دوفصلنامه علمي -تخصصي انديشنامه واليت
سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1395
صفحات 75-97

تحليل روش مردمساالری در حکومت واليت فقيه
از ديدگاه امام خميني (ره)
سيد محمود

موسوي

چکيده
يکي از ايراداتي که به نظريه مردمساالري ديني گرفته ميشود اين است که مباني انسانشناختي
مردمساالري مبتني بر مفاهيم مدرنيستي از جمله اومانيسم و سکوالريسم است و اين نوع حکومت
هيچ وجه اشتراکي با حکومت ديني که مبتني بر انديشه توحيدي است ندارد؛ لذا حکومت ديني با
مردمساالري قابل جمع نيست .در پاسخ به اين شبهه بايد گفت لفظ مردمساالري ديني ناظر به دو
سطح تحليل شکل و محتوا ميباشد .مردمساالري ناظر بر شکل حکومت و ديني ناظر بر محتواي
حکومت است .از طرفي ديگر ،بين ليبراليسم و مردمساالري خلط صورت گرفته است .اسالمم بالا
ليبراليسم منافات دارد نه با مردمساالري .مردمساالري نوعي روش حکالومتي اسالت کاله ماهيالت
روش شناختي دارد؛ در حالي که ليبراليسم ماهيتي هستي شناختي دارد .اسالتفاده از روش
مردمساالري در حکومت واليت فقيه ناظر به استفاده از عقل در اداره امور جامعاله اسالت کاله در
انديشه سياسي حضرت امام(ره) جايگاه خاصي دارد .از نمودهاي بارز نقش عقل در اداره جامعاله،
ساختارسازي و ابزارسازي حکومت است که از جمله آن ،استفاده از روش مردمساالري در حکومت
واليت فقيه است.

کليدواژگان :مردمساالري ديني ،مردمساالري ،عقل.
 دانشجوي دکتري علوم سياسي دانشگاه آزاد اسممي واحد شهرضا ()mousavi313@yahoo.com
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مقدمه
يکي از چالشهاي اصلي موجود در طراحي نظام مبتني بر واليت فقيه در ابتداي انقمب
اسممي ،مربوط به شکل حکومت بود .يکي از ايراداهاي مطرح شده توسط جريانهاي ملي
مذهبي و غربگرا ،عدم سازگاري جمهوري با حکومت ديني بود .به اعتقاد آنها مردمساالري
مبتني بر انسانگرايي 1،عقلگرايي 2و نسبيگرايي 3،فردگرايي 4است؛ درحاليکه حکومت ديني
مبتني بر توحيد ميباشد؛ لذا اين دو نوع حکومت با هم قابل جمع نيستند و امروزه نيز
همچنان افرادي قائل به اين امر هستند .فرضيهاي که در پاسخ به اين شبهه مطرح ميشود اين
است که« :جمهوري اسممي» لفظي واحد براي ايفاي مقصود در دو سطح تحليل ،يعني سطح
نظام و سطح نظريه بود .با اين تفصيل که غالبا جزء اول اين مفهوم يعني «جمهوري» به شکل
نظام (سطح انضمامي) و جزء دوم آن يعني «اسممي» ،به بعد نظري يا محتوايي (سطح
انتزاعي) حکومت نسبت داده ميشود (مطهري .)80-79 :1378 ،بر اساس ديدگاه حضرت امام(ره)
منابع معرفت چهارگانه يعني :تجربه ،عقل ،شهود و وحي ،هريک به لحاظ ايجاد يقين و آشنا
ساختن با حقيقت هستي ،جايگاه و مراتب خاص خود را دارند؛ (با اين تفاوت که معرفت
وحياني بر همه معارف ديگر اولويت دارد) و براي فهم حقايق هستي ،ميبايد از همه اين ابزارها
کمک گرفت (امام خميني ،1378 ،ج .)222 :21امام خميني(ره) استفاده از تجارب انسان غربي در
حوزههاي مختلف (مانند مردمساالري ،پارلمان ،قانون اساسي ،جمهوري و )...را به دليل مفيد
واقع شدن براي جامعه بشري ،موهبت الهي بودن آن و تطابق آن با عنصر «عقل» ،بهعنوان يکي
از منابع توليد معرفت انسان ،مورد تأييد قرار ميدهند .يکي از کار ويژههاي عقل در حوزه اداره
جامعه ،ساختارسازي و ابزارسازي در حوزه حکومت است.

1. Humanism
2. Rationalism
3. Relativism
4. Individualism
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مفهومشناسي
 .1مردمساالري ديني
اصطمح تازه اي در گفتمان سياسي دنياست که بر خمف واژه هايي چون جمهوري اسممي،
پارلمان اسممي و  ...که همگي ترکيب هايي از يک مفهوم غرب ي به عموه يک قيد اسممي
هستند در بستر مباني سياسي اسمم و متأثر از آموزههاي نبوي و علوي روييده و بر آن است
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
غربي تمييز دهد .براي اين منظور ،در حکومت اسممي ،روش نويني مورد توجه قرار گرفته که نه
استبدادي و نه ليبرالي است (فياضي.)43 :1380 ،

 .2دموکراسي )(Democracy

دموکراسي مانند بسياري از اصطمحات اصلي علم سياست( ،از جمله خود «سياست») در اصل
واژهاي است يوناني که از دو واژه کوتاهتر «دموس» و «کراتوس» تشکيل شده است .هر دو
اصطمح چند معني دارند:
«دموس» ميتواند هم به معناي کليه شهرونداني باشد که در دولت-شهر 1زندگي ميکنند
و هم به معناي «اراذل و اوباش» يا «توده عوام» و يا «اقشار فرو دست» بهکار رود« .کراتوس»
ميتواند هم به معناي «قدرت» و هم به معناي «قانون» باشد که اين دو ،معناي يکساني ندارند؛
زيرا ميتوان گروهها يا افرادي را به تصور درآورد که بيآنکه به صورت رسمي و مشهود حکومت
کنند ،داراي قدرت باشند .به اين ترتيب ،ممکن است در يک دموکراسي صوري که به نظر
ميرسد مردم يا نمايندگان مردم حکومت ميکنند ،توزيع قدرت واقعي ،کامم غيردموکراتيک
باشد .يا برعکس ،در يک نظام سياسي که در آن سلطنت يا اشراف به صورت فرمايشي حکومت
ميکنند ،شايد اين واقعيت آشکار نباشد که قدرت واقعي در دستان مردم است .اين ابهام در هر

polis

1.
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دو واژه سازنده دموکراسي ،از زمان شکلگيري مفهوم و واقعيت دموکراسي وجود داشته است و
براي درک معنا و تاريخ دموکراسي اهميت ويژهاي دارد (آربمستر.)29 :1385 ،

