
 

 

 

 

 

 

 ه يت فقيدر حکومت وال ساالریمردمل روش يتحل

 )ره( ينيدگاه امام خمياز د
 

 يد محمود موسويس

 دهيچک

شناختي شود اين است که مباني انسانساالري ديني گرفته مييکي از ايراداتي که به نظريه مردم

و اين نوع حکومت  سم استمبتني بر مفاهيم مدرنيستي از جمله اومانيسم و سکوالري ساالريمردم

لذا حکومت ديني با  ؛ندارد است هيچ وجه اشتراکي با حکومت ديني که مبتني بر انديشه توحيدي

ساالري ديني ناظر به دو قابل جمع نيست. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت لفظ مردم ساالريمردم

ي ناظر بر محتواي ساالري ناظر بر شکل حکومت و دينمردم باشد.سطح تحليل شکل و محتوا مي

خلط صورت گرفته است. اسالمم بالا  ساالريمردمبين ليبراليسم و  ،از طرفي ديگر .حکومت است

نوعي روش حکالومتي اسالت کاله ماهيالت  ساالريمردم .ساالريمردمليبراليسم منافات دارد نه با 

وش شناختي دارد. اسالتفاده از رماهيتي هستي سمدر حالي که ليبرالي ؛شناختي داردروش

در حکومت واليت فقيه ناظر به استفاده از عقل در اداره امور جامعاله اسالت کاله در  ساالريمردم

بارز نقش عقل در اداره جامعاله، جايگاه خاصي دارد. از نمودهاي  )ره(انديشه سياسي حضرت امام

 در حکومت ساالريمردماستفاده از روش  ،سازي و ابزارسازي حکومت است که از جمله آنساختار

 واليت فقيه است.

 .، عقلساالريمردم، ينيد يساالرمردم: واژگانديکل

                                                             
 واحد شهرضا يدانشگاه آزاد اسمم ياسيعلوم س يدکتر يدانشجو (mousavi313@yahoo.com) 

 تخصصي انديشنامه واليت -دوفصلنامه علمي
 1395، بهار و تابستان 3سال دوم، شماره 

 75-97صفحات 
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  مقدمه

قيه در ابتداي انقمب هاي اصلي موجود در طراحي نظام مبتني بر واليت فيکي از چالش

هاي ملي رح شده توسط جريانمط يشکل حکومت بود. يکي از ايراداها مربوط به، اسممي

 ساالريمردمآنها جمهوري با حکومت ديني بود. به اعتقاد عدم سازگاري  ،گرامذهبي و غرب

که حکومت ديني حاليدر ؛است 4ييفردگرا 3،ييگراينسب و 2ييگراعقل 1،گراييانسانمبتني بر 

امروزه نيز  نوع حکومت با هم قابل جمع نيستند ولذا اين دو  ؛باشدمبتني بر توحيد مي

شود اين اي که در پاسخ به اين شبهه مطرح ميرضيهفهمچنان افرادي قائل به اين امر هستند. 

لفظي واحد براي ايفاي مقصود در دو سطح تحليل، يعني سطح « جمهوري اسممي» است که:

به شکل « جمهوري»جزء اول اين مفهوم يعني  يل که غالبا  اين تفصنظام و سطح نظريه بود. با 

ه بعد نظري يا محتوايي )سطح ب ،«اسممي»نظام )سطح انضمامي( و جزء دوم آن يعني 

 )ره(امامبر اساس ديدگاه حضرت  (.80-79: 1378)مطهري،  شودنسبت داده ميانتزاعي( حکومت 

يقين و آشنا هريک به لحاظ ايجاد  تجربه، عقل، شهود و وحي، :منابع معرفت چهارگانه يعني

اوت که معرفت )با اين تف ؛، جايگاه و مراتب خاص خود را دارندساختن با حقيقت هستي

ايد از همه اين ابزارها بمي ،وحياني بر همه معارف ديگر اولويت دارد( و براي فهم حقايق هستي

تجارب انسان غربي در امام خميني)ره( استفاده از  .(222 :21ج ،1378امام خميني، ) کمک گرفت

مفيد  را به دليل، پارلمان، قانون اساسي، جمهوري و...( ساالريمردمهاي مختلف )مانند حوزه

يکي  عنوانبه ،«عقل»موهبت الهي بودن آن و تطابق آن با عنصر  واقع شدن براي جامعه بشري،

هاي عقل در حوزه اداره يژهو دهند. يکي از کار، مورد تأييد قرار مياز منابع توليد معرفت انسان

 سازي در حوزه حکومت است.جامعه، ساختارسازي و ابزار

                                                             
1. Humanism 
2. Rationalism 
3. Relativism 
4. Individualism 
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  يشناسمفهوم

 ساالري دينيمردم. 1

جمهوري اسممي، هايي چون بر خمف واژه اي در گفتمان سياسي دنياست کههاصطمح تاز

ي به عموه يک قيد اسممي هايي از يک مفهوم غرب... که همگي ترکيبپارلمان اسممي و

ت بر آن اسهاي نبوي و علوي روييده و آموزه در بستر مباني سياسي اسمم و متأثر از هستند

تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاي حکومتي 

استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب، نظام اسممي را از الگوهاي سکوالر 

ه که نه غربي تمييز دهد. براي اين منظور، در حکومت اسممي، روش نويني مورد توجه قرار گرفت

 .(43 :1380فياضي، ) ستاستبدادي و نه ليبرالي ا

 (Democracy) دموکراسي .2

در اصل «( سياست» مانند بسياري از اصطمحات اصلي علم سياست، )از جمله خود دموکراسي

تشکيل شده است. هر دو « کراتوس»و « دموس»تر کوتاه اي است يوناني که از دو واژهژهوا

 :رنداصطمح چند معني دا

 کنندزندگي مي 1شهر-دولت که در شهرونداني باشد تواند هم به معناي کليهمي« دموس»

« کراتوس» .کار رودهب« دست اقشار فرو»يا  و «عوام توده»يا « اراذل و اوباش»و هم به معناي 

 ؛معناي يکساني ندارند ،باشد که اين دو« قانون»و هم به معناي « قدرت»تواند هم به معناي مي

آنکه به صورت رسمي و مشهود حکومت آورد که بيها يا افرادي را به تصور درگروهتوان زيرا مي

صوري که به نظر  دموکراسيکنند، داراي قدرت باشند. به اين ترتيب، ممکن است در يک 

کامم  غيردموکراتيک  ،کنند، توزيع قدرت واقعيرسد مردم يا نمايندگان مردم حکومت ميمي

برعکس، در يک نظام سياسي که در آن سلطنت يا اشراف به صورت فرمايشي حکومت  ياد. باش

اين ابهام در هر  .کنند، شايد اين واقعيت آشکار نباشد که قدرت واقعي در دستان مردم استمي

                                                             
1. polis 
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و  است وجود داشته دموکراسيگيري مفهوم و واقعيت ، از زمان شکلدموکراسي دو واژه سازنده

 .(29: 1385، آربمستر) اي دارداهميت ويژه دموکراسيتاريخ براي درک معنا و 

 ديني  يساالرشبهه تناقض در مردم

اما  ،هاي اخير به گفتمان غالب تبديل شده استدر سال« ساالري دينيمردم»هرچند نظريه 

هاي نظري فراواني بر سر چيستي و چگونگي نوع حکومت مردمي و نسبت آن با همچنان چالش

هايي در هاي اوليه انقمب اسممي مقاومتشود. در سالجامع علمي و سياسي مطرح ميدين در م

جمهوري »گرفت و مفاهيم جايگزيني مانند صورت مي« جمهوري اسممي»برابر مفهوم 

ساالري ديني عدم تناسب بين گرديد. امروزه نيز منتقدان نظريه مردممطرح مي« دموکراتيک

کنند و و اختمف ماهوي آنها را علت مخالفت خود اعمم ميدو مفهوم جمهوري و اسممي 

آورند. به به حساب نمي ساالريمردمو از انواع  دانسته يک قضيه متناقض را ساالري دينيمردم

