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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

موسسه شناخت پژوهان رسانه فعال 
محتواهای  تحلیل  و  رصد  زمینه  در 
توسعه  و  مجازی  فضای  اندیشه ای 

علوم شناخ�ت و سواد رسانه.

www.shenakht.net
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14 1. مفهوم ملت و حکومت 
14 2. مشارکت و پیوند مردم با حکومت 
14 الف( مشورت پیام�ب با مردم درامر حکومت 
15 ب( فرهنگ سازبودن مردم در حکمرا�ن عدالت محور 
16 اضات مد�ن مردم در حاکمیت  ج( تاث�ی اع�ت
16 د( آسیب زا نبودن مشارکت مردم در حکومت 
16 3. رابطه مردم و حاکمیت در ایران 
16 رویکرد اول: وجود گسست در وضعیت موجود 
16 الف( عدم اشتمال مفهوم نظام نسبت به مردم 
17 ی مردم از سنت تاریخی  ب( فاصله گ�ی
17 ن مرجعیت دین در جامعه  ن رف�ت ج( ازب�ی
18 رویکرد دوم: فقدان گسست در وضعیت موجود 
18 الف( عدم تطبیق مقوله شکاف بر وضعیت موجود 
18 ب( گسست مردم با دولت نه حاکمیت 
19 ج( ضدیت انقالب با گسست مردم و حاکمیت 
20 ن ها برای ایجاد گسست  د( تالش ُلم�پ
20 رویکرد سوم: گسست یا فقدان آن در تاریخ 
20 الف( برریس ادوار مختلف تاریخ 
21 ب( برریس نظریات مختلف در طول تاریخ 
21 4. عوامل گسست میان مردم و حاکمیت 
23 الف( عوامل شناخ�ت 
24 ب( عوامل ارتباطی و عمیل 
27 5. راهکارهای رفع گسست میان مردم و حاکمیت 
27 الف( راهکارهای عام 
28 ب( راهکارهای خاص 
30 اضات اخ�ی   6. گونه شنایس اع�ت
30 اضات اخ�ی  ن اع�ت الف( مثبت دانس�ت
31 اضات اخ�ی  ن اع�ت ب( مخرب دانس�ت

42 ن  1. سیاست ورزی پیام�ب و ائمه معصوم�ی
42 وعیت سیایس   الف( م�ش
43 ب( امور اجرا�ی 
44 ج( قانون گذارى 
45 2. مدل امام و امت 
45 الف( امام در لغت و اصطالح 
45 ب( اّمت در لغت و اصطالح 
48 ج( رابطه امام و امت در اسالم 
49 د(  عدم امکان گسست میان امام و امت 
50 3. دستیا�ب به مدل امام و امت در دوران معارص 
50 ن حجت ظاهری  ن نرف�ت الف( از ب�ی
50 ب( کفایت حجت باط�ن 
50 ج( جهان مدرن و نیاز به امت سازی 
51 4. انقالب اسالمی و پروژه امت سازی 
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54 1. اقوال مختلف در مورد وضعیت موجود 
54 ن مردم و حاکمیت  2.  ماهیت شنایس گسست ب�ی
58 3. ریشه یا�ب گسست در وضعیت موجود 
58 ی جامعه  الف( اهمال در ناحیه راه�ب
60 ب(  انحراف امت مسلمان ایرا�ن 
61 ج( ناکارآمدی دولت مدرن 

64 1. ساحت خارجی 
64 الف( حمله نظامی 
65 ب( تحریم اقتصادی 
65 ج( انزوای دیپلماتیک 
66 د( تحریف رسانه ای 
66 2. ساحت داخیل  
67 الف( افراد و عنارص 
67 ا�ن گری  یک: ارسش
67 دو: عدم شایسته ساالری 
68 سه: غلبه شعار بر عمل 
68  و عدم خودباوری 

گ
چهار: غرب زد�

69 پنج: ناتوا�ن مدیری�ت و انکار مسائل 
69 شش: فساد اخال�ت و استبداد رای 
69 ب( ساختارها 
69 یک: صلب بودن ساختار بروکرایس غر�ب 
70 دو: استقرار اقتدارگرا�ی به جای قانون گرا�ی 
70 ن اقشار جامعه در ساختارها  سه: نماینده نداش�ت
71 ن نهادهای مختلف   ب�ی

گ
چهار: عدم هماهن�

71 پنج: ضعف در اجرا و القای عدالت  
72 شش: ناکارآمدی سیستم اقتصادی 
73 هفت: وجود نهادهای موازی  
74 هشت: تقلیل جمهوریت به انتخابات 
74 ج( نرم افزارها و الگوهای عملیا�ت 
74 یک: ابهام در معنا و معیار توسعه 
75 دو: تحریف ارزش های دی�ن 
75 سه: رواج تفکرات سکوالر توسط روشنفکران در جامعه 
75 چهار:رشد تکنولوژی و به روزنبودن متدهای حکمرا�ن 
76 پنج: خدشه دارشدن هویت میل و دی�ن 
76 شش: رواج گفتمان دو قط�ب سازی در جامعه 
77 ن  هفت: عدم سواد رسانه ای مردم و مسئول�ی
78  و برنامه ریزی برای آنها 
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ات فرهن� هشت: عدم توجه به تک�ش

78  معارص 
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نه: فاصله آرمان ها با واقعیات زند�
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 همایش ملی سیره سیاسی امام رضا)ع(

شهادت  آستانه  در  و  مهرماه  دوم 
ملی  همایش  شیعیان،  امام  هشتمین 
رضا)علیه السالم(  امام  سیاسی  »سیره 
از نظریه تا عمل« با رویکرد نخبگانی و با 
هدف گفت وگو به منظور استخراج گزاره 
کاربردی  و  عملی  اصول  و  نظری  های 
امام  سیره  در  ورزی  سیاست  با  مرتبط 
علوم  دانشگاه  توسط  اسالم  علیه  رضا 

اسالمی رضوی برگزار گردید. 
در این همایش که با پیامی از آیت اهلل مکارم 
به نامی  اساتید  بود،  شده  آغاز  شیرازی 
مهاجرنیا،  لگنهاوزن،  آقایان  همچون 
، ایزدهی و بهروزی لک به  سبحانی، رهدار

ایراد سخنرانی پرداختند. 
مسئله و چالش اصلی این همایش استخراج یک نظریه و نظام سیاسی از میراث رضوی 
است که با توجه به مجموعه کنش گری ها و احادیث و روایاتی که گزارشگر رفتار و سیره 
ع( است، صورت پذیرفته است. اگرچه به نقل از دبیر همایش، عمده  سیاسی امام رضا )
ع( توصیفی است اما در این همایش سعی شده تا  مطالب موجود در سیره امام رضا)

مجموعه روایات و سیره امام از منظر یک دانش سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
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سالگرد سهراب سپهری

مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه/ مهر  1401

6

، نویسنده و نقاش  سهراب سپهری شاعر
»شاعر  لقب  که  است  ایرانی  نام آور 
طبیعت« را نیز با خود یدک می کشد. وی 
در 1۵ مهر 13۰۷ در قم به دنیا آمد و بعد از 
آن به کاشان مهاجرت کرد. بعد از گذراندن 
دانشکده  در  مقدماتی،  تحصیالت 
مشغول  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
استخدام  به  هم زمان  و  شد  تحصیل  به 
و  سوم  دهه  او  آمد.  در  هم  نفت  شرکت 
چهارم زندگی اش را به تجربه اندوزی و سفر  

به کشورهای  شرقی و غربی گذراند. 
اشعارش  برخی  در  سهراب  شعری  زبان 
الیش و در برخی دیگر آمیخته  ساده و بی آ
فلسفی  و  عرفانی  مفاهیم  و  مضامین  با 
که محصول  با نمادهایی است  و همراه 
بودایی،  آیین های  با  او  و آشنایی  سفرها 
برهمایی  و نیز اندیشه عرفای بزرگ ایرانی و 
اسالمی است. جز این، سهراب با ادبیات 
اروپایی نیز آشنایی داشت و ترجمه هایی 

چند نیز از او باقی مانده است. 
سپهری با بزرگانی همچون  مثل نیما یوشیج 
دوستی داشت  و درعین حال استقالل خود 
را حفظ می کرد. انتشار دو شعر بلند »صدای 
مجموعه شعر  نیز  و   » »مسافر و  آب«  پای 
شاعر  این  افتخارات  از   » سبز »حجم 
سپهری،  سهراب  زندگی  است.  بلندآوازه 
با  اردیبهشت13۵9  در  سال   ۵۲ از  پس 

بیماری سرطان به پایان رسید. 

نشست علمی »مدار اعتراض« با همکاری مشترک پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، مرکز 
همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و دفتر تبلیغات اسالمی 
در مهرماه امسال برگزار شد. حجت االسالم سید علی اکبر حسینی رامندی در این نشست 
مفهوم اعتراض را دارای جایگاهی در قرآن دانسته و اینگونه گفت که قرآن کریم از ما می خواهد 
تا با شنیدن اعتراضات، پاسخ صحیح به آن ها بدهیم. در بخشی دیگر از نشست، آقای 
احمد اولیایی وفاق اجتماعی، نظم و مشارکت سیاسی را متوقف بر ادراک عدالت در جامعه 

دانسته و اعتراض را مبتنی بر عدم درک درست عدالت توصیف کرد. 
این  در  نیز  رهدار  احمد  حجت االسالم 
نشست به بررسی »ضرورت تبیین الهیاتی 
و  پرداخت  اجتماعی«  بحران های  از 
حوزه های علمیه را به تحلیل بحران های 
اجتماعی به وسیله گفتمان الهیاتی و دینی 
فراخواند. حجت االسالم رضا اسالمی نیز 
در این نشست از »نقدپذیری« به عنوان 
مصداقی از تفاوت های حاکمیت دینی و 
غیردینی یاد کرد و نحوه برخورد صحیح با 

اعتراضات را بازگو نمود. 

نشست علمی »مدار اعتراض«
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درگذشت یوسف القرضاویدرس_گفتگو با موضوع »زن«

رئیس  القرضاوی،  عبداهلل  یوسف  شیخ 
سابق اتحادیه جهانی علمای مسلمانان 
کرد.  فوت   96 سن  در  امسال  4مهرماه 
از  یکی  در   19۲6 سال  در  قرضاوی 
سال  در  و  آمد  دنیا  به  مصر  روستاهای 
عربی  ادبیات  و  زبان  عالی  دیپلم   19۵۷
کرد و در اداره فرهنگ اسالمی  را دریافت 

األزهر مشغول به کار شد. 
دانشجویان  انجمن  مسئول  قرضاوی 
نهضت اسالمی در دانشکده اصول دین 
و سایر دانشکده های دانشگاه األزهر بود و 
در نبرد کانال سوئز علیه استعمار انگلیس 
در کادر فرماندهی اکیپ های دانشجویی 
تأثیر  تحت  وی  داشت.  عضویت  األزهر 
مکتب اخوان المسلمین و شخصیت های 

بارز آن مثل حسن البنا بود.
را  خود  که  حالی  در  بارها  و  بارها  او 
وحدت  گرا می دانست، به شیعیان حمله 
بود.  نامیده  بدعت  اهل  را  آنها  و  کرده 
قرضاوی که زمانی حزب اهلل را الگویی برای 
سوریه،  بحران  وقوع  با  می دانست،  جهاد 

این جنبش را حزب الشیطان نامید. 
مفتی  این  درگذشت  خبر  انتشار  از  بعد 
رایزن   ، خامه یار عباس  آقای  عرب، 
فرهنگی ایران در لبنان و معاون فرهنگی 
که روزی میزبان قرضاوی  دانشگاه ادیان 
در سفرش به ایران بوده، او را مصداق بارز 
گمراه شدگان از طریق هدایت دانسته که 
در اثر همنشینی با شیوخ نفت خوار وهابی 
و روشنفکران غرب زده،  مطالب زیادی را 

علیه دین و تشیع منتشر می کرد.

ایران است،  از مواطن فعال روشنفکری در  که یکی  آزادفکری  در مهرماه امسال، مدرسه 
درسگفتاری را در قالب مناظره 19 تن از اساتید برجسته ایرانی از سراسر جهان در دانشگاه 
شریف با موضوع »زن« برگزار نموده است. این دوره شامل 3۵ جلسه ارائه و ۷ جلسه مناظره 
در باب ابعاد مختلف مسئله زن بوده است که در چهار بخش کلی می توان موضوعات آن 

را دسته بندی کرد:
بخش اول: مسئله حجاب

در این بخش اساتید مختلفی همچون آقایان سروش دباغ، حسین سوزنچی، سینا کلهر 
و پرویز امینی به بررسی مسائلی همچون رابطه حجاب با مقوله عفت اخالقی، مجازبودن 
الزام به حجاب در جامعه، نتایج اجتماعی قانونی شدن حجاب و وظیفه دولت در قبال 

هنجارهای دینی پرداختند.
بخش دوم: حقوق زنان

در این بخش نیز اساتید مختلفی همچون خانم ها صدیقه وسمقی، مینو معلم و فروغ 
نیلچی زاده به بررسی مسائلی همچون جایگاه زنان در قوانین دینی، شهروند درجه دوم بودن 

زنان در جامعه دینی و مقایسه احکام اسالمی و غربی در مورد زنان پرداختند.
بخش سوم: اسالم، فمینیسم و مدرنیته

در این بخش نیز خانم ها نیره توحیدی و فریبا عالسوند در باب تاثیرات تفکرات فمینیستی 
در جامعه و مقایسه آن با تفکرات اسالمی سخن گفتند. 

بخش چهارم: جامعه، جنسیت و زنان
در این بخش نیز آقایان ابراهیم فیاض و علی آذین در باب بحران های جنسی موجود و 

جایگاه زن در جامعه امروزی به بحث و گفتگو پرداختند. 
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 نشست »از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی«

نشست »از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی« با موضوع حجاب توسط پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی، پژوهشگاه مطالعات تمدنی و اجتماعی، شورای تخصصی حوزوی، شورای 
عالی انقالب فرهنگی، مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی، مرکز مطالعات و 

سنجش دینداری و دانشگاه باقرالعلوم)ع( در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد. 
از  غفلت  حجاب،  اجتماعی  و  فقهی  ابعاد  بررسی  مثل  موضوعاتی  نشست  این  در 
زیرساخت های فرهنگی حجاب، چالش های ادراک عدالت جنسیتی، بایدها و نبایدهای 
سیاست گذاری حجاب، گونه شناسی واکنش های معنوی به گشت ارشاد، تحلیل رسانه از 
حرکت اعتراضی به گشت ارشاد، تنوع در سیاست فرهنگی، و سلبریتی های ایرانی و مدیریت 
جنگ روایت ها، رویه های جمهوری اسالمی در مواجهه با پدیده های فرهنگی و جبهه انقالب 

در مواجهه با بحران های اجتماعی مورد بررسی و هم اندیشی قرار گرفت. 
در این نشست حجج اسالم حمید پارسانیا، رضا اسالمی، علیرضا مومن، مهدی شجریان، 
سید محمد حسین هاشمیان، احمد شاکرنژاد، مجید دهقان، حبیب اهلل بابایی، اصغر 
اسالمی، محسن لبخندق و خانم ها مریم منصوری، حوریه بزرگی، سمیه حاجی اسماعیلی و 

عفت عرب زاده به سخنرانی و ارائه دیدگاه های خود در موضوعات پیشنهادی پرداختند.

ارزیابی کتاب »عصر حیرت«
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مهدی  کتاب  عنوان  حیرت«  »عصر 
و  نقد  مورد  تازگی  به  که  است  نصیری 

ارزیابی قرار گرفته است. 
کتاب آن است  ادعای نویسنده در این 
ع( به ویژه وقتی  که غیبت امام معصوم )
که با تمدن فراگیر و مسیطر جدید همراه 
و  جامعه  و  دولت  تحقق  مانع  می شود، 
تمدن تراز دین است و حتی در صورت 
استقرار یک حکومت دینی با محوریت 
والیت فقیه، امکان تحقق چنان تمدنی 
در حد مطلوب و قابل قبول وجود ندارد 
و  مقدور  آن  از  محدودی  نسبت  تنها  و 

میسور است. 
اساتید  از  پیروزمند  علیرضا  آقای 
و  نقد  جلسه  در  علوم،  فرهنگستان 
در  را  آن  کتاب،  این  محتوای  یابی  ارز
شریعت  بسط  و  قبض  نظریه  امتداد 
واژگان  استخدام  به  نسبت  و  دانسته 
و بدفهمی مقوله  ناامیدی  القای  مبهم، 

غیبت در این کتاب انتقاد کردند. 
یادداشتی،  در  نیز  غالمی  رضا  آقای 
ادعاهای آقای نصیری را نتیجه بدفهمی 
امامت،  همچون  اسالمی  مولفه های 
و  دانسته  فقیه  والیت  و  اجتهاد  غیبت،  
نسبت به تالش ایشان برای نزدیک شدن 

به گفتمان اخباری گری انتقاد کردند.

کیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی  پیرو تأ
، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، همایشی را با عنوان »منطق بازسازی انقالبی  کشور
« با همکاری شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد  ساختار فرهنگی کشور
اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و شورای فرهنگ 
عمومی در روز شنبه مورخ ۲3 مهرماه در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار کرد. 
، افراد دیگری همچون آیت اهلل علی اکبر رشاد، مسعود  در این همایش عالوه بر رئیس جمهور
عاملی)دبیر  سیدسعیدرضا  حجت االسالم  اسالمی(  ارشاد  و  فرهنگ  اسماعیلی)وزیر 
تبلیغات  سازمان  قمی)رئیس  محمد  حجت االسالم  فرهنگی(،  انقالب  عالی  شورای 

اسالمی( و پیمان جبلی)رئیس صدا و سیما( به ایراد سخنرانی پرداختند. 
این همایش در چهار محور اصلی یعنی هویت ساختار انقالبی فرهنگ، نَقادی ساختار 
فرهنگی کنونی، وضعیت مطلوب ساختار فرهنگی کشور و چگونگی بازسازی انقالبی 

ساختار فرهنگی کشور پیگیری شد.

همایش »منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور«
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استعفای یک استاد فلسفه

آقای  امسال،  مهرماه  اواسط  در 
دانش آموخته  اردبیلی  محمدمهدی 
علمی  هیات  عضو  و  فلسفه 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی که یکی از مروجین تفکرات 
ایدئالیسم آلمانی در ایران به حساب 
می آید، به دلیل اختالف با مدیریت 
و  تصویب  سر  بر  پژوهشگاه  این 
که  صنعتی  طرح های  از  حمایت 
انسانی  علوم  ارتقاء  برای  ایشان 
پیشنهاد دادند، نامه استعفای خود را 

تقدیم دکتر گنجی نمود. 

فاضلی  نعمت اهلل  آقای  این،  از  بعد 
عضو دیگر این پژوهشگاه که سابقه 
طوالنی در تطبیق مسائل روز جامعه 
جامعه شناسانه  نظریات  با  ایران 
یادداشتی  نگارش  با  دارند،  غربی 
و  اردبیلی  مقایسه  به  مفصل، 
)جامعه شناس معروف غربی(  بوردیو
عنوان  با  خود  همکار  از  و  پرداخته 
قهرمان یاد کردند که به رسم تبعیت از 
کار در پژوهشگاه  روحیه انتقادی، از 

دست کشیده است. 

آقای سید جواد  این نگاه،  در مقابل 
میری از اساتید جامعه شناسی همین 
پژوهشگاه، در یادداشتی، دفاع آقای 
فاضلی از این قهر شخصی و اطالق 
واژه قهرمان بر آن را مورد انتقاد قرار داد. 
به نظر آقای میری، طرح آقای اردبیلی 
که در دوران مدیریت سابق پژوهشگاه 
و زیر نظرخود آقای فاضلی به تصویب 
جدید  مدیریت  دوران  در  و  رسیده 
ملغی گشته، نتیجه ای جز تسلط بیش 
از پیش روش های تجربی و صنعتی بر 
علوم انسانی نداشته و آثار مخربی را به 

همراه خواهد داشت. 

مناظره درباره »آینده ایران«

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
هر

/ م
43

ره 
ما

ش

شه
دی

ن ان
ها

 ج
ای

ده
دا

روی
ن 

ری
م ت

مه

9

برنامه شیوه در شبکه چهار تلویزیون، در 
مهرماه مناظره ای را با حضور آقایان شهریار 
زرشناس و بیژن عبدالکریمی درباره »آینده 

ایران« تشکیل داد. 
غفلت  ادعای  با  عبدالکریمی  آقای 
نوگرای  متوسط  طبقه  از  انقالب  گفتمان 
جامعه که به منزله موتور جامعه اند، اینگونه 
تشکیل  باعث  غفلت  این  که  کرد  بیان 
دو عالم فرهنگی متفاوت در کشور شده 
برای  راهی  دنبال  به  اخیر  اعتراضات  و 

گفتگوی میان این دو عالم بوده است.
ادعای  با  دیگر  سوی  از  زرشناس  آقای 
اینکه الیه فوقانی طبقه متوسط مدرن در 
ایران عمدتًا مرفه هستند، اینگونه بیان کرد 
که اتفاقا تجمل گرایی و عدالت گریزی این 
گفتمان انقالبی مورد  عده باعث شده تا 
غفلت قرار گرفته و دوستداران انقالب در 

اعتراضات اخیر مورد اتهام قرار گیرند. 
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   سرمقاله

کامل ترین  دارای  که  است  دینی  اسالم 
و مطلوب ترین نظام حقوقی بوده و برای 
جمیع ابعاد و وجوه زندگی آدمیان در همه 

، احکام و مقررات دارد.  اعصار
از طرف دیگر می دانیم که یکی از مهمترین 
اجتماعی  وجه  انسان ها،  زندگی  وجوه 
است که از راه کمک و همکاری متقابل 
تعامل  این  می شود؛  حاصل  مردم  بین 
محتاج احکام و مقرراتی است که سهم هر 
فرد یا گروه را از مجموع فرآورده های متنوع 
برای  و  کرده  تعیین  جامعه،  گوناگون  و 
اختالفاتی که احیانا در ظرف جامعه پیش 

می آید، راه حل هایی نشان دهد. 
قدرتمندی  دستگاه  جامعه  در  باید  لذا 
و  احکام  اجرای  تا  باشد  داشته  وجود 
کند. پس  را ضمانت  مقررات اجتماعی 
دینی  چنین  که  گرفت  نتیجه  می توان 
و  ضروری  را  حکومت  وجود  نمی تواند 

بایسته نداند. 
نیاز  بر  باید  مساله  این  دانستن  از  بعد 
اشاره  مردمی  پشتیبانی  به  حکومت ها 
طبق  حکومت  در  مردم  نقش  کرد. 
جهت  چند  از  اسالم  سیاسی  اندیشه 
و  اجرایی  امور  مشروعیت بخشی، 

قانون گذاری حائز اهمیت است. 
در  که  کرد  ادعا  می  توان  وجود  این  با 
وضعیت مطلوب جامعه اسالمی که امام 
مسلمان  امت  و  داشته  قرار  آن  راس  در 
پشت سر او حرکت می کنند، هیچگونه 
جدایی و فاصله ای بین مردم و دستگاه 

حاکمیت جامعه نخواهد افتاد. 
اغتشاشات و وقایع اخیر بهانه ای شد تا 
صاحب نظران و تحلیلگران بار دیگر و به 
گسست  صورت جدی تر در مورد مساله 
و  کرده  تحقیق  حاکمیت  و  مردم  میان 
مطلوب  وضعیت  با  را  موجود  وضعیت 

حاکمیت اسالمی سنجش کنند. 
وجود  پذیرش  علیرغم  آنها  از  برخی 
نارضایتی ها از عملکرد جمهوری اسالمی، 
منکر وجود فاصله بین مردم و حاکمیت 
ایجاد  را در حد  و وضعیت موجود  شده 

گسست و شکاف نمی بینند؛ اما گروه دیگر وجود گسست را در وضعیت موجود پذیرفته و در 
مورد منشا و راه حل های مواجهه با آن، به اختالف افتاده اند. از نظر اینان گسست میان مردم و 
حاکمیت، در واقع مرزبندی هویت بخشی است که مقدمات رویارویی اعضای یک جامعه 
با نمایندگان حکومت را فراهم می آورد. این شکاف هنگامی که به رویارویی مستقیم برسد، به 

تضاد اجتماعی تبدیل شده و مستعد ساخت بحرانی بزرگ در بدنه سیاسی می شود. 
نکته دیگر آن که قریب به اتفاق این گروه، ریشه این گسست را در ناکارآمدی دولت مدرن و 

آسیب های موجود در عملکرد سه قوه توصیف می کنند.
بر  عالوه  تا  دارد  قصد  خود  تبیین گرایانه  رسالت  مقتضای  به  اندیشه  دیده بان  نشریه 
گونه شناسی رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت مطلوب و موجود، آسیب هایی که منجر 

به وجود گسست میان این دو می شود را بررسی نماید. 
از این رو در شماره حاضر پس از ارائه گزارش رصد، سه فصل عمده تقدیم می گردد:

1. رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت مطلوب
در مدل امام و امت، مردم به شکل پویایی در سازماندهی و نظم بخشی به جامعه دخالت 
داشته و امام به عنوان محور جامعه، به نحو فوقانی، بر مداخله مردم نظارت می کند و راه 
، مسئولیت است؛ یعنی  و چاه را به آنان گوشزد می نماید. در این مدل از حکمرانی، محور
همگان مسئولیت دارند و هیچ کس نمی تواند مشکل یا کمبودها را به گردن دیگران بیندازد؛ 
به عبارت دیگر در مدل امام و امت، مردم به نحو آتش به اختیار در رونق بخشی به جامعه 
خود سهیم بوده و امام را به چشم پدری ناصح می بینند که مداخله آنان در امور مختلف را 

مدیریت می کند. 
به عبارت دیگر در جامعه مطلوب اسالمی، نوعی رابطه دو طرفه وجود دارد؛ گاهی خود 
مردم احساس مسئولیت جمعی می کنند و حرکتی را صورت می دهند و گاهی امام با درک 
، امکان وجود گسست  باالتر خود، جریان سازی را انجام می دهد. از این رو در مدل حاضر

فراهم نمی باشد.
2. رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت موجود

گسست و  ، برخی به عدم  در بررسی وضعیت ارتباط مردم و حاکمیت در دوران حاضر
برخی دیگر به وجود گسست حکم می کنند. گسست بین مردم و حاکمیت در حقیقت بار 
معنایی مشخص دارد که در ساحت علوم اجتماعی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار گرفته 

و در صورت عدم توجه، ممکن است بحران هایی را به همراه داشته باشد. 
با فرض پذیرش وجود گسست میان مردم و حاکمیت در وضعیت موجود، باید دانست 
که در مورد ریشه این گسست، سه فرضیه قابل تصور است: اول آنکه این گسست از ناحیه 
مقام راهبری جامعه توسط ولی فقیه باشد که بر اساس مستندات تاریخی و مشاهدات 

اجتماعی، این فرضیه منتفی است. 
دوم آنکه این گسست از ناحیه مردم جامعه باشد که این فرضیه هم در بزنگا ه های مختلف، 
بطالن خود را به اثبات رسانده است. از این رو تنها فرضیه قابل اعتنا، ناکارآمدی دولت 

مدرن و قوای سه گانه آن است که به طور رسمی از زمان مشروطه وارد ایران شده  است.
3. آسیب شناسی گسست بین ملت و دولت

گسست میان دولت و ملت می شود، در دو ساحت  که منجر به  در مورد آسیب هایی 
خارجی و داخلی می توان سخن گفت. در ساحت خارجی، دشمنان اسالم و انقالب با 
حربه هایی همچون جنگ سخت و نرم، تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی در تالشند تا 

میزان رضایت مردم از حکومت اسالمی را پایین بیاورند. 
در ساحت داخلی نیز با آسیب هایی در سه ساحت افراد، ساختارها و نرم افزارها روبرو 
هستیم که مجموعه آنها می تواند به نارضایتی مردم و فاصله گرفتن آنها از دولت و به تبع 

فاصله گرفتن از حاکمیت بینجامد.
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تشکیل دهنده  رکن  دو  حکومت،  و  مردم 
می توانند  رکن  دو  این  هستند؛  جامعه 
در ارتباط و پیوند با یکدیگر و یا بیگانه 
و  مردم  کنند؛  زیست  هم  از  مستقل  و 
همبستگی،  و  پیوند  دارای  حکومت 
دارند،  مشترک  منافع  خانواده اند؛  یک 
دو  هر  مشکل  پیش آمده،  مشکالت 
آن هاست؛ دشمن هریک، دشمن دیگری 
دیگری  دوست  هریک،  دوست  و  است 
با  مقابله  و  مشکالت  حل  برای  است؛ 
هم  دست  در  دست  و  باهم  دشمنی ها، 
صرف  را  خود  نیروی  و  می کنند  تالش 
نمی کنند.  خود  خنثی سازی  و  دشمنی 
پیشبرد  صرف  استعداد،  و  نیرو  این  تمام 
اهداف و منافع مشترک خانواده و مقابله 

با دشمنان می شود. 
از  گسسته  و  بیگانه  حکومت  و  مردم  اما 
عکس  حکمی  موارد،  تمام  در   ، یکدیگر
منافع  را  دیگری  منافع  هیچ یک،  دارند. 
مشکل  را  دیگری  مشکالت  و  خود 
یا  منافع  این  گاه  بلکه  و  نمی داند؛  خود 
مشکالت، وسیله و ابزار دشمنی و انتقام از 
یکدیگر قرار می گیرند. حاصل چنین پیوند 
گسسته ای، یک باخت و شکست دوطرفه 

برای مردم و حاکمیت است.
جامعه  امروز  وضعیت  که  دید  باید  حال 

ایرانی چگونه است؟ 
مردم در این جامعه با نظام سیاسی خود، 

چگونه ارتباطی دارند؟ 
آیا میان آن ها پیوند و همبستگی برقرار است 
یا پیوندها گسسته و گسل ها سر باز کرده و 
مردم و حاکمیت، در دو سوی اختالفات و 

دشمنی ها قرار گرفته اند؟
گسست  سوال دیگر اینکه اگر شکاف و 
پدید آمده، عوامل و موجبات آن کدم اند؟ 
و اینکه راهی برای رهایی از این وضع قابل 

تصور هست؟
و  مجازی  فضای  رصد  اساس  بر 
و  موضوعات  می توان   ، کشور اندیشه ای 
که درباره رابطه مردم وحاکمیت  مسائلی 
میان اندیشمندان و اهالی قلم طرح شده 
را حداقل در 6 بخش عمده سرشماری و 

دسته بندی کرد:

1. مفهوم ملت و حکومت

احمد گل محمدی با هم سنجی مفهوم دولت در قانون اساسی مشروطه، سعی دارد تا آن را 
معادل کل حاکمیت دانسته و از این باب، از جمهوری اسالمی انتقاد نماید که چرا در قانون 

اساسی خود، این دو را هم عرض با یکدیگر تصویر کرده است:
»در مشروطه دولت به عنوان امر سیاسی مطرح می شود و مفهوم دولت با قدرت سیاسی 
هم نشین است. اهمیت دولت در این قانون آن است که ضامن بقای زندگی اجتماعی 

تعریف می شود. 
درواقع در این قانون دو شأن برای دولت وجود دارد، انحصار اعمال زور در دست اوست و 
نیز دولت نهاد نهادهاست؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسالمی با وجود این که ماهیت 
دولت شبیه مشروطه است و حاکمیت، هم عرض با دولت و قدرت معنی می شود، اما این 

قانون اکراه دارد دولت را هم نشین اعمال زور کند. 
و دولت ضامن  قانون اساسی جمهوری اسالمی می شود  وارد  اینجا  و اخالق  فضیلت 
ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخالقی دانسته می شود. این شأنیت قائل شدن 
برای دولت از موضعی اخالقی، دست دولت را در قانون اساسی جمهوری اسالمی برای 

واردشدن در حیطه های مختلف از جمله حیطه علم و دانشگاه باز می گذارد.«1 
در توضیح مفهوم مردم در نگاه حکومت اسالمی نیز محمدهادی همایون معتقد است: 

تئوری  بوده،  سوار  آن  بر  صحنه  در  مردم  حضور  درباره  معاصر  غرب  تمدن  که  »چیزی 
توده ای بودن مردم است؛ یعنی حجم نامعین، شکل نایافته و تلنبارشده؛ در حوزه رسانه برای 
توضیح این نظریه به سینما مثال می زنند؛ یعنی کسانی که در یک سینما برای دیدن فیلم 
قرار می گیرند، نه قبل از سینما همدیگر را می شناسند و نه بعد از سینما با یکدیگر کاری 
دارند و نه حتی در حین تماشای فیلم. پس بنای دنیای معاصر بر این است که در جنگ، 

... مردم را به شکل توده ای نگاه کند.  انتخابات، کرونا و
در مقابل این نگاه، نگاه اسالمی قرار دارد؛ در این نگاه مردم به شکل امت دیده می شوند؛ 
سازماندهی و نظم، جزء ویژگی های نگاه امت گونه است؛ البته در این نگاه رهبر در حکم 

محور قرار داشته و به نحو فوقانی، مداخله مردم را نظارت می کند.«۲

2. مشارکت و پیوند مردم با حکومت

بررسی اندیشه دین درباره مشارکت مردم در امر حکومت و پیوند ملت با حاکمیت، در تحلیل ها 
و بحث های اندیشمندان به ویژه در تبیین آیات قرآن کریم، در چند محور خالصه می گردد: 

الف( مشورت پیامبر با مردم درامر حکومت

آقای سودانی اینگونه می نویسد: 
»در آیه 11 سوره رعد خداوند متعال می فرماید که سرنوشت جامعه به دست مردم رقم می خورد. 

نظریه های  و  آراء  نقد  نشست  اسالمی،  جمهوری  و  مشروطیت  اساسی  قانون  دو  در  دولت  گل محمدی،  احمد   .1
صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، نشست اول همایش، سوم اردیبهشت 1396.

۲.  محمدهادی همایون، حل مسئله مردمی در دوگانه نظریات توده و امام-امت، وب سایت سدید، ۲۰ بهمن 1399.

چیزی که تمدن غرب معاصر درباره حضور مردم در صحنه بر آن سوار بوده، تئوری 
توده ای بودن مردم است؛ یعنی حجم نامعین، شکل نایافته و تلنبارشده؛ در مقابل 
این نگاه، نگاه اسالمی قرار دارد؛ در این نگاه مردم به شکل امت دیده می شوند؛ 
سازماندهی و نظم، جزء ویژگی های نگاه امت گونه است؛ البته در این نگاه رهبر 

در حکم محور قرار داشته و به نحو فوقانی، مداخله مردم را نظارت می کند.
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آیه خبری است اما یک مفهوم انشایی نیز در آن وجود دارد، یعنی اگر می خواهید آینده 
خوبی داشته باشید و سعادت دنیا و آخرت را رقم بزنید و به دنبال پیشرفت هستید، این امر 

به دست شما صورت می گیرد. 
اگر این آیه را با آیه ۵۲ سوره انفال در کنار هم قرار دهیم که در آن نوعی تهدید وجود دارد که 
اگر حتی نعمتی از سوی خدای متعال به سرزمین یا مردمانی ارزانی شود، هرگز آن نعمت را 

از آن ها نمی گیرد، مگر آنکه خودشان آن را پس بزنند.
این آیات نشان می دهد که سرنوشت مردم به دست خود آن ها رقم می خورد و باید مردم در 

صحنه و فعال باشند.  
کمیت  کرم)ص( امر کرده که مردم را در حا در آیه 3۸ سوره شورا نیز خداوند به پیامبر ا

مشارکت دهد. 
پیامبر در مقام ارتباط با وحی نیازی به عقول عادی ندارد؛ اما چون در مقام تقنین و 
کار بگیریم و از  کمیت به  که مردم را در حا تشریع است، باید به شکل سنت دربیاید 

مشورت آنها استفاده کنیم.
باید فضایی را فراهم کنیم که مردم در اموری که احکامی برای آن نیست و درواقع اموری 
کنند و این امور می تواند سیاسی، اقتصادی،  که مربوط به خودشان است، مشارکت 

اجتماعی و ... باشد. 
رابطه بین جامعه و حاکم شرعی از نوع پروراندن افکار و اندیشه هاست تا انسان ها عدل و قسط 

را بپذیرند و خودشان نیز آن را اقامه کنند. 
وقتی که مردم تسلیم تبلیغات ظاهری شوند و به عمق مطلب نرسند، دچار آسیب می شوند.

لذا باید مشارکت اجتماعی را که یک سرمایه است، حفظ کنیم و برای حفظ آن نیز باید 
انسان هایی روی کار بیایند که معتقد به این ایده و اندیشه باشند، یعنی اعتقاد داشته باشند که 

این نظام الهی است و مردم انتظار رفتار الهی دارند.«1 

1.  ناصر سودانی، نقش مردم در حاکمیت دینی، خبرگزاری ایکنا، 1۷ مرداد 14۰۰.

در  مردم  فرهنگ سازبودن  ب( 
حکمرانی عدالت محور

عادالنه بودن  تا  کوشیده  نیز  اولیایی  احمد 
حکمرانی را در گروی مشارکت مردم توصیف 

و این را از آیات قرآن استخراج نماید: 
»یکی از تعاریف عمومی از عدالت »إْعَطاء 
ه« است؛ اما سؤال می شود 

ّ
 ِذی َحٍقّ َحَق

ّ
کَل

کسی  کیست؟ یعنی چه  که اعطاکننده 
باید این عدالت را به دیگران بدهد. 

در  عامل،  عنوان  تحت  بحثی  اینجا  در 
توزیع عدالت مطرح می شود. در  و  بسط 
فرهنگ می توانیم دو عامل را متصور شویم 
در  است.  مردم  دیگر  و  دولت  یکی  که 
اینجا منظور از دولت، سیستم تأثیرگذار در 

کشور است و اعم از قوه مجریه است. 
در مورد نقش دولت در عاملیت و بسط 
اشارات  قرآن  در  فرهنگ،  در  عدالت 
مختلفی وجود دارد و مثًال در آیه ۵۸ سوره 
نساء گفته شده است: همانا خدا به شما 
که امانت ها را به صاحبانش  امر می کند 
باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به 

عدالت داوری کنید. 
باید توجه داشت بین عدالت اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی تفاوت هایی وجود 

محمدهادی همایون  		

احمد گل محمدی  		 ناصر سودانی  		
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و  منابع  اقتصادی،  عدالت  در  دارد. 
است  حاکمیت ها  اختیار  در  خیرات، 
..؛  و گاز  برق،  انرژی،  یارانه،  جمله  از 
اتفاق  توزیع  تا  هستند  منتظر  مردم  لذا 
در  لزومًا  منابع،  فرهنگ،  در  اما  بیفتد 
اختیار حاکمیت ها نیست؛ چراکه مردم 

تولیدکننده فرهنگ هستند. 
کاالهای  از  بخشی  که  است  درست 
فرهنگی در اختیار دولت هاست و مثًال 
از  چیزی  چه  می گیرد  تصمیم  دولت 
رسانه ملی پخش شده و کدام فیلم روی 
هستند  مردم  این  اما  برود؛  سینما  پرده 
که تصمیم می گیرند به تماشای آن فیلم 

؟  بروند یا خیر
نقش  فرهنگ  بازتولید  در  مردم  بنابراین 
اساسی دارند. در آیه ۲۵ سوره حدید آمده 
ه و 

ّ
است: همانا ما پیامبران خود را با ادل

و  کتاب  ایشان  با  و  فرستادیم  معجزات 
کردیم تا مردم به راستی  میزان عدل نازل 
و عدالت گرایند و آهن )و دیگر فلزات( 
 ) را که در آن هم سختی )جنگ و کارزار
)نیز  است  مردم  بر  بسیار  منافع  هم  و 
تا معلوم  و  آفریدیم  برای حفظ عدالت( 
شود که خدا و رسلش را با ایمان قلبی که 

یاری خواهد کرد؟ 
انبیاء،  بعثت  فلسفه  است  درست 
تمام  و  است  اجتماعی  عدالت 
حکومت ها برای بسط عدالت آمده اند؛ 
اقامه  درنهایت  که  هستند  مردم  این  اما 
عدالت می کنند. بنابراین نمی توانیم نقش 
عاملیِت انسان در حکمرانی عادالنه در 

فرهنگ را نادیده بگیریم.«1 

در  مردم  مدنی  اعتراضات  تاثیر  ج( 
حاکمیت

حکومت،  در  مردم  دخالت  قرآنی  تجویز 
عقیده  به  و  نیست  موارد  این  به  منحصر 
علی اکبر حسینی، حق اعتراض مردمی نیز 

مقتضای ادبیات قرآن است: 
»باید دانست که مفهوم اعتراض در قرآن 

1.  احمد اولیایی، نقش پررنگ مردم در تحقق حکمرانی 
عادالنه در عرصه فرهنگ، یک صد و شصتمین نشست 
در  عادالنه  حکمرانی  قرآن«؛  در  »حکمرانی  علمی 
فرهنگ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ۷ آبان 14۰1.

محدوده و جایگاهی دارد؛ اگر ما حقوق انسانی را که در قرآن کریم موج می زند، دنبال 
کنیم، به این می رسیم که طرح های مختلف را بشنویم و بهترین آن ها را برگزینیم. 

طبیعی است این مسیر که با تنازعاتی هم همراه است، بدون اعتراض و بدون شورش های 
اجتماعی نباشد. نوع نگرش قرآن به انسان و آزادی او، اعتراض مدنی را هم در خود دارد؛ لذا ما 

نباید اعتراضات را نادیده بگیریم.
کریم از ما می خواهد شنیدن اعتراضات و دادن پاسخ صحیح به آن هاست.  آنچه قرآن 
مهم ترین محورها در مواجهه صحیح و قرآنی با اعتراضات، اغتشاشات و شورش های 
اجتماعی، مدیریت اغتشاشات بر پایه آموزه های قرآنی، شناسایی گسل ها و نیازهای جامعه، 
داشتن سعه صدر و ظرفیت از سوی مسئولین حاکمیتی، بازگشت به قرآن کریم و بازخوانی 
آموزه های آن به عنوان محور حل معضالت فردی و اجتماعی و پایبندی به اخالق با تمام 

زوایای آشکار و پنهان آن هستند.«۲

د( آسیب زا نبودن مشارکت مردم در حکومت

یکی از مهمترین مسائل مربوط به مشارکت مردم در حکومت، امکان سوءاستفاده از آنهاست 
که عده ای را به آسیب زابودن این مساله رهنمون شده است. محمدهادی همایون در این باره 

چنین می گوید: 
»ما هیچ گاه از حضور مردم ضرر نکرده ایم؛ دستمایه کردن یک امر عارضی است؛ اینکه 
عده ای از این موضوع سوءاستفاده کنند، در تاریخ هم بوده است؛ نمی توان چیزی را به خاطر 

، خوب است یا بد؟  امر عارضی ذاتًا بد دانست. ببینید، مقدس بودن یک چیز
مثًال رسول گرامی اسالم در نظر ما مقدس است، قرآن، دین و بسیاری چیزهای دیگر هم 
همچنین؛ حاال کسانی ممکن است از این سوءاستفاده کرده و امری نامناسب و دروغین را 

مقدس کنند. شما که نمی توانید بگویید کًال هرگونه چیز مقدس و تقدس بد است. 
صحنه  در  مردم  حضور  از  کسانی  اینکه  است؛  مردم  مثال  مقوله،  همین  مانند  دقیقًا 
سوءاستفاده کرده اند امری عارضی است و دلیلی نمی شود که شما یک چیز را کًال و بالذات 

بد بدانید.«3

3. رابطه مردم و حاکمیت در ایران

تعامل و پیوند حاکمیت و مردم در ایران دارای چه وضعیتی است؟ آیا به نقطه شکافت و 
گسست رسیده اند یا اهداف، آرمان ها و اعتماد متقابل، آن ها را از ارتباطی وثیق برخوردار کرده 
است؟ این سؤال در نظرگاه متفکران و دغدغه مندان مسائل اجتماع و سیاست، پاسخ های 

متفاوتی یافته است؛ این پاسخ ها در سه رویکرد قابل جایگذاری اند:

رویکرد اول: وجود گسست در وضعیت موجود

برخی از اندیشمندان، پاسخ خود را ناظر به جامعه کنونی ایران مطرح کرده و بر وجود گسست 
و شکاف میان مردم و حاکمیت با انحاء مختلف تأکید کرده اند. 