شبهه تناقض در مردمساالري ديني
هرچند نظريه «مردمساالري ديني» در سالهاي اخير به گفتمان غالب تبديل شده است ،اما
همچنان چالشهاي نظري فراواني بر سر چيستي و چگونگي نوع حکومت مردمي و نسبت آن با
دين در مجامع علمي و سياسي مطرح ميشود .در سالهاي اوليه انقمب اسممي مقاومتهايي در
برابر مفهوم «جمهوري اسممي» صورت ميگرفت و مفاهيم جايگزيني مانند «جمهوري
دموکراتيک» مطرح ميگرديد .امروزه نيز منتقدان نظريه مردمساالري ديني عدم تناسب بين
دو مفهوم جمهوري و اسممي و اختمف ماهوي آنها را علت مخالفت خود اعمم ميکنند و
مردمساالري ديني را يک قضيه متناقض دانسته و از انواع مردمساالري به حساب نميآورند .به
عنوان مثال ابراهيم يزدي مينويسد« :مردمساالري ديني نوعي از انواع نظامهاي مردمسالاالري در
دناليا نيست .مردمساالري از حيث مباني در تمام دناليا فالقط يالک نوع است» (يزدي .)1381 ،در اين
فقره نويسنده معتقد است نظام مردمساالري مبتني بر مباني فلسفي خاصي است و نميتوان
نظامهايي مشابه آن بهوجود آورد .از نگاه ايشان نظام مردمساالري همان نظام مردمساالري آزاد با
مباني ف لسفي اومانيستي حاکم در جوامع غربي است که قابليت بازتعريف ندارد .خشايار ديهمي
در مقاله مردمساالري ديني ،بدعت در علم سياست مينويسد:
آيا مقصود از اضافه ديني (باله مالردمساالري) اين است که امتيازي خاص براي دينداري در اين
نوع مردمساالري در نظر گرفته خالواهد شد؟ آيا غير دينداران از امتيازاتي مالحروم خالواهند
شد؟ آيا غير دينداران با اين قيد يا صفتي که بر مردمسالاالري اضافه شده است ،حقوق برابر
سياسي و اجتماعي با دينداران نخواهد داشت؟ آيا اينان راهي به حکومت ديگر نبايد داشته
باشند؟ و اگر جز اين اسالت و مثم بنابر ريي مردم ،فردي غير ديندار باله مقامات عاليه مملکتي
برگزيده شد ،چگونه حافظ رژيم مردم ساالري ديني خواهد بود؟ اينجاست که عدم شفافيت و
حتي پارادوکسيکال بودن آن روشن ميشود .مردمساالري اينگونه قيدها را نميپذيرد و اينگونه
صفتها را الزم ندارد .در طول تاريخ هم هرگاه از چنين قيدها و صفتهايي براي مردمساالري
استفاده شده است ،نتايج فاجعهباري داشته است (ديهمي.)27 :1381 ،

حميدرضا جمييپور در مقاله «قانون اساسي سه گفتمان» ناسازگار مينويسد:
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قانون اساسي؛ سه گفتمان ناسازگار :اصول و مواد قانون اساسي در مجموع متأثر از «گفتمان
فکري» دوران انقمب اسممي بود .گفتمان اول ،گفتمان انقمب اجتماعي (اسطوره انقمب) است
که برابر اين گفتمان ،بر برابري سريع اجتماعي تأکيد مي شد .گفتمان دوم ،گفتمان انقمب
سياسي بود که برابر اين گفتمان بر آزاديهاي فردي ،حقوق شهروندي ،ساز و کارهاي
دموکراتيک (مثل نظام حزبي ،سيستم انتخاباتي و )...در برابر نهادها و فرهنگ استبدادي تأکيد
ميشد .گفتمان سوم ،گفتمان اسممخواهي بود .اين گفتمان به دوري از ابعاد دينگريزانه تمدن
غرب ،مارکسيستها و ليبراليستها تأکيد ميکرد و به دنبال يک جامعه خودکفا و خوداتکاي
ديني بود .اين سه گفتمان که مطالباتش در قانون اساسي آمده است ،در مقام عمل با يکديگر
سازگار نيست (جمييپور.)15-14 :1381 ،

ايشان در مقاله مذکور اعمم ميکند که نظام مردمساالري ديني ،درون خود ،ساختاري
ناهمگن دارد که از سه گفتمان انقمب اجتماعي ،انقمب سياسي و اسممخواهي که کامم متباين
است ،شکل ميگيرد .از نگاه ايشان انقمب سياسي و حرکت به سمت نظام مبتني بر آراي مردم،
با اسممخواهي دو امر ناسازگار بوده و جمع آنها با هم ممکن نيست.
در مجموع ميتوان ايرادهاي مطرحشده را در چند بند خمصه نمود:
الف -مالردمساالري ديالني نالوعي مردمساالري نيست ،زيرا از حيث مالباني در تمام دنيا
فقط يک نوع مردمساالري وجود دارد؛
ب -مردمساالري ديني پارادوکسيکال (خودمتناقض) است؛
ج -مردمساالري هيچ قيدي را نميپذيرد و الزم ندارد؛
د -جمهوري اسممي ايران نظام کامم مردمساالري نيست؛
ه -نظام جمهوري اسممي (مردمساالري ديني) به حاکميت دوگانه ناکارآمد منجر ميشود.

مردمساالري ديني نوعي مردمساالري است
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت که بسياري از متفکران نگاه شکلي به مردمساالري دارند و
مردمساالري را به مثابه يک نظام سياسي و روش حکومت ميدانند .در اين نگاه طرز تفکر نسبت
به انسان ،جهان ،جامعه و ماهيت آنها تأثيري در ايجاد و گسترش مردمساالري ندارد .مردمساالري
فقط بهعنوان روش انتقال مسالمتآميز قدرت در حکومتها ميباشد .متفکراني مانند ليپست،
رابرت دال ،شومپيتر ،ريمون آرون ،پيتمن و  ...به اين رويکرد اعتقاد دارند« .وبر» نگاهي بدبينانه
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به مردمساالري و تودههاي مردم داشت و آنها را همواره دچار نوعي انفعال و رويگرداني و فاقد
صمحيت ميدانست .از نظر او شايد تنها کار عمدهاي که به تودهها ميتوان سپرد ،انتخاب رهبران
است؛ از اين رو «وبر» مردمساالري را زمينهاي براي محک زدن رهبران بالقوه تصوير ميکند .او
مردمساالري را به نوعي روش براي انتخاب رهبران تقليل ميدهد (انصاري.)39-38 :1384 ،

به اعتقاد «شومپيتر» ،مردمساالري کمسيک بر مبناي دو مفهوم «خير عمومي» و «اراده
همگاني» بنا شده است که هر دو مفهومي نارسا ميباشد« .روش دموکراتيک عبارت است از يک
نظم نهادي به منظور رسيدن به تصميمهاي سياسي که افراد تحت لواي آن بهواسطه تمش
رقابتآميز به خاطر جلب آراي مردم ،به قدرت تصميمگيري دست مييابند»

(شومپيتر:1375 ،

 .)341-340از نگاه ايشان کار ويژه مردمساالري ايجاد حکومت از طريق ريي انتخابکننده است .در
مردمساالري بهدليل عدم توانايي مردم در هماهنگي فعاليتهاي خود ،احزاب اين کار ويژه را انجام
ميدهند و سياستمداران مانند بازارياني در پي جذب مشتري براي خود هستند

(شومپيتر:1375 ،

.)375-320

«ليپست» مردمساالري را روشي براي انتخاب تعدادي از نخبگان براي تصدي قدرت ميداند.
در مردمساالري يک گروه نخبه سياسي براي بهدست آوردن آراء رييدهندگان با گروههاي ديگر
رقابت ميکند (انصاري« .)43-42 :1384 ،رابرت دال» اهميت مردمساالري را در اين ميداند که روشي
براي گزينش رهبران و تضمين نظارت و کنترل شهروندان بر آنها است