سالاالري در مردم هاينظام ديني نوعي از انواع ساالريمردم»نويسد: عنوان مثال ابراهيم يزدي مي

در اين  .(1381 يزدي،) «است تمام دناليا فالقط يالک نوع مباني در الري از حيثسامردم .دناليا نيست

 توانساالري مبتني بر مباني فلسفي خاصي است و نميفقره نويسنده معتقد است نظام مردم

با  آزاد ساالريمردمساالري همان نظام وجود آورد. از نگاه ايشان نظام مردمهمشابه آن ب يهاينظام

خشايار ديهمي  لسفي اومانيستي حاکم در جوامع غربي است که قابليت بازتعريف ندارد.مباني ف

 نويسد:، بدعت در علم سياست ميساالري دينيدر مقاله مردم

براي دينداري در اين  خاص ساالري( اين است که امتيازي)باله مالردم ا مقصود از اضافه دينيآي

 اران از امتيازاتي مالحروم خالواهنددشد؟ آيا غير دينر نظر گرفته خالواهد د ساالريمردمنوع 

حقوق برابر  ،است سالاالري اضافه شدها اين قيد يا صفتي که بر مردمدينداران ب آيا غير شد؟

 حکومت ديگر نبايد داشتهراهي به  اينان داشت؟ آيا سياسي و اجتماعي با دينداران نخواهد

 مملکتي  بنابر ريي مردم، فردي غير ديندار باله مقامات عاليهجز اين اسالت و مثم و اگر ؟باشند

عدم شفافيت و  اينجاست که بود؟ خواهد ديني ساالري مردم چگونه حافظ رژيم برگزيده شد،

گونه پذيرد و اينيمگونه قيدها را ناين ساالريمردم .شودمي روشن پارادوکسيکال بودن آنحتي 

 ساالريمردم هايي برايو صفت هم هرگاه از چنين قيدها تاريخ طول در .را الزم ندارد هاصفت

 (.27 :1381ديهمي، ) است تهداش بارينتايج فاجعه است، شده استفاده

 نويسد:ناسازگار مي «نون اساسي سه گفتمانقا»پور در مقاله حميدرضا جميي
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گفتمان »ثر از أن اساسي در مجموع متقانون اساسي؛ سه گفتمان ناسازگار: اصول و مواد قانو

دوران انقمب اسممي بود. گفتمان اول، گفتمان انقمب اجتماعي )اسطوره انقمب( است « فکري

شد. گفتمان دوم، گفتمان انقمب کيد ميأفتمان، بر برابري سريع اجتماعي تکه برابر اين گ

شهروندي، ساز و کارهاي هاي فردي، حقوق سياسي بود که برابر اين گفتمان بر آزادي

کيد أدموکراتيک )مثل نظام حزبي، سيستم انتخاباتي و...( در برابر نهادها و فرهنگ استبدادي ت

گريزانه تمدن خواهي بود. اين گفتمان به دوري از ابعاد دينشد. گفتمان سوم، گفتمان اسمممي

جامعه خودکفا و خوداتکاي کرد و به دنبال يک کيد ميأها تها و ليبراليستغرب، مارکسيست

ديني بود. اين سه گفتمان که مطالباتش در قانون اساسي آمده است، در مقام عمل با يکديگر 

 .(15-14 :1381پور، جميي) سازگار نيست

ساختاري  ،درون خود ،ساالري دينيکند که نظام مردمايشان در مقاله مذکور اعمم مي

 متباين خواهي که کامم  انقمب سياسي و اسمم ب اجتماعي،که از سه گفتمان انقمناهمگن دارد 

 ،مردم يمبتني بر آراگيرد. از نگاه ايشان انقمب سياسي و حرکت به سمت نظام شکل مي است،

 خواهي دو امر ناسازگار بوده و جمع آنها با هم ممکن نيست. با اسمم

 صه نمود:شده را در چند بند خممطرح يتوان ايرادهادر مجموع مي

دنيا  تمام در زيرا از حيث مالباني نيست، ساالريمردم ساالري ديالني نالوعيمالردم -الف

 ؛وجود دارد ساالريمردم نوع فقط يک

 ؛است متناقض(خود) ديني پارادوکسيکال ساالريمردم -ب

 ؛ندارد پذيرد و الزمهيچ قيدي را نمي ساالريمردم -ج

 ؛ساالري نيستمردم ان نظام کامم جمهوري اسممي اير -د

 .شودحاکميت دوگانه ناکارآمد منجر مي ساالري ديني( به)مردم نظام جمهوري اسممي -ه

 است ساالريمردم يعنو ينيد يساالرمردم

دارند و  ساالريمردمدر پاسخ به اين شبهه بايد گفت که بسياري از متفکران نگاه شکلي به 

اين نگاه طرز تفکر نسبت . در دانندنظام سياسي و روش حکومت ميابه يک را به مث ساالريمردم

 ساالريمردمندارد.  ساالريمردمجامعه و ماهيت آنها تأثيري در ايجاد و گسترش  به انسان، جهان،

باشد. متفکراني مانند ليپست، ميها آميز قدرت در حکومتعنوان روش انتقال مسالمتفقط به

نگاهي بدبينانه  «وبر»تر، ريمون آرون، پيتمن و ... به اين رويکرد اعتقاد دارند. رابرت دال، شومپي
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گرداني و فاقد هاي مردم داشت و آنها را همواره دچار نوعي انفعال و رويو توده ساالريمردمبه 

ن ، انتخاب رهبراتوان سپردها مياي که به تودههدانست. از نظر او شايد تنها کار عمدصمحيت مي

کند. او اي براي محک زدن رهبران بالقوه تصوير ميرا زمينه ساالريمردم «وبر»است؛ از اين رو 

 (.39-38 :1384)انصاري، دهد را به نوعي روش براي انتخاب رهبران تقليل مي ساالريمردم

اراده »و « خير عمومي»کمسيک بر مبناي دو مفهوم  ساالريمردم ،«شومپيتر»به اعتقاد 

روش دموکراتيک عبارت است از يک »باشد. ده است که هر دو مفهومي نارسا ميبنا ش« نيهمگا

واسطه تمش که افراد تحت لواي آن به هاي سياسيظور رسيدن به تصميمنظم نهادي به من

: 1375)شومپيتر، « يابندگيري دست ميبه قدرت تصميم ،آميز به خاطر جلب آراي مردمرقابت

کننده است. در ايجاد حکومت از طريق ريي انتخاب ساالريمردمويژه  ه ايشان کاراز نگا (.340-341

ويژه را انجام  هاي خود، احزاب اين کاردليل عدم توانايي مردم در هماهنگي فعاليتهب ساالريمردم

: 1375)شومپيتر، در پي جذب مشتري براي خود هستند  مداران مانند بازاريانيدهند و سياستمي

320-375.) 

