توجه به دولت یك کشور ،ملتها و
فرهنگ آنان مورد رطاب قرار ميگیرند .در قدرت نرم ،مفهوم امنیت نیز بهگونهای دیگر تفسیر و تبیین
ميشود .در این رهیافت مراد از امنیت ،در بردارنده امنیت ارزشها و هویتهای اجتماعي و بهطور کلي
فرهنگ ميباشد (نائیني.)11 :2412 ،
در یك نگرش کالن ميتوان سه سطح را برای قدرت نرم ترسیم و تصور نمود:
 -1سطح راهبردی :فرهنگ و اندیشه راهبردی یك کشور در این سطح از قدرت بهصورت تعیینکنندهای
تأثیرگذار است .رهبران و نخبگان جامعه بهعنوان باالترین شارصهای قدرت نرم نقش اساسي دارند.
ارادههای سیاسي و راهبردها در محیط بینالملل ،شاکله این سطح را تشكیل ميدهند .ارتقاء توانایي
هنجارسازی و تضعیف قدرت نرم حریف ،هدف اصلي بهشمار ميرود .هنجارها اصوالً در حوزه فرهنگ مد
نظر قرار ميگیرند .از همینرو نگاه و تمرکز قدرت نرم نیز بر این حوزه است.

1. Deci
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 -2سطح میاني :قدرت ملي یك کشور از یك عنصر مؤثر بهنام مردم برروردار است .در این سطح،
فرهنگ ملي و عمومي جامعه بر قدرت نرم اثرگذار است .ميتوان سطح مردمي قدرت نرم را پشتیبان سطح
راهبردی و مشروعیت بخش به تصمیمات و اقدامات رهبران تلقي کرد .این سطح از قدرت نرم بر میزان
اعتماد به نفس ملي یك جامعه و نیز انسجام و عزم همگاني آنها تأثیر ميگذارد .هر کشوری که از
شارصهای سطح میاني قدرتنرم بهرهمند باشتد ميتواند رود را در برابر بحترانهای پنجگانه سیاستي
مشروعیت ،نفوذ ،مشارکت ،توزیع و هویت مصون سازد.
 -8سطح تاکتیكي قدرت نرم که ناشي از فرهنگ دفاعي و نازلترین سطح از این گونه قدرت برای هر
کشوری است .تقابل اراده و روحیه رزمي ،حماسي و جنگي رزمندگان و نظامیان دو یا چند کشور در میدان
نبرد ،شاکله قدرت نرم را در این سطح نمایان ميکند (نائیني.)31 :2412 ،
چنانکه مشهود است عنصر فرهنگي جامعه در هر سه سطح از قدرت نرم مورد تمرکز و تأکید است .چرا
که دگرگونيهای فرهنگي به تدریج و غیرمحسوس به وقوع ميپیوندد .جوزف نای ،عوامل و مؤلفههای
دریل در جذب دیگران از طریق فرهنگ را برای نیل به اهداف در قدرتنرم چنین بر ميشمارد :قابلیت
جذب عناصر سایر فرهنگها را با انعطاف مناسب و به هنگام داشته باشد .متناسب با نیازهای افراد جامعه
بتواند از رود رشد و پویایي نشان دهد .از ارزشهای پایدار همانند زیبا دوستي و دانش محوری بهرهمند
باشد و قدرت فرهنگي رود را از رهگذر سرایت و اشاعه بروز دهد .از ابزار رسانه و هنرهایي چون فیلم،
سینما ،کتاب ،روزنامه و ...برای تبلیغ تولیدات فرهنگي و جاذبههای آن استفاده کند .نهایتاً اینکه از ارزشهای
عام جهاني با مقبولیت الزم برروردار باشد (نای.)21 :2411 ،
قدرت نرم در دیپلماسي عمومي برای دستیابي به اهداف سیاسي ،بر عموم مردم در کشورهای رارجي
متمرکز ميشود تا بتواند در دیدگاههای افراد و سازمانهای فراملي نفوذ کند .هدف از اِعمال دیپلماسي
عمومي همانا دگرگون سارتن سیاستها و ترجیحات اجتماعي و سیاسي افراد و افكار عمومي در جوامع
دیگر است .بدیهي است که نیل به مقصود و مطلوب در این روند مستلزم شنارت مخاطب و آگاهي از
عالیق ،رواستهها و نیازهای اوست .در این زمینه عنصر تبلیغات کامالً تعیینکننده و مؤثر است .از آنجا که
در دیپلماسي عمومي ،مردم مورد رطاب و هدف قرار ميگیرند ميتوان گفت که فرهنگ بیشترین اثرپذیری
را از آن رواهد داشت .از نظر نای ،قدرت نرم در عرصه سیاست رارجي ایاالت متحده آمریكا به علت اِعمال
سیاستهای یك جانبهگرایانه و گرایش به سلطهطلبي سیاستمداران و زمامداران این کشور در دوره جمهوری
رواهان ،تضعیف شده است (نای.)11 :2414 ،
از آنجا که انقالب اسالمي ایران اصالتاً انقالبي فرهنگ محور و با هدف دگرگوني در نوع نگرش و تفكر
افراد و جوامع شكل گرفته است نظام جمهوری اسالميِ حاصل از آن نیز از دو عنصر فرهنگ و دیپلماسي
قدرت نرم بهرهمند ميباشد .با تكیه بر این ظرفیت ،امكان مخاطب قراردادن همه انسانها برای جمهوری
اسالمي ایران فراهم است .چرا که آموزهها و ارزشهایي که از سوی انقالب اسالمي تبلیغ و ترویج ميشود
مطابق با فطرت بشری است .بنابر آنچه که گذشت یكي از محورهای تبلیغاتي همه کشورها در دنیا ،عرضه

شادماني و همکاران

جایگاه مردم ساالری دیني ....

 001 ......................................................................................

نظام سیاسي رود به دیگر بازیگران محیط بینالملل ميباشد .از همینرو مردم ساالری دیني بهمثابه یك
منبع اساسي قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران بهشمار ميرود.
قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران :عناصر و مؤلفهها

