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This study seeks to investigate the impact of religious democracy on 

improving the political engineering of the Islamic system. For this 

purpose, by descriptive-analytical method, the link between "Imam 

Guardianship, Velayat-e-Faqih guardianship and the guardianship of 

the people" as the essence, three areas of "political, cultural and 

economic power" as scope, and "trust, participation and authority" as 

the fruits of religious democracy have been introduced. The status of 

"production, distribution and enjoyment" of power in political, 

cultural and economic systems has also been assessed and the main 

strengths and weaknesses in this regard have been explored.  
 
Keywords: Religious Democracy, Political Engineering, People's 

Guardianship, Religious Guardianship, Faqih Guardianship. 

                                                 

* Assistant Professor, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense
University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) (andiseh.ar@gmail.com). 



 

 

72 

گو
ال

 ی
دم
مر

 
الر
سا

د ی
ی،
ین

 
دس
هن
س م

سا
ا

س ی
سی
یا

 
الم
اس
م 
ظا
ن

ی
 

 

  یاسیس یمهندس ینی، اساسد یساالر مردم یالگو

 ینظام اسالم

  

 01/0/88 تاریخ تأیید:              71/71/89 تاریخ دریافت:

 * یروزمندپ یرضاعل 
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 مقدمه

ی  ساالری میورد ادعیای تنیدن ،یرب، اییده     ی مردم انقالب اسالمی ایران در مقابل ایده

عنوان یکی  اکنون بهکه هم ایگونه تنها مطرح، بلکه تجربه ننود؛ به ساالری دینی را نه مردم

دلییل   الجیود بیه   طور نسبی قابل عرضه است. باای  ، بهاز افتخارات علنی ال تجربیات عنلی

ی  تر گردد ال هیم نیواقت تجربیه    ی علنی آن ،نی نوپابودن ای  ایده، جا دارد تا هم عقبه

ی  که در طرف مقابل، تندن ،رب نیز با هنیه  برای  تدریج مرتفع شود. افزالن یافته به تحقق

کند ال  ی مزیت خود پافشاری می نقطهچنان بر ای   های اخیر، همهای خود در دههرسوایی

ی  دهد. مقالهاش را افزایش می بخشی خارجی ها، اقتدار ال انسجام داخلی ال الهامبهبود رالیه

ای برنده ظاهر شود ال به جنبه پیش خواهد کرد تا به سهم خود در ای  رابطه،  حاضر تالش

ی الگیوی   رکیز میا، ارا یه   ی تن الرالد ننایید؛ نقطیه    تر پرداخته شده اسیت،  از مساله که کم

 خواهد بود.« مهندسی سیاسی نظام»ساالری دینی ال تاثیر آن در  مردم

شویم که مسیا لی  متوجه می با مرالر ادبیات ارزشنند تولیدشده پس از انقالب اسالمی، 

 اند:  تر مورد توجه بوده چون موارد زیر، بیش هم

 ی مدنی غربی، ساالری مورد ادعا در جامعهنقد مردم 
 ساالری دینی و عدم تضاد حاکمیت دین و حاکمیت مردم در آن،مفهوم مردم 
  و « سااالری مردم»وصفی )یا بسیط( بودن و اضافی )یا انضمامی( نبودن دو قید

 ساالری دینی،در اصطالح مردم« دینی»
 ساالری در غرب،ی مردم ی نظریه پیشینه 
 ایران،ساالری از صدر اسالم و در ی مردم سابقه و تجربه 
 ساااالری دیناای و مبنااای مشااروعیت )ان، اااب، ان،.اااب و     ( در نظااام مااردم

 اش تعیین تکلیف رأی یا بیعت مردم در نظام اسالمی،  تبع به
 ساالری دینی، بررسی مس،ندات روایی مردم 
  ساالری دینیتقریر نگاه مقام معظم رهبری پیرامون مبانی مردم  
ی  گرفتیه، بیر تبییی  ال توجییه اییده      هیای انجیام   طور خالصه باید گفت کیه تیالش   به

نظر نگارنیده بیا الجیود     اند. به ی رقیب تنرکز داشته ساالری دینی ال تنایز آن با نظریه مردم

گفته ال تکنیل ال تحکیم مطالب مربیو  بیه آن،    مندی پرداخت  مستنر به موارد پیشفایده

سیاالری، ال از  به الگوی مردمساالری ی مردم شایسته است تا در مسیری ایجابی از نظریه

ایرانیی   -هیای عینیی مشیارکت میردم در الگیوی اسیالمی      ای  الگو به بازطراحی ساختار
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شدنِ ای  الگیوی پیشینهادی    ای ال جهانیزمان به چگونگی منطقه پیشرفت نایل شد ال هم

 گذارد. گیری موج بیداری اسالمی، بر ضرالرت چنی  توجهی صحه میاندیشید. شکل

ی تحقیق حاضر، تبیی  نظام متغیرهایی است که جوهره، گسیتره ال   اساس مساله برای 

کیه بتیوان    ای گونیه  هیا را مشیخت سیازد؛ بیه     ساالری دینی ال نسبت بی  آن ی مردم ثنره

براساس آن، جریان قدرت در ساختارهای سیاسی، فرهنگی ال اقتصیادی را میورد بیازبینی    

ساالری دینی، تیاثیر آن را در مهندسیی   وی مردمی الگ ی حاضر ضن  ارا ه قرار داد. مقاله

 سیاسی نظام بیان خواهد کرد. 

 ساالری دینی. چیستی الگوی مردم1

 ساالری دینی. تفاوت نظریه و الگوی مردم1.1

تغییرات « تبیی ، تحلیل ال کنترل»در ای  است که قدرت « الگو»ال « نظریه»الجه شباهت 
شیان نییز در    آالرد؛ الجه تفاالتتاثیرگذار فراهم می هایموضوع را از طریق شناسایی متغیر

رسیانند. در نظرییه، اجنیال ال در الگیو     ای  است که هنی  کار را در دال سطح به انجام می
تیر  تر ال کیفیتر ال رالابط بسیطها سادهدر نظریه معنوال متغیر  تری الجود دارد؛ تفصیل بیش
شیوند. در   تر دیده میی تر ال کنّیرالابط پیچیده تر، ها متنوعشوند، اما در الگو متغیردیده می
شکل مجزا میورد تجزییه ال تحلییل قیرار      بسا اجزا یا زالایای مختلف موضوع به نظریه، چه

 ، 7980)پیرالزمنید،  خیورد  چشیم میی   تر به نگری موضوع بیشپارچه گیرد، اما در الگو، یک می

 .(749ص. ، 9ج  
ی دیی  ال میردم، الالییت ال میردم،      رابطیه  که از ساالری دینی، زمانیدر موضوع مردم

مشرالعیت رأی مردم ال مواردی از ای  دست سیخ    چیستی نقش مردم، مشرالعیت یا عدم
ی معنایی ال یا  ی یک شبکه که درصدد ارایه پردازی مشغولیم؛ اما زمانیگوییم، به نظریهمی

 ایم.به الگوسازی الارد شده آییم،  یک نظام عینی تقسیم قدرت برمی
  گونیه مفیاهیم معنیوال امکیان نیدارد؛     ته ترسیم مرز قطعی ال مشیخت بیرای ایی    الب

ی معنیایی، احصیای    خورد. منظور از شبکهتر به چشم می دلیل نیز الحدت نظر کمهنی  به

هیا الابسیته اسیت؛ در ایی       سیاالری دینیی بیه آن   مفاهینی است که تبیی  ال تحقق مردم

تیوان  گر نیز باید بررسی شوند. میالال  آییا میی   دی ی معنایی نسبت ای  مفاهیم با یک شبکه

سیاالری دانسیت کیه    الالیت فقیه ال الالیت مردم را سیه رکی  میردم    ، الالیت معصوم

ها صورت نسبت آن ی مناشی قدرت را پوشش دهد ال چیزی از آن خارج نناند؟ درای  هنه

ی  ساالری دینی چیست؟ نسیبت مجنوعیه  ی الظایف در مردم دیگر چیست؟ گستره با یک
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ای اسیت کیه    ی معنیایی  بر چنی  شیبکه  دیگر چگونه قابل تبیی  است؟ مبتنی ها با یکآن

 شود.پذیر میقضاالت پیرامون چگونگی ساختار قدرت امکان

 ساالری دینی. مبانی الگوی مردم1.1

که در جیای   -فرض عنوان پیش ها بهمقاله حاضر، تنقیح مبانی نیست، اما ذکر آن موضوع 

ترتییب   مفید است؛ چراکه بیدی   -اند بررسی ال حتی از نظر بعضی، قابل مناقشهخود قابل 

های مبنیایی در ترسییم الگیوی    نظرنقش مبنا در بنا، اجناال مشخت شده ال تاثیر اختالف

 کند. ساالری دینی امکان تعقیب پیدا میمردم

 شناسیمبنای هستی

حال حرکت اسیت ال ،اییت   سنت سرای اخرالی در  به عالم مخلوق خدای متعال است. 

 آن کنال قرب الهی است.

 شناسیمبنای انسان

دارای اراده ال قدرت بر طاعت ال عصیان پرالردگار، مکلف  انسان اشرف مخلوقات است؛ 

شیود.   به بندگی ذات حق است. کنال آدمی نیز در شدت بندگی خداالند عالم تعرییف میی  

ها شود که حضرت حق آن االلیا ی منک  میبندگی خدای متعال از طریق تبعیت از انبیا ال 

 را برگزیده است.