 داند.را روشي براي انتخاب تعدادي از نخبگان براي تصدي قدرت مي ساالريمردم «ليپست»

هاي ديگر دهندگان با گروهدست آوردن آراء رييهيک گروه نخبه سياسي براي ب ساالريمردمدر 

که روشي  داندرا در اين مي ساالريمردماهميت  «رابرت دال» (.43-42: 1384)انصاري،  کندت ميرقاب

 .(43-47 :1384، )همانها است براي گزينش رهبران و تضمين نظارت و کنترل شهروندان بر آن

 نويسد: مي ساالريمردمدر تعريف  «آربمستر»

که در آن مردم، نه فرد يا  ،يک روش حکومتي است براي مديريت کم خطا بر مردم ساالريمردم

ميان انواع گوناگون  وجود دارد. ساالريمردم از يفهاي مختلگونه .کنندگروهي خاص، حکومت مي

بعضي از آنها نمايندگي و قدرت بيشتري در اختيار  که هاي بنيادين وجود دارد، تفاوتساالريمردم

 .(29 :1385، آربمستر) گذارندشهروندان مي

 : کندچنين اشاره مي« عنوان روشبه ساالريمردم»ريمون آرون در مقاله 

بيش از  ساالريمردمام که دگماتيک نيستم و در اين مورد با هايک هم عقيده من دموکرات

را براي  خصوص در دوران ما، بهترين امکانهرژيمي است که ب وسيله است. ،آنکه هدف باشد

مايندگان، در نهايت چيزي مجالس ن ابات، رقابت، احزاب وانتخ . کند...حفظ آزادي فراهم مي

 .(75 :1377نژاد، )غنيکومت نيستند ح هاي انتخابجز شيوه
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دستيابي به اهدافي خاص در  اي است برايوسيله ساالريمردم ،نيز معتقد است «پيتمن» 

 .(110 :1384)هلد، نفسه هدف باشد في ساالريمردم، نه اينکه حکومت

 عنوانتوسط برخي از متفکران وجود دارد و آن را فقط به ساالريمردملذا نگاه شکلي به 

دانند و نگاهي ماهيتي به آن ندارند. بر اين اساس شيوه حکومتي مناسب براي اداره جامعه مي

توان استفاده نمود که داراي عنوان يک روش ميساالري بهساالري ديني از مردمدر نظام مردم

 محتوايي ديني است.

اند که وجود آمدهههاي مختلف در دنيا بدر عصر حاضر نظام ،عموه بر مطالبي که گفته شد

غرب ناسازگارند. امروزه آزاد  ساالريمردمدارند ولي با مباني  ساالريمردمپيشوند يا پسوند 

هاي بومي را طراحي و اجرا نمود و انواع مختلفي ساالريمردمتوان مي که انديشمندان معتقدند

هاي موجود در ساالريمردم. به اختصار به انواع بندي و احصاء نمودتقسيم ها راساالريمردماز 

 شود.جهان اشاره مي

ها ساالريمردمبندي به تقسيم ،براي همه ساالريمردمهاي در کتاب درس «بشيريه» -الف

 پردازد که به قرار زير است:مي

باله  ساالريمردم در مقابل به معني حکومت مردم، ساالريمردم: »مستقيم ساالريمردم -1

 .«اسالت يا نيرومند خوانده شده مستقيم ساالريمردم، ان مردممالعني حکومت نمايندگ

است که بر تأمين  ساالريمردماز  نالوع آن اجتماعي ساالريمردم: »اجتماعي ساالريمردم -2

 .«گذاردتأکيد مي رفاهي و توزيع ثروت در جامعه به وسيله دولت رفاه اجتماعي و ايجاد دولت

 بر شيوه ساالريمردم عمال اصولا ،صنعتي ساالريمردممنظور از : »عتيصن ساالريمردم -3

نوعي اعمال کنترل از  صنعتي خواهان ساالريمردمهمه مکاتب » .«کار و زندگي طبقه کارگر است

 ساالريمردم" واژه برخي از نويسندگان به جاي ها هستند.ها و کارخانهجانب کارگران بر کارگاه

کارگران را به کار  مديريت کارگري و خودمختاري اقتصادي، ساالريمردممح اصط "صنعتي

 .«اندبرده

فلسفه سياسي و مباني اعتقادي خود  ،احزاب دموکرات مسيحي: »مسيحي ساالريمردم -4

 .«کنندمسيحيت استخراج مي اصول را از ساالريمردمبه 
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برخي از هواداران : »هانافع و گروهم اصل نالمايندگي هاي مبتني برساالريمردم -5

نمايندگان  گزينش از ،هاي انتخابيه جغرافيايينمايندگان از حوزه به جاي گزينش ساالريمردم

ها بايد در فرآيند ترين منافع و گروهبه نظر آنها مهم .اندکرده دفاع ها و تشکمت اجتماعيگروه

 .(431-421 :1384 ه،يريبش) «باشندمشارکت داشته  گيري عموميتصميم

 کند: ميبندي تقسيمگونه ها را اينساالريمردمانواع  «گوتمن» -ب

جلوه  ترينکم مهمدست نمايندگي يا ساالريمردمنوعي : شومپيتري ساالريمردم -1

 ،نه حکومت مالردم مدار است،حکومت سياست، ساالريمردم است. نمايندگي ساالريمردم

 .سياسي روشي است براي گزينش رهبران ناليست، هالدف ساالريمردم

چالون ريي  است و از عالناصري ساالريمردمترين نوع گسترده: مردمي ساالريمردم -2

گذاري دفاع مردم در سياست بيشتر ها در دخالت هرچهانتشارات و انجمن برابر و آزادي سخن،

 هاي تا حدبا ويژگي خواهانهجمهوري ساالريمردموعي توان نرا مي ساالريمردمگونه اين. کندمي

يک غايت  حکومت مردم را همچون ،مردمي ساالريمردم .برد مستقيم و گسترده نام امکان

 .هدف است به صورت ذاتيمردمي  ساالريمردم کند.مي تلقي ارزش سياسي

بلکه بيشتر معطوف  ،دنداميت نرا غاي ساالريمردم ،آزاد ساالريمردم: آزاد ساالريمردم -3

تفکيک قوا  يا فردي رو به تقويت توان قضايي براي حفظ حقوقاز اين ؛فردي است هايبه آزادي

بر روشن بودن  ،شومپيتري ساالريمردممانند  آزاد ساالريمردم مند است.و تکثر قدرت عمقه

 .استمتمرکز  سازوکار دموکراتيک

مشارکتي با انتقاد از عالناصري مانند اهميت حيطه  ساالريمردم: شارکتيم ساالريمردم -4

سياست است و با  ، خواهان مشارکت هرچه بيشتر مردم در صحنهآزاد ساالريمردم خصوصي در

سعي دارد که با استفاده از  ،گينمايند متکي بر ساالريمردماز  بررسي مشکمت برخاسته

تفاوت  کند. مشارکت تأمين امر بيشتر مردم را در حضور ... و موميريي ع هاي تلويزيوني،شبکه

اراده  اصراري بر مشارکتي ساالريمردمدر اين است که  آزادمشارکتي با  ساالريمردمميان 

شهرهاي  ساالريمردمخود  مشارکتي در پيشينه ساالريمردم ها ندارد.و توده عمومي و ريي خلق

 .کندح مييونان باستان را مطر
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ماعي يعني اجت صادياجتماعي با اقت از نظام سياسي ترکيبي: سوسياليستي ساالريمردم -5

اقتصادي سعي  با توجه به قدرت ،ساالريمردماست. در اين نوع  سياليسمبا سو ساالريمردم

ر د توزيع داشتن قدرت دراختيار باشود که افراد و شهروندان در زمينه قدرت اقتصادي مي

هاي هاي سياسي و محروميتبرخاسته از شکاف ميان فرصت موانع بازدارنده حدامکان برابر،

 .اقتصادي را بکاهند

 حالفظ در عين. است آزادمردمي و  االريسمردمترکيبي از  :تدبيري ساالريمردم -6

ه و مقول هاي مناسبي از آراء مردميشود با تشويق شهروندان به جمعفردي سعي مي هايآزادي

 .(همان) تياف خير و مصلحت عمومي دست

کند مي بنديسيم( تقعاصرمکمسيک و ) را تحت دو عنوان ساالريمردم «ديويد هلد» -ج

 ساالريمردم ،آتني ساالريمردم :از جمله ؛شوندکدام به انواع مختلفي تقسيم ميکه هر

 ساالريمردم ،گرايانه و رقابتينخبه ساالريمردم، )توسعه بخش( تکاملي ساالريمردم ،حمايتي