۲.  سیدعلی اکبر حسینی رامندی، ضرورت استفاده از ظرفیت های حکومت دینی برای شنیدن اعتراض های مردم، 
نشست علمی »مدار اعتراض«، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ۲۷ مهر 14۰1.

3.  محمدهادی همایون، حل مسئله مردمی در دوگانه نظریات توده و امام-امت، وب سایت سدید، ۲۰ بهمن 1399.

و تمام حکومت ها  انبیاء، عدالت اجتماعی است  درست است فلسفه بعثت 
عدالت  اقامه  درنهایت  که  هستند  مردم  این  اما  آمده اند؛  عدالت  بسط  برای 
می کنند. بنابراین نمی توانیم نقش عاملیِت انسان در حکمرانی عادالنه در فرهنگ 

را نادیده بگیریم.
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الف( عدم اشتمال مفهوم نظام نسبت به مردم

محمود شفیعی در یادداشتی می نویسد: 
که حفظ نظام از حفظ هر  گفته می شود  »در رسانه های رسمی جمهوری اسالمی بارها 

واجبی واجب تر است. نظام چیست؟ چگونه می توان نظام را حفظ کرد؟ 
اغلب در زبان دولتمردان ایران وقتی گفته می شود »حفظ نظام از اوجب واجبات است 
»منظور آنان از  نظام، ساختار حاکمیتی و سرزمینی است که شهروندان ایرانی و ملت در 

ساخته شدن معنای آن اصًال یا چندان سهمی ندارند. 
معنای نظام در علم سیاست با این معنای رایج در جمهوری اسالمی متفاوت است؛ نظام 
در علم سیاست، از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت تشکیل شده و 

نمی توان نظامی بدون جمعیت در شکل جزئی )شهروند( یا کلی )ملت( ترسیم نمود.
در شرایط کنونی بازیابی نظام جمهوری اسالمی تنها از طریق برگشت همه جانبه حکومت 
به سوی ملت ممکن خواهد شد. هرچند با شرایطی که به وجودآمده و ماندگاری دیگر ارکان 

نظام نیز با چالش های جدی مواجه گشته، چنین مهمی سخت به نظر می رسد؛ 
اصالحات  و  دهند  تغییر  را  خود  اساسی  رویکرد   ، تصمیم گیر سیاسی  مقامات  اگر  اما 
همه جانبه بنیادی را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طورجدی 
 ، شروع نمایند، در بلندمدت می توانند بازآفرینی نظام را با آشتی تدریجی افراد، گروه ها، اقشار
طبقات و بخش های مختلف جامعه با حکومت و فروکش کردن تدریجی ناراضیان، بار 

دیگر تحصیل نمایند.«1

ب( فاصله گیری مردم از سنت تاریخی

بیژن عبدالکریمی نیز در این باره می گوید: 
»شکافی عظیم بین نسل های ما و آرمان بزرگ انقالب که بازگشت به خویش بود، ایجاد شده 

، ۲1 آبان 14۰1. 1.  محمود شفیعی، محمود، چیستی نظام و چگونگی حفظ نظام، وب سایت اندیشه دینی معاصر

از  وسیعی  بخش های  به طوری که  است؛ 
و  تاریخی  سنت  از  ما  جدید  نسل های 
میراث دینی نفرت دارند و در هیچ دوره 
نسل های  بین  گسستی  چنین  تاریخی 
جوان با میراث تاریخی و دینی ما وجود 

نداشته است«.۲ 

ج( ازبین رفتن مرجعیت دین در جامعه

حسن محدثی نیز در یادداشت تفصیلی به 
تبیین فاصله مردم، به خصوص قشر جوان 
دینی  حکومت  درنتیجه  و  دینی  مبانی  از 

پرداخته است: 
امروزه  که  می دهد  نشان  ما  »تحقیقات 
به  دیگر  ما  مردم  از  توجهی  قابل  بخش 
نقش سیاسی دین باور ندارند و ادعاهای 
تمامیت خواهانه ای که بخواهد همه  ابعاد 
راهنمایی  و  کنترل  و  هدایت  را  جامعه 

کند، دیگر قبول ندارد. 
تاریخ  در  که  فقه  نام  به  دینی  معرفت 
اسالمی مهم ترین معرفت بوده و همینطور 

فینی،  کاردوست   : از نقل  به  عبدالکریمی،  بیژن    .۲
گفتمان  هم افقی های  بر  تأملی  یادداشت:  خدیجه، 
انقالب و منتقدان آن به منظور تقویت گفتمان انقالب، 

، مورخ 14۰۰/1۲/۲ منتشرشده در سایت خبرگزاری مهر

بیژن عبدالکریمی  		محمود شفیعی  		حسن محدثی  		
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نیروی  مهمترین  که  مفتی ها  و  فقها 
به  بودند،  اسالمی  جوامع  در  فرهنگی 
نحو  به  حاضر  حال  در  عملی  لحاظ 
و  قدرت  دادن  دست  از  حال  در  جدی 

اعتبار خود هستند. 
که  است  دیگر  اساسی  تحول  یک  این 
نهاد دین که همیشه در تاریخ ایران نهاد 
نهادها  نهاد  و  تاثیرگذار  بسیار  مسلط، 
است  جدی  عقب نشینی  حال  در  بوده 
کنار  و در حال تبدیل شدن به نهادی در 

نهادهای دیگر است. 
کارگزاران دینی از جایگاه یک گروه مرجع 
این  در  دیگر  و  کردند  افت  شدت  به 
کارگزاران هنری اعتبار  جایگاه نیستند و 
کرده اند و به  خیلی بیشتری از آنان پیدا 
گروه مرجع در جامعه عوض  این ترتیب 

شده است.«

در  گسست  فقدان  دوم:  رویکرد 
وضعیت موجود

گروهی دیگر از اندیشمندان جامعه کنونی 
گسست و شکاف دانسته  و  را فاقد  ایران 

تحلیل های مخلتفی ارائه می دهند:

بر  شکاف  مقوله  تطبیق  عدم  الف( 
وضعیت موجود

 علیرضا پیروزمند دراین باره می گوید: 
»هرچند هرکدام از آشوب های خیابانی که 
در سال های گذشته اتفاق افتاده بهانه های 
وقایع  این  متفاوتی داشته لیکن در همه 

عوامل دیگری نیز نقش داشته اند؛ 
یعنی همه اعتراضات تنها به دلیل آن عامل 
نبوده و بیانگر نوعی ابراز نارضایتی بوده که 
عوامل دیگری نیز در آن تأثیر داشته است؛ 
بنابراین باید بین عامل ظاهری و مقطعی 
ماجرا با ریشه های فراگیر و ابعاد چندجانبه 

آن تفاوت گذاشت و همه را باهم دید. 
که نباید تحت تأثیر  نکته دوم این است 
که  منفعالنه جنگ رسانه ای و شناختی 
قرار  انداخته  راه  عرصه  این  در  دشمن 
اخیر  وقایع  این  کنیم  فکر  اینکه  گرفت. 
اکثری  و  فراگیر  جمع  »گسست  نشانه 
است،  حاکمیت  و  انقالب  از  جامعه« 
جنگ  این  در  دشمن  که  است  چیزی 

کلیدواژه  تکرار  به  خودش،  روایت  القای  برای  او  کند.  القا  ما  به  می خواهد  شناختی 
ی آورده است.  شکاف رو

اما در پاسخ باید گفت اوًال چند هزار نفر در کشور در قضیه اخیر حضور میدانی پیدا 
؛ حاال بیشتر از این هم باشد، قابل فهم است و  کردند؟! بعضی آمارها می گوید ۸۰ هزار نفر

سخت نیست. آیا این جمعیت در نسبت با کل قابل اعتناست؟ 
که جرئت مخاطره پذیری دارند و اعتبار و جان  کسی بگوید این آمار افرادی است  اگر 
خودشان را فدا کرده و به خیابان آمده اند؛ اما معترضین بیش از آن هستند. در پاسخ باید 

گفت که این گونه نیست.
چند درصد از افراد جامعه شعارهای هنجارشکن این افراد را قبول دارند و تلقی رکیک و 
غیرمنصفانه آن ها از رهبری جامعه را می پذیرند؟!  در تحلیل های خود نباید مقهور جنگ 
رسانه ای بشویم و فکر کنیم که بیش از نیمی از جامعه که اگر آزادشان بگذاریم، اعتراضات 

را پیش خواهند برد. 
که حکومت یک طرف می خواهد برود و مردم  کلمه »شکاف« حاکی از این است  ثالثًا 
؛ حکومت یک آرمان ها و شعارها و هنجارهایی را دنبال می کند که مردم  یک طرف دیگر

برنمی تابند؛ حال که این گونه نیست.
در حقیقت خواست آن ها همان طور که در کالم امام و رهبری برجسته است، به »اسالم« 
برمی گردد. کسانی که از ادبیات »شکاف« استفاده می کنند در حقیقت می خواهند ابراز 

کنند که مردم از اسالم خواهی خود کوتاه آمده اند. 
مردم برای دفاع از اسالم و آرمان تحقق اسالم انقالبی، سیاسی و اجتماعی بیرون آمدند و 

االن ناامید شدند که دنبال این چنین اسالم و مسیری رفته اند؛حال آنکه این گونه نیست«.1

ب( گسست مردم با دولت نه حاکمیت

سجاد ایزدهی نیز با تفکیک دولت و حاکمیت، شکاف و فاصله ایجادشده مردم را با 
مسئولین اشرافی گرا می داند، نه با حاکمیت:

که چقدر بتوانند »افکار  »تجربه نشان می دهد بقا و استمرار حکومت ها تابع این است 
کنند. برای حمایت  کنند و آن ها را مدیریت  عمومی« و باورهای آن ها را به خود جلب 

حداکثری مردم، عنصر »کارآمدی« الزم است. 

1.  علیرضا پیروزمند، دولت اسالمی، مسیر برون رفت از مشکالت، مصاحبه اختصاصی با نشریه دیده بان اندیشه.

علیرضا پیروزمند  		
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اگر حکومت ها بتوانند کارآمد شوند یعنی آنچه وعده دادند را تضمین کنند، رضایت مردم 
طبعًا جلب می شود و همراهی آن ها تضمین می شود. 

اگر حکومتی بتواند به وعده خود عمل کند، بتواند رفاه به ارمغان بیاورد، بتواند احساس 
کند، طبیعتًا مردم اقبال بیشتری خواهند داشت و  کرامت مردم را تضمین  امنیت و 

باقی می مانند. 
انقالب اسالمی از آغاز »مردم بنیاد« بود و نظریه های انقالب اسالمی مبتنی بر مردم ساالری 

دینی است. 
شاید در تاریخ، انقالبی نباشد که به محض انقالب، کمتر از 6 ماه انتخابات برگزاری کرد 

و انقالب و قانون اساسی را به رأی گذاشت و تقریبًا هر دو سال انتخابات داشته باشد. 
فرض نظام اسالمی بر بنیاد »مردم ساالری دینی« است و مردم بنیادی در قانون اساسی و 
ادبیات رهبری وجود دارد؛  اما طرف دیگر قضیه بحث کارآمدی است که حکومت ها چه 

امکانات و توانمندی داشتند و متناسب با آن چه رفتاری انجام دادند. 
در دهه اول انقالب فضای جنگ حاکم بود، بااینکه مشکالت و موانع زیادی بود اما در 

داخل کشور اقبال عمومی فراگیر و همراهی بیش از مقدار مطلوب بود. 
اساسًا فضای جنگ و پشتیبانی آن نیز به واسطه مردم صورت می گرفت؛ اما بعد از جنگ 
زمان  آن  در  زد.  دامن  طبقاتی  شکاف  به  عمًال  که  هستیم  جریانی  کارآمدن  روی  شاهد 

ازیک طرف فشار تورم و از یک سو نیز فاصله طبقاتی ایجاد می شود.
احساس بر این است که ما از اهداف انقالب دور می شویم، فاصله غنی و ضعیف زیاد 
می شود و این امر منجر به نارضایتی می شود؛ اما این بدین معنا نیست که ما در شکاف 

حاکمیت و مردم قرار داریم. 
این طور نیست که هر جا نارضایتی هست پس شکاف هست. منطق اشرافی گری در آن 
سال ها شکل گرفت و بعدها توسعه پیدا کرد و موجب فاصله یافتن حاکمان از بدنه مردم 
شد؛ طبیعتًا بخشی از جامعه احساس کرد آنچه می خواست نشد. بااین حال مردم همچنان 

بین حاکمیت و رفتار دولت ها تفاوت می گذارند. 
مردم در عین نارضایتی که دارند، در راهپیمایی های دفاع از نظام مشارکت می کنند، در 
انتخابات شرکت می کنند؛ بنابراین ولو ناراضی باشند اما به حاکمیت و فرایند آن معتقدند.«1

1.  سجاد ایزدهی، مشروعیت پسینی انقالب در گرو کارآمدی نظام، مصاحبه اختصاصی با نشریه دیده بان اندیشه.

و  مردم  گسست  با  انقالب  ضدیت  ج( 
حاکمیت

را  اسالمی  انقالب  طبیعت  حّری،  حامد 
مردمی و نابودکننده دوگانه حاکمیت و مردم 
می داند و معتقد است دشمن در پی احیای 

این گسل است: 
 ۵۷ سال  در  ایران  اسالمی  انقالب  »در 
یکی از مردمی ترین حاکمیت ها در ایران 
و  مردم  میان  مبارک  پیوندی  که  شد  برپا 

حاکمیت بود. 
این یگانگی حاکمیت و مردم تا آنجا بود 
که می توان ادعا کرد جدایی یکی از دیگری 

تقریبًا ناممکن می باشد! 
بدین ترتیب سرنوشت حکومت و مردم 
پیوند  یکدیگر  به  چنان  امروز  ایران  در 
دیگری  بدون  یکی  که  است  خورده 
بدون  یک  هر  و  ندارد  حیات  امکان 

دیگری دچار فروپاشی خواهد شد. 
انقالب  با  که  معناست  بدان  این 
گسل های  قدیمی ترین  از  یکی   ۵۷
حکومت  گسل  همان  که  ما  اجتماعی 
بر  آن  سنگین  سایه  و  بوده  مردم  و 
تا  می کرده  سنگینی  ایران  سرنوشت 

حدودی ترمیم شده است؛
که زخم  بدان معنا نیست  اما همچنین 
در  مردم  و  حاکمیت  دوگانه  تاریخی 
گاه جمعی ما دیگر به طور مطلق  ناخودآ

موجود نیست و آزاری نمی دهد. 
این نقطه همان جایی است که دشمنان 
ایران زمین دیلم فتنه و عملیات روانی خود 
را در آن فرومی کنند تا شاید بتوانند شکاف 
و زخم پیشین را دوباره باز کنند؛ یعنی زخم 

دوگانه حاکمیت و مردم! 
شکاف های  و  گسل ها  همه  بر  فشار 
باز  برای  دشمنان  توسط  اجتماعی 
اینکه  است؛  اصلی  گسل  همین  کردن 
حاکمیت، مردم را محل اعتماد خود نداند 

و مردم نیز حاکمیت را بیگانه بپندارد؛ 
باید توجه داشت که فعال کردن این گسل 
بزرگ ترین و مهم ترین امید و داشته دشمنان 
ایران و ایرانی است تا بتواند این آخرین سنگر 
سرمایه داری  برابر  در  مقاومت  مستحکم 

انسان خوار جهانی را در هم شکند. 

سید سجاد ایزدهی  		
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رهبری  چنان که  ایرانی  اندیشه  اهل  باید 
کید داشتند به این مسئله توجه داشته  تأ
و  آسیب ها  که  ندهند  اجازه  و  باشند 
مشکالت پیش رو و اعتراض های به حق 
گسل و زخم قدیمی  مردم به فعال شدن 
منجر شود و خود عاملی شوند برای فشار 
آن دیلم جنگ روانی بر شکاف ها! و نشود 
سر  بر  که  یکی  آن  حکایت  حکایتشان 

شاخ، بن می برید.«1

د( تالش ُلمپن ها برای ایجاد گسست

عزیز نجف پور با انکار گسست پیوند مردم و 
حاکمیت، شکاف ظاهرشده در اعتراضات 

را به عده ای لمپنیست منتسب می کند: 
از  یکی   ۷۰ دهه  دانشجویی  »جنبش 
در  دانشجویی  حرکت های  قوی ترین 
ایران است که با تلفیقی از رویکرد چپ 
کم  حا دهه  یک  بر  بالغ  لیبرالیستی،  و 

بالمنازع دانشگاه های کشور بود. 
عدم  قبیل  از  متعددی  دالیل  به  بنا 
برای  دانشجویی  ساختار  کشش 
سیاسی  سخت  و  بلندمدت  رفتارهای 
و …، به مرور نخبگان دانشجویی از این 
گشته و بیشتر به درس و  جنبش خارج 

بحثشان متمرکز شدند.
به مرور افرادی ضعیف از حیث فکری و 
شخصیتی و اخالقی، میراث دار جنبش 
اوایل دهه  از  دانشجویی شدند و عمًال 
هشتاد به بعد، ما با جریانی از فرومایگان 
رأس  در  اجتماعی  پست  جریان های  یا 
که  جنبش دانشجویی مذکور مواجهیم 

سعی بر رهبری جنبش دارند. 
و  رادیکال  رفتارهای   ، آغاز در  البته 
کنار  در  ایشان  شجاعانه  به ظاهر 
ایجاد  جذابیت  کوتاه مدتشان  توفیقات 
دلیل  به  بلندمدت،  در  ولی  می کرد؛ 
طرح  و  مشخص  چشم انداز  نداشتن 
همه  بی امان  تخریب  و  روشن  اثباتی 
توده  گرفتن  فاصله  شاهد  ساختارها 
دانشجویان و نتیجتًا  اضمحالل جنبش 

دانشجویی فوق هستیم. 

قدیمی ترین  ترمیم  و  اسالمی  انقالب  حّری،  حامد    .1
گسل اجتماعی ایران، خبرگزاری تسنیم، ۲۲ خرداد 14۰1.

علی االصول لمپنیزم در هر حرکت اجتماعی اگر غالب شود فارغ از اینکه فی ذاته نشانه 
تی آن جریان است، در میان مدت به اضمحالل آن حرکت  ضعف مبنایی و تشکیال

می انجامد. 
حرکت های سیاسی و اجتماعی همه طیف های فکری و سیاسی دانشجویان به دلیل 
همین هویت فرهیخته دانشگاهی، عمومًا واجد روح عقالنیت و اخالق فاخر دانشگاهی 

بوده است. 
غرب به خوبی می داند که هیچ وقت توده مردم ایران علیرغم همه مشکالت و اختالفات 
کوتاه نخواهد  داخلی از اصولی چون منافع ملی، کلیت دین اسالم و انقالب اسالمی 
آمد و حال که حرکت روبه جلو و عزم ملی برای رفع موانع و حل مشکالت آشکارتر شده 

و نوید توفیقاتی نزدیک را می دهد؛ 
فلذا می باید جلوی این حرکت و توفیقات قریب الوقوع گرفته شود. بهترین روش برای این 
کار هم فعال کردن لمپن ها و جریان های پست اجتماعی است؛ حتی اگر به قیمت افول و 

اضمحالل حرکت اعتراضی بخشی از جامعه ایران بینجامد.«۲

رویکرد سوم: گسست یا فقدان آن در تاریخ

در مورد مناسبات بین مردم و دولت، در تاریخ ایران یا در گستره اندیشگانی ایرانیان در ارتباط 
با حوزه ایران، دیدگاه ها و نظرات متفاوت و مختلفی وجود دارد؛ مبنای استدالل هر کدام از 
این نظرات یک برهه یا یک دوره یا زمان ها یا موضوعاتی خاص است. شاید بتوان در یک 

دسته بندی سه نوع نظریه را احصاء کرد: 3
کید دارند و اشاره می کنند  1. برخی بر »عدم تناسب و گسست و تضاد« بین دولت و مردم تأ
بین مردم و دولت در تاریخ ایران، همیشه جدایی و انفکاک بوده است. معتقدان به این نظر 

و دیدگاه برای تأیید آن، به شاهد مثال های تاریخی زیادی استناد می کنند.
کید می کنند؛ یعنی اعتقاد  ۲. برخی هم بر »پیوند و انفکاک« میان مردم و دولت در تاریخ ایران تأ

دارند که بین مردم و دولت در تاریخ ایران، گاهی پیوند و گاهی انفکاک و جدایی بوده است.
3. برخی هم بر نسبت »پیوند و تحول« میان مردم و دولت در تاریخ ایران اشاره دارند؛ یعنی 

، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  ، لمپنیزم، ابزاری برای جلوگیری از گشایش های پیش روی کشور ۲.  عزیز نجف پورآقابیگلو
اسالمی، 11 مهر 14۰1. 

، نشست نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران،  3.  عبدالرحمن حسنی فر
سوم اردیبهشت 1396.

عزیز نجف پور  		 علیرضا مالیی توانی  		
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بین مردم و دولت در تاریخ ایران پیوند بوده و گاهی هم که چالشی بین آن ها روی داده باعث 
تحول در بین آن ها شده است.«

الف( بررسی ادوار مختلف تاریخ

علیرضا مالیی توانی، در بازخوانی اندیشه شیخ ابراهیم زنجانی پیرامون روابط دولت و ملت 
ایران در بستر دوره های خاصی از تاریخ، چنین می گوید: 

»شیخ ابراهیم زنجانی توسط آخوند خراسانی تأیید شده بود؛ اما تفاوت اندیشه او با دیگر 
اندیشمندان این است که او مردم را در برابر دو ساختار یا نهاد قرار می دهد: قوه دینی و قوه 

سیاسی؛ و شناخت این دو ساختار را برای درک ایران ضروری می داند. 
دو نهادی که پس از دوره صفوی، به نوعی تقسیم کار و توازن قوا دست یافتند که هیچ کدام قادر 
به حذف دیگری نبودند. دستگاه سیاسی برای مشروعیت به روحانی وابسته بود و دستگاه 

روحانی به عنوان تنها حاکمیت شیعه از دولت حمایت می کرد. 
به باور شیخ ابراهیم، هرگاه مناسبات دوستانه بین این دو ساختار برقرار بوده است، مردم 
ایران پناهگاهی نداشتند؛ اما حالت عکس آن فضای کنش ایجاد می کرد و این حالت 

هرچند به ندرت اتفاق می افتد اما نهایتًا به سود مردم ایران بود. 
نفوذ خارجیان در برابر این ساختارهای دیرپا نقش فرعی داشت. به باور او در مشروطه، 
گرفت؛ اما این اجماع در برابر نهاد روحانیت هیچ گاه  اجماع در برابر حکومت شکل 
اتفاق نیفتاد. در قضایای مشروطه نیز شیخ ابراهیم برای روحانیت هیچ شأن و جایگاهی 

قائل نیست و مبارزه اصالح طلبان را بسیار اصیل تر و عمیق تر از روحانیون می داند. 
او تا آخرین آثارش به دموکراسی پایبند ماند. مهم ترین کار شیخ ابراهیم، نقد نهاد مذهبی و 

طرح اندیشه اصالح دین به عنوان راهی برای تنظیم مناسبات دولت و مردم است.«1 

ب( بررسی نظریات مختلف در طول تاریخ

محمدعلی اکبری اندیشه حسین بشیریه چنین گزارش می کند: 
کید بر نقش دولت و نیز نقش جامعه دو بخش  »در تعریف دکتر بشیریه از توسعه سیاسی، تأ
اساسی هستند. سه شرط کافی از منظر ایشان برای توسعه سیاسی، موضوع رابطه دولت و 
(، شکاف های جامعه و فرهنگ سیاسی نخبگان هستند.  منابع قدرت )پراکندگی و تمرکز

1.  علیرضا مالیی توانی، بازخوانی روابط دولت و ملت در اندیشه شیخ ابراهیم زنجانی، نشست نقد آراء و نظریه های 
صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران، سوم اردیبهشت 1396.

به باور دکتر بشیریه هر وقت منابع قدرت 
در دست دولت تجمیع شود و ما امکان 
رقابت نداشته باشیم، الجرم دولت مطلقه 
این دولت مطلقه امکان  و  پیدا می شود 

توسعه سیاسی را ناممکن می کند. 
این دولت مطلقه شکاف های جامعه را 
تشدید و فرهنگ نخبگان جامعه را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
یعنی  ایران  معاصر  تاریخ  گذار  دوره  در 
مشروطه تا رضاشاه که دوره تکوین دولت 
مطلقه در ایران است، امکان شکل گیری 

مشارکت فراهم نیامد.
روبروست.  ضعف هایی  با  بشریه  تئوری 
بر  بشیریه شرایط نیمه استعماری حاکم 
ایران را بسیار دست کم گرفته و آن را عاملی 
اتفاقی دانسته است؛ درحالی که این عامل 
در زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی ایران تأثیر عمیقی داشته است. 
کافی  و  الزم  شرایط  کنار  در  درواقع 
جای  ایشان،  جانب  از  مطرح شده 
گرفته شده به چشم  خالی شرایط نادیده 
می خورد.بشیریه معتقد است میان تمرکز 
منابع قدرت و عدم امکان کنش سیاسی 

رابطه مستقیمی برقرار است؛ 
این در حالی است که نظریه پردازان دیگر 
مثًال هانتینگتون دولت قوی را نه تنها عامل 
عاملی  بلکه  نمی دانند  مشارکت  عدم 

محرک در رقابت و مشارکت می دانند؛
پس درستی این ادعای دکتر بشیریه ابتدا 
باید اثبات شود. دکتر بشیریه وقتی شروط 
الزم و کافی را مطرح می کنند، عمده آن با 

تکیه بر جامعه است؛ 
اما در بحث ایران دوره مشروطه نمی گویند 
که  دارد  وجود  الزم  شرایط  ایران  در  آیا  که 
به سرعت به سراغ شرایط کافی می روند. اگر 
در ایران آن دوره امکان تأسیس حکومت 
کامًال  مشارکتی وجود ندارد، بحث ایشان 
انتزاعی می شود )نوعی کوشش نظری سوای 

بحث انضمامی(«۲

۲.  محمدعلی اکبری، بازخوانی روایت بشیریه از عوامل 
ناکامی مشروطیت، سوم اردیبهشت 1396. همچنین: 
مهراب صادق نیا: نشست تحول کارکرد نهاد روحانیت در 

، وب سایت فرهنگ سدید، ۲6 مهر 14۰1. دهه های اخیر

صفدر الهی راد  		 مهراب صادق نیا  		
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4. عوامل گسست میان مردم 
و حاکمیت

محور مهم دیگری که در آثار اندیشمندان 
به چشم می خورد، بحث از عوامل ایجاد 
گسست میان مردم و حاکمیت است. این 

عوامل را می توان در چند دسته قرار داد:

الف( عوامل شناختی

در  شکاف  ایجادکننده  عوامل  از  دسته ای 
تحلیل اندیشمندان، عوامل مرتبط با جنبه 
معرفتی و شناختی مردم و دولت هستند که 

چند مورد از آنها را می توان نام برد:

یک:  تحریف واقعیات

چنین  را  تحریف  عامل  الهی راد  صفدر 
تبیین می کند:

دنبال  به  تحریف  در  »دشمنان 
اشخاص  و  ملت ها  فکر  دراختیارگرفتن 
تأثیرگذار هستند. تحریف کنندگان تالش 
می کنند قضایا، واقعیت ها و مسائل را به 

نوع دلخواه خود تغییر دهند. 
تحریف  دارد؛  مختلفی  اشکال  تحریف 
تحریف  در  آن هاست.  از  یکی  لفظی 
اضافه  و  جعل  حذف،  با  وقت ها  گاهی 
کردن مسئله ای، مراد و منظور اصلی طرف 

مقابل را مخدوش می کنند. 
واقعیت ها،  تحریف  با  اوقات  گاهی 
را  گیر  تصمیم  نهادهای  و  دستگاه ها 
دچار خلع و اخالل می کنند تا تصمیمی 

از این تحریف، ایجاد اخالل محاسباتی در  کشور است. هدف  که بر ضرر  گرفته شود 
نهادهای تصمیم گیر برای تصمیم غلط است. 

کار  از اهداف و مظاهر تحریف، ایجاد بی اعتمادی به تولید داخل برای ضربه به  یکی 
تولید به زمین بخورد و درنهایت مشکالت  و توسعه داخلی است؛ این باعث می شود 
اقتصادی بیشتر از پیش به مردم فشار بیاورد؛ زیرا وقتی تولید نباشد و کارخانه به دلیل 

بی اعتمادی به تولید داخل تعطیل شوند کار نیز در کشور متوقف می شود. 
یکی دیگر از مظاهر تحریف، تحریف شرایط سیاسی و اجتماعی داخل است. وقتی مدام 
با برخی اخبار و تحلیل ها وضعیت داخل را دچار آشفتگی ناآرامی و شورش نشان دادیم، 

سرمایه گذار خارجی هم به میدان نمی آید و لذا باز فشار اقتصادی ایجاد می شود. 
یکی از جنبه های تحریف بدبختی محض نشان دادن داخل کشور و خوب نشان دادن 
به  نسبت  مردم  در  بدبینی  ایجاد  تحریف،  موارد  دیگر  از  کشورهاست.  سایر  وضعیت 

اقدامات خوبی است که در داخل شروع شده اند. 
هدف تحریف، ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است. با ایجاد این شکاف و پایین 

، تحریم اثر خود را می گذارد.«1  آوردن مشارکت مردم در مسائل مختلف کشور

دو: فقدان دشمن شناسی

دولت  گسست  شناختی  عامل  را  جوانان  در  الزم  دشمن شناسی  فقدان  درودی،  حسین 
ملت ها می داند: 

»اگر قرار باشد دانش آموزان و دانشجویان بعد از انقالب اسالمی بدانند آمریکا و ایادی او در کشور 
ایران عزیز چه تخریب های زیرساختی را پدید آورده و اکنون نیز با تحریم ها و برخوردهای شیطانی 
خود آن ها را تعقیب و تحمیل می کنند، باید نظام آموزش وپرورش از کتاب های مهدکودک تا 
متوسطه دوم، یک برنامه همه جانبه و 6 ساحتی با موضوع جنایات فراموش ناشدنی، تهیه، تولید 
و توزیع و نظارت نقطه ای بر آن داشته باشد تا از آسیب هایی مانند مهاجرت یا به قول برخی فرار 

مغزها و شکاف نسل ها و مانند این ها در امان باشد.
نوجوان و جوانی که نمی داند شاه برای چه آمد، از سوی چه کسانی آورده شده و چرا رفت، 
مسلم است اربابان خائن او به هر قیمتی از زیرساخت های نفوذ خود خصوصًا در بخش 

فرهنگی هزینه ها کرده و توطئه خواهند کرد. 
مهندسی معرفی شیطان و سربازان آن مانند آمریکا و پادوهای آن با چند خط نگارش ادبی 
آن در البه الی هزاران مسئله تودرتوی پرورشی و آموزشی به یک شوخی بیشتر شبیه است تا 
یک کار فنی فرهنگی، چراکه این مبارزه بی امان فرهنگی یک سپاه و ستاد کارآمد می طلبد 
و اال به قول مولوی، ازقضا سرکنگبین صفرا می زاید؛ که در حال حاضر در برخی موارد ولو 
اندک، فتوحاتی از دشمن در حضور اجتماعی جوانان و زنان و دختران و سبک زندگی 

غربی در مانیتور جامعه قابل انکار نیست.«۲ 

1. صفدرالهی راد، دروغ گویی در بستر نفوذ فکری و فرهنگی، خبرگزاری فارس، ۲۷ مهر 14۰1؛ همچنین: قاسم جعفری، 
تحریف و ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم، گفتگو با خبرگزاری تسنیم / ۲1 مرداد 1399. 

۲.  حسین درودی، عقالنیت دینی، کارآمدی اجتماعی و تمدن سازی در انقالب اسالمی، ایکنا / ۲۲ بهمن 1399.

▪ 	▪ حسین درودی	

یکی از اهداف و مظاهر تحریف، ایجاد بی اعتمادی به تولید داخل برای ضربه 
به کار و توسعه داخلی است؛ این باعث می شود تولید به زمین بخورد و درنهایت 
مشکالت اقتصادی بیشتر از پیش به مردم فشار بیاورد؛ زیرا وقتی تولید نباشد و 
کارخانه به دلیل بی اعتمادی به تولید داخل تعطیل شوند کار نیز در کشور متوقف 

می شود. 
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سه: خطای ادراکی در شاخص های عدالت

احمد اولیایی، خطای در ادراک عدالت اجتماعی را به عامل دامن زدن به شکاف بین مردم و 
حاکمیت می داند: 

»ادراک عدالت اشاره می کند به آنچه مردم در مورد عدالت و ظلم در جامعه می پندارند؛ 
یعنی ممکن است در جامعه ای عدالت واقعی وجود داشته باشد اما مردم آن بیندیشند که 

عدالتی وجود ندارد یا بالعکس. 
ادراک عدالت به پندار مردم برمی گردد. این موضوع، یک مبحث شناختی بوده و از سوی 
دستگاه محاسباتی ذهن انسان ها شکل می گیرد. وفاق اجتماعی، نظم سیاسی و مشارکت 

سیاسی با ادراک عدالت در جامعه تغییر می کند. 
و  معرفتی  عوامل  شامل  عوامل  این  کرد؛  اشاره  عواملی  به  می توان  عدالت  ادراک  برای 
غیرمعرفتی می باشد که از مهم ترین عوامل معرفتی، جهان بینی فرد است. فهم ما از تعریف 

عدالت می تواند بر ادراک عدالت از سوی ما تأثیر مستقیم داشته باشد. 
اگر عدالت را برابری معنا کنیم، با آن حالتی که عدالت را بر اساس استحقاق و شایستگی 

تعریف کنیم، به نتایج کامًال متفاوتی در ادراک عدالت از سوی ما می رسیم. 
ایدئولوژی ها بر ادراک عدالت تأثیر مستقیم دارند؛ مثًال در جامعه ای که به تناسخ اعتقاد 
دارد، هرچه در حق افراد آن جامعه ظلم شود، این ظلم را به حساب زندگی قبلی خود گذاشته 

و با آن کنار می آیند.
می شود.  متفاوت  عدالت  معطی  از  ما  شناخت  اساس  بر  عدالت  ادراک  گاهی 
که ما خواهان اعطا و بسط عدالت از سوی دیگری بوده و خود را  گاهی ممکن است 

بی مسئولیت بدانیم. 
همین رویکرد می تواند به ما القا کند که در حقمان بی عدالتی شده است. رسانه ها یکی 
از اصلی ترین عوامل غیرمعرفتی شکل دهنده ادراک عدالت هستند؛ رسانه ها می توانند به 

مخاطبان، پنداری را که مدنظر خودشان است القا کنند. 
تغییر  دچار  خساست  یا  طبع  مناعت  همچون  پارامترهایی  پایه  بر  که  افراد  ذهنی  رفاه 

می شود، یکی دیگر از عوامل غیرمعرفتی تأثیرگذار بر ادراک عدالت است. 
خطاهای تشخیصی افراد نیز از عوامل تأثیرگذار بر ادراک آن ها در موضوع عدالت است. 
گاهی افراد تمام موفقیت هایی که داشته اند را حاصل تالش های شخصی دانسته و تمام 
شکست های زندگی خود را حاصل اقدامات سایر اطرافیان و یا حکومت عصر خود اعالم 

می دارند. این خطاها می تواند ادراک فرد از عدالت را تحت الشعاع قرار دهد.«1

چهار: اظهارنظر غیرمتخصصانه افراد مشهور

از دیگر عوامل شناختی، اظهارنظر و موضع گیری نابجا و غیرمتخصصانه افراد دارای شهرت و 
نفوذ است که در ذهن جامعه اثر می گذارد: 

»گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که این اتفاقات جنبه های آشکار و پنهانی دارد و تشخیص 

1.  احمد اولیایی، ضرورت استفاده از ظرفیت های حکومت دینی برای شنیدن اعتراض های مردم، نشست علمی »مدار 
اعتراض«، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ۲۷ مهر 14۰1.

زوایای مختلف موضوع برای افراد عادی 
کسانی  و  نیست  امکان پذیر  به راحتی 
می توانند ابعاد گوناگون موضوع را متوجه 
که در آن زمینه تخصص و تجربه  شوند 

کافی داشته اند. 
در چنین مواردی اهالی فرهنگ و هنر هم جز 
عوام مردم محسوب می شوند و نمی توان تصور 
را بر این بگذاریم که صرفًا با به دلیل شهرت 
بیشتر این افراد حتمًا در همه موضوعات 
با  وقتی  درواقع  هستند.  هم  صاحب نظر 
متخصص حوزه یک علم مواجه هستیم،  
نمی شود آن را  تعمیم بدهیم و بگوییم چون 
این فرد در فالن رشته متخصص است پس 

در همه  امور صاحب نظر است. 
مخالف  به طورکلی  بنده  دلیل  همین  به 
رخدادهای  در  که  هستم  موضوع  این 
اجتماعی چهره ها در مسائل مختلفی که 
در حوزه های دیگر هستند، نظر بدهند. 
مگر اینکه این اظهارنظرها و موضع گیری ها 

در میان دفاع از منافع ملی کشور باشد.
عموم افرادی که تخصص کافی ندارند یا 
به هر ترتیبی رخداد موجود برایشان محرز 
کنند  اختیار  سکوت  باید  است؛  نشده 
و نباید با جو زدگی و تحت تأثیر نظرات 
دیگران به این نتیجه برسند که حتمًا باید 

موضع گیری و اظهارنظر کنند.«۲

، تهییج به آشوب از هیچ هنرمندی  ۲.  محسن پرویز
پذیرفته نیست، خبرگزاری ایبنا / ۲6 مهر 14۰1.

▪ 	▪ محسن پرویز	

که ما خواهان اعطا و بسط عدالت از سوی دیگری بوده و  گاهی ممکن است 
که در حقمان  کند  خود را بی مسئولیت بدانیم. همین رویکرد می تواند به ما القا 
بی عدالتی شده است. رسانه ها یکی از اصلی ترین عوامل غیرمعرفتی شکل دهنده 
مدنظر  که  را  پنداری  مخاطبان،  به  می توانند  رسانه ها  هستند؛  عدالت  ادراک 

خودشان است القا کنند. 
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پنج: رواج تفکرات روشنفکری

حاجی حیدری، نوع اندیشه روشن فکری را 
عامل شناختی گسست می داند: 

»مسئله روشن فکرانه مشارکت و دموکراسی، 
دارای ماهیتی متناقض و متضاد است. 
و  »دموکراسی«  تناقض،  این  در یک سوی 
برنامه ریزی توده گرای جامعه قرار دارد و در 
برنامه ریزی  و  »تکنوکراسی«   ، دیگر سوی 

عقالنی و حساب شده جامعه.
، اغلب، با هم ناسازگارند و روشنفکر  این دو

و مدرنیست منادی هر دو است. 
روشن فکر  ادعایی  منظور 
از  خردادی  دوم  و  دموکراسی خواه 
مشارکت سیاسی، شرکت توده مبهمی 
به نام »مردم« در اتخاذ تصمیمات ملی 
کشور  که برای اتباع یک  و محلی است 

واجد اهمیت می باشد. 
سیاسی  نهضت  و  ایدئولوژی  ولی 
برنامه های  اجرای  خواهان  درعین حال، 
فنی،  کارشناسان  توسط  توسعه،  متوالی 
به جهت نزدیک ساختن سریع جامعه به 

آرمان های روشن فکر در غرب است.
، روشن فکر اصرار فلج کننده ای بر  ازاین قرار
سلطه مقررات و ضوابط ناشی از برنامه های 

توسعه دارد. 
در  احمد  آل  جالل  »شترمرغ«  تعبیر 
عصر  و  سازندگی  عصر  روشنفکر  مورد 

اصالحات مصداق دارد. 
وقتی به روشنفکر می گویند که مردم چیزی 
می گوید  گفته اند،  پندارهایش  خالف 
اصول دانش و فن چیز دیگری می گویند 
و وقتی دانشمندان چیزی علیه روشنفکر 
و عملکردهای مخربش بگویند، به عوام و 

عوام فریبی پناه می برد.
یک معضل مهم تر این که برای دموکراسی 
کپی برداری شده از غرب، بسیار  لیبرال 
متناقض  قالب  این  از  که  است  دشوار 
برای  فرمولی  روشن فکر  شوند.  خارج 

تغییر ندارد. 
لیبرال  دموکراسی های  از  هیچ یک 
غرب زده نتوانسته اند، خود را از سیستمی 
که در آن گروهی برگزیده، جامعه را تحت 

گروه  که عامه مردم بدون اصطکاک با بوروکراسی و  کنترل دارند، به نظامی بدل نمایند 
متخصصان، در شکل بخشیدن به آینده شرکت داشته باشند.«1

ب( عوامل ارتباطی و عملی

گونه دوم عوامل ایجادکننده گسست مردم و حاکمیت که متفکران تأکید بیشتری بر آن دارند، 
مسئله تعامل، گفتگو و عملکرد متناقض با ادعاها توسط مسئولین است.

یک: شنیده نشدن صداها

غبار  زدودن  معترضان،  با  مسئولین  گفت وگو  الزمه  اولین  است  معتقد  ایمانی  ناصر 
بی اعتمادی هاست: 

اساسًا  باشد،  کوچکی  بخش  ولو  جامعه،  از  بخش هایی  اآلن  است  این  »واقعیت 
سخنان مسئوالن را استماع نمی کنند و حتی هر آنچه بگویند خالف آن را می پذیرند 

و از طرف دیگر مسئوالن نیز این بخش از جامعه را به رسمیت نمی شناسند.
شاید به جرئت بتوان گفت این مشکل طی سال های گذشته از همین ناحیه به وجود آمده 
که بخشی از جامعه توسط حکومت به رسمیت شناخته نشده و به نوعی اعتقادات، سلوک 
و منش آن ها نه تنها مورد تأیید حکومت نیست بلکه باعث شده با نپذیرفتن آن ها به عنوان 

بخشی از مردم، مطالبات آن ها شنیده نشود. 
این حرف بدان معنا نیست که همه مطالبات آن ها عملی شود اما حتمًا باید امکان طرح و 

شنیده شدن آن از سوی حکومت وجود داشته باشد. 
شاید این وضعیت در طی سال های گذشته منجر به بروز حوادث فعلی شده و برخی 
گفت وگو  فضای  نه تنها  لذا  و  نیست  آن ها  برای  حکومت  می کنند  احساس  مردم  از 
دیده نمی شود بلکه یک دیوار بلند بی اعتمادی وجود دارد و این بی اعتمادی ها باید 

آرام ارام زدوده شود. 
مسئوالن و مجموعه حاکمیت باید این بخش از جامعه را بپذیرند؛ باید نظرات و مطالبات 
این بخش، چه اکثریت باشد چه اقلیت را بشنوند و به آن ها ارزش و بها دهند، اگرچه 

نتوانند برخی از خواسته های آن ها را اجرا کنند؛ 
اما مشکل این است که این افراد احساس می کنند اصًال از سوی حکومت به بازی گرفته 
نمی شوند و حذف شده هستند و لذا حضور در خیابان را برای اعتراض انتخاب می کنند 

1.  حامد حاجی حیدری، تحلیل نظری فاصله دولت از ملت، خبرگزاری تسنیم/ ۲۲ آذر 139۲.

