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مقدمه
باورهای مذهبی از دیرباز نقش مؤثری در تعیین رفتارهای و تصمیمات سیاسی و اعتماعی
عوامع مختلف داشته است این تأثیریذاری هرچند انتظار میرفت که با ورود اندیشههای عرفی-
یرایانه و مسلط شدن اومانیسم و سلولاریسم در غرب و سایر نقاط عهان کمتر شود و یا رو به
اضمحلال برود ،اما ظهور عنبشهای مذهبی-سیاسی در سده بیستم ،انقلابات سیاسی و عایگزینی
حلومتهای سلولار با حلومت مذهبی نشان داد که اندیشهها و باورهای مذهبی همچنان می-
توانند در عرصه سیاسی نقشآفرینی کنند مهمتر اینله اندیشه و باورهای مذهبی نه تنها خود را
واعد قدرت و سیاست میدانستند ،بلله با طرح مفاهیم نوین و سازیار کردن خود با اندیشههای
تجددطلبانه ،ارزشهایی نظیر دموکراسی ،آزادی ،عامعه مدنی ،حلمرانی مطلوب و

را نیز

مطلوب می دانستند و یا برای رسیدن به چنین آرمانی ،تلاش میکردند این رویه در بخشهای
مهمی از عهان حتی در عوامعی که دارای نظام های سلولاریستی بودند ،در قالب احزاب و
یروههای ذی نفوذ فعالیت میکردند بدین ترتیب باورها و اندیشه های مذهبی در سطوح فردی و
اعتماعی خود را به عرصه سیاست نزدیک ساختند و حتی در برخی از عوامع پایه یذار نظامهای
مردمسالار شدهاند که قرائت عدیدی از پیوند دین و سیاست ارائه میکردند
انقلاب اسلامی ایران در سال  1311ش ،نمود بارزی از پیوند باورها و نگرشهای مذهبی با
ارزشهای مردمسالاری است که در قالب نظام عمهوری اسلامی ایران نمود یافته است این
پیوستگی به خوبی در قانون اساسی ج ا ایران نمود یافته است که براساس ،عناصر عمهوریت و
اسلامیت به خوبی در کنار یلدیگر به پیش می روند علاوه بر ساخت سیاسی و هرم بالای قدرت،
می توان به بخشهای مختلف عامعه نیز اشاره نمود که تا چه اندازه باورها و اندیشههای مذهبی را
منطبق و سازیار با ارزشهای مردمسالارانه میدانند به عبارتی دیگر ،تودههای مردم ،یروههای
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سیاسی ،مذهبی ،روشنفلری و تا چه اندازه باورهای مذهبی را در شل ییری ،تقویت و تداوم
ارزشهای مردمسالارانه مؤثر میدانند؟ این مسأله بخش مهمی از شل ییری نظام مردمسالارانه در
عامعه ایران پس از انقلاب اسلامی ایران را تشلی میدهد اینله یروههای مختلف تا چه اندازه به
نقش باورهای مذهبی در شل ییری ارزشهای دموکراتیک قائ هستند و آن را به عنوان
اعزایی بهم پیوسته و یا عدای از هم در نظر میییرند ارزشهای مردمسالارانه از عمله آزادی،
برابری ،قائ بودن به نقش عامعه مدنی در مقاب قدرت دولت ،آزادی مطبوعات و رسانهها،
آزادی یروهها برای حق تجمع ،اعتراض و عابجایی مسالمتآمیز قدرت هستند که وعود یا عدم
وعود آنان در عامعه میتواند بیانگر اقتداریرایی و یا مردمسالارانه بودن آن عامعه است از طرفی
دیگر ،مؤلفههای ذکر شده در دوره عمهوری اسلامی با عناصر مذهبی امتزاج یافته و یا اینله
مؤلفههای ذکر شده از دل متون و احلام دینی استخراج شده است
در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا تأثیر باورهای مذهبی را بر شل ییری ارزش-
های مردمسالارانه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز مورد بررسی قرار دهد به عبارتی دیگر،
مسأله پژوهش حاضر این است که باورهای مذهبی تا چه اندازه ارزشهای مردمسالارانه را می-
پذیرند و یا نقش آن باورها را بر شل ییری ارزشهای مردمسالارانه مؤثر میدانند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،نظریات مختلفی درباره ناسازیاری مذهب و ارزشهای
مردمسالارانه مطرح شده است که درصدد تحمی این باور بوده است که نقش مذهب در
سیاست نمیتوانند سازنده باشد و یا در حیطه سیاسی و اعتماعی موفقیتآمیز باشد رویلرد
مزبور بر این عقیده بوده است که دین و سیاست دارای اهداف و کارکردهای متفاوتی هستند
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که پیوند آنان با یلدیگر نمیتواند اداره عامعه را با موفقیت به مقصد برساند حال آنله در
مقاب این دیدیاه ،برخی بر این عقیده هستند که مذهب و از عمله آموزههای شیعی دارای
عناصر بارزی از رویلردهای سیاسی و اعتماعی هستند و بدون در نظر یرفتن این مؤلفهها نمی-
توان نسبت به تحقق آرمانهای الهی و اداره عامعه امیدوار بود در راستای شفاف نمودن چنین
دیدیاههایی و بررسی نگرش یروههای مختلف عامعه از عمله دانشجویان به عنوان اقشار
تأثیریذار عامعه ،پژوهش حاضر درصدد تا نقش باورهای مذهبی را بر شل ییری ارزش های
دموکراتیک مورد بررسی قرار دهد