 شناسیمبنای جامعه

ی  تر در مسیر کنال است. در جامعیه  افزایی بیش ها برای توان جامعه حاصل رالابط انسان

شود. اسالمی ای  رالابط بر محور الالیت خدای متعال ال سپس جانشینان اال در زمی  برقرار می

مراتبی از الالییت ال تیولی در جامعیه شیکل      (17)ما ده، « الْلِیاء بَعْضٍبَعْضُهُمْ أَ» به مقتضای

 دهند. گیرد که برحسب تنوع موضوع ال سطح الالیت، ساختار اجتناعی را شکل می می

 شناسیمبنای معرفت

هیای  معرفت انسان تحصیلی، خطاپذیر، مرتبط با الاقعیت ال تحت تیاثیر عوامیل ال اراده  

معرفت، دارای سطوح مختلف اسیت. انسیان بیرای کسیب      اجتناعی ال حتی تاریخی است.

های گیری اراده بر استفاده از رالش یا ابزار مورد اعتناد، محتاج دست معرفت صحیح عالاله

  7مافوق در نظام الالیت اجتناعی ال تاریخی است.

                                                 
 است. ینید یساالرال مردم یشناسمعرفت یی ارتبا  اصل   نکته، حلقهی. هن7
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 مبنای الگوپردازی

، ابعیاد اصیلی هیر موجیود متغییری اسیت.       «زمان، مکان ال نسبت بی  زمان ال مکان»
 گسیتره   شیود. بییان جیوهره )ییا ارکیان(،     ، تعبیر ای  سه متفیاالت میی  7بر ای  مبانی مبتنی

ها در الگوی پیشنهادی ساالری دینی، به تعیی  نظام متغیرمردم  )یا سطوح( ال ثنره )یا آثارِ(
زمیان ال مکیان ال نسیبت بیی      »، برگردان «جوهره، گستره ال ثنره»شود؛ چراکه منجر می

 در الگوسازی است. « ها آن

ساالری دینی را به شکل ی مردم در ادامه، ابتدا متغیرهای هر یک از جوهره، گستره ال ثنره
 ها، الگوی پیشنهادی را ترسیم خواهیم کرد.دادن آن مجزا مطرح ننوده ال سپس از طریق ارتبا 

 ساالری دینی ای الگوی مردم. متغیره1

 ساالری دینیی مردم . جوهره1.1

ی اجتناعی جرییان   مندی مردم در اقامهپذیری ال قدرت ساالری دینی، مسئولیتجوهره مردم

ساالری دینی الگوی برتیر مشیارکت میردم در    دلیل، مردم هنی  به  ی الهی است. الالیت حقه

میزان  هر شود. بهمحور الالیت توحیدی محسوب میاز قدرت بر « مندیتولید، توزیع ال بهره»

 ها گسترش یافته است.  ی الالیت آن تر شود، دایره پذیری مردم بیش مشارکت ال مسئولیت
گیذاری  ی الالیت ی مردم به نظام قدرت نگریسته ال جنبه ساالری از دریچهگرچه مردم

پیذیری  گیذاری، الالییت  الالیتمردم را مورد توجه قرار داده است، اما قهرا رالی دیگر ای  
زمان با اعنال الالیت، تابع الالییت خیدای متعیال، الالییت      است. در نظام دینی، مردم هم

سیاالری بیا    رال میردم  هیا در عصیر ،یبیت هسیتند. ازایی      ی آن ال نناینیده  معصومی 
تنها منافات نیدارد، بلکیه    فقیه در زمان ،یبت( نه پذیری اللی پذیری )از جنله الالیت الالیت

ساالری دینی از آیات ال رالایات پذیری در نظام مردمی الالیت دیگر است. جنبه کنل یکم
 شود؛ از آن جنله آیات زیر قابل ارجاع هستند:زیادی استفاده می

 ؛(18)نساء، « یا أَیهَا الَّذِی َ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ الَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ الَأُالْلِی األَمْرِ مِنکمْ»
 ؛ (1)حشر، « آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذاُلهُ الَمَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانتَهُواالَمَا »
 ؛(011)بقره، « اللّهُ الَلِی الَّذِی َ آمَنُواْ یخْرِجُهُم مِّ َ الظُّلُنَاتِ إِلَی النُّوُرِ»
 .(99)نساء، « حَفِیظ ا مَّ ْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ الَمَ  تَوَلَّی فَنَا أَرْسَلْنَاک عَلَیهِمْ»

                                                 
، یت، تیول یی الال»مفهیوم   ،س شیده اسیت  یسی ا)ره( تینی  حسی یرالدیدمنیکه توسیط سی   «تینظام الال ی فلسفه». در دستگاه 7

زمان ال مکان ال »اساس،   یا رد ال بریگیجامعه، انسان ال معرفت قرار م  خ،ی، تاریقواعد عام هستر یال تفسل یتحل یمبنا ،«فتصر
 (.7911، یعلوم اسالم فرهنگستان)د نگردیم یمعرف یادهیهر پد یعنوان ابعاد اصل به«   آن دالینسبت ب
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داللیت دارنید ال تصیدیق     رالایات متعددی بر ضرالرت، گستره ال آثار الالیت ا نیه 

 انید. مالیل رالاییت     را با عبیادت ال معرفیت خیدا قیری  گرفتیه      دالستی ال تبعیت از امام

 که فرمود: امام باقر

 یْعِرُف 
َ

ّما َمْن ال
َ
ْلُت ُجِعْلُت ِفَداک َفَماا ِإّنَما یْعُبُد الّلَه َمْن یْعِرُف الّلَه َفأ

ُ
 ق

ا
الّلَه َفِإّنَما یْعُبُدُه َهکَذا َضاَلال

ُة َعِلی
َ

اَل َتْ ِدیُق الّلِه َعّز َو َجّل َو َتْ ِدیُق َرُسوِلِه ص َو ُمَواال
َ
ِئّماِة  (ع) َمْعِرَفُة الّلِه ق

َ
َو ااِلْئِ،َماُم ِبِه َو ِبأ

ق، 8811  )کلینای،  َو َجّل ِمْن َعُدّوِهْم َهکَذا یْعَرُف الّلُه َعاّز َو َجاّل اْلُهَدی ع َو اْلَبَراَءُة ِإَلی الّلِه َعّز 
 (245، ص  8ج

 فرمایند: آن حضرت در بیان دیگر می

 ِ
ْ

ْشیاِء َو ِرَضاا الاّرْحَمِن َتَبااَرک َو َتَعااَلی الّطاَعاُة ِل 
َ
ْمِر َو َسَناُمُه َو ِمْفَ،اُحُه َو َباُب اْْل

َ
َد َمااِم َبْعاِذْرَوُة اْْل

لااَع الّلاَه َو َماْن َتاَوّلی َفما
َ
اَل ِإّن الّلَه َتَباَرک َو َتَعااَلی یُقاوُل َماْن یِطاِع الّرُساوَل َفَقاْد أ

َ
ا َمْعِرَفِ،ِه ُثّم ق

ْرَسْلناک َعَلیِهْم َحِفیظاا 
َ
 (262ص   ،8ق، ج8811 ،ی)کلین  أ

ی  ی شیریفه  ی آییه  دربیاره  کند که از امیام بیاقر   در حدیث دیگری راالی نقل می

 سوال کردم؛ حضرت در پاسخ فرمودند:  (9)تغاب ، « فَآمِنُوا بِاللَّهِ الَرَسُولِهِ الَالنُّورِ الَّذِی أَنزَلْنَا»

ِئّمُة ِمْن آِل ُمَحّمٍد ص ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمِة 
َ
َبا َخاِلٍد الّنوُر َو الّلِه اْْل

َ
 یِحّبَنا َعْبٌد َو      یا أ

َ
َبا َخاِلٍد ال

َ
 َو الّلِه یا أ

ْلَب َعْبٍد َحّ،ی یَسّلَم َلَنا َو یکاوَن ِساْلماا َلَناا
َ
 یَطّهُر الّلُه ق

َ
ْلَبُه َو ال

َ
َنا َحّ،ی یَطّهَر الّلُه ق

ّ
 ،ی)کلینا    یَ،َوال

  (276ص   ،8ق، ج8811
عَ ْ أَبِیی عَبْیدِ اللّیهِ ع قَیالَ إِنّکیمْ لَیا       »الارد شده است. مشابه هنی  رالایت از امام صادق

 .(011ص.  هنان،)...« صَالِحِی َ حَتّی تَعْرِفُوا الَ لَا تَعْرِفُوا حَتّی تُصَدّقُوا الَ لَا تُصَدّقُوا حَتّی تُسَلّنُواتَکونُونَ 
بنابرای  به حکم آیات ال رالایات، ال حتی به اسیتناد دالییل عقلیی کیه در ایی  مجیال       

، بلکیه  جیزء جدانشیدنی   ها نیست، الالیت خدای متعال ال ا نه فرصت پرداخت  به آن

حکومیت  »بیا  « ساالری در نظام الهی مردم»ساالری دینی است؛ لذا بی  رک  اصلی مردم

ال قیدرت ال رأی میردم    (491، ص. 7919)جوادی آملی، آید تفاالت به الجود می« مردم بر مردم

« اعتبیار »یابید. ایی    معنیا ال اعتبیار میی    ذیل قدرت ال رأی حضرت حق ال معصومی 

نی  اسیالمی، انسیان رهیا ال مسیتقل تعرییف نشیده اسیت،         دلیل است کیه در فره  بدی 

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیکمْ یا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُداُلا الشَّیطَانَ إِنَّهُ لَکمْ عَیدُال   »ی  ی شریفه مقتضای آیه به

تبعییت از   مییزان  ، الالیت انسان به(07-01)یس، «  الَأَنْ اعْبُداُلنِی هَذَا صِرَا ٌ مُّسْتَقِیمٌ. مُّبِی ٌ 

