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 چکيده 

 هاي اسالمی بر آن بسیار تأکید آید که در آموزهو نابودي باطل، ارزشی به شمار می تالش براي احیاي حق

ساالري دینی که نمادي از این تالش است، در نظام حكومتی اسالم جایگاه ارزشمندي دارد. در شده است. مردم

را به عنوان اخالق هاي دینی و مذهبی مبنا و اساس است و مردم، دستورهاي اخالقی اسالم اي که ارزشجامعه

ترین شیوه حكومت خواهد بود. پس از پیروزي انقالب برتر پذیرفته باشند، این شیوه حكومتی، بهترین و آرمانی

گر ساالري دینی نیز بیش از پیش جلوهتر شد، لزوم تحقق مردمهاي نظام مقدس اسالم روشناسالمی که آرمان

فوکویاما، مبنی بر « پایان تاریخ»را به خود جلب کرد و نظریه گشت. این شیوه حكومتی، توجه جوامع اسالمی 

ترین شكل نظام سیاسی را نیز به چالش جدي کشاند. استیالي نظام لیبرال دموکراسی، به عنوان بهترین و مناسب

ري ساالهاي منحصر به فرد نظام مردمکوشد با زبان تأکید بر بدیهیات به تبیین و اثبات ویژگیپژوهش حاضر می

هاي مسلمان و ساالري دینی براي ملتهایحكومتی بپردازد و الگویی جامع از نظام مردمدینی نسبت به دیگر نظام

رو، در این طرح بیشتر از ادله عقلی و منطقی استفاده شده است. امید آنكه با هاي دینی ترسیم کند. ازاینجنبش

نظام حكومتی مورد نظر اسالم در جوامع مسلمان پدید آید  توجه به جنبش گسترده بیداري اسالمی، زمینه استقرار

و عمل به آموزه قرآنی و اسالم، محقق شود. ضمن تقدیر و تشكر از تالش علمی محقق ارجمند آقاي محمد 

 اندرکاران رسانه ملی قرار گیرد.اي براي دستمایههمتی در نگارش پژوهش حاضر امید است دست

 

 ديباچه

هاي اسالمی بر آن بسیار تأکید شده است. آید که در آموزهق و نابودي باطل، ارزشی به شمار میتالش براي احیاي ح

اي که ساالري دینی که نمادي از این تالش است، در نظام حكومتی اسالم جایگاه ارزشمندي دارد. در جامعهمردم

را به عنوان اخالق برتر پذیرفته باشند،  هاي دینی و مذهبی مبنا و اساس است و مردم، دستورهاي اخالقی اسالمارزش

  .ترین شیوه حكومت خواهد بوداین شیوه حكومتی، بهترین و آرمانی

ساالري دینی نیز بیش از تر شد، لزوم تحقق مردمهاي نظام مقدس اسالم روشنپس از پیروزي انقالب اسالمی که آرمان

فوکویاما، « پایان تاریخ»ی را به خود جلب کرد و نظریه گر گشت. این شیوه حكومتی، توجه جوامع اسالمپیش جلوه

ترین شكل نظام سیاسی را نیز به چالش جدي مبنی بر استیالي نظام لیبرال دموکراسی، به عنوان بهترین و مناسب

  .کشاند

االري دینی سهاي منحصر به فرد نظام مردمکوشد با زبان تأکید بر بدیهیات به تبیین و اثبات ویژگیپژوهش حاضر می

هاي هاي مسلمان و جنبشساالري دینی براي ملتهایحكومتی بپردازد و الگویی جامع از نظام مردمنسبت به دیگر نظام

رو، در این طرح بیشتر از ادله عقلی و منطقی استفاده شده است. امید آنكه با توجه به جنبش دینی ترسیم کند. ازاین

رار نظام حكومتی مورد نظر اسالم در جوامع مسلمان پدید آید و عمل به آموزه قرآنی گسترده بیداري اسالمی، زمینه استق

 .و اسالم، محقق شود
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 ايمایهپژوهش حاضر امید است دستضمن تقدیر و تشكر از تالش علمی محقق ارجمند آقاي محمد همتی در نگارش 

 .اندرکاران رسانه ملی قرار گیردبراي دست

 و من اهلل التوفیق

 ه کل پژوهشادار

 هاي اسالمی صدا و سیمامرکز پژوهش
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 گفتارپيش

گزاریم که زمینه آشنایی ما را با چشمه جوشان وحی الهی، فراهم ساخت و بشریت را با معارف دین جامع خدارا سپاس

  .خود هدایت کرد

هاي رد و دین مبین اسالم به دلیل جامعیتی که دارد، در عرصهگریزي قرار دامحوري و باطلبنیان ادیان الهی بر حق

  .گریزي پرداخته استمحوري و باطلگوناگون فردي، اجتماعی و سیاسی، به رعایت مقوله حق

گریزي دین اسالم در عرصه اجتماع و سیاست است. بر محوري و باطلساالري دینی و حكومت دینی، نماد حقمردم

 1.داندگریزي مینان علی)ع( ارزش حكومت را در احیاي حق و باطلهمین اساس، امیرمؤم

مینه نارضایتی عمومی و قیام علیه این هاي غیر الهی عصر حاضر، زعدالتی و حرکت به سوي باطل در حكومتبی

هاي مستبد، یكی پس از دیگري هستیم. دامنه این اي که شاهد سقوط دولتگونهها را فراهم کرده است؛ بهحكومت

  .ها از خاورمیانه و شمال افریقا به اروپا و کل جهان کشیده شده استنارضایتی

هاي حكومتی هاي جدیدتر و الگوو بشریت منتظر تجربهدر عصر حاضر، الگوهاي گوناگون حكومت تجربه شده 

هاي مدرنی مانند آزادي و دموکراسی را نه در نظام دانایی غرب، در ذیل کارآمدتر است. جهان اسالم حتی آرمان

کند. به همین دلیل، امروز در صدر شعارهاي مردم مصر و تونس، شعار همیشگی مسلمانان، بینی اسالم مطالبه میجهان

  .مطرح است« االسالم هو الحل»عنی ی

اي که گونهساالري دینی بپردازیم، بهدر این طرح برآنیم با تأکید بر بدیهیات و تمایالت سرشتی، به اثبات و تبیین مردم

رو، تبیین هاي دینی ترسیم شود. ازاینهاي مسلمان و جنبشساالري دینی براي ملتالگویی جامع از نظام مردم

اند، تفاوت اندکی دارد؛ زیرا ساالري دینی که محققان حوزه تشیع بیان کردهي دینی در این تحقیق با مردمساالرمردم

هاي دیگر است. براي این کار الزم است بیشتر بر اشتراکات، ساالري دینی در کشورها و فرهنگهدف تبلیغ و تبیین مردم

شود، به مالك مصلحت و یه شود و اگر از ادله تعبدي استفاده میشده نزد چنین مخاطبی تكتأکید شود و بر امور پذیرفته

بندي نهایی این مباحث، هاي نوین ارتباطی استفاده شود. جمعمفسده آن، اشاره و در نهایت هنگام ارائه مطالب از شیوه

شیعه، فقها با  به عهده مخاطب است و به طور مستقیم به مباحث والیت فقیه اشاره نشده است؛ زیرا طبق نظر مشهور

شرایط خاصی از جانب خداوند منصوب به حكومتند. این در حالی است که اهل سنت، این مسئله را قبول ندارند و 

دانند. البته در فرهنگ شیعی، حاکم اسالمی بسیاري از آنها اتفاق نخبگان و انتخاب مردم را شرط مشروعیت حاکم می

  :باید دو شرط اساسی داشته باشد

  وعیت الهی؛مشر .1

  .مقبولیت مردمی .2

رو، در این تحقیق با چنانكه خواهیم گفت، اهل سنت در اصل جاري شدن احكام اجتماعی اسالم شكی ندارند. ازاین

اشاره به این مطلب ـ که جزو مشترکات است ـ بر لزوم اسالمی بودن قوانین حكومت و همچنین آشنا بودن حاکم 

  .اي شده استویژه اسالمی به معارف دینی، تكیه

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214951#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214951#book-footnottext-1
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رود، شمار میترین نكات بحث والیت فقیه بهدو نكته اسالمی بودن قوانین و عالم بودن حاکم به مبانی دینی، از اساسی

ها، مربوط به نظام والیت فقیه ایم. بنابراین، مباحث و استداللساالري دینی آوردهکه ما این دو را جزو ارکان نظام مردم

  .ده از قرآن، احادیث و کلمات فقها بیشتر استفاده شوداست و کوشیده ش

ساالري دینی، شواهدي از قانون اساسی ایران در مباحث با توجه به تطابق تئوري جمهوري اسالمی ایران بر نظام مردم

ساالري دینی است که در ساختارهاي ترین هدف این تحقیق بیان الگویی از مردممختلف آورده شده است. اصلی

ساالري پذیر باشد. رهبر معظم انقالب با اشاره به اینكه مردم مسلمان منطقه به دنبال استقرار نظام مردمختلف، انعطافم

هاي گوناگون ها و شكلتواند در کشورهاي گوناگون به اقتضاي شرایط با شیوهاین خود می»فرماید: اسالمی هستند، می

ساالري ترسیم شود که در جوامع غیرشیعی پذیرفتنی باشد. د الگویی از نظام مردمبا توجه به این نكته بای«. تحقق یابد...