مبانی نظری تحقیق؛ ارزشهای مردمسالاری
مردمسالاری با اصطلاحات متعددی از عمله دموکراسی و عمهوری دارای قرابتهایی است
با این حال ایر حاکمیت مردم ،مرکز ثق مردمسالاری در نظر یرفته شود ،ارزشهایی بر آن
مترتب است از عمله اینله در بطن مردمسالاری ،حاکمیت مردم رویه غالب است
( )chandler, 2002: 10پذیرش حاکمیت مردم به معنای پذیرش عقاید و دیدیاههای
متعدد و متلثر عامعه نیز میباشد بنابراین در رویلرد مردمسالارانه غربی ،حقیقت نسبی است
(  )Leonei,2006: 270بنابراین در رویلرد غیردینی مردمسالاری ،ارزش و اندیشه افراد
مقدم بر هر دین و تمدنی است به همین دلی است که یفته میشود در نظام مردمسالارانه
دوران حاکمیت مطلق و انحصاری به پایان رسیده است ()Whittaker, 2002: 122
بنابراین حاکمیت انسان ،پذیرش ارزشها و عقاید متعدد ،حاکمیت قانون و احترام به حقوق
انسانی بر مبنای کرامت ،شالوده اندیشه مردمسالاری شناخته میشود مردمسالاری دینی نیز وعه
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متمایزی از مردمسالاری عرفی است که به طور دقیق در منابع و آموزههای دینی از عمله در فقه
شیعه بدان پرداخته شده است
مبانی مردمسالاری دینی در فقه و دستورات دینی قاب مشاهده است به طور دقیق و
مصداقی ،مردمسالاری دینی در قالب نظام سیاسی برای اولین بار پس از وقو انقلاب اسلامی
ایران در سال 1311ش و به رهبری امام خمینی (ره) نمود یافته است فقه و دستورات دینی به
عنوان مبانی مردمسالاری دینی به شمار میروند امام خمینی (ه) فقه را « قانون زندیی دنیوی و
اخروی و راه رسیدن به قرب الهی ،بعد از آیاهی به معارف اعتقادی دین» (موسوی خمینی،
 )12 :1334دانستهاند
با توعه به اهمیت دین و دستورات دینی در تعیین محتوای مردمسالاری دینی ،ارزشهای
اساسی آن یعنی کرامت و عزت انسانی بسیار مورد توعه است به طور کلی ،احترام به انسان در
طول تاریخ موضو قاب توعهی بوده است چه احترام به یوهر انسانی و چه حرمت به کالبد
انسان با مروری کوتاه بر آموزههای ادیان ابراهیمی روشن مییردد این ادیان همواره بر تلریم
انسان تاکید داشتهاند میتوان یفت امروزه نیز تاکید بر انسان یرایی ریشه در برداشتهای
دینی دارد (ملارم شیرازی )94 :1319 ،بر مبنای مردمسالاری دینی ،نخستین حق هر شهروند و
هر انسان ایجاد زمینههای رشد اوست پس از آن باید محیط اعتما فرصت رشد ،توسعه و
کمال را به افراد بدهد اولین و مهمترین نلته در ارتباط با حقوق افراد در نظام مردمسالاری
دینی این است که او یک انسان است و به عنوان شاهلار خلقت در دیدیاه اسلامی و قرآنی
موعودی است که خداوند به او کرامت بخشیده است مطابق آیه شریفه که میفرماید« :ولقد
کرمنا بنی آدم »1این کرامت یک کرامت اعتباری نظیر آنچه در روابط میان آدمیان مطرح
1