اجزای قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران باید را باید در ریشههای فرهنگي و ارزشهای دیني انقالب
اسالمي جستجو نمود .مفاهیمي از قبیل «عدالت و شهادت» و نیز فرهنگ مبتني بر آموزههای دیني و
مذهبي از مؤلفههای مهم قدرت نرم کشورمان محسوب ميشود .معمار و پایهگذار نظام ،حضرت امام
رمیني(ره) شهادت را بر مبنای مكتب اسالم بهعنوان پیروزی عظیم و سرانجام نیك قلمداد کرده و فرموده
است« :ملتي که شهادت برای او سعادت است پیروز است» (صحیفه نور ،ج .)123 :12یكي از نظریه پردازان
معاصر لیبرال دموکراسي از دو ارزش شهادت و عدالت بهمثابه دوبال تعبیر ميکند و همین دو را موجب
پویایي و مانع زوال این مكتب بر ميشمرد .اکثر نظامهای سیاسي در جهان ،دستیابي به وضع عادالنه و
استقرار عدالت را بهعنوان یك هدف اساسي دنبال ميکنند .تاریخ ایران بهویژه در دوران بعد از ورود اسالم
به این سرزمین ،بستر و زمینهای برای رشد و نزج این دو ارزش بوده است .بعد از برپایي نظام جمهوری
اسالمي نیز همین دو اصل بنیادی یعني تأکید بر اجرای عدالت و منع تبعیض توانست این نظام نوظهور را
از سایر نظامهای سیاسي غربي متمایز و متفاوت جلوه دهد« .نوزیك» در جایگاه یك لیبرال و آزادیرواه
افراطتي ،نابرابری را در شرایط طبیعتي مفروض گرفته و برقتراری امنیت را تنها وظیفته دولت ميداند.
مارکسیستها اجرای عدالت را با حذف مالكیت رصوصي تعقیب ميکنند .نتیجه هر دو نظر ،تعمیق شكاف
اجتماعي و برابری در فقر با استفاده از زور و اجبار است .شهادت طلبي بهعنوان یك ارزش فرهنگيِ برروردار
از ریشههای مذهبي از جریان قیام امام حسین(ع) علیه ظلم و جور سرچشمه ميگیرد .این مهم رود یكي
از عوامل برتری بخش ایران در هشت سال دفاع مقدس بود (ایزدی.)22 :1999 ،
چنانچه کشورهای دیگر از یك نظام سیاسي تلقي فرهنگي حاصل کنند در قالب یك فرهنگ از آن الهام
گرفته و تحت تأثیر قرار ميگیرند .پوشیده نیست که فرهنگ سیاسي بیشتر کشورهای راورمیانه ،تبعي است.
از همینرو مردم ساالری دیني ،ظرفیت و امكان تبدیل شدن به یك الگوی مناسب برای این جوامع را دارد.
«بیگانه ستیزی» یكي دیگر از عناصر قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران است .اغلب کشورهای همسایه
از این ارزش محروم بوده و همواره تحت سلطه و سایه قدرتهای فرامنطقهای مجبور به ررید امنیت رود
هستند .حوادث زیادی در تاریخ ایران به رصوص از عصر قاجار به بعد رخ داده است که به وضوح حاکي از
اهمیت این مؤلفه در حافظه و ذهن ایراني است .شارصهایي از قبیل انقالب مشروطه ،مبارزه با استبداد،
نهضت ملي کردن نفت ،مخالفت با کاپیتوالسیون ،انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي همگي بیانگر اهمیت
استقالل و آزادی در این مرز و بوم است .در سیاست رارجي جمهوری اسالمي ایران اصل «نه شرقي نه
غربي» از این ارزش نشأت گرفته است (دهقاني فیروزآبادی.)201 :2411 ،
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مكتب شیعه در سراسر تاریخ اسالم بهعنوان تنها مذهب مبارز در مسیر دو آرمان عدالت و شهادت طلبي
دررشیده است .در مقابل ،پذیرش اقتدارگرایي و زور در تفكر اهل سنت ،مورد حمایت و تشویق بوده است.
نشانهها و شواهد این مدعا (تن دادن به استبداد) را ميتوان در پذیرش نظریه استیال و لزوم تبعیت از حكم
امام با شمشیر جستجو نمود.
اساسيترین عنصر قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران همانا مردم ساالری دیني است .این عنصر به سان
الگویي نوین از نظام سیاسي بعد از پیروزی انقالب اسالمي پدیدار شد .رویكرد فرهنگي مردم ساالری دیني
به جامعه آشكارا به چشم ميرورد .اما از بدو پیدایش تاکنون از سوی بنگاههای ربرپراکني غرب ،تصویری
واژگون و دیكتاتورمآبانه از آن در جهان نمایش داده شده است .در حاليکه بهگواه واقعیتهای غیرقابل
انكار ،هر دو سال یك انتخابات در جمهوری اسالمي ایران برگزار گردیده و درصد مشارکت سیاسي در آن
نیز نسبت به بسیاری از کشورهای لیبرال غرب افزونتر بوده است .این حقیقت مسلم ،رود گویای وجود
فرهنگ سیاسي مشارکتجو در کشور است .در بخشهای بعد به پایهها و مباني مردم ساالری دیني و نیز
کارآیي آن در جمهوری اسالمي ایران بهعنوان منبع کلیدی قدرت نرم رواهیم پردارت.
مردم ساالري ديني :ويژگيها و نمودها
مردم در انقالب اسالمي ایران نقش نیروی محرکه و عامل اصلي در پیش برندگي نهضت بودند .تنها عنصر
مشترك و وحدت آفرین نیز در میان نیروهای انقالب ،مذهب بود .طبیعي است که که بعد از پیروزی انقالب
هم مهمترین اثرگذاری و تعیینکنندگي را ميبایست همین عنصر در سارتار سیاسي ایفا کند .بر اساس
مردم ساالری دیني حاکمیت از آنِ رداست و از آنجا که رالق متعال به نیازها و نواقص انسان آگاهي دارد
هم اوست که برای تأمین و جبران آنها نیز قوانین و شریعت راصي مقرر کرده است .مطابق این دیدگاه
اراده و رواست مردم صرفاً در قالب احكام دیني قابل قبول است .از آن جهت که مردم ،اسالم را پذیرفتهاند
طبعاً رواهان پیاده شدن دستورات الهي هستند .حتي مشارکتشان در حكومت نیز بر مبنای شریعت محقق
ميشود .با این فرض قطعاً فراتر از چارچوب دیني نیز دررواستي نخواهند داشت .با وجود آنکه مبنای قبول
رأی و نظر شهروندان در مردم ساالری دیني ،تمایل عمومي و مطالبه عمومي آنهاست ولي در عین حال
فضایل و ارزشهای ارالقي نادیده گرفته نميشود .در واقع ميتوان به نوعي برای ارزشها نقش محوری
قائل شد .تا جایيکه به بهانه مردمداری ،حكومت اسالمي نیز نميتواند نسبت به ارزشهای دیني مدارا و
کوتاهي نماید .این مهم در بیان مقام معظم رهبری چنین تصریح شده است« :روشهای کسب قدرت و
حفظ آن باید از طریق روشهای ارالقي باشد .در اسالم به هر قیمتي نميتوان کسب قدرت کرد .روشها
ریلي مهماند» (سایت بیانات رهبر معظم انقالب)
نمونههای موجود در دوران حكومت پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علي(ع) حاکي از این است که
ریشههای مردم ساالری دیني فراتر از انقالب اسالمي است .سیره رسول اعظم(ص) رود بیانگر جایگاه
مردم در دین ميباشد .هیچگونه اجباری از سوی آن حضرت برای اسالم آوردن مردم بهکار گرفته نشد.
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تعدادی از آیات شریفه قرآن کریم نیز بر این واقعیت مسجل ،گواهي ميدهد .چنانکه ميفرماید« :و اگر
رویگردان شوند (غمگین مباش) ،ما تو را حافظ آنان قرار ندادهایم .وظیفه تو تنها ابال غ رسالت است» (شوری/
 .)03تكلیف پیامبر(ص) صرفاً ابال غ و تبلیغ شریعت و هدایت است و قبول یا نكول آن بر عهده رود مردم
است .البته اینگونه نیست که هر آنچه مردم انتخاب کردند حق باشد یا حق شود ،بلكه بعد از ارائه حق ،آنها
یا ميپذیرند و به آن متعهد ميشوند یا از آن روی بر ميگردانند .اما این موضوع مربوط به مقام نبوت
پیامبر(ص) ميباشد .جنبه دیگر ،جایگاه مردم در حكومت ایشان است که با هجرت به یثرب آغاز شد .مردم
در برپایي امامت و والیت آن حضرت دو تأثیر مهم داشتند :نخست ،مسئولیت و پذیرش مردم (جوادی آملي،
 .)101 :2443مردم با پذیرش مشتاقانه برنامهها و دستورات دیني مؤثرترین نقش رود را در تحقق والیت