سازي هاي گوناگون ارتباطی، راهكارهاي مشخصی براي برنامهدر پایان این تحقیق کوشیده شده است با توجه به شیوه

 .ارائه شود

 
 .99البالغه، ترجمه: محمد دشتی، خطبه سید رضی، نهج .1

 

 هاي دينيمفهوم الگوسازي براي جنبش .1

افكار هاي نوین ارتباطی، به دنبال جذب هاي گوناگون با شیوهها و مذهبها، حكومتدر جهان ارتباطات کنونی، فرهنگ

شان، در ها براي گسترش و حفظ سلطهها در عصر حاضر، تمامی حكومتعمومی هستند. با توجه به رشد فكري انسان

هاي آموزشی و وسایل هاي ایدئولوژیك، مانند نهادهاي امنیتی مانند نیروي نظامی، از دستگاهکنار استفاده از دستگاه

سازند که نظام موجود ه و تبلیغ مبانی حكومتی خود، مردم را متقاعد میکنند و با توجیارتباط جمعی نیز استفاده می

  .برترین نظام است

عقاید و  کردن سانسازییك فرهنگ و گفتمان است. هممنظور از الگوسازي در این تحقیق، گسترش دادن و جهانی

ساالري دینی به معناي اسالمی و شیعیآن در ردم. از آنجا که م، از نتایج برجسته الگوسازي استرويدنباله به میل تقویت

شود. الگوي هاي دینی استفاده میدین و سكوالر امكان تبلیغ ندارد، از تعبیر الگوسازي، براي جنبشجوامع بی

به _اي که در جامعه جهانیگونههاي طالب دین جذاب است، بهمدار و گروهساالري دینی بیشتر براي جوامع دینمردم

الگوسازي این گفتمان دشوار است؛ با وجود این، ابتدا درباره جهانی شدن و فراگیر شدن یك  _شورهاي سكوالر ویژه ک

  .شودگفتمان توضیح داده می

برخی جهانی شدن را محدود به  1 جهانی شدن براي نخستین بار در عرصه اقتصاد و توسعه تجارت جهانی مطرح شد،

دانند، اما جهانی شدن فرآیندي چند بعدي است که مرز شدن مبادالت میالگوي اقتصاد لیبرال، توسعه تجارت آزاد و بی

ساالري دینی، صرفاً الگوسازي در نتیجه، الگوسازي مردم 2 .با نمودهاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همراه است

گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي  هايمفهومی سیاسی نیست، بلكه این الگوسازي به تغییرهاي اجتماعی در عرصه

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214951#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214949#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214949#book-footnottext-2
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214949#book-footnottext-2
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  .انجامدمی

هاي جمعی و تبلیغات فرهنگی، موجب شناس معروف کانادایی، معتقد بود، رشد سریع رسانه، ارتباط«مك لوهان»

پردازند. اي که افراد کره زمین به یكدیگر دسترسی دارند و به تعامل میگونهبه 3گیري دنیایی بدون مرز شده است،شكل

  .را مطرح کرد« دهكده جهانی»بر این اساس، او براي نخستین بار اصطالح 

م آموزشی، ادبیات هنر و به طور کلی همه مظاهر فرهنگ در دهكده جهانی، وسایل ارتباط الكترونیكی، شیوه زندگی، نظا

هاي گوناگون، موجب نزدیك شدن فرهنگ آنها به یكدیگر بشري را دگرگون کرده است. برقراریارتباط میان اقوام و ملت

ز سان شدن فرهنگ سیاسی است. با توجه به اینكه در عصر حاضر اطالعات حد و مرشود و از نتایج برجسته آن، هممی

ساالري دینی مهیاست. با مراجعه به دین ها با هم تعامل دارند، زمینه براي تبلیغ و الگوسازي مردمخاصی ندارد و فرهنگ

داري ترسیم کرده و طبق آیات قرآن کریم، شود این آیین الهی الگویی مشخص در باب حكومتغنی اسالم، روشن می

هایی که بشر به راهنمایی نیاز دارد، به هدایت ( است و در همه زمینه63ل: )نح <تبیاناً لِكُّل شَیء  >این کتاب وحیانی، 

 .انسان پرداخته است

 
 .18الم و جهانی شدن، صسید عبدالقیوم سجادي، درآمدي بر اس .1

 .10همان، ص .2

 .09سازي، صاسماعیل پرور، جهانی شدن و جهانی .3

 

 ساالري دينيساالري در نظام مردممفهوم مردم .2

هاي روي کار آمده، این اصل مسلّم وجود دارد که براي انقالب کردن و روي کار آمدن، به ها و حكومتدر همه انقالب

شود؛ زیرا این ردم نیاز است. اگر انقالب و حكومتی داراي این اصل حیاتی نباشد، نابود میحمایت و همراهی م

شود. امیرالمؤمنین حكومت یا انقالب، ضمانت اجرایی ندارد و عمالً همه امور مختل و از اوامر دولت سرپیچی می

اي لِمَن ال یطاعُ؛ حاکمی که اطاعت نشود، ال رَ»فرماید:علی)ع( با اشاره به این واقعیت اجتماعی، خطاب به کوفیان می

 1.«حاکمیتی ندارد

سالمی بر اساس عالقه و عشق مردم هاي ستمگر در این است که حكومت اتفاوت اساسی حكومت اسالمی با حكومت

دارد که شود و در صورتی خداوند این نعمت بزرگ را به مردم ارزانی میبه معارف دینی و حاکم اسالمی، تشكیل می

ها بر اساس اراده خود در هاي تغییرناپذیر الهی است که ملتخودشان به برپایی حكومت دینی اقدام کنند؛ زیرا از سنت

إِنَّ اللّهَ الَ یغَیرُ مَا بِقَْوم  حَتَّییغَیرُوْا مَا >:فرمایددگرگونی ایجاد کنند. خداوند متعال در قرآن کریم می جامعه و حكومت،

دهد، مگر اینكه خود آنها سرنوشت خود را تغییر به درستی که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی»؛<بِأَنْفُسِهِمْ

 (11رعد: ).«دهند

ساالري دینی، اختیار پذیرش حكومت دینی با مردم است و در صورت همراهی در نظام مردم با این مقدمه مشخص شد
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  .شودساالري دینی محقق نمینكردن آنها، مردم

اگر مردم به سبب جهالت و عدم تشخیص، امام بر حق را »فرماید: شهید مطهري با اشاره به این موضوع چنین می

 2.«تواند خود را به امر خدا، تحمیل کندخواهند، او به زور نباید و نمینمی

م، تالش در جهت مردم عالوه بر پذیرش حكومت، در استمرار حكومت دینی نیز نقش اساسی دارند. از دیدگاه اسال

خوشبختی جامعه و مبارزه با عوامل فساد و تباهی، از نخستین شرایط مسلمان بودن است. به همین دلیل پیامبر 

 3.«هر کس صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد، مسلمان نیست»فرماید: اکرم؟ص؟ می

داران هستند و حق تذکر دادن به حاکمان را دارند. این مسئله از ساالري دینی، مردم ناظران اصلی بر زمامدر نظام مردم

یرخواهی و نصیحت رهبران در حقوق اولیه مردم در حكومت دینیاست. امیرالمؤمنین علی)ع( خطاب به مردم کوفه، خ

 4.دانندداران میآشكار و نهان را یكی از وظایف مردم در برابر زمام

ینی مانند هر حكومت دیگري به حمایت مردم بستگی دارد و اگر روزي مردم از حمایت ساالري دبنابراین، پایداري مردم

  .روددست بردارند، از بین می

  :فرمایدعالمه مصباح یزدي با اشاره به این نكته چنین می

ین خواهیم، در ااگر بعد از تشكیل حكومت شرعی، اکثریت قاطع مردم مخالفت کنند و بگویند ما حكومت دینی نمی

حال، حاکم شرعی هنوز شرعاً حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را 

اي از فرض اخیر دهد. شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی)ع( و درگیري ایشان با معاویه را نمونهاز دست می

مردم از ایشان، عمالً حاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش دانست. تاریخ نشان داد که حضرت، به دلیل پیروي نكردن 