برای ، الالیت مردم در ارتبا  ال هناهنگی  عهد بندگی خدای متعال مشرالعیت دارد. افزالن

یابد. چون بشیر بیا ذهی  نیاقت خیود مسییر بنیدگی را        می« معنا»با الالیت االلیای الهی 
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اسیت کیه    ی الحی الهی ال کالم معصیومی   شدن از سرچشنه شناسد ال با سیراب ننی

 ا کند ال بفهند که در کجا، چه اندازه ال چگونه اعنال الالیت کند.تواند راه خود را پید می

پذیری از خدا، امام ال ناییب امیام،   ساالری دینی به الالیتدلیل مقیدشدن مردم هنی  به

شیود ال باعیث    بخش آن محسوب میتنها با الالیت مردم منافات ندارد، بلکه رک  هویت نه

نبیودن تعبییر    متنیاقض نیاداربودن ال درالن گیردد. رمیز مع  اتقان ال تاثیر الالییت میردم میی   

  7نیز در هنی  نکته نهفته است.« ساالری دینی مردم»
اساس در الالیت اجتناعی )الالیت بر جامعه(، الالییت دیی  )کیه هنیان الالییت       برای 

است( با الالیت مردم در نظام اجتناعی، از االل مجزا نیسیتند تیا    خداالند ال معصومی 
دیگر متقومند. یعنی جریان الالیت الهیی   بند؛ بلکه از ابتدا به یکدیگر انضنام یا بعد به یک

گیرد؛ الالیت میردم نییز جیز در تبعییت از     جز از طریق مردم، شکل اجتناعی به خود ننی
 یابد. الالیت خداالند ال معصومی  معنا ال اعتبار ننی

ساالری دینی، الالیت ال مسئولیت مردم در جریان الالییت حقیه اسیت.    ی مردم جوهره

دهید کیه در رأس آن، الالییت خیدا ال     رخ میی « نظام الالیت»ای  جریان الالیت در قالب 

ی آن نیز مردم  فقیه است. در قاعده اللی  ی ای  نظام الالیت، قرار دارد. در میانه معصوم

گیرد کیه در عصیر ،یبیت ال در    دلیل در میانه قرار می ای  فقیه به کنند. اللی آفرینی مینقش

ی جریان  الاسطه ال نناینده -ال نه الالیت تکوینی ال تشریعی  -اجتناعی ی الالیت  محدالده

 در جامعه است.  الالیت معصوم

صاحب سیه گونیه الالییت اسیت: نخسیت،       در توضیح باید گفت که امام معصوم

هیا ال فعیل ال انفعیاالت طبیعیی ال حسیی؛ دالم، الالییت       الالیت تکوینی یا الالیت بر رخداد

تبیی  قوانی  شریعت؛ ال سوم، الالیت اجتناعی یا الالیت بر  تشریعی یا الالیت بر جعل ال یا

اما از نیوع   فقیه از نوع االل ال دالم الالیت، برخوردار نیست،  ی زمان خود. اللی هدایت جامعه

. استنرار امامت در عصر ،یبت نیز از هنیی   (011، ص. 7989)پیرالزمند، سوم برخوردار است 

ای  شعبه...  حکومت»( که 7919امام خنینی)ره( ) افتد. ظاهرا  معنای کالمطریق اتفاق می

  0نیز هنی  باشد. (417ص. ، 01ج )« است اللَّه رسول ی مطلقه تیاز الال

                                                 
 (.711. به مردم با اصل الالیت فقیه، تناقض است. )ص ی کردن اصل تکیه مدعی است که جنع تا( )بی . دکتر مهدی حا ری7

فقییه نیسیت. در جرییان     . برخالف الالیت اجتناعی، ارتبا  آحاد مردم با الالیت تکوینی ال تشریعی خدای متعال از طریق اللی0

 ی اسیطه ال ،در جریان الالیت تشریعی نیز در عصر ،یبیت، عنیوم فقهیای معظیم     .بشر ،یرمعصوم دخالت ندارد ،الالیت تکوینی
 فقیه با سایر فقها تفاالت ندارد. هستند ال در ای  خصوص اللی تبیی  کالم خدا ال معصومی 
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ساالری دینی، الگوی مشارکت اجتناعی در نظام اسالمی است. بیا الجیود   الگوی مردم

 فقییه  تیوان پیذیرفت کیه اللیی    میی  -بنابر توضییح فیوق    -مشارکت فعال ال الاقعی مردم 

دلییل هنیی     ی جریان الالیت اجتناعی معصوم در عصر ،یبت است. درنتیجیه بیه   الاسطه

عنیوان رکی  دالم    ی مردم متنایز ننیود ال بیه   فقیه را از بقیه باید اللی  نقش منتاز ال متفاالت

تواننید   رسنیت شناخت. حتی ای  نقش را سایر فقهای معظم نیز ننی ساالری دینی بهمردم

شود گفت هر فقیهی در امور اجتناعی هرچه فتوا بدهد، برای هنیه   ننیداشته باشند؛ زیرا 

کسی باید ای  را تعیی  کند؟ آن مقامی  خواهد. چه الخطاب می حجت است. حکومت، فصل

ی مردم باشد، حتی بر فقهایی  الخطاب باشد، رای اال حجت برای هنه که صاحب ای  فصل

فقییه اسیت    اشد که از اال اطاعت کننید، اللیی  دانند الاجب ب که خودشان را اعلم از اال هم می

 . (9، ص. 7990  )مصباح یزدی،
قهرا  رک  سوم ال نهایی، مردم هستند. پرالاضح است کیه جرییان الالییت حقیه بیدالن      

کند. مهم ای  است که مشارکت فقط در مقام اجرا  مشارکت مردم، شکل اجتناعی پیدا ننی
دیگر، اگر سوال شود سیطوح   عبارت بهنیست، بلکه در مقام تشخیت ال تصنیم نیز هست. 

چییزی   فقیه ال الالیت مردم( بر چه الالیت اللی ،ی الالیت )الالیت خدا ال معصوم گانه سه
گیرفت  ال   دادن، تصینیم  الالیت دارند، صحیح است که پاسخ دهیم: الالییت بیر تشیخیت   

در موارد اختیاربودن یا دارای رأی ال نفوذ بودن  اجراکردن. الالیت بر ای  امور، یعنی صاحب
انیدازه   حتنیا  یکسیان ال ییک     ی الالیت، گانه یادشده؛ هرچند میزان نقش ال نفوذ سطوح سه

فقییه ال پیس از آن میردم     اساس ذیل تشخیت، تصنیم ال اقدام معصوم، اللی نیست. برای 
هیا صیوری ال   دارای تشخیت، تصنیم ال اقدام هستند. با لحاظ سطح الالیت، نه الالیت آن

ی الالیت در جامعه، هیم   گانه شوند؛ بلکه سطوح سههم درگیر می خاصیت است ال نه با بی
 دیگر.  حقیقی است، هم مکنل یک

ی فیوق بیرای الالییت،     گانیه  بودن سطوح سه توجهی به ضرالرت، انسجام ال حقیقی بی
ساالری دینیی را دچیار تنیاقض بداننید. یکیی از رالشینفکران در        باعث شد تا بعضی مردم

ی مفرالضیات حکومیت اسیالمی ال     الری دینی، در پی مقایسیه سا النللی مردم هنایش بی 
ساالری دینی )هنانند فردمحوری یا مشرالعیت الهی در حکومت اسیالمی بیرخالف    مردم
لحاظ نظری دچار پارادالکس  تنها به ساالری دینی نه گیرد که مردم ساالری( نتیجه می مردم

ای مواجیه شیده اسیت ال بیه      با رفتارهای متناقض ال خنالی الییژه »است، بلکه در عنل نیز 
. رالشینفکر  (70، ص. 7990)توسیلی،  « هنزاد خود، رادیکالیسم ال بنیادگرایی دامی  زده اسیت  

ساالری را در فرهن  اسالمی ال شیعی، شعاری تیو خیالی    دیگری در کالمی مشابه، مردم
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 نناید که:  شنارد ال چنی  استدالل می برمی
تواند پاسخ مثبت به دموکراسی بدهد  شیعه  نمی خ وص شیعه یهودیت و در بحث ما اسالم و به

کنده به بودن از مفاهیمی مانند امامت، چنین نظری در باب دموکراسای خواهاد داشات     دلیل آ
ی رف،ارهاای فقهای و روایای و نیاز  ی شیعی و مجموعه فهمم، با وجود اندیشه لورکه من می آن

سااالری دینای، شاعاری  ی شیعی برای خود قائل اسات، ماردم نیاب،ی که روحانیت از این اندیشه
ساالری آن قدر ضیق خواهد شد که چیزی از آن باقی ن.واهد  ی مردم توخالی خواهد بود و حوزه

 (2، ص  8812ماند  )قادری، 
ساالری ی مردم ساالری دینی ای  شد که جوهرهی مردم حاصل سخ  در بیان جوهره

تشخیت، »ی الهی است؛ ای  مهم با الالیت بر  یان الالیت حقهی اجتناعی جر دینی، اقامه

فقیه ال الالیت مردم  ، الالیت اللیتوسط سه سطح الالیت خدا ال معصوم« تصنیم ال اجرا

شود. تشخیت، تصنیم ال اجرا در سه نوع الالیت نیز متناسب با سطح الالیت هر محقق می

 ت.گر ای  مطلب اسشود. شکل زیر ترسیمیک، معی  ال معنا می

 