(همان.)43-47 :1384 ،

«آربمستر» در تعريف مردمساالري مينويسد:
مردمساالري يک روش حکومتي است براي مديريت کم خطا بر مردم ،که در آن مردم ،نه فرد يا
گروهي خاص ،حکومت ميکنند .گونههاي مختلفي از مردمساالري وجود دارد .ميان انواع گوناگون
مردمساالري ،تفاوتهاي بنيادين وجود دارد که بعضي از آنها نمايندگي و قدرت بيشتري در اختيار
شهروندان ميگذارند (آربمستر.)29 :1385 ،

ريمون آرون در مقاله «مردمساالري بهعنوان روش» چنين اشاره ميکند:
من دموکرات دگماتيک نيستم و در اين مورد با هايک هم عقيدهام که مردمساالري بيش از
آنکه هدف باشد ،وسيله است .رژيمي است که بهخصوص در دوران ما ،بهترين امکان را براي
حفظ آزادي فراهم ميکند . ...انتخابات ،رقابت ،احزاب و مجالس نمايندگان ،در نهايت چيزي
جز شيوههاي انتخاب حکومت نيستند (غنينژاد.)75 :1377 ،
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«پيتمن» نيز معتقد است ،مردمساالري وسيلهاي است براي دستيابي به اهدافي خاص در
حکومت ،نه اينکه مردمساالري فينفسه هدف باشد (هلد.)110 :1384 ،
لذا نگاه شکلي به مردمساالري توسط برخي از متفکران وجود دارد و آن را فقط بهعنوان
شيوه حکومتي مناسب براي اداره جامعه ميدانند و نگاهي ماهيتي به آن ندارند .بر اين اساس
در نظام مردمساالري ديني از مردمساالري بهعنوان يک روش ميتوان استفاده نمود که داراي
محتوايي ديني است.
عموه بر مطالبي که گفته شد ،در عصر حاضر نظامهاي مختلف در دنيا بهوجود آمدهاند که
پيشوند يا پسوند مردمساالري دارند ولي با مباني مردمساالري آزاد غرب ناسازگارند .امروزه
انديشمندان معتقدند که ميتوان مردمساالريهاي بومي را طراحي و اجرا نمود و انواع مختلفي
از مردمساالريها را تقسيمبندي و احصاء نمود .به اختصار به انواع مردمساالريهاي موجود در
جهان اشاره ميشود.
الف« -بشيريه» در کتاب درسهاي مردمساالري براي همه ،به تقسيمبندي مردمساالريها
ميپردازد که به قرار زير است:
 -1مردمساالري مستقيم« :مردمساالري به معني حکومت مردم ،در مقابل مردمساالري باله
مالعني حکومت نمايندگان مردم ،مردمساالري مستقيم يا نيرومند خوانده شده اسالت».
 -2مردمساالري اجتماعي« :مردمساالري اجتماعي آن نالوع از مردمساالري است که بر تأمين
رفاه اجتماعي و ايجاد دولت رفاهي و توزيع ثروت در جامعه به وسيله دولت تأکيد ميگذارد».
 -3مردمساالري صنعتي« :منظور از مردمساالري صنعتي ،اعمال اصول مردمساالري بر شيوه
کار و زندگي طبقه کارگر است»« .همه مکاتب مردمساالري صنعتي خواهان نوعي اعمال کنترل از
جانب کارگران بر کارگاهها و کارخانهها هستند .برخي از نويسندگان به جاي واژه "مردمساالري
صنعتي" اصطمح مردمساالري اقتصادي ،مديريت کارگري و خودمختاري کارگران را به کار
بردهاند».
 -4مردمساالري مسيحي« :احزاب دموکرات مسيحي ،فلسفه سياسي و مباني اعتقادي خود
به مردمساالري را از اصول مسيحيت استخراج ميکنند».
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 -5مردمساالريهاي مبتني بر اصل نالمايندگي منافع و گروهها« :برخي از هواداران
مردمساالري به جاي گزينش نمايندگان از حوزههاي انتخابيه جغرافيايي ،از گزينش نمايندگان
گروهها و تشکمت اجتماعي دفاع کردهاند .به نظر آنها مهمترين منافع و گروهها بايد در فرآيند
تصميمگيري عمومي مشارکت داشته باشند» (بشيريه.)431-421 :1384 ،

ب« -گوتمن» انواع مردمساالريها را اينگونه تقسيمبندي ميکند:
 -1مردمساالري شومپيتري :نوعي مردمساالري نمايندگي يا دستکم مهمترين جلوه
مردمساالري نمايندگي است .مردمساالري ،حکومت سياستمدار است ،نه حکومت مالردم،
مردمساالري هالدف ناليست ،روشي است براي گزينش رهبران سياسي.
 -2مردمساالري مردمي :گستردهترين نوع مردمساالري است و از عالناصري چالون ريي
برابر و آزادي سخن ،انتشارات و انجمنها در دخالت هرچه بيشتر مردم در سياستگذاري دفاع
ميکند .اينگونه مردمساالري را ميتوان نوعي مردمساالري جمهوريخواهانه با ويژگيهاي تا حد
امکان مستقيم و گسترده نام برد .مردمساالري مردمي ،حکومت مردم را همچون يک غايت
ارزش سياسي تلقي ميکند .مردمساالري مردمي به صورت ذاتي هدف است.
 -3مردمساالري آزاد :مردمساالري آزاد ،مردمساالري را غايت نميداند ،بلکه بيشتر معطوف
به آزاديهاي فردي است؛ از اينرو به تقويت توان قضايي براي حفظ حقوق فردي يا تفکيک قوا
و تکثر قدرت عمقهمند است .مردمساالري آزاد مانند مردمساالري شومپيتري ،بر روشن بودن
سازوکار دموکراتيک متمرکز است.
 -4مردمساالري مشارکتي :مردمساالري مشارکتي با انتقاد از عالناصري مانند اهميت حيطه
خصوصي در مردمساالري آزاد ،خواهان مشارکت هرچه بيشتر مردم در صحنه سياست است و با
بررسي مشکمت برخاسته از مردمساالري متکي بر نمايندگي ،سعي دارد که با استفاده از
شبکههاي تلويزيوني ،ريي عمومي و  ...حضور بيشتر مردم را در امر مشارکت تأمين کند .تفاوت
ميان مردمساالري مشارکتي با آزاد در اين است که مردمساالري مشارکتي اصراري بر اراده
عمومي و ريي خلق و تودهها ندارد .مردمساالري مشارکتي در پيشينه خود مردمساالري شهرهاي
يونان باستان را مطرح ميکند.
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 -5مردمساالري سوسياليستي :ترکيبي از نظام سياسي اجتماعي با اقتصادي اجتماعي يعني
مردمساالري با سوسياليسم است .در اين نوع مردمساالري ،با توجه به قدرت اقتصادي سعي
ميشود که افراد و شهروندان در زمينه قدرت اقتصادي با دراختيار داشتن قدرت توزيع در
حدامکان برابر ،موانع بازدارنده برخاسته از شکاف ميان فرصتهاي سياسي و محروميتهاي
اقتصادي را بکاهند.
 -6مردمساالري تدبيري :ترکيبي از مردمساالري مردمي و آزاد است .در عين حالفظ
آزاديهاي فردي سعي ميشود با تشويق شهروندان به جمعهاي مناسبي از آراء مردمي و مقوله
خير و مصلحت عمومي دست يافت (همان).