 5.صلح تحمیلی شدند

ساالري دینی است. حتی خدمت به مردم از هداف اصلی نظام مردمهاي مشروع مردم از ارو، توجه ویژه به خواستهاز این

 .شودترین عبادات محسوب میبزرگ

 
 .07البالغه، خطبه نهج .1

 .106محمدحسن قدردان قراملكی، حكومت دینی از منظر شهید مطهري، ص .2

 .1، ح189، ص0محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، کتاب ایمان و کفر، باب اهتمام به امور مسلمین، ج .3

 .98البالغه، خطبه نهج .4

 .03محمدتقی مصباح یزدي، والیت فقیه و خبرگان، فصل مشروعیت و مقبولیت، ص .5

 

 ساالري دينيتوجه ويژه به مردم در نظام مردم .3

گویند در مسائل حكومتی امروزه در عرف سیاسی، مباحث بسیاري درباره مردم و خواص مطرح شده است. برخی می

  .گذاري کردباید خواص را راضی نگه داشت و برخی معتقدند، باید روي همه مردم سرمایه
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اند هاي ناحق بسیاري بودههاست. در طول تاریخ، حكومتید بقاي حكومتواقعیت این است که جلب رضایت مردم، کل

اند. به همین سبب، حضرت امیرالمؤمنین هاي اساسی مردم، زمینه ادامه حكومت خود را به وجود آوردهکه با تأمین نیاز

  :کنداش به مالك اشتر سفارش میعلی)ع( در نامه تاریخی

برد، اما خشم باش. همانا خشم عمومی مردم، خشنودي خواص را از بین می تریندر جلب خشنودي مردم گسترده

هاي هاي استوار دین، اجتماعات پرشور مسلمانان و نیروکند. به درستی که ستوناثر میخواص را خشنودي همگان بی

 1.ذخیره دفاعی، عموم مردم هستند. پس به آنها گرایش داشته باش و اشتیاق تو با آنان باشد

ها در این زمینه نقش مهمی دارند. داري است. رسانهترین عناصر حكومتبرقراري ارتباط با مردم و توجیه آنها، از حیاتی

خشنود کردن مردم به هر قیمتی نیست و قطعاً در اموري که با مردم سر و کار دارد، به کارشناسی نیاز مسلماً منظور 

  .است. به همین دلیل، در فرهنگ دینی توصیه شده است که به متخصصان مراجعه شود

ه مردم است؛ زیرا گذاري روي همساالري دینی، سرمایهبا توجه به شرایط کنونی جهان، بهترین شیوه براي تبلیغ مردم

هاي اجتماعی و سیاسی توانند با فشارهاي خود پی ببرند، توانایی ایجاد دگرگونی را دارند و میاگر مردم به فساد دولت

  .هایشان وادار کنندبر دولتشان، حاکمان را به پذیرش خواسته

نبال جذب حداکثري افكار عمومی کنند و دگذاریمیهاي جمعی سرمایههاي بزرگ روي رسانهبه همین دلیل، دولت

 .اي که عصر حاضر، به عصر ارتباطات معروف شده استگونههستند، به

 
 .59نهج البالغه، نامه  .1

 

 ساالري دينيم ديني بودن نظام مردممفهو .4

اند به همه گیر علوم بشري، هنوز نتوانستهاند که با وجود پیشرفت چشمدانشمندان علوم طبیعی و تجربی، اعتراف کرده

توان یافت که در آن اي را میابعاد وجودي انسان پی ببرند. به همین دلیل، در علوم انسانی و دیگر علوم، کمتر مسئله

گونه که در روش حكومت کردن نیز نظرهاي متناقضی وجود ظریه علمی گوناگون وجود نداشته باشد. همانچند ن

  .دارد

انسان داراي روح و ابعاد ماوراءالطبیعه است و طبق آیات قرآن و اعتراف دانشمندان، اطالعات چندانی از این امور وجود 

حقیقت و ماهیت روح از اموري است که مربوط به خداوند » :فرمایدندارد. خداوند در قرآن کریم درباره روح می

 (65اسراء: ) .«شود و در حیطه معلومات بشري نیستمی

رو، بشر با اطالعات ناقصش، توانایی وضع قوانین جامع، براي سعادت خود را ندارد؛ زیرا طبق دیدگاه الهی، ازاین

مالً احاطه دارد. بنابراین، نیاز انسان به وحی و دین الهی در خداوند خالق کل هستی است و به نیازهاي گوناگون بشر کا

  .شئون مختلف زندگی، امري ضروري است

اهل تسنن همانند شیعه، قبول دارند که دین اسالم عالوه بر احكام فردي، مشتمل بر احكام اجتماعی، قوانین سیاسی، 
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کتاب آسمانی و پیامبر اکرم؟ص؟ آخرین فرستاده  نظامی و اقتصادي است. به عالوه با توجه به اینكه قرآن آخرین

روایت پذیرفته شده نزد شیعه و سنی که در چنان 1.اند که احكام الهی تا روز قیامت اعتبار داردالهیاست، همگی پذیرفته

حالل محمد؟ص؟ تا روز قیامت حالل  ؛حَالل محمد حَاللٌ ابداً اِلییوم القیامه و حرامُهُ حرامٌ اِلییوم القیامه» :آمده است

 2.«است و حرامش تا روز قیامت حرام است

طبق این حدیث، احكام حالل و حرام دین اسالم مقید به زمان خاصی مثل زمان حضور پیامبر و امامان نیست، بنابراین 

  :ده استها است. همچنین در قرآن آمجاري شدن احكام اجتماعی اسالم، مطالبه همه مسلمانان، در همه زمان

 (98احزاب: ).<مَا کانَ لِمُؤْمِن  وَلَا مُْؤمِنَة  إَِذا َقضَی اللُّه وَرَسُولُهُ َأمًْرا أَن یكونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ >

هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امري را الزم بدانند، ]در برابر فرمان خدا[ اختیاري داشته 

  .رپیچی کنندباشند، و از آنها س

بر اساس فرهنگ قرآنی که نزد شیعه و سنی پذیرفته شده است، اگر مردم مسلمان بر اساس قوانین غیر الهی عمل کنند، 

( با توجه به این مقدمات، مسلمانان، 82)نساء: <کمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ  یرِیدُونَ أَن یتَحَا> .اندبه قانون طاغوت عمل کرده

در اصل جاري کردن احكام اجتماعی اسالم، اتفاق نظر دارند و در اصل ضرورت حكومت دینی  اعم از شیعه و سنی

رو، الزم است همه مسلمانان براي اختالفی ندارند، اگرچه در چگونگی عملی کردن آن اختالف بسیاري دارند؛ ازاین

م سیاسی اجتماعی اسالم جامه دوري از طاغوت به دنبال حاکمیت شریعت الهی در جوامع مسلمان باشند و به احكا

 .عمل بپوشانند

 ساالري دینیمعناي دقیق وحیانی بودن نظام مردم

در بخش پیش گفته شد قوانین یك حكومت باید طبق اسالم باشد، اما اکتفا کردن به این مقدار، موجب دینی شدن 

اند که اگر خدا شیعه و سنی متفقشود و امور دیگري چون اسالمی بودن حاکم، الزم است. بر این اساس حكومت نمی

حق  _الهیزیرا همه مسلمانان ربوبیت تشریعی  3کسی را براي حكومت کردن تعیین کند، او داراي حق حاکمیت است؛

را قبول دارند، اگرچه بیعت کردن مردم با چنین حاکمی نیز الزم و ضروري  _گذاري خدا و دخالت در امور مردم قانون

اند مثل حكومت پیامبر اکرم؟ص؟ که رهبري الهی بود و مردم نیز با حضرت بیعت کرده است. این دو مسئله قابل جمع

  .بودند

ت که اوالً احكام الهی در آن جاري باشد، ثانیاً معیارهاي حاکم الهی در حاکمان آن گونه اسدینی بودن یك حكومت این

  .وجود داشته باشد. از جمله معیارهاي حاکم الهی، عالم بودن او به احكام دین است

یاري از در بس _اند مثاًلعالم به احكام نبوده _اندتاریخ بشري نشان داده است حاکمانی که فاقد معیارهاي الهی بوده

تواند این مطلب را به اند. اگر کسی تاریخ را اندکی مطالعه کند، میموارد، خواسته یا ناخواسته از حدود الهی تجاوز کرده

  .روشنی ببیند

ها، نیاز به حاکم متخصص در دین بیشتر شده است؛ زیرا با پیچیده شدن امور اجتماعی و امروزه با پیچیده شدن حكومت

اند؛ به همین جهت، تعیین مصداق احكام و تشخیص اهم و اي به خود گرفتهبعاد مختلف و چند الیهسیاسی، مسائل ا
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  .آیدمهم بودن ابعاد مختلف یك موضوع، جز از متخصص و عالم دینی برنمی