پیامبر(ص) ایفا کردند .بيتردید نميتوان این واقعه را یك رابطه قراردادی تلقي کرد .چرا که تا احساس
تعلق و گرایش قلبي به اصول بهوجود نميآمد ،وابستگي و وفاداری به حكومت نبي(ص) نیز پیدا نميشد.
دوم ،مردم در این نظام به معنای واقعي کلمه مشارکت عملي و حضور ملموس داشتند .در این حكومت،
پذیرش انفعالي و تعلق اجباری جایي نداشت .نشان بارز آن نیز همانا همراهي و همدلي مردم در جنگ با
دشمنان به منظور حفظ ارزشهای الهي و تالش برای کسب قدرت و اقتدار در جهت اجرای این ارزشها
بهصورت آشكار بود .غیرمسلمانان هم در حكومت اسالمي پیامبر(ص) در ازای برقراری امنیت آنان نقش
پررنگ داشتند .قانون اساسي مدینه شامل  01ماده بود که دو اصل «برابری و وحدت» در آن گویای عمومي
بودن قانون ميباشد (فیرحي.)126 :2412 ،
پیامبر اکرم(ص) در روند تبلیغ آیین اسالم برای تحقق جامعه اسالمي همواره ارکان و الزاماتي را مدنظر
داشت .ایمان آزادانه ،پذیرش آگاهانه ،انتخاب شریعت ،استقامت بر اعتقاد و نیز مشارکت و حمایت از اقتدار
را ميتوان پارهای از رصوصیات جامعه مردمي مدینه النبي(ص) برشمرد .مردم همانگونه که در تأسیس
نظام اسالمي همراه پیامبر(ص) بودند در استمرار حرکت و دفاع کیان حكومت اسالمي نیز وفادارانه بهعنوان
یك رکن باقي ماندند .با این وصف جمع ردا و مردم در حكومت ،ممتنع و محال نیست .چرا که ردمت به
مردم در چنین جامعهای صرفاً برای اجرای قوانین و دستورات الهي در قالب یك هدف مقدس است .از
همینرو مردم مهمترین جایگاه و نقش را بر عهده داشتند (حاجي صادقي .)12 :مردم ساالری دیني ناظر به
الگویي از حكومت است که با بررورداری همزمان از مشروعیت الهي و مقبولیت مردمي در چارچوب شریعت
وحیاني بنا شده است .در این جامعه ،حق مداری ،ردمت محوری و ایجاد زمینه برای رشد و تعالي مادی و
معنوی مباني اصلي کارکرد حكومت و ارتباط آن با مردم را شكل ميدهد (درویش .)1 :2448 ،امام علي(ع)
در گفتار و کردار رود ضمن توجه دادن مخاطبان به مردم ساالری ،شرط تحقق حكومت صالح را رواست
و حمایت اکثریت مردم یك جامعه ميداند .چنانکه ميفرماید« :به جانم قسم ،اگر امامت به جز با حضور
همه مردم برپا نشود پس چنین امری امكانپذیر نیست .بلكه آن مردمي که حضور یافتهاند از طرف غایبین
نیز تصمیمگیری ميکنند و کسي که حاضر بوده است حق عدول از تصمیم رود را ندارد و آن کسي هم که
غایب بوده حق آن را از رودش سلب نموده است» (نهجالبالغه ،رطبه  .)112بعد از قتل رلیفه سوم ،تأکید
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امام علي(ع) بر این معنا اوج ميگیرد .به دنبال اصرار و فشار مردم برای قبول رالفت از سوی ایشان ،آن
حضرت از پذیرفتن حكومت امتناع کرد که نهایتاً مشروط به حضور همگان در مسجد و واگذاری رالفت
بهصورت علني و رسمي گردید .حتي امام(ع) برای آنکه تصور تمایل و رغبت ایشان به حكومت پدید نیاید
از مدینه رارج شد (شیخ مفید .)123 :1991 ،جایگاه توده مردم در برابر حاکم و حقوق شایسته آنها همواره
در نهج البالغه مورد سفارش اکید بوده است .بهگونهای که از حكمران و امام جامعه بهمثابه پاسبان حقوق
آنها تعبیر شده است .اگر بناست که حكمران و مردم یكي در ردمت دیگری باشد این حكمران است که
نسبت به توده محكوم است و نه بالعكس (مطهری .)102 :2443 ،چنین شواهد تاریخي به روشني ریشهدار
بودن موضوع مردم ساالری دیني را نشان ميدهد .در جمهوری اسالمي ایران ،قانون اساسي به منزله
چارچوب نظام است که در متن و بطن آن به مردم ساالری توجه و تكیه شده و آشكارا حقوق سیاسي
شهروندان همچون مشارکت و نظارت همگاني را بهعنوان حقوق مردم برشمرده است .در قانون اساسي
کشورمان صراحتاً به این موضوع اشاره شده است .چنانکه در اصل ششم ميگوید« :در جمهوری اسالمي
ایران امور کشور باید به اتكای آرای عمومي اداره شود .از راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمي ،اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسي» (شعباني .)148 :2441 ،احزاب
و گروههایي سیاسي نیز مشمول این مشارکت سیاسي هستند .در اندیشه امام رمیني(ره) پایهگذار جمهوری
اسالمي ،توجه به مردم ساالری دیني از جایگاه ویژهای برروردار است .از نظر امام(ره) مفهوم مردم ساالری
ميتواند به دوگونه تبیین شود .نخست ،دموکراسي مطلوب و مثبت و دیگری دموکراسي نامطلوب ،غیرحقیقي
و جعلي .ایشان گونه دوم را که در غرب رایج شده است به معنای حقیقي آن دموکراسي نميداند .رصوصیات
مردم ساالری مطلوب از دیدگاه امام(ره) عبارت است از:
 -1منافات با دیكتاتوری و استبداد :حضرت امام رمیني(ره) تحقق دموکراسي را در زمان حاکمیت
دیكتاتوری ناممكن ميداند و معتقداست که« :اصل دموکراسي در تضاد با رژیم شاه قرار دارد» .و یا اینکه:
«دست از مبارزه بر نميداریم تا حكومت دموکراسي به معنای واقعي آن جایگزین استبداد شود» (صحیفه
امام ،ج.)14 :2
 -2ضمانت آزادی و حفاظت از آن :امام رمیني(ره) یكي دیگر از رصوصیات دموکراسي مطلوب را تأمین
آزادی افراد و حفظ آن در برابر موانع تحقق آزادی ميداند .در دیدگاه ایشان بر اساس مدعای راستین «هیچ
کس مثل اسالم ،آزادی طلب نیست» مردم ساالری مطلوب ،واجد دو نوع آزادی موجود ميباشد :یكي
آزادی در مشارکت سیاسي که مصداق بارز آن همانا آزادی مردم در انتخابات بهعنوان مبنای مردم ساالری
و دیگری آزادی در عقیده و بیان که دموکراسي مطلوب همواره باني و حافظ آن است .چنانکه اشاره دارد:
«در اسالم ،آزادی مندرج است .مردم در بیان عقاید آزادند» .محدوده آزادی مورد نظر امام ،انحراف انسانها
از مسیر صحیح و همكاری با دشمنان نظام است .به عبارت دیگر در دموکراسي مطلوب ایشان ،آزادی عقیده
و بیان تا جایي به رسمیت شنارته و ضمانت ميشود که موجب انحراف اذهان و سوءاستفاده دشمنان نظام
نشود» (صحیفه امام ،ج.)260 :3
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 -8برراسته از اسالم و الهام از آن :مردم ساالری مطلوب با دین اسالم ارتباط و پیوستگي عمیق دارد.
فقط تحت عنوان اسالم است که دموکراسي واقعي ،مندرج و قابل پیاده شدن است .امام رمیني(ره) تنها
دموکراسي حقیقي را همانا دموکراسي موجود در اسالم ذکر ميکند و معتقد است که« :ما دنیا را رواهیم
فهماند که معني دموکراسي چیست» (صحیفه امام ،ج .)280 :3از نظر ایشان یگانه الگوی مناسب برای
دموکراسي مطلوب همان نظام حكومتي نبوی و علوی است« :حكومت صدراسالم یك رژیم دموکراسي
بوده بهگونهای که دموکراسيهای امروزی نميتوانند مانند آن شوند» (صحیفه امام ،ج .)289 :3در بیان
دیگری نیز دررصوص برداشتها و تفسیرهای مختلف از قوانین اسالم ميفرماید« :قوانین اساسي اسالم
انعطاف ندارد اما سایر آنها با نظرهای راصي انعطاف دارد و ميتواند همه انحاء دموکراسي را تضمین کند»
(صحیفه امام ،ج .)18 :8مقصود اساسي و هدف اصلي در دموکراسي مطلوب امام ،تالش برای جلب رضای
رداوند و کسب رضایت مردم است .این دموکراسي ،مقبول مردم بوده و آنها نیز از جان و دل با آن موافقند.
به اشتباه رود اعتراف کرده و از تصمیمهای نادرست عدول ميکند .در برابر قانون مطیع بوده و در محدوده
