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نظام و مدل تصميمگيری جامعۀ ايراني از سطوح خرد تا کالن:
از ديروز تا فردا
نمونۀ موردی :آسيبشناسي نظام انتخاباتي
عباسعلي شاهرودی
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چکيده
عرصه زندگي فردی و اجتماعي عرصه انتخابها و تصميمگيریهای بيشمار است .در بسياری از
تصميمگيریها از ديروز تا امروز کشور ،حاکميت ساليق و اعمال نظرات فردی ،باندی و قومي قابل
مشاهده است .تصميمگيری مبتني بر خواسته ها ،آمال و تجربيات شخصي و تحميل آن بر جامعه،
زمينۀ بروز روش آزمون و خطا را در عرصۀ اداره کشور در سطوح مختلف رقم زده است .عدم
بکارگيری مدلهای تصميمگيری علمي همچون مدلهای تصميمگيری چندمعياره و عدم بومي-
سازی آنها و تغيير مکرر تصميمات اخذ شده در کشور ،نظام تصميمگيری کشور را با چالش عدم
مشروعيت علمي روبرو ساخته است .تغييرات گسترده در تمامي سطوح مديريتي و کارشناسي و
انتظار رواني جامعه بعد از هر انتصاب و انتخاباتي ،خود نشاندهندۀ عدم حاکميت مدل تصميم
گيری علمي ميباشد .از جمله کليدیترين بخشهای تصميمگيری فردی و اجتماعي ،انتخابات و
نظام انتخاباتي است که با تصميمگيری آحاد مردم و بخشهايي از حاکميت ،تصميمگيرندگان
ارکان اداره جامعه انتخاب ميگردند .از طرفي نظام انتخاباتي موجود در کشور را ميتوان مدلي
منفعالنه از مدل دموکراسي غربي دانست .اين نوشتار عدم بکارگيری مدلهای علمي تصميمگيری

در گذشته و امروز کشور را در اتخاذ تصميم يادآوری نموده و ملزم شدن تمامي اجزای حاکميت
به تصميمگيری در چهارچوب روشهای علمي و به حداقل رساندن اعمال ساليق و اميال و
الزام به ارائه پيوست مدل علمي تصميمگيری برای کليه تصميمات را پيشنهاد مينمايد.
کلمات کليدی :تصميمگيری ،علمي ،شرع ،دموکراسي ،مردمساالری ديني ،مدل
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 .1مقدمه
تصميم گيری و انتخاب جزء غير قابل انفکاک از زندگي فردی و اجتماعي آدمي است .
برخي از تصميم گيری ها به سادگي انجام گرفته ولي عمده تصميمات نيازمند به بهره
گيری از روشهای علمي است تا بعلت مداخله پارامترها و متغيرهای متعدد ،گزينه ای بهينه
از ميان گزينه های مختلف انتخاب گردد .برخي از مدل های علمي تصميم گيری مبتني بر
مباني نظری خا صي بنيان نهاده شده و برای معرفي گزينه برتر و يا بهينه فرآيند و مراحل
ويژه ای را پيشنهاد مي هند .عالوه بر آن از ابزار کمٌي و عددی برای حصول به نتيجه بهره
مي گيرند .در گذشته عمده مدلهای کالسيک بر اساس يک معيار سنجش تعريف مي شدند
«اما توجه محققين در دهه های اخير معطوف به مدل های چند معياره 2برای تصميم
گيری های پيچيده گرديده است .در اين تصميم گيری ها بجای استفاده از يک معيار
سنجش بهينگي از چندين معيار سنجش ممکن است استفاده گردد .اين مدل های تصميم
گيری به دو دسته عمده تقسيم مي گردند :مدل های چند هدفه 3و مدل های چند
شاخصه 4.مدل های چند هدفه به منظور طراحي به کار گرفته مي شوند در حالي که مدل
های