ج« -ديويد هلد» مردمساالري را تحت دو عنوان (کمسيک و معاصر) تقسيمبندي ميکند
که هرکدام به انواع مختلفي تقسيم ميشوند؛ از جمله :مردمساالري آتني ،مردمساالري
حمايتي ،مردمساالري تکاملي (توسعه بخش) ،مردمساالري نخبهگرايانه و رقابتي ،مردمساالري
تکثرگرايانه ،مردمساالري قالانوني

(راست جديد) (قادري.)35-15 :1379 ،

لذا در پاسخ به شبهه مطرح شده ميتوان گفت همانطور که اشاره شد ،تنها يک نوع
مردمساالري در جهان نداريم و اکثر محققان دموکراتيک مثل «ديويد هلد از انواع مردمساالري
نام بردهاند .همچنين مباني فکري مردمساالري ناليز متفاوت و حتي با يکديگر ناسازگارند؛
مانند :ليبراليسم ،پراگماتيسم ،نسبيگرايي ،اصالت قرارداد ،قانونگرايي و  . ...مردمساالري
معموال قيد ميپذيرد و کمتر بدون قيد يافت ميشود؛ حال آيا ليبرال ،سوسيال ،حمايتي،
تکاملي ،مستقيم ،نخبهگرا ،تالکثرگرا ،حقوقي ،مشارکتي ،خودمختار و باالخره «مسيحي»
قيدهايي نيستند که به مردمساالري منتسب شدهاند؟ آيا مردمساالري مطلق (تنها ريي اکثريت
و بدون هيچ قيد و قرارداد) نميتواند سر از فاشيسم درآورد؟ همانگونه که ليبراليسم،
سوسياليسم ،نخبهگرايي ،مسيحيت و  ...ارزشهاي خود را در قالب مردمساالري ميريزند ،از دل
ارزشهاي ديني بهويژه قرآن و روش امامان ،سنت و شيوه پيشوايان هم نوعي مردمساالري
بيرون ميآيد که ويژگيهاي خود را دارد .مردمساالري بدون تکيه بر ارزشهاي مورد قبول هر
جامعه نميتواند باله يک نظام سياسي مستقر ،تبديل شود.
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در مورد ماهيت مردمساالري نظام مردمساالري ديني هم اين نکته قابل ذکر است که در
نظام مردمساالري ديني ،همه از حقوق مساوي برخوردارند و از شرايط حاکمان عموه بر پشتوانه
«ريي مردمي» ،ويژگيهاي ديگري مانند :مدير ،مدبر ،آگاه به زمان بودن و  ...ميباشد .مجلس و
دولت به صورت مستقيم توسط مردم انتخاب ميشوند و رهبري بهواسطه مجلس خبرگان
منتخب مردم کشف ميشود .از طرفي همانطور که مجلس و دولت نهادهاي منتخب در معرض
نظارت هستند ،رهبري نيز در معرض نالظارت مجلس خبرگان رهبري است .مردم به قانون
اساسي ريي دادهاند و خود قانون اساسي نيز با شيوه مراجعه به آراء مردم تصويب شده است .ما با
يک نظام مستقري مواجهيم که در طول عمر خود به طور متوسط هرسال يک بار انتخابات داشته
است و نهادهاي انتخابي ،امور کشور را اداره کردهاند.
در مردم ساالري ديني ،حاکم ميتواند هرکس و از هر طبقه باشد؛ منتهي بايد از ويژگي
علم به احکام الهي و عدالت و  ...برخوردار باشد .همچنين مورد قبول و پذيرش مردم و برخوردار
از ريي و نظر آنها باشد .در اين نظام مردم براساس ارزشهاي ديالني ،خالود ،شکل حکومت را
انتخاب و آن را تأسيس ميکنند .اگر به مردمساالري بهعنوان يک روش نگاه کنيم( ،مردمساالري
وبري) در مردمساالري ديني هم امر انتخاب حاکمان به وسيله مردم به صورت کامل پذيرفته شده
است .باتوجه به انواع مردمساالري که هريک از ارزشهاي خالاصي برخوردار است؛ بهعنوان مثال
مردمساالري آزاد که از ارزشهاي ليبراليسم و مردمساالري سوسيال که از ارزشهاي سوسياليسم
برخوردار است ،مالردمساالري ديني هم از ارزشهاي ديني برخوردار است و همانطور که انواع
مردمساالريها با قرارداد محدود ميشود ،مردمساالري ديني هم بالا ديالن مقيد ماليگردد .در
مردمساالري مسيحي هم که به رسميت شناختهشده ،ارزشهاي مردمساالري را مسيحيت
مشخص ميکند.
حضرت امام خميني(ره) حکومت مردمساالري ديني را نوعي حکومت مبتني بر مردمساالري
قلمداد ميکنند؛ ايشان ميفرمايند:
اصل جمهوري همين است که در مملکت شما هم هست؛ (اشاره به کشور فرانسه) که آراي عمومي
مردم آن را تعيين ميکند .اسممي ميگوييم چراکه قانون اساسي ما بر اساس آن است .جمهوري
است؛ يعني دموکراتيک و اسممي است .يعني قانون آن اسممي است (صحيفه امام ،ج.)311 :5

يا در جايي ديگر ميفرمايند:
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اسمم که ميگويد ،ميفرمايد که شورا باشد کارهاتان .خوب اين (يعني ريي ملت به جمهوري
اسممي) کاري بوده است و به شورا گذاشته شده است .وقتي که شورا يک چيز را به اکثريت
قبول کردند معنايش اين است که همان را عمل بکنيد (صحيفه امام ،ج.)373 :11

ايشان در جواب اين سؤال که :نظرتان را در مورد دولت اسممي مشخصتر بيان کنيد؟ ميفرمايند:
دولت اسممي که ما ميخواهيم يک جمهوري است که به آراي ملت درست ميشود و احکام اسمم هم
در او اجرا ميشود .قانون اساسي همان قانون اسمم است؛ و قانون اسمم مسبب آزاديها و دموکراسي
حقيقي است و استقمل کشور را نيز تضمين ميکند (همان).

«ما خواستار جمهوري اسممي هستيم .جمهوري ،فرم و شکل حکومت را تشکيل ميدهد و
اسممي يعني محتواي آن فرم ،که قوانين الهي است» (صحيفه امام ،ج.)398 :5
اما جمهوري ،به همان معنايي است که همهجا جمهوري است  ...اينکه ما جمهوري اسممي
ميگوييم ،براي اين است که هم شرايط منتخب و هم احکامي که در ايران جاري مي شود،
اينها بر اسمم متکي است؛ لکن انتخاب با ملت است .طرز جمهوري هم همان جمهوري است
که همه جا هست (صحيفه امام ،ج.)479 :4

در مطالبي که ذکر شد حضرت امام(ره) وصف «جمهوري» و «مردمساالري» را به حکومت
واليت فقيه نسبت ميدهند و آن را از نمونههاي مردمساالري در دنيا قلمداد مينمايند.