آن عمل ميکند .به آراء و افكار عمومي احترام گذاشته و در مقابل رواستههای شرعي و قانوني مردم تسلیم
ميباشد .متكي به آراء ملت هست و بیشترین توجه رود را به قشر ضعیف جامعه معطوف ميدارد .نسبت به
آحاد جامعه فروتن و به مشارکت آنان در مسائل کشور معتقد است .مردم به راحتي ميتوانند با مسئوالن
حكومت ارتباط برقرار کنند (صحیفه امام ،ج  161 :11و ج  .)241 :13جایگاه ویژه مردم ساالری دیني در
بیانات و نظرات حضرت آیت اهلل رامنهای رهبر معظم انقالب اسالمي نیز آشكارا مشهود است .تأکیدات و
تصریحات ایشان از زمان امامت جمعه تهران و ریاست جمهوری به وضوح ،جنبههای عملي و ملموس این
مفهوم را بازتاب ميدهد .چنانکه اشاره دارد« :مردمي بودن حكومت یعني نقش دادن مردم در حكومت...
مبنای حكومت اسالمي همان ردمت کردن به مردم است .آنچه برای حاکم مطرح است منافع عامه مردم
است ....اسالم به هر دو معنا دارای حكومت مردمي است» (در مكتب جمعه .)1 :1991 ،در موارد دیگری
نیز ایشان ضمن تفسیر و تشریح مردم ساالری یادآور ميشود« :اعتنا کردن به رواستههای مردم ،درك
کردن حرفها و دردهای آنان و میدان دادن به آنها .اجتماع مردم ساالری یعني تجلي حضور مردم در
صحنهها که تصمیم ميگیرند و انتخاب ميکنند .اصل تشخیص اینکه چه نظامي در کشور سرکار بیاید،
این را امام به رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند .این هم در دنیا سابقه نداشت .در هیچ انقالبي ما ندیدیم و
نشنیدیم که انتخاب نوع نظام را به عهده مردم بگذارند .حكومت متعلق است به مردمي که اکثریت عظیم
جامعه را تشكیل دادهاند .حكومت برای عامه و توده آنهاست .کساني را که رأس کار ميگذارند ،همانطور
که امام بارها رطاب به مسئوالن و مأموران دولتي گفتند :مردم شما را از زندان بیرون آوردند و بر مسند
اداره کشور نشاندند» (در مكتب جمعه.)210 : 1991 ،
از دیدگاه رهبر انقالب ،نقش داشتن مردم در حكومت ،پایه مردمداری حاکمیت را شكل ميدهد .از همین
رو در تبیین مردم ساالری دیني فقط ردمت صِرف به شهروندان مطرح نیست .از آن جهت که مردم ساالری
در کشور صبغه دیني و اسالمي نیز دارد پس مطلق نیست .ایشان در بیان دیگری معنای مردم ساالری را
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چنین تشریح ميکند« :در جامعهای که مردم آن به ردا اعتقاد دارند حكومت آن باید بر اساس مكتب باشد.
یعني حكومت اسالم و شریعت اسالمي .احكام و دستورات دیني باید بر زندگي مردم حاکم باشد و برای
اجرای آن در جامعه کسي مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلي فقاهت و عدالت
باشد» (سخنراني ،2444 ،تفرش) .مزیتهای مردم ساالری دیني را ميتوان چنین برشمرد :نخست ،حاکمیت
رداوند در چنین نظامي .دوم ،وجود شرایط و صالحیتهای راص حاکمان و ردمتگزاری برای ملت .فلسفه
مسئولیت یافتن مسئوالن در اسالم همانا کار برای مردم است .سوم ،تكیه نظام بر بینش و آگاهي مردم.
چهارم ،مشروط شدن مشروعیت نظام به قبول مردم .در مردم ساالری دیني عقیده ،ایمان ،عواطف و آرای
مردم با نظام سیاسي پیوند رورده است.
رصوصیات مردم ساالری دیني عبارت است از:
 -1مشارکت عمومي :رداوند بر هستي حاکم است و انسان را نیز نسبت سرنوشت رود دارای انتخاب،
ارتیار و اراده قرار است .از این رو امور کشور در چنین نظامي بر مبنای آراء عمومي اداره ميشود .تردیدی
نیست که مقدمه و الزمه تحقق مشارکت عمومي نیز رشد سیاسي مردم ميباشد.
 -2قانون محوری :رعایت قوانی ني شرعي و عمل به آنها در دین اسالم واجب است .از نظر مقام معظم
رهبری نیل به آرمانها و اهداف از طریق قانون و عدالت امكانپذیر است .همه آحاد جامعه ميبایست در
برابر قانون و بهرهبرداری از منابع میهن اسالمي دارای امكانات یكسان و عادالنه باشند.
 -8شایسته ساالری :در حكومت اسالمي کارگزاران باید عادلترین ،آگاهترین و با تدبیرترین افراد باشند.
رهبر انقالب ،دو صفت حاکم را همان صالحیتهای تعیین شده در اسالم و قبول مردم قلمداد ميکند.
 -0نظارت و مشورت :حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کارگزاران ،وظیفه مهم شهروندان پس از
شكلگیری حكومت اسالمي است .در این جامعه ميبایست حاکم از نقطه نظرات مردم در رصوص
موضوعات مطلع باشد .قرآن کریم در این باره اکیداً تصریح و داللت دارد« :مؤمنان ،امورشان را براساس
شورا انجام ميدهند» (شوری)3 :
 -1در جامعه مبتني بر مردم ساالری دیني ،حكومت باید رشد معنوی و پیشرفت مادی را همزمان در
نظر داشته باشد .این مهم یكي از تمایزات و تفاوتهای اصلي مردم ساالری دیني با الگوهای غربي است
(اسحاقي)1-12 :2443 ،
آنچه که ذکر شد صرفاً مواردی از بنیادیترین ا صول مردم ساالری دیني ا ست .مو ضوع کارآیي این
روش حكومتي از دیگر مباحث بخشهای پیشرو رواهد بود .بدیهي استتتت معیار و شتتتارص ستتتنجش
کارآمدی یك شیوه حكومتي ،قابلیت برنامهریزی برای تحقق اهداف و میزان د ستیابي به آنها در واقعیت
جامعه است .در بخش بعد عالوه بر کندوکاوی در کارآیي مردم ساالری دیني ،راههای تقویت و تعمیق آن
نیز مورد بررسي قرار ميگیرد.
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قدرت نرم مردم ساالري ديني :جامعه هدف و مخاطبین
نخستیتن مترحله از بحث پیترامتون جامعته هتدف مردمساالری دینتي و جلبنظر مخاطبیتن ،مرحله
«تأثیرگذاری» ميباشد .پر واضح است که تناسب میان فرهنگ عمومي و پذیرش سیاسي دارای اهمیت
راصي است« .قانعکردن مردم به اقبال و قبول مردم ساالری دیني بهعنوان نظامي مطلوب (که رود با
مشروعیت زایي نیز مرتبط است) مسئله محوری را شكل ميدهد .زمانيکه مردم ساالری دیني بهمثابه یك
منبع کلیدی قدرت نرم محسوب ميشود دو گروه از جامعه هدف تعریف ميشود .یكي مردم دارل کشور و
دیگری افكار عمومي بیرون و نخبگان رارجي .یقیناً مقبول افتادن یك نظام در رارج از کشور ،اثر مهمي
در تثبیت و ارتقاء مشروعیت آن دارد .در منظومه فكری مردم ساالری دیني بهرهمندی مخاطب از رودآگاهي
سیاسيِ مطلوب ،اثر تعییینکنندهای دارد .از همینرو در ابتدا مؤلفههای نظام سیاسيِ مورد پسند مخاطب را
شناسایي و سپس عناصر رود را به او عرضه ميکند .در اینجا ،عنصر فرهنگي مردم ساالری دیني جلوه و
جلب توجه ميکند .لذا رصایصي تبلیغ ميشود که بیشترین جاذبه را در مخاطب پدید آورد (مصباح یزدی،
 .)182 :2444که نمونه بارز آن را ميتوان در جذابیت فوقالعاده موضوع رعایت حقوق بشر برای مخاطب
در شرایط فعلي دنیا مثال زد .دفاع از حقوق اقلیتها و آزادی مذهبي در جامعه ،مهمترین مؤلفه تبلیغي در
وضعیت کنوني است .همانگونه که نظامهای غربي از این مبحث در راستای اشاعه نظامهای سیاسي رود
بهرهبرداری ميکنند .از نظر مقبولیت و حمایت دارلي نیز تحقق اهدافِ وعده داده شده بیشترین تأثیر را در
مخاطب دارد .نتیجه طبیعي این دو ،بازرورد مثبت و نهایتاً افزایش مشروعیت رواهد بود.
 -0مردم ساالری دیني :شارصها و پایههای اثرگذار
ابعاد منطقهای و فرامنطقهای در تحلیل این بخش ميبایست در نظر گرفته شود .جمهوری اسالمي ایران
به لحاظ ابعاد منطقهای در همسایگي کشورهایي است که نظامهای اقتدارگرا بر آن حاکمند .مردمي که در
زندگي سیاسي رود مشارکت تعیین کننده را تجربه و احساس ميکنند نميتوانند عناصر اقتدارگرا را بپذیرند.