چند

شاخصه

به

منظور

انتخاب

گزينه

برتر

استفاده

مي

گردند(.اصغرپور)1:13:1،روشهای متعددی در هر يک از مدل های مذکور ابداع شده و
حتي نرم افزارهای رايانه ای متنوعي برای تسريع و تدقيق در تصميم گيری های پيچيده
توليد شده اند .عدم بهره گيری از روشهای مذکور و يا روشهای مشابه ديگر در تصميم گيری
های عمومي توسط مديران و مسئولين و مجالس و مجامع و شوراها و جلسات و کميته ها و
کميسيون ها و بطور خالصه تمامي نهادهايي که به تصميم گيری در حوزه های عمومي
اقدام مي نمايند آسيب های بسياری را به جامعه وارد نموده و مي نمايد.از جمله مقاطع
2 MCDM: multiple criteria decision making
3 MODM: multiple objetive decision making
4 MADM: multiple attribute decision making
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مهمي که تصميم گيری تاثير بسياری بر سرنوشت جامعه مي گذارد تصميم گيری در عرصه
انتخابات مي باشد که هم آحاد مردم و هم نهادها و مراکز و مراجع قانوني مجبور به اتخاذ
تصميم مي باشند .اين نوشتار به آسيب شناسي و طرح سؤاالت بي پاسخ در خصوص مدل
موجود در انتخابات کشور پرداخته و عدم طراحي و بکارگيری مدلهايي علمي برای تصميم
گيری در بخشهای مختلف را مورد نقد قرار داده و اصالح و بومي سازی مدلهای مذکور را
پيشنهاد مي نمايد.
 .2آسيب شناسي انتخابات در ايران
مردم ساالری ديني بعنوان مدل جهش يافته مدل دموکراسي مي تواند با همراه نمودن عقل
فرا زميني با عقل جمعي ،زمينه بروز خطا را در سيستم اداره جامعه کاسته و امکان تعالي و
تکامل را برای همگان تسريع نمايد تجزيه و تحليل انتخابات سي و چهار سال گذشته بر
مبنای چهارچوبهای نظری و عملي موجود ،چالشهای اساسي متعددی را نمايان ساخته
است .چالشهايي هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل .چالشهايي چون حاکم شدن
احساسات گرايي بجای آگاهي محوری ،رقابت افزايي بجای سبقت جويي ،خصومت افزايي
بجای تکليف گرايي ،برتری ج ويي بجای برتر جويي و  ...خود نشان از بيراهه رفتن مردم
ساالری موجود است که تمايز چنداني را با دموکراسي مغرب زمين نمايان نساخته و حتي
در برخي عرصه ها بعلت ناقص بودن مدل موجود ،از عمق ناهنجاری بيشتری نيز برخوردار
مي باشد.
اگر داشتن علم و آگاهي برای اخذ هر تصميمي از منظر دين الزام شده است فقدان آن نزد
عمده انتخاب کنندگان را چگونه نام مردم ساالری ديني مي توان نهاد؟ اگر برپا شدن عدل،
مبنای برقراری حکومتهای الهي و ديني مي باشد و عدالت را قرارگيری هرچيزی در موضع
خويش بدانيم آنگاه چگونه تساوی دانايان با نادانان و  ...به مردم ساالری ديني مي انجامد؟
مدل و شيوه تصميم گيری مردم و نهادهای حاکميتي مبتني بر کدام مدل علمي تصميم
گيری است؟ اساساً در مردم ساالری ديني چه کساني بايد توسط مردم برگزيده شوند؟ آناني
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که حداقل شرايط و حداکثر ابزار را در اختيار دارند و يا آنان که حداکثر شرايط و حداقل
ابزار را در اختيار دارند؟ آيا در مردم ساالری ديني رقابت ميان کانديداهاست تا نظر انتخاب
کنندگان را با هر ترفندی به خود جلب نمايند و يا تالش مقدس انتخاب کنندگان است تا
بهترينها را برگزينند؟ بعد از هر انتخاباتي ،مردم چگونه بر منتخبين خويش نظارت دارند و
چگونه ميتوانند تصميم گرفته و در صورت نياز چگونه اعمال نظر نمايند؟
مدل مردم ساالری موجود مدلي ناقص و پر چالش بوده و علت اصلي آن را بايد در ساختار
اين مدل که تصويری با حداقل ويرايش از همان مدل دموکراسي است جستجو کرد که
مدلي منفعالنه را رقم زده است .لذا بايد در دو سطح مباني و سيستم های اجرايي مدل
موجود را بسمت ايجاد مدل فعاالنه اصالح نمود تا از جامعيت الزم هم در نظر و هم در عمل
برخوردار شده و به تعالي و تکامل جامعه بيانجامد .در اين مقاله مسائل و معضالت موجود بر
سر راه تصميم گيری صحيح يکي از بنيان های مردمساالری ديني يعني انتخابات که
متشکل از پنج نهاد اصلي :انتخاب کنندگان ،انتخاب شوندگان ،نظام تبليغات ،دستگاه
اجرايي و دستگاه نظارت است ارائه شده است و راهکارهايي اوليه پيشنهاد مي گردد.
آيا مردمساالری حاضر در کشور با دموکراسي غربي تفاوت بنيادی دارد؟
آيا روشهای انتخاباتي در کشور با روشهای بکارگرفته شده در غرب متفاوت است؟
بنيادی ترين نهاد تفکر دموکراسي انتخاب حاکمان توسط عموم مردم و حضور فعال مردم و
يا منتخبين آنها در تمامي مراحل تصميم گيری است و بعبارتي انتخاب حاکمان از طريق
آراء عمومي .اين انتخاب بر تمامي ساز و کارهای حاکم بر جامعه تاثير نهاده و ساير ارکان
دموکراسي ( قانون اساسي ،پارلمان ،آزادی های مدني ،احزاب سياسي ،مطبوعات آزاد) نيز
منبعث از آن مي باشد .آنچه که تفکر اسالمي را از تفکر غربي مجزا مي کند الزامات
انساني و شرعي برای تمامي شئون ،افراد و مراحل متداخل در امر انتخاب حاکمان است .از
آنجمله :انتخاب کنندگان /انتخاب شوندگان /دستگاه اجرايي /دستگاه نظارت /نظام تبليغاتي
 .1-2انتخاب کنندگان:
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از منظر دموکراسي عموم مردم کشور از هر طبقه و نژاد و قومي اجازه انتخاب کردن را دارند
خواه قوه تمييز داشته باشند و يا فاقد توانايي تشخيص باشند خواه ناهنجاری های رواني
داشته و يا از سالمت رواني برخوردار باشند خواه احساساتي و تابع شرايط تبليغاتي ايجاد
شده و يا منطقي و تابع تجزيه و تحليل های علمي و عقلي .اين روش و تفکر دقيقاً در
مردمساالری حاضر بکار رفته است .ازمنظر قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي شرايط
زير برای انتخاب کنندگان تعيين شده است.1":تابعيت جمهوری اسالمي ايران .2هجده
سال