شود که حاکمان غیر متخصص در مقام اجرا و تعیین مصداق، اشتباه در عصر حاضر، در موارد بسیاري مشاهده می

  .دانندکنند، مثالً امري که مصداق ظلم است، عادالنه میمی

قَاَل اجْعَلْنِی عَلَی خَزَآئِنِ األَْرضِ إِنِّی » :خواست متصدي امور حكومتی شود، فرمودزمانی که حضرت یوسف)ع( می

«. ار و عالم هستمد؛یوسف)ع( گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار بده، به درستی که من امانتحَفِیظٌ عَلِیمٌ

  :( او علت قبول این مسئولیت را دو چیز بیان کرد55)یوسف: 

  هاي اخالقی؛دار بودن و داشتن صالحیتامانت .1

  .متخصص بودن و علم به احكام الهی .2

نند، باید دااهلل؟ص؟ را پذیرش مردم و نخبگان میبا توجه به این ادله، حتی اهل سنت که دلیل اعتبار حاکم بعد از رسول

اخالقی دارند و در مدیریت بر اساس مبانی الهی، متخصص و با کتاب و سنت  به حاکمانی رأي بدهند که صالحیت

اي به متخصص آن رجوع کنند. اهل سنت در اصل آشنا هستند؛ زیرا از بدیهیات نزد عقال این است که در هر مسئله

زنند، ولی در ید مراقب باشند افرادي که حتی از اسالم دم میجاري شدن احكام اجتماعی اسالم شكی ندارند. پس با

هاي تلخی از حكومت زمینه وحی الهی تخصص ندارند، روي کار نیایند؛ زیرا کشورهاي مسلمان در طول تاریخ تجربه

 .چنین افرادي دارند

 
 .13محمدرضا شاکرین، حكومت دینی، ص .1

 .13، ح56، ص1کافی، ج .2

 .17والیت فقیه و خبرگان، ص .3

 

 ساالري دينيالگوي مردم .5

با توجه به اینكه  گیرد. مردمساالري دینی الگویی از حكومت دینی است که با خواست و اراده مردم شكل میمردم

هاي این ترین شرطدانند، خواهان اجراي قوانین الهی هستند و از اساسیخداوند را خالق هستی و عالم به همه امور می

  .هاي حاکم اسالمی را دارندالگوي حكومتی، داشتن حاکمانی است که ویژگی

ترین نقش را دارد. این حاکم الهی الهی، مهم ساالري دینی، رهبر و حاکم آشنا با معارفبدیهی است در الگوي مردم

هاي اخالقی، باید در مبانی اسالم متخصص باشد؛ زیرا اگر حاکم فاسد هاي مدیریتی و صالحیتمنديعالوه بر توان

هاي درست و تواند تصمیمتواند با زدوبند، قوانین را به سود خود تفسیر کند و اگر عالم نباشند، نمیباشد می

  .شودشده بگیرد که در نتیجه جامعه اسالمی منحرف میکارشناسی
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 ساالري دينيادله مردم .6

تواند بپذیرد در جامعه انسانی، نظم و ها به آن نیاز دارند. هیچ عاقلی نمینظم و قانون یكی از اموري است که همه انسان

وجود داشته باشد. امیرالمؤمنین علی)ع( با اشاره قانون وجود نداشته باشد. براي تحقق نظم و قانون در جامعه باید حاکم 

مردم به حاکم نیازمندند، خواه نیكوکار ؛اِنه البدّ لِلّناس ِمنْ أمیر ، برٍّ أو فاجر » :فرمایدبه این ضرورت اجتماعی چنین می

  .پس بشریت به امیر و حاکم نیاز دارد. در اصل قضیه تردیدي نیست 1.«باشد و خواه فاسق

هاي مادي و معنوي زندگی بشر در آن لحاظ شده باشد. این شود که همه جنبهسعادت انسان به وسیله قانونی تأمین می

شود. بنابراین، بشریت براي زندگی اجتماعی، به حاکمی نیاز دارد که حكومت را بر ن میقانون تنها از راه وحی تأمی

  .ساالري دینی اقامه شده استشود که براي مردمهایی پرداخته میاساس وحی اداره کند. در ادامه به بررسی دلیل

 ساالري دینیالف( دلیل اول: برهان نظم و لزوم مردم

  :شماریمه از ادله تعبدي بیان شده، مبتنی بر یك سري مقدمات عقلی است که برمیاین دلیل که بدون استفاد

اي اداره شود که داراي بهترین نظم و مقررات باشد. هر انسان عاقلی، نیاز گونهطبق برهان نظم، جامعه اسالمی باید به .1

  .داندجتماعی را متوقف بر این امور میکند وسامان گرفتن امور اجامعه بشري به چنین نظم و مقرراتی را تصدیق می

  :براي تحقق نظم کامل، جامعه بشري نیازمند دو چیز است .2

کننده کمال فردي و اجتماعی افراد باشد و اشتباهی در آن راه نداشته باشد؛ زیرا در مباحث الف( قانون الهی که تضمین

نسان، تبیین شد و ناقص بودن قوانین بشري به اثبات گذشته محدودیت اطالعات بشري، خصوصاً در ابعاد غیر مادي ا

  رسید؛

  .مند باشد و بتواند قوانین را به بهترین شكل محقق سازدب( مجري و حاکمی که عالم، عادل و توان

گیرد. در چنین صورتی، هرج و بدیهی است بدون این دو امر، یا بدون یكی از آنها، نظم مطلوب در جامعه شكل نمی

دهد. این استدالل در هر زمان و آید که هیچ انسان خردمندي به آن رضایت نمیهی و فسادي در جامعه پدید میمرج، تبا

  :فرمایداهلل جوادي آملی با اشاره به این مطلب چنین میمكانی عمومیت دارد. آیت

اش شود که نتیجهمی این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا

 2 .ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم است

هترین شكل نظم در جامعه به حاکمیت قوانین الهی و براي جاري طبق این استدالل، همواره بشریت براي برقراري ب

  .مند و عادلی نیاز دارد که در شریعت الهی متخصص باشدشدن قوانین الهی، به مجري توان

 ب( دلیل دوم: احكام سیاسی اسالم و حاکم ایدئال براي اجرا

به احكام مالی، احكام جهاد و دفاع و دیگر قوانین خداي متعال براي اداره جامعه احكامی را نازل کرده است و اگر کسی 

برد. این قوانین در بسیاري از موارد به شخصی نیاز اسالم توجه کند، به سیاسی و اجتماعی بودن چنین قوانینی پی می

لم و دارد که آنها را تفسیر و تبیین کند. افزون بر این، براي تطبیق احكام بر مصادیق و رفع ابهامات وجود فردي عا

مندي نیازمند هستیم تا بتواند به هوشمند ضروري است. پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن به مجري شایسته و توان
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  .بهترین شكل، به قوانین جامه عمل بپوشاند

مند باشد؛ یعنی بهترین روشن است بهترین فرد براي اجراي قوانین اسالم، کسی است که در هر سه مورد توان

  .ساالري دینی استشناس، بهترین مفسر و بهترین مجري باشد. این شخص حاکم مورد نظر در نظام مردمقانون

  :فرمایدعالمه مصباح یزدي با اشاره به این دلیل چنین می

روند، لیكن اگر دسترسی به بهترین ممكن نبود، به روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص می

 3 .ترین باشدها به فرد ایدئال نزدیكکنند که در تخصص و ویژگییکسانی رجوع م

متخصص باشد و بتواند جامعه اسالمی را به بهترین با توجه به این استدالل، الزم است حاکم اسالمی در شریعت اسالم 

  .شكل اداره کند

 ج( دلیل سوم: فطرت بشري و بیزاري از حاکمان ظالم

این دلیل بر اساس فطرت بشري و تطبیق آن با آیات قرآن است. خواست فطري بشر همواره براین بوده است که کسانی 

استقرار عدالت در جامعه باشند. اساساً طبع بشریت از هرگونه ظلمی حكومت را به دست بگیرند که ظالم نباشد و دنبال 

واَلَ َترْکنُواْ إِلَی > :بیزار است. در فرهنگ قرآنی بر این مسئله تأکید و از هرگونه تكیه کردن به ظالمان، نهی شده است

شود و بر ظالمان تكیه ننمایید که موجب می ؛<لِیاء ثُمَّ اَل تُنصَرُونَ الَّذِینَ َظلَمُواْ فَتَمَسَّكمُ النَّارُ وََما َلكم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْ

 (119هود: ) .«شویدآتش شما را فراگیرد و در آن حال هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاري نمی

فرو رفتن در آتش  طبق این آیه، تكیه کردن به ظالمان در امور اجتماعی و سیاسی و در تمامی امور زندگی، به معناي

