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   چکیده
 یاسالم يجمهور در ینید يساالر مردم یپژوه ندهیآ یبررس به مقاله نیا

 نشــان ینید يســاالر مردم در گذشــته يروندها مطالعه پردازد.می رانیا
ـــهیر که دهدمی ـــروطه دوران به گفتمان نیا هايش  ییارویرو نیاول و مش

مت جار حکو مان گردد؛می باز یغرب هیمدرنت با قا ـــال يبرا که یز  حاص
 وارد نید ...نهاد و قانون ،یمل يشــورا مجلس همچون یغرب دیجد ينهادها

 دوم، و اول يپهلو انهیجو مواجهه يهاســیاســت يریگ شــکل با شــد؛ عمل
 نهیزم خود، يهابرنامه ،هاســیاســت در یکل يبازنگر با گفتمان نیا حامالن

ـــلطه  ،يروزیپ آن جهینت که کردند فراهم بعد دهه دو را گفتمان نیا کامل س
 نحالیا با بود. 1357 سال در یاسالم جمهوري لیتشک و قدرت به یابیدست

 ندهیآ لزوم که شـــده روبرو يمتعدد هايچالش و و مســـائل با گفتمان نیا
 یجهان همچون ییشــرانهایپ قالب در دیجد مســائل کند.می ابجیا را یپژوه

سائل شدن، شان را خود يعملکرد و یتیهو ،يا شهیاند م  نحوه .دان داده ن
ــخ ــاالر مردم گفتمان پاس ــکل به هاچالش نیا به ینید يس ــنار ش  يوهایس

له نیا در مختلف قا ــــان م ــــد. داده نش  پژوهش، نیا در قیتحق روش ش
نار ـــ مل ندهیآ يبرا يوپردازیس  زین هاداده يگردآور روش اســــت. محت

 است. يبردار شیف و ايکتابخانه مطالعات
 ،یســیونویســنار مشــروطه، ،یپژوه ندهی،آینید يســاالر مردم :واژهکلید

  .ایپو فقه شدن، یجهان
  02/08/1397 تأیید تاریخ   11/06/1397 دریافت تاریخ
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  مقدمه

ــاالر مردم ــ به زهامرو یجهان مفهوم کی عنوان به يس ــروع هاحکومت از ياریبس  تیمش

 به شــد، حذف يمردمســاالر بیرق نیترمهم یســتیکمون يهامیرژ ســقوط با اســت. دهیبخشــ

 از نیالت يکایآمر و ایآس و قایآفر و یشرق ياروپا به یدموکراس گسترش با امروزه که يطور

ــ 1990 دهه ــکل به و یجهان یمفهوم یدموکراس ــروع حکومت غالب ش ــد لیتبد مش  به .ش

هان بیرق چیه امروزه کهیطور ـــ يبرا يگرید یج مده مدل کی عنوان به یدموکراس  ع

 یعرف و یقانون هیتوج و جاذبه گرید يگرینظام و است مرده سمیکمون .ندارد وجود حکومت

سالم حکومت مدل هاتن ندارد  کی به شدن لیتبد يبرا کیدئولوژیا و یاخالق تیجذاب یا

ضا به مدل نیا یول دارد را نیگزیجا مدل سالم ياقت سلمان مناطق در هاتن بودن یا ش م  نین

 انقالب، از پس که کشــورهاســت این جمله از ایران ).26 :1387ابد(عبداهللا،ی گســترش دتوانمی

ــاالري مردم ــنی به دینی س ــلط گفتمان یک عنوان به روش ــان را خود آن در مس ــت. داده نش  اس

 راستا این در است. اسالمی و ایرانی فرهنگی الیه دو شامل ایران جامعه بر حاکم سنتی گفتمان

ــاالر مردم انواع و مدرنیته با هارویارویی و هاتقابل پی در و ــکل هاییگفتمان ،يس  گرفته ش

 در مشکالت، شناسایی فراخور به متفکران و سیاسی برجستگان روشنفکران، علما، که است

 آن يبرا يدار حکومت يالگو بترینمناســـ به دســـتیابی يبرا فکر تولید و پاســـخگویی پی

 ).1394متقی، و اند(برخورداريبوده

 انقالب، رهبر سخنان و اساسی قانون در موجود عملی و حقوقی هايبنیان رغمبه و اینحال با 

ــاي در بار اولین براي گفتمان، این عملی نمود ــی فض ــیاس  از 1376 خرداد دوم از پس دوران س

 مفهومی براي تازه نامی الواقع فی جدید عنوان این شـــد. گرفته بکار انقالب معظم رهبر ســـوي

 شکل و صورت و ساختار و محتوا انقالب پیروزي از پس که مفهومی رود.می شمار به قدیمی

 در سیاسی فرهنگی يهاجدال پی در حقیقت در کرد.می بازنمائی را تاسیس تازه اسیسی نظام

 مقام بار نخســتین يبرا 1377 ســال ایران، در متحکو نوع و يســاالر مردم مفهوم با ارتباط

 دینی يســـاالر مردم تعبیر از اســـالمی يجمهور نظام تبیین و توصـــیف يبرا يرهبر معظم

 رهبري، معظم (مقام کردند مطرح اســـالمی يجمهور مشـــخص رویکرد را آن و اســـتفاده،

 یعنی می،اســـال ؛يمردمســـاالر یعنی ،يجمهور« فرمودند: صـــراحتهب ایشـــان ).4/12/1377

 توجه مورد را يساالر مردم مسئله نیز بعد يهاسال در ).20/8/1380،يرهبر معظم مقام(»دینی

 يهازمینه به متکی درست، فلسفه به متکی نو، سیاسی اندیشه این" که کردند بیان و دادند قرار
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 تأکید مرا این بر نیز و است پیشرونده و اجرا قابل عملی لحاظ از و مستحکم ياعتقاد و يفکر

  ).14/6/1392 رهبري، معظم (مقامجوشید اسالم دل از ما يساالر مردم که: دارند

 تحوالت ایران، سیاسی فضاي در گفتمان این قوام و گیري شکل به مربوط مباحثات دل در

ـــه در بویژه جدیدي ـــده حادث تکنولوژیک عرص  تقویت به کمک هاآن ذاتی یویژگ که ش

 این آیدمی پیش که اســاســی ســئوال لذا .اســت مســلط گفتمان ابلمق در ايحاشــیه هايگفتمان

 این پژوهی آینده و نگري آینده تر،دقیق مفهوم به یا دینی ساالري دممر آینده بررسی که است

 چه ســـیال، و متحول هايآینده بســـتر و فضـــا در دیگر، عبارت به بود؟ خواهد چگونه گفتمان

 مختلف هايهویت ظهور و شــدن جهانی عصــر در نیدی ســاالري مردم روي پیش ســرنوشــتی

ـــایبرنتیک هايتکنولوژي ظهور از منبعث ـــتفالیا دولت افول و س  تقویت به آن تبع به که ییوس

 باشد؟می انجامدمی »هادیگري«

  پژوهی آینده تعریف-1

 هاییدیدگاه شـــامل محتمل ،ممکن مرجح، هايآینده ســـیســـتماتیک مطالعه پژوهی آینده

ـــت ـــال پنجاه کنند.درمی تاکید ايآینده هر بر که اس  بینی پیش حالت از آینده همطالع اخیر س

سیم به آینده  و بیرونی جمعی سطوح در مطالوب هايآینده به دهی شکل و بدیل هايآینده تر

 آینده" ،آکســفورد فلســفه لغت فرهنگ در ).Masini,1983اســت( کرده حرکت درونی فردي

 از آینده زمان در جهان وضع بینی پیش به مربوط ...فعالیت"است شده تعریف اینگونه "شناسی

 اینگونه شناسی آینده فلسفه فرهنگ در ).Blackburn, 1996:151 ("حال روندهاي قرائن روي

 ."دهدمی جاي درخود آینده که آنچه در و بینی پیش هايروش در ...تحقیق" شود:می تعریف

ـــطالحا نورتون، مدرن تفکر فرهنگ در حالیکه در ـــود:می تعریف اینگونه مذکور ص  یک" ش

 احتماالت برخی بر مبتنی یا مداوم روند بر مبتنی که بینی پیش عقالنی؛ منظم تفکر یا حدس

 آنجا تا ".دهدمی خبر خاص حادثه یک وقوع از که بینی پیش و رویدادهاســـت؛ شـــده تعریف

 وجود پژوهی آینده یا شناسی آینده در مهم عناصر از تعدادي است مربوط هاتعریف این به که

  دارد:

  مختلف؛ هايروش طریق از گویی پیش یا بینی پیش به معطوف هايالف.فعالیت

   اجتماعی؛ و سیاسی اقتصادي، تکنولوژیکی، طبیعی، هايبخش در کنونی روند ب.مطالعه

  آینده. زمان در جهان وضع معنی به آینده به مربوط احتماالت ج.