علی زمانیان  		 ناصر ایمانی  		
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زیرا تصور می کنند وجود خارجی در این جامعه ندارند. گفت وگو به معنای نشستن مسئول 
و این افراد پشت یک میز نیست بلکه این است که حکومت و این بخش ها بتوانند در 

جامعه با هم حرف بزنند تا این فاصله و دره عمیق ایجاد نشود. 
این افراد اگر اعتراض و انتقادی دارند باید بتوانند بدون واهمه و هراس آن را بیان کرده و 
استدالالت خود را ارائه دهند و اگر انتظارات آن ها قابل اجراست واقعًا اجرا شود و اگر هم 
بخشی از آن قابل اجرا نیست، حکومت دالیل عدم اجرای آن را توضیح دهد.  این احساس 

بها و ارزش داشتن آرام آرام می تواند این فضای ملتهب را تلطیف کند.«1 

دو: بحران اقناع سازی

ناتوانی حکومت در اقناع مردم، عامل دیگر افتراق آن هاست: 
»زمانی که میان مردم و حاکمیت، مثًال در باب چگونگی و چرایی یک رویداد و اتفاق، 
اختالف نظر رخ دهد، نظام سیاسی مستقر و صاحبان قدرت، نمی توانند آن اتفاق را توجیه 

و افکار عمومی را قانع کنند. 
وقتی حکومت، قدرت اقناع خود را از دست می دهد، پرونده هیچ اختالفی مختومه 
یج، اختالف بر اختالف، انباشت شده و روابط ملت با دولت به  نخواهد شد و به تدر
گوار رخ می دهد، جامعه  تیرگی می گراید. در چنین اوضاع و احوالی، وقتی رویدادی نا
را  مستندات  حتی  و  مسئولین  توضیح  هرگونه  سیاسی،  نظام  به  بی اعتمادی  اثر  در 

مخدوش می داند. 
در این وضعیت، هر توضیحی بی فایده است و اتفاقًا اصرار بر صحت مستندات، مسئله 
را پیچیده تر می کند. نماد بحران اقناع در فرهنگ عامه، همان چوپانی است که به علت 
دروغ های فراوانی که گفته بود، در وقت خطر و حمله واقعی گرگ، هیچ کس فریادهایش 
گاهی نداشت و  گرگ روبه رو شد، زیرا به اهمیت اعتماد دیگران آ را باور نکرد. چوپان با 

نمی دانست، روزی خواهد آمد که دروغ هایش او را به نابودی می کشید. 
بحران اقناع، یعنی شهروندان، صدق مدعای حاکمان را باور نمی کنند و حاکمان هیچ 
راهی برای اثبات ادعایشان در اختیار ندارند. بحران اقناع، نشان می دهد که پیش ازاین، کاخ 

»اعتماد« مردم به منزله ضرورتی بنیادین، به تیشه بی خردی سیاسی فرو ریخته است.
وقتی اعتماد سیاسی به صورت نگران کننده کاهش می یابد، آنگاه جاده اقناع، به طور 

کامل مسدود می گردد. 
کیفیت و  گویاترین شیوه سنجش اعتماد مردم به اربابان قدرت، دقیقًا در  بهترین و 

کمیت پذیرش یا عدم پذیرش صدق مدعای حکومت از سوی مردم است. 
استنادات،  حجم  مقدار  و  کنند  مردم  قانع شدن  صرف  باید  که  تالشی  و  وقت  میزان 
باید تالش بیشتر و  کمتر باشد،  نشان دهنده میزان اعتماد مردم است. هر چه اعتماد 
مستندات بیشتری فراهم کنند؛ اما گاهی چنان اعتماد از دست می رود که هر تالشی برای 

توجیه، بی فایده خواهد بود.«۲

، ۲4 مهر 14۰1 گفتگو با ایکنا. 1.  ناصر ایمانی، زدودن غبار بی اعتمادی؛ الزمه ایجاد فضای گفت وگو
۲.  علی زمانیان، بحران اقناع، کانال تلگرامی خرد منتقد، ۲۸ شهریور 14۰1.

سه: دغدغه مندنبودن مسئولین

ترجیحات و دغدغه های عملی مسئولین 
نیز در همراهی جامعه با آن ها مؤثر است؛ 
این که دولت دغدغه حل مشکالت جامعه 
، نتایج یکسانی  و مردم را داشته باشد یا خیر

در برخورداری از پشتوانه مردمی ندارد: 
قطع  دولت  با  مردم  دریابیم  آنکه  »برای 
نیاز  چندانی  شواهد  به  کرده اند،  رابطه 
که مسئوالن خود  نیست. به همان اندازه 
را از پاسخگویی به جامعه و اولویت دادن 
به نیازهای آنان بی نیاز می دانند، مردم هم 

دیگر حرفی برای گفتن ندارند. 
گوشی  بردند  باالتر  را  صدایشان  هرچه 
بر  هرچه  و  نکردند  پیدا  شنیدن  برای 
به  دری  کمتر  کوبیدند  بسته  درهای 

رویشان باز شد. 
و  آمدند  دیگری  از  پس  یکی  بحران ها 
رفتند و اندک رمق باقی مانده در این رابطه 
سرمایه  که  رابطه ای  گرفتند؛  را  مخدوش 
اجتماعی دولت و مایه بقا و ثبات آن بود. 

هشدارها هم ناشنیده گرفته شد. 
بسته  درهای  پشت  سیاستمداران، 
مشغول تصمیم گیری برای کسانی هستند 
که رأی به صندوق هایشان ریخته بودند اما 
دیگر نیازی به رأی و نظرشان نبود؛ آن ها 

اولویت های دیگری داشتند. 
ی  سیاست گذار برج های  پای  از  مردم 
چمدان  برخی  شدند.  کنده  پرا هم 
دیگری  جای  را  بختشان  که  بستند 
قهر  منتخبانشان  با  برخی  بیازمایند. 

کردند و خانه نشین شدند. 
و  تکیده  و  دل مرده  هم  باقی ماندگان 
را  امروز   ، روزگار روزمرگی های  در  مبهوت 
چشم انداز  به  بی آنکه  می رسانند  فردا  به 

پیش رو امیدوار باشند. 
سیاستمداران هرازگاهی پشت تریبون ها 
همه چیز  که  می دهند  خبر  و  می روند 
ندارد؛  آرامش  اما  جامعه  است.  آرام 
تسخیر  را  عرصه ها  همه  نااطمینانی، 

کرده است.«3 

تلگرامی  کانال  رابطه،  یک  مرمت  پاکروان،  مولود   .3
مجمع فعاالن اقتصادی، ۲۵ شهریور 14۰1.

دیواِر  رو  این  از  دهند؛  تغییر  را  جهان  می خواهند  بزرگ  ایده های  با  مسئولین 
گفتار  به  هنگامی که  می برند.  باالتر  هرروز  را،  رؤیاپردازانه شان  و  بزرگ  آرمان های 
به  رفتارشان مقایسه می کنیم،  و  با عملکرد  و  ادعاها نظر می افکنیم  و  ایده ها  و 
که روح  . تعارضی عمیق و جانکاه  تعارض می رسیم. تعارضی میان ادعا و رفتار

را می خراشد. 
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چهار: تعارض گفتار و عمل مسئولین

تعارض گفتار و عمل مسئولین و وعده های 
به  مربوط  عناصر  از  محقق نشده،  واالی 
گسست  عامل  می تواند  که  است  عمل 

اجتماعی باشد: 
می خواهند  بزرگ  ایده های  با  »مسئولین 
دیواِر  رو  این  از  دهند؛  تغییر  را  جهان 
آرمان های بزرگ و رؤیاپردازانه شان را، هرروز 

باالتر می برند. 
هنگامی که به گفتار و ایده ها و ادعاها نظر 
می افکنیم و با عملکرد و رفتارشان مقایسه 
تعارضی  می رسیم.  تعارض  به  می کنیم، 
و  عمیق  تعارضی   . رفتار و  ادعا  میان 

جانکاه که روح را می خراشد. 
درمی مانیم آن آرمان ها را با این عملکردها 
به  گاه  ناخودآ وقتی  کنیم.  جمع  چگونه 
مقایسه کشیده می شویم، می بینیم این ها 
آن  می توان  چگونه  نمی خوانند.  هم  با 
مدینه فاضله را ادعا کرد و این همه مفاسد 

و عملکرد متناقض داشت؟ 
خدا«  »شهرِ  آرمان  آن  به  است  قرار  اگر 
از  این شیوه  آنگاه  بپوشانند،  جامه عمل 
حکمرانی و این حجم از رفتارهای ناموجه 

را چگونه موجه می کنند؟ 
گسستی  که  است  شده  این چنین 
می طلبند  کمان  حا آنچه  میان  عمیق 
پدید  می خواهند  مردم  امروزه  آنچه  و 

آمده است.«1

و  مردم  متضاد  عملی  ارزش های  پنج: 
مسئولین

برخی عامل فاصله گرفتن مردم از حاکمیت را 
الیه های ارزشی و جهان بینی آن ها می دانند؛ 
انحصارطلبی  قائم پناه،  امید  دیدگاه  در 
و  جامعه  می تواند  ارزش ها  در  حاکمیت 

ملت را از آن بیگانه کند: 
واقعیتی  این  می رسد  نظر  »به 
همه جا  در  ما  که  است  غیرقابل انکار 
یم،  آدمیانی با عقاید و افکار متفاوت دار
ما در جامعه با یک تغایر یا حتی تضاد 

1. علی زمانیان، خار »آرمان گرایِی« حاکمان بر تن نحیف 
کانال تلگرامی خرد منتقد، 13 شهریور  زندگی مردمان، 

.14۰1

ارزشی مواجهیم؛ یعنی تصویری که از زندگی خوب و باارزش در ذهن افراد وجود دارد با 
هم متفاوت است. 

با الگوی دینی می داند، یک شخصی زندگی  را زندگی ای  یک شخصی زندگی خوب 
خوب را در الگوی غیردینی می داند، در درون هر کدام هم باز ما با تصویرها و برداشت های 

گوناگون و متضادی مواجهیم. 
مثًال در درون همان زندگی بر اساس یک الگوی دینی، شخصی تحقق حجاب را با چادر 
می داند ولی دیگری چنین باوری ندارد؛ و از سویی هر کس هم برای خود دالیل و توجیهاتی 

دارد و این گونه نیست که فقط از روی عناد و لجاجت با شما مخالف باشند.
پس ما با کثرتی از سبک زندگی و نظام ارزشی مواجهیم. تصمیم گیری بر سرکوب هریک 
را  از حکومت  ارزش های متکثر مردمی، می تواند مقدمات جدایی مردم  از مجموعه 

فراهم آورد«۲
بعد از بیان این عوامل، باید گفت که خبرگزاری ایرنا نیز در یادداشتی اجمالی، 5 مورد از زمینه ها 

و عوامل شکاف بین جامعه و مسئولین جمهوری اسالمی را اینگونه برشمرده است:
1. شکاف فکری و منازعات سیاسی

یکی از بارزترین وجوه و شاخصه های نظام جمهوری اسالمی در ایدئولوژی و مبانی فکری 
آن نهفته است که هم در شعارهای انقالب متجلی بود، هم در روح اصول قانون اساسی 

جاری است. 
به طور خالصه می توان دو عنصر جمهوریت و اسالمیت را به عنوان نمادها و نمایندگان فکری 
و عقیدتی نظام نام نهاد. هرگونه انحراف از این دو اصل می تواند باعث پدید آمدن شکاف های 

گسترده ملت_دولت شده و زمینه را برای گسل ها و شکاف های دیگر فراهم کند.
در یک جامعه زنده، همواره تنوع سلیقه و نظر در موضوع های مختلف وجود دارد؛ آنچه 
بین  فاصله  درنهایت  و  مختلف  بخش های  به  آن  تسری  و  گروه ها  بین  جدایی  باعث 
مسئوالن و مردم می شود، تنازعاتی است که زمینه انشقاق در جامعه را افزایش داده و بدون 

توجه به اصول و مبانی مشترک، اتحاد جامعه را هدف می گیرد.
۲. بی اعتمادی و غلبه شعار بر عمل

، تنها منوط به تحقق وعده ها و شعارهاست،  اعتماد مردم اگر در یک نظام سیاسی سکوالر
در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسالمی جایگاهی فراتر از موضوع های عادی و متداول دارد؛ 
درواقع تالی منفی هرگونه بی اعتمادی و از دست دادن امید و نگاه مردم به مدیران، مستقیمًا 

مرتبط است با تجربه مردم ساالری دینی که تجربه ای نوپا در جهان است. 
باید توجه داشت هرچه شعار، حرف و سخنرانی بر عمل و اقدام و تالش واقعی غلبه یابد، به 
همان میزان از اعتماد مردم کاسته خواهد شد و زمینه های بروز ناامیدی و گسست در جامعه 

افزایش می یابد.
3. فاصله طبقاتی و اشرافیت

شاید هیچ مقوله ای به اندازه فاصله طبقاتی، تجمل گرایی و اشرافی گری زمینه ساز شکاف 
و فاصله میان مردم و مسئوالن نباشد. 

۲.  امید قائم پناه، حکومت ها و تضاد ارزشی میان مردم، کانال تلگرامی نواندیشی دینی کیان، ۲1 آبان 14۰1.

شاید هیچ مقوله ای به اندازه فاصله طبقاتی، تجمل گرایی و اشرافی گری زمینه ساز 
شکاف و فاصله میان مردم و مسئوالن نباشد. امام )ره( به عنوان بنیان گذار انقالب 
ملت ها  که  مصیبت هایی  همه  »سرچشمه  فرمودند   6۰ دهه  ابتدای  در  نظام  و 
می کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعیان باشند«
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امام )ره( به عنوان بنیان گذار انقالب و نظام در ابتدای دهه 6۰ فرمودند »سرچشمه همه 
که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از  که ملت ها می کشند این است  مصیبت هایی 

اشراف و اعیان باشند«.
رهبر معظم انقالب نیز ساده زیستی را از اصول اعتمادسازی و کاهش فاصله میان مردم و 

مسئوالن می دانند: 
دنبال  افتادیم،  خودمان  شخصی  زندگی  فکر  به  رفتیم،  خودمان  مسائل  دنبال  ما  »اگر 
تجمالت و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قائل 

نشدیم و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می ماند؟«.
کاهش  از زندگی عادی مردم نه تنها موجب  اشرافیت و خلق وخوی فاخرانه و منفصل 
اعتماد و دوری ملت از نظام می شود، بلکه زمینه های بروز مفاسد متعدد اخالقی و مالی 

را فراهم می کند، امری که اثران در ایجاد گسست میان ملت و حاکمیت، بدیهی است.
4. ناکارآمدی مدیریتی و بحران های اقتصادی

مشکالت معیشتی و معضالت اقتصادی چالش مشترک همه جوامع و شاخصی مهم در 
سنجش رضایت مندی مردم و قشرهای مختلف است؛ در بحث اقتصاد و معیشت، در 
کنار مباحث تحریمی و کمبودهای تحمیلی، شاخص کارآمدی نظام نقش بسیار مهمی در 

امیدآفرینی و کاهش شکاف بین مردم و مسئوالن دارد؛ 
مشکل مدیریت و کارایی، فراتر از یک قوه و دستگاه خاص است و دامنه آن به همه بخش ها 
و رویه های خرد و کالن جامعه برمی گردد. کارآمدی اکنون نه تنها باعث رشد اعتماد مردم به 
نظام می شود بلکه در مباحث سیاسی نوین، شاخص مهمی در مشروعیت و مقبولیت به 

حساب می آید.
۵. زمینه سازی های رسانه ای دشمن

از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی هیچ دوره ای را نمی توان یافت که تمرکز تبلیغاتی دشمن 
بر جمهوری اسالمی نبوده و افکار عمومی مردم ایران هدف قرار نگرفته باشد. از طرفی، 
گاهی بخشی،  مقاومت رسانه ای از مباحث بسیار مهم راهبردی است که می تواند در کنار آ

تالش های خصمانه را خنثی یا کم اثر کند. 
کید رهبر معظم انقالب  دقت در شیوه های نوین جنگ روانی و »جنگ نرم« که بارها مورد تأ
کنار آن توجه به تولیدات فاخر فرهنگی و هنری می تواند تا حد زیادی  بوده است و در 
معادله نابرابر کنونی را تغییر داده و در کنار گسترش نقد و شفاف سازی، باعث تحکیم 
پایه های همبستگی باشد؛ چه در بخش میان گرهی و چه در گستره رابطه مردم و مسئوالن.« 

گسست  رفع  راهکارهای   .5
میان مردم و حاکمیت

با فرض پذیرش وجود شکاف و گسستگی 
در روابط ملت و حکومت در جامعه ایران، 
راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل 

را می توان در دو دسته تقسیم کرد:

الف( راهکارهای عام

برخی از راهکارهای پیشنهادی، عام بوده و 
اختصاصی به جمهوری اسالمی ندارند. 

: برخی از این راهکارها عبارتند از

یک: برگزاری انتخابات سالم

نجف لک زایی، انتخابات سالم را عاملی 
مهم و راهگشا می داند: 

»در انسان بحث تربیت و ارتقای وجود او 
از عالم ملک و طبیعت به عالم ملکوت 
و جبروت و مافوق آن مطرح است؛ وقتی 
بعد  کردند  شروع  را  خود  تربیت  انبیاء 
انبیاء  و  می گیرد  شکل  امت  مدتی  از 
دولت  دین،  اجرای  برای  امت  کمک  با 

تشکیل می دهند. 
فلسفه انتخابات هم ایجاد دولت از یکسو 
و استمرار دولت آن، از سوی دیگر است؛ 
و  کار در تداوم فلسفه ارسال رسل  و این 
کریم  که قرآن  اجرای قسط و عدل است 
فرموده هدف از ارسال رسل ایجاد قسط و 

عدل با حضور خود مردم است. 
وقتی مردم در دولت سازی مشارکت کنند 
حضور مردم سبب می شود تا رهبر الهی 
وظایفی را که بر دوش او هست اجرا کند. 

طریق  از  مردم  ارتقای  زمینه  انتخابات 
امام  آن هاست.  مسئولیت پذیری 
خمینی)ره( فرمودند انتخابات سالم سبب 
می شود تا محبت میان دولت و مردم ایجاد 
شود و ارتقا یابد؛ وقتی مردم با حضورشان 
در صحنه انتخابات مسئوالن را انتخاب 
می کنند سبب می شود تا فاصله و شکاف 
بین مردم و دولت از بین برود و مردم فرد 

اصلح را انتخاب کنند.«1 

و  خمینی  امام  سیاسی  فلسفه  لک زایی،  نجف    .1
حکمت  عالی  مجمع   ،14۰۰ خردادماه   14 انتخابات، 

اسالمی.

نجف لک زایی  		 مصطفی اقلیما  		
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به  پاسخگویی  و  شایسته ساالری  دو: 
مردم

مصطفی اقلیما با الهام از کالم رهبری، دو 
را  دولت  ملت  همبستگی  در  مؤثر  عامل 

بیان می کند: 
که برایم جالب  »حرفی را رهبری می گوید 
همیشه  سال،  چند  این  در  است. 
تودیع  زمان  در  را  رهبر  صحبت های 
کرده ام،  گوش  خوب   ، رئیس جمهور

هیچ وقت حرفشان عوض نشده است. 
رئیس جمهور  به  که  را  نکاتی  اولین 
می گویند: شایسته ساالری و پاسخ گویی 

در مقابل مردم است. 
همین دو نکته مهم باعث جلب اعتماد 
جامعه  در  مشارکت  افزایش  و  مردم 
که  می آید  پیش  زمانی  اعتماد  می شود. 
سیستم ها و قوانین درست اجرا شود و در 
مردم  اعتماد  اجراشدن  درست  صورت 
مشارکت  آن  به تبع  و  می شود  بازسازی 

نیز باال می رود. 
نظارت  یک  دولت،  قوانین  بر  عالوه 
مهم  بسیار  که  دارد  وجود  نیز  اجتماعی 
کوچک  شهرهای  در  مثال  برای  است. 
کمتر خالف می کنند، زیرا همه همدیگر 

را می شناسند. 
اگر کسی خالف کند، دیگر جایگاه قبل 
به عنوان  را  آن  همه  و  ندارد  مردم  بین  را 
طردش  مردم  می شناسند.  نابهنجار  آدم 

کم است. به همین دلیل برای  می کنند؛ اما در شهرهای بزرگ نظارت اجتماعی بسیار 
جلوگیری از کارهای خالف باید قانون اجرا شود و بسیار اهمیت پیدا می کند.«1

سه: تکثرگرایی فرهنگی و اجتماعی

اردشیر منصوری معتقد است برای گذر از بحران گسست میان مردم و حاکمیت، باید تکثرات 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه به رسمیت شناخته شوند:

ایران و عدِم تحمل هر صدای  »میل به یکپارچگی در میان تصمیم گیران و زمامداران 
از  می توان  را  زندگی  سبک  حتی  و  باورها  یکسان سازی  به  عزم  و  انتقادی  و  مخالف 
خطاهای بنیادینی دانست که عامِل وضعیت انسدادی و سپس اعتراض های انفجاری 

و خیزش های اخیر در ایران شده است. 
یکسان خواهی، عدِم  تحمل می آورد؛ عدِم  تحمل به غلیان عواطف منفی می گراید و مواجهه 
عاقالنه را به تعلیق می اندازد و خشونت و نفی در پی دارد. بدین سان زنجیره نزاع ها تشکیل 
گفت وگو فراوان است؛ بین نسل  می شود! منصه ظهور این شکاف و نارواداری و امتناع 
جوان و نسل های پیشین، بین نیروهای تغییرخواه فمینیست و آن ها که عیار زنانه نگری شان 
پایین است، بین چپ های عدالت خواه و راست های آزادی خواه حتی در میان طیف های 

نواندیشی و روشنفکری دینی و غیردینی. 
پذیرِش تنوع و تکثر و آموختن تعامل بین صداهای مختلف، موجب هم افزایی دانش و مهارت 
و تجربه نیروهای خالق یک جامعه می شود. در مقابل، میل به یکسان سازی، جامعه را به سوی 
افول می برد. جامعه ای که از افکار و اندیشه های متنوع برخوردار است، البته اگر گفتگو و تعامِل 

سازنده در میان این طیف متنوع برقرار باشد، آن جامعه پویاتر و پرتوان تر است.«۲

ب( راهکارهای خاص

برخی از راهکارها نیز به طور خاص در مورد جمهوری اسالمی و حاکمیت دینی است:

یک: روحیه جهادی و الهی  داشتن مسئولین

سودانی معتقد است: 
»شخصی همانند شهید حاج قاسم سلیمانی که یک شخصیت نظامی است و معموًال 
نیز  جهانی  آمارهای  در  و  ندارند  تنگاتنگی  ارتباط  جامعه  با  شخصیت هایی  چنین 

شخصیت های نظامی مقبولیت چندانی ندارند، چگونه تبدیل به سردار دل ها شد؟ 
یا انقالب  را به عنوان نماد یک مکتب  او روی آوردند و وی  چگونه میلیون ها انسان به 
دانستند و او را دست پرورده یک نظام الهی دیدند و برایش اشک ریختند و حتی به پای 

پیکر مطهر او جان دادند. 
معنای این حرکت مردم این است که دین و احکام الهی و نظام سالم الهی را قبول دارند و اگر 

کسی نزدیک به این ایده ها و افکار باشد و خود را وقف آن ها کند، محبوب دل مردم است. 

1.  مصطفی اقلیما، بررسی مفهوم و وضعیت مشارکت اجتماعی در ایران، روزنامه همدلی، ۵ خرداد 139۸.
، تحمل، تعامل؛ شرط تعالی و گذر از بحران، خبرگزاری ایکنا، 9 مهر 14۰1. ۲. اردشیر منصوری،  تکثر

▪ 	▪ محمود عباس زاده	

یکسان خواهی، عدِم  تحمل می آورد؛ عدِم  تحمل به غلیان عواطف منفی می گراید 
منصه  دارد.  پی  در  نفی  و  خشونت  و  می اندازد  تعلیق  به  را  عاقالنه  مواجهه  و 
گفت وگو فراوان است؛ بین نسل جوان و  ظهور این شکاف و نارواداری و امتناع 
نسل های پیشین، بین نیروهای تغییرخواه فمینیست و آن ها که عیار زنانه نگری شان 
آزادی خواه حتی در میان  پایین است، بین چپ های عدالت خواه و راست های 

طیف های نواندیشی و روشنفکری دینی و غیردینی.
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ما از جنس سلیمانی ها می خواهیم که امور را مدیریت کنند. لذا با این باور جهادی و ایثارگرانه 
و اعتقاد خالصانه و تواضع و ازخودگذشتگی، چنین روحیه ای تبدیل به سرمایه اجتماعی 

می شود و اگر چنین افرادی شناسایی شوند، وظیفه ماست که از آن ها حمایت کنیم. 
کمیت نیز ارتباط  البته قطعًا مطالبات مردم تحقق خواهد یافت و ارتباط بین مردم و حا

تنگاتنگی خواهد بود. 
می توانیم انسان هایی را که در آنان این ویژگی ها را می بینیم تشویق کنیم تا در صحنه 
از مردم  را  قرار دهند، یعنی این حق  انتخاب  را در معرض  یابند و خودشان  حضور 

سلب نکنند. 
ممکن است انتخاب شوند یا نشوند، اما تکلیفی است برای کسی که می تواند باری را بردارد. 
همچنین مردم باید در انتخابات بدون توجه به شانتاژهای تبلیغاتی غرب و شبکه های 

بیگانه به انتخاب اصلح بپردازند.«1 

دو: تبیین ضرورت حاکمیت دینی برای مردم

»تجربه حاکمیت دینی در نوع غیر معصوم آن برای ما تجربه تازه ای است. اگرچه چهار 
دهه از شکل گیری جمهوری اسالمی ایران گذشته است اما باید بپذیریم که هنوز در بخش 
تدوین نظری ضرورت حاکمیت دینی و تعریف کردن اضالع آن میان حاکمان و مردم راهی 

طوالنی داریم.
نسل جدید ما که در شکل گیری آن در دوره انقالب مستقیمًا دخالت نداشت، اگر بخواهد 
حاکمیت دینی را باور کند، نسل قبل تر باید زمینه ها و ضرورت های آن را انتقال دهد، وگرنه 

ممکن است به حاکمیت آسیب برسد.
آنچه ما از حاکمیت توقع داریم، ایجاد یک جامعه سربلند است که از همه شایستگی ها به 

نحو عدالت مداری برخوردار باشد. 
نباید با عوض شدن اسم یک نظام تصور کنیم که به همه اهداف خود رسیده ایم، بلکه 
زمانی می توانیم سربلند باشیم که تفاوتی ماهوی با حکومت قبلی را شاهد باشیم و حتمًا 
باید به این سمت برویم، یعنی کاستی ها و کمبودها را جبران کنیم و نقش مردم نیز جدی 

گرفته شود.«۲ 

سه: تربیت فرهنگی صحیح نسل جدید

حوزه  در  دولت ها  وظیفه  استراتژیک ترین  و  تخصصی ترین  »ظریف  ترین،حساس ترین، 
فرهنگ است و این حوزه حتی از اقتصاد و سیاست نیز ظریف تر است و لذا مدیریت 

فرهنگی کار هر کسی نیست و نیازمند مدیری با ویژگی های خاص است. 
بر تحول فرهنگی بود و پیام اسالم هم  که انقالب اسالمی یک انقالب مبتنی  از آنجا 

انسان سازی به مثابه یک پیام فرهنگی است؛ 
لذا در نظام برخاسته از چنین انقالب و مکتب فرهنگ پایه ای، مدیریت فرهنگی و اتخاذ 
برنامه های تربیتی و انسان ساز نیازمند مدیرانی است که درک درست و دقیقی از حوزه 

1.  ناصر سودانی، نقش مردم در حاکمیت دینی، خبرگزاری ایکنا، 1۷ مرداد 14۰۰.
۲.  مسعود فکری، نقش مردم در حاکمیت دینی، خبرگزاری ایکنا، 1۷ مرداد 14۰۰.

فرهنگ داشته باشند.  رهبر معظم انقالب 
هم به خوبی مؤلفه مهم حکمرانی فرهنگی 
و مدیریت فرهنگی را بارها بیان فرموده اند 
که آن انجام هنرمندانه و فنی برنامه ها در 

این حوزه است؛ 
به این معنا که برنامه های فرهنگی مبتنی 
اجرا  به نحوی  باید  فرهنگی  بر مدیریت 
شود که جامعه را دچار التهاب، دوقطبی 
و شکاف نکرده و انسجام و وحدت ملی 
را  مردم  و  حاکمیت  رابطه  و  تقویت  را 
نزدیک تر کرده و به افزایش اعتماد عمومی 

بینجامد.«3 

چهار: بیان آثار و برکات انقالب اسالمی

که در تبیین انقالب  کنیم  »باید اعتراف 
نشد  کار  مناسب  و  مطلوب  به صورت 
حتی کار های خوبی که صورت می گرفت، 
دوستان  به واسطه  نظام  و  نشد  بیان 
گویا اخالص را مانع بازگویی  که  خودش 

می دانستند، مظلوم ماند. 
که  کند  درک  نمی تواند  امروز  نسل 
آفتابه  ساختن  الیق  را  ایران  غربی ها 
که  نخبگانی  و  نمی دانستند  هم 
تنها  نه  می داند  انجام  ابداعی  کار 
تهدید  مورد  بلکه  نمی کردند  تشویق 
که آن ها  ک نیز قرار می گرفتند چرا ساوا

حکمرانی  الزامات  مشکینی،  عباس زاده  محمود   .3
فرهنگی برای جلوگیری از دو قطبی سازی در جامعه، 

گفتگو با ایکنا، ۲۰ مهر 14۰1.

▪ 	▪ احسان شریعتی	

از آنجا که انقالب اسالمی یک انقالب مبتنی بر تحول فرهنگی بود و پیام اسالم 
هم انسان سازی به مثابه یک پیام فرهنگی است؛ لذا در نظام برخاسته از چنین 
انقالب و مکتب فرهنگ پایه ای، مدیریت فرهنگی و اتخاذ برنامه های تربیتی و 
انسان ساز نیازمند مدیرانی است که درک درست و دقیقی از حوزه فرهنگ داشته 

باشند. 
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زمینه ها  همه  در  کشور  می خواستند 
و  باشد  غرب  به  وابسته  و  مانده  عقب 
کشور را  اوج تحقیر علمی، اخالقی در 

شاهد بودیم. 
را  اختراع  و  ابتکار  ایجاد  پهلوی،  رژیم 
می دانست  حکومت  رویکرد  برخالف 
کوچک  اختراعات  حتی  آن ها  برای  و 
قابل تحمل نبود، بنابراین وقتی جوان  ها 
متوجه  شوند  گاه  آ انقالب  حقیقت  با 
می شوند که انقالب چه دینی بر آن ها دارد 
انقالب خون دادند و  که پای  و آن هایی 
ارزش  و آن ها  نبود  کردند بی جهت  ایثار 

انقالب را می دانستند.
ما وارثان خون های شهدا هستیم آن هایی 
که پدر خودشان را ندیدند و همسرانی که 
برای دفاع از انقالب از همه چیزشان مایه 

گذاشتند. 
کردن  آشنا  و  روشنگری  بخشی،  گاهی  آ
و  بی اساس  تبلیغات  نه  واقعیات،  با 
دروغین، بی شک می تواند جوانان باصفا 
و خالص را با واقعیات روبرو کند و آن ها 

متوجه مظلومیت نظام و انقالب شوند.1

6. گونه شناسی اعتراضات اخیر 

ایران  مردم  اخیر  اعتراضات  درباره ماهیت 
نظریات  آن،  صحیح  مدیریت  طریقه  و 

مختلفی طرح شده است:

الف( مثبت دانستن اعتراضات اخیر

در دیدگاه برخی، این اعتراضات، جنبشی 
به  الجرم  که  می شود  تلقی  مثبت  و  حق 
نتیجه خواهد رسید. این افراد توصیه هایی 

نیز به معترضین می کنند:

یک: تمرکز بر عنصر عدالت 

جاری  اعتراضی  جنبش  »درون مایه 
است.  »مدنی«  خواست های 
، جوهر حّقانی و مشروع این  به عبارتی دیگر
حرکت، در سطح ملی و به ویژه از سوی 
م 

ّ
جوانان و زنان در شهرها، دادخواهی، تظل

و در یک کالم »عدالت« جویی است. 

عدم  محصول  نسلی؛  شکاف  رحیمیان،  محمد    .1
تبیین مطلوب انقالب، خبرگزاری ایکنا /1۵ بهمن 1399.

سنت-تجدد،  شکاف  همچون  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  گسل های  همه  اگر 
... در اینجا و اکنون و در پشت این جنبش اعتراضی فعال  -مناطق و دولت-ملت، مرکز
گفتمانی اما جملگی در دادخواهی و مطالبه عدالت به هم رأیی و  شده اند، از منظر 

اجماع می رسند. 
حرف حساب و درخواست مردم معترض مطالبه عدالت و محکومیت و برپایی محکمه ای 
است برای بررسی مسئولیت ها و پاسخ گوسازی مسئوالن در رابطه با پرونده های مشخص و 
همچنان مفتوح جرم و جورهایی که طی چند دهه انباشته شده و بی جواب و بالنتیجه 

مانده اند و اکنون به مرز انفجار رسیده اند.«۲

دو: پرهیز از خشونت در قالب اعتراض

از  که  یافت  را نمی توان  یا نظام سیاسی  که هیچ حکومت  »این نکته بدیهی می نماید 
مشروعیت سیاسی ناب و حمایت کامل برخوردار باشد. همواره شهروندانی پیدا می شوند 
که نسبت به ماهیت، تصمیمات یا عملکرد نظم سیاسی مستقر معترض اند و نارضایتی 

خود را به نحوی که اثربخش بدانند، بیان می کنند. 
اینان ممکن است از انواع روش ها و ابزارها برای بیان اعتراض خود و نیز جلب نظر دیگر 
و  رقابت  از وزن بیشتری در صحنه  تا  بازیگران خارجی بهره بگیرند  یا حتی  شهروندان 

کشاکش برخوردار شوند. 
کارآمدی آن ضروری است، آنکه  آنچه برای تداوم حیات یک نظام سیاسی و ارتقای 

کم از دست ندهند.  اکثر شهروندان باور خود را نسبت به حقانیت نهادهای حا
، نظام ها و دولت ها از انواع روش ها و ابزارها برای حفظ باور شهروندان و حمایت  ازاین رو
آنان استفاده می کنند تا بتوانند فشارهای موجود داخلی و خارجی را با کمترین مشکل 

و هزینه پشت سر بگذارند. 
بحران واقعی زمانی آغاز می شود که تردیدی عمومی درباره مشروعیت سیاسی پدیدار شود. 
آنچه به کامیابی یک ملت بی دولت کمک می کند، برخالف آنچه تصور می شود، در درجه 
نخست کوشش برای تغییر کارگزاران نیست، بلکه فعالیت برای تغییر و بازسازی قوانین و 

قواعد مطابق با آرمان های شبکه معترضان است. 
این مساله مانع از خشونت ورزی و شخصی شدن درگیری ها می شود؛ نکته ای که به همدلی 

و جذب تماشاچیان از یک سو و تزلزل حاکمان و دولتمردان از سوی دیگر می انجامد. 
خشونت پاسخ مناسبی برای اعتراض علی حاکمیت نیست و اصوًال خشونت ورزی بازی 

در زمینی است که دولت ها اغلب می خواهند و نتیجه آن هم از ابتدا روشن است. 
واقعیت آن است که در شرایط ضعف احزاب سیاسی و گروه های مدنی، ورود به چرخه 
خشونت ممکن است به کنارزدن کارگزاران و دولت ها بینجامد، اما بعید نیست که همچون 
تجربه مصر به نتیجه ای درخور ختم نشود )بازتولید استبداد( و یا چون تجربه لیبی شرایط 

هولناکی را به دنبال آورد )جنگ داخلی(.«3

۲.  احسان شریعتی، جوهر عدالت طلبانه جنبش اعتراضی، کانال تلگرامی احسان شریعتی، 19 آبان 14۰1.
3.  سید عبداالمیر نبوی، ملت بی دولت، وب سایت انجمن مطالعات صلح ایران، 14 آبان 14۰1.

و  مشکالت  همه  علیرغم  ایران  مردم  توده  هیچ وقت  که  می داند  به خوبی  غرب 
اختالفات داخلی از اصولی چون منافع ملی، کلیت دین اسالم و انقالب اسالمی 
که حرکت روبه جلو و عزم ملی برای رفع موانع و حل  آمد و حال  کوتاه نخواهد 
مشکالت آشکارتر شده و نوید توفیقاتی نزدیک را می دهد فلذا می باید جلوی این 

حرکت و توفیقات قریب الوقوع گرفته شود. 
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سه: پرهیز از وطن فروشی در قالب اعتراض

»آنجا که می شود باید ایستاد و جنگید ولی این جنگ ها بر سر منافع کوتاه مدت ماست، این 
جنگ ها ماهیت و نوع اداره مغازه را قرار نیست تغییر دهد! 

تا وقتی نیز نتوانستیم سر تخیل مشترک به توافق برسیم و ایده ای برای اداره مغازه داشته باشیم 
تا وقتی نتوانستیم با هم بر سر منافع مثل بچه آدم گفتگو کنیم، آرزوی زودهنگام زوال مغازه 
فردایی را رقم خواهد زد که در آن جنگ و نزاع قدیمی ما قرار است باال بزند و وضع از اینی که 

هست بدتر بشود. 
باید اعالم نارضایتی از وضعیت را جز از طریق خشونت یادآوری کرد، گاهی با شوخی و 
خنده از آن باج گرفت و یک جاهایی هم بدون اینکه حساسش کنیم از آن روی برگردانیم 
و کار خود را بکنیم، ولی به جد باید خشونت را رها کنیم و به جای خشونت قوه عاقله، 

معطوف به منافعمان را فعال کنیم و با هم درباره آینده کشور حرف بزنیم. 
یم. درواقع همه ما یک انتخاب  البته در جریان این مذاکرات، همه ما یک محدودیت دار
یم اما گفتگو بر سر نحوه اداره وطن  یم؛ انتخاب فروش ملک! آری وطن فروشی ندار را ندار

در آینده چرا و باید داشته باشیم. آری، خط قرمز همه ما، وطن است!«1

ب( مخرب دانستن اعتراضات اخیر

، برخی ادامه اعتراضات و سردمداران آن را متصف به لمپنیزم کرده که شایسته  از سوی دیگر
ادامه نیست و نتیجه صحیح و معقولی در پی ندارد و باید به گونه دیگری با آن برخورد کرد: 

»حرکت های سیاسی و اجتماعی همه طیف های فکری و سیاسی دانشجویان به دلیل 
همین هویت فرهیخته دانشگاهی، عمومًا واجد روح عقالنیت و اخالق فاخر دانشگاهی 

بوده است؛ 
گند لمپنیزم می آید و الزم است هم  که بوی  ولی اتفاق دیروز دانشگاه شریف نشان داد 
بدنه دانشجویان شریف و هم سایر دانشگاه ها، اعم از راست و چپ و میانه، بدین مسئله 

واکنش نشان دهند و مانع از غلبه ایشان بر فضای دانشگاه گردند. 
البته بازیگردانان و راهبران اصلی این اغتشاشات به خوبی می دانند که سردمداری جریان 
لمپن بر حرکت های اعتراضی و مطالبه گرانه مردمی، علیرغم توفیقات کوتاه مدت، درنهایت 
منجر به اضمحالل حرکت اصلی توده معترض می شود فلذا پرسش اینجاست که ایشان چرا 

1.  میالد دخانچی، سالخوردگی حکمرانی کانال تلگرامی میالد دخانچی، 14 آبان 14۰1.

حاضر شدند این خبط را انجام دهند؟ 
پاسخ روشن است: غرب به خوبی می داند 
که هیچ وقت توده مردم ایران علیرغم همه 
مشکالت و اختالفات داخلی از اصولی 
و  اسالم  دین  کلیت  ملی،  منافع  چون 
انقالب اسالمی کوتاه نخواهد آمد و حال 
که حرکت روبه جلو و عزم ملی برای رفع 
موانع و حل مشکالت آشکارتر شده و نوید 
می باید  فلذا  می دهد  را  نزدیک  توفیقاتی 
جلوی این حرکت و توفیقات قریب الوقوع 

گرفته شود. 
راهکار پیش روی حاکمیت، در وهله اول 
تفکیک جریان مردمی معترض و منتقد 
متعاقبًا  و  لمپن  و  اغتشاشگر  جریان  از 
در  اجتماعی  معترض  جریان  با  گفتگو 
عین برخورد مقتدرانه با جریان اغتشاش گر 

و لمپن است. 
راهکار پیش روی جریان معترض و منتقد 
انتقادات  و  اختالفات  علی رغم  مردمی، 
و اعتراضاتی که به برخی روندها در کشور 
عدم  و  تأیید  عدم  تبعیت،  عدم  دارند، 
مرزبندی  و  گران  اغتشاش  از  حمایت 
با توده  گفتگو  و متعاقبًا  ایشان  با  جدی 
مردم و حاکمیت و پیگیری مطالبات در 

داخل ساختار و مقررات کشور است. 
مسلمان  مردم  توده  روی  پیش  راهکار 
نظام  اقتدار  از  حمایت  هم  انقالبی  و 
با  برخورد  و  قانون  اجرای  مطالبه  و 
گفتگوی  همچنین  اغتشاشگران 
معترض  جریان  با  اخالقی  و  روشمند 

بدون تکفیر ایشان است. 
در  که  دارند  مطالباتی  بعضًا  معترضین 
داخل ساختار نظام قابل بررسی و تأمین 
است به شرط اینکه طرفین در طرح کالن 
کنترل  با  و  نیفتند  خارجی  یگردانان  باز

لمپن ها، گفتگو کنند.«۲

برای  ابزاری  لمپنیزم،   ، نجف پورآقابیگلو عزیز   .۲
کشور وب سایت  گشایش های پیش روی  جلوگیری از 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 11 مهر 14۰1.

میالد دخانچی  		
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عنصر  چند  به  حاکمیت  یک  قوام  اصوًال  الرحیم.  الرحمن  اهلل   بسم  ایزدهی:  سیدسجاد 
است که معموال به چهار مولفه مهم تقسیم حاکمیت، حکومت، سرزمین و جمعیت اشاره 
می کنند. فارغ از بحث سرزمین که بحث جغرافیای سیاسی است، نکته مهم و اصلی در 
تعامالت میان حاکمان و مردم است. چه حکومت ها از نوع جمهوری باشند و چه از نوع 

استبدادی، مردم نقش محوری در پایایی نظام دارند. 
عنصر »مردم« در استمرار نظام و ثبات آن نقش جدی دارد. چه نظام بر پایه حکومت 
نظام های  در  چه  و  می کنند  تکمین  ترس  و  جبر  واسطه  به  مردم  که  باشد  استبدادی 

مردم ساالر که خب این قضیه روشن تر و مشخص تر است.
باالخره هر نظامی برای پایایی خودش نوعی تعامل با مردم را در نظر می گیرد که در نهایت 

بتواند بقای خود را تضمین کند. با اینکه مشروعیت در گروی نظر و رأی مردم نیستـ  
مشروعیت ممکن الهی باشد یا مبتنی بر وراثت باشد یا هر چیزی دیگر اما در عین حال 

چیزی که حکومت را استمرار می بخشد، باور و اعتقاد مردم بر مشروعیت نظام است. 
التزام و مشارکت مردم نقش اساسی در حکومت دارد ولو اینکه عاملیت آن ها در نظام های 

مختلف سیاسی دچار قبض و بسط شود. 
که چقدر بتوانند »افکار  تجربه نشان می دهد بقا و استمرار حکومت ها تابع این است 

عمومی« و باورهای آنها را به خود جلب کنند و آنها را مدیریت کنند.

گرامی.  استاد  خدمت  سالم  با  سؤال: 
گفتگو ما در باب تحلیل عمیق تر  موضوع 
و ریشه یابی از حوادث اخیر است. د دهه 
اخیر شاهد وقوع بعضی اعتراضات مردمی 
در خیابان ها هستیم که هر نوبت به بهانه و 
گاه سیاسی یا اقتصادی و مورد اخیر  دلیل 
اصلی  ریشه  شاید  است.  بوده  فرهنگی 
و  دولت  شکاف  در  مدنی  نارضایتی  این 
پیشامد  که  گسستی  یا  شود  عنوان  ملت 
کرده است. آیا واقعا این تعبیر به »شکاف« 
روشنفکرانه  روایت  این  یا  است  درست 
راستی  به  است؟  اخیر  مسائل  به  نسبت 
علل این اتفاق چیست و برای برون رفت از 
این معضل و مسئله ای که ایجاد شده چه 
این  که  گرفت  کار  به  راه کارهایی می شود 

فاصله کمتر شود و نسبت بهبود یابد؟!