  .است

  :گویداهلل مكارم شیرازي با اشاره به عمومیت تكیه نكردن بر ظالمان در این آیه، چنین میآیت

کند، عموم مسلمانان را مخاطب هاي اجتماعی، سیاسی، نظامی و عقیدتی را بیان میترین برنامهاین آیه یكی از اساسی

تمام کسانی که در میان «... اند، تكیه نكنیدبه کسانی که ظلم و ستم کرده»ید: گوساخته و به عنوانی که وظیفه قطعی می

کشی اند، از نیروهاي آنها به نفع خود بهرهاند، آنها را بنده و برده خود ساختهبندگان خدا به ظلم و فساد دست زده

 4 .شوندمصادیق آیه محسوب می وارد هستند، از <الَّذِینَ َظلَمُوا>اندوبه هر صورتی در مفهوم عام کلمهکرده

که عادل،  داري به کسی مراجعه شودبراي اینكه این خواسته فطري به بهترین شكل محقق شود، باید در زمینه حكومت

  .شناس باشد، مبادا در زمان اجراي قوانین به مردم ستم شودشناس و ظلمعدالت

وَمَن >:توجه باشد و طبق احكام الهی حكم نكند، به ظالم تعبیر شده استدر قرآن کریم از کسی که به احكام الهی بی

مائده: ) .«ر کس به احكامی که خدا نازل کرده حكم نكند، ظالم استه ؛<لَّمْ یحْكم بِمَا أنَزلَ اللّهُ فَأُوْلَـِئك هُمُ الظَّالِمُونَ 

85) 

رو، براي دوري کامل از ظلم و استقرار کامل عدالت، باید به حاکمی مراجعه کنیم که خودساخته باشد و هرگونه ازاین

ي تحقق کامل این امر ظلمی را از وجود خود پاك کرده باشد و طبق احكام اسالمی، حكومت را عادالنه اداره کند. برا

الزم است حاکم اسالمی، معناي ظلم و عدل را بر اساس وحی الهی بداند و در آن تخصص داشته باشد تا هنگام اجراي 
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کن کردن هرگونه ستمی در جامعه، احكام، به راحتی بتواند مصادیق ظلم و عدل را تشخیص دهد و براي ریشه

  .سازي کندزمینه

 حاکمیت الهی با حاکمیت بر اساس کفرد( دلیل چهارم: تنافی 

بر اساس بینش اسالمی، هستی و مخلوقات، ملك حقیقی خداوندند و هیچ کس حق تصرف در مخلوقات را ندارد، مگر 

تواند ادعا کند من با اجازه خداوند که مالك همه امور است. براي نمونه، خودکشی در اسالم حرام است و کسی نمی

  .هستم، پس اشكالی ندارد خودم را بكشم مالك و اختیاردار خودم

بدیهی است اگر شخصی مالك چیزي شد، در آن چیز اختیار تام دارد، مگر اینكه حق خود را به دیگري تفویض کند. 

حكومت کردن نیز که نوعی تصرف در مخلوقات خداوند است، حق خدا و از شئون ربوبی اوست. بنابراین، هیچ کس 

  .ندارد، مگر آنكه از طرف خداي متعال مأذون باشدحق حاکمیت بر مردم را 

وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِْلكاِفرِینَ > :داند و در قرآن کریم فرموده استخداوند هرگونه سلطه کافران بر مسلمانان را مردود می

 (181نسا: ).«و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است ؛<عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَِبیالً

وَمَن لَّمْ یحْكم >:کنند به کافر تعبیر شده استعالوه بر این در قرآن کریم از کسانی که بر اساس وحی الهی حكم نمی

( به 88)مائده:  .«کنند، کافرندو آنان که به احكامی که خدا نازل کرده حكم نمی ؛<بِمَا أَنزََل الّلهُ فَأُوْلَـئِك هُمُ الْكافُِرونَ 

دانیم خداوند به هیچ این افراد، کفرآمیز است، ولو اینكه از نظر اعتقادي مسلمان باشند. از آنجایی که می این معنا که عمل

کننده احكام الهی را کافر نامیده است، پس چنین اجتماعی در جامعه نیست و ترك _وجه راضی به ترك احكام سیاسی

اش به داريکند، زمامه بر مبناي احكام الهی حكم نمیداري مسلمانان را ندارند؛ زیرا کسی کافرادي صالحیت زمام

بردار نیست. طور که گفته شد، احكام الهی اسالم ابدي است و تعطیلانجامد. همانتعطیل شدن احكام اجتماعی اسالم می

  .پس اگرچه چنین افرادي مسلمان باشند، صالحیت حكومت بر مسلمانان را ندارند

اوند اذن حكومت دارد که بر اساس وحی الهی حكومت کرده و به شریعت الهی آشنا در نتیجه، حاکمی از سوي خد

 .باشد

 
 .82البالغه، خطبه نهج .1

 .151عبداهلل جوادي آملی، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص .2

 .58والیت فقیه و خبرگان، ص .3

 .089، ص3ناصر مكارم شیرازي، تفسیرنمونه، ج .4

 

 ساالري دينيقرآني نظام مردم شاهد.7

ساالري دینی را تبیین کرده، آیات مربوط به حضرت داوود)ع( هاي حاکم در نظام مردمیكی از شواهد قرآنی که ویژگی

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْك > :دار عصر خویش بوده استاست. طبق آیات قرآن، حضرت داوود)ع( زمام
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( ایشان از معدود پیامبران 051)بقره: «. ؛ داوود، جالوت را کشت و خداوند حكومت و دانش را به او بخشید<مَةَ وَالْحِك

اي درباره حضرت داوود)ع( در قرآن آمده است. یكی از اوصاف او داراي کتاب آسمانی )زبور( است. توصیفات ویژه

یا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاك خَلِیفَةً ِفی الْأَْرضِ > :گویداو چنین میاللهی است. خداوند در قرآن درباره رسیدن به مقام خلیفة

اي داوود؛ ما تو را خلیفه خود در زمین قرار دادیم، پس میان مردم بر اساس حق حكم  ؛<فَاحْكم بَینَ النَّاسِ بِاْلحَقِّ 

ون با توجه به داشتن این مقام، در بین اکن»گوید: اللهی حضرت داوود)ع( می( خداوند با ذکر مقام خلیفة08)ص:  .«کن

 1.«مردم حكومت کن

طلوب بودن چنین صفتی در حاکم الهی خداوند حكومت حضرت داوود)ع( را نتیجه مقام خلیفةاللهی او دانسته و به م

اشاره کرده است. در این زمان که تحقق این صفت در حاکمان امكان ندارد و دست بشریت از خلیفةاهلل و معصوم کوتاه 

ترین فرد به خلیفةاهلل باشد. به صرف اینكه است، باید سراغ حاکمی برویم که از نظر علم، تقوا و دیگر اوصاف، نزدیك

شود التزام به این صفت را کامالً از حاکم جامعه کنار گذاشت و به شرط نبودن چنین در میان ما نیست، نمیخلیفةاهلل 

تواند حاکمیت شرعی الهی را به بهترین وجه، محقق و مردم را به مقام رو، کسی میصفتی در حاکم ملتزم شد. ازاین

  .با شریعت الهی آشنایی کامل داشته باشد اهلل باشد واللهی دعوت کند که خود خلیفةعبودیت و خلیفة

اگر اراده الهی بر حاکم شدن حضرت داوود)ع( تعلق گرفته است و خداوند از او تعهد گرفته است که حكومتش بر 

محوري بوده و بر اساس شریعت الهی با حق و اساس حق باشد، به این دلیل است که حضرت داوود)ع(، انسان حق

 .ها را داشته باشدتواند بر اساس حق حكومت کند که این ویژگیاشته است. بنابراین، کسی میباطل، آشنایی کاملی د

 
 .125والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص .1

 

 حکومت صالحان، راه حل بشريت .8

شده، مشخص شد بر اساس عقل و فطرت، حكومت باید به شكلی اداره شود که قوانین الهی در آن با توجه به دالیل بیان

ساالري دینی است. عالوه بر این شناسی و متخصص بودن حاکمان در نظام مردمکامالً اجرا شود. الزمه این امر، وحی

کنند، اجازه حكومت نداده و از آنان سلب ارع مقدس به کسانی که بر مبناي وحی الهی عمل نمیگفته شد که ش

مشروعیت کرده است. این سلب مشروعیت به معناي تحمیل دین بر مردم نیست، بلكه به همان حكم قطعی عقل و 

الهی بیفتد، زمینه براي گسترش فطرت سلیم بشري اشاره دارد؛ زیرا اگر حكومت به دست افراد فاسد و جاهل به احكام 

  .شودستم و فساد فراهم می

اي مستقل و یكی از ارکان دموکراسی است، شاهد هستیم افراد ناصالحی که بر در دنیاي امروز با اینكه قوه قضاییه، قوه