اسراء14/
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است ،نیست این یک کرامت مبنانی و واقعی است که در واقع ،تابع و انعلاسی از کرامت
خداوند متعال است بنابراین ،انسان به طور حقیقی موعودی است که دارای امتیاز و برعستگی
است انسان دارای مقام والا و برترین مخلوق خداوند است این کرامت واقعی و ذاتی پایه و
مبنای تعالیم اخلاقی و حقوقی است و باید مد نظر قرار ییرد
بر این اساس ،در مردمسالاری دینی ،افراد مطیع و محلومان حلومت که به عنوان ابزار ادامه
مطامع شخصی و یروهی حاکمان مورد استفاده قرار ییرند ،نمیباشد در روابط دولت با افراد
عامعه به عنوان شهروند ،همواره این اص باید مد نظر قرار ییرد و تعیین هر نو حقوقی بدون
در نظر داشتن این اص غیر معتبرخواهد بود رفتار دولتمردان ،تعیین قواعد حقوقی و هر نو
تعاملی با شهروندان باید با حفظ اص کرامت همراه باشد در غیر این صورت ،از دیدیاه
اسلامی مردود وغیر قاب قبول میباشد (عوادی آملی )112 :1331 ،این کرامت ذاتی وخدادی
انسان اقتضاء دارد قواعدی برای حفظ آن ذر زندیی اعتماعی و در روابط حاکمان در نظر
یرفته شود انسان در دیدیاه اسلامی دارای دو حیثیت فردی و اعتماعی است این حقیقت مورد
قبول و تأکید اسلام است که با توعه به دیدیاه الهی و تعالیم اسلامی ،اص و اساس "تلام
فرد" است آن که اصالت دارد ،فرد میباشد؛ یعنی هدف خلقت به تلام رسیدن افراد می
باشد اما از آنجا که بستر این تلام فردی؛ اعتما است در نتیجه عامعه نیز به طور ثانوی از
اهمیت برخوردار است
در اصول و مبانی مردمسالاری دینی ،منافع عمومی بر منافع شخصی افراد مرع است
بنابراین ،در امر ترعی فرد با اعتما با توعه به دیدیاه خاص ملتب اسلام ،افراد مسلمان در
امورمادی به نفع اعتما از نفع خویش مییذرند ،زیرا این نیز خود یلی از عوام تلام فردی
در قالب عناوینی چون ایثار و امثال آن محسوب میشود (موسوی خمینی )111 "1313 ،اما
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شهروندان عامعه اسلامی ،در امور معنوی که در تزاحم با آسایش و رفاه دیگران نیست ،سعی
در سبقت عویی دارند (عوادی آملی )113 :1331 ،آنچه باید به عنوان مبانی نظری قرار ییرد
این است که هدف ،سعادت و کمال افراد است و ایر برای عامعه ثقلی در نظر یرفته می
شود به این اعتبار است البته مقصود از کمال ،تلام معنوی و مادی توامان است که با
معیارهای اسلامی تعیین میشود نه کمال مادی صرف که براساس حس سودعویی و منفعت-
طلبی استوار است حقوقی که به عنواین حقوق شهروندی وبشر تعیین میشود ،باید به این قضیه
توعه داشته باشد که بستر عامعه را به یونهای فراهم آورد که انسان ها ،به سادیی و بدون
موانع پیچیده یام در مسیر پیشرفت و سعادت واقعی نهند بر اساس این واقعیت که انسان
موعودی است دارای دو عنبه ،تعیین حقوقی به عنوان حقوق شهروندی که مسیر پشرفت وی
را در عامعه فراهم نماید ،لازم و اساسی است
همچنین در محتوای مردمسالاری دینی ،انسان موعودی ،خداعو و وابسته به خداوند متعال
است انسان در اندیشه اسلامی موعودی است هدفمند و در مسیر خویش راه به سوی خداوند
متعال دارد او مخلوق خداست و کمال و سعادت واقعی وی در عبودیت آزادانه و عارفانه
وی است هدف از خلقت انسان عبادت و کمالطلبی در این عهت می باشد هر راهی عز
این ،یر چه همراه با تنعم ،رفاه ،آسایش و رضایت باشدبه بیراهه خواهد بود« :ما خلفت الجن
والانس الا لیعبدون» 1عبادت واقعی خداوند از سوی انسان زمانی تحقق کام

مییابد که عز

او نپرستد و برنامه عملی زندیی خود را مطابق با دستورات الهی تنظیم نموده و به انجام
رساند این از ویژییهای اساسی دیدیاه اسلامی در مورد انسان است تنظیم هر یونه قاعده-
ای به عنوان حقوق انسان باید با توعه به این خصیصه صورت پذیرد عدم توعه به عام
1

ذاریات11/

 / 882فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم ،سال یازدهم ،شماره اول (پیاپی  ،)42بهار 8200

خداعویی انسان در وضع قواعد حقوقی از سوی مقام واضع یعنی دولت ،باعث بی اعتباری
آن قواعد خواهد بود ،یعنی اینله مقررات حقوقی حداق نباید مانعی در راه خداطلبی
وعبودیت شهروندان ایجاد نماید بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در عامعه وظیفه هر
ت وَ َنْزَلْنا
حاکم و حق هر شهروند است خداوند در قرآن میفرماید« :لَقَ ْد َرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِنا ِ
مَعَ ُهمُ ا ْللِتابَ وَ الْمیزانَ ِل َیقُومَ النَاسُ بِالْقِ ْسطِ وَ َنْزَ ْلنَا ا ْلحَدیدَ فیهِ َب ْأسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَاسِ وَ
ِی» (1به راستى [ما] پیامبران خود را با دلای
اللهَ َقو ٌ
اللهُ َمنْ َینْصُرُهُ وَ رُسُ َلهُ بِا ْلغَ ْیبِ إِنَ َ
لِیَعْ َلمَ َ
آشلار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و
آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سودهایى است پدید آوردیم تا خدا معلوم
بدارد چه کسى در نهان او و پیامبرانش را یارى میکند آرى خدا نیرومند شلستناپذیر
است) قسط و عدل مطلوب هر انسان است و در عای عای تعالیم اسلامی به آن امر شده
است ،حتی ایر به ضرر شخصی باشد
با این ویژییها و ارزشها ،مردمسالاری دینی ،در حوزه سیاست و اعتما بر پایه تعام و
سازیاری دین و سیاست به پیش میرود محتوای نظام مردمسالاری دینی توسط آموزهها و احلام
دینی و شل آن نیز بر مبنای تحولات زمانه و اقتضائات عامعه اسلامی و زندیی انسان معاصر
طراحی میشود به همین دلی عمهوری اسلامی ایران بر مبنای توعه به ارزشهای مردمسالارانه
شل یافته است