مشروعیت پسینی انقالب در گرو 
کارآمدی نظام

سید سجاد ایزدهی

به
اح

ص
م

صد
ش ر

زار
گ گ

ل 
 او

ش
خ

ب

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
هر

/ م
 4

ه 3
ار

شم

32



طبعًا اگر صحبت از همراهی و پایی است بحث در مشروعیت به معنای حقانیت نیست 
چون اساسًا در گرو رای مردم نیست. حقانیت امر پیشینی است و تابع معیارهای خودش 

است. 
اگر حقانیت حکومت با انتصاب الهی باشد، به مردم کار ندارد و منطق پیشینی دارد. همه 
این حکومت ها، با مشروعیت پسینی یا مشروعیت در حوزه جامعه شناسی سیاسی مواجه 
هستند که این مشروعیت مشکک است و درصد بردار است. ممکن است در طول زمان 

حکومتداری کم یا زیاد شود. 
که  اقبال می کنند  وقتی مردم  که  ع( خب شاهد هستیم  امیرالمومنین ) زمان حضرت 
حضرت حکومت را به دست بگیرد، اقبال زیادی است اما همین فضای جمعیت در 
حدود ۵ سال بعد افت میکند و عمًال اقبال مردم کم می شود. اما فارغ از علل این موضوع، 

مسئله اقبال مردم چه در روز اول و چه در روز آخر به حقانیت حکومت ضرری نمی زند. 
کید  نظام ها همواره به این نوع مشروعیت که پایایی حکومت شان را تضمین می کند، تأ
دارند و سعی دارند مقبولیت حداکثری را تضمین کنند. این هم منطق دیگری دارد که برای 

حمایت حداکثری مردم، یک عنصر »کارآمدی« الزم است. 
اگر حکومت ها بتوانند کارآمد شوند یعی آنچه وعده دادند را بر اساس امکان و ظرفیت 

تضمین کنند، رضایت مردم طبعا جلب می شود و همراهی آنها تضمین می شود. 
اگر حکومتی بتواند به وعده خود عمل کند، بتوند رفاه به ارمغان بیاورد، بتواند احساس 
امنیت و کرامت مردم را تضمین کند، طبیعتًا مردم اقبال بیشتری خواهند داشت و لذا 

بعضی از حکومت ها بر همین اساس بنا شدند و باقی ماندند.
کرد و  که اصالحات اساسی انجام داد و فضا را صنعتی  مثال مهاتیر محمد در مالزی 
کارآمدی موجب تضمین  کم است. این  مالزی را توسعه داد و حزب آنها همچنان حا

بقا شد. 
که از آغاز »مردم بنیاد« بود و نظریه های  در انقالب اسالمی پیشفرض عمده این است 
انقالب اسالمی مبتنی بر مردم ساالری دینی است. این مفروض است. اینکه مردم در فرایند 
اداره کشور منتخبان را انتخاب می کنند. در قانون اساسی مفروض است. شاید در تاریخ 
انقالبی نباشد که به محض انقالب، کمتر از 6 ماه انتخابات برگزاری کرد و انقالب و قانون 

اساسی را به رأی گذاشت و تقریبا هر دو سال انتخابات داشته باشد. 
فرض نظام اسالمی بر بنیاد »مردم ساالری دینی« است و مردم بنیادی در قانون اساسی و 
ادبیات رهبری وجود دارد اما طرف دیگر قضیه بحث کارآمدی است که حکومت ها چه 

امکانات و توانمندی داشتند و متناسب با آن چه رفتاری انجام دادند.
در دهه اول انقالب فضای جنگ حاکم بود، با اینکه مشکالت و موانع زیادی بود اما در 
کشور اقبال عمومی فراگیر است و همراهی بیش از مقدار مطلوب است. اساسا  داخل 
فضای جنگ و پشتیابی آن را بواسطه مردم صورت می گیرد و چون حکومت بر اساس 
توانایی و امکانات که حداقلی بوده و از سوی دیگر موانع نیز حداکثری بود با این حال 

توانسته بود رضایت متناسب را تضمین کند.

آمدن  کار  روی  شاهد  جنگ  از  بعد  اما 
شکاف  به  عمًال  که  هستیم  جریانی 
طبقاتی دامن زد. در آن زمان از یک طرف 
فشار تورم و از یک سو نیز فاصله طبقاتی 
که  ایجاد می شود. احساس بر این است 
ما از اهداف انقالب دور می شویم، فاصله 
امر  این  و  می شود  زیاد  وضعیف  غنی 
منجر به نارضایتی می شود، اما این بدین 
که ما در شکاف حاکمیت  معنا نیست 
و مردم قرار داریم. اینطور نیست که هر جا 

نارضایتی هست پس شکاف هست. 
این منطق اشرافی گری در آن سال ها شکل 
کرد، موجب  گرفت و بعدها توسعه پیدا 
فاصله یافتن حاکمان از بدنه مردم شده 
کرد  و طبیعتا بخشی از جامعه احساس 
آنچه که می خواست نشد. با این حال مردم 
همچنان بین حاکمیت و رفتار دولت ها 
تفاوت می گذارند. مردم در عین نارضایتی 
که دارند، در راهپیمایی های دفاع از نظام 
مشارکت می کنند، در انتخابات شرکت 
می کنند. بنابراین ولو ناراضی باشند اما به 

حاکمیت و فرایند آن معتقدند. 
وجود  با  گذشته  سالیان  طول  در  نظام 
صدم  یک  شاید  که  تهدیدهایی  همه 
کند،  را ساقط  آن می توانست یک نظام 
توانست خودش را تثبیت کند، از حیث 
امنیتی خودش را توسعه بدهد و دشمن 
دشمن های  و  براند  عقب  مرزها  از  را 
نشینی  عقب  به  وادار  را  شناسنامه دار 
کند و لذا مردم تلقی شان این است که با 
کمیت  همه مشکالت، فضای اصلی حا
رو به جلو هست. لذا اجماًال مردم با بدنه 
کمیت تعامل دارند و مسئله شکاف  حا

مطرح نیست! 
ریشه  می فرمایید  شما  بنابراین  سؤال: 
نارضایتی در بدنه دولتی شکل گرفته است 
که همان فرهنگ تجمل گرایی است و همین 
موجب نارضایتی شده است. این تشدید 
عوامل  چه  اخیر  دهه های  در  نارضایتی 

دیگری می تواند داشته باشد؟!
بحث  دیگر  بخش  ایزدهی:  سجاد  سید 
در  برمی گردد.  ارتباطات  و  تعامل  نوع  به 
در  افراد  مؤثرترین  حاکمان  گذشته  زمان 

 طبعا در عدم تحرک و پویایی کسانی که در صف انقالب هستند و کوتاهی کنند، 
کار است و این در زمان طوالنی  کوتاهی نمی کند. دشمن در حال  طرف مقابل 
کرد و عمال با ایجاد شبهه  توانست بخشی از بدنه مردم ایران را به خود جذب 
کم  را  کارآمدی نظام  کارهای انجام شده، سعی دارد  کم نشان دادن  و شائبه و 
کرده و در عین  نشان دهند. در عین حال انقالب اسالمی نسل خوبی را تربیت 
همه کاستی های جدی که وجود دارد، شاهد رویش نسلی هستیم که مرهون پیام 

متعالی امام خمینی)ره( است.
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)َالّناُس  بودند.  فرهنگ مردم  شکل گیری 
یک  امروزه  ِبآباِئِهْم(   ِمْنُهْم  َاْشَبُه  ِبُاَمراِئِهْم 
گرفته اند  کارگزاران شکل  حجم زیادی از 
که از مؤثرترین روش ها و نهادها برای مردم 
هستند. از جمله فضای مجازی یکی از 

این عوامل است. 
امروزه هر کسی می تواند آن چیزی که آن 
سوی دنیاست را ببینید و یاد بگیرد و در 
کند و راهبری شود و  یست  آن فرهنگ ز
کند. طبعا  به سبک زندگی دیگری خو 
یک قدرت بدیلی در قبال قدرت رسمی 
مسئولیت  جهتی  از  که  گرفته  شکل 
شکل  را  باورهایی  این  خب  ندارد. 
می دهد که فاصله ای را میان حکومت و 

مردم ایجاد می کند.
اینکه  اصوال  که  است  این  بعدی  نکته 
نظام ها بواسطه مردم پایدار می مانند، مردم 
و  تغییر  در  همچون  نسلی  خط  یک  در 
تغیر هستند. یعنی نسلی می آید و نسلی 
و  بود  منطقی  بر  قبلی  نسل  اگر  می رود. 
نسل جدید بر منطق دیگری باشد، منطق 
نسل قبلی هم از بین می رود. طبعًا استمرار 
و  حاکمیت  بقای  موجب  نسلی  منطق 

استمرارش هست.
گذشته معموًال اختالف در  در زمان های 
تغییر  موجب  زمان  دیر  خیلی  نسل ها 
اختالف  و  می شد  نسلی  بنیادهای  در 
بنیادین بین نسلی کمتر شکل می گرفت و 
لذا همواره  نسل ها در ذیل یک سنت قرار 
و  اما یکدفعه بحث مدرنیته  می گرفتند، 
تجدد شکل گرفت که موجب شد منطق 
مردم عوض شود. امروزه این تغییر نسلی 

خیلی زودتر شکل می گیرد. 
حاکمیت  بین  فاصله  در  بعدی  عامل 
وتکنولوژی  علم  سریع  تولید  مردم،  و 
شتاب آور  بسیار  رشد  علم  تولید  است. 
نوع  امروزه  است.  گرفته  وحشتناکی 
گاهی از تحوالت به قدری سریع شده که  آ
طبیعتا انتظارات را بر همان اساس شکل 
سبک  مسئله  وسیع تر  بعد  در  می دهد. 

زندگی اهمیت دارد. 
گرفته،  شکل  که  جدیدی  زندگی  سبک 
نوعی از تقاضاها و رفتارها را شکل داده 

که طبعا با سبک زندگی قبلی قابل مقایسه نیست. نکته دیگر بحث فردگرایی است. نوع 
سبک زندگی، تکنولوژی ها موجب شد که انسان ها از هم فاصله گرفتند و موجب شده که 

جدا شوند و عمًال طبقات از هم خبر ندارند. 
در فضای نسلی اختالف ها در فرایند زمان به تعادل می رسند. هر چه نسل قدیم بتواند 
راهبری و مدیریت کند و نه دخالت، طبیعی است که نسل بعد را تضمین می کند. نسل 
بعد قرار نیست نسل قبل باشد و مانند آنها عمل کند. اما این به معنای از دست رفتن اصول 

و ارزش ها و بینش ها نیست. 
نسل های جدید تابع ارزش پدرانند ولو در روش و سبک متفاوت باشند. اگر قرار باشد 
با نسلی مواجه باشیم که در امتداد با نسل قبلی قرار بگیرد باید حاکمیت نسل بعدی را 
تضمین کند و این به معنای دخالت و الزام به یک منطق خاص نیست بلکه بیشتر راهبری 

و تربیت است. 
در کنار این اختالف نسلی و دعوای سنت و مدرنیته، یک دشمن عیان هم وجود دارد. 
یعنی بازیگران صحنه چگونه رفتار می کنند که در نتیجه نسل بعدی به چه سرنوشتی دچار 
میشوند. حاکمیت و نهادهای اجتماعی اگر نتواند نقش خود را ایفا کند، بازیگران جدیدی 

وجود دارند ک جانشین خواهند شد. 
که پیام انقالب  ما یک دشمن عیانی داریم که عمال انقالب اسالمی را باید برنتابد، زیرا 
هویت آنها را از بین می برد. دشمن عیان که در جنگ هشت ساله و جنگ نیابتی نتوانست 
کار خاصی داشته باشد، در طول سالیان گذشته در فقدان نیروهای مؤثر انقالب در فرهنگ، 
یواش یواش نفوذ به عرصه های فرهنگ کرده و جای خود را باز کرده است. البته نباید نادیده 

انگاشت که جذابیت های بصری و مادی در فرهنگ آن فراهم می شود. 
طبعا در عدم تحرک و پویایی کسانی که در صف انقالب هستند و کوتاهی کنند، طرف 
م ُیَنْم َعنُه ( دشمن در حال کار است و این در زمان طوالنی 

َ
مقابل کوتاهی نمی کند. )َمن ناَم ل

توانست بخشی از بدنه مردم ایران را به خود جذب کرد و عمال با ایجاد شبهه و شائبه و کم 
نشان دادن کارهای انجام شده، سعی دارد کارآمدی نظام را کم نشان دهند. در عین حال 
انقالب اسالمی نسل خوبی را تربیت کرده و در عین همه کاستی های جدی که وجود دارد، 

شاهد رویش نسلی هستیم که مرهون پیام متعالی امام خمینی)ره( است.
آنچه اهمیت دارد جنگ روایت هاست. این نکته مهمی است که نظام با افکار عمومی دارد 
و مهمترین عنصر رسانه است و متأسفانه انقالب اسالمی در این مورد توفیق جدی نداشته 
است. مجموع از اینها موجب شده گروهی با صدای بلند و به صورت خشن برای بازنمایی 

حداکثری در قبال حاکمیت قرار بگیرند. 
اما چون توده مردم به ارزشها و حاکمیت وفادار هستند و هم به وحدت ملی پایبند، 
»سوریه سازی«  اتفاقات،  این  پشت  می دانند  چون  کرد.  نخواهند  و  نمی کنند  همراهی 

خواهد بود و راه حل مشکالت جای دیگری است.
سوال: طبق فرمایشات جنابعالی، این نارضایتی که پدیدار شده ماحصل یکسری ناکارآمدی ها 
الن به دلیل  آ در حوزه دولتی است و از یک سو نیز دشمن نیز وجود دارد و از سوی دیگر 
اقتضائات فرهنگی، نسل جدیدی نیز شکل گرفته است و تعارضاتی پیش آورده که مسئله 

استمرار منطق انقالب در اینجا اهمیت دارد. 
با این حال این نارضایتی را نمی توان به شکاف حاکمیت و مردم تعبیر کرد و خود مردم بین ناکارآمدی 
دولت ها و موفقیت های حاکمیت تمایز می گذارندو اصل چارچوب حاکمیت را پذیرا هستند. در 
مورد نارضایتی ها و اعتراضات اخیر شنیده شد که گویی حاکمیت صدای ما را نمی شنود و لذا در 
مورد میزان مشارکت هم شاهدیم رفته رفته کمتر می شود و گاهی ذهنیتی ایجاد می کند که حاکمیت 

ظاهرا ایده جدیدی برای استمرار انقالب ندارد. 
نادرستی این ذهنیت ها که گاهی رسانه ها به آن دامن می زنند، چیست؟
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سجاد ایزدهی: اینکه بگوییم هر سال مشارکت مردمی کاسته می شود، تعبیر درستی نیست، 
اما اینکه در طول چند سال گذشته در فراند نزولی بوده حرف درستی است و علتش هم به 

کارگزارانی برمی گردد که تمام تالش شان را برای ایجاد نارضایتی انجام داده اند. 
حوزه  در  که  بودند  مسلک  اشرافی  انسان های  زدند.  دامن  کارآمدی  نا به  عمال  یعنی 
که ایده ای نداشتند و در سیاست خارجی هم آورده ای ایجاد نشد.  سیاست داخلی 

عمال به نقدینگی دامن زدند و در نهایت تورم افسارگسیخته ای را زمینه ساز شدند.
پیمان  مثل  است،  خورده  رقم  مهمی  اتفاقات  رئیسی  آقای  دولت  در  اما  ببینید  شما 
شانگهای، توسعه صادرات غیرنفتی و نفتی، توسعه کریدور حمل و نقلی، افزایش فروش 
... ، اگر دولت فعلی بتواند نقدینگی را مهار کند و یک خنثی سازی در حوزه تحریم  نفت و

پدید بیاورد، 
تا حدی درصد  کم شدن  افتاد مثل فروش نفت،  اتفاقات مهمی  رئیسی  از دولت  بعد 
بیکاری، ارتباطات با کشور همسایه، تا جدی توسعه صادرات غیرنفتی و نفتی، توسعه 
... اینها نشان می دهد که اتفاقات جدیدی را  کریدور و حمل و نقلی، و پیشمان شانگاهی و

شکل داده که در راستای استمرار انقالب است.  
کار  برای  اتفاقی نمیافتد و عزمی  اما عمال  در ۸ سال قبل همه این مشکالت هست 
نیست، اما حداقل در این دولت اینگونه نیست و اتفاقات مهمی افتاده و اگر تالش هایی 
که آغاز شده به سرانجام برسد و بازدارندگی ایجاد شود، رفاه و توسعه تضمین است. 

الن رقم بخورد که صورت مسئله اغتشاشات از بین برود.  اتفاق باید آ
لذا شاهد دشمنی هایی هستیم که جلوی این اتفاقات گرفته شود. فرایند به سمتی است 
که باید از این پیج تاریخی عبور کنیم. در دولت جدید صدای مردم شنیده می شود و تالش 

بدنه دولت در راستای حل مشکالت مردمی است.
سوال: یکسری کارهایی از سوی دولت انجام شده که بسیار امیدوارکننده نیز بوده است. از سفرهای 
استانی و حضور میان مردم در رفع مشکالت و...؛ اما اما مردم مداری باید در ساختارها هم خودش 
 در همین دولت و همین مجلسی که به مجلس انقالبی 

ً
را نشان بدهد، مثًال مسئله شفافیت اتفاقا

شناخته می شود، می بینیم قانون گذاری و اجرایی نمی شود. و باالخره سایر سازوکارها و ابهامات و 

تناقضاتی در حوزه اجرایی پدید میاید که برای 
مردم مسئله و نارضایتی ایجاد می کند.

اصًال  قبل  دولت  ببینید  ایزدهی:  سجاد 
و  نمی شناخت  رسمیت  به  را  شفافیت 
بدهکاران  قبل  دولت  نمیکرد.  حساب 
جوان گرایی  نمی کرد.  اعالم  را  بانکی 
دولت  در  اما  نبود،  قبلی  دولت  در 
هست.  شفافیت  و  جوان گرایی  جدید 
تضمین  را  مردمی بودن  فسادزدایی، 
باالخره  جدید  دولت  ببینید  می کند. 
تحقق  امکان  که  کرده  ایجاد  شرایطی 
بسترهای سازوکار مردمی فراهم شود، الاقل 
مخالفتی نیست. بستر مردمی سازی در 
دست  از  امید  است،  شدن  فراهم  حال 

رفته، رفته رفته احیای می شود
 
ً
سوال: از منظر جامعه شناسی سیاسی ظاهرا

جامعه ما دچار یک دوگانگی هویتی شده 
و  سنتی  ارزش های  سمت  قشری  است. 
مذهبی است و گروهی دیگر نگاه به مدرنیته 
و آمال غربی دارد و این شکاف و دوگانگی 
موجب بعضا نارضایتی ها شده است. چه 

راهکاری حاکمیت برای انسجام آن دارد؟
من خیلی با دوگانه بودن  سجاد ایزدهی: 
موافق نیستم. شما مراسم عزاداری ها محرم 
سردار  تشیع  ببینید.  را  قدر  شب های  و 
انقالب  رویش های  ببینید.  را  سلیمانی 
بسیار زیاد است اما مسئله اینجاست که 
مشکل  است.  زیاد  هم  کمش  ریزش ها، 
اینجاست که این کم برای ما زیاد است و 

دوما این کم را زیاد جلوه می کنند.
 به گونه ای می خواهند القا کنند که شکاف 
نسلی وجود دارد، حال که اینطور نیست. 
همین راهپیمایی های مردمی ۲۲ بهمن، 
گرفت. در  نباید عادی  را   ... یا  روز قدس 
الن وقتی است که حاکمیت با  مجموع آ
کارآمدی خود می تواند مسیر  نشان دادن 

متعالی خود را پیش ببرد.
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چگونه تحلیل می کنید؟ آیا اصل روایت شکاف حاکمیت و مردم را قبول دارید؟
که در  علیرضا پیروزمند: بسم اهلل  الرحمن الرحیم. هرچند هرکدام از آشوب های خیابانی 
گاهی بهانه انتخابات، گاهی  ـ  سال های گذشته اتفاق افتاده بهانه های متفاوتی داشته 
ـ لیکن در همه این  ، بحث برخورد با پدیده بدحجابی  بهانه آن بنزین و یا در بحث اخیر
وقایع عوامل دیگری نیز نقش داشته اند. یعنی همه اعتراضات تنها به دلیل آن عامل نبوده و 

بیانگر نوعی ابراز نارضایتی بوده که عوامل دیگری نیز در آن تأثیر داشته است. 
گاهی عامل آن سیاسی مثل انتخابات به نظر می رسیده اما در دل آن نارضایتی اقتصادی و 
فرهنگی هم وجود داشته است. بنابراین باید بین عامل ظاهری و مقطعی ماجرا با ریشه های 

فراگیر و ابعاد چندجانبه آن تفاوت گذاشت و همه را با هم دید. این نکته اول.
نکته دوم این است که تحت تلقی ما نباید تحت تأثیر منفعالنه جنگ رسانه ای و شناختی 
که دشمن در این عرصه راه انداخته شد. اینکه فکر کنیم این وقایع اخیر نشانه »گسست 
جمع فراگیر و اکثری جامعه« از انقالب و حاکمیت است چیزی است که دشمن در این 
جنگ شناختی می خواهد به ما القا کند. او برای القای روایت خودش، به تکرار کلیدواژه 
شکاف روی آورده است. )این کلمه شکاف(، ادبیات مشترک بین رسانه های خارجی و 

معاند بود و می خواهند جا بیاندازند که این شکاف جدی است.
اما در پاسخ باید گفت اوال چند هزارنفر در کل کشور در قضیه اخیر حضور میدانی پیدا 

شاهد  گذشته  سال  چند  در  سؤال: 
برای  مردم  سوی  از  خیابانی  اعتراضات 
مطالبات و دغدغه هایشان بوده ایم. البته که 
این اعتراضات معموًال به سمت اغتشاشات 
رفته و اصل مطالبات و اعتراضات مردمی را 
کدام علل و  که هر  به حاشیه برده است، 

توضیح خاص خود را داراست. 
این  به  دقیق تر  بخواهیم  اگر  حال  این  با 
موضوع بپردازیم، شاید در وضعیتی به سر 
می بریم که گاهی تعبیر به شکاف حاکمیت 
و  مردم  بین  فاصله  این  می شود.  مردم  از 
حاکمیت شاید یکی از علل اصلی است 
که در هر برهه ای، به مناسب مسئله ای خود 

را بروز می دهد. 
حال تحلیل شما نسبت به حوادث اخیر 
را  حوادث  این  اصلی  علل  چیست؟! 

دولت اسالمی، مسیر برون رفت
 از مشکالت

علیرضا پیروزمند
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، حاال بیشتر از این هم باشد. قابل فهم است و  کردند؟! بعضی آمارها می گوید ۸۰هزار نفر
سخت نیست.آیا این جمعیت در نسبت با کل قابل اعتناست؟ 

که جرأت مخاطره پذیری دارند و اعتبار و جان  کسی بگوید این آمار افرادی است  اگر 
خودشان را فدا کرده و به خیابان آمده اند، اما معترضین بیش از آن هستند؟ در پاسخ باید 
گفت که اینگونه نیست. چند درصد از افراد جامعه شعارهای هنجارشکن این افراد را قبول 

دارند و تلقی رکیک و غیرمنصفانه آن ها از رهبری جامعه را می پذیرند؟! 
... می دانند؟ با همه  ، متخلق، صادق و چند درصد جامعه ما رهبری را مقتدر ، بصیر
این تفاسیر ممکن است درصدی از مردم بگویند ایشان باید فالن کار را می کرده و نکرده 
و یا در حاشیه عزل و نصب و مواضع ایشان، ممکن است عده ای در نسبت با این ها 
... حاال آیا این موضوع بدین معناست که پس صالحیت  موضع متفاوت داشته باشند و

رهبری ندارد؟! 
لذا در تحلیل های خود نباید مقهور جنگ رسانه ای بشویم و فکر کنیم که حاال بیش از 
نیمی از جامعه که اگر آزادشان بگذاریم، اعتراضات رو پیش خواهند برد. یک جامعه ابعاد 
کس از زاویه خودش مسئله رضایتمندی و نارضایتی را مشخص  گسترده ای دارد و هر 
که رضایت همگانی فراهم نیست اما اینکه مردم اعتراض دارند  می کند، طبیعی است 
با دقت  باید  نارضایتی  با یک طیف رضایتمندی مواجه هستیم.  ما  اما  درست است 

استعمال شود و طیف مختلفی دارد.
ثالثًا کلمه »شکاف« حاکی از این است که حکومت یک طرف می خواهد برود و مردم 
؛ حکومت یک آرمان ها و شعارها و هنجارهایی را دنبال می کند که مردم  یک طرف دیگر

برنمی تابند، حال که این گونه نیست.
در حقیقت خواست آن ها همانطور که در کالم امام و رهبری برجسته است، به »اسالم« 
برمی گردد. کسانی که از ادبیات »شکاف« استفاده می کنند در حقیقت می خواهند ابراز 

کنند که مردم از اسالم خواهی خود کوتاه آمده اند. 
مردم برای دفاع از اسالم و آرمان تحقق اسالم انقالبی، سیاسی و اجتماعی بیرون آمدند و 
الن ناامید شدند که دنبال این چنین اسالم و مسیری رفته اند. لذا توجه به این نکته الزم  آ
است که دعوای اصلی بر سر اسالم انقالبی است نه صرف بنزین و انتخابات و گشت 
... . البته قرائت امام )رضوان اهلل تعالی علیه( از اسالم و اال اسالم عربستانی را کسی  ارشادو

کاری ندارد. 
سؤال: بنابراین نارضایتی هست اما در چارچوب پذیرش نظام و چارچوب قوانین اسالمی و لذا 

نمی توان این نارضایتی را تعبیر به »شکاف« کرد. 
علیرضا پیروزمند: در جامعه نیز همانند خانواده، وقتی عواملی که باعث نارضایتی مردمی 
می شود افزایش پیدا می کند این نارضایتی رخ می دهد. اما البته و صد البته به دلیل اینکه ما 
در یک جنگ تمام عیار ترکیبی هستیم طبیعی است که دشمن این مشکالت را چندصد 

برابر جلوه می دهد و به آن ها ضریب می دهد. این جنبه دیگر ماجراست.
بحث دیگر آنکه ما اگر مجموع آنچه در روند انقالب از لحاظ ساختار را در نظر بگیریم و 
ارتباط آن ها را با هم مالحظه کنیم می تواند در تحلیل وضعیت حاضر به ما کمک کند. 

انقالب ما سه الیه اصلی دارد:
1. رهبری 

۲. دولتمردان و خواص
3. مردم

بیشترین پتانسیلی که انقالب را پیش برده، ارتباط زاللی است که بین مردم و رهبری وجود 
داشته است. اما این الیه وسط )دولت( قابلیت و کارآمدی و تحرک خود را نشان نداده و این 

به همان نسبت اختالل ایجاد کرده است. 

داریم  آسیب شناسی  نگاه  چون  البته 
تأثیرگذاری،  تالش،  اال  و  است  اینجور 
توانمندی و پیش روندگی همین الیه را نیز 
نادیده نباید بگیریم چون خالف انصاف 
از  ما  شاید  که  دولت هایی  حتی  است. 
نداشته ایم.  قبول  را  آن ها  سیاسی  نظر 
منتها از نظر اندیشه و رفتار و انتخاب افراد 
مؤثر و نسبت شان با تفکر انقالب شدت 
هم  نسبت  همان  به  و  داشته  ضعف  و 

آسیب زده اند.
از  می توانیم  آسیب شناسی  مرحله  در 
جریان  و  نسبی  همراهی  عدم  چرایی 
نیافتن فرهنگ انقالب در این الیه پرسش 
کنیم و ببینیم چطور می توان این را تدارک 
این  مردم  قاطبه  نظرم  به  کرد.  جبران  و 
تفاوت را می فهمند و تشخیص می دهند 
یا حداقل ما می توانیم سهمی داشته باشیم 

که به این تفاوت بیشتر توجه پیدا کنند. 
ملت«  و  »دولت  ما  سیاسی  نظام  پایه 
پایه »امام و امت« است  بر  نیست بلکه 
که  رفتاری  که  است  خاطر  همین  به  و 
از  اینها  می دهند،  نشان  خودش  از  مردم 
تحلیلش عاجز هستند. دولت تورم %۵۰ 
ایجاد کرده اما مردم نمی آیند و همراهی با 

دشمن نمی کنند. 
در  اساسی  و  اصلی  عامل  پس  سؤال: 
آسیب هایی  فعلی،  نارضایتی  وضعیت 
چگونه  داریم.  دولت  حوزه  در  که  است 
می توان نقش دولت اسالمی را در حل این 

نارضایتی توضیح داد؟! 
 ، علیرضا پیروزمند: دولت را گاهی به عناصر
نرم افزار  به  نیز  گاهی  و  ساختار  به  گاهی 
اداره می توان تحلیل کنیم. عناصر یعنی 
افرادی که برای مدیریت برگزیده می شوند. 

این افراد باید شایستگی داشته باشند. 
و  مدیریت  فرایند  یعنی  ساختار  ثانیًا 
تعامالت ما چه شکل بوده است؟ قوانین 
ما چگونه است و نوع مواجه با تخلف ما 
قوه  به  مربوط  فقط  یعنی  است؟  چگونه 

مجریه نیست.
 الیه سوم هم نرم افزار اداره جامعه است که 
از آن به الگوی پیشرفت تعبیر می کنیم. 
چه  اساس  بر  کنید  مشخص  باید  شما 
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کنید و  که جامعه را اداره  طرحی بناست 
بر  است.  چگونه  شما  حکمرانی  الگوی 
اساس این طرح، می توانید »مردم ساالری 
دینی« را نهادینه کنید؟ »اقتصاد مقاومتی« 
»نظم  کنید؟  پیاده سازی  میتوانید  را 
پیگیری  ساختاربخشی  در  را  انقالبی« 
اساس  بر  هدایت  منطق   ... و کنید؟ 

جریان بخشی این مفاهیم است.
می توان  سه گانه  منطق  همین  اساس  بر 
سه نوع مواجه در رفع آسیب ها تنظیم کرد: 
برخی معتقدند آدم ها باید عوض شوند، 
مدیران خوب برسر کار بیایند، مشکالت 
حل خواهد شد. برخی دیگر فراتر رفته و 
معتقدند باید برنامه و قوانین و ساختارها 

تغییر یابد. 
گروهی نیز راه حل اساسی را در تغییر  اما 
منطق اداره و الگوی حکمرانی می دانند. 
باعث  که  وجهی  مهمترین  ما  نظر  به 
حکمرانی  الگوی  فقدان  شده  نارضایتی 
قسمت  این  سراغ  کسی  کمتر  است. 
امام،  گانه  سه   ، تکاثر از  لذا  است.  رفته 
دولتمردان و امت به همراه سه گانه ای که 
در باب تحلیل دولت اسالمی عرض شد، 
می توان یک منطق تحلیلی به دست آورد. 
مردم،  و  دولت   ، امام  سه گانه  این  در 
بیشترین آسیب در قشر وسط بوده و در 
همین قسمت وسط هم در حوزه الگوی 
حکمرانی مشکل داشته ایم. فقدان الگوی 
رابطه  که  است  اصلی  عامل  حکمرانی 
دولت و مردم باعث گسست شده است.

با همه این تفاسیر و با همه نداشته ها )از 
بضاعت علمی، انتخاب های ناصحیح 
...( ولی  نیروی انسانی، کمبود مقدورات، و
انقالب اسالمی به فضل الهی و عنایت 
پیش  مردم  و  رهبری  و  )عج(  زمان  امام 
رفته است واتفاقًا یکی از کم توجهی هایی 
که می شود این است که اگر نقاط ضعف 
چه  در  دید  باید  می سنجیم،  را  قوت  و 
شرایط و بستر و بضاعتی این به دست 

آمده است. 
گاهی مقایسه هایی می شود و شرایط کشور 
و جای دیگر  اقتصاد عربستان  با  را مثال 
می سنجند، که خب درست نیست، این 

یک ضلع ماجراست که تحلیل های ما را واقع بینانه می کند.
سؤال: حال که عامل اصلی را در فقدان الگوی حکمرانی و پیشرفت می دانید، به نظر شما چرا 
بعد از گذشته این همه سال، الگوی حکمرانی محقق نمی شود؟ مهمترین مانع برای تحقق 

الگوی پیشرفت چیست؟! 
علیرضا پیروزمند: یک مانع فکری و یک مانع علمی وجود دارد. مانع فکری باور غلط و اعتقاد 
نابه جایی است که به علم و فناوری و علوم غربی وجود دارد. همین فرمایش رهبری که به 
نخبگان فرمودند که از ابتدای انقالب دو تفکر وجود داشته است. یک تفکر اینکه ما قدرت 
مواجه با قدرت های بزرگ را نداریم و باید قواعد بازی جهانی و نظام سلطه را بپذیریم و با آن 

کنار بیایم و دیگری تفکری که معتقد است ما می توانیم پیش برویم. 
خب تفکری که معتقد بود »ما میتوانیم« خالف واقع است، اساسًا نیازی نمی دید که الگویی 
طراحی کند. چون به کار گرفتن تجربه کشورهای توسعه یافته را برای ایجاد توسعه یافتگی 

کافی می دانست. بنابراین روی صورت مسئله خط می کشید. 
نهایت اگر می خواهید سخت گیری کنید، تجربه های متفاوت چندین کشور را مالحظه 
کنید و ترکیبی یا تلفیقی از آن ها را مدل سازی کنید و آنرا به کار ببندید. خب این مانع فکری 

است. تعبیر به فکری کردم بخاطر فرهنگی که این موضوع را از موضوع بودن می اندازد.
دوم حال که بپذیرفتیم که الگوی بومی پیشرفت الزم است، )مانع بعدی( مانع علمی است. 

مانع علمی این است که برای تولید آن باید خون دل بخوریم. 
الگوی پیشرفت سرشاخه و برآیند تحول علم حداقل در حوزه علوم انسانی به صورت فراگیر 
در کشور است. چون سرمایه گذاری کافی برای این موضوع نداشتیم طبیعی است که در این 

مورد به مشکل بخوریم.
سؤال: بسیار هم خوب؛ حال اگر قرار است این نارضایتی کم شود، در الیه کوتاه مدت راهکار 

چیست؟!
علیرضا پیروزمند: خب آنچه عرض شد در حقیقت، نگاه اصلی و بلندمدتی کار است. اما 
در کوتاه مدت نیز برخی اقدامات می تواند مؤثر باشد. همین خدمات صادقانه به مردم و 

همه این حرکات جهادی که شروع شده است.
مردم باید احساس کنند مسئولیتی در مقام و پستی دارد، با تمام توان در حل مشکالت 
دارد.  الزم  هماهنگی  و  سنجیدگی  پختگی،  نیست،  دوندگی  هم  فقط  می دود.  مردم 

صداقت در وعده هم بسیار مهم است. 
اگر نمی توانید کاری را انجام دهید، وعده ندهید. اگر هم وعده دادید و به هر علتی نشد 

عذرخواهی کنید.

و  مردم  بین  که  است  زاللی  ارتباط  برده،  پیش  را  انقالب  که  پتانسیلی   بیشترین 
رهبری وجود داشته است. اما این الیه وسط )دولت( قابلیت و کارآمدی و تحرک 
کرده است. البته چون  خود را نشان نداده و این به همان نسبت اختالل ایجاد 
و  توانمندی  تأثیرگذاری،  تالش،  اال  و  است  اینجور  داریم  آسیب شناسی  نگاه 

پیش روندگی همین الیه را نیز نادیده نباید بگیریم چون خالف انصاف است.  
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تحلیلب
 نقد و بررسی مهمترین محورهای موجود در باب

رابطه مردم و حاکمیت
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مقدمه

برمی آید  اینگونه  پیشین  رصدهای  از 
رابطه  بحث  در  اختالف  بیشترین  که 
امکان  اصل  در  اوال  حاکمیت،  و  مردم 
گسست است و ثانیا در عوامل  یا وجود 
و  گسست  به  منجر  که  آسیب هایی  و 

جدایی می شود. 
مورد اول از آن باب است که در وضعیت 
مطلوب حاکمیت اسالمی، گسست معنا 
نداشته و انقالب اسالمی نیز به دنبال آن 
است تا همان مدل سیاسی مطلوب را به 

منصه ظهور در آورد؛ 
به بیان دیگر نظریه والیت فقیه که در دل 
انقالب ظهور کرد، برگرفته از همان والیت 
هدایت  برای  آن  از  که  است  ائمه  الهی 

جوامع بشری بهره می برند. 
یک  صرفا  نه  فقیه،  ولی  نگاه  این  در 
کم، بلکه قافله  ساالری  قانون گذار و یا حا
به  جامعه  هدایت  عهده دار  که  است 

سوی وضعیت مطلوب و جریان دادن والیت الهی بر افراد و حافظ ارزش های عقالنی و 
الهی است که جامعه اسالمی بر پایه آن شکل گرفته است.

جامعه ایرانی با انقالب اسالمی، اجتماعی متمایز از سایر جوامع غربی را محقق کردند که 
در آن، فاصله چندانی بین مردم و حاکمیت به چشم نمی خورد. با آغاز انقالب اسالمی، 
هسته اصلی اجتماع در مرتبه عقالنی و الهی شکل گرفته است؛ به این معنا که آنچه موجب 

اجتماع مردم با یکدیگر شده، نیازها و استعداهای مرتبه عقالنی و الهی انسان است. 
اما مورد دوم ناظر به اختالفاتی است که در باب وضعیت موجود و معاصر جامعه ایرانی بعد 

از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی شکل می گیرد. 
عده ای از نویسندگان و صاحبان قلم، وضعیت موجود جامعه ایرانی را با عبارت گسست 

بین مردم و حاکمیت توصیف کرده و به دنبال ریشه یابی آن می روند؛ 
در بخش آسیب شناسی نیز آنها مشکالت موجود را در سه ساحت افراد، ساختارها و 

نرم افزارها دسته بندی می کنند. 
از این رو در ادامه و در قالب سه فصل به این اختالفات پرداخته خواهد شد:

1. رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت مطلوب
2. رابطه مردم و حاکمیت در وضعیت موجود
3. آسیب شناسی گسست بین ملت و دولت



له
قا

م

 فصل اول

 رابطه مردم و حاکمیت در 
وضعیت  مطلوب  

نویسندگان
آسیه استادی و  سید محمد مهدی شرف الدین



1. سیاست ورزی پیامبر و ائمه 
معصومین

در یک نگاه کلی حکومت ها را می توان به 
»مردم گرا«  و  ومستبد«  »دیکتاتور  قسم  دو 
به  حکومت  اول،  قسم  در  کرد.  تقسیم 
با  حاکم  و  است  بی توجه  مردم  حقوق 
استبداد در رأی و عمل، با زور و قدرت به 
حکومت می پردازد که مصادیق آن درتاریخ 
 ، مانند حکومت فرعون و در دوره معاصر
حکومت های فاشیستی مانند حکومت 

هیتلر و حکومت های سلطنتی است.
حکومت های مردم گرا نیز در پهنه تاریخ 
کمتر  فراز و فرودهایی داشته اند اما شاید 
غالب  چهره  و  رسیده اند  موفقیت  به 
نظام های سیاسی در قالب استبداد حال 
چه استبداد موروثی یا انتخابی و یا مشروط 
بر مردم حکمرانی کرده اند. در عصر حاضر 
نیز لیبرالیسم، »دموکراسی« را چماغ کرده تا 

بر سر حکومت های متقابل خود بزند.
در  مردم بنیاد  سیاسی  نظام های  از  یکی 
تاریخ بی شک مدینه فاضله ای بود که به 
دست پیامبر اکرم)ص( بنیان نهاده شد. 
ایشان  با نگاهی به سیره نظری و عملی 
می توان جایگاه مردم را در چند ساحت 

مورد بررسی قرار داد:1

در  مردم  جایگاه  قراملکی،  قدردان  محمدحسن   .1
حکومت نبوی، فصلنامه حکومت اسالمی، شماره 4۲، 

زمستان 13۸۵.

الف( مشروعیت سیاسى 

مسئله حکمرانی و نقش مردم در اندیشه سیاسی اسالم از چند جهت حائز اهمیت است. 
یکی از این وجوه مهم، نقش مردم در مشروعیت بخشی به اصل حکمرانی است. 

در عین حال که معموًال این گونه معهود اذهان است که در نظام های دینی، مشروعیت 
یک حکومت بر پایه دین، بر اساس مشروعیت الهی است؛ اما در حکومت نبوی دو نوع 
مشروعیت وجود دارد؛ نوع اول »مشروعیت الهی و دینی« است به این معنا که خداوند 
کم و خلیفه خویش در دنیا نصب وانتخاب نموده و  پیامبراسالم )ص( را به عنوان حا
از همه مسلمانان به عنوان یک وظیفه دینی و شرعی خواسته تا از این اصل و انتخاب 
الهی  محضر  در  ف، 

ّ
تخل صورت  در  و  بکوشند  آن  عملی نمودن  در  و  کنند  تبعیت 

گناهکار به شمار خواهند آمد.
پس مشروعیت حکومت در مرحله اول، مشروعیِت آسمانی و به تعبیری از باال به پایین 
و  الزم  مردمی  اتکای  دینی،  حکومت  به فعلیت رساندن  و  بارورکردن  برای  در  اما  است. 

اساسی است. 
حکومت و به دست گرفتن اداره جامعه به وسیله پیامبر و دیگران، نه با زور و دیکتاتوری، 
بلکه با کمک و رضایت مردم انجام می گیرد و در واقع، رضایت و پذیرِش مردم، مشروعیِت 
الهیِ حکومتِ  نبوی را به مرحله فعلیت و شکوفایی می رساند و بدون آن، حکومت دینی 

به مردم تحمیل نمی شود.   
به دیگر سخن در حکومت دینی و نبوی، مردم در انتخاب حاکم نقش اساسی ایفا می کنند 
که این ادعا را می توان با عناوین و اصطالحات مختلف، از سیره نبوی برداشت کرد؛ برای 

مثال ایشان در روایتی اینگونه می فرمایند: 
»امتی که امر و حکومت خود را به شخصی سپرده اند که در میان آنان از آن شخص عالم تر 
که به آنچه ترک  وجود دارد، امور چنین امتی در سستی و آشفتگی باقی می ماند تا این 

کرده اند، بازگشت کنند.«۲ 
در این حدیث، حکومت و مدیریت جامعه به مردم نسبت داده شده و از این برمی آید که 
سپردن حکومت به دست شخصی از سوی مردم، مشروع و قانونی است، لیکن باید در 

تعیین شخص صالحیت دار دقت شود. 

، ج 44، ص۲۷. ۲.  بحاراألنوار
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پیامبر اسالم )ص( در جایی دیگر به صورت صریح و شفاف، امامت و حاکمیت بر مردم 
، امامت  را نهی کرده و تنها در صورت حصول اذن آنان، اجازه می دهد؛1 یا در روایت دیگر
و رهبری امت، به شرط رضایت مردم را دارای مشروعیت و ثواب وصف می کند؛۲ ایشان 
ع( را مورد توجه قرار داده و به  همچنین جلب رضایت مردم در حکومت امیرمومنان علی )

خطاب به وصی خود اینگونه می گویند: 
کمال عافیت و رضایت  اگر امت در  اما  برای توست،  امتم  ابوطالب؛ والیت  »ای فرزند 
، اما اگر درباره تو اختالف  عمومی تو را به حکومت برگزیدند، تو نیز به حکومت آنان بپرداز

پیدا کردند، آنان و حکومتشان را به حال خودشان واگذارکن.«3 
ع( نیز بنابر مشی پیامبر گرامی اسالم، مردم را صاحبان اصلی حکومت و   امیرالمومنین)
کشور تلقی کرده و حاکمان نصب شده در مناطق مختلف را نمایندگان مردم می خواند که 

باید به خواسته های آنان توجه کنند؛4 
ایشان از طرف دیگر مردم را نسبت به انتخاب نمایندگان عادل و صادق ارشاد نموده و از 

آنها می خواست تا در انتخاب امانتداران این موهبت الهی دقت کافی را به خرج دهند.۵
بنابراین روشن شد که از منظر تئوریک و بر پایه تحلیل حکومت نبوی، نظام سیاسی اسالم 

از اساس مردم بنیاد است. 