ما گرفتن نظر در با عاریف توانمی هاویژگی این میت نده منظر از را پژوهی ندهآی ت  آی

   از: است عبارت پژوهی آینده آمارا، روي نظر طبق بر کرد. درك هانپژو
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  حاضر. هايانتخاب آینده پیامدهاي از ما فهم بهبود جهت سیستماتیک تالش هرگونه الف. 

 امر این آینده. درباره مان تادراکا و مفروضات کردن سیستماتیک براي تالشی ب.هرگونه

ـــته ســـه در ـــف گیرد:می جاي بندي دس ـــف گرایی)؛ آینده هنر (19ممکن هايآینده کش  کش

 روانشـــناســـی و (ســـیاســـت21مرجح هايآینده کشـــف و گرایی) آینده (علم 20محتمل هايآینده

  )Amara,1974: 289-290( گرایی). آینده

  ایران در دینی ساالري مردم گذشته روندهاي-2

ـــان تاریخی روندهاي لعهمطا ـــاالري مردم که دهدمی نش  در گفتمان یک عنوان به دینی س

 اســت. داده نشــان را خود خواهی مشــروطه ظهور و مدرنیته ورود از پس بار اولین مدرن، ایران

 تالش بود برداشــته ترك ســنتی اندیشــه که ایران جامعه آنزمان فضــاي در گفتمان این حامالن

 این نمونه کند. حفظ را دین عنصـــر مدرن، جدید نهادهاي گیري شـــکل کشـــاکش در تا کرد

 خواهان هاآن که جایی کردمی پیدا نمود خواهان مشــروطه اندیشــه در قانون تدوین در مســاعی

ــتی و پیوند ــریعت با مفهوم این آش ــل در )31 :1352ت،ی(آدم بودند ش ــت اص  قانون هفتم و بیس

 است مخصوص که مقننه قوه : است آمده چنین قننهم قوه وظیفه تشریح در نیز مشروطه اساسی

 ملی شوراي مجلس شاهنشاهی، علیحضرت از شودمی ناشی قوه این و قوانین تهذیب و وضع به

شأ سه این از هریک و سنا مجلس و شاء حق من ستقرار ولی دارد قانون ان ست موقوف آن ا  به ا

صویب و شرعیه موازین با مخالفت عدم سین ت شیح و مجل  قانون (متمم ... همایونی صحه هب تو

س سا شروطه، یا صل م سانی و مازندرانی ( هفتم). و ستیب ا صر ) 485 : 1374 ،خرا  محوري عن

 مجلس در بود دینی ساالري مردم هايبنیان گیري شکل نشانگر که مشروطه، ساخت در دیگر

ــوراي ــاء در مجلس بودن مختار« که کردمی پیدا تجلی ملی ش  نهاد تایید به نوطم را »قوانین انش

 نظر مردم مجلس اختیار بودن برمطلق غیرمســتقیم طور به اگرچه ســکوالر گرایش کرد.می دین

 محدودیت و شـــریعت احکام با مجلس قوانین انطباق ضـــرورت بر مذهبی گرایش اما ،داشـــت

ـــرار مجلس اختیار ـــوبات بر هافق نظارت دغدغه ورزید.می اص  که بود اياندازه به مجلس مص

ــروطه رخیب ــید همچون خواهان مش ــت لزوم بر الري س  به کردندمی تاکید برمجلس فقیه ریاس

                                                      
1 - possible futures 

2 - probable futures 

3-preferable futures 
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 جامع و عادل فقیه مجلس اول شــخص اوال و اقالً که اســت این مجلس کمال شــرط « او اعتقاد

   ).408 :1377الري، ( » باشد الشرایط

 قدرت ايبر هایی سیاست گرفتن پیش در و محمدرضاشاه فرزندش سپس و رضاشاه ظهور

ها نظر مورد گفتمان و روحانی طبقه از زدایی  و هاروش در طبقه این جدي تامل به منجر ،آن

 قابل گفتمان یک عنوان به دینی ساالري مردم بنابراین شد. روحانیت سازمان اداره يهاسیاست

ـــان و هانقد 1340 دهه از حقیقت در حکومت امور اداره در توانا و احترام  در ار خود هاينقص

ـــه ـــنتی امتیازات گرفتن و پهلوي دولت رویارویی کرد. برطرف نظري عرص  و روحانی طبقه س

 در را جدي تکانی خانه و ســـازمان تجدید تامل، روحانیت تا شـــد موجب هاآن ســـازي عرفی

 قوي گفتمان یک گذاري بنیان به توانست خود، تاریخ در بار اولین براي و داده قرار کار دستور

ــت حکمرانی براي عدفا قابل و ــیدن چالش به براي که دریافت روحانیت بزند. دس  و دولت کش

شتیبانی از بردن بهره ست مردم پ  اینان دارد. نیاز سازمانی و فکري جدي تکانی خانه یک به نخ

ـــفی هايآموزه از موجی برابر در توان نمی که دریافتند  هاياندیشـــه کالبد در که غربی فلس

 اندیافته راه ایرانی فلسفی گفتمان هب و یافته تجسم غیره و کنت اگوست داروین، نیچه، مارکس،

شه براي ست همی ستاد. سینه به د شان گمان به ای ستمی ای شته در که هاآموزه این با بای  به گذ

هب نفوذ کاهش مک غرب در مذ ــــت بود کرده ک جه و دس ند نرم پن یل جاي به ک  تعط

 ).137 :1377بپردازند(بروجردي، زندگی کردن نیعقال به مارکوزه) هربرت گفتمان(اصــطالح

سخگویی راه یک ست زا گذر دینی، ساالري مردم گفتمان معرفی و موجود شبهات به پا  سیا

ـــالم فدائیان حذفی ـــار و اس ـــخنرانی بود. محققانه مختلف آثار و هاکتاب انتش  افرادي هايس

سالم هايگاهدید بیان در و... طالقانی اله آیت سحابی، بازرگان، همچون  بخش گرما ا

شه از که بود حرکتی شت سعی بازرگان بود. شدن شروع حال در کنار و گو  با که دا

 مطهرات« بپردازد. مذهبی تعالیم و هاپدیده از برخی تبین به علمی هايآموزه از استفاده

 تفســیري ارائه صــدد در کتاب این راســتاســت. این در بازرگان کتاب اولین »اســالم در

سیاري در تالش این نمونه است. اسالم در مطهرات بر یعلم  از بازرگان آثار از دیگر ب

 خورد.می چشــم به مختلف هايمناســبت در او هايســخنرانی شــده ویرایش متن جمله

 علمی« نام به کتابی در مارکســیســم نقد براي خود علمی هايیافته از چنین هم بازرگان

 براي جدي هايتالش بازرگان آثار، این از گذشــته جســت. ســود »مارکســیســم بودن

ـــیر« تحقیق از چوب چار این در توانمی که داشـــت دین از قرائت  یا »قرآن تحول س

  .)358 :1378 برد(بازرگان، نام دست این از آثاري دیگر
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 گفته ســخن دینی حکومت یک تأســیس اندیشــه از ایدئولوژي و بعثت در بازرگان