1

حدید21/
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سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی تحقیق:
باورهای مذهبی از چه طریقی میتوانند بر شل ییری ارزشهای مردمسالارانه در عمهوری
اسلامی ایران مؤثر واقع شوند؟
سؤالات فرعی:
 باورهای مذهبی از چه راههایی بر عرصه سیاست تأثیر مییذارند؟ ارزشهای مردمسالارانه در عمهوری اسلامی ایران بر پایه یرایشهای مذهبی شام چهمواردی است؟
 از چه طریقی میتوان باورهای مذهبی را به یونهای سامان داد تا بتوانند حامی ارزشهایمردمسالارانه دینی در عامعه ایرانی باشند؟
فرضیههای تحقیق:
فرضیه اصلی:
باورهای مذهبی از طریق تأکید بر حق ر ی مردم ،آزادی در چارچوب احلام شرعی ،دفا
از نظارت مردم بر عمللرد حلومت و همچنین تأکید بر حقوق شهروندی میتوانند حامی
ارزشهای مردمسالارانه دینی در عامعه ایرانی باشند
فرضیههای فرعی:
 باورهای مذهبی از طریق دفا از حقوق مردم در عرصههای سیاسی ،اعتماعی ،اقتصادی ومدنی و همچنین پاسخگو بودن حلومت در مقاب مردم براساس متون دینی عرصه سیاست را
تحت تأثیر خود قرار میدهند
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 ارزشهای مردمسالاری دینی در عمهوری اسلامی ایران شام استقلال ،آزادی ،عدالت ،حقطلبی و مبارزه با ظلم و استلبار است که همگی بر پایه قواعد فقهی و آموزههای مذهبی تدوین
شده است
 توعه به یفتمان انقلاب اسلامی از عمله دیدیاههای مترقی بنیانگذار انقلاب اسلامی ،رهبرمعظم انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی میتوان ارزشهای مردمسالاری دینی را در عامعه
ایرانی بسط و یسترش داد

روش تحقیق
پژوهش حاضر براساس نو دادههای عمعآوری و تحلی شده ،پژوهشی کمی است و از
لحاظ نو بررسی مسأله و ورود به آن ،میدانی محسوب میشود که با روش پیمایشی صورت
یرفته است همچنین از لحاظ معیارهای مختلف طبقه بندی این پژوهش از نو مطالعات
مقطعی ،پنهانگر ،توصیفی–تبیینی و کاربردی است در پژوهش مورد مطالعه عامعه مورد نظر
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه شیراز میباشد که تعداد حجم عامعه مورد مطالعه
 2144نفر میباشد که براساس فرمول کوکران تعداد  332نفر بهعنوان حجم نمونه به روش
نمونهییری تصادفی ساده انتخاب شدهاند همچنین دادههای بدست آمده از پرسشنامه با استفاده
ی  ، SPSSدر دو سط تجزیه و تحلی میشوند در سط اول با استفاده از
از نرمافکزار آمار ِ
روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و در سط دوم با استفاده از
روشهای آمکار استنباطی (آزمون  tتک نمونهای) ،دادههای بدست آمده از سؤالهای
پرسشنامه تجزیه و تحلی شده و به سؤالهای پژوهش پاسخ داده میشود
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یافتههای تحقیق:
آمار توصیفی:
جدول زیر ،توزیع فراوانی پاسخدهندگان را بر اساس سن نشان میدهد:
جدول توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس وضعیت سن
وضعیت سن

فراوانی

درصد

زیر 24سال

23

3.1

21-21

144

43.4

21-34

31

21.9

31-31

14

13.1

بیش از 31

14

4.2

عمع ک

332

144

تحلیل استنباطی:
سوال : 1آیا باورهای مذهبی شام اعتقادات فردی و درونی فرد است و ارتباطی با حوزه های
سیاسی و اعتماعی ندارد؟
عدول توزیع فراوانی سوال 1
سوال
سوال 1

کاملا

تا اندازه ای

ریو

تا اندازه

کاملا

مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

ای موافقم

موافقم

فراوانی

19

31

33

124

123

درصد

1/1

11/1

9/9

31/1

31/4

میانگین

انحراف
معیار

3/31

1/19

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال  1را
به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه کاملا موافقم با  31/4درصد می باشد
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برای بررسی باورهای مذهبی شام اعتقادات فردی و درونی فرد است و ارتباطی با حوزه
های سیاسی و اعتماعی از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در
نظر یرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد
بررسی قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین باورهای مذهبی شام اعتقادات فردی و درونی فرد است و ارتباطی با
حوزه های سیاسی و اعتماعی مساوی 3است
فرض مقاب  :میانگین باورهای مذهبی شام اعتقادات فردی و درونی فرد است و ارتباطی با
حوزه های سیاسی و اعتماعی مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

3/31

1/19

4/41

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test

سوال 1

مقدار t
13/444

درعه

Test Value = 3
سط معناداری اختلاف فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

آزادی

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

331

4/444

4/31

1/44

4/14

در عدول فوق برای بررسی باورهای مذهبی شام اعتقادات فردی و درونی فرد است و
ارتباطی با حوزه های سیاسی و اعتماعی از آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این که
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سط معنی داری محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون تی(t= 13/444و )df=331
کمتر از  4/41می باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی شود،و چون میانگین محاسبه
شده برابر با  3/31می باشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین باورهای مذهبی شام
اعتقادات فردی و درونی فرد است و ارتباطی با حوزه های سیاسی و اعتماعی می باشد
سوال :2آیا باورهای مذهبی افراد تحت تأثیر فرهنگ ،عامعه ،رفتار ،اخلاق ،ایدئولوژی،
شخصیت ،هویت و همچنین نهادهای سیاسی و اعتماعی قرار دارد؟
جدول توزیع فراوانی سوال 4
سوال
سوال 2