ب( امور اجرایی

عرصه دیگر که مکتب نبوی و علوی به حقوق مردم اهتمام ویژه ای داشته اند، عرصه اجرایی 
و اداره  کشور است. قرآن کریم در آیات مختلف پیامبر را به مشاوره و کمک گیری از مردم در 
امور مختلف دعوت می کند.6 پیامبراکرم )ص( ره آورد توجه به مشورت و کمک گیری از مردم 

1.  من ال یحضره الفقیه، ج 4، ص 44۸؛ جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسالمی، ص19۲.
، ج ۸۸، ص۸. ۲.  بحاراالنوار

3.  کافی، ج ۵، ص ۲۸؛ نهج السعاده، ج ۵، ص۲14.
، ج ۸۸، ص ۸6؛ جعفر سبحانی، مبانی حکومت اسالمی، ص19۲. 4.  بحاراالنوار

۵.  نهج البالغه، نامه ۵1؛ سیری در نهج البالغه، ص9۲.
6.  آل عمران: 1۵9.

را اصالح امور و رشد وظهور نعمت الهی 
وصف می کند؛۷ 

از این رو می توان گفت که اسالم، منادی 
مردمی  حکومت های  برپایی  پیشرو  و 
قوانین  و  وحی  چارچوب  در  شورایی،  و 

الهی است.۸ 
یکی از مولفه های حکومت های مردمی ، 
اهتمام و رعایت حقوق فطری و طبیعی 
این مولفه، قرن ها پیش  که  انسان است 
مورد  و  طرح  علوی  و  نبوی  مکتب  در 
گرفته است. اصل برابری مردم  عمل قرار 
و عدم اعمال هیچ گونه تبعیض در حق 
شهروندان، از حقوق فطری است که مورد 

)ص( قرارگرفته است. 9 کید پیامبر تأ
در   ، پیامبر نزد  شهروندان  حقوق  رعایت 
از  باالتر  و  اوقات  صرف  در  بلکه  اخالق 
آن در نگاه کردن نیز مورد اهتمام قرار گرفته 
ع(در این باره چنین  بود. حضرت علی )
می فرمایند: مردم نزد حضرت در خلق و 
خوی مساوی بودند. ایشان لحظات خود 
را میان اصحابش تقسیم می کرد و به این و 

۷.  تحف العقول، ص6۰.
۸.  پیام رهبری به افتتاحیه سازمان مجالس کشورهای 
اسالمی، تهران، روزنامه جمهوری اسالمی، ۲6 خرداد ۷۸، 

ص3.
9.  تحف العقول، ص۵6.
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آن به صورت مساوی می نگریست.1
یکی دیگر از جلوه های توجه به جایگاه 
نبوی،  حکومت  در  کشور  اداره  در  مردم 
اعتراضات  و  نقدها  با  صحیح  برخورد 
است. پیامبر خدا)ص( با آن که متصل 
به وحی بوده و همه اعمال و حرکاتش از 
چنان  داشت،  مصونیت  لغزش  و  خطا 
بستری در میان اصحاب فراهم آورده بود 
که آنان بر بعضی اعمال و رفتار حضرت 

اعتراض می کردند.
در جریان پذیرش صلح حدیبیه، برخی 
با  صلح  پیمان  مواد  بعضی  اصحاب، 
مشرکان مکه را زیر سوال برده و حضرت 
متهم  قاطعیت  عدم  و  نرمش  به  را 
حضرت در مقابل انواع ناسزا  می کردند.۲ 
و دشنام نیز با روی گشاده و مدارا برخورد 
که اصحاب حضرت  گونه ای  به  می کرد 
گاهًا درسدد دستگیری شخص معترض 
و ناسزادهنده بر می آمدند که با مخالفت 

حضرت مواجه می شدند.3
یکی دیگر از حقوق شهروندان در مکتب 
نبوی، آن است که دولت مردان را نصیحت 
کنند و  کارهای خیر و نیکو  و دعوت به 
و محبت  از سر دلسوزی  این نصیحت 

ج 16،   ، بحاراالنوار ص 499؛  ج ۸،  الشیعه،  وسائل   .1
ص۲6.

۲.  سیره ابن هشام، ج 3، صص ۲۲۸و۲۲۷.
3.  نهج السعاده فی مستدرک نهج البالغه، ج 1، ص1۰4.

)ص( این حق را به مسلمانان اعطا کرده بود که با فرض نمودن خود  صورت می گیرد. پیامبر
به عنوان »ناصح« و نصیحت کننده، در چگونگی اداره کشور ساکت ننشینند؛ چرا که اصل 
گاهی از امور کشور اعم از سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و اشراف بر  نصیحت بر علم و آ

آن ها متوقف است.
 این اصل نهایت اهتمام به حقوق مردم و اعطای مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان 

را در فلسفه سیاسی نبوی به منصه اثبات و ظهور می رساند.4

ج( قانون گذارى

بعد دیگری را می توان در نظام سیاسی در نظر گرفت که از منظر اسالمی بر نقش پویای 
مردم در این عرصه نیز تکیه شده است. تشریع قوانین مربوط به دین و شریعت، تنها در 
)ص( نیز خود عنوان پیام بر و واسطه را داراست.  صالحیت آفریدگار متعال است و پیامبر

پس انسان ها و مردم در اصل قوانین دینی نقشی ندارند؛ اما وضع قانون در عرصه های دنیوی 
... در این خصوص مشارکت مردم و نخبگان  مانند عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و

جامعه، قابل تصور است. 
در این باره نیز باید توجه داشت که دین، بعضی اصول کلی و جهات خاص را مشخص 
، در عرصه اقتصاد،  می کند؛ مثًال در عرصه سیاست، اجرای احکام دین و نفی سلطه کفر
عدالت اجتماعی و بعضی دستورالعمل های خاص مانند حرمت ربا را وضع و ملحوظ 

نموده است که در این خصوص نمی توان دستورالعمل های دین را تغییر داد؛ 
اما در عرصه های جزئی که دین نص خاص ندارد، وضع قانون باید با مشاوره مردم و نخبگان 

جامعه صورت بگیرد و حاکم نمی تواند با تک روی به وضع قانون و اجرای آن بپردازد. 
عالمه طباطبایی)ره( در این باره می نویسد: »احکامی که از مقام والیت صادر می شود، از راه 

شورا و با رعایت صالح اسالم و مسلمین صادر خواهد شد.«۵
از آنچه از آموزه های اسالمی بیان شد، اینگونه برمی آید که در مدل حکومت داری دینی، 
یکپارچگی و وحدت میان همه مردم یک جامعه به دور از مقام و منصب آنان وجود داره و 

اداره جامعه به حاکم یا مردم به طور خاص واگذار نشده است. 
به عبارت دیگر در ادبیات قرآنی و دینی، حاکم جامعه و مردم دو امر مستقل از یکدیگر 

4.  کافی، ج 1، ص4۰3.
۵.  مقاله والیت و زعامت مندرج در کتاب، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ص 99؛ المیزان، ج 4، ص1۲4.
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تصور نشده و هرکدام تکمیل کننده رسالت دیگری به شمار می آیند؛ از این رو در مدل 
سیاسی اسالم که با عنوان مدل امام ـ امت معرفی می گردد، امکان فرض هرکدام از دو طرف 

بدون فرض دیگری بی معنا خواهد بود. 
روشن است که نظام سیاسی مردم بنیادی که در اندیشه اسالمی معرفی می شود در عین 

شباهت ظاهری با نظام های دموکراسی غربی، تفاوت های بنیادینی دارد. 
این ساخت منحصربه فرد قدرت سیاسی، ساحتی دو جانبه است که یک سر آن امام 
قرار دارد که پایه های مشروعیتش مبتنی بر صالحیت، حقانیت و کنترل و هدایت الهی و 

همچنین پذیرش و مقبولیت مردمی و نظارت و حمایت آنان است.

2. مدل امام و امت

« مدینه  مدل »امام-امت« یک پارادایم است که در ذیل آن حکومت اسالمی »دولت-شهر
پیامبراسالم)ص( با رفراندوم تاریخی اهالی مدینه محقق شد و در سال 3۵ هجری قمری 
مرحله دیگری از آن در قالب یک »نظام فدرالی« توسط همان مردم و نمایندگانی که از سرتاسر 
مملکت گسترده اسالمی از آفریقا، آسیا تا مرز هند و چین در اعتراض به خلیفه سوم، مطالبه 
حق و عدالت داشتند، انتخاب شد. سومین جلوه نظام امامت و امت در عصر غیبت بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی در قالب جمهوری اسالمی محقق شد و چهارمین و کامل ترین 

)عج( تحقق خواهد یافت.1  تجلی چنین نظامی در عصر ظهور امام عصر

الف( امام در لغت و اصطالح

در معنای لغوی امام گفته شده است: »العالم المقتَدی به«؛۲یعنی امام کسی است که به او اقتدا 
می شود؛ همچنین به معنای ریاست و سرپرستی گروهی از مردم نیز اطالق می شود که جمع آن 
ائمه است.وقتی گفته می شود فالنی امامت قومی را بر عهده دارد، یعنی پیشرو و پیشوای 
آن قوم است. همچنین امام در لغت به معنای بند و ریسمان بنایی است که برای ترازکردن 

استفاده می شود و بنا بر آن واقع می شود )الخیط یمّد علی البناء فُیبَنی علیه(.3 

1. محسن مهاجرنیا، نظام والیت فقیه همان نظام امامت است، خبرگزاری ایکنا، ۲۵ مهر 14۰۰
۲. صعیدی و موسی، اإلفصاح فی فقه اللغه، ج 1، مکتب اإلعالم اإلسالمی، 141۰ قمری، ص 13۲.

3. همان.

برخی نیز امام را به معنای پادشاه و سلطان 
و هر آنکه به او اقتدا شود، معنا کرده اند4 که 
این معانی عالوه بر معنای لغوی، جنبه 
اصطالحی نیز دارد. در واقع امام معنای 
عامی است که استعمال عام دارد؛ اما در 
فرهنگ اسالمی به معنای رهبر و پیشوای 

مسلمانان است.

ب( اّمت در لغت و اصطالح

یک: در لغت

ه(، ریشه ای قرآنی 
َ
واژه »امت« بر وزن )ُفْعل

در  مشخصی  مرادف  و  داشته  عربی  و 
زبان های غربی ندارد. در مورد ریشه لغوی 
بین  در  زیادی  نظر  اختالف  امت،  واژه 
که در اینجا به  صاحب نظران وجود دارد 

برخی از آنان اشاره می کنیم:

* قصد و هدف واحد

امت  واژه  برای  که  معنایی  رایج ترین 
)أ-م-م(  یشه  ر از  را  آن  و  شده  بیان 
و  قصد  که  است  گروهی  می داند، 
و در یک  کرده  را دنبال  هدف واحدی 
نوع  مکان،  زمان،  دین،  همچون  ویژگی 
بر  یا صنف، مشترک و همسان باشند. 
این اساس به پیروان یک دین و آئین و 
مردمی که همزمان در یک قرن و در یک 

4.  همان.
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منطقه زندگی می کنند و دارای عملکرد 
یکسان اند، امت اطالق می شود. 

نبودن  یا  اختیاری بودن  معنا  این  در 
اشتراک افراد مدنظر نبوده و صرفا وحدت 

آنها مورد توجه قرار می گیرد.1

* اجتماع مادری

برخی دیگر امت را نشات گرفته از »ُام« به 
که مردم  معنای مادر دانسته و معتقدند 
حاضر در یک سرزمین و اجتماع مادری را 

می توان با عنوان امت خطاب کرد.۲

* راه و طریق سفر

امت همچنین به معانی دیگری همچون 
، هجرت، راه مستقیم و  راه عزیمت، سفر
آشکار و استوار نیز به کار می رود؛ از این رو 
آملی،  جوادی  آیت اهلل  همچون  برخی 
»الطریق الواضح«  معنای  به  را  واژه  این 
می دانند.3  بعد از بیان این سه معنا باید 
گفت که طبق نظر مشهور لغویین مفهوم 
که  »امت« صرفًا مفهومی عقیدتی است 
از ریشه »اّم، یؤّم« هم وزن »َقصد، یقُصد« 
با همان  را  قرابت  بیشترین  و  اخذ شده4 

معنای اول دارد. 

1.  دائره المعارف قرآن کریم، 13۸۲، ص ۲۵4.
۲. لویی گارده، اسالم؛ دین راست، ترجمه رضا مشایخی، 

13۵۲، ص ۲۸6.
3. تفسیر تسنیم، جلد اول، 13۸6، ص 3۲6.

4.  راغب اصفهانی، 14۰4ق، ج1، ص۸6.

اطالق ُاّم بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نیازمندی های خود یا به جهت 
احساس آرامش، او را قصد می کند. در واژه »ُام«، حالت زایندگی که در واژه »والده« وجود دارد 

، نسبت به فرزند مطرح است.  نیست؛ بلکه مقصد و مقصودبودن و ملجأبودن مادر
بر این اساس، »امت« به مجموعه ای از انسان ها اطالق می گردد که هدف و مقصد واحدی 
آنان را گرد هم جمع نموده باشد.۵ مطابق این تعریف می توان برداشت مّوسعی از امت داشت؛ 
به این بیان که عنصر مشخصی همانند اشتراک در عقیده، در مقصدبودن و هدف بودن 
ک نبوده و به صورت کلی، اشتراک در هر مقصد و هدفی، برای صدق عنوان امت کافی  مال

خواهد بود. بنابراین، هدف و مقصد واحد می تواند اعم از امور دنیوی و معنوی باشد.

دو: در کاربرد قرآنی

امت خواستگاه عقیدتی و ایمانی دارد و در نصوص معتبر اسالم و همچنین در قرآن کریم، 
مبنای بحث درباره پیروان اسالم و انبیا سابق است. واژه امت  در قرآن  کریم  6۵ بار به  صورت  
مفرد یا جمع  به کار رفته  است . حداقل ۵ معنای مختلف را می توان برای کاربرد قرآنی واژه 

امت ذکر کرد:6
1.امت به معنای مدت و زمانی معین: این کاربرد در دو سوره هود و یوسف)آیات ۸ و 4۵( 

به کار رفته است.
۲.امت به معنای پیشوا، رهبر و الگو و نمونه: این کاربرد در آیه 1۲۰ سوره نحل به کار رفته است.

3.راه و روش و دین و آئین: این کاربرد در دو آیه ۲۲ و ۲3 سوره زخرف به کار رفته است.
4.گروهی از جانداران)اعم از انسان و حیوان(: این کاربرد در آیه 3۸ سوره انعام به کار رفته 

است.
۵.گروهی از انسان ها: این کاربرد ۵۸ بار در قرآن به کار رفته است و بیشترین قرابت را با مراد 

معنایی امت دارد. 
ویژگی گروهی از انسان ها که قرآن از آنان با عنوان امت یاد می کند، اشتراک در موازین 
دینی است؛ از همین بابت در روایات وارده نیز واژه امت بارها به  صورت های »امت  
از یک   که   یا »ُاَمم « وارد شده  و به  معنی  جماعتی  به کار رفته  است   محمد« یا »امتی« 

پیامبر پیروی  می کنند. 

۵.  محمدحسین طباطبایی، 1394ق، ج4، ص1۷۲.
6.  ابوذر گوهری مقدم، انگاره امت در اندیشه سیاسی امام خمینی، فصلنامه سپهر سیاست، شماره 6، 1394، ص 1۲۰.
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»ُاَمم« نیز در قرآن به  معنی  اقوام  پیشین  و ملت هایی  که  خداوند برای  آنان  پیامبری  گسیل  
داشته ، به کار رفته  است . بر اساس این دو آیه و آیاتی از این دست که واژه امت در آنها به 
 ، معنای جماعت مسلمانان به کار رفته است، همه مسلمانان یک امت هستند، پروردگار
کتاب و پیامبرشان یکی است و بر پایه فطرت و وظیفه اسالمی باید در راستای تحقق امت 

واحده اسالمی گام بردارند.
عالوه بر این دسته از آیات که صراحتا به موضوع وحدت اشاره کرده اند، آیات دیگری نیز 
که می توان آن ها را مبنای لزوم  تشکیل امت اسالمی دانست. بعضی از این  وجود دارد 
آیات از جمله آیه 1۰3 سوره آل عمران به برابری، اتحاد و برادری مسلمانان و آثار و نتایج آن 

اشاره می نماید. 
آیه مذکور با نعمت دانستن اخوت و برادری مسلمانان، هرگونه اختالف و تفرقه را نفی کرده 
و بر این نکته تاکید می ورزد که این یگانگی باید مبتنی بر دین الهی و آموزه های اسالمی 

شکل گیرد. 
عالوه بر این آیاتی همچون آیه 46 سوره انفال که بر ضرورت تبعیت از فرمان خدا و پرهیز از 
تفرقه اشاره دارد، به نوعی مسلمانان را به گرد هم آمدن ذیل عقیده ای واحد و در قالب امت 

اسالمی امر می نماید. 
)توبه/۷1( و برادری آن ها با  در کنار این ها، آیاتی که داللت بر والیت مسلمانان به یکدیگر
هم دارد)حجرات/ 1۰( نیز می تواند مستندی برای تشکیل امت اسالمی در آیات قرآن کریم 

به حساب آید. 
مسئله امت واحده اسالمی در روایات منقول از معصومین)علیهم السالم( نیز مورد اشاره 
قرار گرفته است و تحقق آن به عنوان دستوری شرعی از ناحیه خداوند متعال از روایات نیز  
قابل برداشت است. در نتیجه بر مبنای مجموعه آیات و روایات مذکور می توان بیان نمود 
که مسلمانان بر پایه فطرت و وظیفه اسالمی خود همه یک امت هستند، دینشان یکی، 

خدایشان یکی، پیامبرشان یکی و کتابشان یکی است. 
پس واجب است بر همه شهرها و کشورهای آنها تنها یک حکم و یک قانون حکومت کند، 

و تنها یک سیاست آنها را اداره کند، چنانچه در صدر اسالم اینگونه بود.1

، یادداشت نسبت امت با معنای مدرن ملت، وبسایت وسائل، 16 مهر 1396. 1.  سعید آجرلو

و  امت ها  ویژگی های  از  برخی  کریم  قرآن 
امت اسالمی را اینگونه بیان می کند:۲

الف( هر امتی عمل و سلوک خاصی دارد 
)اعراف/1۸1(

ب( اعمال هر امتی برای خود آنها مزین و 
آراسته است )انعام/1۰۸(

ج( هر امتی دارای حیات و ممات است 
)اعراف/34(

معصیت  و  طاعت  دارای  امتی  هر  د( 
است )حدید/۲۵(

بنا شده  پایه اعتدال  بر  ه( امت اسالمی 
است )بقره/143(

اسالمی  امت  رکن  اخوت  و  برادری   ) و
است )حجرات/1۰(

این ویژگی ها نشان از آن دارد که قرآن کریم 
برای امت یک وجود منحاز از وجود افراد 
آن قائل است و صرفا نگاه اعتبار و قرارداد 

به آن ندارد.3 

سه: در اصطالح 

نظام  در  اساسی  مفاهیم  از  یکی  امت 
که اندیشمندان  سیاسی اسالم می باشد 
اسالمی اهتمام ویژه ای نسبت به تبیین و 
تشریح ماهیت و چیستی آن مبذول داشته  

۲.حاتم قادری، اندیشه های سیاسی در اسالم و ایران، 
13۸3، ص ۷۷.

3. هادی رجبی، بازشناسی مفهوم امت اسالم براساس 
منابع و متون اسالمی، فصلنامه تمدن نوین اسالمی، 

شماره 11، ص 3۸.

ب   
لو

ط
  م

ت
عی

ض
ر و

ت د
می

حاک
 و 

م
رد

ط م
رتبا

لگ ا
 او

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
هر

/ م
 4

ه 3
ار

شم

47



و عمومًا رسیدن به امت واحده اسالمی را 
یکی از آرمان های خویش برشمرده اند. 

از  مجموعه ای  بر  اصطالح  در  امت 
انسان ها اطالق می شود که بر محور عقیده 
و ایدئولوژی خاص، تحت هدایت امامت 
به هم  خاص، در جهت هدف مشترک 

پیوند می خورند. 
سرزمینی،  قلمرو  با  انسان هایی  چنین 
و حقوق  کشوری  علقه های ملی، منافع 
رو  این  از  نمی شوند.  محدود  شهروندی 
می توان گفت که منظور از امت اسالمی، 
مردم جوامعی هستند که دین اسالم را به 
عنوان آیین و دین سعادت بخش در دو 

قلمرو مادی و معنوی پذیرفته اند.1 
گروهی  یا  جامعه  امت  دیگر  تعبیر  در 
انتخاب  را  روشنی  راه  که  است  انسانی 
کرده و به سوی مقصد و هدف مشترکی 
تا رسالت و مسئولیت  در حرکت است 
جهانی خود را تحت رهبری الهی به منصه 

ظهور برساند.۲ 
مردم،  معنای  به  را  امت  نیز  عده ای 
اجتماع، گروه، جامعه مومنین و حکومتی 
که تحت حاکمیت خدا قرار دارد، به کار 

برده اند.3

در  وحدت  استراتژی  مقدمه  جعفری،  محمدتقی   .1
اندیشه سیاسی اسالم، 13۷۵، ص 1۲.

۲.  تفسیر تسنیم، جلد اول، 13۸6، ص 3۲6.
و  قرآن  در  امت  مفهوم شناسی  احمدی،  ظهیر   .3
کریم، 13۸۸،  اجتماع، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن 

اصطالح امت در طول تاریخ تغییراتی به خود دیده است. در جامعه اعراب جاهلی، 
گروهی و برقراری رابطه بین افراد، روابط نسبی، خونی و  عامل اصلی ایجاد تشکل های 

خویشاوندی بود. 
به همین خاطر واژه هایی مانند عشیره، قبیله و قوم در بین آنها رواج زیادی داشت. واژه امت 
در میان اعراب دارای ریشه های جامعه شناختی نبوده و بیشتر در معنای آئینی و دینی 
به کار می رفته است.4 در آغاز پیدایش اسالم، این اصطالح به معنای جماعت پذیرنده 
رسالت پیامبر اکرم)ص( به کار می رفت؛ اما پس از هجرت ایشان به مدینه و بستن پیمان 
با قبائل گوناگون، واژه امت مصداق وسیع تری پیدا نمود و به هم پیمانان غیرمسلمان نیز 

اطالق گردید. 
پس از پیمان شکنی یهودیان و تبدیل مسلمانان از اقلیت به اکثریت، این واژه به معنای 

دیرین خویش یعنی جامعه پیروان هر یک از ادیان بازگشت.۵

ج( رابطه امام و امت در اسالم

، هم »راه« روشن می شود و هم »مقصد« آشکار  »امام« بزرگراهی است که با رهنمودهای او
، گذشته از آنکه در پیمودن راه، نقش بنیادین دارد، در  می گردد و پیروی از راهنمایی های او
نیل به مقصد نیز سهم بسزایی خواهد داشت و انحراف از خط او موجب گمراهی و سبب 

ناکام شدن و به هدف نرسیدن می گردد. 
حفظ نام و راه امام با حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه تخلف و اختالف ممکن می شود. 
که فرمود: »ینحدر عنی  حتی اگر امام، حضرت علی بن ابی طالب)علیه السالم( باشد 
«؛6 سیل ها و چشمه های علم و فضیلت، از دامن کوهسار وجودم  السیل وال یرقی الی الطیر

جاری است و مرغان دورپرواز اندیشه ها، به افکار بلند من راه نمی یابند؛ 
در صورتی که مردم در صحنه اداره و تدبیر و یاری گر امام خود نباشند، زیر چکمه دژخیمان 
شرق یا غرب قرار می گیرد و نمی توان انتظار پیروزی ای داشت که خداوند نویدش را داده 
است؛ چرا که خداوند قومی را تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنها خود بخواهند و سنت الهی 

ص 4.                                                                                                                                                 
4.  همان.

۵.  ابوالفضل عزتی، اسالم انقالبی و انقالب اسالمی، ص 1۸۰.
6. نهج البالغه، خطبه 3.
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بنابراین، حتی  راه است؛  برای تحقق پیروزی اّمت، مجاهدت و قدم برداشتن مردم در 
معصوم بودن امام و رهبر نیز به تنهایی برای حفظ نظام اسالمی کافی نیست، بلکه آنچه 
جامعه دینی را نگاه می دارد، »حضور مردم« است و آنچه مردم را در صحنه حاضر نگاه 
می دارد، رشد فرهنگی و فکری مردم است و آنچه که به مردم رشد فرهنگی می دهد، صفا، 
وفا و اخالص دولت مردان است و آنچه که به دولت مردان صفا می دهد، پیوند ناگسستنی 
امام و اّمت و رهبری و مردم و پرهیز از هواگرایی و هوس پرستی است و این سنت الهی، 

غیرقابل زوال است.
این رابطه در تشبیهی که حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( در مورد امام می فرماید، نمود واضح 
دارد. ایشان از قول حضرت رسول)ص( می فرماید: »مثل االمام کمثل الکعبه تؤتی و التأتی«؛1 
امام چونان کعبه است که به سمت او می روند، نه ]اینکه[ او به سراغ آنها برود. با توجه به این 

فرمایش می توان رابطه امام و اّمت را تصویر کرد؛ به این صورت که:
* امام مطلوب و مردم طالب هستند. 

* امام بی نیاز از مردم است و مردم نیازمند به امام هستند. 
* گرد امام آمدن یک عمل جمعی است که به صورت هماهنگ و با نظم صورت می گیرد.

د(  عدم امکان گسست میان امام و امت

در مدل امام و امت، مردم به شکل پویایی در سازماندهی و نظم بخشی به جامعه دخالت 
داشته و امام به عنوان محور جامعه، به نحو فوقانی، بر مداخله مردم نظارت می کند و راه و 

چاه را به آنان گوشزد می نماید. 
، مسئولیت است؛ یعنی همگان مسئولیت دارند و هیچ کس  در این مدل از حکمرانی، محور
نمی تواند مشکل یا کمبودها را به گردن دیگران بیندازد؛ به عبارت دیگر در مدل امام و امت، 
مردم به نحو آتش به اختیار در رونق بخشی به جامعه خود سهیم بوده و امام را به چشم پدری 

ناصح می بینند که مداخله آنان در امور مختلف را مدیریت می کند. 
به عبارت دیگر در جامعه مطلوب اسالمی، نوعی رابطه دو طرفه وجود دارد؛ گاهی خود مردم 
احساس مسئولیت جمعی می کنند و حرکتی را صورت می دهند و گاهی امام با درک باالتر 

خود، جریان سازی را انجام می دهد. 
در مدل امام و امت، مردم یک شیوه حل مسئله هستند، نه صرفا مصرف  کنندگانی ناظر بر 

، ج 36، ص 3۵۸. 1.  محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار

شرایط موجود؛ عالوه بر این در این مدل، 
امام و حاکمیت هم جایگاه جدی داشته 

و حضورش منشأ خیرات کثیر است.۲
که از وظایف امام و امت  بر اساس آنچه 
بیان شد، می توان نتیجه گرفت که در این 
دو  این  میان  گسست  امکان وجود  مدل 
وجود نداشته و قابل فرض نمی باشد. در 
از  اعم  جامعه  اسالمی،  حکمرانی  مدل 
امام و امت، یک هدف را دنبال می کنند و 

مقصد نهایی هر دو یکی است؛3 
گسست میان مردم و حاکمیت فقط در دو 
حالت معنا پیدا می کند؛ اول در وضعیت 
دوئیت مسیر و هدف مردم و حاکم که در 
مخدوش  کلی  طور  به  امت  و  امام  مدل 
است. دوم در وضعیت دورشدن امت از 
راه اصلی و انحراف در مسیر که این هم در 
مدل حکمرانی دینی منتفی است چرا که 
بیان شد، مهمترین وظیفه امام، هدایت 
امت است و اگر این وظیفه محقق نشود، 
هدف از خلقت و برانگیخته شدن امام از 

سوی خداوند زیر سوال خواهد رفت. 
قائل  امت  و  امام  بین  را  شکافی  اسالم 
باعث  گسست  این  چراکه  نیست؛ 
در  می شود؛  خود  امام  از  امت  دورشدن 

۲.  محمدهادی همایون، مصاحبه با عنوان حل مسئله 
و امام-امت، وبسایت  مردمی در دوگانه نظریات توده 

سدید، ۲۰ بهمن 1399.
3.  انبیا: 9۲
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کید اسالم هماره بر همراهی  که تأ حالی 
تنگاتنگ امت با امام است. اسوه حسنه 
معرفی کردن حضرت رسول یکی از شواهد 

کید است.  و نمونه های این تأ

و  امام  مدل  به  دستیابی   .3
امت در دوران معاصر

بیان شد که در اصطالح قرآنی، امام و امت 
گرفته شده اند؛  متالزم با یکدیگر در نظر 
سوالی که اینجا رخ می نمایاند این است 
که آیا در دوره غیبت امام معصوم، مساله 

تشکیل امت نیز منتفی خواهد بود؟ 
در پاسخ به این سوال برخی معتقدند که 
در  کوتاهی  مدت  به  صرفا  اسالمی  امت 
ظهور  منصه  به  اکرم)ص(  پیامبر  زمان 
، امکان  رسیده و تا زمان ظهور امام عصر
این  مقابل  در  ندارد.1  وجود  آن  احیای 
دیدگاه الزم است تا به چند نکته کلیدی 

اشاره گردد:

الف( از بین نرفتن حجت ظاهری

مورد  نکته  این  باید  زمان  امام  مورد  در 
که در دوره غیبت ایشان  گیرد  توجه قرار 
نه  نیستند  ظاهر  همگان  دید  مقابل  در 
اینکه حضور ندارند؛ به شهادت روایات، 
زمین نمی تواند از حجت معصوم خالی 
باشد لذا در دوران ما هم امام حضور ولو 

اخبار  وبسایت  امت؟،  یا  ملت  نصیری،  مهدی   .  .1
محرمانه، 1۷ دی 14۰۰.

نامحسوس دارد و این حضور بی فایده نخواهد بود. مضاف بر اینکه ایشان از همان ابتدای 
دوران غیبت، ارتباط خود را با مردم قطع ننموده و در دوران غیبت صغری از طریق نواب 

خاص خود، جویای احوال شیعیان می شدند. 
در دوران غیبت کبری نیز ایشان با اعطای اذن عام به فقها، در واقع ارتباط خود با جوامع 
اسالمی را قطع نکرده و قدمی در جهت قوام بخشی به امت اسالمی برای ادامه حیات و 

حفظ کیان اسالم و مسلمین برداشته اند. 

ب( کفایت حجت باطنی

فارغ از وجود و حضور امام معصوم، خداوند حجت دیگری را در انسان ها به ودیعت نهاده 
که به وضوح، امکان و لزوم تشکیل امتی واحده را تصدیق می کند.

این نعمت الهی همان قوه عاقله بشر است که انسجام اجتماعی را جز در سایه وحدت 
و همبستگی عمومی جستجو نمی نماید. 

اگر جامعه ای بر اساس عقالنیت حقیقی شکل بگیرد، از آنجایی که همه انسان ها دارای 
این ویژگی مشترک می باشند، همگان به لزوم وحدت و امت سازی واحده اذعان کرده و 

خود را زیر چتر این امت قرار خواهند داد. 
مضاف بر اینکه انسان ها فطرتًا خواهان زندگی در جامعه واحد هستند و مقتضای فطرت 
آنها این است که به یک وحدت طلبی انسانی گرایش دارند. همچنین قوام زندگی آنها و 
نیازمندی آنها در گرو این وحدت طلبی ذاتی است. بنابراین در فرآیند امت سازی نقش 

وجایگاه عقل و فطرت قابل توجه است.۲

ج( جهان مدرن و نیاز به امت سازی

جهان معاصر جهانی است که با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر است و این تغییر نو به نو و 
مدرن شدن، آرامش و امنیت انسان را به مخاطره انداخته است؛

از این رو انسان معاصر همواره به دنبال راه حلی برای عبور از این مشکل می گردد تا بتواند در 
پرتوی آن هم به زندگی خود معنا بخشد و هم امنیت و آرامش روانی خود را به دست آورد. 

در این رهگذر دنیای اسالم، تنها راه آرامش بشری و امنیت جهانی را در وحدت ملت های 
مختلف زیر پرچم یک امت دینی و جهان شمول تصویر می کند. 

، 3 خرداد 1396. ۲.  سید صفورا محمدی، فرآیند امت سازی و نسبت آن با ملت در دولت مدرن، خبرگزاری مهر
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تاکید بر برادری انسان ها، ارائه مدل زیست مسالمت آمیز و همچنین آثار و برکات اتحاد 
ملل مختلف، از مهمترین تاکتیک هایی است که منابع دینی اسالمی از آن به منظور تحقق 

امت واحده استفاده نموده اند.1
بر اساس آنچه بیان شد می توان اذعان کرد که تشکیل امت اسالمی در زمان غیبت نه تنها 

ممکن بوده بلکه از ضروریات جهان امروز به شمار می رود. 
به این منظور نیازمند مبانی دینی، اخالقی، علمی و عقالنی هستیم تا در سطح جهانی 

بتوانیم مدیریت کالن را در دست گرفته و زمینه تحقق آن را فراهم نمائیم.
اسالم برای تحقق این امر از اصل دعوت و اصل تبلیغ در طول تاریخ استفاده کرده است؛ 

همچنین در زمینه اخالقی هم می توان از اصل امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمود. 
اسالم حتی نسبت به غیر مسلمانان هم توجه ویژه ای داشته و مشترکاتی مثل اصل آزادی و 

مبارزه با ظلم و استکبار را با آنان را در میان می گذارد. 

4. انقالب اسالمی و پروژه امت سازی

انقالب مردم ایران علیه ظلم و استکبار در سال ۵۷، بار دیگر بارقه امید را در دل مسلمانان 
و مستضعفین جهان نسبت به احیای تمدن نوین در سایه امتی اسالمی و رهبری امامی 

توانا روشن ساخت. 
ویژگی منحصر به فرد این انقالب که آن را از سایر انقالب ها ممتاز می سازد، همانا پیروی از 

حرکت انبیای الهی است که هدف عمده آن ایجاد امت واحده در مسیر صحیح است. 
مهم ترین ویژگی حرکت انبیا و به تبع آن انقالب اسالمی ایران، توجه دادن انسان به ابعاد 
معنوی اوست. همین ویژگی است که این حرکت را نسبت به حرکت های دیگر به طور کامل 

متمایز می سازد و انسانیت انسان را مورد توجه قرار می دهد.
که هرگز به فردگرایی، خودخواهی و خودگزینی بها  ویژگی دیگر حرکت انبیا این است 
نمی دهد؛ چراکه اموری از این قبیل، الزمه مادی گرایی و دنیاگروی است که انبیا همواره در 

مسیری خالف آن قدم برمی داشتند.۲
انقالب اسالمی به دنبال آن بود تا بار دیگر مدل سیاسی دینی را که بر مدل امام و امت قابل 
تطبیق است، به منصه اجرا گذاشته و جامعه را از شکاف عمیقی که به دلیل استبداد و 

1. همان.
۲.  علی اصغر داوودی، انقالب اسالمی و شکاف های اجتماعی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۰، تابستان 13۸1.

استعمار بین مردم و مجریان قانون افتاده 
بود، رهایی بخشد.  

نظریه والیت فقیه که در دل انقالب ظهور 
کرد، برگرفته از همان والیت الهی ائمه از آن 
برای هدایت جوامع بشری بهره می بردند. 
یک  صرفا  نه  فقیه،  ولی  نگاه  این  در 
قانون گذار و یا حاکم، بلکه قافله  ساالری 
است که عهده دار هدایت جامعه به سوی 
والیت  جریان دادن  و  مطلوب  وضعیت 
الهی بر افراد و حافظ ارزش های عقالنی 
و الهی است که جامعه اسالمی بر پایه آن 

شکل گرفته است.3 
اسالمی،  انقالب  با  ایرانی  جامعه 
جوامع  سایر  از  متمایز  اجتماعی 
که در آن، فاصله  کردند  غربی را محقق 
کمیت به چشم  چندانی بین مردم و حا
نمی خورد. با آغاز انقالب اسالمی، هسته 
اصلی اجتماع در مرتبه عقالنی و الهی 
شکل گرفته است؛ به این معنا که آنچه 
شده،  یکدیگر  با  مردم  اجتماع  موجب 
و  عقالنی  مرتبه  استعداهای  و  نیازها 

الهی انسان است. 
این امر به معنا نادیده گرفتن سایر نیازها 
با  که  است  معنا  این  به  بلکه  نیست؛ 
انقالب اسالمی، عموم مردم خواهان این 
شدند که نیازها و استعدادهای دو مرتبه 

صدرا،  انتشارات  معنوی،  آزادی  مطهری،   مرتضی   .3
تهران، 139۰، ص 3۵-۲3.
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دیگر خود را یعنی مادی و حیوانی در ذیل 
اصول و ارزش های عقالنی و الهی محقق 
کنند؛ زیرا تأمین عادالنه و مطلوب آن دو 
مرتبه را وابسته به حاکمیت مرتبه سوم در 

اجتماع می دانستند.1 
گاهی کامل  از سوی دیگر امام راحل هم با آ
قدم های  هدایت،  چاه  و  راه  به  نسبت 
عوامل  ازبین بردن  جهت  در  را  کلیدی 
گسست بین مردم و حکومت برداشتند. 
ایشان برای نیل به استراتژی تشکیل امت 
و  موضوعات  علمی،  و  نظری  بعد  در 
امت  تشکیل  زمینه ساز  که  را  مفاهیمی 

هستند، مورد توجه قرار داده اند. 
ایشان عالوه بر اقداماتی همچون تشکیل 
جهانی  روز  اعالم  مستضعفین،  بسیج 
مسائل  ابراهیمی،  حج  احیای  و  قدس 
دنبال  نیز  را  مهمی  نظری  و  استراتژیک 

می نمود. مسائلی چون:۲
انقالب  اسالمی:  هویت  بر  تاکید  الف( 
اسالمی با پررنگ کردن هویت اسالمی اوال 
قوام جامعه ایرانی را مستحکم تر نموده و 
با  مایه پیوند جامعه ایرانی و ملت ایران 
امت  عنوان  ذیل  مسلمین  بزرگ  جامعه 

اسالمی شده است. 
: از آنجا  ب( برجسته سازی فرهنگ انتظار
حاکیمت  انتظار  یا  و  موعود  انتظار  که 
در  می تواند  اسالم  پناه  در  عدل  جهانی 
احیای هویت اسالمی مسلمین و مقابله 
با روحیه خودباختگی و احساس حقارت 
باشد،  موثر  بسیار  غرب  فرهنگ  برابر  در 
اندیشی تمام، احیای  با ژرف  راحل  امام 
ارکان  از  به عنوان یکی  را  انتظار  فرهنگ 
وسیله ای  و  اسالمی  هویت  احیای  مهم 
برای تحقق دوباره قدرت گذشته مسلمین 

در جهان مورد نظر خاص قرار دادند.3 
امت  تحقق  در  انتظار  فرهنگ  اهمیت 

1.  محمد بن ابراهیم، صدر الدین شیرازی،  الحکمه 
المتعالیه فی االسفار العقلیه االربعه، دار احیاء التراث، 

بیروت، 19۸1، جلد 6، ص۲63.
در  اسالمی  امت  مفهوم  بازشناسی  رجبی،  هادی   .۲
گفتمان انقالب اسالمی، پژوهش های سیاسی جهان 

اسالم، شماره 4۰، 1399.
3.  شفیعی سروستانی، نقش امام خمینی در احیای 

فرهنگ انتظار صص۲۸۷-۲۸6.

اسالمی زمانی آشکارتر می شود که بدانیم اساسا حکومت جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
مقدمه سازی برای ظهور و مهمترین وظیفه در زمان انتظار از سوی مومنین تشکیل شده 

است. 
اصلی اش  ماهیت  که  ایران  اسالمی  انقالب  حق گرایی:  و  ظلم ستیزی  تئوریزه کردن  ج( 

اسالمی است طبیعتا مانند خود اسالم ماهیتی ضد ظلم دارد. 
امام خمینی)ره( در مبارزه با ظلم فقط به مبارزه علیه پادشاهی درون ایران بسنده نکرد؛ بلکه 
به مبارزه با همه طواغیت جهان آغاز کرد و از آزادگان عالم دفاع نمود که مصداق بارز آن 

مساله فلسطین و قدس شریف است. 
د( تاکید بر لزوم تشکیل حکومت: ایشان بسیار واقع بینانه به این نتیجه رسیدند که تشکیل 
امت اسالمی جز با تشکیل حکومت اسالمی امکان پذیر نیست؛ زیرا دشمان اسالم که 
از تشکیل امت اسالمی واحد ترس دارند؛ لذا در صدد تضعیف و حتی نابودی این امت 

برمی اید. تا قدرت نباشد نمی توان جلوی آن دشمنی ها را سد کرد. 
بزرگترین منادیان وحدت امت اسالمی  از  امام راحل یکی  بر وحدت امت:  ه( اصرار 
ایشان  اعتقاد  به  هویداست.  کامال  ایشان  سخنان  البالی  در  حقیقت  این  که  است 
شکل گیری، پیروزی، بقا، و تداوم امت اسالمی در تحقق آرمان وحدت اسالمی نهفته 
کید  است و از آنجایی که خاستگاه اصلی امت وحدت بین مسلمین است، ایشان تا

ویژه ای روی وحدت داشته اند. 
ایشان می فرمایند: » یکی از مقاصد بزرگ شرایع و انبیاء عظام، که عالوه بر آنکه خود مقصود 
مستقل است، وسیله پیشرفت مقاصد بزرگ و دخیل تام در تشکیل مدینه فاضله می باشد، 
توحید کلمه و توحید عقیده است، و اجتماع در مهاّم امور و جلوگیری از تعدیات ظالمانه 

ارباب تعدی است، که مستلزم فساد بنی االنسان و خراب مدینه فاضله است. 
این مقصد بزرگ، که مصلح اجتماعی و فردی است، انجام نگیرد مگر در سایه وحدت 
نفوس و اتحاد همم و الفت و اخّوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری، و افراد 
جامعه به طوری شوند که نوع بنی آدم تشکیل یك  شخص دهند، و جمعیت به منزله یك 
شخص باشد و افراد به منزله باشد، و تمام کوشش ها و سعی ها حول یك مقصد بزرگ الهی 

و یك مهم عظیم عقلی، که صالح جمعیت و فرد است، چرخ زند.4
 نقش آفرینی انقالب اسالمی در بازیابی و تحقق امت اسالمی، پس از ارتحال امام خمینی)ره( 
نیز توسط رهبر معظم انقالب، دنبال شده است. از نگاه آیت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل( اساسا 

انقالب اسالمی اولین مرحله سیر رسیدن به تشکیل امت اسالمی است. 
انقالب اسالمی باید در سیرتکاملی خود به امت اسالمی منجر شود و اال عقیم خواهد بود. 
ایشان مراحل تکّون امت اسالمی را در پنج مرحله: انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت 
اسالمی، کشور اسالمی و امت اسالمی بیان نموده اند؛ لذا با این تبیین می توان گفت تشکیل 

امت اسالمی علت غایی انقالب اسالمی ایران است.۵ 

4.  امام خمینی)ره(، چهل حدیث، صص31۰-3۰9.
۵.  عباسعلی مشکانی سبزواری، جایگاه امت اسالمی در فرایند تکاملی انقالب اسالمی، فصلنامه مطالعات تقریبی 

مذاهب اسالمی، شماره 33، پاییز9۲، ص6۵-49.