تمام

.3عاقل

بودن"http://www.moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=a883261b-d158-439d-
9365-2c86e42020f1

در قانون انتخابات رياست جمهوری بند  2به ورود به شانزده سال و بند  3به عدم جنون
تغيير يافته است .با وضع چنين قواعد حداقلي عمالً تمامي افراد باالی شانزده يا هجده سال
امکان انتخاب کردن را پيدا مي نمايند .تنها قاعده انساني که بسيار نيز اساسي است و در
اين قانون گنجانده شده عاقل بودن است اما چگونه عاقل بودن انتخاب کنندگان ارزيابي مي
شود و اين در حالي است که در بند  3شرايط انتخابات کنندگان انتخابات رياست جمهوری
شرط عاقل بودن به عدم جنون تغيير يافته است و اين با عاقل بودن بسيار متفاوت است.
عقل چيست؟ به چه کسي عاقل گويند؟ آيا هر آنکه ديوانه و مجنون نباشد عاقل مي توان
ناميد؟ چگونه مي توان عاقل بودن فردی را اثبات نمود؟ آيا عقل دارای مراتبي است ؟ افراد
با حداقل کدام مرتبه عقلي اجازه مشارکت در انتخاباب را دارند؟
عاقل بودن مفهومي کلي است و مراتب مختلفي را مي تواند در برگيرد .اما برای انتخاب
کنندگان نم ايندگان مجلس و يا رياست جمهور که دو قوه مقننه و مجريه را در اختيار
داشته و هم در مقياس کوتاه مدت و هم در مقياس بلند مدت تصميمات کالن و بسيار
موثری را بايد اتخاذ نمايند به چه مرتبه ای از عقالنيت نياز است؟ بعنوان مثال در شرايطي
که تنظيم و بررسي يکي از لوايح قانوني-اليحه بودجه ساليانه -توزيع مبلغ دهها هزار
ميليارد تومان است را افرادی بعهده دارند که توسط آحاد جامعه انتخاب شده اند .آيا نياز به
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توانايي ادراک عقالني مناسب برای شناسايي افراد معتمد و کارآمد برای سپردن چنين
امانتهايي بدانها نمي باشد؟آيا حق رای دادن به تمامي افرادی که تحت تاثير بسيار
احساسات و هيجانات هستند به انتخاب عقالني کمک مي نمايد؟حال اين سوال اساسي
مطرح است چگونه همه آحاد جامعه توانايي تشخيص مناسب و تصميم گيری صحيح را
نسبت به افرادی که در گذشته هيچگاه نديده و از ويژگي های اصيل آنها هيچ اطالع جامع
و کاملي نداشته در فرصت اندکي پيدا مي نمايند؟ آيا عمده تصميمات انتخاب کنندگان بر
خالف نص صريح فرمان خداوند در قرآن کريم مبني بر تصميم گيری براساس علم وآگاهي
ف ما لَيس ل َ ِ ِ ِ
ك َكا َن َع ْنهُ َم ْسئُوال
ْم إِ َّن َّ
اد ُك ُّل أُولَئِ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َك به عل ٌ
يقيني نمي باشد؟ َوال تَ ْق ُ َ ْ َ
﴿اسراء ﴾٦٣،و چيزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن زيرا گوش و چشم و قلب همه
مورد پرسش واقع خواهند شد(فوالدوند)2:1 ،1311،