اندازه

ر ی و نظری

تا اندازه ای

کاملا

کاملا

تا

موافقم

موافقم

مخالفم

ای مخالفم

ندارم

242

فراوانی

4

13

21

11

12/9

درصد

4/4

1/4

1/3

11/4

میانگین

انحراف
معیار

4/11

4/33

دادههای مندرج در عدول فوق نشان میدهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 2را به
شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کردهاند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه کاملا موافقم با  12/9درصد می باشد
برای بررسی اینله باورهای مذهبی افراد تحت تأثیر فرهنگ ،عامعه ،رفتار ،اخلاق،
ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت و همچنین نهادهای سیاسی و اعتماعی قرار دارد ،از آزمون t
تک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در نظر یرفته شده است بنابراین باید
مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد بررسی قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین باورهای مذهبی افراد تحت تأثیر فرهنگ ،عامعه ،رفتار ،اخلاق،
ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت و همچنین نهادهای سیاسی و اعتماعی قرار دارد مساوی 3است
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فرض مقاب  :میانگین باورهای مذهبی افراد تحت تأثیر فرهنگ ،عامعه ،رفتار ،اخلاق،
ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت و همچنین نهادهای سیاسی و اعتماعی قرار دارد مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه

تعداد

میانگین

332

4/11

انحراف معیار خطای استاندارد میانگین
4/33

4/44

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3میباشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test

Test Value = 3

سوال 2

مقدار t

33/393

درعه

سط معناداری

آزادی (دو دامنه)
331

4/444

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلا
اختلاف

ها

میانگین

1/11

حد بالا

حد پایین

1/14

1/41

در عدول فوق برای بررسی اینله باورهای مذهبی افراد تحت تأثیر فرهنگ ،عامعه ،رفتار،
اخلاق ،ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت و همچنین نهادهای سیاسی و اعتماعی قرار دارد ،از
آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این که سط معنی داری محاسبه شده بادر عدول
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فوق با توعه به آزمون تی(t= 33/393و  )df=331کمتر از  4/41می باشد( )sig<.05لذا
فرض صفر پذیرفته نمی شود،و چون میانگین محاسبه شده برابر با  4/11می باشد و بیشتر از
عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین باورهای مذهبی افراد تحت تأثیر فرهنگ ،عامعه ،رفتار ،اخلاق،
ایدئولوژی ،شخصیت ،هویت و همچنین نهادهای سیاسی و اعتماعی قرار دارد
سوال :3آیا مذهب و باورهای مذهبی می بایست نقش فعالی در شل ییری ارزش های
مردمسالارانه داشته باشند
جدول توزیع فراوانی سوال 1
سوال
سوال 4

و

تا اندازه ای

کاملا

کاملا

تا اندازه ای

ری

موافقم

مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

فراوانی

44

11

21

31

124

درصد

12/4

11/1

3/1

21/9

31/3

میانگین

انحراف
معیار

3/19

1/43

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 3را به
شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه کاملا موافقم با  31/3درصد می باشد
برای بررسی مذهب و باورهای مذهبی می بایست نقش فعالی در شل ییری ارزش های
مردم سالارانه داشته باشند از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در
نظر یرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد
بررسی قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین مذهب و باورهای مذهبی می بایست نقش فعالی در شل ییری ارزش
های مردمسالارانه داشته باشند مساوی 3است
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فرض مقاب  :میانگین مذهب و باورهای مذهبی می بایست نقش فعالی در شل ییری ارزش
های مردمسالارانه داشته باشند مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
عدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

3/19

1/43

4/41

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test
Test Value = 3
سوال 3

مقدار t
1/133

درعه

سط معناداری

اختلاف

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

آزادی

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

331

4/444

4/19

4/11

4/44

در عدول فوق برای بررسی مذهب و باورهای مذهبی می بایست نقش فعالی در شل
ییری ارزش های مردمسالارانه داشته باشند ،از آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این
که سط معنی داری محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون تی(t= 1/133و )df=331
کمتر از  4/41می باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی شود،و چون میانگین محاسبه
شده برابر با  3/19میباشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین مذهب و باورهای مذهبی
میبایست نقش فعالی در شل ییری ارزش های مردمسالارانه داشته باشند
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سوال : 4آیا باورهای مذهبی ارتباطی با حوزههای سیاسی از عمله مردمسالاری ندارند
جدول توزیع فراوانی سوال 2
سوال
سوال 4

و

تا اندازه ای

کاملا

کاملا

تا اندازه ای

ری

موافقم

مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

فراوانی

21

14

33

134

134

درصد

1/3

4/2

9/9

39/2

44/4

میانگین

انحراف
معیار

4/43

1/11

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال 4را به
شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه کاملا موافقم با  44/4درصد می باشد
برای بررسی باورهای مذهبی ارتباطی با حوزههای سیاسی از عمله مردمسالاری ندارند  ،از
آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در نظر یرفته شده است بنابراین
باید مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد بررسی قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین باورهای مذهبی ارتباطی با حوزه های سیاسی از عمله مردمسالاری ندارند
مساوی 3است
فرض مقاب  :میانگین باورهای مذهبی ارتباطی با حوزه های سیاسی از عمله مردمسالاری ندارند
مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