ب   
لو

ط
  م

ت
عی

ض
ر و

ت د
می

حاک
 و 

م
رد

ط م
رتبا

لگ ا
 او

ل
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
هر

/ م
 4

ه 3
ار

شم

52



له
قا

م

فصل دوم

رابطه مردم و حاکمیت در
وضعیت موجود 

 
 نویسندگان

محسن ابراهیمی و رسول لطفی



مورد  در  مختلف  اقوال   .1
وضعیت موجود

مطلوب  وضعیت  در  که  شد  بیان 
حکمرانی دینی، امکان گسست بین مردم 
و حاکمیت که به نحو تشکیکی در رأس 
آن امام یا جانشینان آن قرار دارند، وجود 

نخواهد داشت؛ 
که یکی از مهمترین  همچنین بیان شد 
قدم برداشتن  اسالمی،  انقالب  اهداف 
این  به  ایرانی  جامعه  رساندن  مسیر  در 

وضعیت مطلوب بوده است. 
که در این بین وجود دارد  مسئله مهمی 
این است که وضعیت امروز جامعه ایرانی 
بعد از گذشت بیش از چهاردهه از انقالب 
اسالمی، تا چه اندازه به وضعیت مطلوبی 

که به دنبال آن بوده ایم، شباهت دارد؟ 
گسستی را  به بیان دیگر آیا امروز می توان 
بین مردم و بدنه حاکمیت در نظر گرفت 
؟ بر اساس رصدهای صورت گرفته،  یا خیر
جدی  نظر  اختالف  مسئله  این  مورد  در 

وجود دارد:
1. برخی از متفکرین منکر وجود گسست 
بین مردم و حاکمیت در وضعیت موجود 
حد  در  را  نارضایتی ها  وجود  و  هستند 

ایجاد گسست و شکاف نمی بینند.
برای مثال آقای ایزدهی در مصاحبه خود 
شماره  همین  در  )که  دیده بان  نشریه  با 

منتشر شده است( اینگونه می گویند:
کارآمدن  روی  شاهد  جنگ  از  »بعد 
شکاف  به  عمًال  که  هستیم  جریانی 

طبقاتی دامن زد. در آن زمان از یک طرف فشار تورم و از یک سو نیز فاصله طبقاتی 
ایجاد می شود. 

احساس بر این است که ما از اهداف انقالب دور می شویم، فاصله غنی وضعیف زیاد 
می شود و این امر منجر به نارضایتی می شود، اما این بدین معنا نیست که ما در شکاف 

حاکمیت و مردم قرار داریم. 
اینطور نیست که هر جا نارضایتی هست پس شکاف هست. این منطق اشرافی گری در آن 
سال ها شکل گرفت و بعدها توسعه پیدا کرد، موجب فاصله یافتن حاکمان از بدنه مردم 
شده و طبیعتا بخشی از جامعه احساس کرد آنچه که می خواست نشد. با این حال مردم در 
عین نارضایتی که دارند، در راهپیمایی های دفاع از نظام مشارکت می کنند، در انتخابات 

شرکت می کنند. بنابراین ولو ناراضی باشند اما به حاکمیت و فرایند آن معتقدند. 
نظام در طول سالیان گذشته با وجود همه تهدیدهایی که شاید یک صدم آن می توانست 
یک نظام را ساقط کند، توانست خودش را تثبیت کند، از حیث امنیتی خودش را توسعه 
بدهد و دشمن را از مرزها عقب براند و دشمن های شناسنامه دار را وادار به عقب نشینی 
کند و لذا مردم تلقی شان این است که با همه مشکالت، فضای اصلی حاکمیت رو به 
جلو هست. لذا اجماًال مردم با بدنه حاکمیت تعامل دارند و مسئله شکاف مطرح نیست.«
۲. در مقابل گروه اول، برخی دیگر از متفکرین وجود گسست را در وضعیت موجود پذیرفته و 

در مورد منشا آن و همچنین راه حل های مواجهه با آن، به اختالف افتاده اند.1 
قبل از پرداختن به تفصیل دیدگاه گروه دوم، الزم است تا قدری با مفهوم گسست و مؤلفه های 

آن آشنا شویم.

2.  ماهیت شناسی گسست بین مردم و حاکمیت

بررسی و مرور کاربست مفهوم شکاف یا گسست در نوشته ها و گفتارهای جاری، نشانگر 
آن است که تلقی صحیح و دقت فنی درستی در استفاده از این تعبیر وجود ندارد. مفهوم 
کاربرد وسیعی دارد و با صفات متفاوتی نظیر اجتماعی،  شکاف )cleavage(، دامنه و 

سیاسی و معرفتی معرفی می شود. 
در یک معنای عام هر نوع تقسـیم بنـدی بـاداوم و عمیق گروه ها بر مبنای برخی از تضادها را 
شکاف می گویند؛ این مفهوم دربردارنده مبارزه بر سر منافع و منابع است و می تواند تحت 
تأثیر سـطح توسعه جوامع یا به شکل نهادینه و یا به صورت خشن و پیکارجویانه پدیدار 

1.  مقصود فراستخواه و دیگران، نشست نقد آراء و نظریه های صاحب نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ 
ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سوم اردیبهشت 1396.
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شود. 1ریشه نظری مفهوم شکاف امروزه در علوم اجتماعی، هر چند در حوزه جامعه شناسی 
سیاسی با معنا و حدود مشخص تعریف می شود، اما اصل و نسب فکری این مفهوم با توجه 

به زمینه های جامعه شناختی آن به جامعه شناسی کالسیک باز می گردد. 
که  کرد  قلمداد  تالشگرانی  نخستین  را  کالسیک  جامعه شناسان  می توان  اعتباری  به 
ـ و عمدتًا با تعبیر  کوشیدند شکاف های اساسی را که در زندگی اجتماعی پدید آمده بود 

تعارض، تضاد و تقسیم از آن یاد می شد ـ را توضیح دهند.
عام ترین نوع شکاف در علوم اجتماعی، شکاف میان زندگی اجتماعی مدرن و سنتی بود. 
، سه جامعه شناس برجسته ای که سنت  هسته اصلی تالش های مارکس، دورکیهم و وبر
جامعه شناسی علمی متکی به کار آن هاست، تحلیل زندگی مدرن و روشن کردن مرزهای 

تمایز آن از زندگی سنتی بود. 
مبتنی بر این نگاه، تحوالتی در ساحت اجتماعی رقم خورده که منجر به ظهور جامعه مدرن 
شد. این جامعه شناسان کالسیک نه تنها وجود یک شکاف میان وضع اجتماعی مدرن 
و ماقبل مدرن را تشخیص دادند؛ بلکه در تالش بودند عوامل ایجاد کننده این شکاف را 

توضیح دهند. 
در ساده ترین تحلیل، عامل این شکاف از نظر مارکس، شیوه تولید سرمایه داری بود و از نظر 
دورکیم، تقسیم کار اجتماعی عامل انفکاک و گسست و از نظر وبر نیز فرایندهای عقالنی 

شدن نقطه اصلی این گسست بودند. ۲ 
گذشته از اهمیت موضوع شکاف در سنت جامعه شناسی کالسیک، در جامعه شناسی 
ساخت  در  که  شکاف هایی  از  دسته  آن  ویژه  به  ـ  شکاف ها  مسئله  طرح  نیز  سیاسی 
اجتماعی وجود دارد و خود را بر زندگی سیاسی تحمیل می کند،  با آثار مارکس و وبر یعنی 

آغازگران اصلی جامعه شناسی سیاسی پیوند خورده است. 
مارکس با تحلیل طبقاتی تاریخ، تأثیر ساخت اجتماعی را از طریق شکاف های طبقاتی بر 
سیاست و دولت یادآور می شود. بر اساس نظر مارکس، از آنجا که ستیز طبقاتی در بطن 

جامعه وجود دارد، سیاست نیز متضمن تنش و تعارض ناشی از آن است. 
از این رو موضوع جامعه شناسی سیاسی از دیدگاه مارکس، اساسًا بررسی رابطه میان ساخت 
دولت و منازعات و شکاف های اجتماعی و طبقاتی است. وبر نیز بر اساس میراث مارکس 
درباره طبقه اجتماعی، با گسترش دادن مفهوم شکاف اجتماعی، مفهوم گروه های منزلتی 
)status group( را در کنار مفهوم طبقه، مطرح کرد و از این طریق به نقش عامل سازمانی 

)احزاب( نیز اشاره کرد. 
، در کنار شکاف های مادی)طبقاتی( به شکاف های منزلتی و سیاسی)حزبی(  در واقع وبر

هم بها داد و تأثیر کلی آن  ها را بر دولت مورد توجه قرار داد.3
در  ابتدا  اجتماعی  علوم  در  شکاف  واژه  نظری  مبانی  که  کرد  اذعان  باید  هرحال  به 
جامعه شناسی عمومی با ادبیات مختلف شکل گرفت وسپس اساس آن در حوزه سیاسی 
و در شکل گیری تفاوت بین احزاب، صف کشی هواداران آنها و آرای رأی دهندگان مطرح 

شده است.
انتخابات  مثل  سیاسی  رفتار  بررسی  برای  سیاسی  جامعه شناسی  حوزه  در  مفهوم  این 
مدنظرقرار گرفت، چراکه در کانون بررسی این مناسبات، آن دسته از ستیزهای اجتماعی 

قرار دارد که منجر به توزیع و تخصیص قدرت می شود. 

1. Bornschier, Simon (2009), Cleavage Politics in old and new democracies, Living 
Reviews in Democracy, p 2. 

۲.  حسین بشیریه، حسین قاضیان، مقاله بررسی تحلیلی مفهوم شکاف های اجتماعی، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه 
شهید بهشتی 13۸۰ شماره 3۰، ص41-39 

▪3.  همان، ص43-4۲ 	▪ دورکیم	

▪ 	▪ ماکس وبر	

▪ 	▪ کارل مارکس	
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ناچار  سیاسی  جامعه شناسی  واقع  در 
خود  عزیمت  نقطه  عنوان  به  است 
و  جامعه  میان  مناسبات  بررسی  برای 
سیاست)دولت( از شناخت پیچیدگی ها 
و شکاف ها و تعارضات جامعه آغاز کند.1 
مبتنی بر این زاویه نگاه، شکاف ها زمانی 
مهم قلمداد می شوند که منافع نخبگان 
اهمیت  از  که  را  احزاب  و  سیاسی 
نمادین برخوردارند، در برگیرند و پیرامون 

آنها سازماندهی به وجود آورند.
مفهوم  کاربرد  دقیق ترین  و  مهمترین 
به  مربوط  جامعه شناسی  در  شکاف 
است.  »لیپِست«  نظری  فعالیت های 
شکاف  مسئله  به  صراحت  به  لیپست 
پرداخته   )social cleavage( اجتماعی 
می داند  مستمری  تحوالت  حاصل  آرا  و 
انقالب  یعنی  همزاد،  انقالب  دو  از  که 
ناشی  اروپا  در  ملی  انقالب  و  صنعتی 

شده است.۲ 
سلسله  نظام  هر  در   ، او نگاه  اساس  بر 
که  مراتبی از شکاف های پایه وجود دارد 
تأثیر آن بر عرصه سیاسی متفاوت است و 
در طول زمان هم ممکن است دستخوش 

تغییر شود. 

1.  حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی ،تهران: نشر 
نی، چاپ دوم، 13۷۸، ص 9۵

تحلیلی  بررسی  قاضیان،  وحسین  بشیریه  حسین    .۲
مفهوم شکاف های اجتماعی، پژوهشنامه علوم انسانی 

دانشگاه شهید بهشتی، شماره 3۰،  13۸۰، ص41-39.

به این ترتیب پرسش های اصلی این است که چه زمانی این شکاف ها، بیشتر در معرض 
قطبی کردن سیاست قرار می گیرند و چه زمانی تقدم پیدا می کند؟ و نهایتًا کدام یک از این 

شکاف ها و تحت چه شرایطی موجب ائتالف و صف بندی های سیاسی مؤثر می شود؟ 
لیپست می گوید منظور از شکاف اجتماعی در حقیقت، عوامل گسستی است که جامعه 

را از نظر جمعیتی به چند گروه متفاوت تقسیم می کند. 
کند. به بیان دیگر  گروه بندی ها ممکن است تشکل ها و سازمان های سیاسی پیدا  این 
شکاف های اجتماعی، خطوط رقابت و منازعه بر سر هنجارها، باورها، ارزش ها، شأن و 

... اجتماعی هستند.3  منزلت، اقتدار و
در هر صورت، مفهوم شکاف های اجتماعی این امکان را به ما می دهد که بدون آن که 
دچار پراکندگی و تعارض مفهومی شویم، سرچشمه های گوناگون کشمکش های سیاسی را 

در جامعه مورد نظر کشف و استخراج کنیم و آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. 
تأثیر  سو  یک  از  تا  می دهد  ما  به  را  امکان  این  اجتماعی  شکاف  مفهوم  کارگیری  به 
کشمکش های  بر  را  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  فرآیندهای  و  تحوالت 
، از سطح جامعه ملی نیز فراتر رویم و عوامل بیرون  سیاسی توضیح دهیم و از سوی دیگر
از واحدهای ملی، یعنی عوامل منطقه ای و بین المللی مؤثر بر کشمکش های سیاسی 
موجود در یک کشور را در تحلیل های خود بگنجانیم، بدون آن که تفاوت این سطوح از 

نظر تحلیلی برای ما مشکلی منطقی ایجاد کند؛ 
برای مثال هنگامی که در جامعه ایران از شکاف ها و کشمکش های قومی و ایدئولوژیک 
سخن می گوییم، ضمن این که خاستگاه های داخلی این کشمکش ها را در نظر داریم و 
نقش و تأثیر ساختارها و فرآیندهای داخلی را در ایجاد یا تشدید و فعال شدن این شکاف ها 
و کشمکش ها مورد بررسی قرار می دهیم، می توانیم بر اساس شواهدی که در دست داریم 
نقش و تأثیر عوامل و بازیگران خارجی نظیر موجودیت و موقعیت گروه های قومی مشابه در 
کشورهای همجوار و یا سیاست های کشورها و قدرت های دوردست تر را مورد توجه و بررسی 
قرار دهیم و سپس میزان تأثیر این عوامل را بر شکاف ها و کشمکش های قومی و ایدئولوژیک 

در جامعه مورد مطالعه در کنار تأثیر عوامل داخلی بررسی کنیم.
شکاف های اجتماعی به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر زندگی سیاسی به فعال و غیر فعال 

تقسیم می شود. 
گاهی، سازماندهی  شکاف های اجتماعی فعال به شکاف هایی گفته می شود که بر پایه آنها آ

و عمل سیاسی صورت گیرد.4 
البته ممکن است برخی از شکاف ها در مقطعی فعال شوند و در مقطع دیگری غیر فعال 
گردند یا بر عکس این موضوع، اما نحوه گذار از وضعیت شکاف غیر فعال به وضعیت 
که معموًال از آن در مبحث بسیج  شکاف فعال متضمن فرآیندهای پیچیده ای است 

اجتماعی)Social Mobilization(  بحث می شود.۵
ورنون)Vernon( شکاف های اجتماعی را به چهار دسته تقسیم می کند:

و  اقتصادی  منافع  در  ناسازگاری  بیانگر  که  اجتماعی  ساختار  با  مرتبط  شکاف های 
اجتماعی گروه های مختلف اجتماعی هستند، مانند شکاف های طبقاتی؛

شکاف های صفتی)Trait Cleavages(  که بیانگر تفاوت ها و ناسازگاری های مرتبط با 
هویت ها و موقعیت های اجتماعی گروه ها می باشند، مانند شکاف های نژادی، قومی 

و جنسیتی؛

3.  حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نشر نی، چاپ دوم، 13۷۸، ص99.
4.  همان،  ص 99.
۵.  همان، ص1۰۰.

▪ 	▪ حسین بشیریه	
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شکاف های ایستاری)Atitude Cleavages(  که بیانگر ناسازگاری در ایدئولوژی ها و عقاید 
گروه های مختلف اجتماعی هستند، مانند شکاف های ارزشی و ایدئولوژیک؛ 

شکاف های رفتاری که بیانگر ناسازگاری در الگوی رفتار اجتماعی و سیاسی در میان افراد 
و گروه های مختلف اجتماعی هستند.1

 )Antogonistic(تخاصمی را  اجتماعی  شکاف های  می توان  دیگری  تقسیم بندی  در 
که ناشی از اختالف بر  کلی، شکاف هایی  کرد. به طور  کارکردی)Functional( تقسیم  و 
سر موضوعات هویتی، اعتقادی، ایدئولوژیک و اقتدار هستند، از آن جا که طرفین درگیر 
حفظ منافع و گاه موجودیت خود را در گرو حذف طرف دیگر می بینند، به احتمال زیاد به 

کشمکش های تخاصمی و خشونت آمیز منجر خواهند شد. 
این نوع شکاف ها را می توان از لحاظ ماهیت شکاف های تخاصمی نامید. در مقابل، 
نهادی  و  اقتصادی  اختالفات صنفی، حرفه ای،  و  بر سر موضوعات  که  شکاف هایی 
هستند، از آن جا که طرفین درگیر امکان بیشتری برای تجمیع منافع و مصالحه می بینند 
به احتمال بیشتری به کشمکش های مسالمت آمیز و نهادمند منجر خواهد شد. این نوع 

شکاف ها را می توان شکاف های کارکردی نامید.۲
در تقسیم بندی دیگری، شکاف ها به لحاظ سرچشمه های تکوینی به دو نوع ساختاری 

)Structural( و تاریخی)Historical(  تقسیم می گردد:
برخی  مقتضای  به  که  می شود  گفته  شکاف ها  از  دسته  آن  به  ساختاری  شکاف های 
ویژگی های دگرگون ناپذیر و پایدار در جوامع انسانی شکل گرفته اند و همواره وجود دارند، 

نظیر شکاف های جنسیتی و سنی. 
شکاف های تاریخی، شکاف هایی هستند که حاصل سرنوشت تاریخی یک کشور بوده و 
ضرورت ساختاری ندارند، مانند شکاف های مذهبی و قومی. تحوالت تاریخی در تکوین 
این شکاف ها نقش اصلی را دارند و به همین دلیل تنوعات بسیاری در نحوه شکل گیری 

آنها در جوامع گوناگون مشاهده می شود.3
جوامع در حال گذار همچون ایران، استعداد بیشتری برای زمینه سازی شکاف اجتماعی 
دارند. از طرفی در بطن خود مبتنی بر ارزش های سنتی هستند و از طرف دیگر وام دار 

شکاف هایی هستند که جامعه مدرن تحمیل می کند. 
بعد از انقالب اسالمی، تغییرات مهمی در عرصه اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت که این 
تغییرات تا حد زیادی موجب شدند که معیارهای شکاف های اجتماعی با عصر پیش از 

خود تفاوت هایی داشته باشد.
یکـی از انواع گسست های اجتماعی ـ سیاسی، شکاف حکومت و ملت است که امروزه از 
درجه اهمیت باالیی برخوردار بوده و در برنامه های صلح سازی و دموکراسی سازی بـه عنوان 

یک مانع جدی توسعه سیاسی و اقتصادی معرفی می شود. 
نگاهی به جریان تاریخی توسعه در جوامع مختلف حاکی از آن است که موفقیت در ایـن 
زمینه مشروط به ایجاد پیوند بین حاکمیت و جامعه بوده و تحکیم فرایند توسعه نیازمند 

پیوند قوی بین این دو است.
ـ ملت به عنوان یک مسئله اساسی نظم اجتمـاعی در  درواقع منظور از شکاف حکومت 
سطح کالن، نوعی مشکل در تنظیم رابطه سیاسی بین دستگاه حاکم از یـک سو و افراد 
و گروه های اجتماعی به مثابه شهروندان یک ملت از سوی دیگر است؛ بنـابراین با توجه 
به رابطه بین دو خرده نظام اجتماعی )جامعه( و سیاسی )حکومت( می توان اختالل یا 

1.  ابوالفضل دالوری، بررسی ریشه های خشونت و بی ثباتی سیاسی در ایران، رساله دکتری دانشگاه تهران، 13۷۸، ص ۷۰.
۲.  همان، ص ۷۸.

3.  حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، نشر نی، چاپ دوم، 13۷۸، ص 99.

بی نظمی رابطه ای بین این دو را به مثابه 
شکاف یا گسست تلقی کرد.4 

نکته قابل توجه در این بحث آن است که 
سابقه بررسی نظری پیوند میان جامعه و 
حکومت به زمان پیدایش حکومت های 
لیبرالی  اندیشه های  گسترش  و  مدرن 
کالسیک  لیبرالیسم  در  برمی گردد. 
اندیشمندانی چون هابز و الك زمینه های 
قرارداد  نظریه  در  را  پیوند  این  نظری 
بنتام،  سپس  و  ریختنـد  پی  اجتماعی 
کامل تری  اسمیت و میل آن را به صورت 

مورد پـردازش قـرار دادنـد. 
کالسیک،  لیبرالیسم  چارچوب  در 
حکومت مقید به خواسته های جامعه بود 
و وظیفه داشت موانع داخلی و خارجی 
سد راه فعالیت آزادانه شهروندان را برطرف 
کند و درمقابـل ، جامعه نیز سیاست های 
خواسته های  راستای  در  که  را  دولتی 

جمعی بـود، برمـی تابیـد.۵
نظام  در  به وجودآمده  بحران های  با 
لیبرالیسم  اندیشه های  سرمایه داری، 
گرفت  قرار  جدی  نقد  مورد  کالسیک 
سامان دهی  به منظـور  عدها ی  و 
خواهان  اجتماعی  و  اقتصادی  امور 

4.   مسعود چلبی، جامعه شناسی نظم، تشریح و تحلیل 
نظری نظـم اجتمـاعی، نشر نی، 13۷۵، ص 1۵۵.

۵.   حسین بشیریه، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی 
سیاسـی، نشر نی، 13۷۷، صص 6۵ و 66.

▪ 	▪ ابوالفضل دالوری	
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شـدند؛  حاکمیت  نقش  گسترده شدن 
تجدیدنظرطلب  لیبرالیسم  رو  ازایـن 
حکومت  بیشتر  دخالت  خواهان  کـه 
قبل  رویکرد  جایگزین  بود،  جامعه  در 
بحران های  به دنبال  و  دیگر  بار  اما  شد؛ 
به وجودآمده، شکل دیگری از سیاست ها 
طرفـدار  که  کرد  ظهور  نئولیبرالیسم  نام  با 
یـک حکومت نحیف بـود که بتواند تمامی 

شهروندان را نمایندگی کند. 
باید  ملت،  و  دولت  بین  شکاف  درباره 
علت را در دوسطح بررسی کرد. در حوزه 
قدرت  میزان  و  نوع  بحث  دولت،  نقش 
دولتمندی در راستای ایجاد همبستگی 
کنار  در  تولید،  در  مشارکت  افزایش  و 
بحث تعداد و تنوع گروه های واسط بین 
ایجاد  برای  جامعه  و  احزاب  و  دولت 
که این فاصله را  نهادها و ساختارهایی 

پر می کنند الزم و ضروری است.
نوع ساخت اقتصادی جامعه و استقالل 
گروه  یک  از  دولت،  مورداستفاده  منابع 
بسزایی  نقش  می تواند  خاص  طبقه  یا 
کاهش این شکاف در بین  در توسعه یا 

جوامع ایفا نماید. 
از طرفی در حوزه نقش ملت، بحث توان 
بهره گیری  معنای  به  جامعه  سیاسی 
حقوق  و  قلم  آزادی  بیان،  آزادی  از 
افراد  باید  و  بوده  مهم  بسیار  شهروندی 
اعطایی  پدیده  یک  آزادی  که  بدانند 
تمام  و  بوده  کردنی  کسب  بلکه  نیست 
ملت های دنیا برای آزادی خویش تالش 

و اقدام می کنند. 
ثروت  و  مالی  توان  این که  بر  مضاف 
ملت به همراه فرآیند ملت سازی یا توان 
اجتماعی که با مسئله هویت ملی پیوند 
عمیق دارد، در ساختار هویت سازی یک 
ساختار غیریت سازی بین ملت و دولت 

را سازمان دهی می کند. 
بسیار  نقش  بعدی  اهمیت  حائز  نکته 
چراکه  می باشد؛  جمعیتی  ترکیب  مؤثر 
جامعه جوان به دلیل دارابودن انگیزه های 
و مطالبه گر  برای مشارکت  باالی جوانان 
را  شکاف  فرآیند  حکومت ها  از  بودن 

کاهش می دهد. 

کنار مسئله شکاف ملت و  وجود شکاف های موازی مانند شکاف های اجتماعی در 
دولت، می توانند در توسعه این فاصله تأثیر بسزایی داشته باشد. 

البته نباید از بحث نخبگان سیاسی که به عنوان واسط بین دولت و ملت در جامعه مطرح 
هستند غافل شد زیرا نخبگان، می توانند با ایجاد شبکه ارتباطی منسجمی در ساختار 
حکومت سخن گفته، اقدام و تصمیم گیری نمایند و بدین طریق شکاف را کاهش دهند 
که در این راستا می توان با فرصت دادن به شکاف های اجتماعی برای ساختار سازی و 

انجماد نهادمند، در کاهش شکاف دولت و ملت کوشید.
مرزبندی  واقع  در  حاکمیت،  و  مردم  میان  گسست  که  گفت  می توان  خالصه  طور  به 
هویت بخشی است که مقدمات رویارویی اعضای یک جامعه با نمایندگان حکومت را 

فراهم می آورد. 
که به رویارویی مستقیم برسد، به تضاد اجتماعی تبدیل شده و  این شکاف هنگامی 

مستعد ساخت بحرانی بزرگ در بدنه سیاسی جامعه می شود.1

3. ریشه یابی گسست در وضعیت موجود

همانطور که بیان شد، مفهوم شکاف اجتماعی و گسست بین مردم و حاکمیت در حقیقت 
بار معنایی مشخص دارد که در ساحت علوم اجتماعی و علوم سیاسی مورد بررسی قرار 

گرفته است.
عده ای از نویسندگان و صاحبان قلم، وضعیت موجود جامعه ایرانی را با عبارت گسست 
بین مردم و حاکمیت توصیف می کنند و به دنبال ریشه یابی آن می روند؛ با فرض پذیرش 

این نگاه باید دانست که در مورد ریشه این گسست، سه فرضیه قابل تصور است:

الف( اهمال در ناحیه راهبری جامعه

اولین فرضیه در تبیین علل شکاف حاکمیت و مردم در ساختار نظام سیاسی، هجمه 
به سمت راهبری از سوی ولی جامعه است. یعنی ساختار نظام والیت را مورد خدشه قرار 

می دهند. 
ریشه این نگاه بسته به عدم شناخت ساختار نظام سیاسی اسالمی مبتنی بر والیت فقیه 
است. نظامی که در این چهل و اندی سال کارآمدی و ثبات خود را توانسته است در عرصه 
، ناظر به عدم فهم و نگاه های  اجتماعی ثابت کند و بیشتر نگاه های انتقادی در این امر

سکوالریستی حاکم در علوم سیاسی است. 
اتفاقا همان گونه که در آینده نیز خواهد آمد، رابطه خاصی که بین امام و امت شکل می گیرد، 
قوام نظام سیاسی را تضمین می کند و نوع رابطه آن فراتر از ساختار تقنینی و یک رابطه 

دوسویه است. 
البته برخی نیز با فرض پذیرش کارآمدی ساختار نظام سیاسی مبتنی بر والیت، معتقدند 

ولی فقیه نتوانسته وظیفه و نقش خود را به درستی ایفا کند. 

، ارائه یک مدل تحلیلی برای بررسی شکاف دولت-ملت، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 3۷، زمستان  1.  مهدی مالمیر
.1393

 با نگاهی به تاریخ چهل و چند ساله انقالب اسالمی مشخص می شود که رهبر 
و  آمده  حساب  به  کشوری  مسئولین  مردمی ترین  از  یکی  همواره  انقالب  معظم 
همواره سعی در نزدیک سازی رابطه خود با مردم دارند؛ مضاف بر اینکه ایشان 
در این دوران به خوبی حافظ و پاسبان ارزش های الهی و عقالنی بوده و همواره 
در بزنگاه های سخت، کشور و گفتمان انقالب اسالمی را با  تمام تالش به پیش 

برده است.
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ولی  فقیه به عنوان جانشین امام معصوم در امر رهبری امت مسلمان، وظیفه نظارتی و 
هدایت گری دارد. اگر این وظیفه خود را به درستی انجام ندهد، فاصله خود را از مردم زیاد 

کرده است. 
این فرضیه زمانی اتفاق می افتد که ولی فقیه از ارزش ها و اهداف انقالب اسالمی عدول 

کرده و بنا را بر تبعیت از هوای نفس بگذارد. 
از دست می دهد و دیگر  را  که در چنین شرایطی فقیه، شرط والیت خود  واضح است 
، فاقد مشروعیت است؛ همین امر کافی است تا او از مردم و مردم از او فاصله  حاکمیت او

گرفته و حاکمیت تحت امر وی را فاسد تلقی کنند. 
جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی است و تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر 
است که به خود سازمان داد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، مسیر حرکت به سوی هدف 

گاهانه بپیماید.1  نهایی )حاکمیت اسالم( را آ
فلسفه وجودی نهاد رهبری در نظام جمهوری اسالمی، قرار گرفتن مجاری امور در صالحیت 
که با نظارت دقیق بر اعمال حکومت و نهادهای حکومتی،  فقیه واجد شرایطی است 

ضامن هدایت نظام به وظایف اصیل اسالمی خود باشد. 
قانون اساسی جمهوری اسالمی با »اعتقاد به نقش امامت و رهبری مستمر در تداوم انقالب 

کید بر تداوم رهبری در دوران غیبت، چنین مقرر می دارد:  اسالمی«۲ و تأ
)عج( در جمهوری اسالمی ایران، والیت امر و امامت  »در زمان غیبت حضرت ولی عصر

1.   عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ص169.
۲.  قانون اساسی، اصل۲ بند۵.

گاه به  امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آ
زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...«3 

جمهوری  اساسی  قانون  حال  عین  در 
ایده   ،1۰۷ اصل  براساس  ایران،  اسالمی 
مطرح  را  رهبری«  خبرگان  »مجلس 
و  نوین  ابداعات  از  یکی  که  می سازد 
تأثیرگذار در حکومت اسالمی می باشد 
جایگاهی  با  رسمی  نهادی  عنوان  به  و 
کامًال تعریف شده وظیفه انتخاب فقیه 

و نظارت بر شرایط او را برعهده دارد. 
قانون  در  هرچند  است  ذکر  قابل  البته 
آن،   111 اصل  در  به خصوص  و  اساسی 
سخنی  رهبری  بر  نظارت  از  به صراحت 
به میان نیامده است، ولی قسمتی از این 
اصل بیان می دارد که »هرگاه  رهبر از انجام  
فاقد  یا  شود  ناتوان   خود  قانونی   وظایف  
و  پنجم   اصول   در  مذکور  شرایط  از  یکی  
آغاز  از  شود  معلوم   یا  گردد،  یکصدونهم  
فاقد بعضی  از شرایط بوده  است ، از مقام  

خود بر کنار خواهد شد. 
تشخیص  این  امر به  عهده  خبرگان  مذکور 
بدون  می باشد.  یکصدوهشتم   اصل   در 
به   ، مذکور اصل  در  تشخیص  این  شک 
مقدماتی نیاز دارد که »نظارت« از جمله ی 

آنان است. 
که  شد  بیان  مذاکرات  مشروح  در  لذا 
خبرگان  مجلس  در  بحث  این  »همواره 
مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری 

دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.«4
ساله  چند  و  چهل  تاریخ  به  نگاهی  با 
انقالب اسالمی مشخص می شود که این 
فرضیه در شرایط تاریخی منتفی است؛ 
چرا که رهبر معظم انقالب همواره یکی از 
مردمی ترین مسئولین کشوری به حساب 
آمده و همواره سعی در نزدیک سازی رابطه 

خود با مردم دارند؛ 
به  این دوران  در  ایشان  اینکه  بر  مضاف 
الهی  ارزش های  پاسبان  و  حافظ  خوبی 
بزنگاه های  در  همواره  و  بوده  عقالنی  و 

3.  قانون اساسی، اصل۵ .
)آیت اهلل  اساسی  قانون  تدوین  مذاکرات  مشروح    .4

مومن(، ص 64۸.
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سخت، کشور و گفتمان انقالب اسالمی 
را با  تمام تالش به پیش برده است. این 
مهم را می توان درباره مسئله امت سازی در 

زمان حاضر استفاده کرد:1
1. توجه ویژه به ابعاد فرهنگی

 ، جمهوری اسالمی، بیش و پیش از هر چیز
یک حرکت فرهنگی است؛ نه یک انقالب 
 سیاسی، حقوقی و اقتصادی. البته این به 
معنای نفی خصلت های سیاسی، حقوقی 

و اقتصادی این  نظام نیست؛ 
در  اسالمی،  جمهوری   ، دیگر عبارت  به 
عین حال که به هیچ روی از سهم و تأثیر 
عواملی همچون فقر مادی و اقتصادی، 
ظلم اجتماعی و حقوقی  و از دست دادن 
شأن و حیثیت بین  المللی و جهانی در 
فاسد و نابهنجارساختن زندگی انسان ها 
دل نگران  بیشتر  ندارد،  تغافل  یا  غفلت 
معنوی  تکامل  از  مردم  ماندن  محروم 
پدیده های  با  اگر  و  است  اخالقی  و 
اجتماعی  ای مانند فقر و ظلم هم مبارزه 
می کند، به علت  تأثیر منفی  ای است که 
هر یک از این پدیده ها در تکامل معنوی و 

اخالقی بشر می تواند داشته باشد.
گاهانه 2. اهمیت انتخاب آ

انقالب  و نهایی این  چون هدف اصلی 
تکامل معنوی انسان هاست و این هدف 
حاصل  آنان  افعال  اختیاری  اثر  بر  جز 
به  هرگز  حرکت  این  رهبران  نمی شود، 
شیوه های مجبور کننده، تحمیلی و قهری 
متوسل نمی شوند بلکه  می کوشند تا خود 
آورند  ایمان  حرکت  این  مقاصد  به  مردم 
گاهانه و آزادانه به انقالبیون بپیوندند و  و آ
از جان  و دل، سقوط و انهدام نظام فاسد 
امت  تحقق  و  اسالمی  نظام  استقرار  و 

اسالمی را بخواهند.
3. تالش در تحکیم عقاید حقه

این  آدمیان،  معنوی  تکامل  به منظور 
حرکت نخست سعی در ایجاد یا تحکیم 
و  می کند  مردم  در  حقه  عقاید  تقویت  و 
سپس از آن  عقاید حقه در جهت مقاصد 

مفهوم  ساز  هویت  نقش  لیمونی،  داوودی  علیرضا    .1
امت اسالمی در آموزه های دینی، پرتال امام خمینی، 

۷ آذر 14۰۰.

انقالب بهره می جوید. رهبران این نظام، برخالف دیگران، از هر عقیده ای، اگرچه نادرست 
و خالف واقع استفاده  نمی کنند. آنان با تحریک و تهییج شدید، احساسات و عواطف 
غیرعقالنی مردم را بر فعالیت های خود حاکم نمی سازند بلکه احساسات و عواطف را 
محکوم و تابع احکام، ادراکات عقل و آرا و عقاید صحیح می گردانند و آنگاه از آنها برای 

محقق کردن اهداف آن سود می برند. 
به همین دلیل، ترویج و اشاعه بینش  ها و ارزش های اسالمی که هم صحیح و مطابق واقعند 
، فداکاری و جانفشانی در مردم پدید می آورند، از جمله  و هم  آمادگی شگرفی برای ایثار

برنامه های رهبران  نظام اسالمی است.
4. تأکید بر تبیین دقیق اهداف

رهبران جمهوری اسالمی، همچنین بر تعیین صریح و دقیق اهداف و مقاصد انقالب، 
، همواره اعالم می کنند اغراض ملت  گرایانه، وطن پرستانه،  کید آشکاری  دارند. از این رو تأ
نژادپرستانه و از این قبیل  را دنبال نمی کنند و فقط در پی حق و عدالتند و حال آنکه رهبران 
سایر انقالب ها چه  بسا اهداف و مقاصد خود را در پرده ابهام و ایهام پوشیده می دارند، تا 

به این وسیله هیچ دسته ای از مردم را از خود نرانند. 
رهبران انقالب اسالمی، در عین حال که خیرخواه همه مردم هستند و منافع و مصالح 
جمیع افرادجامعه را در تمام ابعاد و وجوهش، می خواهند؛ اهداف خود را به صورت آشکار 
صریحًا معلوم می دارند تا ارزش های  حق و ارزش های باطل برآمیخته نگردد و مردم به 

گمراهی و بیراهه نیفتند.
 ملی

ً
5. عبور از منافع صرفا

نگاه جمهوری اسالمی ایران در برخورد با مسائل و معضالت خود همواره مبتنی بر صالح و 
اولویت های جهان اسالم به عنوان یک کل واحد بوده است و به همین دلیل همواره منافع 

خود را در کنار منافع جهان اسالم تعریف نموده است. 
حمایت از مظلومان به ویژه فلسطین اشغالی و دشمنی با نمادهای انحراف و کفر در حالی 
همواره سرلوحه رفتار این نظام بوده است که می توانسته با عبور از آرمان های امت اسالمی 
منافع خود در چارچوب مفهوم ملت را تأمین کند. با این حال این نظام برای تحقق کامل 

امت اسالمی تعریف جدیدی از منافع ملی با محوریت اسالم ارائه نمود.

ب(  انحراف امت مسلمان ایرانی

دومین فرضیه در مورد گسست مردم و حاکمیت در ایران، انحراف ضلع دوم یعنی مردم از 
مسیر هدایت است. طبق این فرضیه، مردم به دلیل گمراه شدن توسط تبلیغات دشمنان، 
خواهان بازگشت به مدل های قبلی و غربی حکومت داری بوده و از این رو از والیت فقیه و 

آرمان های انقالب اسالمی فاصله گرفته اند. 
کار پمپاژ  این نوع نگاه و فرضیه در فضای رسانه ای به شدت گسترده شده و در دستور 
رسانه ای دشمن قرار گرفته است. امری که در تالش برای القای گزاره مأیوس شدن از فضای 

انقالبی، یا نظام سیاسی مستقر می باشد. 
این تغییر نگاه و باور مردم نسبت به اصل نظام سیاسی موجب شکاف بین حاکمیت و 
مردم شده است. گویی دیگر مردم با این نظام سیاسی همراه و هم آوا نیستند و برای خارج از 

کیفیتی  که از دولت مشروع و مدرن ارائه شده ساختار و   شاه بیت تمام تعاریفی 
است که از جنس ملت و برخاسته از متن توده هاست. این کیفیت، توزیع خاصی 
از قدرت در سطح جامعه است که با فرهنگ و سنت های اجتماعی پیوند مستمر 

دارد.
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چارچوب نظام تالش می کنند. این روایتی است که عالوه بر نظام رسانه ای دشمن از سوی 
برخی به اصطالح روشنفکران ژورنالیستی نیز القا می شود. گروهی که پیرو این نظریه هستند، 

تالش دارند مصادیقی نیز برای اثبات روایت خود برشمردند و آن ها را برجسته سازند. 
هر گوش شنوا و چشم بینایی که در چهاردهه وضعیت مردم ایران را بررسی کرده باشد، 
مقابل  در  همواره  کافی  سیاسی  بلوغ  و  عقالنیت  با  مردم  این  که  شد  خواهد  متوجه 
هجمه های سخت و نرم دشمنان به ارزش های دینی و انقالبی ایستادگی کرده و همواره 
حضور خود را در صحنه های مهم سیاسی و به دفاع از رهبری نظام، به رخ بدخواهان این 
مرز و بوم کشانده اند. این مردم در سخت ترین شرایط زندگی و در وضعیت تحریم اقتصادی 
نیز به مدل سیاسی حاکم بر جامعه خود پشت نکرده و همواره خواهان نزدیک کردن خود به 

منویات رهبری و آرمان های انقالب و شهدا بوده اند؛ 
آنها نه تنها از وقت و مال خود بلکه از جان نیز در بزنگاه های دفاع از حرم و سالمت و 
گذشتند، تا لکه ای بر حاکمیت دینی در جامعه نیفتاده و ارزش های اسالمی  امنیت 

خدشه دار نشوند.
البته هر زمان که نظام سیاسی دچار کژکارکردی، ناکارآمدی و نادرستی در عرصه فعالیت 
امور خود شود، بالطبع نارضایتی هایی را به دنبال خواهد داشت، اما این به معنای برگشت 
که معموًال به حق هم مطالبه  مردم از نظام مستقر سیاسی نیست و دغدغه های مردم 
می شود امور درستی است که نظام مستقر وظیفه دارد آن ها را برآورده سازد و رضایت عمومی 

را فراهم سازد. 
بنابراین ذکر این مؤلفه به تنهایی و مبتنی بر اغراض مقصوده نمی تواند دلیل درستی برای 

ریشه یابی شکاف حاکمیت و مردم تلقی شود. 

ج( ناکارآمدی دولت مدرن

سومین فرضیه ای که در باب ریشه گسست بین مردم و حاکمیت به چشم می خورد، عنصر 
سومی است که به عنوان حدفاصل بین عنصر اول یعنی رهبری و عنصر دوم یعنی مردم 

شناخته می شود. 
ی،  که با عنوان »دولت« مدرن معرفی می شود، شامل سه رکن قانون گذار این عنصر 
نظام  و  جامعه  نیازات  از  بخشی  خود  جایگاه  در  هرکدام  که  است  قضاوت  و  اجرا 

سیاسی را برطرف و تامین می کنند. 
ی های  مسائل مدرنیته و مسئله جهانی شدن، صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناور
توسعه  و  رشد  ی،  سرمایه دار پیدایش  شهرنشینی،  نقل،  و  حمل  و  ارتباطی  جدید 

کاالیی  و  شدن  ی  تجار  ، کار تقسیم 
شدن روابط اقتصادی، توسعه مشارکت 
سیاسی  نهادهای  با  همراه  سیاسی 
مشروعیت  از  جدید  اشکال  و  جدید 
پیدایش  در  بسزایی  نقش   ... و سیاسی 
دولت های مدرن و انتقال آن به جوامع 

سنتی داشته است.1  
اغلب بر روی این تعریف از دولت توافق 
در  متمرکز  قدرت  یک  دولت  که  دارند 
معین  و  مشخص  سرزمینی  قلمرو  یک 
که دارای نهادهایی است و برای برقراری 
و حفظ نظم و قدرت از ابزارهای مشروع 

خشونت استفاده می کند. 
از  شکل  یک  فقط  مدرن  دنیای  در 
شناخته  رسمیت  به  سیاسی  اجتماع 
اجتماع  آن  و  می شود  تجویز  و  شده 

سیاسی دولتـ  ملت است. 
ـ ملت مدرن یا همان دولت مدرن  دولت 
سیاسی  دستگاه  یک   ، گیدنز دیدگاه  از 
قلمرو  یک  مرزهای  داخل  در  که  مشروع 
سرزمینی مجزا نظام حقوقی مشخصی را 
اجرا کرده و از طریق کنترل بر قدرت نظامی 
اعمال حاکمیت می کند و شهروندانش 
هویت  خصوص  در  مثبتی  احساسات 

ملی شان دارند.۲ 
شاه بیت تمام تعاریفی که از دولت مشروع 
کیفیتی  و  ساختار  شده  ارائه  مدرن  و 
از  برخاسته  و  ملت  جنس  از  که  است 
توزیع  کیفیت،  این  توده هاست.  متن 
خاصی از قدرت در سطح جامعه است 
که با فرهنگ و سنت های اجتماعی پیوند 

مستمر دارد.
بستر  بر  ایران  در  بومی  دولت سازی 
دوره ی  از  اجتماعی  کالن  تغییرات 
دوره  یک  از  پس  و  شد  آغاز  صفویه 
انقالب  پیروزی  با  ساله  صد  چند  وقفه 
ملت  اسالمی  حرکت  آغاز  و  اسالمی 

ایران جانی دوباره گرفت. 