ــخنرانی آن در.بود ــت و نبوده بیش یکی خدا دین« که بود گفته س  ترتیب بدین و »نیس

 حکومت یک در دتوانمی دین از مختلف هايتلقی یا منافع اســـاس بر که اختالفاتی

  )337-343 :1343بازرگان،«( بود.... گرفته کم دست را یابد بروز دینی

ستاد و یعتیشر دکتر سالم هب نگاه نوع دو زین و تفکر طرز و شهیاند دو ندهینما يمطهر ا  و ا

 جامعه که یمختلف مسائل به اسالم، از خود برداشت چهیدر از هرکدام و باشندمی یاسالم تمدن

 ییارویرو به هاآن اصـــلی توجه البته کردند.می نگاه هســـتند روبرو آن با اســـالم و رانیا دیجد

ـــت. معطوف تهیمدرن و غربی آثارتمدن با جامعه ـــهیر به ابتدا لیدل نیهم به اس ـــکل یابی ش  مش

  ).40-41 :1378(کاجی، پردازندمی

 اسالم دهد نشان تا کرد تالش مالکیت و اسالم کتاب نوشتن با نیز طالقانی اهللا آیت

ــوعات در ــادي مختلف موض ــی و اقتص ــیاس ــازگار مختلف هايزمان با س ــت. س  در اس

 مدرن عصر با اسالمی الهیات کردن سازگار دینی ساالري مردم حامالن هدف حقیقت

ـــار تحت هاآن بود. ـــرعت با که جهانی که بودند نکته این پذیرش براي فزاینده فش  س

ـــت. نیازمند یابنده تغییر الهیاتی به یابدمی تحول ـــتیبانی مورد گفتمان اس  قالب در هاآن پش

سخ صار محمدکاظم همچون زادگانی روحانی ظهور سنگلجی، شریعت جزوه به پا  مهدي و ع

 بودند، بلد را اروپایی زبان یک کم دســـت و بودند اندهخو درس غرب در که یزدي حائري

سیس سه تا ضیه مدر شار و دینی علوم مرکز ینترمهم به آن تبدیل و قم فی  و االمه تنبیه کتاب انت

ـــتبدادي حکوئمت از انتقاد در المله تنزیه ـــی جزم با مقابله به اس  :1377ردي،رفتند(بروج اندش

 هايبحران دل از است توانسته دینی ساالري مردم که فتگر نتیجه توانمی اینجا تا ).152-147

ــخ و کرده عبور خوبی به مختلف ــبهات به مناســبی پاس ــت آن نهایی نتیجه بدهد. موجود ش  دس

ـــلط گفتمان یک به گفتمان این تبدیل رویایی کردن عملی و قدرت به یافتن  با که بوده مس

سیس سالمی جمهوري تا ست. شده محقق ا  یک عنوان به گفتمان این تدوام مهالز حال این با ا

 در توانمی را هاآن ینترمهم که اســـت نوظهور تحوالت با عقالنی رویارویی مســـلط، گفتمان

ـــتر هرچه تعمیق و شـــدن جهانی  جدید ارتباطی هايتکنولوژي طریق از غربی هايارزش بیش

  باشد.یم
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  دینی مردمساالري گفتمان آینده بر تاثیرگذار سناریوهاي-3

 طهیح در مدرن یشناس معرفت بر یمبتن ندهیآ مطالعات کالن هايچارچوبه یشناس درگونه

 هايافتیره با یمطالعات چارچوبه گونه هفت حداقل ،یاســـتیســـ و یاجتماع ،یفرهنگ علوم

  باشد:یم مطالعه قابل چندگانه

  يانتقاد مطالعات و يریتفس -یفرهنگ ،یتجرب - انهیشگویپ يکردهایرو -

 انداز چشم و يشهرآرمان ،یابیونبر مطالعات -

 آمارا مشهور يپولوژیت در مرجح و محتمل ممکن، هايندهیآ -

ــاس ندهیآ مطالعه - ــناخت هايعلقه براس ــ ،یفن یش ــتگاه در بخش ییرها ،یعمل -يریتفس  دس

 یهابرماس یشناس معرفت

 ییفرااثباتگرا و يانتقاد سمیرئال ،ییگرا اثبات يکردهایرو -

 یتکامل و ویسنار میراداپا ،یفیتوص يهاافتیره -

ـــف يهاافتیره - فاوت هاينقش به متص ندمدت يزیر برنامه در عامالن مت  ندیفرآ و بل

 سمیتویپوز از يوستاریپ در یعموم يهاتشکل و رانیگمیتصم ،يهاحرف افراد ري:یگمیتصم

 ،يانتقاد ییعملگرا ،یانتخاب یدموکراس انه،یکثرتگرا ییانسانگرا نانه،یخوشب ییانسانگرا ،ینتس

 ).135 :1395دیگران، و نژاد مطهري(کیدموکرات سمیآنارش و ینسب ییعملگرا

شترك امر دو ،یمطالعات يهاافتیره و هاچارچوبه نیا یتمام در شد:یم یابیرد قابل م  با

 در آنچه رینظ یعیطب فوق و یخارج يروهاین به توجه از رشـــته نیا تطور ریســـ ییســـو از

 زین و یخیتار يهايالگومند و هاروند مطالعه يسو به بود توجه مورد ینیب ستاره و ینیبطالع

 در دیگر ســوي کند.ازمی تغییر ابزاري و ســاختنی امري به یآمدن يامر از انســان نقش یبررســ

ـــان بر طبیعت احاطه« دوره  از برآمده ارگانیک و طبیعی طور به آینده مدرنیته، از پیش تا »انس

ـــته ـــی بهره انگاره بر مبتنی هدور این در اما بود گذش ـــان کش  گاهیجا در آینده طبیعت، از انس

 نیا اگرچه باشــد. یآدم پرداخته و ســاخته ندهیآ تا شــودیم گرفته بکار ســاز، خیتار يابزار

 از زین ندهیآ در يدستکار و رفتیپذ سامان مدرن، دوره آغاز از جامعه و عتیطب در يدستکار

ــتکار يریامکانپذ ســتم،یب رنق مهین از اما بود، آن يجبر تبعات  صــورت به ندهیآ در يدس

ــور جامه ،یعلم و خودآگاه ــ حض ــاس نیا بر د.یپوش ــتن ندهیآ که فرضشیپ نیا با اس  آبس

 يشتریب تیمطلوب ما يبرا شامدها،یپ نیا از کیکدام اما است، مختلف يدادهایرو و هاشامدیپ

 آغاز یعلم و کیستماتیس يکاردست داشت، خواهند يشتریب وقوع احتمال ک،یکدام و دارند

 یپژوه ندهیآ ،یاکتشاف ای یلیتحل یپژوه ندهیآ انواع ،يراهبرد يهاپرسش نیا دل از د.یگرد
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ـــو  مختلف هايطهیح در و فیتعر يزیتجو و يهنجار یپژوه ندهیآ باالخره و پرداز ریتص

 از فراتر تافیره نیا شــدند. گرفته کار به یاجتماع و یفرهنگ ،یاســیســ ،ياقتصــاد مطالعات

 ییجا تا مرور به یتمدن و یفرهنگ کالن ســطوح در ،یاجتماع و یســتمیســ خرد هايعرصــه

 رینظ گرا ندهیآ پردازان هینظر مدد به سرد، جنگ انیپا با ستمیب قرن اواخر در که رفت شیپ

 اتیه در که یدموکراســ برالیل یکیدئولوژیا میپارادا گران،ید و تافلر نگتون،یهانت اما،یفوکو

 و یاسیس علوم عرصه در یتمدن -فرهنگی میپارادا به را خود يجا داشت، بروز هاملت -دولت

  داد. الملل نیب ارتباطات

 مردم آینده پردازي سناریو روش با تا شودمی تالش ل،یتبد و رییتغ نیا بهتر فهم منظور به 

سازي داد. قرار بررسی مورد را دینی ساالري  است آیندپژوهی یجرا هايشیو از یکی سناریو

 درونی لحاظ به و باورپذیر تصــاویري آینده، روندهاي و احتماالت به مربوط اطالعات از که