مفهوم شورا در انديشه سياسي اسمم
در انديشه سياسي اسمم اين مفهوم سابقه سياسي و تاريخي زيادي دارد .به نوعي ميتوان
مردمساالري را از مفهوم شورا در اسمم دريافت نمود .اين مفهوم در انديشه سياسي اسمم
مفهوم ناشناخته و ناملموسي نيست .آيات و روايات فراواني در اين زمينه وجود دارد که استناد
به آن مؤيد اين امر ميباشد .مردمساالري ديني در انديشه حضرت امام خميني(ره) نيز بر پايه
همين آيات و روايات شکل گرفته و به منصه ظهور رسيد .البته سازوکارهايي مانند :پارلمان ،ريي،
انتخابات و  ...برگرفته از مظاهر تجربه بشري که مبتني بر عقل است ،در امر حکومت دخيل ميباشد.
از طرفي مفهوم شورا در انديشه سياسي اسمم قرابت معنايي زيادي با روش مردمساالري دارد و
همين امر نيز منجر به شکلگيري مفهوم مردمساالري ديني در انديشه سياسي حضرت امام(ره)
گرديده است .فلسفه مشورت در نگرش اسممي ،يافتن بهترين راهها و اتخاذ موفقترين تصميمات
براي رسيدن به اهداف فردي و اجتماعي است که در واقع ثمره آن «انتخاب اصلح» است.
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انتخابي بدون عيب و نقص ،تصميمي بدون پيامدهاي سوء و منفي و يا انتخاب و تصميمي که
الاقل داراي کمترين عيب و نقص ،تبعات و عوارض منفي است .در منابع ديني تأکيدات فراواني بر
» (آل عمران )159 :و «

امر مشورت صورت گرفته است .آيات «

» (شوري ،)38 :از مهمترين آياتي است که با صراحت بر امر مشورت تأکيد دارند .همچنين آيه
» (زمر )18-17 :نيز از زمره اين آيات ميباشد.

شريفه «

روايات و احاديث اسممي بهعنوان دومين منابع دين ،شورا و مشاوره را مورد تأکيد قرار داده و از
مسلمين خواستهاند در امور ،از استبداد ريي و تکروي پرهيز نموده و با ديگران مشورت نمايند؛ در
غير اين صورت ريي آنها بيارزش بوده و موجب همکت و نابودي ميگردد .علي(ع) فرمود« :
» (ري شهري ،ج )347 :4و فرمود« :

» (همان).

پيامبر اسمم(ص) مشورت را يکي از اسباب حيات جامعه و ترک آن را يکي از اسباب مرگ
جامعه معرفي کرده است« .

»

(

 .)26 :مشاوره موجب رشد انديشه و تفکر در جامعه اسممي

و مشارکت مردم در سرنوشت خويش ،سبب تحکيم پيوندهاي اجتماعي و تقويت روحيه مسئوليتپذيري
و مشارکت در امور ميگردد .امام علي(ع) ميفرمايد« :

» (نهج البمغه :حکمت .)113

هيچ پشتيباني مطمئنتر از مشورت نيست .به لحاظ اينکه مشاوره با صاحب نظران و عاقمن باعث دريافت
حقيقت و دوري از خطا و لغزش است .امام علي(ع) فرمودند« :
» (نهجالبمغه :حکمت  .)211مشورت عين هدايت است و کسي که تنها به فکر خود اکتفا کند ،خويشتن
را به خطر انداخته است.
همانطور که گفته شد ،مشاهده ميشود که مفهوم مشورت در انديشه سياسي اسمم از
جايگاه مهمي برخوردار است و روش مردمساالري براي مسلمين امري نامأنوس نيست.
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مردمساالري محصول عقل انسان
امام خميني(ره) در راستاي درک مسائل شرعي با توجه به تحوالت و مقتضيات زمان و مکان ،نه تنها دليل
عقل را بدعت نميدانستند ،بلکه بر لزوم آن تأکيد داشتند .بدين لحاظ با ديد وسيعتري قواعد و اصول فقهي
 ،مقدمه واجب ،حفظ نظام ،اجماع ،الزمه عقلي و )...را در

(همانند

عرصه زندگي سياسي  -اجتماعي دخالت ميدادند (عيوضي .)173 :1387 ،ايشان معتقد بودند که عقل
انسان بر استفاده بشر از تجربيات همنوعان خود در راستاي بهبود شرايط زندگي حکم ميکند؛ و بر
همين مبنا و به حکم عقل ،استفاده از روش مردمساالري به منظور هرچه بهتر اداره نمودن
جامعه عموه بر اينکه مجاز شمرده ميشود ،تأک يد به استفاده از آن نيز صورت ميپذيرد.
حضرت امام(ره) بر همين مبنا ،مردمساالري ،قانون عرفي ،ريي اکثريت ،آزادي ،مساوات ،حقوق
مردم را تبيين ديني کردهاند و در ساختار نظام واليت فقيه از آن استفاده نموده است

(موسوي

خميني ،1378 ،ج .)304 :9توجه به برتري روش مردمساالري بر روش استبدادي در اداره امور
کشور از تجربيات بشر در امر کشورداري ميباشد که جنبه عقلي دارد ،و استفاده از اين روش از
ويژگيهاي انديشه امام خميني(ره) ميباشد .يکي از محکمات عقلي ،استفاده از تجربيات
انسانهاي ديگر در زندگي مادي است .روش مردمساالري نيز تجربه مفيد بشر بر اساس مباني
عقلي ميباشد که حضرت امام(ره) آن را از تمدن غرب اقتباس نمودهاند.
حضرت امام(ره) در پاسخ به سؤال خبرنگاري درمورد شکل حکومت اسممي ،شکل ظاهري
نظام را جمهوري قلمداد ميکند همانند ساير جمهوريها؛ به اين معنا که مکانيسمهاي موجود در
نظامهاي مردمساالري محور ،در نظام حکومت اسممي نيز موجود ميباشد؛ مانند مکانيسم
انتخابات ،مجلس ،ريي مردم و  . ...حضرت امام(ره) مکانيسمهاي مردمساالري را بهعنوان يک
تجربه موفق بشري که مبتني بر عقل است دانسته و استفاده از آن را جايز و بر آن تأکيد مينمايد
(عيوضي.)173 :1387 ،
حضرت امام(ره) در جواب سؤال خبرنگار تلويزيون «آر .اي .آي ».ايتاليا در مورد چگونگي
شکل حکومت اسممي در ايران و نقش و جايگاه امام(ره) در آن ميفرمايد:
«حکومت ،جمهوري است مثل ساير جمهوريها و احکام اسمم هم احکام مترقي و
دموکراسي

و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق است» (موسوي خميني ،1378 ،ج.)429 :5
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حضرت امام(ره) در مواضع متعددي از جنبههاي مثبت تمدن بشري دفاع نمودند و
خواستار استفاده از آنها شدند .حتي خود ايشان از ادبيات سياسي مدرن استفاده نمودند و شعار خود را
استقرار «جمهوري اسممي» قرار دادند .ايشان در نامهاي به يکي از شاگردان نزديک خود مينويسند:
«اينجانب الزم است از برداشت جنابعالي از اخبار و احکام الهي اظهار تأسف کنم  ...آنگونه که
جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد ،تمدن جديد به کلي بايد از بين برود و مردم ،کوخنشين
بوده و يا براي هميشه در صحراها زندگي نمايند» (همان ،ج .)151-150 :21ايشان در جاي ديگر
ميفرمايد:
اسممي که بيشترين تأکيد خود را بر انديشه و فکر (تعقل) قرارداده است و انسان را به آزادي از
همه خرافات و اسارت قدرتهاي ارتجاعي و ضد اسممي دعوت ميکند ،چگونه ممکن است با
تمدن و پيشرفت و نوآوريهاي مفيد بشر که حاصل تجربههاي اوست سازگار نباشد؟ (همان،
ج)409 :21