 موضوع
 والیت مردم فقیه والیت ولی والیت خدا و مع وم مقیاس

بر 
 تش.یص

 والیت خدا و مع وم بر
 تش.یص

 فقیه بر والیت ولی
 تش.یص

 والیت مردم بر
 تش.یص

 والیت خدا و مع وم بر بر ت میم
 ت میم

 فقیه بر والیت ولی
 ت میم

 والیت مردم بر
 ت میم

 والیت خدا و مع وم بر بر اجرا
 اجرا والیت مردم بر اجرا فقیه بر والیت ولی )تحقق( اجرا

 ساالری دینی: جدول جوهره مردم8جدول 

 ساالری دینیی مردم . گستره1.1

تولیید، توزییع ال   »ی چگیونگی   ساالری دینی موضوعی سیاسی است؛ چون پشیتوانه  مردم

سیاسی، در ساختارهای بر ساختارهای  الجود، اثر آن عالاله از قدرت است. باای « مندی بهره

شود. چون چگونگی مشارکت حاکنیت ال مردم در نظیام   فرهنگی ال اقتصادی نیز ظاهر می

که هم در نام اسالمی ال هم در  حدی شدت الزم ال مؤثر است؛ به فرهنگی ال اقتصادی نیز به

 دنبال تبیی  ال تحقق ای  معنا هستند.  های سکوالر بهنظام
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موضوع ال میزان ال چگونگی حضور مردم در تولید  دی، ی اقتصا ساالری در عرصهمردم

ننایید. موضیوع مشیارکت    درآمد کشور ال نیز توزیع ال مصیرف درآمید ملیی را تبییی  میی     

مقداری است کیه   تواند کشاالرزی، صنعت یا خدمات باشد. میزان مشارکت بهاقتصادی می

تییارات را در دسیت   ی مقابیل، داللیت اخ   شود ال یا در نقطهابتکار عنل به مردم سپرده می

گیذاری در بانیک، بیورس، تعیاالنی،     از مشیارکت سیرمایه  « چگونگی مشیارکت »گیرد.  می

های دیگری است که احتناال در آینده منکی  اسیت ایجیاد     های خصوصی یا قالبشرکت

کند، پیوند آن  چه دینی ال اسالمی بودن ای  نوع مشارکت را تعیی  ال تضنی  می شوند. آن

 لهی ال دستوراتی است که از ای  منشأ صادر شده است.با جریان الالیت ا

ی فرهنگی، الگویی است برای حضور حداکالری مردم در تولید  ساالری در عرصهمردم

های فرهنگی. موضوع، میزان ال چگیونگی  مندی از دستاالردی فرهن ، ال نیز بهره ال اشاعه

موضوع فرهن  اعم از شود. مشارکت مردم در فرهن ، توسط ای  بخش از الگو تعیی  می

فرهن  عنومی ال فرهن  تخصصی است. میزان حضور، تابع مقدار دخالت داللت بیوده ال  

مدرسه، مسجد، هیأت، رسانه  چون: خانواده،  های گوناگونی همچگونگی مشارکت در قالب

 شود. ال ... تأمی  می

ر ی سیاسی، الگویی است بیرای مشیارکت حیداکالری میردم د     ساالری در عرصهمردم

مندی از قدرت در جامعه. موضوع، میزان ال چگونگی مشارکت مردم در تولید، توزیع ال بهره

شود. موضوع سیاسیت اعیم از سیاسیت داخلیی ال     سیاست، در ای  بخش از الگو تعیی  می

جا نیز میزان حضور میردم، تیابع مقیدار ال چگیونگی دخالیت       در ای   سیاست خارجی است؛

چیون انتخابیات، احیزاب ییا      هیای متنیوعی هیم   ر قالبداللت است ال چگونگی مشارکت د

 گذاری ال ... قابل تأمی  است.  نهاد، بسیج، راهپینایی، رسانه، قانونهای مردم تشکل

توانید در سیه   های سیاسی، فرهنگی ال اقتصادی میی آفرینی در هر یک از عرصهنقش

زمیانی اسیت کیه    اتفیاق بیفتید: مقییاس خُیرد مشیارکت،      « ملی ال فراملی  خرد،»مقیاس 

پذیری یا مشارکت در موضوع معی  در زمان ال مکان معی  انجام گییرد؛ هناننید    مسئولیت

ی یک مسیجد در   مشارکت در ساخت یک کارخانه در اقتصاد، مشارکت در احداث یا اداره

فرهن  ال مشارکت در فعالیت یک حزب در سیاست. مقیاس ملی مشارکت، زمیانی اسیت   

ای که شیعاع تیاثیر آن    گونه شود؛ بهپذیری میاموری مسئولیت که در سطح ملی نسبت به

آفرینیی در  گییرد. مالیل نقیش   ی موضوعات سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی را دربر می کلیه

های مختلف. مقیاس فراملی در مشارکت، زمانی گذاری ال یا اصالح الگوها در عرصهقانون
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ای که بیه گسیترش قیدرت    گونه به است که تاثیرگذاری در سطح فراملی مورد نظر است؛

شود. مانند حنایت از فلسیطی  در مقابیل اسیرا یل در    ی جهانی منجر می اسالم در موازنه

ی فرهن   ی سیاسی، ایجاد تردید در مبانی فکری نظام لیبرال دمکراسی در عرصه عرصه

 7ی اقتصادی. ها در عرصهال یا جهاد اقتصادی برای شکست تحریم

 

 متغیرهای فرعی رابطه متغیرهای اصلی

 ساالری در عرصه سیاسیمردم
 ساالری در عرصه فرهنگیمردم
 ساالری در عرصه اق، ادیمردم

× 
 در مقیاس فراملی

 در مقیاس ملی
 در مقیاس خرد

 ساالری دینیی مردم : م،غیرهای گس،ره2جدول 

سیاالری دینیی ایی  اسیت کیه مشیارکت در       ی میردم  حاصل سخ  در بییان گسیتره  

ی فرهنگیی ال اقتصیادی نییز     ی سیاسی، در عرصیه  بر عرصه پذیری مردم، عالالهمسئولیت

بر سطح خرد ال جز ی، در سطح ملی ال فراملی نییز مطلیوب اسیت.     شود ال عالالهدنبال می

ساالری به میزان جریان الالیت الهی در آن منو  است. جیدالل زییر   بودن ای  مردم دینی

 گر مطلب فوق است.ترسیم

 
 موضوع 

 مقیاس
ساالری در عرصه مردم

 سیاسی
ساالری در عرصه مردم

 فرهنگی
ساالری در عرصه مردم

 اق، ادی

 در مقیاس فراملی
ساالری سیاسی در مردم

 مقیاس فراملی
ساالری فرهنگی در مردم

 مقیاس فراملی
ساالری اق، ادی در مردم

 مقیاس فراملی

 در مقیاس  ملی
ساالری سیاسی در مردم

 مقیاس ملی
ساالری فرهنگی در مردم

 مقیاس ملی
ساالری اق، ادی در مردم

 مقیاس ملی

 در مقیاس خرد
ساالری سیاسی در مردم

 مقیاس خرد
ساالری فرهنگی در مردم

 مقیاس خرد
ساالری اق، ادی در مردم

 مقیاس خرد

 ساالری دینی: جدول گس،ره مردم8جدول 

                                                 
 (.80 ، ص.7989مراجعه شود )پیرالزمند، « نظام معقول»به کتاب  ،«خرد، ملی ال فراملی»تر با سه سطح  . برای آشنایی بیش7
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ی موضوع یا فراگیری ال از نظر سطح یا  گسترهآفرینی مردم از نظر بنابر ای  الگو، نقش

هیای مختلیف   هیا در رده  تری  مرتبه ادامه دارد؛ امیا الالییت آن  ی تاثیرگذاری تا عالی رده

آیییم، نقیش الالیتیی     گونه نیست. هرچه از سطح به عنق میی اندازه ال به یکیکسان، یک

 شود.تر می ها بیش تر ال نقش تبعیتی آنرن مردم کم

 ساالری دینیی مردم . ثمره1.2

ساالری دینی در گام سوم ال آخیر نوبیت بیه بررسیی     پس از بررسی جوهره ال گستره مردم

رسد. گرچه ثنرات متعددی بر ای  نوع حضور مردم مترتب است اما در ای  ثنره آن فرا می

 کنیم:رسد، بسنده میتر به نظر میمجال به سه الیژگی که شاخت

 اعتماد

شدن اعتنیاد بیی  میردم ال حاکنییت      ساالری دینی، نهادینهی مردم ی ایده االلی  ثنره

دیگر است. اگر حداقل در موضوع  تری  عامل پیوند افراد ال جوامع با یک است. اعتناد، مهم

مطلقیا  اعتنیاد    -یا سایر انیواع ارتبیا     -مورد ارتبا  بی  دال نفر، دال سازمان یا دال جامعه 

دیگیر   عبارت شود. بهای الاقع ننی ت، توافق ال هنکاریگونه مشارکالجود نداشته باشد، هیچ

گییری، بقیا   گیرد ال در فرض شیکل بدالن اعتناد، هیچ جنع، تشکل ال حاکنیتی شکل ننی

 کند. پیدا ننی

توان معنا ننود. در معنیای االل، اعتنیاد یعنیی    اعتناد را به چند شکل ال چند سطح می

در یک هنراهیی   (010، ص. 7911عنیید،  )فرهن  فارسی گرمی به دیگری  کردن ال پشت تکیه

اندازی یک کارخانه. در معنیای دالم، اعتنیاد یعنیی     خرد؛ مالل شراکت دال یا چند نفر در راه

نظیامی از موضیوعات    باالرداشت  صداقت ال توانایی طرف مقابل در یک هنراهی کالن، که