يک جامعه انساني متشکل از گروههای اجتماعي متفاوت است .برخي از اين گروهها توانايي
تصميم گيری پيرامون برخي از نيازهای روزمره خويش را نداشته و يا اگر امور خطيری را
بر عهده بگيرند مورد تعرض افراد سودجو قرار گرفته و آسيب های جديي بر آنان و امور
مرتبطه وارد مي گ ردد .همانگونه که از لحاظ توانايي های اقتصادی آحاد جامعه را ميتوان
در دهکهای مختلفي طبقه بندی نمود و افراد حاضر در هر دهک توانايي تصميم گيری در
محدوده های اقتصادی مشخصي را دارند افراد يک جامعه را از لحاظ ادراکي نيز ميتوان در
گروههای مختلفي طبقه بندی نمود :افرادی با حداقل ادراک و افرادی در ترازهای مياني
ادراک و افرادی در ترازهای باال .دخالت يکسان دادن اين گروه ها در تصميم گيری های با
مقياس های مختلف با کدام معيار عقلي و شرعي سازگاری دارد؟
هر چند که طبقه بندی جامعه در دهک های مختلف اقتصادی آنهم جامعه ای با اطالعات
اقتصادی پنهان بيشمار ،کار آساني نمي باشد طبقه بندی ادراکي نيز کار بسيار سختي
خواهد بود و نيازمند ارائه ساز و کارهای علمي مناسب و عادالنه مي باشد .اما تاکنون چه
اقداماتي بدين منظور انجام گرفته است؟ آيا تساوی آنان که مي دانند و يا توانايي دانستن و
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تشخي ص سره از ناسره را دارند با آنان که نمي دانند و يا توان ادراک مناسب را ندارند با
َّ ِ
َّ ِ
ين ال يَ ْعلَ ُمو َن إِنَّ َما
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
معيارهای ديني تطابق دارد و عادالنه است؟ َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
يَتَ َذ َّكر أُولُو األلْبَ ِ
اب ﴿زمر﴾٩،آيا کسانى که مىدانند و کسانى که نمىدانند يکسانند تنها
ُ
خردمندانند که پندپذيرند(.فوالدوند)414 ،1311،
آيا برآيند تصميم گيری های اين دو گروه به پايه گذاری و تقويت مردمساالری ديني
منتهي ميگردد و يا تخريب و دور شدن از آن؟لذا همانگونه که مشاهده گرديد بخشي از
انتخاب کنندگان حداقل شرايط انتخاب نمودن را نداشته و حتي ابزاری برای تشخيص افراد
ذی صالح از منظر عقل تعريف نگرديده و لذا سوء استفاده از عوام با تاثيرگذاری بر
احساسات آنها در دموکراسي و مردمساالری بسيار رايج است و تفاوت چنداني از اين منظر
ميان آن دو مدل وجود ندارد.
امروزه روشهای مختل في برای ارزيابي علمي خصائص و ويژگيهای رواني و توانايي های
ادراکي و هوش مخاطبان بکار گرفته مي شود .از آنجمله آزمون های هوش (شناختي و
هيجاني) است که بصورت استاندارد بکار مي روند .پژوهشهايي نيز پيرامون نحوه آزمون عقل
با مباني و تعاريف مورد قبول در چهارچوب تعاليم اسالمي در موسسه آموزشي و پژوهشي
امام خميني (ره) انجام پذيرفته که مي تواند با رفع نواقص برای ارزيابي انتخاب کنندگان
مورد استفاده قرار گيرند .همچنين مي توان با طراحي آزمون هايي استاندارد متناسب با هر
انتخاباتي ،ميزان آگاهي و شناخت انتخاب کنندگان از نامزدها را ارزيابي نموده و در صورت
شناخت حداقلي مجوز انتخاب را به هر فرد بصورت مکانيزه صادر نمود.
 .2-2شرايط انتخاب شونده
در قانون انتخابات مجلس شورای اسالمي شرايطي را برای انتخاب شوندگان نام برده اند .از
آنجمله است :اعتقاد و التزام عملي به اسالم و نظام  /تابعيت کشور /ابراز وفاداری به قانون
اساسي و اصل مترقي واليت مطلقه فقيه/داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل
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آن /نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه /سالمت جسمي در حد برخورداری از نعمت
بينائي  ،شنوايي و گويايي  /حداقل سن سي سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام
برای نامزدان رياست جمهوری نيز شرايط زير نام برده شده است:
از رجال مذهبي  ،سياسي /ايراني االصل  /تابعيت کشور جمهوری اسالمي ايران مدير و