از همینرو ميتوان یك موقعیت ژئو فرهنگي مهم را برای ایران در میان بازیگران منطقهای اقتدارگرا ترسیم
نمود .بعد از وقوع موجگذاری در راورمیانه و شمال آفریقا در سالهای اریر و ایجاد چالشهای جدی برای
نظامهای سیاسي اقتدارگرا این مهم برجستگي مضاعفي یافت .اثرگذاری جمهوری اسالمي ایران در وضعیت
جدید با تشویق و کم به این موجگذاری ،دوچندان شده است .بهرصوص که بیداری اسالمي از جمله
پایههای اساسي این دوره بهشمار ميرود (زماني .)29 :2410 ،ابعاد فرامنطقهای این حمایت نیز حائز اهمیت
است .مخالفت ایران با رژیمهای اقتدارگرا ،سیاستهای دشمنان اروپایي و امریكایي را در توجیه سیاستهای
رود برای دشمني با ایران در درون مشكل ميسازد .زیرا که افكار عمومي و نخبگان این کشورها به وضوح
مخالفت ایران بهعنوان یك نظام دموکراتیك را با رژیمهای اقتدارگرا مشاهده و درك ميکنند.
در یك نگاه کالن ،شارصها و پایههای مردم ساالری دیني بهویژه موارد مرتبط با حوزه فرهنگ بر
مخاطبان برون مرزی و افكار عمومي دنیا عبارت است از:
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 -1متأثر سارتن پروسهگذار در راورمیانه و شمال آفریقا که البته با توجه به اشتراکات دیني ،فرهنگي و
تاریخي فراوان ایران و کشورهای درگیر ،پیامدهای وسیعتر و عمیقتری به همراه دارد .روشن است هر نظام
جدیدی که در این کشورها روی کار آید ناچار است ابعاد فرهنگ اسالمي و دیني را لحاظ نماید (زماني،
.)31
 -2توسعه مناسبات با غرب .از آنجا که جمهوری اسالمي ایران بهعنوان نظامي مردمي به رسمیت
شنارته شده است این موضوع ميتواند حداقل بهطور نمادین میزان مقبولیت آن را در میان نظامها و
فرهنگهای سیاسي مشارکت طلبانه افزایش دهد .عالوه بر آن زمینه را برای تأثیر فرهنگي در روابط
بینالملل نیز فراهم ميآورد.
 -8تأثیرگذاری بر افكارعمومي و نخبگان غرب .بدیهي است در این عرصه نقش رسانههای برون مرزی
بهویژه در انعكاس فرآیندهای دموکراتیك در کشور از قبیل مناظرات انتخاباتي و برگزاری انتخابات بدون
حاشیه پررنگ ميباشد.
از جنبه دارلي هم شارصهای اثربخشي مردم ساالری دیني حائز اهمیت است .چرا که با فراهم سارتن
فرآیند تأیید و تثبیت مشروعیت نظام و همچنین ترویج و نهادینهسازی فرهنگ مشارکت جویانه ،نتایج زیر
را در بردارد:
 -1تقویت همبستگي ملي از طریق تأکید بر عناصر مشترك مردمي بهرصوص دین و سرزمین .ایران
را ميبایست بهمثابه یك کشور یكپارچه و نه صِرفاً یك محدوده جغرافیایي در اذهان تداعي کرد .از این
رهگذر ،ميتوان همگني و پیوستگي موجود در درون جامعه را به سان یك دستاورد اساسي و سرمایه بيبدیل
برای نظام اسالمي در فرآیند قدرت نرم بهصورت بهینه مورد استفاده قرار داد.
 -2گسترش مشارکت سیاسي :انتخابات و دیگر مظاهر فرآیندهای سیاسي که شامل حضور و مشارکت
اقلیتهای دیني نیز ميشود یكي از راهكارهای نیل به این هدف است .چنانکه از بدو انقالب با رفراندوم
نظام جمهوری اسالمي و تاکنون (تجدید در هر دو سال یكبار) قدرت مردم ساالری دیني با حس مشارکت
همگاني همراه بوده است .این واقعیت به نوبه رود برجستهترین بعد فرهنگ سیاسي یك ملت محسوب
ميگردد.
 -8تقویت نهادهای مدني :اصل  26قانون اساسي ،آزادی احزاب ،جمعیتها و انجمنهای سیاسي را به
رسمیت شنارته است.
مردم ساالري ديني :عملکرد و کارآيي
در هر نظام سیاسي ،عملكرد گذشته و نیزکارآیي حال و آینده حكومت همواره مورد توجه بوده است .فرآیند
دستیابي به اهداف در قالب کارنامه و عملكرد حكومت تعریف ميشود .میزان توانمندی و ظرفیت نیل به
مقاصد نیز در چارچوب کارآیي تبیین ميگردد .موفقیت در ابعاد عیني و عملي برای تحقق اهداف و برنامههای
رود و نیز اهتمام به وضعیت مادی و معنوی شهروندان از جنبههای بارز این مسئله است .نتایج و پیامدهای
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قابل مشاهده نهادهای اجتماعي که از درون سارتار بیرون ميآید و متأثر از آن است مفهوم کلي کارکرد
حكومت را بیان ميکند (فكوری .)13 :2414 ،در مردم ساالری دیني نسبت به سایر نظامهای سیاسي
معاصر ،کارآمدی از جایگاه راصي برروردار است .زیرا که این نظام مدعي است در مقابل نظامهای لیبرال
دموکراسي بهمثابه یك بدیل ،رقیب و حریف ابراز وجود کرده است .از همینرو کارآمدی آن در ظهور این
حكومت بهعنوان یك قدرت نرم بسیار اثرگذار است .اصطالح کارآیي در فرهنگ علوم سیاسي به اثربخشي،
توانایي نفوذ ،کفایت ،قابلیت و لیاقت معنا شده است (آقابخشي .)006 :2444 ،بهطور رالصه ميتوان کارآیي
را چنین تعریف کرد« :موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع» .در مردم ساالری دیني ،اهدافي
که دنبال ميشود عبارت است از :ایجاد امنیت ،استقرار عدالت ،تأمین رفاه عمومي ،احیای حق ،امحاء باطل
و مناسبات صحیح بین حكومت و مردم .بدیهي است که نیل به اهداف نیز نسبي بوده و هیچگاه یك نظام
سیاسي امكان دستیابي به مقاصد رود را بهطور کامل و مطلق بهدست نیاورده است.
الف) کارآیي سیاسي مردم ساالری دیني
مردم هر کشوری کارآیي نظام سیاسي رود را با شارصهای گوناگوني ارزیابي و تأیید ميکنند .از جمله
این شارصها مشروعیت است .بيتردید نمونه بارز معیارهای تأیید مردمي در کارآیي نظام سیاسي همانا
انتخابات و مشارکت شهروندان در آن است .در جمهوری اسالمي ایران چنین سازوکارهایي پیشبیني و
بارها پیاده گردیده است .در هر دو سال یكبار فرآیند انتخابات در کشورمان صورت ميپذیرد .بهعبارت
دیگر« :کارآیي باالی نظامكکسب مشروعیتكکارآیي باالی نظام» که تسلسل و زنجیره روشني را به نمایش
ميگذارد .در جمهوری اسالمي ایران ،فرهنگ مردم از اقتدارپذیری با سابقه عدم تجربه سیاسي ملي به
مشارکت جویانه تغییر یافته و نخستین هدف نظام سیاسي جدید تاکنون محقق و به مرور نهادینه شده است
(نورورزی.)116 :2410 ،
فراهم سارتن بستر و شرایط مناسب برای ایفای نقش مردم در فرآیند سیاسي کشور یكي از مهمترین
دستاوردهای جمهوری اسالمي است .اولین نتیجه این واقعیت ،رأیگیری برای قانون اساسي و تأیید 93/2
درصدی آن بهوسیله مردم بود که حاکي از نزدیكي نظام جدید به ایدهآل ذهني جامعه است .عمده مناصب
سیاسي و همه مسئولیتهای اجرایي کشور از طریق انتخابات تعیین تكلیف ميشوند .مردم کشورمان در
مقایسه با کشورهای دموکراتیك ،مشارکت چشمگیری در انتخابات دارند که رود بیانگر حمایت گسترده از
نظام مردم ساالری دیني است .جدول ( )1و ( )2میزان مشارکت مردمي را در انتخابات ریاست جمهوری و
مجلس شورای اسالمي نشان ميدهد .پشتیباني پیوسته مردم از نظام مردم ساالری دیني در ایران آنگاه
اهمیت ميشود که این میزان از مشارکت شهروندان با نظامهای لیبرال دموکرات مقایسه شود (جدول .)8
ضمن اینکه در پارهای از کشورها مانند ایتالیا و استرالیا شرکت در انتخابات اجباری است و درصد باالی
مشارکت نیز معلول وجود همین قانون است.
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جدول  :1درصد مشارکت مردم در انتخابات ادوار رياست جمهوري
درصد مشارکت
61/36
62/20
10/26
10/13
10/16
14/66
16/66
61/11
62/66
16/32
31
12،3
18،1