 .(35-15: 1379 قادري،) )راست جديد( قالانوني ساالريمردم ،تکثرگرايانه

تنها يک نوع  طور که اشاره شد،توان گفت همانلذا در پاسخ به شبهه مطرح شده مي

 ساالريمردم ديويد هلد از انواع»و اکثر محققان دموکراتيک مثل  در جهان نداريم ساالريمردم

 ؛يکديگر ناسازگارند با حتيو  متفاوت ناليز ساالريمردممباني فکري همچنين  .اندنام برده

 ساالريمردم.  ... گرايي واصالت قرارداد، قانون گرايي،نسبي ، پراگماتيسم،ليبراليسم ند:مان

 حمايتي، ال، سوسيال،آيا ليبر ؛ حالشودمي بدون قيد يافت و کمتر پذيردقيد مي معموال

 «مسيحي» و باالخره خودمختار ،مشارکتي ،حقوقي ،، تالکثرگراگرانخبه مستقيم، تکاملي،

ريي اکثريت  تنها) مطلق ساالريمردمآيا  ؟اندمنتسب شده ساالريمردم قيدهايي نيستند که به

 ونه که ليبراليسم،گهمان تواند سر از فاشيسم درآورد؟و بدون هيچ قيد و قرارداد( نمي

از دل  ريزند،مي ساالريمردمخود را در قالب  هايارزش ... مسيحيت و گرايي،سوسياليسم، نخبه

ساالري هم نوعي مردم سنت و شيوه پيشوايان ،ويژه قرآن و روش امامانههاي ديني بارزش

هاي مورد قبول هر ارزش بر بدون تکيه ساالريمردم هاي خود را دارد.ويژگي آيد کهبيرون مي

 .تبديل شود يک نظام سياسي مستقر، تواند بالهجامعه نمي
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در ساالري ديني هم اين نکته قابل ذکر است که نظام مردم ساالريمردمدر مورد ماهيت 

 پشتوانه بر عموه حاکمان و از شرايط مساوي برخوردارند همه از حقوق ،ديني ساالرينظام مردم

مجلس و باشد. ... مي و بودن آگاه به زمان مدير، مدبر، :ديگري مانند هايويژگي ،«ميمرد ريي»

واسطه مجلس خبرگان به رهبري شوند وبه صورت مستقيم توسط مردم انتخاب ميدولت 

 منتخب در معرض طور که مجلس و دولت نهادهايهمان. از طرفي شودکشف ميمنتخب مردم 

 به قانونمردم  .مجلس خبرگان رهبري است در معرض نالظارت يزن رهبري نظارت هستند،

ما با خود قانون اساسي نيز با شيوه مراجعه به آراء مردم تصويب شده است. اند و اساسي ريي داده

 داشتهبار انتخابات  طور متوسط هرسال يک به خوددر طول عمر  کهمواجهيم  ييک نظام مستقر

 اند. امور کشور را اداره کرده ،انتخابي و نهادهاي است

بايد از ويژگي  منتهي ؛و از هر طبقه باشد هرکس تواندمي حاکم ،مردم ساالري دينيدر 

قبول و پذيرش مردم و برخوردار  موردهمچنين  .برخوردار باشد ... و عدالت وبه احکام الهي علم 

شکل حکومت را  خالود، هاي ديالني،زشار براساس مردم اين نظامدر  .از ريي و نظر آنها باشد

 ساالريمردم) ،کنيم نگاه روش عنوان يکبه ساالريمردماگر به  کنند.و آن را تأسيس مي انتخاب

پذيرفته شده  به صورت کامل به وسيله مردم حاکمان انتخاب ديني هم امر ساالريدر مردم (وبري

 عنوان مثالبه ؛هاي خالاصي برخوردار استهريک از ارزش که ساالريمردمنواع باتوجه به ا .است

 سوسياليسم هايارزش از سوسيال که ساالريمردمهاي ليبراليسم و ارزش از که آزاد ساالريمردم

انواع  که طورو همان هاي ديني برخوردار استساالري ديني هم از ارزشمالردم برخوردار است،

 . درگرددبالا ديالن مقيد مالي هم ساالري ديني، مردمشودمي محدود دادها با قرارساالريمردم

 مسيحيترا  ساالريمردمهاي ارزش شده،مسيحي هم که به رسميت شناخته ريساالمردم

 .کندمي مشخص

 ساالريمردمبتني بر ساالري ديني را نوعي حکومت محکومت مردم )ره(حضرت امام خميني

 فرمايند: ايشان مي ؛کنندقلمداد مي

 عمومي آراي که( فرانسه کشور به اشاره) ؛هست هم شما مملکت در که است همين جمهوري اصل

 جمهوري .است آن اساس بر ما اساسي قانون چراکه گوييممي اسمميکند. مي تعيين را آن مردم

 .(311 :5م، ج)صحيفه اما است اسممي آن قانون يعني .است اسممي و دموکراتيک يعني ؛است

 د: نفرماييا در جايي ديگر مي
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 جمهوري به ملت يير يعنين )اي خوب .کارهاتان باشد شورا که فرمايدمي گويد،مي که اسمم

 اکثريت به را چيز يک شورا که وقتي .است شده گذاشته شورا به و است بوده کاري( اسممي

 .(373 :11يفه امام، ج)صح بکنيد عمل را همان که است اين معنايش کردند قبول

 فرمايند:؟ ميتر بيان کنيدمشخص ينظرتان را در مورد دولت اسمم ايشان در جواب اين سؤال که:

و احکام اسمم هم  شوديملت درست م ياست که به آرا يخواهيم يک جمهوريا مکه م يدولت اسمم

 يها و دموکراساسمم مسبب آزاديو قانون  ؛همان قانون اسمم است ي. قانون اساسشوديمدر او اجرا 

 .(همان) کندياست و استقمل کشور را نيز تضمين م يحقيق

دهد و فرم و شکل حکومت را تشکيل مي ،جمهوري .اسممي هستيم جمهوري ما خواستار»

 .(398 :5)صحيفه امام، ج «اسممي يعني محتواي آن فرم، که قوانين الهي است

اسممي  جمهوري ... اينکه ما ستا جمهوري جااست که همهجمهوري، به همان معنايي  اما

 ،براي اين است که هم شرايط منتخب و هم احکامي که در ايران جاري مي شود گوييم،مي

است  جمهوري هم همان جمهوري طرز .انتخاب با ملت است لکن ؛ها بر اسمم متکي استاين

 .(479 :4)صحيفه امام، ج که همه جا هست

را به حکومت « ساالريمردم»و « جمهوري»وصف  )ره(ه ذکر شد حضرت امامدر مطالبي ک

 نمايند.در دنيا قلمداد مي ساالريمردمهاي دهند و آن را از نمونهواليت فقيه نسبت مي

 انديشه سياسي اسمممفهوم شورا در 

توان يم يبه نوع .دارد ياديز يخيتارو  ياسيمفهوم سابقه س نياسمم ا ياسيس شهيدر اند

اسمم  ياسيس شهيمفهوم در اند نينمود. ا افتيرا از مفهوم شورا در اسمم در ساالريمردم

وجود دارد که استناد  نهيزم نيدر ا يفراوان اتيو روا اتي. آستين يمفهوم ناشناخته و ناملموس

 هيپا بر زين (ره)ينيحضرت امام خم شهيدر اند ينيد يساالرباشد. مردميامر م نيا ديبه آن مؤ

 ،يپارلمان، ري :مانند يي. البته سازوکارهاديشکل گرفته و به منصه ظهور رس اتيو روا اتيآ نيهم