گریز گر حاکمان دینگیرند. بنابراین، اگیرند، با زر و زور، تمام عوامل نظارتی را به خدمت خود میمسند قدرت قرار می

دار نظارت بر حكومت هستند، با زر یا زور ساکت باشند و قدرت و سالح به دست آنان بیفتد، عوامل انسانی که عهده

 .آیداي پدید میشوند. بدین شكل زمینه گسترش ستم در چنین جامعهمی
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الَ إِکرَاهَ فِی > :اده و فرموده استاگرچه خدا انسان را آزاد آفریده و حتی در انتخاب دین او را مختار قرار د

( بشر را راهنمایی کرده و یادآور شده است، حكومت 058)بقره:  .«هیچ اجباري در ]پذیرش[ دین وجود ندارد؛<الدِّینِ 

  .انجامدکنند، ناکارآمد است و به ستم و فساد میفاسدان و کسانی که بر مبناي وحی عمل نمی

 

 ساالري دينييکسان بودن شکل کلي مردم .9

ساالري دینی داراي چند رکن شود شكل کلی مردمساالري دینی گفته شد، مشخص میبا توجه به آنچه در تعریف مردم

  :شماریماست که آنها را برمی

  الف( مراجعه به آراي عمومی براي پذیرش حكومت؛

  ب( همراهی مردم با حكومت و حمایت کردن از آن؛

  و جلوگیري از انحراف آنها؛ ج( نظارت مردم بر حاکمان

  د( متعهد و متخصص بودن حاکم اسالمی به مبانی دینی؛

  هـ ( قوانین و مقررات حكومت بر اساس وحی و احكام الهی باشد؛

  .مندي مدیریتی حاکم در اداره حكومت بر مبناي دستورهاي اسالمو( توان

ساالري دینی است. اگر بخواهیم دینی بودن نظام مردمساالري و سه رکن دیگر، ارکان سه رکن نخست، ارکان مردم

شود. مسلّم است شیوه اجرایی شدن این اصول کلی ساالري دینی را خالصه کنیم، در همین چند مسئله خالصه میمردم

ه هاي دیگر متفاوت است و به آداب و رسوم آن منطقه بستگی دارد. رهبر معظم انقالب در این بارها و ملیتدر فرهنگ

  :فرمایدمی

است، یعنی حاکمان با رأي مردم برگزیده « ساالري اسالمینظام مردم»مطلوب آنان )با اشاره به انقالب مردم منطقه( 

تواند در ها و اصول حاکم بر جامعه، اصول مبتنی بر معرفت و شریعت اسالمی است. این خود میشوند و ارزشمی

هاي گوناگون تحقق یابد، ولی با حساسیت کامل باید مراقب ها و شكلشیوهکشورهاي گوناگون به اقتضاي شرایط، با 

ساالري بود که این، با دموکراسی لیبرال غربی اشتباه نشود. دموکراسی الئیك )و در مواردي ضد مذهب( غربی، با مردم

 1.ها و خطوط اصلی اسالمی در نظام کشور متعهد است، هیچ نسبتی ندارداسالمی که به ارزش

شود این الگوي کلی را به مردم مسلمان ارائه داد. از آنجایی که دین مبین با توجه به آماده بودن بستر الگوسازي، می

نشیند و با استقبال آنها سرشت میهاي پاكخداجوي بشر بنا نهاده شده است، این الگو بر دل انسان اسالم بر فطرت

  .شودمواجه می

دانند، ظرفیت باالیی براي مسلمانان با هر تنوع مذهبی، با توجه به اینكه قرآن را کتاب آسمانی و کتاب قانون خود می

ك از مسلمانان دوست ندارد حاکمشان بر خالف دستورهاي الهی عمل ساالري دینی دارند؛ زیرا هیچ یپذیرش مردم

  .کند

هاي ها و مفتیگیري حكومتشود و موضعهاي ملی و محلی منجر میساالري دینی، قطعاً به واکنشالگوسازي مردم
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ساالري ن مردمدرباري را در پی دارد. راه حل مواجهه با این مشكل، مخاطب قرار دادن مردم است. براي نهادینه شد

 .هاي فطري این الگوي حكومتی تأکید شوددینی، باید بر جنبه

 
رسانی دفتر مقام معظم رهبري، المی، پایگاه اطالعالمللی بیدارى اسبیانات مقام معظم رهبري در اجالس بین .1

08/8/1932. 

 

 ساالري دينيجنبه فطري نظام مردم .11

ساالري دینی، مبتنی بودن این نظام بر توحید است؛ زیرا در فرهنگ اسالم، حاکمیت ترین جنبه فطري نظام مردماصلی

معبود دیگري را با »شود. عی شرك سیاسی محسوب میتنها از آن خداوند است و اطاعت کردن از حاکم غیر الهی، نو

 (66)قصص: «. شود. حاکمیت تنها از آن اوستخدا مخوان که هیچ معبودي جز او نیست. همه چیز جز او فانی می

بنابراین، مجبور کردن مردم به اطاعت از خود، بر خالف دستورهاي الهی، نوعی به پرستش کشاندن مردم و ادعاي برتر 

کسیكه »شود. زیرا طبق نصوص اسالمی، اطاعت و فرمانبرداري، نوعی پرستش محسوب می 1جنس بشر است؛ بودن از

 2.«ت خالق مبتال شود، در حقیقت آن مخلوق را پرستیده استبا فرمانبرداري از مخلوق، به معصی

ت اگر چنین تبیین روشنی براي مردم موحد کشاند. مسلّم اسبنابراین، حاکم غیر الهی، مردم را به عبادت غیر خدا می

آورند؛ زیرا فطرت انسانی بر ساالري دینی رو میصورت گیرد، براي دوري از مبتال شدن به شرك سیاسی، به نظام مردم

رو، پذیرش توحید در عرصه سیاست بسیار آسان و مطابق با محوري بنا نهاده شده است. ازاینخواهی و حقتوحید، دین

ها را بر آن این فطرتی است که خداوند انسان ؛<فِْطرَةَ اهلِل الَّتِی َفطَرَ النَّاسَ َعلَیَها لَا تَبْدِیلَ ِلخَلْقِ اللّه>.سانی استفطرت ان

 (92روم: ) .«آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست

 
 .081علی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسالم، صعباس .1

 .01091، ح158، ص18، وسائل الشیعه، جشیخ حر عاملی .2

 

 ساالري دينياتحاد مسلمانان، ويژگي اصلي مردم .11

ساالري دینی، تالش براي ایجاد وحدت، بین مردم مسلمانِ پراکنده شده است. خداوند تالش براي استقرار نظام مردم

وَاعْتَِصمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا واَلَ > :شته استهمه مسلمانان را به داشتن وحدت امر کرده و آنها را از تفرقه بر حذر دا

 (129آل عمران: ) .«همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید؛<تَفَرَّقُواْ 

اهلل جعفر دهی و سازوکار ایجاد وحدت نیاز دارد. آیتبراي اینكه جامعه بزرگی به وحدت کلمه برسد، به سازمان

 :فرمایدزوم حكومت براي رسیدن به وحدت، چنین میسبحانی با اشاره به ل

بدیهی است اتحاد و اتفاق ملت و مردم جامعه بدون حكومت ممكن نیست؛ زیرا بدون دولت هر گروهی راهی اختیار 

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214941#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214941#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214940#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214940#book-footnottext-2
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214940#book-footnottext-2
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214940#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214940#book-footnot-2


18 
 

شود. سخن کوتاه آنكه گزیند و اتحاد به اختالف و نفاق تبدیل میاي برمیکند و هر جمعیتی خط مشی جداگانهمی

بنابراین، براي عمل کردن به آموزه قرآنی وحدت و یك صدا شدن مسلمانان،  1 .ومت عامل یگانگی استدولت و حك

زم و سازمانی قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت زمینه اجرایی شدن این تكلیف الملل به ایجاد مكانیدر عرصه بین

بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچی کنید پیامبر مسئول اعمال خود و » .رودالهی از بین می

 (58نور: ) .«شما مسئول اعمال خویش هستید

توان اشتراکات داشتن مرزها و اتحاد کامل بین کشورهاي مسلمان ناممكن است، اما میبا توجه به شرایط جهان امروز، بر

زیادي بر اساس خداي واحد، پیامبر واحد، کتاب واحد و قبله واحد پیدا کرد. عملی شدن شكل کلی و ارکان اصلی 

کند در مشترکات فراهم می هاي مختلف اسالمی زمینه را براي به دست آوردن وحدت کلمهساالري دینی، در کشورمردم