دفاع حضرت امام(ره) از مظاهر علمي و فناورانه تمدن غرب ناظر بر نگاه ايشان به جايگاه عقل
در اداره امور جامعه انساني است .علمي که در غرب شکل گرفته است و باعث اوج گرفتن تمدن
غربي در اين حوزه گرديده ،حاصل عقل انسان غربي است و ايشان نتايج حاصل از تمش عقل در
راستاي بهبود اوضاع مادي زندگي انسان را قبول دارند و استفاده از آن را صحيح ميدانند« .ما با
جميع آثار تمدن موافقيم و مايليم که مملکت ما مجهز بشود به جميع آثار تمدن» (همان ،ج.)500 :5
در جاي ديگر ميفرمايند:
ما که نميگوييم دولت نباشد؛ ما که نميگوييم که ميخواهيم يک زندگياي بکنيم مثل آن
کساني که در هزاران سال پيش بودند ،تو غارها زندگي ميکردند؛ کدام روحاني به شما اين
حرف را زده؟ کدام روحاني گفته است که ما با فمن مظاهر تمدن مخالفيم؟ شما پيدا کنيد يک
روحاني را (همان ،ج.)299 :1

تأکيد امام(ره) بر مردمساالري واقعي
امام خميني(ره) سخنان متنوعي راجع به مردمساالري اسممي و نفي مردمساالري غربي ايراد
نمودهاند .به اعتقاد ايشان نظامهاي غربي عليرغم تبليغات گستردهاي که دارند نظامهاي به
ظاهر مردمساالري محور ولي در واقع ديکتاتوري هستند و معيارهاي دوگانهاي را در رفتار و
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کردار خود اتخاذ مينمايند .به اعتقاد ايشان مردمساالري غربي ،تبليغاتي بيش نيست و فقط در
موقعيتهايي اعمال ميشود که در راستاي منافع دولتهاي غربي باشد.
اگر مهلت بدهند ،بگذارند که اين احکام يکي يکي پياده بشود ،مسائل سياسياش ،مسائل
اقتصادياش ،ساير مسائلش پياده بشود ،آنوقت ميفهمند که نه مردمساالريهاي پوچ آنها در
مقابل مردمساالري حقيقي اسمم چيزي است و نه آن بشردوستي آنها با آنکه در اسمم است طرف
مقايسه است (همان ،ج.)319 :6

امام خميني(ره) تبليغات گستردهاي که درباره نظامهاي سياسي غربي ميشود را امري
نادرست و آن را اغواکننده و فريبدهنده مردم ميدانند .به اعتقاد ايشان دولتهاي غربي در ظاهر
دم از مردمساالري و حقوق بشر ميزنند ولي در عمل ،مردم براي آنها هيچ جايگاهي ندارند.
رفتار دوگانه آنها با مفاهيمي مانند :مردمساالري ،حقوق بشر و  ...نشاندهنده غيرواقعي بودن
مردمساالريهاي آنها است.
ما ميبينيم که اين آ مريکا که امضا کرده است همين معنا را ،اين انگلستان که اينقدر از آن
تعريف ميکنند و از تمدنش تعريف ميکنند و از دموکراسي بودنش تعريف ميکنند ... ،اينها به
واسطه تبليغاتي که داشتند به خورد مردم دادند اين معنا را و ما ديديم که انگلستان با
هندوستان ،پاکستان و دوَل استعماري خودش چه کارها و چه جنايتها در آنجا کردهاند
(همان ،ج.)333 :4

حضرت امام(ره) در مصاحبه با راديو و تلويزيون هلند درباره ماهيت تمدن اسممي ميفرمايد:
«اين دموکراسيهاي ديگر! ما ميگوييم که دموکراسي نيست ممالک شما .استبداد با صورتهاي
مختلف .رئيس جمهوريهايتان هم مستبدند به صورتهاي مختلف؛ منتها اسمها خيلي زياد
است! الفاظ خيلي

زياد است! محتوا ندارد» (همان ،ج.)327 :4

حضرت امام خميني(ره) مردمساالري مبتني بر مباني ديني را مردمساالري واقعي معرفي
مينمايند و از خصوصيات اين نوع مردمساالري را نبود فاصله بين حاکم و مردم معرفي ميکنند.
پايبندي حاکم به ايفاي حق مردم و وفاداري به آن را از خصوصيات حاکم ديني ميدانند و
معتقدند اين نوع ارزشها در مردمساالريهاي غربي يافت نميشود.
خوب حاال اگر شما در تمام حکومتهايي که در دنيا هست ،حکومتهاي دموکراسي ،حکومتي
که اسمش را ميگذاريد ،پيدا بکنيد يک همچو حاکمي که بيايد مقابل ملت ،مقابل اين رعيت
بايستد بگويد که هرکه بر من حقي دارد ،بيايد بگيرد (درخواست پيامبر اکرم(ص) در اواخر عمر از مردم).
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شما اگر در تمام دنيا پيدا کرديد يک همچو حکومتي ،آن وقت بگوييد حکومت اسمم حکومت
ديکتاتوري است (همان.)197 :

درباره ماهيت نظام جمهوري اسممي ،در ابتدا حضرت امام(ره) تحميل نظام سياسي مورد
نظر خود به مردم را قبول ندارند و آن را جايز نميدانند و نظر حاکم اسممي را همسطح با مردم
عادي قلمداد مينمايند که از رويکرد مردمساالرانه ايشان نشئت ميگيرد.
ما بناي بر اين نداريم که يک تحميلي به ملتمان بکنيم و اسمم به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري
بکنيم .ما تابع آراي ملت هستيم .ملت ما هر طوري ريي داد ،ما هم از آنها تبيعت ميکنيم .ما حق
نداريم ،خداي تبارک و تعالي به ما حق نداده است ،پيغمبر اسمم به ما حق نداده است که ما به
ملتمان يک چيزي را تحميل بکنيم .بله ممکن است گاهي وقتها ما يک تقاضايي از آنها بکنيم.
تقاضاي متواضعانه ،تقاضايي که خادم يک ملت از ملت ميکند (همان ،ج.)34 :11

بازتعريف مردمساالري مبتني بر انديشه واليت فقيه
به اعتقاد امام خميني(ره) مردمساالري غربي ناقص و ناکارآمد بوده و مردمساالري اسممي
کامل ،مفيد ،انسانساز و کارآمد ميباشد .الگوبرداري حضرت امام(ره) از روش مردمساالري به
صورت صد درصدي نميباشد؛ به اين معني که ايشان مردمساالريهاي غربي را ناقص ميدانند و
مردمساالري موجود در اسمم را کاملتر و متعاليتر ميدانند .مردمساالري اسممي را نظامي
ميدانند که منجر به سعادت انسانها ميشود .حضرت امام(ره) روش مردمساالري غربي را در
حکومت اسممي بوميسازي مينمايند .امام خميني(ره) در مصاحبه با راديو و تلويزيون هلند در
جواب به سؤال :شما ميخواهيد چه نوع رژيمي را جانشين نظام کنوني سازيد؟ آيا شما تمدن
اسممي را با تمدن غربي کنوني ناسازگار ميدانيد؟ ميفرمايد:
رژيمي که به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست ،رژيم عادالنهاي است که شبيه آن رژيم در
دموکراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد .ممکن است دموکراسي مطلوب ما با دموکراسيهايي
که در غرب هست مشابه باشد ،اما آن دموکراسياي که ما ميخواهيم به وجود آوريم ،در غرب
وجود ندارد .دموکراسي اسمم ،کاملتر از دموکراسي غرب است (همان ،ج.)314 :4