 براي روش یک سناریو طراحی) 36 :1390بانهولد، و لیندگرن کند(می ایجاد آیند از سازگار

ـــعــه ـــنــاریوي چنــد براســــاس ممکن آینــده هــايموقعیــت دربــاره تفکر و توس  مختلف س

 ماهیت اســت الزم ابتدا در ســناریو، از صــحیح درك براي ).Schoemaker, 1995:26اســت(

ــده شــناخته هاآن نتایج که دارند اشــاره عواملی به هاقطعیت عدم شــود. تبیین هاقطعیت عدم  ش

ما اســــت به میزان تحقیق، این در قطعیت عدم از منظور اند. نیفتاده اتفاق هنوز ا  بودن غیرمترق

 براي مختلفی هايروش کلی طور به داد. خواهد رخ آینده در که اســـت اتفاقاتی و تحوالت

ـــناریو طراحی ـــت یافته رواج س  تدوین هايروش قدرتمندترین و پرکاربردترین از یکی که اس

 توســـط بار نخســـتین براي که اســـت محور دو روش یا هاقطعیت عدم ماتریس روش ســـناریو،

 است. حاکم سناریوسازي در دنیا تمام در الگو این گرفت. قرار استفاده مورد شل نفتی شرکت

 کشـــف از اســـتفاده با آن در که اســـت یافته ســـازمان روش یک ســـناریو تدوین روش این در

شران نیروهاي صر و کلیدي پی سبتا عنا  شوندمی تدوین هاسناریو موثر هايقطعیت عدم و معین ن

 شوندمی تعریف و کشف که هستند ممکن هايآینده از متمایز الگوي چندین واقع رد هاسناریو

ناریو یک از بیش حاوي هایی مجموعه در همواره و ـــ یان براي س نده قطعیت عدم ب  ظاهر آی

 بینی پیش که است پدیده یک آینده درباره مسائلی کلیدي هايقطعیت عدم از منظور شوند.می

 آندسته واقع در رد.دا اجرا دست در هايبرنامه موفقیت بر چشمگیري تاثیر ولی است دشوار آن

ـــناریو طراحی در که را محیطی عوامل زا  قطعیت عدم و اثرگذاري میزان باالترین داراي ها، س

 از دســـته معین،آن نســـبتا عناصـــر از منظور همچنین گویند.می کلیدي هايقطعیت عدم باشـــند

ضاهاي صت ف ستند فر سته حوادث زنجیره هايحلقه زا یک هیچ به که ه ستند. واب ضاي اگر نی  ف
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 عنصر یک فرصت فضاي آن باشد مشخص پیش از سناریویی پیوستن وقوع به از فارغ فرصتی

سبتا ضوعی یا معین ن سب مو ست. ریزي برنامه براي منا سته، و کند تغییرات با هایی پدیده ا  آه

 آن، جمعیت کل به کشور یک جوانان نسبت مثل موجود، هايواقعیت یا جمعیت رشد همچون

 ).24 :1393باشند(رکوئی،می معین نسبتا ناصرع دسته این از

 هاپیشــران از هریک بندي رتبه فضــاي تقســیم با ها، قطعیت عدم ماتریس روش در واقع در

  کرد: بندي تقسیم زیر کلی مناطق به را مسائل توانمی

  پائین قطعیت عدم-باال تاثیر -

  پائین قطعیت عدم-پائین تاثیر -

  باال قطعیت عدم-پائین تاثیر -

  باال قطعیت عدم-باال رتاثی -

 داراي اما عمده مســائلی پائین، قطعیت عدم-باال تاثیر بندي رتبه داراي مســائل اســاس براین

 سرعت به هستند پائین قطعیت عدم-پائین تاثیر داراي که مسائلی به توانمی هستند. نسبی ثبات

 ندارند. بهتر درك براي تحلیل زیاد گذاري ســـرمایه به نیازي ســـمائل این کلی بطور پرداخت.

 عنوان به که مســائلی هســتند. مشــخص پیش از عناصــر تعریف، به بنا بندي طبقه دو این عناصــر

 عدم بندي رتبه دلیل به بیشـــتر تحقیقات به نیاز شـــوندمی بندي رتبه باال قطعیت عدم پائین تاثیر

 مسائل این پایانی جنتای که است آن معناي به باال هايقطعیت عدم هايبندي رتبه دارند. قطعیت

 عدم را باال قطعیت عدم-باال تاثیر برچشــب داراي عناصــر و مســائل ســرانجام هســتند. ناشــناخته

یت ند.می بحرانی هايقطع یادین تغییر بالقوه توان داراي هاآن نام ـــتور هايفرض بن  کار دس

 منطق ســاخت يبرا بحرانی هايقطعیت عدم اینرو از هســتند. قطعی نتایج با مســائلی و راهبردي

  ).178-179 :1394شود(چرمک،می استفاده هاسناریو

 تغییر و نوآوري قطعیت، عدم آن مشخصه که کنونی جهان در گفت توانمی ترتیب بدین

 هاقطعیت عدم این با مقابله براي مفید تکنیک یا ابزار یک عنوان به سناریویی تفکر است مداوم

 و تغییر آینده از شناخت با توانمی آن برمبناي که تاس یافته توسعه و ایجاد هاپیچیدگی و

 سیاسی مناسب هايموقعیت به را زا بحران و آفرین تهدید شرایط ان، در آمده بوجود تحوالت

 صحیح شناخت نیازمند امر این نمود. مدیریت آن براساس را کنونی زمان و شرایط و کرد تبدیل

 شگفتی و نوظهور هايپدیده شناخت و برآن ارتاثیرگذ عوامل رو، پیش ممکن هايآینده از

  دهند.می قرار چشمگیر تحول و تغییر معرض در را آینده که است سازي
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  ایران در دینی ساالري مردم هايپیشران -3-1

 را پدیده یا موضوع هر آینده بر تأثیرگذار هايمؤلفه و عوامل باید آینده بررسی منظور به

 اتخاذ و ریزي برنامه به هامؤلفه این از یک هر صحیح شناخت اب و داد قرار ارزیابی مورد

 روي پیش شرایط تبدیل منظور به موضوعات و مسائل آینده با متناسب و راهبردي تصمیمات

 نیازمند هاسناریو نگارش براي شد اشاره که طور همان پرداخت. مناسب هايفرصت به آینده

 عوامل این از یک هر ارزیابی با تا هستیم هاپیشران یا آینده به دهنده شکل نیروهاي شناسایی

 شکل عمده نیروهاي به اشاره هاپیشران اندیشی، آینده متون در .بپردازیم هاسناریو نگارش به

 به گذارند.می تاثیر مختلف هايحوزه بر غیرمستقیم صورت به هاپیشران دارد. آینده دهنده

 حوزه یک در تغییر ایجاد باعث که روند چند از متشکل یاصل عوامل یا هامولفه دیگر عبارت

 مورد هاسناریو طراحی در بیشتر که است مفهومی پیشران نیروهاي واقع در شوند.می مطالعه مورد

 باعث که عناصري دارند. اثر هارویداد پیامد بر هک است نیروهایی منظور و گیرندمی قرار استفاده

 مشخص را هاداستان سرانجام و شده هاناریوس اصلی طرح در تغییر و حرکت

 توان نمی فنی موضوعات همانند اگرچه دینی ساالري مردم حوزه در ).1999کنند(شوراتز،می

 هامولفه از طیفی حال این با پرداخت سناریوپردازي به و کرد مشخص را هاپیشران راحتی به

 به دهی شکل در گوناگون طوحس در سیاسی و اجتماعی تحوالت و شدن جهانی فقه، همچون

  شود.می داده نشان دینی ساالري مردم بر موثر رانهاي پیش ینترمهم اینجا در موثرند. آن آینده

 جمهوري در دینی ساالري مردم گفتمان پژوهی آینده بر تاثیرگذار هايپیشران ینترمهم )1( شماره جدول