  .پوشاندو به این آموزه قرآنی جامه عمل می

در نیمه دوم قرن بیستم، سران کشورهاي اسالمی به ضرورت ایجاد سازمانی پی بردند که بتواند بیش از شصت کشور 

الملل صورت نگرفت. شاید دلیل اما تغییر خاصی در عرصه بین 2 اسالمی را از تفرقه نجات دهد و به وحدت برساند،

  .ساالري دینی استبند نبودن به ارکان مردمآن فاسد بودن سران کشورهاي اسالمی و پاي

سانی است که متوجه این مسئله شده و مسلمانان را براي احیاي هویت اسالمی، راهنمایی امام خمینی؟ره؟ از نخستین ک

  :فرمایدکرد. ایشان در صحیفه نور چنین میکرده بود و آنها را به براندازي حاکمان مستبد و فاسد تشویق می

می مسلمانان در جهان کنم که جمهوري اسالمی، با تمام وجود، براي احیاي هویت اسالمن به صراحت اعالن می

کند و دلیلی ندارد که مسلمانان جهان را به پیروي از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نكند و گذاري میسرمایه

 3 .خواهی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیردطلبی و فزونجلوي جاه

محور، براي مردم ساالر و دینبنابراین، بهترین راه حل مشكالت جهان اسالم در دنیاي امروزي، الگوسازي نظام مردم

صدایی ایی و یكگراي براي همهاي فاسدي که بر مسلمانان حاکمند، زمینهمسلمان است؛ زیرا بدون تغییر دولت

 .هاي جهانی وجود نداردمسلمانان در برابر ابرقدرت

 
 .95شیخ جعفر سبحانی، مبانی حكومت اسالمی، ص .1

 .102سازان، صجهانی شدن و جهانی .2

 .096ص 02اهلل خمینی، صحیفه نور، جروح .3
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 ساالري ديني براي الگو شدنهاي مردمفصل دوم:ظرفيت

 زير فصل ها

 1ین جهان اسالم و دیگر جوامعهاي مشترك ب. ظرفیت 

 0هاي مختص به جهان اسالم. ظرفیت 

 هاي مشترك بين جهان اسالم و ديگر جوامعظرفيت .1

 زير فصل ها

 الف( مشروط بودن حكومت به پذیرش مردم 

 ساالري دینیردمب(شورا و مشورت کردن در نظام م 

 ساالري دینیج( عدالت در نظام مردم 

 ساالري دینید( اقتصاد پویا در نظام مردم 

 ساالري دینیهـ( کرامت انسانی در نظام مردم 

 ساالري دینیو( مشروعیت احزاب در مردم 

 ي دینیساالرهاي معنوي در نظام مردمگویی به نیازز( پاسخ 

 ساالري دینیح(اقتضائات زمان و مردم 

 الف( مشروط بودن حکومت به پذيرش مردم

ساالري دینی توانند نظام مردمه صورتی که میکنند، بساالري دینی، مردم نقش اصلی را در حكومت ایفا میدر نظام مردم

سال از رهبري جامعه دست  05را بپذیرند یا آن را رد کنند. این مسئله آن قدر مهم است که حتی امیرالمؤمنین علی)ع( 

  :کند که به وي فرمودکشد. امام علی)ع( از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت میمی

در کمال عافیت و رضایت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را در  یا علی! والیت امت من بر عهده توست. اگر

 1 .دست بگیر، اما اگر درباره تو اتفاق نظر نداشتند و راه اختالف را پیش گرفتند، کار آنان را به خودشان واگذار

بیعت، نماد روشنی از مشارکت مردم در صحنه حكومت و سیاست است که از آغازین روزهاي ظهور اسالم رایج بوده 

هاي انبوه مردم به پیامبر اسالم؟ص؟و بیعت با آن حضرت، گواه این سخن است. دلیل مهم است. روي آوردن گروه

داري حاکم اسالمی این است که بیعت، نمایشی رسا از همراهیمسئوالنه مردم با حاکم، در امر حكومت بیعت مردم با

هاي داخلی، هاي متعدد سیاستدانند، حاکم اسالمی واجد شرایط را در زمینهکنندگان خود را ملزم میاست. بیعت

اگر اکثر مردم از حكومت حمایت نكنند و  2 .خارجی، اقتصادي و فرهنگی تنها نگذارند و دست از پشتیبانی وي نكشند

ر اساس وحی الهی و حاکم بیعت با حاکم را بشكنند، حكومت ضمانت اجرایی ندارد؛ زیرا اگر قانون بهترین قانون و ب

یابد. ترین شخص براي حكومت باشد، اما مردم با آن همراهی نداشته باشند، حكومت دوام نمیبهترین حاکم و صالح

  .بردهاي ظالم و زورگو در طول تاریخ نگاهی بیندازد، به ناپایداري آنها پی میاگر کسی به حكومت

در منطق سیاسی اسالم جایگاهی ندارند و اساساً اسالم براي جلوگیري از هاي سلطنتی، هاي دیكتاتوري و رژیمحكومت
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هایی آمده است. امام خمینی؟ره؟ با رد کردن الگوي حكومتی که به استبداد ختم استبداد و پدید آمدن چنین رژیم

  :فرمایدشود، درباره شرط پذیرش مردم چنین میمی

کار  _توسط مردم  _مستبد وخودرأي باشد... این توافق و پذیرش حكومت اسالمی، استبدادي نیست که رئیس دولت 

 3 .حكومت را آسان نموده و حكومت را به خود مردم متعلق کرده است

بخشی ندارند؛ ساالري دینی، مشروعیت حكومت از جانب خداست و مردم حق مشروعیتوجود این، در نظام مردمبا 

( اگر خداوند 57)انعام:  .«حكم و فرمان تنها از آن خداوند است؛<إِنِالُْحكمُ إاِلَّ ِللهِ >زیرا حاکمیت فقط حق خداست

ابد؛ اگرچه تحقق این حق حاکمیت، منوط به پذیرش یاین حق را به کسی واگذار کرد، آن شخص حق حاکمیت می

  .مردم است

  :فرمایدعالمه طباطبایی با اشاره به این نكته چنین می

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا >:که خودش فرمود االطالق و مطاع بدون قید و شرط است؛ همچنانخداي سبحان حاکم علی 

االمر و بعضی از افراد امت اسالمی حق ( و اگر رسوالن، اولی57نعام: )ا .«حكم و فرمان تنها از آن خداوند است؛<لِلّهِ 

امر به معروف و نهی از منكر دارند و امت، مأمور به اطاعت از آنان هستند، این حق را خداي عزوجل به آنان داده است. 

کنند، وي آن دعوت میشود و مردم را به سبه همین دلیل، امت اسالم در قبال کلمه حقی که از آن حضرات صادر می

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ َأوْلِیاءُبَعْض  یأْمُرُونَ > :که خداي تعالی فرمودهگونه حریتی ندارند... همچنانهیچ

توبه: ) .«کنندر میمردان و زنان با ایمان ولییكدیگرند، امر به معروف و نهی از منك ؛<بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

71)4 

ی عمل ساالري دینی باید شرایط مشروعیت الهی را داشته باشند و براساس مشیت الهرو، حاکمان در نظام مردمازاین

  .کنند

 ساالري دینیفرق پذیرش مردم، در نظام دموکراسی و نظام مردم

بخشی ندارند. ساالري دینی، مشروعیت حكومت از سوي خداست و مردم حق مشروعیتگفته شد که در نظام مردم

مردم بر مردم همین مسئله نقطه افتراق این نظام با نظام حكومتی غرب است؛ زیرادموکراسی در غرب به معناي حكومت 

هاي اثرگذار بر اجتماع، باید با نظر همه افراد آن جامعه گرفته ساالري است و بیانگر این آرمان است که تصمیمیا مردم

بر اساس این نظریه، مالك خوب و بد، خواست مردم است، بلكه خوب و بد، حقیقتی جدا از خواست و سلیقه  5.شود

، مالك مشروعیت اشخاص و قوانین یك حكومت، رأي و پذیرش مردم است، اما از دیدگاه بنابراین 6.مردم ندارد

شود. به اسالمی، صرف اینكه اکثریت جامعه طرفدار شخص یا قانونی بشوند، موجب حقانیت آن شخص یا قانون نمی

  .حكام الهی استهمین دلیل، شرط حقانیت و مشروعیت اشخاص یا قوانین در حكومت اسالمی، تطبیق بر وحی و ا

  :توان در دو سطح بررسی کردبا توجه به آنچه گفته شد، دموکراسی را می

دموکراسی به این معنا که آراي مردم و پذیرش آنها در هر صورت مطلوب باشد، ولو اینكه به ضرر مصالح مردم و  .1

دموکراسی به این معنا مردود  7 .ردمخالف احكام قطعی دین باشد. چنین امري با مبانی سیاست اسالم ناسازگاري دا
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  .است