مدبر /دارای حسن سابقه و امانت و تقوی /مؤمن و معتقد به مباني جمهوری اسالمي ايران
و مذهب رسمي کشور
از منظر مذاهب و فرق اسالمي و بالخص تشيع ،حاکمان و پيشوايان جامعه اسالمي مي
بايست واجد شرايط و خصائصي باشند تا بتوانند نامزد حاکميت گردند و با از دست دادن
هريک از شرايط اساسي بدون نياز به طي فرآيندی حقوقي به خودی خود از آن منصب
عزل مي گردند .تاکيد موکد شرع نه تنها بر واجد شرايط بودن بلکه بر وجود شرايط
حداکثری در نامزد مناصب مي باشد و سپردن امور مسلمين بر غير اصلح را خيانت بر
خداوند و رسول و مسلمين اعالم نموده است" .قال رسول اهلل(ص)" :مَنْ تَقَدّمَ علي
المسلمين و هو يری أنَّ فيهم مَنْ هو أفضل منه ،فقد خان اهلل و رسوله و المسلمين
(حکيمي و ديگران ،ج ،2ص)311
کسي که برمسلمانان کارگزار گردد ،در حالي که مي بيند در ميان آنان کسي شايسته تر از
او وجود دارد ،به خدا و پيامبر و مسلمانان خيانت کرده است".
در مردم ساالری ديني نيز که هدف از انتخابات گزينش افراد اصلح برای حاکمان و پيشوايي
مسلمين در حيطه های مختلف زندگي اجتماعي است نيز همان شرايط حاکمان و پيشوايان
مي بايست حاکم باشد .اين در حالي است که تناسب مناسبي ميان شرايط قانوني و شرايط
شرعي موجود نبوده و ابزارها و روشهای متناسبي با جامعه چند ده ميليوني برای گزينش و
انتخاب عامه مردم پيش بيني نشده است و بعضاً از مردم تقاضا ميشود که از روشهای سنتي
برای انتخاب اصلح اقدام نمايند و اين در شرايطي توصيه مي گردد که نهادهای فرادستي
خود در تشخيص ،بارها دچار خطاهای عظيمي شده و آسيب های جبران ناپذيری را بر
کشور و ملت تحميل نموده اند.از طرف ديگر برای همين شرايط حداقلي نيز چهارچوب
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روشن و قابل اندازه گيری نه برای نهادهای بررسي کننده صالحيت کانديداها و نه برای
مردم تعريف نشده است .و در عمل زمينه تصميم گيری براساس احساسات و ساليق و
نگرشهای قومي و قبيله ای را فراهم آورده است .سواالت بسياری در نحوه ارزيابي شرايط
مذکور مطرح است از آنجمله:
چگونه دستگاه نظارتي و مردم به مدير و مدبر بودن نامزدها پي مي برند؟
چگونه توان مديريتي نامزدها را بصورت علمي ارزيابي نموده و به ترتيب الويت طبقه بندی
مي نمايند؟
حداقل توان مديريتي چقدر بايد باشد تا نامزد تائيد صالحيت گردد؟
افرادی که به دليل مواضع انتقادی و يا اعمال ساليق خاص دولت ها فرصت کسب مديريت
را نمي يابند چگونه ارزيابي مي شوند؟ آيا تاکنون حقوق آنها حفظ شده است؟
ميزان ايمان و التزام عملي به اسالم را چگونه ارزيابي مي نمايند؟
چگونه مي توان ميزان ايمان نامزدها را با يکديگر مقايسه نمود و نامزدها را به ترتيب الويت
طبقه بندی نمود؟
حداقل ايمان آنان به چه ميزاني بايد باشد تا تائيد صالحيت گردند؟
به چه کساني رجل سياسي گفته مي شود؟ مديران اجرايي تمامي سازمان ها ،فعاالن
سياسي ،فرماندهان نظامي ،ورزشکاران؟
رجل سياسي بودن با کدام معيارهای علمي ارزيابي شده و حداقل شرايط مورد نياز چه
ميزان است؟
به چه کساني رجل مذهبي گفته مي شود؟ با کدام معيارهای علمي ارزيابي شده و حداقل
شرايط مورد نياز چه ميزان است؟
مردم چگونه مي توانند رجل مذهبي بودن نامزدها را ارزيابي نموده و الويت بندی نمايند؟
برآيند شرايط مذکور چگونه برای هر نامزد استخراج شده و حداقل امتياز مورد نياز برای
تائيد صالحيت چه ميزان است؟ آيا هر نامزدی خود مي تواند به ارزيابي شرايط خود
پرداخته و شرايط خود را با حداقل امتياز مورد نياز تطبيق داده و احتمال رد صالحيت
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خويش را بصورت علمي و نه سليقه ای ارزيابي نموده و حتي ارزيابي از ساير نامزدها داشته
و براساس تعاليم ديني و آموزه های عقلي و انساني به نفع نامزد افضل کناره گيری نمايد؟
علت ثبت نام هزار نفری برای نامزدی رياست جمهوری در دوره های اخير چيست؟