  ایران اسالمی

  مالنحا عملکرد  هویت  شدن جهانی  اي اندیشه

  سیاسی رفتار  قانون و شهروندي حقوق  اقتصادي  پویا فقه

  قضائی عدالت  سیاسی مشارکت  فرهنگی  سنتی فقه

  ناپذیري فساد  ملی همبستگی  سیاسی  روشنفکري یا احیاگري

  پویا فقه-3-1-1

سائل دامنه که چنان هم تاریخ طول در شکالت و م سترده م  زین یفقه ابواب بر شد،می گ

شتمی افزوده سلم یزندگ اتیواقع با هانیفق سازنده و خالق تعامل برکت به امروزه .گ  ن،یم

 در افته،ی نیتکو میکر قرآن هیسا در که یاسالم علوم از یکی بعنوان فقه از یارزش پر نهیگنج

 گســتره کارآمدتر، يابزارها و نینو هايوهیشــ يریبکارگ هیســا در امروز جهان .میدار دســت

 به حاضر عصر در بشر آنچه شودمی گفته که چنان است؛ کرده دایپ هگذشت از یمتفاوت اریبس

ــت آن ــت يزیچ آن همه از شیب افته،ی دس  در امر نیا .بود افتهی علم خیتار طول در که اس
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 علوم و ردیگمی بر در زین را هاشهیاند بلکه ماند؛ ینم محصور يتکنولوژ و یتجرب علوم حوزه

سان شر یزندگ ابعاد اتمام و اتیادب هنر، ،یشناس جامعه ،یان ضع .شودمی شامل را ب  موجود و

 جامعه کی در که آوردمی فراهم بشــر يبرا زین ايدهیچیپ و تازه مشــکالت و ســؤاالت طبعاً

ستند؛ هاآن به ییپاسخگو متکفل هانیفق و فقه ،ینید  رطب چیه میدار دهیعق ییسو از رایز ه

سی و شده گذار فرو قرآن در یاب ست، ن سان یفیتکل احکام که فقه گرید يسو از و ا  از را ان

ستخراج قرآن صه کند،می ا  تیاهم یزمان همه نیا شود.می شامل را گور تا گهواره از ايعر

 منفرد یاجتماع ای يفرد مسائل طهیح در مزبور سؤاالت و مشکالت که کندمی دایپ چندان دو

 طرح هیفق تیوال و ینید حکومت بر یمبتن ياســامانه و یاجتماع نظام در بلکه نماند؛ یباق

 باشــند، داشــته یاســالم کامالً تیماه شــده وضــع نیقوان رودمی انتظار ینظام نیچن در شــود.

ستگاه ضا د  ادهیپ يبرا يتوانمند يبازو چون هم هیمجر قوه و ردیبگ شکل فقه بر یمبتن ییق

ـــطح در یفقه احکام کردن ـــدن آوردهبر جهت الزم مقدمه .دینما عمل جامعه کالن س  ش

 و رود شیپ نیامروز مشکالت و مسائل يپا به پا فقاهت و اجتهاد که است نیا فوق انتظارات

 سطوح در مردم ییقضا و یحقوق ،یقانون مشکالت به مند نظام ییپاسخگو در را خود ییتوانا

 رشیتأث که دهد ايثمره منسجم و هماهنگ یحرکت در تا رساند ظهور منصه به جامعه مختلف

 یزندگ در را آن برکت وجود، تمام با ملت آحاد و گردد محســوس جامعه يفضــا تمام در

 يبرا يگرانقدر راثیم که یحال نیع در یسنت فقاهت و اجتهاد .کنند حس یاجتماع و يفرد

ــالم تمدن و فرهنگ ــت، یاس ــ به اگر اس ــد،یندین تازه يابزارها و نو هايوهیش  تواند ینم ش

 (ره) نییخم امام یاســالم انقالب ریکب معمار کند. حفظ مروزا جهان يبرا را خود يکارآمد

شردمی يپا يجواهر فقه بر ستود،می را یسنت اجتهاد که حال همان در  را آن از تخلف و ف

 جامعه اداره يبرا مصــطلح اجتهاد « که بود معتقد )98 :21 نور،ج دانســت(صــحیفه ینم زیجا

شو را انیروحان لذا »ستین یکاف سائل با که کردمی قیت شکالت و م  برخورد فعاالنه مردم م

 کند درك دتوانمین باشد، نداشته فعال حضور مشکالت و مسائل همه در تا تیروحان ند.ینما

 با برخورد رایز ).100 :21نور،ج (صــحیفهســتین یکاف جامعه اداره يبرا مصــطلح اجتهاد که

شکالت ست هیفق گرددمی سبب م شکل تناسب عدم به نخ  و ببرد یپ موجود هايلح راه و م

 را ینید مناسب هايحل راه کرده، ییشناسا یکین به را زمان اتیمقتض و جامعه يازهاین سپس

 آذر در نیز ايخامنه اهللا تیآ حضــرت ،يرهبر معظم مقام .دهد ارائه مردم مشــکالت يبرا

 ماعل به خطاب هاآن یدگرگون لزوم و هاروش تیاهم خصوص در يارزشمند سخنان 1374

سه طالب و  براي روش و وهیش کی فقاهت،« فرمودند: جمله از و کردند رادیا قم هیضیف مدر
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ستنباط ست يزیچ آن ا سمش ما که ا ستنباط. وهیش یعنی فقاهت ... میگذارمی فقه را ا  خود ا

ست. کرده دایپ تکامل متعدد هايدوره در فقاهت ...دارد ازین شرفتیپ به هم نیا  یلیدل چه ا

سا ايکنند؟ کامل را آن و ندیفزایب وهیش نیا بر نتوانند ما محققان و بزرگان و فضال که دارد  ب

 از یلیخ و گردد عوض جینتا از یلیخ و ردیبگ بر در را يگرید مســـائل مســـائل، از یلیخ

 فقه و شد خواهد عوض زین مسائل يهاجواب شد، عوض که هاروش شود. دگرگون هاروش

 مهم، نیا به یابی دست يبرا ».بشود دیبا که است ییکارها جمله از نیا شود.می يگرید طور

ـــترده مطالعات ـــ يهانظام در نیادیبن هاييزیر برنامه و گس  و هیعلم يهاحوزه یآموزش

 روشن هايافق نان،یشیپ گرانقدر راثیم از يریگ بهره نیع در تا است؛ الزم یفقه هايپژوهش

ــوده ایپو فقه يرو به زین ندهیآ  نظام هايچارچوب يدارا یفقه اتیوجدان نیبنابرا ردد.گ گش

  .)1386نعمتی، هستند(جودي لیتحص قابل و مند

  شدن جهانی 3-1-2

 هايجهت در و چندبعدي بصــورت متضــاد عناصــر و هانیرو از ايمجموعه با شــدن جهانی

 قرار هدف نیز را افراد احساسات و هویت شخصیت، زندگی، پدیده این کند.می حرکت متعدد

 جهانی فشــارهاي .دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را جوامع داخلی ســاختارهاي آن آثار اســت. داده

 چنین در شود.می نیز استقالل و هویت کسب براي تازه هايانگیزه و امکانات بروز سبب شدن

ضایی سالمی انقالب تجربه ف سالمی جمهوري برپایی و ایران ا شور در ا  در جدیدي تجربه ما ک

 مناســب الگویی یافتن و خود بومی هویت از دفاع و حفظ براي توســعه درحال کشــورهاي انمی

ـــتم قرن پایانی نیمه در خود گوناگون نیازهاي تامین براي ـــت. بوده بیس  از پس هاتجربه این اس

 حقوق و انسانی هايارزش که شدن جهانی شرایط در دینی ساالري مردم ایده طرح با دهه یک

ـــر به بش هان جن ته خود به یج لت از هریک و گرف ندمی هام ـــ  و هاارزش چارچوب در کوش

 اســت بشـري جوامع از عظیمی بخش انتظارات پاسـخگوي ببخشـند عینیت آنرا خود هنجارهاي

سلمانان از که شکیل م سا بیانی شدن جهانی شرایط در دینی ساالري مردم ایده شود.می ت  از ر