رئیس جمهور منتخب
ابوالحسن بنيصدر
محمدعلي رجایي
سیدعلي رامنهای
سید علي رامنهای
اکبر هاشمي رفسنجاني
اکبر هاشمي رفسنجاني
سید محمد راتمي
سید محمد راتمي
------------------محمود احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد
حسن روحاني
حسن روحاني

دوره
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم  /اول
نهم  /دوم
دهم
یازدهم
دوازدهم

منبع( :سایت ربرگزاری فارس)
جدول  :2درصد مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس شوراي اسالمي
دوره مجلس
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
منبع( :سایت ربرگزاری فارس)

درصد مشارکت
12
60
64
13
11
69
11
11
60
62
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جدول  :3مقايسه درصد مشارکت مردم در برخي کشورها با ايران
ردیف

کشور

سال

درصد مشارکت

نوع انتخابات

1
2
8
0
1
6

فرانسه
آمریكا
کانادا
آلمان
ایتالیا
انگلستان

2411
2416
2411
2411
2413
2416

11
11
61/34
61/21
10/11
68/20

ریاست جمهوری
ریاست جمهوری
پارلماني
پارلماني
پارلماني
پارلماني

منبع( :سایت ربرگزاری مشرق)

با وجود آنکه در هر دو سال یكبار انتخابات با مشارکت گسترده مردم انجام ميشود رسانههای بیگانه
بهصورت هدفمند و متعمدانه ،جمهوری اسالمي ایران را در نزد مخاطبان رود به دیكتاتوری متهم ميکنند.
القائات غیرواقعي و ربرپراکنيهای عناد آلود این رسانهها که عمدتاً به مخالفان جمهوری اسالمي وابسته
هستند ناشي از مفروض انگاشتن لیبرال دموکراسي غرب و نقد غیرمنصفانه در این چارچوب است .فرهنگ
تكثرگرایي سیاسي نیز عالوه بر انتخابات در مردم ساالری دیني به وضوح قابل درك و مشاهده است .الزمه
وجود این ویژگي مهم در جامعه اسالمي ،نداشتن عناد و عدم محاربه با نظام مستقر است که در قانون
اساسي صراحتاً ذکر گردیده است .تردیدی نیست که یكي از پایههای تبلیغاتي احزاب غیراسالمي ،مخالفت
با ارزشهای دیني ميباشد .در صورتيکه حراست از دین و تعمیق ارزشهای اسالمي در جامعه یكي از
تأکیدات و تصریحات قانون اساسي در نظام مردم ساالری دیني است (فیرحي.)61 :2411 ،
متفكران لیبرال دموکراسي هم رود به این نكته اساسي اعتراف دارند .اینان تساهل در لیبرال دموکراسي
را با احزابي که مخالف تساهل و ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیك هستید غیرممكن ميدانند (پوپر:1993 ،
.)189
با همته موانتع و چالشهایي که از بیترون افكنده ميشتود برگزاری انتخابات و انعكاس آن در رارج از
مرزهای ملي موجب رنثيسازی اتهام دیكتاتوری ميشود .انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره اریر و
تبریك رؤسای کشورها به رئیس جمهور متتخب و نیز حضور در مراسم تحلیف مصداق تأثیر مثبت این اهرم
است .واقعیتهای فوق در درون رود به نوعي اذعان به پذیرش و مشروعیت نظام مردم ساالری و به
رسمیت شنارتن سازوکار انتخابات در چنین نظامي است .موضوع مهم دیگر در انتخابات دو دوره اریر
بيحاشیه بودن آن و حضور نامزدهای مختلف بود .توجه مردم ساالری دیني به امنیت دارلي و رارجي مردم
از دیگر ابعاد کارآیي آن است .بر کسي پوشیده نیست که از آغاز تأسیس جمهوری اسالمي تاکنون هجمهها
و توطئهها -جنگ تحمیلي ،ریانتهای منافقین و عناصر معاند دارلي -از سوی کشورهای دشمن همواره
ثبات نظام سیاستي مستقتر را مورد هتدف قرار داده است .در عیتن حال ،این نظام به شهادت و داللت
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واقعیتهای غیرقابل انكار یكي از باثباتترین نظامهای سیاسي بهویژه در راورمیانه است و این در حالي
است که دیكتاتور بودن هر نظامي رود تهدیدی برای مردم آن است.
ب) کارآیي فرهنگي مردم ساالری دیني
فرهنگ عمومي هر جامعهای با نظام سیاسي رود بهمثابه یك فرهنگ سیاسي تعامل و ارتباط مستقیم
دارد .چنانچه پذیرش اقتدارگرایي ،فرهنگ عموميِ حاکم بر مردم باشد فرهنگ سیاسيِ موجود هم حالتي
تبعي و انفعالي به رود ميگیرد و در نتیجه نظام سیاسيِ حاصل از آن نیز اقتدارگرا رواهد بود .روشن است
که در این چرره هر کدام مقوم دیگری ميشود .فرهنگ سیاسي و فرهنگ عمومي ،دو نماد نظام سیاسي
در صورتهای جزئي و کلي آن است .نمونه آن را ميتوان در پذیرش تستاهل عقایتد گوناگون از ستوی
فرهنگ عمومي در جوامع لیبرال دموکرات یافت (آلموند.)31 :2412 ،
پرواضح است که هر نظام سیاسي به منظور حفظ و تقویت حاکمیت و مشروعیت رود به فرهنگ سیاسي
راصي احتیاج دارد تا با بهرهگیری از فرهنگ عمومي مردم ثبات رود را تأمین سازد .فرآیند جمعي تاریخ
زندگي یك ملت ،قلمرو ذهني سازمان یافتهای را درباره سیاست در هر نظام سیاسي بهوجود ميآورد که با
سارتیابي و معنابخشي ،نهادهای متناسب را ایجاد کرده و مسیر جامعهپذیری را هدایت ميکند .هدف اولیه
انقالب ایران ،تشكیل نظام اسالمي مبتني بر تاریخ ملت با رویكردی فرهنگي بود .از همینرو موفق به
تأسیس نظام مردم ساالر برپایه آموزههای دیني شد .اندك تأملي در این واقعیت ميتواند تفاوت کارکرد
فرهنگي نظام اسالمي را با نظام استبدادی آشكار کند .اطاعتپذیری ،هم رنگي با جماعت ،سلطهپذیری،
بياعتمادی و ضعف وجدان ملي از محصوالت و نتایج نظام استبدادی است .در صورتيکه نظام اسالمي،
ابعاد و پیامدهای فرهنگي استبداد را به کلي متحول نمود (میری .)8 :2411 ،آنگاه که این آثار و نتایج،
سیاست رارجي ایران را در روابط با کشورهای دیگر و جنبشهای آزادی بخش تحت تأثیر رود قرار داد بعد
فرهنگي مردم ساالری دیني به مراتب روشنتر و عمیقتر نمایان گردید .اگر مبارزه با استكبار و سلطه و نیز
حمایت از مظلوم را عناصر فرهنگي یك ملت بر شماریم همه آنها در سیاست رارجي جمهوری اسالمي
ایران متبلوراست .اولویت فرهنگي سیاست رارجي ایران در اصول  112تا  111قانون اساسي مطرح گردیده
است .اصل  110اِشعار ميدارد« :جمهوری اسالمي ایران ،سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان رود
ميداند و استقالل ،آزادی و حكومت عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد .از اینرو بدون درالت در امور
دارلي ملتهای دیگر ،از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از دنیا حمایت
ميکند» (ازغندی .)21 :2414 ،با این وصف ،تردیدی نیست که مهمترین تأثیرگذاری مردم ساالری دیني
بهعنوان یكي از ابعاد قدرت نرم ،جنبه فرهنگي آن است .از آنجا که ایران با کشورهای همجوار رود
قرابتهای فرهنگي بیشتری و در نتیجه تأثیرگذاری افزونتری ميباشد بعد فرهنگي نظام سیاسي برای
«همسایگي» اهمیت باالتری قائل است.
اسالمي بودن بهعنوان فرهنگ دیني مشترك ،عامل اصلي در توسعه و تعمیق ارتباط ایران با همسایگان
ميباشد .اما از آنجا که در این کشورها اقتدارگرایي ،نظاميگرایي و فرهنگ سیاسي انقیاد حاکم است ،نظام
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سیاسي متفاوتي از فرهنگ مشترك بهوجود آمده است .از طرفي اصليترین پیامد انقالب اسالمي ،اثرات
فرهنگي آن در جامعه استبدادزده و انقیادپذیر ایران بود که این مهم رود ،بستر مشارکت سیاسي (یكي از
مؤلفههای فرهنگ سیاسي) را فراهم سارت (امیني .)11 :2411 ،از همینرو ایران ظرفیت مناسبي برای
الگوبخشي موفق به کشورهای همسایه است .دیگر پیامد فرهنگي و ارمغان مردم ساالری در ایران ،مشارکت
سی اسي زنان بود .آن هم در شرایطي که عمده همسایگان فاقد این مؤلفه هستند .دگرگوني در باورهای
سیاسي شهروندان از دیگر تغییرات فرهنگي قلمداد ميشود .چرا که بخشي از فرهنگ عمومي یك جامعه
را باورها شكل ميدهند .بر اساس آنچه که گذشت کارآیي فرهنگي نظام مردم ساالری دیني از سایر
کارکردهای آن حیاتيتر است .زیرا که اثرات و نتایج فرهنگي سیال بوده و ميتواند فراتر از مرزها بر افكار
عمومي همسایگان و حتي کشورها فرامنطقه تأثیر بگذارد .بيشك در این شرایط ،تبلیغات اهمیت مضاعفي
ميیابد .چنانکه بیشترین نقش در پذیرش لیبرال دموکراسي غربي از آنِ رسانه ميباشد .این موضوع برای
نظام اسالمي ایران نیز از جایگاه راصي برروردار است .از سال  2414کشورهای عربي با پدیدهای به نام
بهار عربي یا بیداری اسالمي مواجه شدند که رود زمینهای برای اقبال به نظام مردم ساالری دیني در این
کشورها بهشمار ميرود .به رصوص آنکه تمام این کشورها از یك فرهنگ دیني مشترك برروردارند.
عالوه بر آن ،مشارکت سیاسي در قدرت ،مطالبه مورد اتفاق ملتها در این کشورهاست .برآیند ترکیب این
دو مقوله ،استقرار نظامي است که هم از بعد اسالمي بهرهمند است و هم جنبه مشارکت سیاسي و حق تعیین
سرنوشت در آن به چشم ميرورد .کارآمدترین الگو برای دگرگوني در فرهنگ سیاسي عمومي این کشورها
همانا مردم ساالری دیني است که جذابیت الزم را برای ایجاد یك قدرت نرم در این جوامع دارا ميباشد.
ج) کارآیي امنیتي مردم ساالری دیني
ثبات و امنیت هر کشوری در گرو عمل سیاسي آن است .حكومتي که دارای سارتارهای اقتدارگرایانه
باشد نميتواند ثبات و امنیت جامعه رود را در دارل یا در محیط بینالمللي تأمین نماید .وجود چنین نظامهای
سیاسي بستهای در غرب آسیا و شمال آفریقا موجب شكلگیری تحوالت بیداری اسالمي و ریزش عمومي
مردم علیه زمامداران شد .بدیهي است که نميتوان برای بيثباتي و ناامني ،علت واحدی را در نظر گرفت و
آن را صرفاً ناشي از سارتارهای اقتدارگرا دانست .تجربه تاریخي و واقعیات موجود نشان داده است که
نظامهای سیاسي بسته و اقتدارگرا در تأمین این کارکرد رود با موانع و مشكالت اساسي روبهرو هستند .در
آن دسته از نظامهای سیاسي که مردم نقشي در تعیین سرنوشت رود ندارند نسبت به نظامهای مردم ساالر،
ظرفیت و زمینه بروز انواع رشونت و از جمله تروریسم به مراتب بیشتر و باالتراست .بررسيهای میداني و
شواهد موجود حاکي است از  101کشور در جهان ،در  14کشورِ دارای نظام اقتدارگرا شارص امنیت و ثبات
دولت پایین است (جدول.)0
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جدول  :4شاخص ناامني و تضعیف دولت در کشورهاي اقتدارگرا
رتبه