 باشد.يمدخيل در امر حکومت ، که مبتني بر عقل است ي... برگرفته از مظاهر تجربه بشر انتخابات و

دارد و  ساالريممردبا روش  ياديز يياسمم قرابت معنا ياسيس شهيشورا در اند مفهوم ياز طرف

 )ره(حضرت امام ياسيس شهيدر اند ينيد يساالرمفهوم مردم يريگمنجر به شکل زيامر ن نيهم

 ماتيتصم نيترها و اتخاذ موفقراه نيبهتر افتني، يمشورت در نگرش اسمم فلسفه است. دهيگرد

 .است «انتخاب اصلح»است که در واقع ثمره آن  يو اجتماع يبه اهداف فرد دنيرس يبرا
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که  يميتصمانتخاب و  ايو  يسوء و منف يامدهايبدون پ يميو نقص، تصم بيبدون ع يانتخاب

در منابع ديني تأکيدات فراواني بر  .است يو نقص، تبعات و عوارض منف بيع نيکمتر يالاقل دارا

»و   (159: )آل عمران« ». آيات امر مشورت صورت گرفته است

همچنين آيه  .ترين آياتي است که با صراحت بر امر مشورت تأکيد دارنداز مهم ،(38ي: شور)« 

  باشد.نيز از زمره اين آيات مي (18-17: زمر) «»شريفه 

قرار داده و از  ديتأک شورا و مشاوره را مورد ن،يمنابع د نيعنوان دومبه ياسمم ثيو احاد اتيروا

در  ؛نديمشورت نما گرانينموده و با د زيپره يروو تک ياز استبداد ري ،در امور نداخواسته نيمسلم

: »مود)ع( فريگردد. عليم يارزش بوده و موجب همکت و نابوديب آنها يصورت ري نيا ريغ

 .(همان) «»و فرمود:  (347: 4ري شهري، ج) «

از اسباب مرگ  يکيجامعه و ترک آن را  اتياز اسباب ح يکيمشورت را  )ص(اسمم امبريپ

» .کرده است يجامعه معرف

 يو تفکر در جامعه اسمم شهياندموجب رشد  مشاوره. (26 :) «

 يريپذتيمسئول هيروح تيو تقو ياجتماع يوندهايپ ميسبب تحک ش،يو مشارکت مردم در سرنوشت خو

 .(113حکمت  :)نهج البمغه «»د: يفرمامي)ع( يعلامام  گردد.يو مشارکت در امور م

 افتيکه مشاوره با صاحب نظران و عاقمن باعث درنيلحاظ ا به .ستيتر از مشورت نمطمئن يبانيپشت چيه

»)ع( فرمودند: يعلامام  .و لغزش است از خطا يو دور قتيحق

 شتنيخو ،که تنها به فکر خود اکتفا کند ياست و کس تيهدا نيمشورت ع .(211حکمت  :البمغه)نهج «

 را به خطر انداخته است.

مفهوم مشورت در انديشه سياسي اسمم از  که شودمشاهده مي ،طور که گفته شدهمان

 يست.براي مسلمين امري نامأنوس ن ساالريمردمجايگاه مهمي برخوردار است و روش 
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 محصول عقل انسان ساالريمردم

ان، نه تنها دليل با توجه به تحوالت و مقتضيات زمان و مک يل شرعدرک مسائ )ره( در راستايامام خميني

 يقواعد و اصول فقه يتر. بدين لحاظ با ديد وسيعلزوم آن تأکيد داشتند بربلکه  ،دانستنديعقل را بدعت نم

در و...( را  ياجب، حفظ نظام، اجماع، الزمه عقل، مقدمه و)همانند 

معتقد بودند که عقل  ايشان .(173 :1387)عيوضي،  دادندميدخالت  ياجتماع - يسياس يعرصه زندگ

و بر  ؛کندنوعان خود در راستاي بهبود شرايط زندگي حکم ميان بر استفاده بشر از تجربيات همانس

به منظور هرچه بهتر اداره نمودن  ساالريمردمو به حکم عقل، استفاده از روش همين مبنا 

 پذيرد.يد به استفاده از آن نيز صورت ميتأک ،شودجامعه عموه بر اينکه مجاز شمرده مي

مساوات، حقوق  ،ياکثريت، آزاد يي، ريقانون عرف، ساالريمردمبر همين مبنا،  )ره(حضرت امام

موسوي ) و در ساختار نظام واليت فقيه از آن استفاده نموده است اندکرده يمردم را تبيين دين

در اداره امور  يبر روش استبداد ساالريمردمروش  يتوجه به برتر .(304: 9ج ،1378خميني، 

از باشد که جنبه عقلي دارد، و استفاده از اين روش تجربيات بشر در امر کشورداري مي ازکشور 

يکي از محکمات عقلي، استفاده از تجربيات . باشديم )ره(امام خميني انديشه يهايويژگ

نيز تجربه مفيد بشر بر اساس مباني  ساالريمردمديگر در زندگي مادي است. روش  هايانسان

  اند.آن را از تمدن غرب اقتباس نموده )ره(باشد که حضرت امامعقلي مي

ظاهري  ورد شکل حکومت اسممي، شکلدر پاسخ به سؤال خبرنگاري درم )ره(حضرت امام

هاي موجود در به اين معنا که مکانيسم ها؛کند همانند ساير جمهورينظام را جمهوري قلمداد مي

مانند مکانيسم  ؛باشدمحور، در نظام حکومت اسممي نيز موجود مي ساالريمردمهاي نظام

عنوان يک را به ساالريمردمهاي مکانيسم )ره(حضرت امام. ...  انتخابات، مجلس، ريي مردم و

 نمايديتأکيد م بر آن و ه و استفاده از آن را جايزتجربه موفق بشري که مبتني بر عقل است دانست

 .(173 :1387)عيوضي، 

در مورد چگونگي  ايتاليا« .ي. آيآر. ا»خبرنگار تلويزيون در جواب سؤال  )ره(حضرت امام

 فرمايد:مي در آن )ره(جايگاه امامو در ايران و نقش  يشکل حکومت اسمم

و  يو احکام اسمم هم احکام مترق هااست مثل ساير جمهوري يحکومت، جمهور»

 .(429 :5، ج1378موسوي خميني، ) «استو پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق  يدموکراس
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 و نمودند دفاع بشري تمدن مثبت هايجنبه از متعددي مواضع در )ره(امام حضرت

 را خود شعار و نمودند استفاده مدرن سياسي ادبيات از ايشان خود حتي .شدند آنها از استفاده ستارخوا

 :نويسندمي خود نزديک شاگردان از يکي به اينامه در ايشان .دادند قرار« اسممي جمهوري» استقرار

 که گونهآن ... کنم سفأت اظهار الهي احکام و اخبار از جنابعالي برداشت از است الزم اينجانب»

نشين کوخ ،مردم و برود بين از بايد کلي به جديد تمدن ،داريد برداشت روايات و اخبار از جنابعالي

 ديگر جاي در ايشان. (151-150 :21، جهمان) «نمايند زندگي صحراها در هميشه براي يا و بوده

  :فرمايدمي

 از آزادي به را انسان و است قراردادهل( )تعق فکر و انديشه بر را خود کيدأت بيشترين که اسممي

 با است ممکن چگونه کند،مي دعوت اسممي ضد و ارتجاعي هايقدرت اسارت و خرافات همه

، همان) ؟نباشد سازگار اوست هايتجربه حاصل که بشر مفيد هاينوآوري و پيشرفت و تمدن

 (409 :21ج

غرب ناظر بر نگاه ايشان به جايگاه عقل  تمدن فناورانهاز مظاهر علمي و  )ره(دفاع حضرت امام