ـــه ولی بدیل، بی مفهوم یک ـــت ايجامعه در تاریخی و یفرهنگ دار ریش  هايچالش با که اس

 و هاآرمان تامین که دینی ساالري مردم است. بوده روبرو »سازي دولت« و »سازي ملت« جدي

سته ساس ما مردم هايخوا ست کرده مطرح را دینی معیارهاي و هاارزش برا  مفهومی به امروز ا

 شدن جهانی شود.می نیز تشدید دنش جهانی فرایند بچارچو در که است شده تبدیل پرابهام

 در را جهانی المللی بین بازارهاي ارتباطی جدید هايتکنولوژي طریق از و اقتصــادي عرصــه در

 برد.می حاشیه به را »ملی« مفهوم طریق این از و کندمی مرتبط هم به غربی داري سرمایه راستاي
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 این پرتو در .دهدمی قرار تاثیر تحت را ملی يهادولت کارکرد و نفوذ نیز ســیاســت عرصــه در

 پس الملل بین نظام اصلی بازیگران عنوان به هادولت سوي از ملی حاکمت اعمال امکان تحول

  ).155-156 :1386است(کوالیی، گرفته قرار جدي تردید مورد وستفالیا پیمان از

 هايارزش یهمگ که غیردولتی سازمانهاي و المللی بین هايرژیم شدن فعال اینها، کنار در

 ملی نهادهاي هايمحدودکننده عنوان به توانمی را کنندمی نمایندگی را غربی شـــده جهانی

سوب شر، حقوق همچون هاییسازمان کرد. مح  شفافیت سازمان الهه، دیوان المللی، بین عفو ب

  ).Clark,1995هستند( هاآن ینترمهم جمله از بشر حقوق بان دیده سازمان المللی بین

شر، حقوق همچون هاییارزش شه، و بیان آزادي شفافیت، ب  قوه با که خوب حکمرانی اندی

 به زیســت محیط و کودکان حقوق کنار در شــودمی شــناخته فســادناپذیري مســتقل قضــائیه

ـــده تبدیل جهانی هايارزش ـــرایط که اند ش  مردم جمله از دیگر هايگفتمان تمامی براي را ش

 حقوق تامین در را جهانی اســتانداردهاي گســترش هاآن ند.کنمی بغرنج بشــدت دینی االريســ

یت مردم، مدي تقو لت کارآ ـــخگویی، ،هادو فا پاس ـــ یت،ش ظارت ف یت ... و پذیري ن  تقو

  ).Wilkin,1997کنند(می

صت شدن جهانی سی فر ستر سیع هايد صه در را تر و  که آوردمی فراهم فرهنگی هايعر

 ارتقاء امکان بهتر هايفرصت ارائه با دتوانمی روند این دربردارد. نیز را هابهترین گزینش امکان

ــت تردیدي ولی کند. فراهم را جهانی فرهنگی  نفوذ ابزارهاي از برخورداري هرمیزان به که نیس

 جهانی فرهنگ گیري شــکل روند در یافت. خواهد شــدت هم تاثیرگذاري باشــد بیشــتر جهانی

ـــرورتا امر این بود. خواهد هاابزار نافذترین و موثرترین آن از تاثیر باالترین  برتر هايویژگی ض

ـــت. نخواهد همراه به را کیفی  و هابرداشـــت اطالعات، آزاد جریان و مبادله هرترتیب به داش

 گرفتن نظر در با رســاند. یاري جهانی هنجارهاي از ايمجموعه گیري شــکل به دتوانمی هاایده

ستند تحول و تغییر در همواره هافرهنگ که واقعیت این سط بطور هاآن میان اندرکنش و ه  متو

ـــعه اســـت جریان در ـــریع را تحول این ارتباطی فنون و هاابزار توس  ترتیب این به کند.می تس

 گیرند.می قرار وارداتی هايویژگی و هاهنجار معرض در بشدت بومی هايبرداشت و هاهویت

 وجود بخش نتیجه و موثر رویارویی و اجههمو امکان آن داخلی مبانی تقویت و تحکیم با هاتن

   ).158-166 :1383داشت(کوالیی، خواهد

  دینی ساالري مردم و هویت 3-1-3

 )1383(آبراهامیان، قومی موزائیک ،آبراهامیان تعبیر به و ایران جامعه بودن چندقومی رغمبه

 هم مفاهیم این به ساًاسا و نبود فعال ایران جامعه خودآگاه در ملی آگاهی قومی، آگاهی مفاهیم
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 طایفه خویشــاوندي، هايدشــمنی عالئق، ها، همبســتگی از یاران جامعه نداشــت. وجود آگاهی

 عامل چهار کمک به مجموع در ان یکپارچی و بود برخوردار ... و صــنفی محلی، اي، فرقه اي،

ــد:می حفظ ــلطنت نظام ش ــایر و والیان همراه به ایرانی س ــته عش ــینه آن؛ به وابس ــترك پیش  و مش

 ).42 :1383فارسی(اشرف، زبان نفوذ دینی، اعتقادات نزاع؛ و همزیستی در ایارنی اقوام تاریخی

 یعنی ملی فرهنگ از خاصــی هايجنبه بر حکومت شــکل دلیل به انقالب از بعد و قبل دوره در

سالمیت و ایرانیت  تمانگف سلطه به جامعه منفی واکنش به منجر نیز امر همین و شد.می یدتاک ا

شت جنگ شد.می حکومت هویتی  تقویت باعث سرزمینی خطر کردن برطرف لزوم و ساله ه

 هایی دال کشور بازسازي لزوم و انقالب دوم دهه ).52 :1391پور، شد(جالئی گرایی ملی حس

صالحات همچون صادي، ا سط طبقه تقویت اقت ست متو  ایدئولوژیک گراي سنت گفتمان توان

 بنا را ملی هویت از جدیدي گفتمان و ببرد پیش دینی ساالري مردم سمت به را اسالمی انقالب

سط طبقه تکنوکراتیک تقویت برمبناي که نهاد ست چارچوب در مدنی نهادهاي و متو  يهاسیا

 نیروهاي سیاسی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، هايبنیان تقویت به نهایت در که بود آزاد بازار

 تقویت براي یافته سازما و مدنی مشارکت به نیاز رواین از ).268 :1383شد(خلیلی، خواه آزادي

ــاالري مردم و دموکراتیک بعد در ملی هویت و مردم مفهوم ــرورت دینی س ــکاري ض  پیدا آش

ـــمی ـــوقه، کرد(هاش  همه حقوق رعایت معنیا به ملت به اعتقاد جنبش این در ).62 :1391چارس

صه در شهروندان ست عر ست. بوده هاآن زبانی قومی، هبی،مذ تعلقات از نظر صرف سیا  در ا

ـــطح ـــالح دولت نیز حکومت س ـــمی تعریف جاي به را باال به پائین از تعریف طلب اص  از رس

 بالقوه مفاهیمی تفســیر و مشــارکت افزایش دهه این در ).56 :1391پور، پذیرفت(جالئی هویت

 و نظام تحکیم میزان .. و شهروندي حقوق پاسخگویی، مشارکت، آزادي، مانند اساسی قانون از

  گذاشت. نمایش به دینی ساالري مردم گفتمان براساس را آن با مردم پیوند

  دینی مردمساالري گفتمان حامالن روي پیش ریزي برنامه مهم موضوعات-4

 پیش ریزي برنامه مهم موضوعات عنوان به زیر هايپیشران ايکتابخانه هايبررسی با مطابق

 شدن جهانی اجتهادي، و سنتی فقه شوند:می معرفی ایران در دینی ساالري مردم حامالن روي

شارکت گذاري، قانون هايگزاره شامل ملی هویت اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی،  سیاسـیف م

 گرایی ســنت یا دینی احیاگري ســلطه همچون فرعی پیشــرانهاي میان این در ملی. همبســتگی