جامعیه. در معنیای    گیرد؛ مالل اعتناد به نظام بانکی در جیذب ال توزییع پیول در   خرد را دربر می

داننید؛ یعنیی در کارهیایی کیه انجیام       دیگر را منشا تکامل هیم میی   سوم، اعتناد یعنی افراد هم

دیگر،  عبارت دانند. به دهند، خودشان را سهیم می دهند، حتی در موضوعاتی که تغییرشان می می

 .(78، ص. 7911 ،ی)حسیناعتقاد داشته باشند که کارشان برای تکامل اجتناعی است 

ننایید، پیونیدخوردن    سیاالری دینیی را تضینی  میی     چه ایجاد اعتناد در نظام مردم آن

اسیت. در ایی  نظیام الالیتیی،      ال نا یب امیام   الالیت مردم با الالییت خیدا، امیام   

بیش شاهد ایی    ال کشی، خیانت، استالنار ال تظاهر الجود ندارد. اگر در الاقعیت جامعه کم حق

ساالری دینی ال تبعییت از الالییت    گرفت  از الگوی مردم ل فاصلهدلی موارد هستیم، اتفاقا  به

 طا،وت است.
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 مشارکت

پذیری ساالری دینی، مشارکت حداکالری مردم در مسئولیتی مردم ی ایده دالمی  ثنره

آفری  است. مشیارکت   ال تعیی  سرنوشت خود ال جامعه است؛ چراکه اعتناد، حتنا  مشارکت

 تواند داشته باشد. سطوح مختلفی میشدن،  اما شریک، شدن یعنی شریک

هاااا و گیاااریداشااا،ن در وضاااع قاااوانین، ت ااامیم ی مشاااارکت، دخالااات معناااای اولیاااه
جمهور و وکاالی مجلاس و از ایان لریاق  های سیاسی است؛ مثل ان،.اب رئیس ن ب  و عزل

تر مشارکت وق،ی است که میادان دهند  معنای دقیقها انجام می مشارکت در اقداماتی که آن
های آن را بر هام ماوثر بادانیم؛ مثال مادنظر قاراردادن تر و حوزه ی مشارکت را وسیع گس،ره و

هاا بار  ی تااثیر م،قابال آن مشارکت فرهنگی و اق، ادی در کنار مشارکت سیاسی، و مالحظه
نیاز در معناای آن « جهات مشاارکت»تواند وق،ی باشد کاه دیگر  معنای سوم مشارکت می یک

هاای ی ارزش اس مشارکت یعنی افزایش نقش و سهم تاثیر ماردم در اقاماهاس وارد شود؛ براین
 اسالمی و جریان والیت الهی در جامعه 

دیگیر ال بیا    بودن مشارکت در نظام اسالمی میالاقی است که مردم بیا ییک   علت الاقعی

ترتییب چنید عامیل    انید. بیدی   هیا بسیته  حاکنیت، ال حاکنیت بیا میردم بیر محیور ارزش    

 بار بنشیند: ی مبارکی به دهند تا چنی  ثنرهمیهم  دست به دست

ی حضور همه  شود تا زمینهگس،ردگی بس،ر مشارکت؛ این تنوع و گس،ردگی باعث می  8
 با هر سطح از توان، با هر حد از سواد و هر نوع شغل و مهارت فراهم آید 

شاده و تفااوتی ای است که ماانع بایانگیزه ایمانی در مردم و مسئولین؛ چنین انگیزه  2
للبای، کاه قادرت نماید  الب،اه مشاروب باه ایانپذیری م،عهد میها را به مسئولیت آن

صااداق،ی، گاارایش بااه معیارهااای غیراسااالمی و امثااال آن، تبااارگرایی سیاساای، باای
 ی ایمانی را تضعیف ننمایند  انگیزه

دست  ی توانایی و صداقت در عمل به اع،مادی که بر مبنای هدف مش،رک و مشاهده  8
 ده است  آم

شیود؛  ی میدنی ،یرب نییز شیعار توفییق در مشیارکت حیداکالری داده میی         در جامعه

ی موضوعات ال نهادها فراگیر  منظور تالش شده است تا الگوی دموکراسی در هنه هنی  به

دهد که باط  ای  صورت ظاهری، حاکنیت اقلیتی از صیاحبان  شود. اما الاقعیت نشان می

)چامسیکی،  آالرنید  ش ال مهارت مردم را به استالنار خیود درمیی  زر ال زالر است که انگیزه، دان

گیری اعتناد عنیق در جامعیه اسیت. گرچیه تیالش     هنی  امر، مانع شکل .(77ص.  ،7918



 

 

33 

ل ب
سا

ت
یس

 
ار 

 به
م/

ونه
تاد

هش
ره 

ما
 ش

م/
سو

و 
99

11
 

بینیی ضینانت اجراییی الزم بیرای     ننایند تا با الضع قوانی  دقیق ال جامع ال نییز پییش  می

الجود ندارد، تا از ای  طریق اعتناد قوانی ، چنی  الاننود کنند که تبعیضی در اجرای قانون 

عنومی را تضنی  ننایند؛ اما پرالاضح است که اعتناد برمبنای تکاثرطلبی، پوشالی، ناپایدار 

مند کشورهای ارالپایی ال آمریکا مشیاهده   ی نظام قانون ال ناعادالنه است. اگر پشت صحنه

ه حاکنییت اقلییت بیر    ای است کی گونه شود، مالحظه خواهیم کرد که االال  الضع قوانی  به

گیرد؛ ثانیا  در موارد مهم ال قابل مالحظه  اکالریت، نهادینه شده ال صورت قانونی به خود می

شود؛ مانند راحتی خالف قانون انجام می به -از نظر ارزش اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی  -

م بیانکی،  الیژه نفت ال ییا تحیری   ها به ی نظامی به سایر کشورها ال تاراج منابع ملی آن حنله

ی اطالعیات   شده برای مخابره ی اجاره ی ایران از ماهواره نفتی، تجاری یا منانعت استفاده

شود که در الرای ظیاهر اعتنیادزا   ی چنی  مواردی مشاهده می صحیح به عالم. با مالحظه

اعتنادی، تضعیف  ی حتنی احساس بی اعتنادی الجود دارد. الزمههای عنیق بیچه زمینه

ی  کت از نظر کنی ال کیفی است. ای  دقیقا مقابل آن چیزی است که در جامعهمیزان مشار

ها، رفتیار ال  که به اسم نظام اسالمی، انگیزه رالد؛ مشرال  بر ای ساالر دینی انتظار میمردم

 رالابط ،یراسالمی رالاج نیابد.

 اقتدار

هیم بیا    یابید، اقتیدار اسیت؛ آن   ساالری دینی تحقق میی سومی  اثری که در نظام مردم

، ص. 7999)فرهن  فارسی معیی ،  مندشدن، توانایی، قدرت  خاستگاهی متفاالت. اقتدار یعنی توان

آمیدن بیر موانیع؛ یعنیی      یابی به اهداف؛ یعنی قدرت فیایق  ؛ اقتدار یعنی توانایی در دست(087

 نکردن در حوادث. نشینینشدن ال عقب امکان تبدیل تهدید به فرصت ال باالخره یعنی منفعل
معنا ننود. سطح االل، قدرت میردم ال حاکنییت    گانهتوان در سطوح سهاقتدار را نیز می

در احقاق حقوق شهرالندی است. در ای  فرض، حق هر فرد جدا از سایر افراد، ال اقتدار هر 
شیود. سیطح دالم، قیدرت میردم ال      فرد یا سازمان نیز جدا از دیگران در نظیر گرفتیه میی   

حقوق ملی است. در ای  فرض، حقوق مردم در ییک پیوسیتار   حاکنیت در احقاق منافع ال 
گیردد.   دیگر مالحظه می ها مرتبط ال الابسته به یکالاحد دیده شده ال اقتدار افراد ال سازمان

سطح سوم، قدرت مردم ال حاکنیت در احقاق منافع ال حقوق مستضعفی  ال موحیدان عیالم   
ته است ال اقتیدار جهیانی بایید    دیگر الابس ها به یکاست. در ای  فرض، احقاق حقوق ملت

 های توحیدی مدنظر قرار بگیرد.النللی ارزشی بی  برای اقامه

یابید ال ایی    های مردمیی تحقیق ننیی   ی اراده ای از اقتدار، جز با پشتوانهچنی  گستره
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ی ای  ادعیا   توان انتظار داشت. پشتوانه ساالر دینی ننیحنایت مردمی را جز در نظام مردم

که راجع به اعتناد ال مشارکت عرضه کردیم. قدرت نظام اسالمی در داخل، توضیحی است 

به تهدید یا تطنیع مردم؛ ال در خارج، به سالح نظامی الابسته نیست. قدرت ای  نظیام بیه   

 میزان نفوذ در قلوب مردم خود ال مستضعفی  عالم است. 