در اداره امور جامعه انساني است. علمي که در غرب شکل گرفته است و باعث اوج گرفتن تمدن 

حاصل عقل انسان غربي است و ايشان نتايج حاصل از تمش عقل در  ،يدهغربي در اين حوزه گرد

 با ما»دانند. استفاده از آن را صحيح ميارند و راستاي بهبود اوضاع مادي زندگي انسان را قبول د

 .(500 :5، جهمان) «تمدن آثار جميع به بشود مجهز ما مملکت که مايليم و موافقيم تمدن آثار جميع

 فرمايند: در جاي ديگر مي

اي بکنيم مثل آن خواهيم يک زندگيگوييم که ميگوييم دولت نباشد؛ ما که نميما که نمي

ام روحاني به شما اين کردند؛ کدزندگي مي ال پيش بودند، تو غارهاکساني که در هزاران س

؟ شما پيدا کنيد يک مخالفيم تمدن با فمن مظاهر ؟ کدام روحاني گفته است که ماحرف را زده

 .(299 :1، جهمان) روحاني را

 يواقع ساالريمردمبر  )ره(د اماميتأک

 ايراد غربي ساالريمردم نفي و اسممي ساالريمردم به راجع متنوعي سخنان )ره(خميني امام

هاي به اي که دارند نظامرغم تبليغات گستردههاي غربي عليبه اعتقاد ايشان نظام د.اننموده

اي را در رفتار و هاي دوگانهو معيار محور ولي در واقع ديکتاتوري هستند ساالريمردمظاهر 
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غربي، تبليغاتي بيش نيست و فقط در  ساالريدممر. به اعتقاد ايشان نمايندميکردار خود اتخاذ 

 هاي غربي باشد.شود که در راستاي منافع دولتهايي اعمال ميموقعيت

 مسائل ش،اسياسي مسائل بشود، پياده يکي يکي احکام اين که بگذارند بدهند، مهلت اگر

 در آنها پوچ هايساالريمردم نه که فهمندمي وقتآن بشود، پياده مسائلش ساير ش،ااقتصادي

 طرف است اسمم در آنکه با آنها بشردوستي آن نه و است چيزي اسمم حقيقي ساالريمردم مقابل

 .(319 :6، جهمان) است مقايسه

شود را امري هاي سياسي غربي مياي که درباره نظامتبليغات گسترده )ره(امام خميني

هر هاي غربي در ظانند. به اعتقاد ايشان دولتدادهنده مردم مينادرست و آن را اغواکننده و فريب

مردم براي آنها هيچ جايگاهي ندارند.  ،زنند ولي در عملو حقوق بشر مي ساالريمردمدم از 

دهنده غيرواقعي بودن ، حقوق بشر و ... نشانساالريمردم :رفتار دوگانه آنها با مفاهيمي مانند

 هاي آنها است.ساالريمردم
قدر از آن مريکا که امضا کرده است همين معنا را، اين انگلستان که اينآاين  بينيم کهيما م

اينها به  ... ،کننديم بودنش تعريف يکنند و از دموکراسيکنند و از تمدنش تعريف ميتعريف م

لستان با و ما ديديم که انگ به خورد مردم دادند اين معنا را که داشتند يواسطه تبليغات

 اندها در آنجا کردهخودش چه کارها و چه جنايت ياستعمار وَلتان و دهندوستان، پاکس

 .(333 :4ج، همان)

فرمايد: مي ميمصاحبه با راديو و تلويزيون هلند درباره ماهيت تمدن اسمدر  )ره(حضرت امام

 يهانيست ممالک شما. استبداد با صورت يگوييم که دموکراسيديگر! ما م يهااين دموکراسي»

زياد  يها خيلمختلف؛ منتها اسم يهاهايتان هم مستبدند به صورترئيس جمهوري .مختلف

 .(327 :4، جهمان) «زياد است! محتوا ندارد ياست! الفاظ خيل

واقعي معرفي  ساالريمردمديني را مبتني بر مباني  ساالريمردم )ره(حضرت امام خميني

کنند. بود فاصله بين حاکم و مردم معرفي مينرا  ساالريمردمنمايند و از خصوصيات اين نوع مي

دانند و ه آن را از خصوصيات حاکم ديني ميپايبندي حاکم به ايفاي حق مردم و وفاداري ب

 شود.هاي غربي يافت نميساالريمردما در همعتقدند اين نوع ارزش

 يحکومت، يدموکراس يهاکه در دنيا هست، حکومت يهايب حاال اگر شما در تمام حکومتخو

 که بيايد مقابل ملت، مقابل اين رعيت يهمچو حاکمگذاريد، پيدا بکنيد يک يکه اسمش را م

. در اواخر عمر از مردم( )ص()درخواست پيامبر اکرم دارد، بيايد بگيرد يبايستد بگويد که هرکه بر من حق
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م حکومت وييد حکومت اسم، آن وقت بگيم دنيا پيدا کرديد يک همچو حکومتشما اگر در تما

 .(197 :همان) است يديکتاتور

تحميل نظام سياسي مورد  )ره(در ابتدا حضرت امام ،درباره ماهيت نظام جمهوري اسممي

سطح با مردم ا همو نظر حاکم اسممي ر دانندبول ندارند و آن را جايز نمينظر خود به مردم را ق

  گيرد.مي ان نشئتساالرانه ايشنمايند که از رويکرد مردمعادي قلمداد مي

 ديکتاتوري که است نداده اجازه ما به اسمم و بکنيم ملتمان به تحميلي يک که نداريم اين بر بناي ما

 حق ما م.کنيمي تبيعت آنها از هم ما ،داد يير طوري هر ما ملت. هستيم ملت آراي تابع مام. بکني

 به ما که است نداده حق ما به اسمم پيغمبر است، نداده حق ما به تعالي و تبارک خداي نداريم،

 .بکنيم آنها از تقاضايي يک ماها قتو گاهي است ممکن بله .بکنيم تحميل را چيزي يک ملتمان

 .(34 :11، جهمان) کندمي ملت از ملت يک خادم که تقاضايي متواضعانه، تقاضاي

 فقيه يتوال مبتني بر انديشه ساالريمردمبازتعريف 

اسممي  ساالريمردمغربي ناقص و ناکارآمد بوده و  ساالريمردم )ره(ينيبه اعتقاد امام خم

به  ساالريمردماز روش  )ره(باشد. الگوبرداري حضرت امامساز و کارآمد ميمل، مفيد، انسانکا

دانند و هاي غربي را ناقص ميساالريمردم؛ به اين معني که ايشان باشدصد درصدي نميصورت 

اسممي را نظامي  ساالريمردمند. دانتر ميتر و متعاليدر اسمم را کامل موجود ساالريمردم

غربي را در  ساالريمردمروش  )ره(شود. حضرت امامها ميسعادت انسانکه منجر به  دندانمي

در مصاحبه با راديو و تلويزيون هلند در  )ره(نمايند. امام خمينيمي سازيمي بوميحکومت اسم

سازيد؟ آيا شما تمدن  يرا جانشين نظام کنون يچه نوع رژيم خواهيديشما مجواب به سؤال: 

 فرمايد:مي دانيد؟يناسازگار م يکنون يرا با تمدن غرب ياسمم

است که شبيه آن رژيم در  ياشست، رژيم عادالنهرژيم ظالمانه شاه خواهد ن يکه به جا يرژيم

 يهايمطلوب ما با دموکراسي يدموکراسيدا نخواهد شد. ممکن است غرب نيست و پ يدموکراس

در غرب  ،خواهيم به وجود آوريميکه ما م يايدموکراسکه در غرب هست مشابه باشد، اما آن 

 .(314: 4ج، همان) غرب است يتر از دموکراساسمم، کامل يوجود ندارد. دموکراس

آيا اسمم با  ال:در پاسخ به سؤ مصاحبه با کانال يک تلويزيون فرانسهدر  )ره(حضرت امام