4/43

1/11

4/41
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با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
عدول آزمون t-test
Test Value = 3
سوال 4

مقدار t
11/334

درعه

سط معناداری

اختلاف

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

آزادی

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

331

4/444

1/43

1/11

4/94

در عدول فوق برای بررسی باورهای مذهبی ارتباطی با حوزه های سیاسی از عمله
مردمسالاری ندارند ،از آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این که سط معنی داری
محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون تی(t= 11/334و  )df=331کمتر از  4/41می
باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی شود ،و چون میانگین محاسبه شده برابر با 4/43
می باشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین باورهای مذهبی ارتباطی با حوزه های
سیاسی از عمله مردمسالاری ندارند
سوال :1آیا باورهای مذهبی ارتباط همه عانبه ای با رویلردهای سیاسی از عمله ارزش های
مردمسالارانه دارند
جدول توزیع فراوانی سوال 1

کاملا

سوال

تا اندازه ای ر ی و نظری تا اندازه ای کاملا

مخالفم

مخالفم

ندارم

موافقم

سوال فراوانی

11

24

32

134

121

درصد

4/1

1/2

9/1

44/4

33/3

1

میانگ

موافقم ین
4/44

انحراف
معیار
1/43

تأثیر باورهای مذهبی بر شکلگیری ارزشهای مردمسالاری دینی ...؛ سید حسن موسوی امجد و همکاران 841 /

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال  1را
به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه تا اندازه ای موافقم با  44/4درصد می باشد
برای بررسی باورهای مذهبی ارتباط همه عانبه ای با رویلردهای سیاسی از عمله ارزش های
مردمسالارانه دارند ،از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در نظر یرفته
شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد بررسی قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین باورهای مذهبی ارتباط همه عانبه ای با رویلردهای سیاسی از عمله ارزش
های مردمسالارانه دارند مساوی 3است
فرض مقاب  :میانگین باورهای مذهبی ارتباط همه عانبه ای با رویلردهای سیاسی از عمله
ارزش های مردمسالارانه دارند مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

4/44

1/43

4/41

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test
Test Value = 3
درعه
سوال
مقدار t
آزادی
1
11/333

331

سط معناداری

اختلاف

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

4/444

1/44

1/12

4/33
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در عدول فوق برای بررسی باورهای مذهبی ارتباط همه عانبه ای با رویلردهای سیاسی از
عمله ارزش های مردمسالارانه دارند  ،از آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این که
سط معنی داری محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون تی(t= 11/333و )df=331
کمتر از  4/41می باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی شود،و چون میانگین محاسبه
شده برابر با 4/44می باشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین باورهای مذهبی ارتباط
همه عانبهای با رویلردهای سیاسی از عمله ارزشهای مردمسالارانه دارند
سوال :1آیا ارزش های مردمسالارانه از عمله حق ر ی مردم ،مشارکت سیاسی و اعتماعی آنان
و همچنین انتخاب نخبگان سیاسی می بایست براساس باورهای مذهبی صورت ییرد
جدول توزیع فراوانی سوال 1
سوال

سوال 1

اندازه

ری و

تا اندازه

کاملا

کاملا

تا

ای

موافقم

مخالفم

ای

نظری

مخالفم

ندارم

موافقم

فراوانی

41

13

21

113

39

درصد

12/3

1111

1/3

31/1

21/3

میانگین

انحراف
معیار

3/41

1/31

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال  1را
به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه تا تا اندازه ای موافقم با  31/1درصد می باشد
برای بررسی ارزش های مردمسالارانه از عمله حق ر ی مردم ،مشارکت سیاسی و اعتماعی
آنان و همچنین انتخاب نخبگان سیاسی می بایست براساس باورهای مذهبی صورت ییرد  ،از
آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در نظر یرفته شده است بنابراین
باید مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد بررسی قرار ییرند:
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فرض صفر :میانگین ارزش های مردمسالارانه از عمله حق ر ی مردم ،مشارکت سیاسی و
اعتماعی آنان و همچنین انتخاب نخبگان سیاسی می بایست براساس باورهای مذهبی صورت
ییرد مساوی 3است
فرض مقاب  :میانگین ارزش های مردمسالارانه از عمله حق ر ی مردم ،مشارکت سیاسی و
اعتماعی آنان و همچنین انتخاب نخبگان سیاسی می بایست براساس باورهای مذهبی صورت
ییرد مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

3/41

1/31

4/41

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test
Test Value = 3
سوال
مقدار t
آزادی
1
درعه

1/242

331

سط معناداری

اختلاف

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

4/444

4/41

4/11

4/32

در عدول فوق برای بررسی ارزش های مردمسالارانه از عمله حق ر ی مردم ،مشارکت
سیاسی و اعتماعی آنان و همچنین انتخاب نخبگان سیاسی می بایست براساس باورهای مذهبی
صورت ییرد  ،از آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این که سط معنی داری
محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون تی(t= 1/242و  )df=331کمتر از  4/41می
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باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی شود،و چون میانگین محاسبه شده برابر با 3/41
می باشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین ارزش های مردمسالارانه از عمله حق ر ی
مردم ،مشارکت سیاسی و اعتماعی آنان و همچنین انتخاب نخبگان سیاسی می بایست براساس
باورهای مذهبی صورت ییرد
سوال : 1آیا باورهای مذهبی و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی و اعتماعی به معنای تلفیق دین و
سیاست است
جدول توزیع فراوانی سوال 1
سوال
سوال 1