خورد، اما بیر مبنیایی   های مادی نیز ظاهرا  به چشم میاعتناد، مشارکت ال اقتدار در نظام

جای تکیه به مردم، تکیه بیه صیاحبان قیدرت ال ثیرالت      ای دیگر. مبنای آن بهگونه دیگر ال به

ها، ی ملت دلیل در صورت مواجهه با اراده هنی  است ال رالش ایشان، ایجاد تهدید ال تطنیع. به

بقیا دارد، هیم    سیاالر دینیی، هیم   بسیار شکننده است. در مقابل، اقتدار برگرفته از نظام مردم

 های دیگر به آن. شدن تدریجی قدرت رالندگی طبیعی ال ضنینهزایندگی. زایندگی یعنی پیش

از لوازم چنی  اقتداری است. مصون است، چون دشن  به « مصونیت، عزت ال کرامت»

نفوذ در آن یا فرالپاشی آن امیدالار نیست؛ عزت دارد، چیون هنیواره در قلیوب میومنی  ال     

گیری از سایری   بخشی ال دستجای دارد؛ کرامت دارد، چون قدرت الهاممستضعفی  عالم 

 شود.ی اتکا ال امید محسوب می دلیل نقطه هنی  را داراست ال به

علت ذکر مشارکت پس از اعتناد، ال اقتدار پس از مشارکت، ترتّب نسبی است کیه بیر   

آید ای مشارکت فراهم ننیگونه که تا اعتناد ایجاد نشود، اطنینان بردیگر دارند؛ بدی  یک

آیید.  نباشد، اقتدار پدیید ننیی   –ی مردم  جانبه یعنی حضور گسترده ال هنه -ال تا مشارکت 

سیاالری دینیی   هر سه اثر مورد انتظار از میردم « اعتناد، مشارکت ال اقتدار»رال گرچه  ای  از

معنیای   لزالمیا  بیه   معنای یادشیده  هستند، اما از چنی  ارتباطی نیز برخوردارند. البته تقدم به

بسا بتوان ادعا ننود که ترتییب اهنییت بیرعکس ترتییب      ها نیست. چه تر آن اهنیت بیش

 تر است. تحقق است؛ یعنی اقتدار از مشارکت ال مشارکت از اعتناد مهم

های اجتناعی، االال  رالابط یک الیژه در پدیده شایان توجه است که در هر کلّ مرکب، به

نبودن رالابط به ایی    طرفه ها خطی نیست. یکرگذاری ال تاثیرپذیریطرفه نیست؛ ثانیا  تاثی

ی اعتنیاد   آالرد ال متقابال  مشارکت، زمینهی مشارکت را فراهم می معناست که اعتناد زمینه

نبودن رالابط نیز یعنی تنهیا   تر است. خطی را؛ اما تاثیرگذاری اعتناد بر ایجاد مشارکت بیش

یست؛ در االصاف یادشیده، فقیط اعتنیاد علیت تحقیق      یک عامل مبدأ ایجاد یک معلول ن

 تری دارد. مشارکت نیست، اما سهم تاثیر بیش

ی فوق در کل متغیرهای الگوی پیشنهادی جاری ال حاکم است. اساسا  طراحیی   قاعده

دلیل است که اهم عوامیل را انتخیاب کیرده ال سیهم تیاثیر هیر ییک را         هنی  الگو نیز به
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کیه در مقییاس   چنان ساالری دینی، همیادشده برای مردمی آثار  مشخت سازند. مجنوعه

 ای ال جهانی نیز امکان تحقق دارد. ملی مورد انتظار است، در مقیاس منطقه

 
 متغیرهای فرعی رابطه متغیرهای اصلی

 یابیبرای اق،دار
 برای مشارکت پذیری

 برای اع،مادسازی
× 

 در مقیاس جهانی
 اس منطقه اییدر مق

 در مقیاس ملی
 ساالری دینی: م،غیرهای گس،ره مردم5جدول 

هیای سیاسیی ال فرهنگیی ال اقتصیادی     ها حول محور اللی حق، در عرصیه تجنع اراده

محدالد به مقیاس ملی نیست. خواسیت ال درک مشیترک مسیلنی  از اهیداف اسیالمی ال      

ساالری را در مقییاس جهیانی اسیالم بیه     یابی به ای  اهداف، الگوی مردم چگونگی دست

یابی  برد ال در ضن  آن اعتناد، مشارکت ال اقتدار بر محور الالت حق ال برای دستیپیش م

کیه خواسیت ال درک مشیترک موحیدی  ال      گییرد. چیه ایی    به اهداف اسالمی شیکل میی  

ساالری را یابی به ای  اهداف، الگوی مردم مستضعفی  از اهداف توحیدی ال چگونگی دست

تری  سازی اسالمی تبلور بیشاست که جهانی برد ال آن زمانپیش می در مقیاس جهانی به

 سنت تندن نوی  الهی گام مهنی برداشته است. یافته ال جهان به

سیاالری  ی میردم  ترتیب در پی بیان متغیرهای جوهره ال گستره، متغیرهای ثنیره  بدی 

 دینی نیز در قالب جدالل زیر قابل ننایش است.
 

 موضوع           
 مقیاس

 اعتماد مشارکت اقتدار

 اع،ماد جهانی مشارکت جهانی اق،دار جهانی جهانی

 ایاع،ماد منطقه ایمشارکت منطقه ایاق،دار منطقه ایمنطقه

 اع،ماد ملی مشارکت ملی اق،دار ملی ملی

 ساالری دینی: جدول ثمره مردم4جدول 

شود؛  مردم میتر  ساالری در نظام اسالمی مبدأ اقتدار، مشارکت ال اعتناد هرچه بیشمردم

پذیری ال اعتنادسازی در نظام اسالمی است. جریان ای  دیگر مبدا اقتداریابی، مشارکت بیان به
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معنا نیست که مسلنی  جهان ال یا موحیدان   ای ال جهانی بدی تاثیر در سه سطح: ملی، منطقه

اسیالمی  ها کامال  مطابق ایران  ال مستضعفان عالم، ایرانی شوند یا رژیم سیاسی ال مذهبی آن

تواننید  های مشترکی دارند کیه میی  معناست که االال  مسلنی  نیازها ال د،د،ه شود. بلکه بدی 

ها فایق آیند؛ ثانیا : ای  الگیو امکیان    براساس ای  الگو با تشریک مساعی نسبت به هم بر آن

لهام دهد که استبداد یا دمکراسی ،ربی را تنها راه حکنرانی ندانسته ال مسیر سومی را با امی

 از ای  الگو در پیش بگیرند. در مقیاس جهانی نیز مساله بر هنی  منوال است. 

 ساالری دینی )ارتباط متغیرهای جوهره، گستره و ثمره(. ترسیم الگوی مردم2

ساالری دینی متغیرهایی پیشنهاد شید. اکنیون   جا برای هر یک از ابعاد الگوی مردم تا ای 

متغیرها الگوی پیشنهادی را ترسیم کرد. سه بُعد الگیو عبیارت   دادن ای   توان با ارتبا می

ساالری دینی. در هر بُعد، شش متغیر بیان شد که ی مردم بودند از: جوهره، گستره ال ثنره

 ها اصلی، ال سه تای دیگر فرعی بودند. سه تای آن

ی تنیامی متغیرهیای میوثر     بایسیت دربردارنیده  ساالری دینیی میی  الگوی جامع مردم
دیگر باشد. برای ایی  منظیور بایید بیا رالش      ها با یک گفته ال نیز چگونگی ارتبا  آن پیش

شیان را بررسیی کیرد ال     ضرب، عوامل مربو  به جوهره با عوامل مربو  به گستره، ارتبا 
سازی، صرفا  ساالری دینی ارتبا  داد. برای سادهحاصل آن را با عوامل مربو  به آثار مردم

کنیم. ارتبا  متغیرهای اصلی جوهره با متغیرهیای   دیگر ترکیب می کعوامل اصلی را با ی
 اصلی گستره در جدالل زیر قابل ننایش است.

 

 جوهره 
 گس،ره

 والیت مردم فقیه والیت ولی والیت امام

در عرصه 
 فرهنگی

 والیت امام
 در عرصه فرهنگی

 فقیه والیت ولی
 در عرصه فرهنگی

 والیت مردم
 در عرصه فرهنگی

عرصه در 
 سیاسی

 والیت امام
 در عرصه سیاسی

 فقیه والیت ولی
 در عرصه سیاسی

 والیت مردم
 در عرصه سیاسی

در عرصه 
 اقتصادی

 والیت امام
 در عرصه اق، ادی

 فقیه والیت ولی
 در عرصه اق، ادی

 والیت مردم
 در عرصه اق، ادی

 م،غیرهای جوهره در گس،ره(ساالری دینی )ضرب گیری الگوی مردمی اول شکل : مرحله6جدول 

شیوند تیا الگیوی    نیز ترکییب میی  « آثار»ی دالم، در جدالل فوق، متغیرهای  در مرحله
سیاالری دینیی، از   ی میردم  متغییره  01ساالری دینی کامل شود. جیدالل )میاتریس(   مردم
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 اند.دست آمده حاصل ضرب سه دسته االصاف زیر به
 

 متغیرهای ثمره × متغیرهای گستره × متغیرهای جوهره
 والیت امام
 فقیه والیت ولی

 والیت مردم
× 

 در عرصه فرهنگی
 در عرصه سیاسی

 در عرصه اق، ادی
× 

 برای اق،دار یابی
 برای مشارکت آفرینی

 برای اع،ماد
 ساالری دینی )ضرب م،غیرهای جوهره در گس،ره در ثمره(گیری الگوی مردم: مرحله دوم شکل7جدول 