کشور

نمره

رتبه

کشور

نمره

1
2
8
0
1

سومالي
افغانستان
کنگو
عراق
سودان

1/81
4
4/23
1/68
1/06

6
1
3
9
14

نپال
آنگوال
هاییتي
زیمبابوه
کره شمالي

2/90
1/82
1/21
6/31
1/23

منبع( :سایت شارص ضعف دولت در کشورهای در حال توسعه )

در جدول فوق رابطه میان نظامهای اقتدارگرا و کاهش امنیت آشتتكار ميگردد .از آنجا که در نظامهای
سیا سي اقتدارگرا از حس م شارکت سیا سي عمالً ربری نی ست زمینه برای ررده گروه گرایان و ر شونت
طلبان شدیداً آماده بوده و در نتیجه سارتار مرجعیت و اقتدار با تزلزل مواجه است (روزنا.)121 :2441 ،
به علت وجود سارتارهای پادشاهي اقتدارگرا در دوره دوم پهلوی ،ایران دارای ضریب امنیتي متزلزلي
بود .شواهد این مدعا را ميتوان در اعتراضات ضد رژیم ،کودتا و ترورها از سوی مردم بهدست آورد .با
پیروزی انقالب اسالمي و استقرار مردم ساالری دیني ،بستر مشارکت سیاسي همه اقوام حتي برای انتخاب
عاليترین مقام کشور فراهم گردید .چررش نرم قدرت و جابجایي مسالمتآمیز مناصب از ویژگيهای
نظامهای مردم ساالر است .در این نظام انتخابات ،مهمترین سازوکار و ابزار برای انتقال قدرت محسوب
ميشود .از همینرو گرایش به تروریسم و اِعمال رشونت در ایران شدیداً کمرنگ است .گفته ميشود
جمهوری اسالمي ایران در میان کشورهای در حال توسعه ،رتبه  23را در وجود اقدامات تروریستي دارد.
براساس داده مورد اشاره ،عراق باالترین رتبه به رود ارتصاص داده است (سایت شارص تروریسم جهاني).
یكي از مهمترین عناصر و اصليترین عوامل در کسب ،تداوم و تقویت مشروعیت یك نظام همین ضریب
امنیتي باال ميباشد .مقابله با عملیات رواني دشمن ضد کشور نیز از دیگر کارکردهای امنیتي نظام قلمداد
ميشود .با وجود این ،غرب همواره تالش دارد تا با تعاریف رود ،نظام مردم ساالری دیني را اقتدارگرا معرفي
کند .یكي از راههای ممانعت از نفوذ و الگوبخشي نظام مردم ساالری دیني در کشورهای مسلمان ،تبلیغ
نظام سكوالر ترکیه بهعنوان بدیلي برای کشورهای مسلمانِ همسایه از سوی ایاالت متحده آمریكاست.
چنانکه در تحوالت بیداری اسالمي نیز چندان گرایشي برای روی کارآمدن احزاب اسالمگرا به چشم
نميرورد.
د) کارآیي اقتصادی  -اجتماعي مردم ساالری دیني
تقویت سرمایه و افزایش ثروت کشور و نیز تأمین و ارتقاء سطح رفاه ملت نخستین موضوع در اقتصاد
است .در قانون اساسي نیز بهصورت ضمني یا آشكار به این مهم اشاره رفته است .اصل سوم ،فصل اول بند
 1بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان تأکید کرده است .مقام معظم رهبری در راستای مقابله
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با رویكرد رصمانه نظام بینالملل نسبت به جمهوری اسالمي و در نتیجه کاهش آسیبپذیری اقتصاد نفت
محور کشور ،راهبرد «اقتصاد مقاومتي» را مطرح کردند .تكیه بر ظرفیتهای دارلي به منظور در امان ماندن
از نوسانات منفي جهاني ،اولویت این برنامه بهشمار ميرود .اقتصاد ،فرهنگ و علم از نگاه رهبری سه عنصر
اساسي در اقتدار ملي در نظر گرفته ميشود .اقتصاد مقاومتي با اتكاء بر مردم در مسیر عدالت حداکثری
حرکت ميکند (بیانات رهبری .)2410 ،دستیابي به عدالت بهمثابه یكي از آرمانهای انقالب و نظام مردم
ساالری دیني در فرآیند اقتصاد مورد اهتمام جدی است .پیروی از اصل« :نه شرقي نه غربي» به عكس
سیاستهای رژیم پهلوی همواره مدنظر و رفتارعملي نظام مردم ساالری دیني بوده و از اینرو برای محدود
سارتن دامنه نفوذ غرب در اقتصاد ایران گام برداشته است .پرواضح است اتخاذ این سیاست هیچگاه به
معنای نفي و طرد سرمایهگذاری رارجي و یا رد بهرهگیری از فنآوریهای نوین نبوده و نیست .بلكه صرفاً
در جهت ممانعت از سلطه غرب در حوزه اقتصاد و به دنبال آن رسوخ در سایر بخشها ميباشد .یكي از
پیامدها و نتایج مثبت این رویكرد ،سیر نزولي بدهيهای رارجي ایران از اوایل سال  2440تاکنون (نسبت
به سالهای گذشته) ميباشد .در سال  2444میزان بدهيهای رارجي کشور  22درصد بوده است که این
میزان در سال  2411به  11درصد و در سال  2413به  10درصد رسیده است .گفته ميشود حجم
سرمایهگذاری نیز به  81درصد افزایش یافته است (سایت شارص جهاني اقتصاد ایران).
این آمارها در شرایطي محقق شده ا ست که ایران تحت شدیدترین تحریمهای غرب بوده و همچنان
ه ست .ا صل  00قانون ا سا سي و ابالغیه مقام معظم رهبری برای اجرای آن بیانگر این واقعیت ا ست که
ستتتارتار مردم ستتتاالری دیني ،اقتصتتتاد را منحصتتتر و محدود به دولت نكرده و همواره به دنبال جذب و
مشارکتدهي سرمایههای رصوصي به بدنه باالی اقتصاد از قبیل صنایع سنگین و بانكها ميباشد .یكي
دیگر از حوزههای کارآیي نظام مردم ساالری دیني ،عرصه اجتماعي است که در آن بر مؤلفههای مشترك
هویتهای گوناگون به منظور انسجام و یكپارچگي ملي تأکید مي شود .بيتردید عنصر مذهب موجب دوام
و قوام همبستگي عمومي و کاهش فرقهگرایي در ایران بوده است .از همین رهگذر ،مذهب در جایگاه یك
حوزه از جامعه مدني عمل کرده و در پي کنترل و جهتبخشتتي به دولت بوده اس تت .نظام مردم ستتاالری
دیني در کارآیي اجتماعي رود دو عنصتتر استتالمي و ایراني را مورد توجه قرار ميدهد تا از طریق آن هم
هویت استتالمي و هم ملي را عمق بخشتتد .جامعه ایران به علت تنوع ،تكثر و گوناگوني ،نیازمند هویتي با
صفت اسالمي و ملي است تا بتواند با در برگرفتن همه هویتهای قومي ،مذهبي و فرهنگي این سرزمین،
عملكرد موفق و کارستتازی داشتتته باشتتد .آنچه که ميتواند یك هویت ملي جامع را با چنین ویژگيهایي
بیافریند جدیت نظام ا سالمي در و ضع شرایط عادالنه و برقراری روابط احترام آمیز و به ر سمیت شنارتن
الیههای فرهنگي و اجتماعي و حقوق سیاسي و شهروندی اقوام مختلف ميباشد (مالكي.)1 :2418 ،