شنفکري مقابل رد ایدئولوژیک ست ممکن همچنین شود.می مطرح فقه بحث در نیز دینی رو  ا

  شوند. بیان نیز دیگر پیشرانهاي محور حول دیگري فرعی پیشرانهاي

  سناریوها ماتریس تشکیل 4-1
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 هاسناریو ماتریس توانمی معین) نسبتا ریزي(عناصر برنامه کلیدي هايپیشران تعیین از پیش

 توانمی اســاس براین داد. شــکیلت دینی ســاالري مردم گفتمان کلیدي پیشــرانهاي براســاس را

 محیط تهدیدات و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط براساس را گفتمان این آینده سناریوهاي

  کرد. طراحی المللی بین و داخلی

 و تجزیه به مسلح ستتوانمی تحقیق این اي(البته کتابخانه مطالعات از حاصله نتایج براساس 

 در شــده انتخاب تحقیق روش گرفتن نظر در با اما اشــدب هم نظرســنجی و ايپرســشــنامه تحلیل

 حامالن عملکرد هاي، پیشـــران اســـت) ايکتابخانه ها، داده گردآوري روش حاضـــر، پژوهش

 عدم و کلیدي و مهم پیشــران ســه دتوانمی هویت و شــدن جهانی دینی، ســاالري مردم گفتمان

شد. آینده در هاقطعیت شارکت يهامولفه بر تاکید میان این در با سی م  در مردم مطالبات و سیا

 عدم و قوت نقاط عنوان به مذکور گفتمان با مطابق حامالن عملکرد و رفتار نیز و ســیاســی نظام

  شوند. شناسایی ضعف نقاط عنوان به هامقوله این به توجه

ساس توانمی را هاسناریو ماتریس دیگر ضلع همچنین صت برا  در موجود تهدیدات و هافر

 سنتی و تاریخی دینی، عناصر پاسداشت مثال عنوان به کرد. طراحی المللی بین و خلیدا محیط

یت جه لزوم و ایرانی هو فه به تو ید هايمول یت جد ندي، حقوق همچون ایرانی هو ـــهرو  ش

ـــارکت ـــی، مش ـــیاس ـــتگی گرایی، قانون س  گفتمان تقویت به منجر فرهنگی تکثر ملی، همبس

ــاالري ــئوالن عملکرد تظابق انمی این در شــود.می دینی مردمس ــاالري مردم هايارزش با مس  س

ست. اهمیت حائز نیز دینی سی همچون نیز دینی ساالري مردم ا  وجود نیازمند سکوالر دموکرا

ساختار بافتار در تکثر نوعی ست قدرت و سله ماهیت لحاظ این از ا  در مذهبی اقتدار مراتب سل

صر هر در عظام آیات فراوانی بر مبتنی که شیعی ایران شرایط جامع مجتهدین تعدد و ع ست ال  ا

 ایدئولوژي بر مبتنی که ســیاســی قدرت ســاختار به علمایی چنین بخشــی مشــروعیت و ازیکســو

ست مذهبی ست شده باعث همه و همه سو دیگر در ا  جوامع (برخالف ایران شیعی جامعه تا ا

 شــاهد اســت) عظما مفتی بعنوان نفر یک تابع فقط مذهبی بلحاظ عصــري درهر که ســنت اهل

 پلورالیســتی هايارزش بین توانمی دلیل بهمین باشــد. ســیاســی ماالً و مذهبی پلورالیســم نوعی

عه در رایج تکثرگراي ســــاختار و دموکراتیک جوامع در مطرح  ایران در مذهبی رهبران جام

عه آورد. بوجود وهمپوشــــانی تطباق نوعی یت روحانیون جام بارز وروحان  حزب دل از که م

 و خاستگاه خود و،است مذهبی مبناي چنین بر مبتنی آمدند بیرون 60 دهه در اسالمی ريجمهو

 تا اســت شــده باعث الذکر فوق دوحزبی .نظام اند. شــده کشــور در دوحزبی نظام نوعی موجد

 مورد رقیب حزب توســـط اند رســـیده قدرت به مردم حمایت با که ازدولتمردانی رفتارهرکدام
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ـــی ـــان وگفتار فتارر و گرفته قرار بازرس ـــد رقیب جزب بین ذره زیر در وکردارش ـــود رص  ش

ـــورت ـــاالرانهمردم قوانین و هاارزش با هاان رفتا انطباق عدم ودرص  قانونی و حقوقی نظام و س

شور شان ک سیده مردم اطالع به ایرادات ست از را خود به مردم عموم واقبال ر  همچنین بدهند. د

 هايآزادي به توجه و جمهوریت که دارد آن از حکایت اســاســی، قانون از مشــخصــی اصــول

 در که است شده دیده تدارك نیز آن براي الزم سازوکارهاي و گرفته قرار تایید مورد مشروع

 مردم به مستقیمی ارتباط است شهروندي حقوق به مشهور نوعی به که اساسی قانون سوم فصل

 در اقوام و هااقلیت تمامی به توجه همچنین اســـت. شـــده گرفته نظر در دارد دینی ســـاالري

ــارکت ــور امور جویی مش ــت تعیین و کش ــرنوش ــی هايآزادي بیان، آزادي(قلم، و س ــیاس  و س

ــیانت لزوم قانونی)، ــی نظام جمهوریت دال از ص ــیاس ــارکت معناي به س  براي مردم به دهی مش

 حقوق ي،شهروند حقوق به توجه اقتصادي، و سیاسی هايحوزه تمامی در تاثیر اعمال و حضور

ـــی قانون مطابق زبانی و قومی هاياقلیت زنان، ـــاس ـــالمی جمهوري اس  تقویت موجب ایران اس

 این براي جدي تهدید دتوانمی نیز شده گفته موارد نقیض شود.می دینی ساالري مردم گفتمان

 عمال که جدید ارتباطی هايتکنولوژي طریق از شدن جهانی هجوم آنها، کنار در باشد. گفتمان

یایی لتدو فال ـــت نمی برده بین از را دولتی کنترل امکان و کرده معنی بی را وس  تقویت به دتوا

 بیانجامد. دینی ساالري ازمردم متفاوت تفسیرهاي و جدید هايهویت و مرکز از گریز نیروهاي

ـــورت در دیگر عبارت به اســـت. قبلی مورد گروه در تهدید این وجود البته ـــناســــایی ص  ش

 مختلف هاياقلیت حقوق و سیاسی مشارکت شناختن رسمیت به و جمعی و فردي هايآزادي

 صــورت به دتوانمی شــدن جهانی اثر ایرانی، هویت ابعاد همه فعالیت امکان ســازي فراهم نیز و

  یابد. کاهش کاتالیزوري

  گیري نتیجه و بندي جمع

 اسالمی هوريجم عصر ایران در دینی ساالري مردم پژوهی آینده بررسی مقاله این از هدف

 بخش دو در آن، هايمولفه و تعاریف گرفتن نظر در با باره این در پژوهی آینده اســـت. بوده

ـــته روندهاي مطالعه ـــناریوپردازي قالب در آینده بینی پیش و طرف یک از حال و گذش  از س

ساس براین گرفت. قرار بررسی مورد دیگر سوي  به ابتدا دینی ساالري مردم پژوهی آینده در ا

 مذکور گفتمان که داد نشـــان هاروند این مطالعه شـــد. پرداخته گفتمان این گذشـــته روندهاي

ـــه اگرچه ـــالم و ایران تاریخ در ریش ـــورت به اینحال با دارد اس  هايدال داراي که گفتمانی ص

ـــاالري مردم و مدرنیته ورود با همزمان بوده محوري  میان منازعه یافت. ظهور ایران در غربی س

 یک از روشنفکران برخی اندیشه در حکمرانی شیوه از اسالم حذف شکل به واهانخ مشروطه
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ضه لزوم بر تاکید و سو شکیل قانونگذاري، در آن مالح  دیگر سوي از هانهاد سایر و مجلس ت

 سنت بودن دار ریشه به توجه با نهایت در که بود دینی ساالري مردم گفتمان تجربه میدان اولین

سالم سبی سلطه به افراد، میان و جامعه در ا شاه ظهور انجامید. مختلف نهادهاي در آن ن ضا  و ر