 .1-2-2ويژگي های حاکم و امام و پيشرو از منظر تفکر شيعي:
بنابر حديث فوق الذکر ،مسلمين مي بايست از ميان شايستگان ،شايسته ترين فرد را
برگزينند.اما شايسته در چه چيزی؟ ميتوان ويژگي هايي چون علم ،عدل ،شجاعت و تقوا را
از جمله معيارهای اساسي مورد نياز در حاکمان جامعه اسالمي دانست .و افرادی که در
باالترين مرتبه در مجموع آن ويژگي ها قرار دارند صالحيت دريافت مناصب حکومتي را
دارند .در ادامه چالش های اساسي در نحوه ارزيابي معيارهای فوق بيان مي گردد:
 .1-1-2-2علم :
از ويژگيهای اساسي برای تصميم گيری عالم بودن است از منظر تفکر اسالمي و حتي از
منظر عقلي عالم يودن کفايت نمي کند بلکه قرارگيری فرد در باالترين سطوح علمي نياز
مي باشد .در قرآن کريم اين موضوع با عنوان بسط علمي ذکر گرديده است:
ْك َعلَْي نَا ونَ ْحن أَح ُّق بِالْمل ِ
ْك
َوقَ َ
ال ل َُه ْم نَبِيُّ ُه ْم إِ َّن اللَّهَ قَ ْد بَ َع َ
ُوت َم ِل ًكا قَالُوا أَنَّى يَ ُكو ُن لَهُ ال ُْمل ُ
ث لَ ُك ْم طَال َ
َ ُ َ ُ
ِ
ادهُ بسطَةً فِي ال ِْعل ِْم وال ِ
ت َس َعةً ِمن الْم ِ
ْج ْس ِم َواللَّهُ يُ ْؤتِي
ال قَ َ
َم يُ ْؤ َ
ال إِ َّن اللَّهَ ْ
اصطََف ُاه َعلَْي ُك ْم َوَز َ َ ْ
م ْنهُ َول ْ
َ
َ َ
ِ ِ
يم ﴿بقره﴾٧٤٢،
ُم ْل َكهُ َم ْن يَ َشاءُ َواللَّهُ َواس ٌع َعل ٌ
و پيامبرشان به آنان گفت :در حقيقت خداوند ،طالوت را بر شما به پادشاهي گماشته
است ..گفتند :چگونه او را بر ما پادشاهي باشد با آنکه ما به پادشاهي از وی سزاوارتريم و
به او از حيث مال ،گشايشي داده نشده است؟ پيامبرشان گفت :در حقيقت ،خدا او را بر
شما برتری داده و او را در دانش و (نيروی) بدن بر شما برتری بخشيده است .و خداوند
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پادشاهي خود را به هر کس که بخواهد مي دهد و خدا گشايشگر داناست.
(.فوالدوند)44 ،1311،
از طرف ديگر در احاديث و روايات متعددی از پيامبر اسالم و امامان بر انتخاب شايسته
ترين و داناترين افراد برای اداره امور جامعه تاکيد شده است از آنجمله حضرت علي (ع) مي
فرمايند :و أنْ يکونَ أعلم الناس بحالل اهلل و حرامه و ضروب أحکامه و أمره و نهيه و جميع
مايحتاج إليه الناس؛ (مجلسي ،ج ،21ح)161
کارگزار (جامعه اسالمي) بايد داناترين مردم به حالل و حرام خدا و احکام گوناگون و امر
و نهي الهي و هر آنچه را که مردم بدان نيازمندند ،باشد".
در کدام قانون از قوانين به عالم و متخصص بودن نامزد انتخابات اشاره شده است؟
نيازهای علمي هر يک از مناصب انتخابي در کدام قانون استخراج شده است؟
شيوه بررسي علمي توانايي علمي و تخصصي نامزد چگونه است و کدام نهاد بررسي مي
نمايد؟ آيا مي توان کميسيون بهداشت مجلس را به نمايندگان با مدرک رشته های فني و
مهندسي و يا کمسيون عمران را به علمای رشته های علوم انساني و ....سپرد؟ چگونه
متناسب با نيازهای تخصصي نهادهای انتخابي از جمله شوراهای شهر و روستا ،مجلس
شورای اسالمي ،مجلس خبرگان افراد اعلم هر حوزه تخصصي به نهادهای مربوطه وارد مي
شوند؟ برنامه ريزی شده و يا تصادفي؟
با توجه به گسترش بي ضابطه مراکز دانشگاهي و اعطای مدارک تحصيلي بي کيفيت چگونه
توانايي های علمي نامزدها بررسي مي شود؟ صرف داشتن مدرک برای قرارگيری در زمره
افراد صالح کفايت مي کند؟ چگونه است برخي از سازمانها همچون نظام مهندسي ساختمان
برای احراز صالحيت دارندگان مدارک تحصيلي در رشته تخصصي خود اخذ شده از هر گونه
دانشگاهي ،برای ارائه خدمات تخصصي در مقياس خرد ،آزمون تخصصي برگزار نموده و
بسياری از مهندسان از دريافت پروانه فعاليت محروم مي شوند؟ قانون گذاری و اجرای
قوانين در مقياس کالن سهل تر از ارائه خدمات حرفه ای است؟
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آيا معيارها و روش انتخاب اعلم به مردم آموزش داده شده است؟
آيا برخي از مشکالت جامعه به عدم تخصص کافي مسئوالن سه قوه متناسب با حوزه
فعاليت شان مرتبط نيست؟
 .2-1-2-2عدل و شجاعت و تقوا:
مباني نظری ،تعاريف و معيارهای فوق در کدام قانون تبيين شده است؟
در کدام قانون از قوانين به عادل و شجاع و با تقوا بودن نامزد انتخابات اشاره شده است؟
حداقل ميزان وجود عدالت و شجاعت و تقوا در نامزد در هر يک از مناصب انتخابي در کدام
قانون استخراج شده است؟
شيوه بررسي علمي هر يک از معيارهای فوق در نامزدها چگونه است و کدام نهاد بررسي