 
  جوهره   
 

 گس،ره            
 ثمره     

 والیت مردم فقیه والیت ولی والیت امام

در عرصه 
 فرهنگی

در عرصه 
 سیاسی

در عرصه 
 اق، ادی

در عرصه 
 فرهنگی

 در عرصه سیاسی
در عرصه 
 اق، ادی

در عرصه 
 فرهنگی

در عرصه 
 سیاسی

در عرصه 
 اق، ادی

برای 
 اقتداریابی

والیت امام در 
عرصه فرهنگی 

 یابی برای اق،دار

والیت امام در 
عرصه سیاسی 

 یابیبرای اق،دار

والیت امام در 
عرصه 

اق، ادی برای 
 یابی اق،دار

فقیه  والیت ولی
در عرصه 

فرهنگی برای 
 یابی اق،دار

فقیه در  والیت ولی
عرصه سیاسی برای 

 یابیاق،دار

فقیه  والیت ولی
در عرصه 

اق، ادی برای 
 یابی اق،دار

والیت مردم در 
گی عرصه فرهن
 یابی برای اق،دار

والیت مردم در 
عرصه سیاسی 

 یابیبرای اق،دار

والیت مردم در 
عرصه 

اق، ادی برای 
 یابی اق،دار

برای 
-مشارکت

 آفرینی

والیت امام در 
عرصه فرهنگی 

برای 
 آفرینی مشارکت

والیت امام در 
عرصه سیاسی 

برای 
 آفرینی مشارکت

والیت امام در 
عرصه 

اق، ادی برای 
 آفرینی مشارکت

فقیه  والیت ولی
در عرصه 

فرهنگی برای 
 آفرینی مشارکت

فقیه در  والیت ولی
عرصه سیاسی برای 

 آفرینی مشارکت

فقیه  والیت ولی
در عرصه 

اق، ادی برای 
 آفرینی مشارکت

والیت مردم در 
عرصه فرهنگی 

برای 
 آفرینی مشارکت

والیت مردم در 
عرصه سیاسی 

برای 
 آفرینی مشارکت

 والیت مردم در
عرصه 

اق، ادی برای 
 آفرینی مشارکت

برای 
 اعتمادسازی

والیت امام در 
عرصه فرهنگی 

برای 
 اع،مادسازی

والیت امام در 
عرصه سیاسی 

برای 
 اع،مادسازی

والیت امام در 
عرصه 

اق، ادی برای 
 اع،مادسازی

فقیه  والیت ولی
در عرصه 

فرهنگی برای 
 اع،مادسازی

فقیه در  والیت ولی
عرصه سیاسی برای 

 اع،مادسازی

فقیه  والیت ولی
در عرصه 

اق، ادی برای 
 اع،مادسازی

والیت مردم در 
عرصه فرهنگی 

برای ایجاد و 
ارتقاء 

 اع،مادسازی

والیت مردم در 
عرصه سیاسی 

برای 
 اع،مادسازی

والیت مردم در 
عرصه 

اق، ادی برای 
 اع،مادسازی

 ساالری دینی: الگوی مردم1جدول 
ساالر دینی تاثیر عوامل را در نظام مردم که تفاالت سهممزیت جدالل فوق در ای  است 

سازد؛ چراکه عوامل فوق، از راست به چپ ال از باال بیه پیایی  دارای اهنییت ال    ننایان می
که امکان چند الجهی یا چندبُعدی دیدن متغیرها را نیز  بر ای  تری هستند. افزالن الزن بیش

ی جدالل مشتنل بر سیه قیید اسیت. قیید االل از      دلیل هر خانه هنی  فراهم آالرده است. به
الالییت  »ترتییب   جوهره، قید دالم از گستره ال قید سوم از ثنره ترکیب یافتیه اسیت. بیدی    

در سه بخش جداگانه نیستند تا گسسته از هیم  « فقیه ال الالیت مردم ، الالیت اللیامام
ضیور دارنید.   باشند یا متناقض با هم عنل کند. در ظرف جامعه هر سه هناهن  با هیم ح 

ساالری دینی نوع جدیدی از حکنرانی ال رالش مخیتت بیه    هنی  امر باعث شده تا مردم
ی اسالمی باشد که با محتوای آن سازگار است؛ رالشی کیه در الگیوی دموکراسیی     جامعه

رسد که حکومت اسیالمی   نظر ننی تصور ندارد. بنابرای  تصور برخی رالشنفکران درست به
هیا   ی ایی  رالش  هیای مختلیف قابیل تحقیق اسیت. از جنلیه       محتوایی است که با رالش
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بودن آن قبال  در عنل به اثبات رسیده اسیت.   ای مفید ال نافع ساالری است که تجزیه مردم
سیازی آن از   ی سیاسیی اسیالم اسیتفاده کیرد ال بیا درالنیی       توان از آن در اندیشه پس می
 . (78، ص. 7990)تاجیک، ساالری دینی سخ  گفت  مردم

توان آن را بیه   سازی ترسیم الگوی پیشنهادی می شده، برای ساده اظ توضیح ارا هبا لح
 شکل زیر نیز ترسیم ننود.

 

ام
 ام

ت
والی

 

 در عرصه فرهنگی
 یابیوالیت امام در عرصه فرهنگی برای اق،دار
 آفرینیوالیت امام در عرصه فرهنگی برای مشارکت

 اع،مادسازیوالیت امام در عرصه فرهنگی برای 

 در عرصه سیاسی
 یابیوالیت امام در عرصه سیاسی برای اق،دار
 آفرینیوالیت امام در عرصه سیاسی برای مشارکت

 والیت امام در عرصه سیاسی برای اع،مادسازی

 در عرصه اقتصادی
 یابیوالیت امام در عرصه اق، ادی برای اق،دار

 آفرینیمشارکت والیت امام در عرصه اق، ادی برای
 والیت امام در عرصه اق، ادی برای اع،مادسازی

لی
ت و

والی
 

قیه
ف

 

 در عرصه فرهنگی
 یابیفقیه در عرصه فرهنگی برای اق،دار والیت ولی

 آفرینیفقیه در عرصه فرهنگی برای مشارکت والیت ولی
 فقیه در عرصه فرهنگی برای اع،مادسازی والیت ولی

 در عرصه سیاسی
 یابیفقیه در عرصه سیاسی برای اق،دار والیت ولی

 آفرینیفقیه در عرصه سیاسی برای مشارکت والیت ولی
 فقیه در عرصه سیاسی برای اع،مادسازی والیت ولی

 در عرصه اقتصادی
 یابیفقیه در عرصه اق، ادی برای اق،دار والیت ولی

 آفرینیفقیه در عرصه اق، ادی برای مشارکت والیت ولی
 فقیه در عرصه اق، ادی برای اع،مادسازی والیت ولی

دم
مر

ت 
والی

 

 در عرصه فرهنگی
 یابیوالیت مردم در عرصه فرهنگی برای اق،دار
 آفرینیوالیت مردم در عرصه فرهنگی برای مشارکت

 والیت مردم در عرصه فرهنگی برای اع،مادسازی

 در عرصه سیاسی
 یابیسیاسی برای اق،داروالیت مردم در عرصه 

 آفرینیوالیت مردم در عرصه سیاسی برای مشارکت
 والیت مردم در عرصه سیاسی برای اع،مادسازی

 در عرصه اقتصادی
 یابیوالیت مردم در عرصه اق، ادی برای اق،دار
 آفرینیوالیت مردم در عرصه اق، ادی برای مشارکت

 برای اع،مادسازیوالیت مردم در عرصه اق، ادی 

 ساالری دینی: ترسیم درخ،ی م،غیرها در الگوی مردم9جدول 
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 ساالری دینی الگوی مردمبر اساس مهندسی سیاسی کشور . 4

 . معنای مهندسی سیاسی کشور4.1

 مهندسی 

معناکیه   یعنی طراحیی کیل کشیور بیا رالیکیرد سیاسیی. بیدی        « مهندسی سیاسی کشور»

هیا ال   گذاری، تاسیس، اد،ام یا انحالل دستگاه قانون گذاری، مشخت شود هرگونه سیاست

های اقتصادی یا فرهنگی کشور، براساس چیه   ها حتی در بخش ها ال عزل ال نصب سازمان

الگویی از آرایش اختیارات انتخاب شده ال مرالج یا موید چه الگوی پیشرفت سیاسی باشید.  

کنید ال در گسیترش    دا میمیزان افزایش اقتدار یک جامعه تحقق پی به« پیشرفت سیاسی»

میزانیی   یابد. البته ارزش نفوذ سیاسی به ی یک ملت نسبت به سایر ملل ننود می نفوذ اراده

ی حق با میزان جرییان   ی حق کنک کرده باشد ال اعتالی کلنه است که به اعتالی کلنه

 الالیت حقه رابطه مستقیم دارد.

 . ضرورت مهندسی سیاسی کشور4.1

مهندسی فرهنگی ال مهندسی اقتصادی به مهندسی سیاسیی نییز احتییاج    کشور افزالن بر 
نناید، ایجاد هناهنگی در تولید، توزیع ال  تری  مطلبی که ای  امر را ضرالری می دارد. مهم

الری از قدرت در جهت گسترش جریان الالیت الهیی در جامعیه بلکیه جهیان اسیت.       بهره
ت مذهبی ال کارخانه، در مسیجد ال اداره،  الگوی جریان اختیارات در خانه ال مدرسه، در هیئ

هیای اقتصیادی ال    در مجلس شورای اسالمی ال شورای عالی انقالب فرهنگی، در شیرکت 
هییای سیاسییی هناننیید احییزاب، در نهادهییای مردمییی ال نهادهییای حییاکنیتی، در   تشییکل
ال... باید از یک بنییان ال الگیوی الاحید پییرالی      7های الالیتی های داللتی ال سازمان سازمان

تواند متناسیب بیا تنیوع موضیوع ال تغیییر زمیان،        بخشی که می ند؛ یعنی الگوی انسجامکن
 انعطاف الزم را داشته باشد.