از  يارا ضمانت نمايد؟ نمونه يو پيشرفت اجتماع يتواند آزاديکه دارد، م يقوانين بدون انعطاف

 د: فرمايمي بدهيد. يآن را در کشور ديگر
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انعطاف  يخاص يش با نظرهاااز قوانين ياش انعطاف ندارد و بسيارين اساس، اسمم قوانياوال

 يخواهيم، کشوريکه ما م يرا تضمين کند. کشور يدموکراس اشکالتواند همه يدارد و م

 در گذشته وجود داشته است يو اکنون در خارج نظيرش نيست، ول به همه معناست ياسمم

 .(172 :همان)

دانند. را نمي ساالريمردمغرب معناي واقعي ايشان معتقد بودند که مردم کشورهاي 

غرب تأمين نشده  آزاد ساالريمردمهاي ردم در نظاممعناي واقعي احترام به خواست و اراده م

کننده منافع به منظور تضمين ساالريمردمهاي ها و ارزشاست و مقامات اين کشورها از آرمان

 ساالريمردمکنند. ايشان در تعريف برخمف آن اقدام مي ،د ولي در عملنماينمادي خود استفاده مي

م را استعمار دهند و حاکمان آن را ديکتاتورهايي که مردمي فاسد نام ساالريمردمغربي آن را 

  نمايند.اند معرفي مينموده

 اجرا اسمم به باشد داشته شباهت که نحوي يک به را حکومتش الاقل، را اسمم خواهيممي ما

 که ساالريمردم که بداند بشر و بفهميد، هست که طوريآن به را ساالريمردم معني شما تا بکنيم

 سمطين و جمهوري سايؤر و هادولت که اصطمحي معروف ساالريمردم اين با ،هست اسمم در

  .(418 :همان) دارد فرق بسيار کنندمي ادعا

 : فرمايندايشان در جايي ديگر مي

 ت؛اس فاسد اشغربي ساالريمردم ت.چيس ساالريمردم معني که آنها به فهماند خواهيم بعد ما

 به کنيم پيدا توفيق اگر بعدها ما و تاس صحيح اسممي ساالريمردم .است دفاس هم اششرقي

 آنکه نه است ساالريمردم اين داريم، ما که ساالريمردم اين که نيمکمي اثبات غرب و شرق

 (.463 :6جصحيفه امام، ) داريد شما

الري ديني سامنجر به تولد مردم )ره(در نظام معنايي حضرت امام ساالريمردمتعريف باز

هاي ظاهري موجود رغم شباهتغربي دارد. علي ساالريمردمهاي ماهوي با گردد که تفاوتمي

هاي غربي که منحصر در شکل حکومتي است، تفاوتآزاد  ساالريمردمالري ديني و اسبين مردم

شناختي شناختي و انسانت گرفته از مباني هستياهيتي بين آن دو وجود دارد که نشئبسيار مهم م

 پردازيم.ها مياين دو نوع حکومت است. در ادامه به اين تفاوت
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 ديني يساالرو مردم ساالري آزادمردم يهاتفاوت

توان يک نظام دموکراتيک قلمداد نمود و ساالري ديني را مينظام مردم ،طور که گفته شدهمان

ساالري ناظر بر شکل نظام ساالري و ديني وجود ندارد. مردمهيچ مفهوم متناقضي بين مردم

کند و پسوند ديني آن ناظر بر ماهيت ندهاي موجود در نظام را ترسيم مياست و ساختارها و رو

هاي هاي موجود بين نظاملذا تفاوت ؛نظام است که مبتني بر مفاهيم توحيدي بنا نهاده شده است

 شناختيشناختي و انسانهستيساالري ديني از نوع ماهوي است و جنبه و مردمآزاد  ساالريمردم

 شود. هاي اين دو نظام اشاره ميدر اين قسمت به اختصار به تفاوت دارد.

ساالري ديني و مردم ساالري آزادمردمهاي شناسي، تقابل ميان نظريه( به لحاظ هستي1

ي ساالري دينمداري است. نظريه مردمناظر بر تقابل ميان دو اصل متضاد خدامحوري و انسان

ل و تحت مشعر به انحصار حق حاکميت به خالق هستي، قائل به اراده و خواست انسان در طو

نسان، عنوان تنها مرجع تعيين غايات زندگي فردي و اجتماعي ااراده و خواست خداوند به

مند دانستن مخلوقات و از جمله انسان و در نهايت به هم پيوستگي کليه شئون زندگي هدف

با  ساالري آزادمردمنيوي و اخروي، مادي و معنوي است. در حالي که در نظريه انسان، اعم از د

ها غير از ارضاي اميال و گونه غايت و نهايتي براي انسانهيچ نگاهي مادي به جهان هستي،

شود. در اين نگاه، انسان تنها مرجع تعيين و تشخيص اده انسان در اين دنيا تعريف نميتحقق ار

اراده انسان،  ،باشد. بر اين مبناگانه معيار ارزيابي هر غايت، حقيقت و ارزش ميغايات خويش و ي

محور زندگي سياسي و از جمله حکومت و حاکميت است که در قالب قرارداد اجتماعي به 

 .(11: 9، جهمان) شوددار )دموکرات( منجر ميتشکيل يک حکومت مردم

پندارد و و منشأ همه حقوق و تکاليف ميخداوند را منبع  ،ساالري ديني( نظريه مردم2

اراده و خواست  ساالري آزادمردماما در نظريه  ؛قائل به حقوق بشري در طول حقوق الهي است

عنوان مظهر حقوق چيزي نيست شود. قانون بهانسان تنها منبع و منشأ ايجاد حقوق شناخته مي

ن نگاه حقوق الهي معنا و جايگاهي هاي فردي. بنابراين در ايها و ارادهجز سرجمع خواسته

تمامي قوانين موضوعه نبايد از چارچوب قوانين  ،ساالري دينينخواهد داشت. در نظريه مردم

ساالري مردمدر حالي که در نظريه  ؛الهي که مبين حقوق خداوند بر انسان است تعدي کند
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ي د و هيچ حد و مرزخواست و اراده مردم بر هر چيزي که تعلق گيرد حجت خواهد بو ،آزاد

 .(389 :4، جهمان) نيست براي خواست و اراده مردم متصور

اهيتي فراتر و مستقل جامعه و نهادهاي اجتماعي واجد م ،ساالري ديني( در نظريه مردم3

شود تصور مي ،تک اعضاي آن است و بر همين اساس داراي منافع و مصالحي خاصاز ماهيت تک

 ساالري آزادمردمنظريه  ،باشد. در مقابلمقدم بر منافع فردي مي ،حمکه رعايت آنها در صورت تزا

تر از جامعه و مقدم مبتني بر فردگرايي اخمقي و طبيعي است که بر اساس آن فرد هم حقيقي

)واعظي، جمع اولويت و ارجحيت دارد بر آن است و هم منافع و مصالح فردي بر منافع و مصالح 

1377: 17-25). 