مي نمايد؟ معيارهای کمّي و قابل اندازه گيری آنها کدامند و چگونه و توسط کدام نهاد
ارزيابي مي گردد؟
آيا معيارها و روش انتخاب عادل ترين و شجاع ترين و با تقواترين نامزد به مردم آموزش
داده شده است؟
آيا برخي از مشکالت جامعه به عدم باور به عدالت و عدم وجود عدالت در مسئوالن سه قوه
مرتبط نيست؟
چگونه ميتوان شجاعت را از جسارت بيش از اندازه و خطرآفرين برای جامعه تشخيص داد؟
تعريف جامع و مورد توافق از تقوا چيست؟ آيا توافق درشرايط فعلي موجود است؟
با اطالعات موجود ارزيابي ها بيشتر احساسي و نامعتبرند و يا عقلي و معتبر؟
آيا برخي از مشکالت جامعه و بروز انواع مفاسد به عدم وجود ايمان و تقوای الهي و نفوذ
افراد رياکار و منافق در ميان مسئوالن سه قوه مرتبط نيست؟
 .3-2نظام تبليغاتي
اگر هدف از تبليغات را تسهيل شرايط برای انتخاب کنندگان برای آشنا شدن با نقاط ضعف
و قوت و برنامه های نامزدهای انتخابات برای انتخاب فرد اصلح بدانيم نه فريب و گمراه
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نمودن آنان برای انتخاب صالح بجای اصلح  ،در آنصورت ابزار و روشهايي متناسب برای
تحقق آن هدف الزم است .و اگر براساس تعاليم قرآني مومنين به سبقت گرفتن در امور
خير از يکديگر دعوت شده اند قطعاً به بهترين طرق و نه به بدترين شيوه ها .آيا سبقت
گرفتن در امور خير همان رقابت برای کسب قدرت به هر وسيله است؟ و يا واگذار نمودن
آن به شايسته تر از خود؟ بصورت جامعتر مي توان گفت تبليغات انتخاباتي مي تواند با
اهداف متفاوتي صورت پذيرد از جمله:
 معرفي صادقانه توانمندی ها و ضعف ها و يا روتوش ضعف ها و حتي نمايش آنها بصورتنقاط قوت و يا اغراق در توانمندی ها
 کمک به انتخاب آگاهانه و منطقي مخاطبان با پاسخگويي به نيازهای ادراکات عقلي و ياتاثيرگذاری بر احساسات مخاطبان در جهت غالب شدن تصميم گيری احساسي بر تصميم
گيری منطقي با بهره گيری از روشهای مختلف علوم رفتاری و روانشناسي مخاطبان
 معرفي واقع بينانه پايگاههای فکری و نظری و يا برجسته نمودن تعلقات قومي و قبيلهای ،زبان و نژاد
 شناساندن خلقيات ،ساليق و عاليق اصيل و ويژگيهای روانشناختي و دروني نامزد و يابرجسته نمودن ويژگي های فيزيولوژيکي همچون زيبايي ظاهری ،تناسب اندام ،نوع
جنسيت
بررسي ابزارها و روشهای تبليغاتي متعارف در انتخابات ساليان گذشته برگسترش روزافزون
روشهای ناصواب و ناسازگار با مباني شرعي تاکيد داشته و ناهنجاری های عميق و گسترده
ای را بعضاً سبب شده است .از جهت ديگر ناعادالنه بودن ابزار ،امکانات و توان اقتصادی و
پشتيباني ،رقابت نامتوازن و غير ديني را در انتخابات رقم زده است که با توجه به عدم
وجود قوانين جامع و شفاف پيرامون تبليغاب ،مفاسد گسترده تری را نسبت به جوامع غربي
سبب شده است.
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از جانب ديگر استفاده غير قانوني و غير شرعي و سازمان دهي شده از برخي نهادهای
عمومي و ملي و مذهبي زمينه ايجاد رقابت های ناعادالنه و تعميق غير ديني شدن
مردمساالری موجود را سبب شده است.
بهره گيری از انواع روشهای تبليغاتي منبعث از علوم مغز و اعصاب چالشهايي جدی برای
انتخاب فرد اصلح از طريق ادراک عقلي و منطقي است سارجنت ،عصبشناسي که مطالعات
او در مورد فيزيولوژی تغيير عقيده بر اثر تبليغات و شستوشوی مغزی اشتهار جهاني دارد،
آثار فيزيولوژيکي و مغزی پيامهای تبليغاتي را مورد تأييد قرار داده است .اکنون بيش از
پيش مشخص شده است که امواج الکتريکي مغز انسان نسبت به محرکات ريتميک حساس
است .از ميان عوامل تحريکي مي توان موسيقي و نور را نام برد .حتي در مواردی با بعضي از
سرعتهای ريتم مغز ،ميتوان در کارکرد مغز ناهنجاری ايجاد و حتي ميتوان مبادرت به
ايجاد حاالت انفجاری در مغز کرد (سارجنت)111 :1312 ،باور بسياری از متخصصان علوم
مغز و رفتار بر آن است که بسياری از کنشهای آدميان را ميتوان از طريق بيست ناقل از
دويست ناقل اصلي شيميايي مغز آنها تحت کنترل درآورد .از بين دويست ناقل شيميايي
مغز ،رابطه سروتونين ،نورآدرنالين و اندروفين و دوپامين با پيامهای عمليات رواني و نيز
فنوني همچون محروميت حسي ،بيخوابي و بمباران اطالعاتي بيشتر مورد مطالعه قرار
گرفته است.)http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/19698(..