حضرت امام(ره) در مصاحبه با کانال يک تلويزيون فرانسه در پاسخ به سؤال :آيا اسمم با
قوانين بدون انعطافي که دارد ،ميتواند آزادي و پيشرفت اجتماعي را ضمانت نمايد؟ نمونهاي از
آن را در کشور ديگري بدهيد .ميفرمايد:
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اوال ،اسمم قوانين اساسياش انعطاف ندارد و بسياري از قوانيناش با نظرهاي خاصي انعطاف
دارد و ميتواند همه اشکال دموکراسي را تضمين کند .کشوري که ما ميخواهيم ،کشوري
اسممي به همه معناست و اکنون در خارج نظيرش نيست ،ولي در گذشته وجود داشته است
(همان.)172 :

ايشان معتقد بودند که مردم کشورهاي غرب معناي واقعي مردمساالري را نميدانند.
معناي واقعي احترام به خواست و اراده مردم در نظامهاي مردمساالري آزاد غرب تأمين نشده
است و مقامات اين کشورها از آرمانها و ارزشهاي مردمساالري به منظور تضمينکننده منافع
مادي خود استفاده مينمايند ولي در عمل ،برخمف آن اقدام ميکنند .ايشان در تعريف مردمساالري
غربي آن را مردمساالري فاسد نام ميدهند و حاکمان آن را ديکتاتورهايي که مردم را استعمار
نمودهاند معرفي مينمايند.
ما ميخواهيم اسمم را ،الاقل حکومتش را به يک نحوي که شباهت داشته باشد به اسمم اجرا
بکنيم تا شما معني مردمساالري را به آنطوري که هست بفهميد ،و بشر بداند که مردمساالري که
در اسمم هست ،با اين مردمساالري معروف اصطمحي که دولتها و رؤساي جمهوري و سمطين
ادعا ميکنند بسيار فرق دارد (همان.)418 :

ايشان در جايي ديگر ميفرمايند:
ما بعد خواهيم فهماند به آنها که معني مردمساالري چيست .مردمساالري غربياش فاسد است؛
شرقياش هم فاسد است .مردمساالري اسممي صحيح است و ما بعدها اگر توفيق پيدا کنيم به
شرق و غرب اثبات ميکنيم که اين مردمساالري که ما داريم ،اين مردمساالري است نه آنکه
شما داريد (صحيفه امام ،ج.)463 :6

بازتعريف مردمساالري در نظام معنايي حضرت امام(ره) منجر به تولد مردمساالري ديني
ميگردد که تفاوتهاي ماهوي با مردمساالري غربي دارد .عليرغم شباهتهاي ظاهري موجود
بين مردمساالري ديني و مردمساالري آزاد غربي که منحصر در شکل حکومتي است ،تفاوتهاي
بسيار مهم ماهيتي بين آن دو وجود دارد که نشئت گرفته از مباني هستيشناختي و انسانشناختي
اين دو نوع حکومت است .در ادامه به اين تفاوتها ميپردازيم.
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تفاوتهاي مردمساالري آزاد و مردمساالري ديني
همانطور که گفته شد ،نظام مردمساالري ديني را ميتوان يک نظام دموکراتيک قلمداد نمود و
هيچ مفهوم متناقضي بين مردمساالري و ديني وجود ندارد .مردمساالري ناظر بر شکل نظام
است و ساختارها و روندهاي موجود در نظام را ترسيم ميکند و پسوند ديني آن ناظر بر ماهيت
نظام است که مبتني بر مفاهيم توحيدي بنا نهاده شده است؛ لذا تفاوتهاي موجود بين نظامهاي
مردمساالري آزاد و مردمساالري ديني از نوع ماهوي است و جنبه هستيشناختي و انسانشناختي
دارد .در اين قسمت به اختصار به تفاوتهاي اين دو نظام اشاره ميشود.
 )1به لحاظ هستيشناسي ،تقابل ميان نظريههاي مردمساالري آزاد و مردمساالري ديني
ناظر بر تقابل ميان دو اصل متضاد خدامحوري و انسانمداري است .نظريه مردمساالري ديني
مشعر به انحصار حق حاکميت به خالق هستي ،قائل به اراده و خواست انسان در طول و تحت
اراده و خواست خداوند بهعنوان تنها مرجع تعيين غايات زندگي فردي و اجتماعي انسان،
هدف مند دانستن مخلوقات و از جمله انسان و در نهايت به هم پيوستگي کليه شئون زندگي
انسان ،اعم از دنيوي و اخروي ،مادي و معنوي است .در حالي که در نظريه مردمساالري آزاد با
نگاهي مادي به جهان هستي ،هيچگونه غايت و نهايتي براي انسانها غير از ارضاي اميال و
تحقق اراده انسان در اين دنيا تعريف نميشود .در اين نگاه ،انسان تنها مرجع تعيين و تشخيص
غايات خويش و يگانه معيار ارزيابي هر غايت ،حقيقت و ارزش ميباشد .بر اين مبنا ،اراده انسان،
محور زندگي سياسي و از جمله حکومت و حاکميت است که در قالب قرارداد اجتماعي به
تشکيل يک حکومت مردمدار (دموکرات) منجر ميشود (همان ،ج.)11 :9

 )2نظريه مردمساالري ديني ،خداوند را منبع و منشأ همه حقوق و تکاليف ميپندارد و
قائل به حقوق بشري در طول حقوق الهي است؛ اما در نظريه مردمساالري آزاد اراده و خواست
انسان تنها منبع و منشأ ايجاد حقوق شناخته ميشود .قانون بهعنوان مظهر حقوق چيزي نيست
جز سرجمع خواستهها و ارادههاي فردي .بنابراين در اين نگاه حقوق الهي معنا و جايگاهي
نخواهد داشت .در نظريه مردمساالري ديني ،تمامي قوانين موضوعه نبايد از چارچوب قوانين
الهي که مبين حقوق خداوند بر انسان است تعدي کند؛ در حالي که در نظريه مردمساالري
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آزاد ،خواست و اراده مردم بر هر چيزي که تعلق گيرد حجت خواهد بود و هيچ حد و مرزي
براي خواست و اراده مردم متصور نيست (همان ،ج.)389 :4

 )3در نظريه مردمساالري ديني ،جامعه و نهادهاي اجتماعي واجد ماهيتي فراتر و مستقل
از ماهيت تکتک اعضاي آن است و بر همين اساس داراي منافع و مصالحي خاص ،تصور ميشود
که رعايت آنها در صورت تزاحم ،مقدم بر منافع فردي ميباشد .در مقابل ،نظريه مردمساالري آزاد
مبتني بر فردگرايي اخمقي و طبيعي است که بر اساس آن فرد هم حقيقيتر از جامعه و مقدم
بر آن است و هم منافع و مصالح فردي بر منافع و مصالح جمع اولويت و ارجحيت دارد

(واعظي،

.)25-17 :1377

 )4نظريه مردمساالري ديني بر اساس هستيشناسي کليگرايانهاش ،حوزه سياست را از
حوزه روابط اجتماعي و حيطه حاکميت را از عرصه جامعه مدني ،منفک و منفصل نميداند؛ بلکه
بر اساس رسالتي که براي سياست و حکومت تعريف کرده است آن را موظف به هدايت ،نظارت و
در صورت لزوم دخالت در کليه حوزههاي عمومي ميداند .اما در نظريه مردمساالري آزاد ،سياست
بايد جداي از حوزه مدني و تحتالشعاع آن قرار گيرد تا حداقل محدوديت را براي افراد و
گروههاي اجتماعي ايجاد کند .در اين نظريه ،دولت به مثابه وسيلهاي بيطرف و تنها براي حفظ
جامعه مدني يا حفاظت از حوزه غيرسياسي فعاليت افراد ،تعريف ميشود (همان ،ج .)121 :8