و

تا اندازه ای

کاملا

کاملا

تا اندازه ای

ری

موافقم

مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

فراوانی

4

4

13

11

214

درصد

4/4

4/4

3/9

19/1

11/1

میانگین

انحراف
معیار

4/11

4/19

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال  1را
به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه کاملا موافقم با  11/1درصد می باشد
برای بررسی باورهای مذهبی و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی و اعتماعی به معنای تلفیق دین
و سیاست است ،از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شد حد پایین برای این عام  3در نظر
یرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در سط اطمینان  91درصد مورد بررسی
قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین باورهای مذهبی و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی و اعتماعی به معنای تلفیق
دین و سیاست است مساوی 3است
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فرض مقاب  :میانگین باورهای مذهبی و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی و اعتماعی به معنای
تلفیق دین و سیاست است مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

4/11

4/19

4/43

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test
Test Value = 3
سوال
مقدار t
آزادی
1
درعه

13/112

331

سط معناداری

اختلاف

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

4/444

1/11

1/32

1/19

در عدول فوق برای بررسی باورهای مذهبی و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی و اعتماعی به
معنای تلفیق دین و سیاست است ،از آزمون تک نمونه ای استفاده شد با توعه به این که سط
معنی داری محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون تی(t= 13/112و  )df=331کمتر از
 4/41می باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی شود،و چون میانگین محاسبه شده برابر
با  4/11می باشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد ،بنابراین باورهای مذهبی و تأثیر آن بر حوزه
های سیاسی و اعتماعی به معنای تلفیق دین و سیاست است
سوال : 3آیا برای آنله بتوان ارزشهای مردمسالارانه را در عامعه بسط و یسترش داد ،نیازی به
دخالت دادن باورهای مذهبی در سیاست نیست
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جدول توزیع فراوانی سوال 1
سوال
سوال 3

کاملا

تا اندازه ای

ری

و

تا

اندازه

کاملا

مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

ای موافقم

موافقم

فراوانی

1

11

41

11

199

درصد

1/1

3/3

13/9

21/4

19/9

میانگین

انحراف
معیار

4/34

4/94

داده های مندرج در عدول فوق نشان می دهد که در افراد مورد مطالعه براساس سوال  3را
به شرح زیر در حد کاملا مخالفم تا کاملا موافقم بیان کرده اند که بیشترین درصد فراوانی سوال
مربوط به یزینه کاملا موافقم با  19/9درصد می باشد
برای بررسی برای آنله بتوان ارزش های مردمسالارانه را در عامعه بسط و یسترش داد،
نیازی به دخالت دادن باورهای مذهبی در سیاست نیست  ،از آزمون  tتک نمونه ای استفاده
شد حد پایین برای این عام  3در نظر یرفته شده است بنابراین باید مفروضات اماری زیر در
سط اطمینان  91درصد مورد بررسی قرار ییرند:
فرض صفر :میانگین برای آنله بتوان ارزش های مردمسالارانه را در عامعه بسط و یسترش داد،
نیازی به دخالت دادن باورهای مذهبی در سیاست نیست مساوی 3است
فرض مقاب  :میانگین برای آنله بتوان ارزش های مردمسالارانه را در عامعه بسط و یسترش داد،
نیازی به دخالت دادن باورهای مذهبی در سیاست نیست مساوی 3نیست
H0=µ=3
H1=µ≠3
جدول آمار توصیفی مولفه مورد مطالعه
تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد میانگین

332

4/34

4/94

4/41

تأثیر باورهای مذهبی بر شکلگیری ارزشهای مردمسالاری دینی ...؛ سید حسن موسوی امجد و همکاران 818 /

با توعه به عدول میانگین سوال فوق بیشتر از 3می باشد در ادامه برای متغیر مورد مطالعه نیز
انحراف معیار و خطای استاندارد میانگین آورده شده است
جدول آزمون t-test
Test Value = 3
سوال
مقدار t
آزادی
3
درعه

21/112

332

سط معناداری

اختلاف

فاصله اطمینان  91درصد برای اختلاف میانگین ها

(دو دامنه)