دولت  شاخص های  با  آشنایی  صالح نژاد،  حسن    .1
بنیادین  )گروه  حکومتی  بنیادین  مطالعات  مدرن، 
حکومتی(، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 

اردیبهشت 139۵.
2.  Giddens, A. (1989) Sociology. Cam-
bridge: Polity.
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جامعه شناسان  از  بعضی  هنوز  البته 
اسم  به  چیزی  جدید  ایران  در  معتقدند 
چرا  است،  نگرفته  شکل  مدرن  دولت 
یک  بستر  بر  مدرن  دولت  اساسًا  که 
و  مدرن  معرفت شناسی  و  جهان بینی 

سکوالریستی می روید. 
دانش وران  نمی توان  حال  عین  در  اما 
بهایی،  شیخ  چون  برجسته ای  و  بزرگ 
و  مجلسی  مالصدرا،  میرفندرسکی، 
مالمحسن فیض کاشانی، عالمه مجلسی 
بهزاد،  کمال الدین  نظیر  هنرمندانی  و 
میرسیدعلی  محمد،  سلطان  آقامیرک، 
از  دیگر  بسیاری  و  عباسی  علیرضا  و 
خوشنویسان و نقاشان بزرگ و نام آور این 
عصر که هنوز آثار آن ها بر تارک علم و هنر 

و دین می درخشد را انکار کرد. 
و  بدون تردید این رویش عظیم در ادب 
فرهنگ ایران نمی تواند در پیوند مستمر با 

فرایند دولت سازی در ایران نباشد.1
دولت سازی  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
شد.  جدیدی  مرحله ی  وارد  ایران  در 
فرایند در  این  ناکامی ها و شکست های 
سلسله های قاجار و پهلوی روشنفکران 
روند  در  نظر  تجدید  به  را  انقالبی 

دولت سازی در ایران واداشت. 
تشکیل  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
فضای  خودبه خود  به طور  اسالمی  نظام 
مهیای  را  کشور  سیاسی  و  اجتماعی 
تشکیل یک دولت اسالمی نمود. دولتی 
کشور  که مقدمه ایجاد جامعه  اسالمی و 

1.  موسی نجفی: مقدمه تحلیلی تاریخ تحوالت سیاسی 
چاپ   ، منیر انتشاراتی  فرهنگی  مرکز  تهران:  ایران، 

دوم:13۷۸

از بایسته های انقالب اسالمی است اما در مسیر  اسالمی است.۲دولت اسالمی اگرچه 
تحقق آن افت و خیزهای فراوانی وجود داشته است. 

که در ادامه به  در واقع در حرکت اسالمی ملت ایران انقالب اسالمی اولین منزلگاه بود 
تشکیل نظام اسالمی انجامید. تحقق دولت اسالمی از همان عنفوان انقالب اسالمی به 
عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسالمی ملت ایران مطرح شد و تشکیل این الگوی 

آرمانی از دولت مقدمه ای بر شکل گیری بطئی »جامعه اسالمی« قلمداد می شد. 
اما در این مسیر ملت بصیر ایران شاهد پستی و بلندی هایی نیز بود. اغلب مشکالت 
امروز کشور نیز ناشی از تردیدهای گذشته و حال ما در تحقق مفهوم »دولت اسالمی« است.
ناکارآمدی و یا ضعف این عنصر به راحتی می تواند موجب کاهش اعتماد مردم به نظام و 

فاصله گرفتن آنها از حاکمیت گردد. 
همانطور که متفکرانی همچون آقای پیروزمند )در مصاحبه خود با نشریه دیده بان اندیشه( 
اشاره کرده اند، فرضیه ناکارآمدی دولت مدرن، بیشترین قرابت را به مساله مورد نظر ما یعنی 

ریشه یابی گسست بین مردم و حاکمیت در ایران دارد. 
مدل سه گانه دولت مدرن پدیده هویتی مدرنی است که از فرهنگ غربی وارد فرهنگ ایرانی 
و اسالمی شده و سنخیت زیادی با مدل امام_ امت ندارد؛ از این رو دور از ذهن نیست که 
خطای این مهمان ناخوانده، موجب دور شدن دو دوست قدیمی یعنی مردم و رهبری از 

یکدیگر شود. 
مسئولین سه قوه دولتی باید در چارچوب قواعد و اصول کلی حاکمیت، در امور و شئون 
مختلف، قوانین این اصول و ارزش ها را در متن جامعه پیاده کنند؛ اما گاه آنها با تبعییت 
از هوای نفس، بنا را بر پایه نوعی بی عدالتی می گذارند که موجب می شود در مسیر اجتماع 
و حرکتی که جامعه با هدایت رهبری جریان دارد، شکاف و دو دستگی ایجاد شود. این 
گسست در ابتدا میان مسئوالن با اصول انقالب رخ می دهد و بعد از آن به رابطه مردم با 

حاکمیت سرایت می کند. 
بیشترین پتانسیلی که انقالب را تا امروز پیش برده، ارتباط زاللی است که بین مردم و رهبری 
وجود داشته است. اما این الیه وسط قابلیت و کارآمدی و تحرک خود را نشان نداده و این به 

همان نسبت اختالل ایجاد کرده است. 
در مرحله آسیب شناسی می توانیم از چرایی عدم همراهی نسبی و جریان نیافتن فرهنگ 

انقالب در این الیه پرسش کنیم و ببینیم چطور می توان این را تدارک و جبران کرد.3 

، ۸ مرداد  ۲.  صالح اسکندری، گذار از دولت مدرن به اسالمی در اندیشه رهبر انقالب، وبسایت خامنه ای دات آی آر
.13۸۸

3.  محمد رضا اخضریان کاشان، شکاف دولت و ملت، وبسایت صراط مبین، ۲6 آبان 14۰۰.
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فصل سوم

  آسیب شناسی گسست بین دولت و ملت

نویسندگان 
آفرین قائمی، لیال نیکویی نژاد و

پروین هوشمندی



در  احتمال  نزدیک ترین  که  شد  بیان 
بین  گسست  بروز  ریشه های  سنجش 
سیستم  ناکارآمدی  حاکمیت،  و  مردم 
آسیب های  و  ایران  در  موجود  دولتی 
که  است  قوه  سه  فعالیت  در  موجود 
موجبات بی اعتمادی و نارضایتی مردم را 

فراهم می آورد. 
به طور کلی این آسیب ها را می توان در دو 

ساحت بررسی کرد:

1. ساحت خارجی

اسالم  دشمنان  خارجی،  ساحت  در 
تمام  گذشته  چهاردهه  در  انقالب  و 
جلوه دادن  کارآمد  نا برای  را  خود  تالش 
در  دولتی  سه گانه  قوای  و  کمیت  حا
ایران به کار بسته و در این راه حربه های 
مختلفی را امتحان کرده اند که در اینجا 

به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف( حمله نظامی

انقالب اسالمی و شکل گیری  با پیروزی 
اولین نظام متکی بر آراء مردم در منطقه ای 
خاص از نظر ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک 
اقدامات  و  شعارها  با  و  ژئواکونومیک  و 
ضداستکباری، وقوع جنگی قریب الوقوع 

علیه آن دور از ذهن نبود. 
با سقوط شاه ایران، ستون نظامی ساختار 
امنیتی متمایل به غرب منطقه فروپاشید 
و منطقه خلیج  فارس با بحران خأل قدرت 
قوا  موازنه  و  شد  مواجه  غرب  طرفداران 

میان کشورهای منطقه و در سطح دو ابرقدرت بر هم خورد؛ انقالب شرایط جدیدی را در 
ایران پدید آورد و پیامی که از ایران صادر می شد، نشان می داد که نظام متفاوتی در ایران در 

حال شکل گرفتن است و باید مهار شود.1
یخی«، بلکه با  که ایران در دهه ۸۰ میالدی به آن دچار شد، نه یک »حادثه تار جنگی 
یخی« محسوب می شود؛ پدیده ای که با توجه به  توجه به تأثیرگذاری اش، یک »پدیده تار
پیچیدگی های آن از جمله طوالنی بودن، شرایط طرفین جنگ و همچنین وضعیت نظام 
یخ، دارای »ویژگی ها« و  بین المللی هنگام وقوع جنگ در مقایسه با سایر جنگ های تار
که آن را نمی توان دارای ماهیت های نظامی، قومی ـ  »ماهیت« متفاوتی است؛ حالتی 
یک، خصومت های شخصی  قبیله ای، اختالفات مرزی، سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژ

... دانست.۲ و
صدام رئیس جمهور عراق با این خیال که خأل قدرت ناشی از سقوط رژیم شاه در منطقه 
خلیج  فارس را پر کند، به بهانه دفاع و گسترش آرمان های ناسیونالیسم عرب به اقداماتی 

دست زد تا به تصور خود، نقش رهبری اعراب و قدرت برتر منطقه را کسب کند. 
مسائل مرزی ایران و عراق در قرارداد 19۷۵ الجزایر حل شده بود و همچنین با توجه به 
حمایت کشورهایی از جمله آمریکا، شوروی، فرانسه، آلمان، انگلیس، عربستان، کویت، 
... از صدام علیه ایران، دالیل این جنگ را صرفًا نمی توان  ، یمن جنوبی، بحرین و اردن، مصر
یک سری تفکرات جاه طلبانه و شخصی صدام و حزبش یا برخی اختالفات مرزی دانست، 
بلکه آنچه بیش از هر چیزی مشهود است و فراتر از بهانه های جنگ، هدف طبق خواست 

نظام سلطه، مهار انقالب ایران بود.3 
در این سوی جنگ نیز امام خمینی)ره(، ماهیت جنگ را به تقابل ایران و عراق محدود 
با  ایشان  کردند؛  بیان  باطل  و  حق  و  کفر  و  اسالم  بین  را  جنگ  این  بلکه  نمی دیدند 
داراالسالم دانستن ایران، مبارزه با صدام را بر همه مسلمانان واجب دانسته و این طور 

بیان می فرمایند: 
»مسئلۀ نزاع بین یک حکومت و حکومت نیست، مسئلۀ هجوم یک بعث عراقی غیرمسلم 
است بر یک حکومت اسالمی و این قیام کفر علیه اسالم است و بر همۀ مسلمین     قتال 

، فصلنامه تخصصی مطالعات دفاع مقدس،  1.  الهام رسولی، وقوع جنگ ایران و عراق از منظر واقع گرایی ساختاری والتز
شماره ۲9، تابستان 13۸۸، ص6۰.

۲. علی مشهدی محمدی، بررسی ماهیت و آثار جنگ تحمیلی، چهارمین همایش ملی حقوق، ۲6 بهمن 1396، ص3.
3.  سید رحیم موسوی، انقالب و جنگ ایران و عراق، پژوهشنامه متین، شماره ۵۸، خرداد 139۲.
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در پایان دهه اخیر اقتصاد ایران از معضل 
تورم های باال رنج برده، رشد اقتصادی روند 
با ثباتی نداشته و میانگین آن در دهه اخیر 
صفر بوده است. شاخص های مختلف 
مربوط به رفاه خانوار از ضریب جینی تا 
تجربه  را  مطلوبی  وضعیت  نیز  بیکاری 

نکرده است. 
آمریکا و غرب به طور علنی و با بهانه های 
واهی مانع از دسترسی ایران به درآمدهای 
کشورهای  در  خود  دارایی های  و  ارزی 
خسارت  مسیر  این  از  و  شده  مختلف 

جدی به اقتصاد ایران تحمیل کرده اند.3

ج( انزوای دیپلماتیک

تجربه  کسب  راه های  مهمترین  از  یکی 
سیاسی برای حکومت و تسهیل معیشت 
و  دیپلماتیک  ارتباط  جامعه،  مردم 
مخصوصا  کشورها  دیگر  با  بین المللی 

کشورهای همسایه است. 
در  دشمنان  که  اصلی  حربه های  از 
به عنوان  آن  از  گذشته همواره  چهاردهه 
اهرم فشار در مقابله با جمهوری اسالمی 
در  ما  جامعه  قراردادن  کرده اند،  استفاده 

انزوای سیاسی یا دیپلماتیک است. 
روسای جمهور آمریکا بارها و بارها به این 
مساله اشاره کرده اند که راهبرد آمریکا در برابر 
ایران تنها به تحریم های اقتصادی منحصر 

3.  هادی آجیلی، تأثیر تحریم های بین المللی بر توسعه 
 ،36 شماره  توسعه،  راهبرد  فصلنامه  ایران،  اقتصادی 

زمستان 139۲. 

بر او واجب است«.1حمله نظامی عراق با پشتوانه های قدرتمندی همچون رژیم غاصب 
آمریکا، نهال نوپای انقالب را نشانه گرفته و باعث شد تا نهادهای دولتی جدیدی که به 
تازگی بر مسند قدرت قرار گرفته بودند، تمرکز خود را از دست داده و دچار آشفتگی در عمل 
شوند؛ همین مساله کافی بود تا این اکوسیستم از انجام وظایف اصلی خود بازمانده و نتواند 

کارآمدی خود را الاقل در دهه اول انقالب اسالمی به رخ جهانیان بکشاند.۲

ب( تحریم اقتصادی

گذشته  کشور ما در طول بیش از 4۰ سال  یکی از مهمترین و اساسی ترین چالش های 
مشکالت اقتصادی و معیشتی بوده که البته دولت های بعد از انقالب هر کدام به فراخور 
زمانه خود برای حل این مشکل و بهبود اوضاع تالش کرده اند؛ اما آنچه مسلم است اینکه 

بخش زیادی از ناکارآمدی دولت ها به همین موضوع برمی گردد. 
در عصر حاضر اقتصاد، پایه تولید ثروت و قدرت در هر کشوری است؛ حتی کشورهایی 
به دنبال قدرت یابی در عرصه  و نظامی ضعیف اند، تماما  از نظر قدرت سیاسی  که 
اقتصاد می باشند. این امر مورد توجه جمهوری اسالمی ایران نیز بوده و جهت دستیابی به 

توسعه اقتصادی، برنامه ریزی های فراوانی صورت گرفته است. 
در میان عوامل موثر بر ناکارآمدی دولت ها در حوزه اقتصادی آنچه درباره آن بین سیاسیون 

اتفاق نظر وجود دارد، تحریم اقتصادی و عدم فعال سازی توانمند ی های داخلی است. 
تحریم های ظالمانه اقتصادی که غالبا از سوی ایاالت متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران 
اعمال شده است، بخش وسیعی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و روابط تجاری و 
سرمایه گذاری دولت ها و بخش خصوصی را با مشکالت جدی روبرو ساخته است که این 

نتیجه ای جز فلج کردن اقتصاد ایران و ضعیف شدن معیشت مردم به همراه ندارد.  
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ 
از چالش های مختلف ناشی از جنگ تحمیلی تا یک دهه تحریم مستقیم نفت و بانک 
مرکزی؛ عالوه بر این، بسیاری از سیاست های ناکارآمد اقتصادی طی دهه های اخیر بر 
پیکر نحیف اقتصاد ایران تحمیل شد که به تنهایی آثار مشخص نامطلوبی بر شاخص های 

کالن اقتصاد ایران داشته است. 

1.  صحیفه امام، ج13، ص۲۸۲.
۲.  عبداهلل عراقی، بررسی نقش آمریکا در شروع و تداوم جنگ عراق علیه ایران، فصلنامه مدیریت پژوهش های دفاعی 

دانشکده و پژوهشکده دفاعی، شماره ۷۷، زمستان 1393.

ت 
 مل

ت و
دول

 
ن ی

�
ت ب

س
س

یس گ
شنا

ب 
سی

مگ آ
سو

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
هر

/ م
 4

ه 3
ار

شم

65



، نویسندگان،  و کارگزاران رسانه ای بین المللی هستند؛ اما سربازان این جنـگ را بـه ظـاهر
کارگردانـان،  مطبوعـاتی،  و  خبـری  تولیدکننـدگان  تـصویربرداران،  مفـسران،  خبرنگاران، 

تهیه کنندگان و عکاسان رسانه ها تشکیل می دهند. 
، تلویزیون، اینترنت و ماهواره است. در پـشت  سالح و تجهیزات این سـربازان نیز رادیو
صـحنه این عملیات های رسـانه ای، سیاست های نظام سلطه به مثابه راهبرد قرار گرفته کـه 

به صورت رسمی و سـازمان یافتـه امـا پنهـان، بـا اختـصاص بودجـه هدایت می شوند.۲
به جرات می توان گفت که دشمنان انقالب و اسالم بعد از ناامیدشدن از جنگ سخت، 
عملیات رسانه ای سنگینی را علیه جمهوری اسالمی مخصوصا در دهه اخیر به راه انداخته 

و با تمام قوا به میدان آمده اند. 
آنها با استفاده از حربه تحریف، وضعیت زندگی در ایران را نابسامان و وضعیت کشورهای 
تحریف،  حربه  همین  از  استفاده  با  حتی  اشقیا  این  می دهند.  جلوه  مطلوب  را  رقیب 
تحریم های مختلف را در نظر مردم ایران طبیعی جلوه داده و آنان را وادار می سازند تا از 

مواضع ارزشی و انقالبی خود دست بکشند. 
وقایع و اعتراضات اخیر در شهریور و مهرماه 14۰1 به وضوح عملیات سنگین رسانه ای 
دشمن در ناامیدسازی و سلب اعتماد مردم نسبت به نظام اسالمی را نمایان کرده و به طور 

ملموس، تاثیرات تحریف حقایق را به همگان نشان داد.3 

2. ساحت داخلی 

دومین ساحت آسیب شناسی ناکارآمدی قوای دولتی در ایران، ناظر به بخش های داخلی 
، گاهی به ساختار و گاهی نیز به نرم افزار اداره می توان  آنهاست. دولت را گاهی به عناصر
تحلیل کرد. عناصر یعنی افرادی که برای مدیریت برگزیده می شوند و دارای شایستگی های 
مختلف هستند. ساختار یعنی فرایند مدیریت، تعامالت و نحوه اجرا و نظارت بر قوانین که 

بر هر سه قوه حاکم است. 
الیه سوم هم نرم افزار اداره جامعه است که از آن به الگوهای مدیریتی و ارزش های نهفته در 
کار کارگزاران تعبیر می کنند. برای مثال دو مقوله »مردم ساالری دینی« و »اقتصاد مقاومتی« 
از نرم افزارهایی هستند که باید در قالب ساختاری منظم تدوین شده و توسط عناصر و 
اشخاص پیاده سازی شوند. ÷بر اساس همین منطق سه گانه می توان آسیب های موجود 
در عملکرد قوای دولتی که موجب گسست میان مردم و حاکمیت شده را دسته بندی کرد:

۲.مهدی رضائیان، راهبردها و اهداف جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه پژوهش های ارتباطی، 
شماره 1۵، تابستان 1391.

3.  محمدحسین صفارهرندی، جریان تحریف و نسبت آن با تحریم، مصاحبه با پایگاه بصیرت، ۲۵ شهریور 1399.

نشده و باید به انزوای دیپلماتیک نیز برسد. 
این انزوا عالوه بر مشکالتی که در مسائل 
اقتصادی و تامین منابع به وجود می آورد، 
در برخی از موارد حتی امنیت مردم ما را 
دشمنان  که  چرا  کرد؛  خواهد  تهدید  نیز 
راحتی  به  انزوا،  این  از  سوءاستفاده  با 
ساختار و بافتار ژئوپلیتیکی همسایگان 
ایران را تغییر داده و به نزدیک ترین مناطق 

حاشیه ای کشور نفوذ می کنند.1 
که  گرفت  نادیده  را  مساله  این  نباید 
جمهوری اسالمی با ترویج روحیه مقاومت 
کمک های  همچنین  و  جوانان  بین  در 
در  همسایه  کشورهای  به  خود  بیشمار 
برنامه  برخالف  تروریست ها،  با  مبارزه 
امروزه  سیاسی،  انزوای  برای  دشمنان 
را  خوبی  دیپلماتیک  متحدان  توانسته 
در سطح منطقه و بین المللی برای خود 
به  را  خود  ارزش های  و  کرده  پا  و  دست 

گوش جهانیان برساند. 

د( تحریف رسانه ای

خارجی  سیاست  و  دیپلماسی  امروزه 
کشورها به عنـوان یك عامـل تعیین کننـده 
تحوالت  تأثیر  تحت  بین الملل  نظـام  در 
گرفتـه  قـرار  ارتباطـات  عرصه  در  شگرف 
رسانه ای«  »دیپلماسی  چنـانکـه  اسـت؛ 
اصلی  شاخه های  از  یکی  عنوان  به 
و  دیپلماسـی  دسـتگاه  فعالیت هـای 
از  توجهی  قابل  بخش  خارجی  سیاست 
قدرتمند  کشورهای  عمومی  دیپلماسی 

جهـانی را به خود اختصاص داده است. 
تضعیف  راه  در  رسانه ها  از  استفاده 
بهـره گیری  همچنین  و  دیگر  کشورهای 
از  دفاع  منظور  به  آنها  ظرفیت  و  توان  از 
تعریف جنگ  بنیادی ترین  منافع ملی، 
عنوان  تحت  امروزه  که  است  رسانه ای 
به  جهان  سیاسی  روابط  در  نرم  جنگ 

چشم می خورد.
کارشناسـان  فرماندهان جنگ رسـانه ای، 
عملیات روانـی و متخصـصان تبلیغـاتی 

1.  سیدعلی سقائیان، آیا ژئوپلیتیک منطقه همسو با 
 ۲۸ شرق،  روزنامه  است؟،  تغییر  در حال  تهران  منافع 

خرداد 14۰1.
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الف( افراد و عناصر

یک: اشرافی گری

را  دولتی  قوای  در  حاضر  افراد  الیه  در  موجود  آسیب  مهمترین  می توان  جرات  به 
اشرافی گری و تجمل گرایی دانست؛ انقالب اسالمی با حضور فعال مستضعفین و با 
شعار مبارزه با مظاهر سرمایه داری به وقوع پیوست و در دوران جنگ تحمیلی، مردم و 

مسئولین، با ایثار تمام، زندگی خود را وقف اسالم و ایران کردند. 
در دهه اولیه انقالب، فاصله بین طبقات مختلف به حدی نبود که به گسست منجر شود؛ 
، برخی از مسئولین روحیه اشرافی گری در  اما با اتمام جنگ تحمیلی و آرام شدن اوضاع کشور

پیش گرفته و روز به روز بر طبل فاصله طبقاتی دمیدند. 
قاطبه  دشمنان،  تحریم  و  نظامی  جنگ  از  حاصل  تورم های  دلیل  به  دیگر  طرف  از 
یادی روبرو شده و خود را بیگانه از مسئولین رفاه طلب  مردم با مشکالت اقتصادی ز

احساس کردند. 
امام خمینی)ره( به عنوان بنیانگذار انقالب و نظام در ابتدای دهه 6۰ فرمودند: 

»سرچشمه همه مصیبت هایی که ملت ها می کشند این است که متصدیان امورشان از 
قشر مرفه و از اشراف و اعیان باشند«.1

با زیادشدن فاصله بین مسئولین غنی و مردم ضعیف، ما در واقع از اهداف انقالب دور 
شده و همین مساله، موجبات نارضایتی مردم انقالبی را به همراه داشت. 

منطق اشرافی گری و تکاثر ثروت برخی از مسئولین در رده های مختلف دولتی، هم به 
ناکارآمدی عملی آنان دامن زد و هم آسیب های زیادی را در بطن جامعه به وجود آورد؛ 

خلق وخوی فاخرانه و منفصل از زندگی عادی مردم نه تنها موجب کاهش اعتماد و دوری 
ملت از نظام می شود، بلکه زمینه های بروز مفاسد متعدد اخالقی و مالی را فراهم می کند؛ 

امری که اثر ان در ایجاد گسست میان ملت و حاکمیت، بدیهی است. 
از همین رو رهبر معظم انقالب بارها ساده زیستی را از اصول اعتمادسازی و کاهش فاصله 

میان مردم و مسئوالن دانسته و اینگونه بیان کردند: 
دنبال  افتادیم،  خودمان  شخصی  زندگی  فکر  به  رفتیم،  خودمان  مسایل  دنبال  ما  »اگر 
تجمالت و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن بیت المال هیچ حدی برای خودمان قایل 

نشدیم و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می ماند؟«۲

1.  ۷ شهریورماه 1361.
۲.  ۲3 مرداد 13۷۰.

دو: عدم شایسته ساالری

اگر بگوییم یکی از مهمترین فاکتورهایی 
به  نسبت  شهروندان  بی اعتمادی  که 
دارد،  به دنبال  را  برخی مدیران  مدیریت 
عدم توجه به شایسته ساالری است، بیراهه 
نگفته ایم، چراکه فقدان آن در عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، 
مناصب  صاحبان  ناکامی   ... و قضایی 
به  فعالیت ها  در پیشبرد  در درازمدت  را 
دنبال دارد که نتیجه اش واردشدن ضرر به 

زندگی مردم است. 
مفهوم  نظر  از  ی  شایسته ساالر
و  نظام  از  است  عبارت  اصطالحی 
افراد  انتصاب  آن  در  که  سیستمی  یا 
مرتبط  مناصب  و  مشاغل  در  شایسته 
ی شان باشد؛  با تحصیالت و تجربه کار
را  کار  که توانمندی انجام آن  به گونه ای 

بیشتر از دیگران داشته باشند.3 
ع( مسئله  طبق فرمایشات امیرالمومنین)
از  جزیی  افراد  شایستگی  و  لیاقت  توان، 
بحث عدالت است و این اصل مهم ترین 

اصل اداره جوامع به حساب می آید.
ایشان در خطبه معروف شقشقیه ضمن 
برای  خود  شایستگی  و  لیاقت  بیان 
را  معیار  این  به  توجه  لزوم  حکومت ، 

یادآور شده اند: 
را  خالفت  جامه  سوگند  خدا  به  »هان 
مرا  جز  خالفت  می دانست  و  پوشید  در 
نشاید، که آسیاب سنگ، تنها گرد استوانه 
به گردش درآید. کوه بلند را مانم که سیالب 
از ستیغ من ریزان است و مرغ از پریدن به 

قلعه گریزان.«4 
اصلی ترین مقوله در پیشبرد و توانمندی 
توان  از  برخورداری  مجموعه  یک 
مدیریتی و راهبردی فرد یا افرادی است 
کم می شوند و تفکر  که بر آن سیستم حا
کم نخواهد شد  مدیریتی در مجموعه حا
قابلیت های  با  فردی  قرارگرفتن  با  مگر 
مدیریتی در راس هرم رهبری آن سازمان 

نظام  در  ساالری  شایسته  عدم  سرمدی،  علی   .3
سراسری  همایش  راهکارها،  و  علل  ایران،  بوروکراتیک 
علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب حسینی، 1394.

4.  نهج البالغه، خطبه3 ص 4۵.
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انسانی  نیروی  طرفی  از  تشکیالت؛  یا 
اساسی ترین عامل نظام اداری محسوب 
کنار  در  که  این  صورت  در  و  می شود 
تخصص و مهارت وی به شایستگی اش 
نمی رسد  خودباوری  به  نشود،  داده  بها 
را  خصوصی  و  دولتی  سازمان های  و 
رابطه ساالری  بر  مبتنی  و  بی عدالت 

قلمداد می کند.
این مساله ثمره ای جز بدبینی و افزایش 
ناامیدی در بین ظرفیت انسانی موجود 
و  داشت  نخواهد  پی  در  جامعه  در 
بازدهی  کاهش  باعث  نیز  عمل  در 
افراد  ویژه  به  کارکنان  انگیزگی  بی  و 
ظهور  و  بلوغ  برای  را  فرصتی  که  توانمند 
توانمندی های خود در این سیستم بسته 

پیدا نمی کنند، خواهد شد. 
در  شایسته ساالری  مقوله  به  توجه  وقتی 
عمل جای خود را به قوم و خویش ساالری، 
رفیق ساالری و نورچشمی ساالری می دهد، 
انگیزه های  می رود،  افول  به  رو  سیستم 
درونی فروکش می کند، مخالفت ها شدت 
دیگر  که  پایید  نخواهد  دیری  و  می گیرد 

سنگ روی سنگ بند نشود.1

سه: غلبه شعار بر عمل

سیاسی  نظام  یک  در  اگر  مردم  اعتماد 
وعده ها  تحقق  به  منوط  تنها   ، سکوالر
ایدئولوژیک  نظام  در  شعارهاست،  و 
از  فراتر  جایگاهی  اسالمی  جمهوری 

موضوع های عادی و متداول دارد. 
ارزش های  گذشته  چهل سال  طول  در 
تریبون های  از  همواره  اسالمی  و  انقالبی 
در  حکومتی  کارگزاران  توسط  و  دولتی 
گوش  به  برق  و  زرق  پر  وعده های  قالب 
حتی  موارد  برخی  در  و  رسیده  مردم 
فراهم  را  مخاطبین  خستگی  موجبات 

آورده است؛ 
، غلبه  کثرت شعار اما موضوع مهمتر از 
که  است  مسئولین  عمل گرایی  بر  آن 
تالی فاسدی جز بی اعتمادی مردم به آن 

از  شایسته ساالری  به  توجه  عدم  اقلیما،  مصطفی    .1
مشکالت نظام مدیریتی کشور است، خبرگزاری رضوی، 

1۸ شهریور 1399.

، حرف و سخنرانی بر عمل و اقدام و تالش  شعارها و آن مسئولین ندارد. هرچه شعار
کاسته خواهد شد و زمینه های بروز  از اعتماد مردم  واقعی غلبه یابد، به همان میزان 

ناامیدی و گسست در جامعه افزایش می یابد.۲
خداوند در قرآن کریم با توبیخ و سرزنش کسانی که به گفته های خود عمل نمی کنند، اعالم 
می کند که از نشانه های مهم مؤمنان راستین این است که گفتار و کردارشان هماهنگ 

باشد و هر قدر انسان از این اصل دور باشد، از حقیقت ایمان دور شده است. 
گفتار بدون عمل از سوی هر گوینده ای که باشد نه تنها ارزش ندارد، بلکه ضد ارزش است 
و باعث ناخشنودی خداوند می شود. سخت ترین حسرت روز قیامت نیز برای افرادی است 

که عملشان با گفتارشان مطابقت ندارد. 
شعارها و حرف ها تا وقتی به مرحله عمل نرسند، گویا هیچ گاه وجود نداشتند و بیان نشدند. 
در تعالیم قرآنی و حتی ادبیات ما معیار نهایی دستیابی به نتایج و کامیابی، عمل فرد 
است، البته اندیشه، عمل درست را نشان می دهد، اما تا وقتی نمود عملی پیدا نکند، این 
اندیشه ثمری ندارد چون این عمل و کار است که به افکار و حرف ها قابلیت آشکارشدن، 

واقعی شدن و دیده شدن می بخشد. 

چهار: غرب زدگی و عدم خودباوری

در حکومت های قاجار و پهلوی، مسئولین حکومتی تحت تاثیر فرهنگ پرزرق و برق غربی 
و تولیدات صنعتی پیشرفته آن، توانایی پیشرفت با تکیه بر فرهنگ بومی و دینی را نادیده 

گرفته و خودباختگی را به حد تمام آن رساندند. 
این  کارآمدی  و  صالحیت  عدم  درباره  را  مردم  که  بود  استعمار  به  مثبت  چراغ  همین 

حکومت ها به قطعیت رسانده و علیه آنها شوراند. 
از نهادها،  و پیروی همه جانبه  در واقع، مهم ترین ویژگی خودباختگان فرهنگی، تقلید 
ماتریالیسم،  پایه سکوالریسم،  بر  که  الگوهای تمدن غربی است  و  گرایش ها  و  ارزش ها 

اومانیسم، لیبرالیسم، سیانتیسم و ناسیونالیسم شکل گرفته است.3 
انقالب اسالمی یکی از مهمترین اهداف خود را مبارزه با غرب زدگی و شکستن هیمنه 
تمدن غرب در ذهن روشنفکران و نخبگان توصیف می کند؛ از این رو طبیعی است که در 
چهاردهه گذشته بحث از مقوله خودباوری و اعتماد به ظرفیت های درونی و جهان اسالمی، 

رواج پیدا کند. 
خودباوری اصطالحی است که حتی در فرهنگ دینی این سرزمین نیز با تعابیری چون 

... از آن یاد می شود.4  همت، مناعت طبع، اعتماد به نفس، عزت نفس و
هم  هنوز  اسالمی،  انقالب  وقوع  از  سال  سه  و  چهل  از  بیش  گذشت  با  متاسفانه 
که  دارند  حضور  کشور  این  قضاوت  و  ی  قانون گذار اجرایی،  بدنه  در  مسئولینی 

۲.  فاطمه زندی، حرف تا کی؟ مرد عمل باش، وبگاه جوان آنالین، ۷ آبان 1396.
، 136۷، صص 1۲۲  3. عبدالحسین حائری، نخستین رویارویی های اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی، امیرکبیر

ـ 1۲6.
4.  سیدحکمت اهلل سجادی، خودباوری ملی و ارتباط آن با ایمان، پایگاه تخصصی مجد، 19 اسفند 1391.

فرهنگی  صنعتی،  مختلف  مسائل  در  آن  جلوه های  مهمترین  که  غرب زدگی 
کافی  مسئولین  عملکرد  از  مردم  ناامیدسازی  برای  است،  نمایان  اقتصادی  و 
است؛ مردمی که متولیان حکومت خود را ُمشتی ُمقلد بپندارند، به منظور اثبات 
، از  استعدادهای خود و همچنین به دلیل جلوگیری از بازگشت به دوران استعمار
آنان فاصله خواهند گرفت و جامعه به وضعیت گسست میان مردم و حاکمیت 

دچار خواهد شد.
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طبق  بر  و  دانسته  غرب  از  تقلید  مسیر  در  منحصر  صرفا  را  توسعه  و  پیشرفت 
خودتحقیری می کوبند. این غرب زدگی که مهمترین جلوه های آن در مسائل مختلف 
عملکرد  از  مردم  ی  ناامیدساز برای  است،  نمایان  اقتصادی  و  فرهنگی  صنعتی، 
را ُمشتی ُمقلد بپندارند، به  که متولیان حکومت خود  کافی است؛ مردمی  مسئولین 
منظور اثبات استعدادهای خود و همچنین به دلیل جلوگیری از بازگشت به دوران 
و  گسست میان مردم  گرفت و جامعه به وضعیت  آنان فاصله خواهند  از   ، استعمار

کمیت دچار خواهد شد.1 حا

پنج: ناتوانی مدیریتی و انکار مسائل

مسئولین  ناتوانی   ، کشور در  شایسته ساالری  وجود  عدم  ثمرات  مهمترین  از  یکی 
گماشته شده در سمت های مختلف است که نتیجه ای جز نارضایتی مردم و اختالل 

در سیستم های مختلف اجرایی به همراه ندارد. 
، انکار مسائل و مشکالت  یکی از مظاهر مهم ناتوانی مسئولین دولتی در سالهای اخیر
موجود در جامعه است که عالوه بر آزار روحی مردم، به انباشت شدن این مسائل و در 

نتیجه منتهی شدن به بحران های اجتماعی منجر می گردد. 
یکی از مهمترین آسیب هایی که برخی برای تبیین گسست بین مردم و حاکمیت از آن 
یاد می کنند، همین ناواقع گرایی برخی از مسئولین است که یا به دلیل عدم توانایی و یا به 
دلیل عدم اهمیت دادن به مسائل، مشکالت پیش روی مردم را نادیده گرفته و صرفا اقدام 

به آرام کردن مردم و دعوت آنان به صبر می کنند. 
این افراد با شعار مثبت اندیشی قصد دارند تا حواس مردم را از مشکالت آنها دور کنند؛ این در 
حالی است که مثبت اندیشی به معنی انکار مشکالت و ضعف ها نیست بلکه توجه نکردن 

به آنهاست. 
جامعه شناسان بر این باورند که با درک و شناخت مشکالت جامعه در ابعاد مختلف 
و تصمیم گیری، کنترل و هدایت به موقع این دست مسائل می توان از تلنبار و حاد شدن 

مسائل اجتماعی و بحرانی شدن وضعیت جلوگیری کرد. 

شش: فساد اخالقی و استبداد رای

بر اساس تعالیم دینی می توان گفت که یکی از مهمترین ویژگی های مسئولین حکومتی، 
رعایت تقوای الهی و پرهیز از هرنوع فساد اخالقی است. گرفتارشدن مسئولین در باتالق 
فساد، عالوه بر قبح شکنی مفاسد اخالقی، موجبات سلب اعتماد مردم از آنها به عنوان 

1.  کریم مجتهدی، غرب زدگی، پایگاه بصیرت، ۲ خرداد 13۸9.

خادمین کشور را فراهم می آورد. از مهمترین 
مفاسد اخالقی که مسئولین نظام را تهدید 
می کند، دچارشدن به مقوله استبدادرای و 

کبر و غرور است. 
تقوای سیاسی ایجاب می کند که مسئوالن 
بر پذیرش  و عالوه  نداشته  رأی  استبداد 
خطاهای خود، مسیر حل مشکالت را با 
مشورت دیگران و توجه به خواست مردم 

در پیش بگیرد.  
محل  هیچگاه  باتقوا  مسئول  همچنین 
به چشم منبع سرمایه  را  مسئولیت خود 
و  نکرده  نگاه  خود  خانواده  و  خود  برای 
و  زراندوزی  و  ملی  فساد  به  را  دامنش 

احتکار آلوده نمی کند.۲

ب( ساختارها

یک: صلب بودن ساختار بروکراسی غربی

اداره امور یک سازمان گسترده و بزرگ امری 
است بس پیچیده و مشکل که به آسانی 
مواقع  در  را  آن  مشکالت  کلیه  نمی توان 
معین و مشخص دریافت نموده و با تجزیه 
را  آنها  خاص  سیاست های  و  تحلیل  و 
بوروکراسی   ، وبر رفع و رجوع نمود؛ ماکس 
را طرح ایده آلی معرفی کرد که تحقق نظم، 
تخصص محوری و اجرای کامل قانون را در 

جامعه تضمین  می نماید.
به   » »بورو کلمه  دو  از  بوروکراسی 
به  »کراسی«  و  دولتی  سازمان  معنای 

و اسبتداد رای مسئوالن،  ۲.  رضا استادی، بی تقوایی 
خطبه های نماز جمعه قم، 14 مهر 1391.

ت 
 مل

ت و
دول

 
ن ی

�
ت ب

س
س

یس گ
شنا

ب 
سی

مگ آ
سو

ل 
ص

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

01  
هر

/ م
 4

ه 3
ار

شم

69



است.  شده  تشکیل  اداره کردن  معنای 
بوروکراسی وظایف عملیاتی بسیار منظم 
و تکراری را از طریق فرآیند تسلط قوانین 
در  انسان ها  برای   ، کار تقسیم  و  ُصلب 
نظر گرفته و از آنها ماشین هایی غیرقابل 

خطا می سازد. 
در حال حاضر مدل مدیریتی بوروکراسی 
کشورهای  در  تنها  نه  دیوان ساالر  یا 
نقاط  اکثر  در  بلکه  پیشرفته  صنعتی 
جان به اجرا درآمده و تاثیرات خود را روی 

فرهنگ عمومی جوامع می گذارد.1
 ، ، کاغذبازی های وقت گیر امور کسالت آور
کارگزاران عبوس، عدم انعطاف در شرایط 
فسادزای  بسترهای  همچنین  و  خاص 
باعث  غربی  بوروکراسی  مدل  در  موجود 
شده تا امروزه مردم زیادی در اقصی نقاط 
جهان نسبت به این مدل حکومت داری 
نقد داشته و به دنبال راهی برای خروج از 

این وضعیت باشند. 
کلی بر نگاه  که این نقدها به طور  اگرچه 
یک  مثابه  به  انسان  به  غرب  فرهنگ 
که  دانست  باید  ولی  است،  وارد  ماشین 
اجرایی کردن این مدل در چهاردهه بعد از 
انقالب اسالمی در ایران، بیشتر از فایده، 
کارکردهای منفی در جهت فاصله گرفتن 
برجای  حاکمیت  دولتی  بدنه  از  مردم 

گذاشته است. 
تسلسل وار  سیر  در  شهروندی  وقتی 
گیر میفتد و به نتیجه  فرآیندهای اداری 
مطلوب دست نمی یابد، این را صرفا به 
معنای ناکارآمدی آن سیستم تلقی کرده و 

تا حد امکان از آن فاصله می گیرد. 

جای  به  اقتدارگرایی  استقرار  دو: 
قانون گرایی

مهمترین  از  یکی  می توان  جرات  به 
سه گانه  قوای  در  ساختاری  آسیب های 
یا  فردمحوری  را،  ایران  در  دولتی 
اقتدارگرایی دانست؛ مردم وقتی می بینند 
به  مامور  خود  که  دولت  اصحاب  که 
قانون  بر  نظارت  و  اجرا  یا  قانونگذاری 

 ، 1.  مرجان بکایی و دیگران، بوروکراسی در عصر حاضر
نشریه مدیریت اداری مالزی، 1۵ آذر 139۵.

هستند، قوانین را در مواجهه با دو مدل از ارباب رجوع، به دو صورت تفسیر می کنند، به 
طور طبیعی هم به قانون و هم به مجریان آن بی اعتماد می شوند. 

افراد مختلف به دلیل جایگاه سیاسی و  یا مجازات بین  فرق گذاشتن در اجرای قانون 
اجتماعی آنان، مهمترین جلوه اقتدارگرایی در سیستم دولتی است که می تواند موجبات 

گسست میان مردم و حاکمیت را فراهم آورد. 
در هر جامعه ای این فقط شهروندان نیستند که باید مطیع قانون باشند بلکه دولت مردان و 

شهریاران نیز باید با اطاعت از قانون، محرک شهروندان برای اجرای قانون باشند.۲ 
تا قبل از انقالب اسالمی به دلیل اینکه دولت ها و حکومت های غیرشرعی حاکم بودند، 
مقبولیت الزم را نزد مردم نداشتند لذا قانون گریزی نوعی مبارزه و دهن کجی به دولت ها 

شمرده می شد؛ 
و  الهی  احکام  به  پشت کردن  واقع  در  قانون گریزی  اسالمی،  جمهوری  حکومت  در  اما 

همچنین مدل سیاسی است که خود مردم آن را با اختیار انتخاب کردند. 
اگر قرار باشد که بخاطر منفعت اشخاص، قانونی زیر پا گذاشته شده یا تفسیر تازه ای از 
آن شکل بگیرد، قانون گریزی، بی نظمی و کم فروشی در تمام بافت جامعه رواج پیدا کرده و 

فضای امن و بستر آرامش شهروندان به خطر خواهد افتاد.3

سه: نماینده نداشتن اقشار جامعه در ساختارها

یکی از مهمترین مسیرهای ارتباطی مردم و حاکمیت در دوران معاصر به دلیل ازدیاد 
جمعیت و پراکندگی سرزمینی، حضور نمایندگانی از جانب اقشار و گروه های مختلف 

مردم در ساختار دولتی است. 
بر  عالوه  و  کرده  بازی  را  کمیت  حا و  مردم  بین  میانجی  نقش  درواقع  نمایندگان  این 
در  نیز  را  شهروندان  اقناع سازی  فرآیند  مسئولین،  گوش  به  مردم  مطالبات  رساندن 

تحوالت سیاسی و اجتماعی تسهیل می نمایند. 
مصادیق  مهمترین  مردمی،  مختلف  جنبش های  و  اتحادیه ها  اصناف،  انجمن ها، 

حضور این نمایندگان در بستر ساختارهای دولتی به شمار می روند. 
افراد حاضر در این جمع ها از بین خود مردم و توسط آنان انتخاب شده و در جلسات مهم 

دولتی به منظور تصمیم گیری در باب مسائل مختلف جامعه حضور به هم می رسانند.4 
از آسیب های جدی در بدنه دولتی موجود در ایران امروز می توان به نماینده نداشتن اقشار 
مختلف جامعه در ساختار حکومتی اشاره کرد؛ این مساله مهمترین ادعای افرادی است 

که در سالهای اخیر به اعتراض علیه اقدامات دولتی حاکمیت پرداختند. 
این افراد که اغلب از قشرهای مختلفی همچون کارگران، فرهنگیان، مهندسان، تاکسی داران 

۲.  سیده لیال موسوی، فرهنگ سیاسی، فردیت و بازتولید اقتدارگرایی در ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره 
3۷، بهمن 139۵.