از طرف ديگر ناکارآمدی ابزار و روشهای تبليغات برای شناساندن فرد اصلح ،امکان انتخاب
صحيح را ناممکن نموده است و با تصويربرداری ناقص از روشهای تبليغاتي در غرب هرگز
امکان انتخاب اصلح را برای انتخاب کنندگان فراهم نياورده است
نکته بسيار اساسي که در تبليغات مورد غفلت قرار گرفته است عدم باور کانديداها و
طرفدارانشان برای کمک به مردم برای انتخاب افضل و اصلح است حال اگر هدف اينگونه
تعريف شده باشد صحنه تبليغات انتخاباتي به صحنه جنگ و درگيری و فريب و دروغ و
اغراق تبديل مي گردد و يا به صحنه سبقت جويي برای انجام بهترين عمل  .که در اينجا
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ياری رساندن به مردم برای گزينش شايسته ترين است .خداوند در آيه دوم سوره ملک مي
ِ
ور ﴿ملک﴾٧،
فرمايند:الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ْحيَا َة ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ت َوال َ
س ُن َع َمال َو ُه َو ال َْع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
َح َ
همان که مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما را بيازمايد که کدامتان نيکوکارتريد ،و اوست
ارجمند آمرزنده(.فوالدوند)162 ،1311،
 .4-2دستگاه اجرايي
دستگاه اجرايي انتخابات دولت مستقر مي باشد .اين در حالي است که دولت خود رقيب
انتخاباتي با ديگر نامزدها در تمامي انتخابات مي باشد .وابستگي دولتها به احزاب و
گروههای سياسي و تمايل آنها به در اختيار گرفتن ساير نهادها سبب مي گردد چالشهايي
در برگزاری سالم انتخابات بروز نمايد .اعتراضات صورت گرفته به نتيجه انتخابات و
پيامدهای بعدی آن از نشانه های وجود مشکالتي اساسي در فرآيند برگزاری انتخابات است.
تعيين معيارهايي عل مي و قابل ارزيابي برای بررسي صالحيت اعضای هيئت های اجرايي و
مستقل نمودن دستگاه اجرايي از دولت ها و شفاف سازی تمامي مراحل انتخابات و استفاده
از ابزارها و روشهای نوين و اطمينان بخش مي تواند بستر مناسيي را برای برگزاری سالم
انتخابات فراهم نمايد.
 .3جمعبندی و نتيجه گيری :
زندگي اجتماعي در دنيای معاصر با پيچيدگي های بسياری در عرصه های تصميم گيری
روبرو است .استفاده از روشهای سنتي و غير علمي به حيف و ميل شدن سرمايه های ملي
متنهي شده و تصميمات حاکميت را با بحران عدم مشروعيت علمي در افکار عمومي دچار
مي نمايد .بهره گيری از مدل ها و روشهای علمي و بومي سازی آنها در سطوح خرد و
کالن مي تواند جامعه را از تسلسل سعي و خطاهای مکرر دور نمايد و راه حلهای بهينه را
جايگزين راهکارهای پر هزينه نمايد.
ملزم شدن تمامي اجزای حاکميت به تصميم گيری در چهارچوب روشهای علمي و به
حداقل رسا ندن اعمال ساليق و اميال شخصي و قومي و باندی و سياسي و الزام به ارائه
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پيوست مدل علمي تصميم گيری برای کليه تصميمات مي تواند از بسياری از آسيب ها
کشور و نظام را مصون داشته و پيشرفت آن را تسريع نمايد .اين امر مستلزم حرکتي دو
سويه مي باشد :هم از جانب حاکميت و ه م از طريق مردم.اصالح قوانين و قواعد مرتبط با
هرگونه تصميم گيری مرتبط با سرنوشت جامعه چه در مقياس محلي و چه در مقياس ملي
مي تواند سرآغاز مناسبي برای اين امر باشد .از جمله مهمترين و موثرترين تصميمات،
انتخابات در کشور است .با اثبات ناهنجاری ها و چالش های متعدد در نظام انتخاباتي
مبتني بر دموکراسي و همچنين مردم ساالری موجود ،حتي در نهادهای صنفي مبتني بر
دموکراسي ،مي توان مدلي فعال را برای اتخاذ بهترين تصميم و حاکميت شايسته ترين
افراد طراحي نمود.در اين صورت است که مي توان بسوی مردم ساالری ديني حرکت نمود .
هر چند طراحي اين مدل نيازمند مشارکت نخبگان و نظريه پردازان مي باشد و در گامهای
اوليه با بکارگيری اين مدل در مقياس خرد همچون انتخابات نهادهای صنفي مي توان در
فرآيندی صحيح ،عيوب مدل کشف و آماده بکارگيری در مقياس کالن شود.
 .4منابع و مآخذ
اهلل،اسماءالحسني )1313(،قرآن کريم ،ترجمه محمد مهدی فوالدوند ،دفتر مطالعات تاريخ و
معارف اسالمي ،قم
اصغرپور ،محمد جواد )13:1(،تصميم گيری چند معياره ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران
بيات ،اسداهلل )13:3(،عقل و خرد و ابعاد آن از زاويۀ نگاه امام علي(ع) ،پژوهشنامه متين،
پژوهشکده امام خميني و انقالب اسالمي ،تهران ،شماره 23و،24
حکيمي محمدرضا و ديگران ،)1311( ،الحياه ،ترجمه احمد آرام ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،تهران
دهخدا ،علياکبر )1331(،لغتنامه دهخدا ،دانشکده ادبيات دانشگاه تهران ،تهران
سارجنت ،ويليام )1312(،فيزيولوژی برگشت از عقيده سياسي و شستشوی مغزی ،ترجمه
فرخ بهزاد و ايراندخت صالحي ،انتشارات صدوق ،تهران
مجلسي ،محمدباقر )1444(،بحاراالنوار ،مؤسسه الوفاء ،بيروت
مشکات محمد )13:4(،آسيب شناسي دموکراسي ،تاريخ انقالب اسالمي ،تهران
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مير دريکوندی ،رحيم )13::(،مقياس مقدماتي سنجش عقل ،روانشناسي و دين ،مؤسسه
آموزشي و پژوهشي امام خميني ،قم ،شماره 1
مير دريکوندی ،رحيم )1344(،هوش هيجاني ،پيشينه و رويکردها از نگاه دين و
روانشناسي ،روانشناسي و دين ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،قم ،شماره سوم
قادری حاتم )13:4(،انديشه های سياسي در قرن بيستم ،سمت ،تهران ،چاپ اول
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