با در نظر گرفتن این واقعیت ،جمهوری اسالمي توانسته است با وجود تكثر در اقوام و مذاهب ،از
یكپارچگي مستحكم ملي برروردار باشد .بررالف سارتار جوامع لیبرال دموکراسي غرب که برري از
شهروندان را از هویت انسان غربي رود طرد و نفي ميکند.
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توجه به ررده گروهگرایي و اهمیت دادن به آنها در قالب ملت ایران یكي دیگر از کارآیيهای اجتماعي
مردم ساالری ميباشد .در این حوزه ،ضمن حفظ مرجعیت و اقتدار مرکزی حاکمیت جایگاه و اثرگذاری
گروهها در یكپارچگي کشور از رهگذر مشارکت در صحنههای اجتماعي فعالتر شده است .این در حالي
است که در زمان پهلوی به جای ررده گروههای تاریخي و اصیل ،مجموعهای از ررده گروههای جعلي و
ابزاری ایجاد ميشدند .در نگرش مردم ساالری دیني نسبت یه این حوزه از اجتماع ،رفتار تعاملگرایانه غیر
انحصاری جایگزین بررورد سیاست غیریتسازی پهلوی شده است .نتیجه موفق و ثمره غیرقابل انكار این
رویكرد نظام ،همانا کاهش بحرانهای اجتماعي به رصوص در عرصه امنیت است (مقصودی.)39 :2412 ،
در رژیم سابق با هدف استمرار حیات حكومت ،تحلیل نیروهای مؤثر جامعه و نیز منحرف سارتن اذهان
مردم از ضعفهای سیستم به سمت دشمن تراشي ،سیاست رودررو قراردادن طبقات (روحاني در مقابل
دانشگاهي و روستایي در برابر شهری) بهکار گرفته ميشد.
جنبههاي نوآوري و يافتههاي تحقیق
همانگونه که اشاره رفت با دگرگوني در عناصر و مؤلفههای قدرت و پدید آمدن یك بعد نوین و عرصه تازه
از این مفهوم تحت عنوان قدرت نرم ،مردم ساالری دیني بهمثابه یكي از ارکان اساسي موضوع ،از نقش
تعیینکنندهای در قوام و دوام قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران برروردار است .با این وصف ميتوان نگاهي
نو به پدیده مردم ساالری دیني اندارت و با باز تعریف نظری و بازتولید سارتاری قدرت در جمهوری اسالمي
ایران ،پنجرههای جدیدی را از قدرت حال و آینده گشود .بهطور کلي با در نظر گرفتن دو پایه اصلي پژهش
یعني «مردم ساالری دیني» و «قدرت نرم جمهوری اسالمي ایران» ميتوان ابعاد نوآورانه و یافتههای
حاصل از تحقیق را اینچنین برشمرد:
 -1تبیین سناریوهای احتمالي آینده در عرصه جنگنرم تحمیلي از سوی غرب و کیفیت مواجهه
جمهوری اسالمي ایران با هدف مصونیت و موفقیت در آن.
 -2تبیین جایگاه پدیده مردم ساالری دیني در منظومه قدرت جمهوری اسالمي ایران و افق آینده
مفهوم قدرت در کشور.
 -8برر سي رابطه م ستقیم میزان م شارکت عمومي در تعیین سرنو شت بر ت ضعیف یا تقویت قدرت و
مشروعیت سیاسي جمهوری اسالمي ایران.
 -0برر سي سرمایههای راهبردی و دا شتههای بنیادین جمهوری ا سالمي ایران در عر صه قدرت نرم با
هدف گستترش و تعمیق حوزه نفوذ منطقهای و الگوستازی و الهامبخشتي به ستایر کنشتگران و بازیگران
منطقهای.
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نتیجهگیري
حوزه فرهنگ اصليترین عرصه ظهور و بروز کارآیي نظام مردم ساالری دیني است .به تعبیر مقام معظم
رهبری ،فرهنگ برای جامعه به سان «هوا برای تنفس» ميباشد .در قدرتنرم نیز مهمترین مؤلفه،
«فرهنگ» است .نظام سیاسي مستقر در کشور ،اهداف و مقاصد ویژهای را تعقیب ميکند .با فرض عدم
تحقق اهداف مدنظر ،امكان دارد ناکارآمدی نظام موجود به دین منتسب شود که البته در این صورت الگوی
مشروعیت بخش نظام از سوی مردم چه در دارل و چه در رارج با چالش جدی مواجه رواهد شد .در قدرت
نرم ،دستیابي به نفوذ عمدتاً بر فرهنگ تمرکز دارد و از همینرو زماني طوالني را ميطلبد .از هنگام استقرار
مردم ساالری دیني ،نفوذ مورد اشاره از قِبلِ تحوالت دروني جامعه ایراني و نیز کنشهای رارج از مرزها
حاصل گردیده است.
بيتردید نخستین عنصر قدرت نرم ایران برای اثرگذاری بر تحوالت موسوم به بیداری اسالمي ،نظام
سیاسي کشور است .از آنجا که این تحوالت در کشورهایي رخ داده و یا در حال وقوع است که پیشینه مردم
ساالری نداشته ولي از سابقه و بستر تمدني برروردار ميباشد ميتوان برای عبور از «پیچ تاریخي در تمدن
بشری» در پرتو همین مؤلفه در قدرت نرم ،الهام بخش واقع شد.
در نظام لیبرال دموکراسي دو بعد متمایز یعني «ارالق و فرهنگ» وجود دارد .چرا که نظامهای غیردولتي
تنها از طریق مالحظات و محاسبات مادی کارآیي نظام مورد سنجش قرار ميگیرد .در حاليکه در مردم
ساالری دیني ،کارکرد معنوی  -ارتقای کرامت بشری  -در رفتار سازماني و تعامل حكومت با شهروندان
مطرح است .حفظ پایههای اعتقادی و بنیانهای فكری افراد در مردمساالری دیني بر هر امر دیگری رجحان
دارد .پرواضح است که آسیبشناسي این سارتار به منظور الگومندسازی این نظام سیاسي و اثربخشي آن بر
مخاطب و رفع نواقص و عیوب آن ضروری ميباشد .اتخاذ چنین رویكردی برای مردم ساالری دیني
مشروعیت و نفوذ فزایندهای را هم در دارل و هم در رارج به ارمغان رواهد آورد .در این راستا توجه به دو
راهكار ضروری به نظر ميرسد .یكي پردارتن به یك گفتمان فرامرزی و دیگری ایجاد یك ررد رسانهای
برای مخاطب .پوشیده نیست که رسانههای غربي با فضای مسموم و شومي که در جوامع اسالمي بهوجود
آوردهاند امكان معرفي و عرضه مردم ساالری دیني بهمثابه نظامي فراتر از شیعه یا سني بودن را تا حد
زیادی با مشكل روبرو سارتهاند .در حقیقت تمام تالش این رسانهها همانا انحراف اذهان مخاطبان و تحریف
واقیعتها به منظور ممانعت از الهامپذیری و الگوگیری افكار عمومي از این پدیده نوین است .چنانکه در
تحوالت بیداری اسالمي نیز کوشش کردند تا در بدترین شرایط این جنبشها را صرفاً ناشي از شبكههای
اجتماعي القاء کنند و نه حرکتي از درون جامعه برای نیل به نظام سیاسي مطلوب.
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