اش، حوزه سياست را از گرايانهشناسي کليساالري ديني بر اساس هستيردم( نظريه م4

بلکه  داند؛مدني، منفک و منفصل نميحوزه روابط اجتماعي و حيطه حاکميت را از عرصه جامعه 

بر اساس رسالتي که براي سياست و حکومت تعريف کرده است آن را موظف به هدايت، نظارت و 

سياست  ،ساالري آزادمردمداند. اما در نظريه هاي عمومي ميليه حوزهدر صورت لزوم دخالت در ک

الشعاع آن قرار گيرد تا حداقل محدوديت را براي افراد و بايد جداي از حوزه مدني و تحت

طرف و تنها براي حفظ اي بيهاي اجتماعي ايجاد کند. در اين نظريه، دولت به مثابه وسيلهگروه

 .(121 :8ج  ،همان) شودغيرسياسي فعاليت افراد، تعريف ميز حوزه جامعه مدني يا حفاظت ا

بلکه به  ،سازي وجود داردنه تنها ميان دين و سياست نوعي هم ،ساالري ديني( در نظريه مردم5

دليل شمول احکام و دستورات ديني بر امور و مسائل سياسي، سياست در ذيل دين و تحت اشراف و 

با تقليل دين به ايمان و تجربه ديني و نيز با  ساالري آزادمردمد. اما نظريه شوهدايت آن پنداشته مي

هاي عمومي تکيه بر اصل سکوالريسم، دين را از حضور و مداخله در عرصه سياسي و بلکه تمامي عرصه

 .(31 :2ج  ،همان) )فرهنگ، اقتصاد و اجتماع( برحذر داشته است

هاي ها و احکام ديني با ارزشيده استوار است که آموزهبر اين ا ساالري آزادمردم( نظريه 6

اما در نظريه  ؛هيچ مناسبتي ندارند دموکراتيک و اصل حاکميت مردم بر سرنوشت خويش،

ساالري و ارجمندي مردم با  ،هاي دين اسمم استوار استساالري ديني که برآموزهمردم

 .شودبلکه حتي از لوازم اساسي آن تلقي مي مداري آنان، نه تنها منافات نداردداري و ديندين

در عين حال خواست و اراده مردم مقيد و مشروط به حدود و صغور احکام قطعي دين است و 
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مشروع و مقبول خواهد بود. اما  ،مادام که ريي و نظر مردم تضاد و تناقضي با نصوص ديني ندارد

و تن در دادن « داريمردم»ع به معني در واق« دموکراسي»، واژه ساالري آزادمردمدر نظريه 

 .(160 :1382)اميني، هاي مردم است به اميال و خواسته چون و چرابي

ساالري ديني نه تنها طبيعت و ماهيت حکومت ديني با حکومت مردمي ( از منظر مردم7

 شود.منافاتي ندارد بلکه بهترين وسيله براي دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش تلقي مي

و تضادي بين اين دو وجود ندارد.  مردمي نيز هست ،حکومت ديني در عين اينکه الهي است

هاي بر اين اعتقادند که ميان ارزش ساالران آزادمردماما  .(444 :4، ج1387موسوي خميني، )

ها و اصول ديني، حادترين تضاد و تنازع وجود دارد. از نگاه آنان در عرصه دموکراتيک و ارزش

و به  نوعي تقابل وجود داردو معنويت و به تبع آن حکومت مردمي و حکومت ديني  سياست

 گنجد.ساالري ديني نميهيچ وجه در ظرف واحدي به نام مردم

سلطه مشروع، منحصر به خداوند است و هيچ حق ،ساالري ديني( در نظريه مردم8

اينکه مأذون به اذن خداوند به ها مشروع نيست مگر حاکميتي اعم از حقيقي يا حقوقي بر انسان

به طور بنيادي هر سامان  ساالري آزادمردمعنوان خالق و حاکم حقيقي باشد. اما در نظريه 

سياسي و اجتماعي و به طور کلي هر حاکميتي نامشروع و غيرمجاز است مگر آنکه تنها و تنها 

ن سامان يا حکومت ريشه در رضايت و پذيرش همه يا اکثريت کساني داشته باشد که تحت آ

مشروعيت سياسي به صورت کامل و  ،ساالري آزادمردمکنند. بر اين اساس در نظريه زندگي مي

شود. اما در بخش محسوب مينفسه و بالذات، مشروعيتمردمي است و ريي مردم في ،ذاتي

 مشروعيت سياسي و در حقيقت برخورداري از تنفيذ و تفويض حق ،ساالري دينينظريه مردم

« حقانيت»مشروط به دو شرط  ،حاکميت از جانب شارع چه در سطح ساختاري و چه در سطح کارگزاران

 .(19 :1371، همو)مردمي دارد  باشد که اولي صبغه الهي و دومي صبغهمي« مقبوليت»و 

ساالري ديني داري است و در مردمبه مردم متکي ساالري آزادمردممداري در م( مرد9

بر اساس اصل  ساالري آزادمردمباشد. نظريه سازي ميمعطوف به مردم ،داريعموه بر مردم

حکومت را فقط موظف به اداره بهينه جامعه و تأمين نيازهايي چون رفاه، امنيت « اصالت لذت»

مفهوم خاصي از  ،تواند در مقام آموزگارکند که هيچ دولتي نميداند و تأکيد ميو آزادي مي

از اين رو وظيفه حکومت چيزي بيش از ايفاي نقش  ؛ميان مردم تبليغ کند خير و سعادت را در
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بر  )ره(ساالري ديني امامنظريه مردم ،خادم، نگهبان، مدير و داور در جامعه نيست. در مقابل

هدايت اخمقي جامعه از طريق بسط و ترويج فضائل اخمقي در  ،«اصالت کمال»اساس اصل 

ايجاد حيات طيبه براي فرد و جامعه  ،د معنوي افراد و در يک کممميان آحاد مردم، پرورش ابعا

 ضمن اينکه نسبت به رفع نيازهايي چون رفاه، ؛داندرا وظيفه و مأموريت اصلي حکومت مي

 تفاوت نيست.بهداشت، امنيت و آزادي بي

 نتيجه

کنند و باز نمي ريساالمردمجايي براي ساير انواع  امروزه ،آزاد ساالريمردم مدعيان پرآوازه

در حالي که  آورند.در جهان به حساب مي ساالريمردمفرد  هب منحصر نوع را آزاد ساالريمردم

 اتفاق ،محققان و انديشمندانبين  ،ساالريمردمبه خوبي روشن کالرد کاله در امر  گذشته مباحث

 يا بين دو ،گزينش مردم حقِ به را «حکومت اکثريت مردم» برخي معناي و حتي ندارد ودوج نظري

اي سالابقه به طور حتم ساالريمردم .اندکاسته فرو انتخابات آزاد طريق از ،چند اقليت نخبه

 بعضي ،طور که مشاهده شدنيست. همان آن تر از ليبراليسم دارد و امتياز ويژهطوالني

 .دانندل جمع نميليبراليسم قاب مکتب را با ساالريمردم ،دانشمندان

ساالري، گالزينش رهالبران سالياسي ازطريق انتخابات آزاد، مردم که شاخصهباتوجه به اين

و در هالر  بالاشند شهروندي مساوي داشته حقوق ،همه رقابت و نظارت مردم است و بايد با تويم

 پس مردم ،زم الرعايه استال ساالريمردمآن نوع  هاي خاصمحتوا و ارزش ،ساالريمردم نالوعي از

 ،به تعبير ديگر .باشدمي ساالريمردم نوعي از ها است،واجد اين شاخصه کاله ساالري ديني هالم

توان متناقض ناميد و اين واژه با توجه به مباني فکري حضرت الري ديني را نمياسمفهوم مردم

حضرت در انديشه  غربي است. االري آزادسمردمتر از مفهوم اي با معنا و حتي غني)ره( واژهامام

استفاده نمودن از دستاوردهاي تمدن جديد غربي تا زماني که منافاتي با مباني اصلي اسمم  )ره(امام

ديني  ساالريهاي ماهوي نظريه مردمگردد. الزم به ذکر است که تفاوتنداشته باشد تأييد مي

هاي ظاهري موجود باشد و شباهتيار زياد ميبس ساالري آزادمردمبا انديشه  )ره(حضرت امام

 )ره(بين آن دو در حيطه محدودتري قرار دارد که آن هم بر اساس مبناي نظري حضرت امام

 باشد.قابل استنباط مي
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