 )5در نظريه مردمساالري ديني ،نه تنها ميان دين و سياست نوعي همسازي وجود دارد ،بلکه به
دليل شمول احکام و دستورات ديني بر امور و مسائل سياسي ،سياست در ذيل دين و تحت اشراف و
هدايت آن پنداشته ميشود .اما نظريه مردمساالري آزاد با تقليل دين به ايمان و تجربه ديني و نيز با
تکيه بر اصل سکوالريسم ،دين را از حضور و مداخله در عرصه سياسي و بلکه تمامي عرصههاي عمومي
(فرهنگ ،اقتصاد و اجتماع) برحذر داشته است (همان ،ج .)31 :2

 )6نظريه مردمساالري آزاد بر اين ايده استوار است که آموزهها و احکام ديني با ارزشهاي
دموکراتيک و اصل حاکميت مردم بر سرنوشت خويش ،هيچ مناسبتي ندارند؛ اما در نظريه
مردمساالري ديني که برآموزههاي دين اسمم استوار است ،ساالري و ارجمندي مردم با
دينداري و دينمداري آنان ،نه تنها منافات ندارد بلکه حتي از لوازم اساسي آن تلقي ميشود.
در عين حال خواست و اراده مردم مقيد و مشروط به حدود و صغور احکام قطعي دين است و
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مادام که ريي و نظر مردم تضاد و تناقضي با نصوص ديني ندارد ،مشروع و مقبول خواهد بود .اما
در نظريه مردمساالري آزاد ،واژه «دموکراسي» در واقع به معني «مردمداري» و تن در دادن
بيچون و چرا به اميال و خواستههاي مردم است

(اميني.)160 :1382 ،

 )7از منظر مردم ساالري ديني نه تنها طبيعت و ماهيت حکومت ديني با حکومت مردمي
منافاتي ندارد بلکه بهترين وسيله براي دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش تلقي ميشود.
حکومت ديني در عين اينکه الهي است ،مردمي نيز هست و تضادي بين اين دو وجود ندارد.
(موسوي خميني ،1387 ،ج .)444 :4اما مردمساالران آزاد بر اين اعتقادند که ميان ارزشهاي
دموکراتيک و ارزش ها و اصول ديني ،حادترين تضاد و تنازع وجود دارد .از نگاه آنان در عرصه
سياست و معنويت و به تبع آن حکومت مردمي و حکومت ديني نوعي تقابل وجود دارد و به
هيچ وجه در ظرف واحدي به نام مردمساالري ديني نميگنجد.
 )8در نظريه مردمساالري ديني ،حقسلطه مشروع ،منحصر به خداوند است و هيچ
حاکميتي اعم از حقيقي يا حقوقي بر انسانها مشروع نيست مگر اينکه مأذون به اذن خداوند به
عنوان خالق و حاکم حقيقي باشد .اما در نظريه مردمساالري آزاد به طور بنيادي هر سامان
سياسي و اجتماعي و به طور کلي هر حاکميتي نامشروع و غيرمجاز است مگر آنکه تنها و تنها
ريشه در رضايت و پذيرش همه يا اکثريت کساني داشته باشد که تحت آن سامان يا حکومت
زندگي ميکنند .بر اين اساس در نظريه مردمساالري آزاد ،مشروعيت سياسي به صورت کامل و
ذاتي ،مردمي است و ريي مردم فينفسه و بالذات ،مشروعيتبخش محسوب ميشود .اما در
نظريه مردمساالري ديني ،مشروعيت سياسي و در حقيقت برخورداري از تنفيذ و تفويض حق
حاکميت از جانب شارع چه در سطح ساختاري و چه در سطح کارگزاران ،مشروط به دو شرط «حقانيت»
و «مقبوليت» ميباشد که اولي صبغه الهي و دومي صبغه مردمي دارد (همو.)19 :1371 ،

 )9مردممداري در مردمساالري آزاد متکي به مردمداري است و در مردمساالري ديني
عموه بر مردمداري ،معطوف به مردمسازي ميباشد .نظريه مردمساالري آزاد بر اساس اصل
«اصالت لذت» حکومت را فقط موظف به اداره بهينه جامعه و تأمين نيازهايي چون رفاه ،امنيت
و آزادي ميداند و تأکيد ميکند که هيچ دولتي نميتواند در مقام آموزگار ،مفهوم خاصي از
خير و سعادت را در ميان مردم تبليغ کند؛ از اين رو وظيفه حکومت چيزي بيش از ايفاي نقش

تحليل روش مردمساالری در حکومت واليت فقيه از ديدگاه امام خميني(ره)

95

خادم ،نگهبان ،مدير و داور در جامعه نيست .در مقابل ،نظريه مردمساالري ديني امام(ره) بر
اساس اصل «اصالت کمال» ،هدايت اخمقي جامعه از طريق بسط و ترويج فضائل اخمقي در
ميان آحاد مردم ،پرورش ابعاد معنوي افراد و در يک کمم ،ايجاد حيات طيبه براي فرد و جامعه
را وظيفه و مأموريت اصلي حکومت ميداند؛ ضمن اينکه نسبت به رفع نيازهايي چون رفاه،
بهداشت ،امنيت و آزادي بيتفاوت نيست.

نتيجه
مدعيان پرآوازه مردمساالري آزاد ،امروزه جايي براي ساير انواع مردمساالري باز نميکنند و
مردمساالري آزاد را نوع منحصر به فرد مردمساالري در جهان به حساب ميآورند .در حالي که
مباحث گذشته به خوبي روشن کالرد کاله در امر مردمساالري ،بين محققان و انديشمندان ،اتفاق
نظري وجود ندارد و حتي برخي معناي «حکومت اکثريت مردم» را به حقِ گزينش مردم ،بين دو يا
چند اقليت نخبه ،از طريق انتخابات آزاد فرو کاستهاند .مردمساالري به طور حتم سالابقهاي
طوالنيتر از ليبراليسم دارد و امتياز ويژه آن نيست .همانطور که مشاهده شد ،بعضي
دانشمندان ،مردمساالري را با مکتب ليبراليسم قابل جمع نميدانند.
باتوجه به اينکه شاخصه مردمساالري ،گالزينش رهالبران سالياسي ازطريق انتخابات آزاد،
تويم با رقابت و نظارت مردم است و بايد همه ،حقوق شهروندي مساوي داشته بالاشند و در هالر
نالوعي از مردمساالري ،محتوا و ارزشهاي خاص آن نوع مردمساالري الزم الرعايه است ،پس مردم
ساالري ديني هالم کاله واجد اين شاخصهها است ،نوعي از مردمساالري ميباشد .به تعبير ديگر،
مفهوم مردمساالري ديني را نميتوان متناقض ناميد و اين واژه با توجه به مباني فکري حضرت
امام(ره) واژهاي با معنا و حتي غنيتر از مفهوم مردمساالري آزاد غربي است .در انديشه حضرت
امام(ره) استفاده نمودن از دستاوردهاي تمدن جديد غربي تا زماني که منافاتي با مباني اصلي اسمم
نداشته باشد تأييد ميگردد .الزم به ذکر است که تفاوتهاي ماهوي نظريه مردمساالري ديني
حضرت امام(ره) با انديشه مردمساالري آزاد بسيار زياد ميباشد و شباهتهاي ظاهري موجود
بين آن دو در حيطه محدودتري قرار دارد که آن هم بر اساس مبناي نظري حضرت امام(ره)
قابل استنباط ميباشد.
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