3.  جواد مقیمی، نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه، فصلنامه 
مطالعات فقه اقتصادی، شماره 1۰، تابستان 14۰۰.

4.   محمد حسین بحرانی، اقشار اجتماعی در ایران وروش های تشخیص آنها، وبسایت انجمن جامعه شناسان ایران، 
۲۰ اردیبهشت 139۵.

را،  ایران  در  دولتی  سه گانه  قوای  در  ساختاری  آسیب های  مهمترین  از  یکی 
فردمحوری یا اقتدارگرایی دانست؛ مردم وقتی می بینند که اصحاب دولت که خود 
مامور به قانونگذاری یا اجرا و نظارت بر قانون هستند، قوانین را در مواجهه با دو 
مدل از ارباب رجوع، به دو صورت تفسیر می کنند، به طور طبیعی هم به قانون و 

هم به مجریان آن بی اعتماد می شوند. 
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و یا حتی اقلیت های مذهبی هستند، نسبت به عدم حضور نماینده ای از خود در سیستم 
گله مند بوده و این مساله را مهمترین دلیل بر عدم وصول  کشور  اجرایی و قانون گذاری 

مطالباتشان می دانند. 
آنها به درستی معتقدند که تا نماینده صالحی در میان نباشد، خواسته های آنان به گوش 

مسئولین نرسیده و طبیعی است که راه حلی نیز برای آن پیش بینی نخواهد شد.

چهار: عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف

یکی از مهمترین آسیب های ساختاری که موجب نارضایتی مردم و فاصله گرفتن آنان 
کمیت می شود، عدم وجود هماهنگی بین نهادهای مختلف برای حل مسائل  از حا

کشور است. 
بر  و فعل دستگاه های مختلف دولتی عالوه  هماهنگ نشدن و عدم تطبیق خواست 
خسته کردن مردم، آسیب های زیادی را در امر اداره کشور وارد کرده و مسائل مهم جامعه را 

به تعویق می اندازد. 
برای مثال اگر نهاد اقتصادی یک جامعه با نهادهای دیگری مثل سیاست یا حتی روحانیت 
دینی تضاد فکری یا عملی داشته باشد، خسارات جبران ناپذیری متوجه سیستم اجرایی و 

قضائی آن کشور خواهد شد. 
نهادهای مختلف یک سیستم به مثابه اعضای یک خانواده هستند که اگر قول و فعلشان 

همدل نباشد، کارآمدی آن سیستم زیر سوال خواهد رفت. 
، بخش های دیگر  اگر دیپلماسی سیاسی یک جامعه نتواند قبل از مذاکره با کشوری دیگر
دولتی و حاکمیتی را مجاب سازد، در واقع فعلش به شکست انجامیده و خسارت این 

عدم هماهنگی متوجه مردم خواهد بود.1 
از آسیب های ساختاری جدی که در چهاردهه گذشته بارها و بارها مشکالتی را در جامعه 

ما فراهم آورده، همین عدم هماهنگی و هم صدایی نهادهای مختلف با یکدیگر است. 
به دفعات شاهد آن بوده ایم که مجلس قانونگذاری کشور به دنبال تصویب قانونی است 

1.  محمود صفارزاده، اصلی ترین چالش، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی است، روزنامه فرهیختگان، 1۸ مرداد 
.14۰1

قوه  یا  دولت  مثل  دیگر  نهادهای  که 
فعلی  یا  ندارند؛  آن  با  موافقتی  قضائیه 
انجام  جامعه  در  دولتی  مجریان  که 
داده و نهادهای مختلف آن را منافی با 
یا  و  می دهند؛  تشخیص  نظام  مصالح 
حتی سخن و فعل برخی از مسئولین که 
حساسیت های نظامی و امنیتی جامعه 

را به خطر می اندازد. 
این تضادهای فکری و عملی، هم زمان 
تاخیر  به  را  اقدامات  از  بسیاری  انجام 
سردرگمی  دچار  را  مردم  هم  و  می اندازد 
دولتی  و  اداری  امور  انجام  برای  زیادی 

خود می نماید.

پنج: ضعف در اجرا و القای عدالت 

مهم ترین عامل قدرتمندی که حاکمیت 
مردم  رضایت  آن  از  استفاده  با  می تواند 
در  عدالت  برپایی  کند،  تامین  را  خود 
تمام ساختارهای قانون گذاری، اجرایی و 

قضائی است. 
اگر مردم سیستم حکمرانی جامعه خود را 
بر مدار عدالت تصور کرده و تبعیضی در 
آن مشاهده نکنند، همواره فاصله خود با 
دستگاه های دولتی را کم کرده و در جهت 

ارتقای آن تالش می کنند. 
عدالت به طور کلی در دو ساحت تعریف 
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می شود؛ یک ساحت »عدالت واقعی« و 
دیگری »عدالت ادراکی« است. عدالت 
نظامات  عادالنه  چینش  همان  واقعی 
اجتماعی و تقسیم برابر منابع بین مردم به 

منظور شکوفایی استعداد آنان است؛
اما عدالت ادراکی تصوری است که مردم 
در  عدالت  وجود  عدم  یا  وجود  باب  در 

ساختار حاکمیتی خود دارند.
خصوص  و  عموم  دو  این  بین  رابطه 
است  ممکن  یعنی  است؛  من وجه 
حکم فرما  جامعه ای  در  واقعی  عدالت 
ارزیابی  را مطلوب  اما مردم شرایط  باشد 
ساختار  همچون  بالعکس  یا  و  نکنند 
جامعه هند که عدالت واقعی در آن وجود 
وضعیت  آن  به  نسبت  مردم  ولی  ندارد 

راضی به نظر می آیند.
در کشور ما به نظر می رسد که در چهاردهه 
ساحت  دو  هر  در  آسیب هایی  گذشته 

عدالت مالحظه می شود:
1. عدالت واقعی

شعار  اصلی ترین  که  می دانند  همه 
و  استبداد  بین بردن  از  اسالمی،  انقالب 
برپایی ساختار سیاسی عادالنه برای اداره 

جامعه ای عدالت پایه بوده است؛
این شعار اگرچه در بسیاری از موارد ظواهر 

خود را نمایان ساخته، اما به دلیل ضعف های مدیریتی افراد و غلط بودن چینش برخی از 
مناسبات، در مواردی نیز به ضد خود تبدیل شده است.

 ، کشور شغلی  و  تحصیلی  قانون گذاری  سیستم  در  رانت محور  مولفه های  وجود 
و  طبقاتی  اختالف  تشدید  به  دولت ها  بانکی  و  اقتصادی  سیاست های  منتهی شدن 
مصلحت سنجی های مختلف در مجازات قضائی آقازاده ها، مهمترین مصادیق نقض 
عدالت واقعی در سیستم های دولتی کشور ما هستند که بیش از هرچیزی مردم را آزار داده 

و آنها را نسبت به حاکمیت بدبین می نماید.1 
2. عدالت ادراکی

گزافه نیست اگر معضل عدالت ادراکی را در جمهوری اسالمی پررنگ از عدالت واقعی 
بدانیم؛ امروزه یکی از مهمترین مشکالت سیستم های دولتی ما عدم توانایی اقناع  مردم 
خود  اقناع  قدرت  دولت،  که  زمانی  است.  حکمرانی  امور  در  عدالت  اجرای  به  نسبت 
را از دست می دهد، پرونده  هیچ اختالف نظری در باب عدالت مختومه نخواهد شد و 

به تدریج، اختالف بر اختالف انباشت شده و روابط ملت و حکومت به تیرگی می گراید. 
در چنین اوضاع و احوالی، وقتی رویدادی ناگوار رخ می دهد، جامعه در اثر بی اعتمادی به 
نظام سیاسی، هرگونه توضیح مسئولین و حتی مستندات را مخدوش می داند. بحران اقناع، 
یعنی شهروندان، وجود عدالت در سیستم حکمرانی را باور نکرده و حاکمان هیچ راهی 

برای اثبات ادعای شان در اختیار ندارند. 
این بحران نشان می دهد که پیش از این، کاخ اعتماد مردم به منزله  ضرورتی بنیادین، به 

تیشه  بی خردی سیاسی یا رسانه ای فروریخته است.۲ 

شش: ناکارآمدی سیستم اقتصادی

مشکالت معیشتی و معضالت اقتصادی چالش مشترک همه جوامع و شاخصی مهم 

1.  محسن اسماعیلی، عدالت اجتماعی و انقالب اسالمی، وبسایت خبرآنالین، ۲1 بهمن 14۰۰.
، ۲6 آبان 139۸. ۲.  سیدجواد میری، اقناع افکار عمومی؛ الزمه سیاست گذاری های کالن، خبرگزاری مهر
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که  از همین روست  در سنجش رضایت مندی مردم و قشرهای مختلف است؛ شاید 
در سال های اخیر شعار سال رهبری کامال منطبق بر این مباحث و متمرکز بر مشکالت 
اقتصادی، شغلی، تولیدی و مصرف بهینه بوده است؛ تاکید ایشان بر رونق اقتصادی، 
اقتصاد مقاومتی، رشد تولید و حمایت از کاالی ایرانی ناظر بر ارتباط قطعی بهبود اقتصاد و 

نزدیکی مردم و مسئوالن است. 
در بحث اقتصاد و معیشت، در کنار مباحث تحریمی و کمبودهای تحمیلی، شاخص 
کارآمدی نظام نقش بسیار مهمی در امیدآفرینی و کاهش شکاف بین مردم و مسئوالن دارد؛ 
مشکل مدیریت و کارآیی فراتر از یک قوه و دستگاه خاص است و دامنه آن به همه بخش ها 

و رویه های خرد و کالن جامعه برمی گردد. 
کارآمدی اکنون نه تنها باعث رشد اعتماد مردم به نظام می شود بلکه در مباحث سیاسی 
از مهمترین  و مقبولیت به حساب می آید.برخی  نوین، شاخص مهمی در مشروعیت 

1: ریشه های ناکارآمدی اقتصادی سیستم های دولتی در چهاردهه گذشته عبارتند از
1. نفت پایه بودن اقتصاد

»اقتصاد نفتی« ساختاری معیوب، شکننده و ناپایدار است که منشا و سرنوشت عموم 
تصمیمات و اقدامات مردمی را به منابع دولتی گره می زند و سبب می شود که کیفیت و 
کمیت عملکرد و توان نهادهای مدنی، متناسب با وضعیت مالی دولت، به منصه ظهور 

رسیده و عینیت یابد.
رشد  بر  را  راه  می بیند،  عمومی  مشارکت  از  بی نیاز  را  خود  نفتی«  »اقتصاد  که  آن جا  از   
در  مدنی  سازمان  میان  تفاوتی  میان،  این  در  و  می بندد  مدنی  جامعه  فعالیت های 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و یک سازمان خیریه فعال 
در حوزه کودکان کار یا محیط زیست، به همان سرنوشت و همان تضییقاتی دچار می شود 

که گریبان گیر احزاب سیاسی اپوزیسیون است. 
گاه است که بخش  »اقتصاد نفتی« با »بخش خصوصی« خصومت ذاتی دارد و به خوبی آ
خصوصی واقعًا مستقل از حکومت، مادر نهادهای جامعه مدنی و پیش نیاز ساختارهای 
نظارتی مردمی در هر جامعه ای است و به میزان رشد بخش خصوصی، ظرفیت اقتدارگرایی 

و انحصارطلبی و فرصت طلبی و فسادپروری کاهش پیدا می کند. 
، با آلوده ساختن بخش خصوصی به محافظه کاری و فساد و شبه دولتی گرایی،  از این رو
مانع از رشد کالن جامعه مدنی و حمایت بخش خصوصی از سایر سازمان های سیاسی و 

اجتماعی می شود.
2. فرار مالیاتی طبقات مرفه

مالیات در کنار نفت، یکی از مهمترین منابع اقتصادی دولت ها برای ادراه جامعه است. 
بعد از گذشت چهاردهه از انقالب اسالمی ما هنوز توانایی اخذ مالیات عادالنه را نداشته 
و عموما از طبقات متوسط به پایین و حقوق بگیران مالیات گرفته و طبقات مرفه را رها 

، بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاست گذاری در ایران، فصلنامه سیاست گذاری  1.  سعید عطار
عمومی، شماره اول، فروردین 1394.

ثروتمند،  طبقات  مالیاتی  فرار  می کنیم. 
تاراج  به  را  ملی  ثروت  از  زیادی  حجم 

خواهد برد.
3. عدم جذب سرمایه های خارجی

انکارناپذیر  واقعیت  یک  سرمایه  جذب 
برای توسعه کشور است؛ از سوی دیگر تا 
زمانی که دولت نتواند شرایط آرامی را برای 
را  سودآوری  و  کرده  فراهم  سرمایه گذاران 
برای آنان تضمین نماید، خبری از جذب 

سرمایه نخواهد بود. 
موجب  سرمایه  جذب  در  شکست 
ناکارآمدی می شود چون به رشد اقتصادی 
الزم دست پیدا نکرده و مشکالتی مثل 

بیکاری، فقر و تورم ایجاد می شود.
4. عدم کنترل تورم

تورم یکی از مسائل مهم اقتصاد به شمار 
مقابله  گرو  در  نظام  کارآمدی  که  می آید 
منابع  به  اتکا  عدم  است.  آن  با  موفق 
داخلی، کمک نگرفتن از منابع خارجی و 
عدم برنامه ریزی صحیح برای سامان دادن 
اقتصادی  رشد  جینی،  ضریب  تورم،  به 
فعالیت های  تا  شده  باعث  بیکاری،  و 
تورم  بر  دولتی،  اقتصادی  نظام  مختلف 
پیشین افزوده و همین مساله سفره مردم 

جامعه را کوچک و کوچک تر کند. 

هفت: وجود نهادهای موازی 

مدیریتی  آسیب های  مهمترین   از  یکی 
مشکالت  که  ما  کشور  در  ساختاری  و 
متعددی را به وجود می آورد، موازی کاری 
که  است  پرتکراری  نهادهای  وجود  و 

اقداماتشان عینا شبیه هم است. 
ساختارهای  با  موازی  نهادهای  ایجاد 
پایه ای و اصلی دولتی همچون وزارتخانه ها 
اساس  بر  و  جنگی  و  انقالبی  شرایط  در 
به  احتیاج   که  گرفت  شکل  نیازهایی 
تحرکی باالتر از نرخ معمول بازدهی اداری 

وجود داشت؛ 
مانند کارکرد مطلوب جهاد سازندگی که 
در دوره اول انقالب با ضرورت فقرزدایی 
مناطق  و  روستایی  آبادای  و  عمران  و 
توسعه نیافته با فرمان معمار انقالب امام 
خمینی)ره( شکل گرفت و بسیار کارآمد 

سازمان  و  مجلس  نظارت  مشمول  که  حاکمیتی  موازی  و  هم کارکرد  نهادهای   
از  انحراف  مستعد  ندارند،  رسانه ها  برای  گشوده ای  درهای  و  نیستند  بازرسی 
ممکن  کار  مدبرانه ترین  آنها  پاسخگوکردن  و  ادغام  لذا  اولیه اند؛  ماموریت های 
است.  نهادهای موازی در مأموریت های مشابه، تغافل و تکرار و بودجه خواری 
ایجاد می کنند. همپوشانی با وزارتخانه های پاسخگوی زیر نظر دولت از مهم ترین 

معضالتی هستند که نهادهای غیرپاسخگو در نظام اداری ایجاد کرده اند.
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بود و البته بعدها در ترکیبی نامتجانس 
کشاورزی  وزارت  با  اشکال  و  نقد  پر  و 
در  را  آن  مشهود  خالء  تا  گردید  ادغام 
آینده پروژه های جهادی- دانشجویی و 

بسیج پر کنند.
کمیت  حا امروز  وضعیت  در  اما 
خود،  کارآمدی  و  کی  چاال برای  باید 
کنار  را  بی بازده  و  کم تاثیر  نهادهای 
گذاشته و از انباشت و احتکار سرمایه 

جلوگیری نماید. 
که بعضی از این نهادها را  لذا بجاست 
سرمایه  تا  کرد  منحل  را  بعضی  و  ادغام 
از  و  افتد  بکار  تولید  چرخه  در  آنان 
کن به جریانی  از حالت سا آنان  سرمایه 
فزاینده  تورم  و  تحریم  دوره  در  پرشتاب 

اداری به گردش درآید. 
کمیتی  حا موازی  و  هم کارکرد  نهادهای 
سازمان  و  مجلس  نظارت  مشمول  که 
گشوده ای  درهای  و  نیستند  بازرسی 
انحراف  مستعد  ندارند،  رسانه ها  برای 
ادغام  لذا  اولیه اند؛  یت های  مامور از 
کار  مدبرانه ترین  آنها  پاسخگوکردن  و 

ممکن است.  
یت های مشابه،  نهادهای موازی در مأمور
ایجاد  بودجه خواری  و  تکرار  و  تغافل 
وزارتخانه های  با  همپوشانی  می کنند. 
مهم ترین  از  دولت  نظر  زیر  پاسخگوی 

کرده اند. در پروسه  که نهادهای غیرپاسخگو در نظام اداری ایجاد  تی هستند  معضال
و روند ترکیب یا انحالل نهادها تبدیل قدرت سیاسی ایجادشده ناشی از تمرکز سرمایه 
و عدم پاسخگویی و نظارت افکار عمومی، به قدرت اقتصادی مولد می تواند منجر به 

ایجاد تحولی اقتصادی شود و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد.1

هشت: تقلیل جمهوریت به انتخابات

واژه جمهوریت در معرفی نظام حاکم بعد از انقالب اسالمی ناظر به نقش مردم در تمام 
مسائل مربوط به جامعه است؛ امام خمینی)ره( مسئولیت مردم را نه صرفا حاضرشدن 
در پای صندوق های رای بلکه بسیار فراتر از این می دانستند و از همین رو آنها را همه کاره 

نظام می خواندند. 
رفته رفته با اتمام جنگ تحمیلی حضور مردم در عرصه های مختلف اجرایی و دولتی 
کم رنگ شده و مفهوم جمهوریت به حضور مردم پای صندوق های رأی در انتخابات 
مختلف تقلیل یافت؛ غافل از آنکه عدم حضور مردم در بسترهای اجرایی، به طور طبیعی 
حضور آنها در انتخابات را نیز کم رنگ خواهد کرد و به فاصله بین آنها و حاکمیت منجر 

خواهد شد. 
مردم،  اختیار  در  رسانه های  و  مردمی  احزاب  صنفی،  فعال  اتحادیه های  حضور  بدون 
جمهوریت به معنای واقعی آن معنا پیدا نخواهد کرد و اگرصرفا به برگزاری انتخابات تقلیل 
یابد، مقدمات حرکت های پوپولیستی و نمایشی را برای دولت مردان فراهم می آورد که این 

خود مهمترین مورد فاصله اندازی بین مردم و حاکمیت است.۲

ج( نرم افزارها و الگوهای عملیاتی

یک: ابهام در معنا و معیار توسعه

، ابهام در معنا و  یکی از مهمترین مشکالت موجود در بدنه مدیریتی کشور در ده های اخیر
معیارهای توسعه یافتگی است. دولت ها و قانون گذاران در دوره های مختلف با دلسوزی 
نسبت به عقب افتادگی وضعیت جامعه بخاطر جنگ و تحریم، سیاست هایی را پیشنهاد 

می دهند تا به قول خودشان، کشور را یک قدم به توسعه نزدیک نمایند. 
این افراد غالبا تعریف خود از توسعه را از گفتمان اروپایی و آمریکایی اخذ کرده و با همان 

معیارها، شرایط جامعه ایرانی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند؛ 
فارغ از اینکه اوال این سیاست ها در بسیاری از موارد با شرایط و فرهنگ کشور ما همخوانی 
نداشته و عوارض غیرقابل جبرانی را به همراه می آورد؛ ثانیا در مورد اصل تعریف توسعه یا 
معیارهای مطرح شده برای آن، اختالف نظری و علمی وجود دارد که نمی توان صرفا به یک 

قرائت اکتفا کرد. 
همین ابهام در معنا و معیارهای توسعه در موارد زیادی، سیستم مدیریتی کشور را در نظر 

مردم ناکارآمد جلوه داده و باعث فاصله گیری آنها از حاکمیت می شود.
در دهه هشتاد میالدی قرن بیستم مجموعه سیاست های کالنی از طرف بانک جهانی و 
صندوق بین الملی پول برای ثبات اقتصاد جهان به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد 
شد که سیاست های تعدیل ساختار نام داشت و در ایران هم توسط مسئولین امر اجرا 
، خصوصی سازی، کوچک کردن دولت،  شد؛ سیاست هایی از قبیل یکسان سازی نرخ ارز
آزادسازی قیمت ها و هدفمندی یارانه ها اجرایی که همه باعث ایجاد مشکالت عدیده ای 

در اقتصاد و شرایط کشور شد. 

، 3۰ دی 139۷. 1.  عماد افروغ، ادغام یا انحالل برخی نهادها، وبسایت انصاف نیوز
۲.  مناظره محمدرضا خاتمی و غالمرضا مصباحی مقدم، جمهوریت در نظام اسالمی، روزنامه اعتماد، 1۵ اسفند 139۵.
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به طور مثال سیاست آزادسازی در برنامه های توسعه، تورم متوسط ۵ /19 درصد سالیانه 
را در یک دوره طوالنی بر مردم تحمیل کرد. این نرخ تورم به معنای تضعیف مدام ارزش 
و  ضعیف  طبقات  به  متوسط  طبقات  سوق دادن   ، فقیر طبقات  تضییق  ملی،  پول 

ثروتمندکردن اغنیا و در واقع ایجاد شکاف طبقاتی است.1 

دو: تحریف ارزش های دینی

از دیگر آسیب های نرم افزاری موجود در جامعه امروز می توان به مساله تطور فرهنگی و 
تغییر ارزش های مذهبی اشاره کرد. کشور ما به دلیل برخورداری از فرهنگ و تمدن کهن 
ایرانی ـ اسالمی ، اصالت نژادی، وسعت سرزمین، کمیت و کیفیت جمعیت، امکانات 
نظامی، اقتدار سیاسی، نفوذ منطقه ای و بین المللی، منابع طبیعی، سرمایه اجتماعی، 
یکپارچگی انسجام ملی و مهم تر از همه تمسک به فرهنگ و مکتب اهل بیت و التزام  
به نظریه والیت فقیه، الگویی مترقی و متعالی برای کشورهای اسالمی و عامل مهمی در 
بیداری و خیزش ملت های اسالمی منطقه است و از همین رو دشمنان ما کانون حمالت 

نرم و براندازانه خود را متوجه این کشور کرده اند؛ 
آنها برای دورساختن مردم از دین، از انواع راه ها و شیوه های ممکن برای تضعیف باورها و 
اعتقادات دینی مثل آرایش تولیدات فرهنگی غرب، اشاعه فساد و ابتذال و بی بندوباری، 
تخریب و ترور شخصیت های دینی و مذهبی، تاکید بر ناسازگاری میان قول و عمل مدعیان 

دین، تحریف جایگاه خانواده و القای شبهه در مورد احکام دینی استفاده می کنند.۲
از سوی دیگر به دلیل استقرار حکومت دینی در ایران و حضور افراد و ارزش های دین مدار 
در بدنه حاکمیت، فاصله گرفتن مردم از ارزش های دینی، نتیجه ای جز فاصله گرفتن آنها 
از حاکمیت و قوانین برگرفته از موازین اسالمی به همراه نداشته و نافرمانی های اجتماعی و 

مدنی زیادی را رقم می زند؛ 
قانون  به  جوانان  اعتراض  و  اخیر  اتفاقات  جریان  در  را  مساله  این  جلوه های  از  یکی 
قوانین  اینگونه مسائل، جوانان چون  اجباری بودن حجاب می توان مالحظه نمود. در 
اصرار  می کنند،  تلقی  ضدارزش  دشمن،  تبلیغات  تاثیر  تحت  را  دینی  ارزش های  و 
آن  مقابل  در  و  کرده  تلقی  فرهنگی  استبداد  و  تحمیل  مثابه  به  را  آنها  بر  کمیت  حا

ایستادگی می کنند. 

سه: رواج تفکرات سکوالر توسط روشنفکران در جامعه

یا  رواج مساله سکوالریسم  تیر دشمن  و اعتقادات دینی، دومین  باورها  از تخریب  پس 
همان جدایی دین از امور اجتماعی و سیاسی است. امروزه به جرات می توان گفت که 
ریشه ای ترین و زیربنایی ترین کاری که دشمنان خارجی و داخلی برای براندازی حاکمیت 
سیاسی ایران انجام می دهند، تحریک روشنفکران و نخبگان جامعه برای القای تفکرات 

سکوالر به مردم جامعه است. 
در حکومتی که بر اساس یگانه انگاری دین و سیاست شکل گرفته و جوهره آن را برآمدن 
ارزش های دینی در  و  از دین تشکیل می دهد، اعتراض به حضور حاکمیت  سیاست 

مسائل اجتماعی، در واقع به معنای فاصله گرفتن از اصل نظام است. 
اگر حکومت دینی حکومتی است که از صدر تا ذیل آن بر اساس دین تعریف می شود، 
بهترین راه مقابله با آن ارائه تفسیری از دین است که سیاست و اداره جامعه را در دست 
هر کس برتابد و دخالت دین در سازو کارهای حکومت و جامعه را نیز نپذیرد؛ دین را امری 

1.  مختار قادری، توسعه چیست و شاخص های توسعه کدامند؟، وبسایت دنیای اقتصاد، ۸ اسفند 1391.
۲.  اهداف و ویژگی های جنگ نرم،  پایگاه اطالع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، حجت االسالم و المسلمین 

عیسی زاده مدیر گروه فرهنگ نامه های قرآنی، ۲1 خرداد 1393.

از  را  جامعه  و  بداند  جهانی  آن  و  فردی 
قلمرو الزامات دینی خارج سازد.3

در  سکوالر  تفکرات  امروزه  متاسفانه 
بخش های مختلفی از کشور ما همچون 
دانشگاه ها، رسانه های و حتی نهادهای 
ظاهر  به  برخی  توسط  دولتی  و  فرهنگی 
زیادی  جوانان  و  شده  تبلیغ  روشنفکر 

تحت تاثیر آنها قرار می گیرند. 
اثبات جوهره اصلی سکوالریسم در منظومه 
فکری مردم کافی است تا آنها را هم نسبت 
به حضور نیروهای حاکمیتی در عرصه های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی و هم نسبت 
به حضور متولیان دینی در بدنه مدیریتی و 

سیاسی کشور، بدبین نماید. 
از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
آسیب های  به  خود  غربی،  تئوری پردازان 
و  اجتماعی  عرصه های  از  دین  حذف 
سیاسی در غرب بعد از جریان رنسانس 
اعتراف کرده و به دنبال منبع قابل اعتمادی 
برای فرهنگ سازی و ضمانت بخشی به 

قوانین حکومتی می روند. 

به روزنبودن  و  تکنولوژی  چهار:رشد 
متدهای حکمرانی

حاکمیت  بین  فاصله  در  بعدی  آسیب 
و  تکنولوژی  و مردم، پیشروی سریع علم، 

3.  محمد حسن قدردان قراملکی، سکوالریسم در اسالم 
و مسیحیت، انتشارات بوستان کتاب قم، 13۸۰.
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متدهای مدیریتی است که به طور روزانه یا 
هفتگی، نظریات جدیدی را به مردم جوامع 

ارائه می دهد.
کثرت  دلیل  به  تحوالت،  این  از  گاهی  آ
از  است؛  دشوار  بسیار  امری  سرعت،  و 
سوی دیگر برخی تکنولوژی ها و نظریات 
گفتمان  با  علمی  جدید  روش های  و 
کم بر فرهنگ کلی جامعه همخوانی  حا
که  است  طبیعی  رو  این  از  و  نداشته 
کامال  نتوان وضعیت مدیریتی موجود را 
جدید  تولیدات  و  کشفیات  بر  منطبق 

بین المللی دانست. 
جدید،   متدهای  و  تکنولوژی ها  ظهور 
طبیعتا انتظارات مردم و مخصوصا نسل 
باال  جامعه  مدیریتی  سیستم  از  را  جوان 
برده و توقعات آنها را نسبت به حاکمیت 

تغییر می دهد.
تولید  با  امروز  غربی  رسانه های 
از  سریال ها،  و  فیلم ها  باکیفیت ترین 
مدیریتی  روش های  و  ارزش ها  نظریات، 
خود پرده برداشته و آن را به رخ مخاطب 

ایرانی می کشند؛ 
ایرانی  جوان  که  است  طبیعی  رو  این  از 
که  کشور  مدیریتی  سیستم  به  نسبت 
انقالب  ارزش های  همان  بر  منطبق 
را  آن  و  کرده  اعتراض  است،  اسالمی 

ناکارآمد بداند. 
غرب  فرهنگ  که  است  حالی  در  این 
روی  تمرکز  همچون  مختلفی  دالیل  به 
عدم  و  ارزشی  نسبی گرایی  مادیات، 

اعتقاد به پشتوانه های متافیزیکی رفتار انسانی، توان تغییر آنی هر ارزش یا ضدارزشی را 
داشته و بر این اساس در هرلحظه ای امکان تغییر عملکرد سیاسی خود را خواهد داشت؛ 
گفتمان فرهنگی نظام اسالمی جایی  که این ویژگی ها در سیستم سیاسی و  در حالی 

نخواهند داشت.

پنج: خدشه دارشدن هویت ملی و دینی

که از فرهنگ غربی ذکر شد، توقع وجود هویت ثابت تحت عنوان  به دلیل  ویژگی هایی 
هویت دینی یا ملی برای انسان مدرن، امری دور از ذهن است؛ 

امروزه جوانان و نوجوانان ایرانی نیز تحت تاثیر تبلیغات فرهنگی غرب، در جهت تثبیت 
هویت ملی و دینی خود قدمی برنداشته و تعصبی روی آنها ندارند. رسانه های دشمن روزی 
با طرح مقوله پلورالیسم، هویت سازبودن دین را از حافظه مخاطبین خود حذف می کنند 
و روز دیگر با ترویج تفکرات قومیتی و ناسیونالیسمی، هویت ملی و اتحاد وطنی آنان را 

نشانه می روند. 
از سوی دیگر با آرایش مولفه های فرهنگ مدرن، سعی می کنند تا هویتی جدید برای این 
مخاطبین دست و پا کنند. بی هویتی یا هویت غیرهمجنس داشتن، هر دو به یک اندازه 

برای تربیت بشر آسیب زا بوده و او را نسبت به هر قانون و هنجاری بدبین می نماید.1 
امروزه یکی از مهمترین دالیل فاصله گیری مردم از حاکمیت در ایران، کم رنگ شدن هویت 
ملی و دینی آنهاست که تحت تاثیر عوامل مخلتفی همچون تبلیغات رسانه ای غرب، به 

وقوع پیوسته است.
، خود را ُملزم به رعایت هیچ قانونی ندانسته  سردرگمی هویتی باعث شده تا جوان ایرانی امروز

و آشکارا در مقابل ارزش های دینی یا تصمیمات دولتی ایستادگی و گردن کشی کند. 
درست به همین خاطر است که رهبر معظم انقالب نسبت به احیای هویت ملی به تمام 
نخبگان و مسئولین فرهنگی سفارش کرده و مهمترین رسالت انقالب را هویت سازی 

برای جوان ایرانی توصیف می کنند.۲

شش: رواج گفتمان دو قطبی سازی در جامعه

بی تردید، به ُیمن بمباران بی وقفه رسانه ای دشمن علیه منافع ملی مردم ایران، امروز 
بیش از هر زمان دیگری ما به وفاق ملی و جلوگیری از اختالفات سطحی و سلیقه ای 

1.  محمد حسن عالیی، پروبلماتیک هویت ملی، کانال تلگرامی تحکیم ملت، 14 تیر 14۰۰.
۲.  بیانات در دیدار معلمان، ۲1 اردیبهشت 14۰1.
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یم. یکی از آسیب های جدی که موجب فاصله گرفتن مردم از یکدیگر و به تبع آن  نیاز دار
فاصله گرفتن از نظام می شود، دوقطبی سازی های کاذبی مثل اصالح طلب و اصولگرا یا 

ارزشی و غیرارزشی است که اختالفات زیادی را به همراه خود می آورد. 
در آیات قرآن مثل سوره منافقین، به برخی از دوقطبی سازی های واقعی و حقیقی اشاره شده 

و در آیات دیگر از اختالف افکنی بی پایه نهی صورت گرفته است. 
ضربه  واقع  در  کمیت،  حا مطلوب  دایره  از  عده ای  خارج کردن  و  مردم  دسته بندی 
سهمگینی به ارتباط آن عده با امور دولتی و مربوط به حکومت وارد کرده و عالوه بر آن، 

اختالفات بین مردمی را نیز تشدید می نماید.1 
که جناح  در وضعیت دوقطبی شدن جامعه، طرفداران هر جناح هدفشان این می شود 
فرد و همچنین حل  و توجه به صالحیت  به دست بگیرد  را  مطلوب خودشان قدرت 

معضالت جامعه مغفول واقع می شود. 
در این وضع باب انتقاد بسته شده و بسیاری از منتقدان دلسوز به دلیل حفظ مصالح یک 

جناح، سکوت کرده و چشم بر مشکالت می بندند. 
مردم و مسئولین باید بدانند که با کینه و رقابت و خط کشی های مختلف؛ مشکالت کشور 
حل نشده و صرفا وقت و سرمایه های مملکت تلف می گردد و جامعه از توسعه ای که به 

دنبال آن است، فاصله خواهد گرفت. 
اگر رمز پیروزی در اتحاد است؛ اگر حفظ و حراست از مرزها و منافع ملی به عنوان اولویت 
نخست ما از سوی همه جرایانات، به رسمیت شناخته شود، باید همه دست به دست هم 

دهند و صرفا به حل مشکالت کشور بیندیشند.۲

هفت: عدم سواد رسانه ای مردم و مسئولین

زندگی در دنیای مدرن به گونه ای باورنکردنی همراه شده با حضور و نمود رسانه های متنوع 
 ، ابزار موثر کارکرد مهم این  و  ؛ در این شرایط هرگونه بی توجهی نسبت به نقش  و فراگیر

پیامدهای خطرناکی به همراه دارد. 
تبلیغاتی  تمرکز  که  یافت  را نمی توان  انقالب اسالمی هیچ دوره ای  ابتدای پیروزی  از 
و رسانه ای دشمن بر جمهوری اسالمی نبوده و افکار عمومی مردم ایران را هدف قرار 

نگرفته باشد. 
راحتی می تواند عامل  به  تاثیر رسانه ها،  و  کارکرد  از  در چنین شرایطی هرگونه غفلت 

1.  علیرضا پناهیان، دوقطبی سازی مهم ترین عامل تضعیف کشور است، خبرگزاری شبستان، 14 مرداد 14۰1.
۲.  محمد حسن عالیی، گفتمان وفاق ملی، کانال تلگرامی جمهوریت، 1۵ فروردین 14۰1.

و  مردم  بین  شکاف  ایجاد  برای  مهمی 
کمیت باشد.  حا

مردم ما اگر ندانند که پیام های رسانه ای 
و  برساختی  تصویری  ارائه  دنبال  به 
همواره  هستند،  واقعیت  از  غیرواقعی 
پیاده نظام  نقش  نرم،  جنگ  میدان  در 
با  بر طبل مبارزه  و  کرده  بازی  را  دشمن 

کمیت می کوبند؛  حا
فرآیند  در  نیز  کشورها  دیگر  مردم 
تصویر  رسانه ها،  همین  از  تاثیرپذیری 
خود  برای  ایران  در  زندگی  از  هولناکی 
آن  درباره  تحقیق  به  حاضر  و  ساخته 
نمی شوند؛ از این رو می توان ادعا کرد که 
و  ایران  مردم  برای  امروزه  رسانه ای  سواد 
جهان از ملزومات حیاتی و مهم تر از هر 

امر دیگری است.
از طرف دیگر مسئولین دولتی نیز اگر به 
در  نشوند،  مسلح  رسانه ای  سواد  سالح 
بزنگاه ها و تحوالت اجتماعی و سیاسی، 
صحیح  خبری  واکنش  و  اطالع رسانی 
مظان  در  را  خود  و  نداشته  به موقعی  و 

بی کفایتی و ناکارآمدی قرار می دهند. 
فعالیت  با  می توانند  آنها  همچنین 
رسانه ای صحیح و کوبنده، تالش های 
ساخته  خنثی  را  دشمنان  خصمانه 
زنده  ایران  مردم  دل  در  را  امید  بارقه  و 

نگه دارند. 
و  روانی  جنگ  نوین  شیوه های  در  دقت 
»جنگ نرم« که بارها مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب بوده و در کنار آن توجه به تولیدات 
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حد  تا  می تواند  هنری،  و  فرهنگی  فاخر 
کنونی را تغییر داده  زیادی معادله نابرابر 
و شفاف سازی،  نقد  گسترش  کنار  و در 
باعث تحکیم پایه های همبستگی باشد؛ 
چه در بخش میان گروهی و چه در گستره 

رابطه مردم و مسئوالن.

هشت: عدم توجه به تکثرات فرهنگی و 
برنامه ریزی برای آنها

خط مشی گذاری اجتماعی و سیاسی در 
جامعه ایرانی، به دلیل وجود اقوام و اقشار 
آموزه های  بر  عالوه  باید  آن،  در  مختلف 
گروهی  هر  فرهنگی  اقتضائات  اسالمی، 
گرفته و متناسب با اقتضائات  را در نظر 

بومی همان گروه نیز باشد. 
در  فرهنگی  تکثرات  به  توجه  عدم 
تصمیم گیری ها، عالوه بر ایجاد نارضایتی 
به  نسبت  مختلف  مناطق  مردم  در 
حاکمیت، رقابت را از بین برده و گفتمان 
قشری از جامعه را حاکم بر گفتمان  اقشار 
دیگر می کند و این نوعی استبداد فرهنگی 
را در جهت ُحقنه سازی سبک خاصی از 

زندگی به مردم القا می کند. 
وحدت گرایی  همین  دلیل  به  درست 
فرهنگی و اجتماعی است که امروزه شاهد 
شکافی بین فرهنگ رسمی و غیررسمی در 
جامعه خود هستیم و فرهنگ رسمی ارتباط 
دیالکتیکی با عرصه تأثیر و تأثرات که مربوط 
به حیات زیست جهان مردم می شود، ندارد. 
باشیم  داشته  توقع  نباید  خاطر  به همین 
این  گوش دهند، چون  زبان  این  به  مردم 

زبان، زبان شنوایی نیست. 
البته میل به تک صدایی و تحمیل الگوی 
واحد در تصمیم گیری، فقط بالی دامن گیر 
مسئولین نبوده و در میان طیف گسترده ای 
از منتقدان و مخالفاِن وضعیت سیاسی 

موجود هم قابل مشاهده است. 
و  شکاف  این  ظهور  منصه  مهمترین 
نارواداری، امتناع گفت وگو و قطع سلسله 
که  است  حاکمیت  و  مردم  ارتباطی 
آسیب های زیادی را رویدادهای مختلف 

اجتماعی به وجود خواهد آورد.1  

1.  عماد افروغ، سیاست تکثر فرهنگی باید به رسمیت 

نه: فاصله آرمان ها با واقعیات زندگی معاصر

از  یکی  مسئولین،  عمل  و  حرف  تطبیق  عدم  و  شعارزدگی  شد،  بیان  که  همانطور 
که می تواند مردم را به سطحی از نارضایتی بکشاند؛ اما باید  آسیب های جدی است 
با  کمیت  حا آرمان های  فاصله  آن  و  دارد  وجود  نیز  این  از  عمیق تر  معضلی  دانست 

واقعیات زندگی معاصر است. 
قدرت های پوشالی استعمارگران آنقدر در چینش جهان معاصر پیشرفت داشته که هر 
بیننده ای را مسحور خود می کند؛ از این رو سخن گفتن از وعده الهی محو ستمگران 
، ممکن است برای مخاطبین  از روی زمین در حکومت الهی و عاری شدن زمین از کفر

معاصر غیرممکن به نظرآید. 
این چنین است که گسستی میان آن چه حاکمیت می طلبند و آنچه مردم می اندیشند 
پدید می آید. در مثالی دیگر جمهوری اسالمی با ادعای احیای تمدن نوین اسالمی پا به 

عرصه تولید اندیشه و علم می گذارد و آرمان خود را تولید علم دینی و بومی می پندارد؛ 
که هیمنه علوم تجربی مدرن و غربی آنچنان بر قلب و ذهن مردم  این در حالی است 

مستولی شده که سخن گفتن از این مسائل را به استهزاء می گیرند. 
فاصله داشتن آرمان های حکومت دینی با واقعیات موجود و متاثر از اقتضائات زندگی 

مدرن، باعث بدبین شدن مردم به آرمان ها و فاصله گرفتن از حاکمیت می شود. 
در این بین وظیفه نخبگان بسیار سنگین خواهد بود؛ چرا که آنان باید شکاف بین وضعیت 
مطلوب و موجود را پر کرده و امید حرکت به سمت وضعیت مطلوب را در دل مردم زنده 

نگه دارند. 

شناخته شود، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۲۲ مرداد 14۰1.

قدرت های پوشالی استعمارگران آنقدر در چینش جهان معاصر پیشرفت داشته 
که هر بیننده ای را مسحور خود می کند؛ از این رو سخن گفتن از وعده الهی محو 
، ممکن است  ستمگران از روی زمین در حکومت الهی و عاری شدن زمین از کفر
برای مخاطبین معاصر غیرممکن به نظرآید. این چنین است که گسستی میان آن 

چه حاکمیت می طلبند و آنچه مردم می اندیشند پدید می آید. 
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نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و هیأت 
تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

   دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
   تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

   آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

    انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
    پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

       معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

کاربری           عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی 
danial_basir@  در ایتا در ارتباط باشند.

شماره پیشین نشریه :

حیات 7000 ساله
جریان شناسی مواجهه با ایران باستان

 اهداف تطهیر فرهنگ ایران باستان

 جریانات باستان ستیز در جهان

 رابطه رویکرد ایرانشهری و باستان گرایی

 امتداد تمدنی ایران باستان تا زمان معاصر
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عالمه ذوفنون...
عالمه حسن زاده آملی از فیلسوفان و عارفان بزرگ شیعه است که  نزد افرادی چون مهدی الهی قمشه ای، عالمه شعرانی، عالمه 
طباطبایی و سید محمدحسن الهی شاگردی کرده است. ایشان قسمت اعظمی از عمر خود را صرف نمایش هماهنگی های 
دین، فلسفه و عرفان بوده و در این راه بیشترین تأثیر را از مالصدرا و ابن عربی پذیرفته است. وی برای نخسین بار از وحدت 
شخصی وجود به توحید َصَمدی تعبیر کرده و برای اثبات آن از واژه صمد در سوره توحید بهره برده است. عالمه حسن زاده 
آثاری در فلسفه، عرفان، ریاضی، نجوم، ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارد و برخی از آثار فلسفی و عرفانی همچون اسفار اربعه، 
اشارات، شفا و شرح فصوص الحکم را تصحیح کرده و بر آنها شرح و حاشیه نگاشته است. وی همچنین دیوان اشعاری نیز از 
خود به یادگار نهاده است. این عالم جلیل القدر در 3 مهر 14۰۰شمسی بر اثر بیماری قلبی در آمل درگذشت و در منزل شخصی 

خود در روستای ایرا، از توابع آمل، دفن شد.
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