الری از قدرت فقیط در بُعید سیاسیی جامعیه      ی چگونگی ایجاد، گسترش ال بهره مساله

نیز اضالع دیگری از قدرت هسیتند   0مطرح نیست؛ بلکه قدرت فرهنگی ال قدرت اقتصادی

سازند. با ای  فرض آیا  یگر موثر بوده ال در مجنوع، قدرت نفوذ هر جامعه را مید که بر یک

شود در جایی مرجع مشرالعیت مردم باشند ال در جای دیگر خدای متعال یا نناینیدگان   می

                                                 
هیای الالیتیی سیازمانی     مجرییه ال میراد از سیازمان    ی زیرمجنوعیه قیوه  هیای   های داللتی، دستگاه جا مراد از سازمان . در ای 7

 فقیه ال مراد از نهادهای حاکنیتی، اعم از مراکز داللتی ال الالیتی است. زیرمجنوعه اللی

 .، نام بردتر قا ل هستند که بُعد چهارم یا بیش ییها برای آنتوان  را نیز می« قدرت اجتناعی. »0
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 اال؟! در جایی مالک اکالریت باشد ال در جای دیگر اقلیت؟! در جیایی کیامال  داللتیی باشید     

 ال در جایی کامال  خصوصی؟!

 . چگونگی مهندسی سیاسی کشور4.2

ی ساختارهای نظام با  گفته، مهندسی سیاسی عبارت است از طراحی کلیه بنابر معنای پیش

ی چگیونگی تولیید قیدرت براسیاس نظیام        رالیکرد سیاسی. رالیکرد سیاسی یعنی مالحظه

 مندی از آن براسیاس مقاصید اسیالمی.    ها ال نظام اختیارات اسالمی ال الهی ال بهره گرایش

ی الهی با مشارکت سطوح مختلیف   ساالری دینی نیز به چگونگی جریان الالیت حقه مردم

اساس پرالاضح است که  فقیه ال مردم( معنا شد. برای  ها )اعم از خداالند، معصومی ، اللی اراده

که  معنا شود؛ بدی  افزار مهندسی سیاسی کشور محسوب می ساالری دینی، نرم الگوی مردم

ها ال اجراها در تنیامی سیاختارهای سیاسیی، فرهنگیی ال      ها، تصنیم تی تشخی باید کلیه

فقیه ال الالیت میردم برقیرار    ، الالیت اللیای با الالیت امام شده اقتصادی نسبت تعریف

ساالری پیشنهادی، معنایی جز تشریح  ننایند. مهندسی سیاسی نظام براساس الگوی مردم

 عبارت فوق ندارد.

، الالیت سطوح قدرت، نقش سه سطح الالیت امامی  مطلوب ای  است که در هنه

فقیه ال الالیت مردم قابل مشاهده باشد؛ ای  در صورتی است که جریان ای  سه سطح  اللی

بودن حضور ای  سه، زمیانی   زمان جا الجود داشته باشد. هم زمان در هنه شکل هم الالیت به

یت معلوم باشید: در  ای از قدرت یافت شود، سهم سه الال رعایت شده است که هرجا نشانه

قیدرت اقتصیادی،   »؛ در «مندی از قیدرت  تولید قدرت، توزیع قدرت ال نیز بهره»چگونگی 

هیای   ؛ در مدیریت«ها ال اجراها ها، تصنیم تشخیت»؛ در «قدرت فرهنگی ال قدرت سیاسی

 «.ای ال جهانی ملی، منطقه»؛ در ارتقای قدرت «خرد، ملی ال فراملی»

دادن به ای  مهم اسیت   الالیت معی  شود، برای توجه که تاکید شد سهم سه سطح ای 

گفتیه نیسیت.    معنای سهم برابر یا یکسانی مسئولی  در میوارد پییش   زمان بهکه حضور هم

ال « زمیان  حضور هم»زمان  ساالری دینی در رعایت  مزیت، دشواری ال ظرافت الگوی مردم

 هاست. در تنامی عرصه« اختالف در مسئولی  ال سهم تاثیر»

، الالیت تاریخی است؛ یعنی کالم نورانی اال چراغ هیدایت در  در الالیت اماماصل 

فقییه،   سازی اسیت. اصیل در الالییت اللیی     دلیل محور تاریخ هنی  هاست ال به تنامی زمان

الالیت اجتناعی است؛ یعنی نظر اال مبدا هیدایت جامعیه در زمیان ال مکیان معیی  اسیت،       

ی  که حاکم بر زمان بود(؛ امیا گسیتره   امخالف نظر ام مند است )به  دستورات اال زمان
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دلیل محور پیشرفت اجتناعی است. در کنار  هنی  آن نسبت به کل جامعه فراگیر است ال به

که زمان ال مکان  ای  بر ی مردم، الالیت در درالن جامعه است؛ یعنی عالاله ای  دال، کار الیژه

 دارد، نسبت به کل جامعه نیز فراگیر نیست. 

تاثیر اصلی سه سطح الالیت بیان شد ال ای  منافاتی با  کارالیژه یا سهمدر عبارات فوق، 

الالیت تاریخی، الالییت اجتنیاعی ال الالییت در    »زمان هر سه در هر سه سطح  حضور هم

ی  گانیه  ی سطوح سیه  شده بندی زمان ال سهم ترتیب با حضور هم ندارد. بدی « درالن جامعه

هیا ال   عی، عقالنیت جنعی، ترکییب اراده ساالری دینی، مدیریت جن الالیت در الگوی مردم

تعبیر بهتر الالیت حیق( شیکل الاقعیی     باالخره مشارکت حداکالری بر محور اللی حق )ال به

ها عزم ملیی   ی حداکالری از توان انسان یابد. تنها در ای  حالت است که استفاده خود را می

ارتقیا خواهید داشیت.    شده دالام، بلکه اشتداد ال  شکل فراگیر ال نهادینه ال مدیریت جهادی به

هیای توفییق در مهندسیی     تری  شیاخت  تری ، حداقل یکی از مهم ای  پدیده اگر نه مهم

سیاالری دینیی، مشیارکت     سیاسی نظام اسالمی است. بنابر تقرییر فیوق از الگیوی میردم    

 حداکالری مردم ضام  جریان حداکالری دی  است.

تیری  مقیدار    بییش  در مهندسی سیاسی نظام سیاسی، جنهوری اسیالمی مفتخیر بیه   

گر نوعی اعتناد متقابل بی  مردم  تری  حضور مردمی است؛ ای  امر نشان انتخابات ال بیش

فریبانیه، تحرییک انگیزهیای     هیای عیوام   ال حاکنیت بوده است. اما امکان استفاده از رالش

قومی ال محلی ال صنفی که با منابع ملی سازگاری ندارد، تاثیر توان مالی ال نفوذ اجتنیاعی  

آالری، جای نگرانی دارد. الزام مردم به انتخاب افرادی که شناخت کافی ندارند نییز   رأی در

کنید.   ای فیراهم میی   بیازان حرفیه   مشکل دیگری است که میدان را برای جوالن سیاسیت 

ی آحاد مردم جای طرح ایی  پرسیش هسیت آییا      که با پذیرش حق رأی هنه باالخره ای 

شود تدبیری کرد  ان اعتبار ال تاثیر برخوردار باشند؟! آیا ننیی آرا باید از یک میز لزالما  هنه

تیری برخیوردار باشیند، ییا آرا      که افراد با تعهد ال تخصیت بیاالتر از ضیریب تیاثیر بییش     

رفت کشور دچیار نوسیان ال    گیری اسالمی ال انقالبی ال رالند پیش ،یرمستقیم شود تا جهت

ای،  بیودن چنیی  اییده    پیذیرش  قابیل  تری شود؟ البته منافاتی ندارد که درصورت آسیب کم

ای در ای  رابطه به تایید اکالریت مردم برسد ال تطبیق ای  ضوابط بر افیراد   هرگونه ضابطه

 مند انجام گیرد. نیز قاعده
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 نتیجه

ی حق ال عیدل   ساالری دینی، الگویی برای مشارکت حداکالری مردم در اقامه الگوی مردم

الالیت حقه در جامعه، ال الگویی برای پیوند امام ال شدن جریان  است؛ الگویی برای نهادینه

 گیری الهی است.  امت بر محور جهت

ساالری دینی، الگیویی بیرای    مردم« ضرالرت، معنا ال مبانی»در ای  مقاله در پی بیان 

سیاالری دینیی    ی مردم«جوهره، گستره ال ثنره»ای  منظور پیشنهاد شد؛ در طراحی الگو 

الالیت امیام،  »دیگر الگوی پیشنهادی شکل گرفت. پیوند  با یک ها بیان شد ال از ارتبا  آن

قیدرت سیاسیی، فرهنگیی ال    »ی  ؛ سیه عرصیه   ، جیوهره «فقیه ال الالیت میردم  الالیت اللی

 ساالری دینی معرفی شدند. ثنرات مردم« اعتناد، مشارکت ال اقتدار»، گستره؛ ال «اقتصادی

نظام بررسیی گردیید ال پیس از    ساالری دینی به مهندسی سیاسی  در ادامه، پیوند مردم

تولیید،  »بیان معنا ال ضرالرت مهندسی سیاسی کشور، براساس الگوی پیشنهادی الضیعیت  

میورد ارزییابی   « سیاسی، فرهنگی ال اقتصیادی »از قدرت در نظامات « مندی توزیع ال بهره

ی  هیا در ایی  رابطیه مطیرح شید. درنهاییت بیه رابطیه         ها ال ضعف قرار گرفت ال اهم قوت

اسی کشور با الگیوی اسیالمی پیشیرفت اشیارت شید ال بررسیی گردیید کیه         مهندسی سی

مهندسی سیاسی در کنار مهندسی فرهنگیی ال مهندسیی اقتصیادی، چگونیه بیه طراحیی       

 انجامد. ساختارها ال رالابط در الگوی پیشرفت می
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