میانگین

حد بالا

حد پایین

4/444

1/34

1/41

1/24

در عدول فوق برای بررسی برای آنله بتوان ارزش های مردمسالارانه را در عامعه بسط و
یسترش داد ،نیازی به دخالت دادن باورهای مذهبی در سیاست نیست ،از آزمون تک نمونه ای
استفاده شد با توعه به این که سط معنی داری محاسبه شده بادر عدول فوق با توعه به آزمون
تی(t= 21/112و  )df=331کمتر از  4/41می باشد( )sig<.05لذا فرض صفر پذیرفته نمی
شود،و چون میانگین محاسبه شده برابر با  4/34می باشد و بیشتر از عدد ملاک  3می باشد،
بنابراین برای آنله بتوان ارزشهای مردمسالارانه را در عامعه بسط و یسترش داد ،نیازی به
دخالت دادن باورهای مذهبی در سیاست نیست
نتیجه گیری
باورهای مذهبی و سیاسی و نقش آنان در شل ییری ارزشهای مردمسالارانه موضو اصلی
تحقیق حاضر بوده است با توعه به اینله ارزش های مردمسالارانه وعوه متفاوتی دارند ،نمی
توان به طور قطع یفت که شل ییری ارزش های مردمسالارانه نیازمند مداخله باورهای
مذهبی است از طرفی دیگر ،مذهب شیعه و باورهای ناشی از آن به حوزه های سیاسی و
اعتماعی نیز تسری پیدا کرده است به همین دلی می توان نوعی سازیاری میان این دو قائ
شد ارزش های مذهبی ،پشتوانه ارزش های سیاسی و اعتماعی و به طور متقاب  ،وعود ویژیی
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ها و اصول مردمسالاری در نظام اسلامی ،تأیید شده از سوی مذهب و باورهای اصولی آن است
از طرفی دیگر ،ممزوج بودن باورهای دینی و ارزش های مردمسالارانه به یونه ای در هم تنیده
شده است که یافته های تحقیق نشان دهنده این مسأله است که باورهای مذهبی ارتباط همه
عانبهای با رویلردهای سیاسی از عمله ارزشهای مردمسالارانه دارند این نتایج نوعی همسویی
با نتایج تحقیق مجید موحوود و حلیمه عنایت است که در آن بر ارتباط میان دینداری و تمای
به دموکراسی اشاره شده بود بنابراین پاسخ دهندیان نیز بر این باور بودند که همزیستی اسلام و
دموکراسی می تواند باعث پویایی ارزش های مردمسالاری و ترویج هرچه بیشتر آن در عامعه
شود به علاوه اینله نتایج این تحقیق در تقاب با نتایج تحقیق موحد و دلبری است که در آن به
ناسازیاری دین و دموکراسی اشاره شده بود چنانچه از نظر آنان ،وعود یرایشهای مذهبی-
سنتی باعث از بین رفتن ارزش های مردمسالاری میشود
به علاوه اینله مبحث سازیاری باورهای مذهبی و ارزشهای مردمسالاری نیز نشان دهنده آن
است که تفسیر دین بر مبنای مقتضیات زمانه و همچنین توعه به ر ی و نظر مردم صرفنظر از نو
یرایش مذهبی آنان می تواند مردمسالاری را در عامعه اسلامی فربهتر نماید این نگرش مؤید دیدیاهی
است که در تحقیق ذوالفقاری و موحدی مورد توعه قرار یرفته بود بدین معنا که یرایش مسلمانان به
دموکراسی ،فارغ از هر نو تفسیری نسبت به اسلام مورد حمایت واقع شده است
پیشنهادات:
 امروزه معانی و تفاسیر متعددی از مردمسالاری ارائه میشود که لزوم تعریف دقیق و مناسباتحاکم بر مردمسالاری دینی از منظر فقهی و اسلامی یک ضرورت است بنابراین تشری و تبیین
حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی اسلامی از منظر فقه و حقوق اسلامی میتواند پشتوانه ای
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برای مردمسالاری دینی در نظر یرفته شود در این راستا ،تفسیر دین بر مبنای نیازها و مقتضیات
زمانه یلی از وظایف فقه اسلامی در حوزه و دانشگاه است
 ارزشهای مردمسالاری دینی از یک عامعه دینمدار و ارزش یرا نشأت میییرد بنابراین براییسترش و تقویت ارزشهای مردمسالارانه قب از هر چیز نیازمند آن هستیم که عامعه را بر مبنای
ارزشهای اصی دینی سامان ببخشیم این رویلرد نیازمند توعه بیشتر دستگاهها و عناصر فرهنگ-
ساز در عامعه از عمله حوزههای علمیه ،صدا و سیما ،رسانههای ملتوب و غیرملتوب و شبلههای
اعتماعی و مجازی به نقش دین در ساختن انسان مطلوب اسلامی است
 برابری ،آزادی ،قانون ،کرامت انسانی همگی از عمله ارزشهای مصرح دین اسلام هستند کهامروزه به عنوان شالوده و شاکله مردمسالاری نیز شناخته میشوند بر این اساس ،برقراری ارتباط
میان مؤلفههای مذکور با حقوق بشر و حقوق شهروندی یلی از ضرورتهای اساسی برای
طرحریزی مبانی مردمسالاری دینی است ضمن اینله باورهای مذهبی افراد عامعه و پذیرش
اصول برابری و آزادی در عامعه بر مبنای نگاه شریعت محور نقش مهمی در یسترش ایده
مردمسالاری دینی دارد
 تبیین و تشری این موضو نیز ضروری است که یفته شود حاکمیت قانون در فقه و رویلردعرفی (سلولار) دارای تفاوتهای اساسی است بدین معنا که قانون در رویلرد مردمسالاری
دینی به معنای حاکمیت قانون شر است که محتوای نظام سیاسی را تشلی میدهد بنابراین
آنچه ماندنی و نامیراست و به عنوان مبنای حلومت و سیاستورزی شناخته می شود ،قانون
شر است و شل و نمای بیرونی حلومت و نظام سیاسی نیز بر مبنای تحولات زمانه و در قالب
مردمسالاری و پذیرش نهادهای مردمسالار صورت میییرد
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