ــت رغمبه-وي توانایی عدم ــیاس  یعنی آن حامالن و دینی مبانی حذف در -گرایانه غرب يهاس

 او از پس دانســت. دینی ســاالري مردم گفتمان گرفتن قوام دوم میدان توانمی را روحانی طبقه

ــاه ــاش  عطفی نقطه توانمی را او دوره اما گرفت پیش در را پدر راه چهاگر نیز پهلوي محمدرض

 اصالحی يهاسیاست با دوره، این در طرف یک از زیرا دانست مذکور گفتمان گرفتن قوام در

ـــالحات جهت روحانیت گام به گام حرکت و ـــت خود طبقه در اص  دیگر، طرف از و روبروس

ـــته ،42 ســـال در خمینی امام حضـــرت برآمدن  مردم گفتمان در موجود ارزشـــهاي و هاخواس

 تحول، دو هر نهایی نتیجه کرد. برمال بود آن محوري دال حکومت، تشکیل که را دینی ساالري

 و مطلق سلطه براي را خود دهه دو از بیش که بود روحانی طبقه توسط اسالمی انقالب پیروزي

ـــالمی بانقال پیروزي بود. کرده آماده دیگر هايگفتمان همه بر پیروزي  پیروزي واقع در اس

 تاکید یکجا بصــورت مردمی مقبولیت و الهی حاکمیت بر که بود دینی ســاالري مردم گفتمان

 بخش مقبولیت و الهی بخش مشـــروعیت هايمولفه شـــکل به نیز اســـاســـی قانون در و کردمی

 نشان گفتمان این پژوهی آینده حال، و گذشته روندهاي بررسی از پس کرد. پیدا تجلی مردمی

ـــران که داد ـــوعاتی قالب در توانمی را تاثیرگذار مهم هايپیش  جهانی پویا، فقه همچون موض

سئله شدن، ستگی هویت، م شارکت ملی، همب سی م شان قانونگذاري و سیا شران این داد. ن  هاپی

 ساالري مردم که صورتی در تر دقیق عبارت به باشند. هایی فرصت و تهدیدات حامل ندتوانمی

ـــدن جهانی فرایندهاي با تواندب دینی ـــالمی فقه برود، پیش به ش  کند، حفظ را خود پویایی اس

 هايارزش و قوانین با مطابق مسئوالن عملکرد گیرد، صورت عادالنه بصورت سیاسی مشارکت

 به مسلط گفتمان عنوان به کماکان توانمی دینی ساالري مردم گفتمان باشد دینی ساالري مردم

صورت در دهد. ادامه خود حیات سئوالن میان در صرفا آن رواج و اعتقاد ممکن غیراین  آنهم م

  شود. حفظ ریاکارانه و طلبانه فرصت شکل به
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  مآخذ: و منابع

 قانون: حکومت و یترق شـــهیاند)،1352دون(یت،فریآدم - 

 .یخوارزم ،تهران:سپهساالر عصر

 در قومی و ملی هویـت بحران)،1383احمــد( اشــــرف، - 

ــه قومیت،تهران: ملیت، هویت، ن:ایرا ،ایران ــسـ  و تحقیقات موسـ

  انسانی. علوم توسعه

هدي بازرگان، -  حث )1378(م با یک، م یدئولوژ یاد تهران: ا  بن

  .بازرگان مهدي مهندس فرهنگی

گان، -  هدي( بازر ثت )،1343م یدئولوژي و بع  ادیبن تهران: ،ا

  بازرگان يمهد مهندس یفرهنگ

ن روشـــنفکران)،1377مهرزاد( بروجردي، -   ،غرب و یایرا

 روز فرزان پژوهش و نشر تهران: شیرازي، جمشید ترجمه

ــا( پور، جالئی -   هايجنبش شــناســی جامعه)،1381حمیدرض

صالحی جنبش بر تامید با اجتماعی:  تهران: ،خرداد دوم ا

  نو. نشر

مه )،1394تومــاس( چرمــک، -  نا ناریویی ریزي بر  در ســ

مان: ـــاز یابی و گیري کار به خلق، چگونگی س  ارز

ــعود ترجمه ،ســناریوها ــه تهران: متزوي، مس ــس ــی موس  و آموزش

  دفاعی صنایع تحقیقاتی

ــن( خلیلی، -  یت1383محسـ ـــی ملی، )،هو  اقوام اقوام، نقش بررس

یت و ایرانی عه ملی، هو هاي مجمو تار مایش گف  ،علمی ه

  کشور اجتماعی معاونت تهران:

سین کاجی، -  ستی ،)1378( ح  انتشـارات اول،تهران: چاپ ،ما کی

  روزنه

 ســناریو: طراحی)،1390هولد( باند هانس و ماتس لیندگرن، - 

 مرکز تهران: تاتاري، عزیز ترجمه ،راهبرد و آینده بین پیوند

 دفاعی. فناوري و علوم پژوهی آینده

ــان کاظم محمد و عبداهللا ،یمازندران -   از مراد )،1374(یخراســ

 در تیمشــروط از مقصــود،ممالک ریســا در تیمشــروط

  ر.یکو :تهران ت،یمشروط رسائل ،رانیا

 اندیشــه تحول ســیر )1394ابراهیم( متقی، عارف؛ ،يبرخوردار - 

ــی ــیاس ــر ایران س ــئله بر تأکید با معاص  فصــلنامه .مدرنیته مس

 .23-40 صص ،31 شماره نهم، ،سالاسالمی انقالب رهیافت

 و ملی اتحــاد در پویــا فقــه نقش )،1386اکرم( نعمتی، جودي- - 

 .1-7 صص ،46 و 45 شماره ،صادق نداي اسالمی، انسجام

 با مصــر در ســیاســی اســالم آینده )،1394ایمان( رکوئی،- - 

عد به 2011 ســـال تحوالت به توجه  دکتري، نامه پایان ،ب

  خمینی(ره). امام المللی بین دانشگاه

 مســـعود امیر ســـید زاده، جمعه امام جواد ســـید ملیحه، رمضـــانی، - 

ــهرام ــی( فرهاد نیا، شـ  هايجریان آینده ســـناریوهاي )،1396عباسـ

سیس صلنامه،1404 ایران در یا ست سال راهبرد، ف شم، و بی  ش

  .131-163 صص ،83 شماره

 یبرخ و رانیا در ینید يمردمساالر)،1387عبداهللا،عبدالمطلب( - 

صلنامه ،یاســالم يکشــورها  ،4 شــماره دوم، ســال ،اول خط ف

  .25-50 صص

  » ملت و دولت اتحاد در قانون « . )1377عبدالحســین( ســید ،اري - 

 حسینعلی - ترجمه ؛ گفتمان در ،ارنستو ،کالئو ،طیتمشرو رسائل

  صفر شماره ،گفتمان فصلنامه ،نوذري

ــید نژاد، مطهري -  ــعید همایون، هادي محمد مجید، سـ  خزایی، سـ

ــا ــ یشــیبازاند )،1395حاتمی( محمدرض  و اتینظر در یاســتیس

سب نگر، ندهیآ يالگوها شم منا سالم انقالب یتمدن انداز چ  ،یا

 ،صص35 شماره دهم، سال ،اسالمی قالبان رهیافت فصلنامه

154-133 

 از پس یاران در سیاسی )،توسعه1391مجتبی( چارسوقه، هاشمی - 

 آورد ره دینی، ســــاالري مردم گفتمانی نگاه به توجه با انقالب

  .38 و 37 شماره دهم، سال زمستان، و پائیز سیاسی،

 پاســـخ و پرســـش جلســـه در بیانات" ،يرهبر معظم مقام - 

  .4/12/1377 دانشجویی، نشریات دبیران سر و لمسئو مدیران

 آران و کاشــان مردم دیدار در بیانات" ،يرهبر معظم مقام - 

 20/8/1380"،بیدگل و

ــا و رئیس دیدار در بیانات" ،يرهبر معظم مقام -   ياعضــ

 14/6/1392 ،يرهبر خبرگان مجلس
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