تی با توحید و احكام الهی دموکراسی به معناي مراجعه به آراي مردم، در نحوه اجراي احكام الهی. این مسئله مخالف .2

ساالري دینی، صالحیت داشته باشند، هیچ ندارد. همچنین اگر اشخاص متعدد براي تصدي مسئولیت در نظام مردم

  .دموکراسی به این معنا صحیح است 8 .اشكالی ندارد که براي تعیین یكی از آنها به آراي عمومی مراجعه کرد

هاي نخستین، در ابتداي امروزه دموکراسی تفسیرهاي گوناگونی دارد و بیشتر به صورت شعار مطرح است؛ زیرا لیبرال

هاي لیبرالی اکثریت به از بین رفتن و حذف ارزش طرح دموکراسی، از این مسئله هراس داشتند که چه بسا رأي

  .بینجامد

هاي مذهبی باور ها به اصول لیبرالی، مانند احترام به مالكیت خصوصی، آزادي تجارت، بازار اقتصاد آزاد و آزاديلیبرال

اي که رأي گونهههاي لیبرالی قرار گیرد، برو، دموکراسی را طوري تعریف کردند که در چارچوب ارزشداشتند. ازاین

نی بندي چندابنابراین، حتی در غرب که خاستگاه دموکراسی است، پاي 9.اکثریت نتواند این اصول لیبرالی را کنار بزند

 .به این شعار وجود ندارد و شاید بتوان گفت دموکراسی به معناي حقیقی کلمه در بسیاري از جوامع قابل اجرانیست

  
 1. 181البالغه، باب دوم، ص، مستدرك نهجهادي کاشف الغطاء. 

ی ، پژوهشكده علوم و فرهنگ اسالم«جایگاه اکثریت در نظام اسالمی و دموکراسی»اکبر رستمی، علی .2

 .1نامه الهیات و حقوق، شفصل

 .88اهلل موسوي خمینی، والیت فقیه )حكومت اسالمی(، صسید روح .3

 .556، ص12سید محمدباقر موسوي، ترجمه تفسیرالمیزان، ج .4

دیوید بیتهام و کوین بویل، آشنایی با دموکراسی )دموکراسی چیست؟(، ترجمه: شهرام نقش تبریزي،  .5

 .17ص

 .96ت فقیه و خبرگان، صوالی .6

 .113هاي سیاسی، صرضا بصیرنیا، نسبت دموکراسی و مكتبغالم .7

 .102همان، ص .8

 .088نامه اندیشه سیاسی اسالم(، صی )درساحمد واعظی، حكومت اسالم .9

 

 ساالري دينيب(شورا و مشورت کردن در نظام مردم

هاي مشورتی، براییافتن بهترین روش اجراي ساالري دینی، تشكیل گروهیكی از وظایف اصلی حاکمان در نظام مردم

مسلّم بود، اما پیامبراکرم؟ص؟ براي  قوانین است. وقتی در صدر اسالم جنگ احزاب به راه افتاد، اصل دفاع قانونی

 1 .تشخیص بهترین روش دفاع، گروه مشورتی تشكیل داد و بنا بر پیشنهاد سلمان فارسی، تصمیم به حفر خندق گرفت

لَا َظهیرَ » :فرمایدهاي دیگران است. امیرالمؤمنین علی)ع( میمشورت کردن موجب تضارب آرا و استفاده از تجربه
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اسالم در مقابل، استبداد به رأي را به شدت مذمت کرده و در روایت  2.«هیچ پشتیبانی مثل مشاوره نیست ؛کَالْمُشاوَرَةِ

کسی که  ؛مَنِ اسْتَبدَّ بِرأیه هَلكَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجالَ َشارَکها فِی عُقولها» .نتیجه استبداد به رأي را هالکت دانسته است

شود و از عقل شود و کسی که با دیگران مشورت کند، شریك عقل آنها میه باشد، هالك میاستبداد به نظر خود داشت

 3.«کندآنها نیز استفاده می

اداره جامعهكه با تمام مردم سروکار دارد، مشورت کردن امري ضروري است و نظام اسالمی براي این رو، براي ازاین

  .اي قائل استمسئله اهمیت ویژه

)شورا:  .«گیردکارهاي مؤمنان به صورت مشورت با هم سامان می؛<وَأمُْرهُمْ شُورَي بَینَهُمْ >طبق دستور قرآن کریم، 

( و بنا بر اصل هفتم از اصول 157)آل عمران:  .«اي پیامبر در کارها با آنها مشورت کند؛<مْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِی اال>( و96

کلی قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مجلس شوراي اسالمی، شوراي استان، شهرستان، بخش و...، از ارکان 

  .گیري و اداره امور کشورندتصمیم

یاد کردن قوانین الهی نیست، بلكه به معناییافتن بهترین روش اجرایی مشورت کردن و تشكیل شورا به معناي کم و ز

المللی با مشورت مجلس سازي، کشاورزي و روابط بینبندي، راهاحكام الهی است. براي نمونه، تصمیم درباره بودجه

  .شودانجام می

  :فرمایدشهید مطهري با اشاره به این مطلب چنین می

در کجا؟ آیا در امري که نصی از قرآن رسیده و تكلیفش روشن است؟ در آنها نیست، بلكه در  <هُمْ وَأمْرُهُمْ شُوَري بَینَ>

 4 .اش نرسیده استمواردي است که حكمی از احكام الهی]در دسترس نیست[ و دستوري درباره

شناختی دین اسالم این است که بیشتر به بیان کلیت قوانین پرداخته و کمتر از شیوه اجرایی قوانین یكی از مسائل زیبایی

گیرند. سرّ هاي جدیدي به کار بسخن به میان آورده است. این کار به شوراها واگذار شده است تا طبق شرایط روز، شیوه

کند و در بعضی مواقع این مطلب در این است که به مرور زمان و با پیشرفت جامعه بشري، نحوه اجراي مسائل تغییر می

هاي امروزي کارآیی ندارد، اما در زمان هاي قدیمی وجود ندارد. براي نمونه، کندن خندق در جنگامكان استفاده از شیوه

 .و در جنگ احزاب موجب پیروزي مسلمانان شدصدر اسالم کارآیی باالیی داشت 

  
 1. 906جعفر سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم؟ص؟، ص. 

 .58البالغه، حكمت نهج .2

 .181همان، حكمت  .3

 .187مرتضی مطهري، امامت و رهبري، ص .4
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 ساالري دينيج( عدالت در نظام مردم

اي ندارند، برتر از دیگر افراد جامعه نیستند و در اجراي قانون با دیگر ، امتیاز ویژهساالري دینیحاکمان در نظام مردم

شود. امام صادق)ع( با افراد برابرند. اگر خالفی از مسئولین سرزد، طبق قانون، مانند بقیه افراد جامعه با آنها برخورد می

جاري کردن قانون و اقامه حدود براي »فرماید: یداري، ماشاره به کالم حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( درباره حكومت

هم قانون اساسی ایران چنین در اصل نوزد 1.«تمامی افراد، حتی افراد نزدیك به حاکم، از وظایف الزم حاکمان است

  :آمده است

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز 

  .نخواهد بود

باید به صورتی ساالري دینی باید توزیع امكانات به تمامی نقاط دور و نزدیك، عادالنه باشد و نبنابراین، در نظام مردم

هاي حكومتی منحصر در ها و اقوام دیگر پیش آید. عالوه بر این پستباشد که شائبه برتري مكان و قوم خاصی، بر مكان

  .افراد و اقوام خاصی نیست و مالك گزینش افراد، لیاقت و کاردانی آنهاست

امل نیاز دارد که در صورت اجتماع آن عوامل، هاي بشري بوده است، البته برقراري آن به چند عهمواره عدالت از آرمان

  .یابدعدالت تحقق می

قرآن کریم برقراري کامل عدالت را به صرف وجود قانون خوب و اینكه حاکمان، پیامبران معصوم و الهی باشند، 

رشد عقالنی داند. به این معنا که مردم آنقدر به داند، بلكه یكی از شرایط اصلی تحقق عدالت را خود مردم مینمی

( از این 05)حدید:  .«تا مردم قیام به عدالت کنند ؛<لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِْسطِ> .محور بشوندرسیده باشند که خود عدالت

کنند. اگر در حكومت حضرت علی)ع( دقت کنیم، این مسئله روشن شود که مردم قسط و عدل را برپا میآیه فهمیده می

هترین حاکمان و نیز قانون بر اساس وحی و شرع الهی و بهترین قوانین بوده است. با این شود. در آن زمان، جزو بمی

هاي حال، عدالت کامل محقق و مستقر نشد. این مسئله به دلیل رشد نیافتن مردم آن زمان بوده است. اگر کسی شكوه

 .ردبالبالغه ببیند، به این مطلب پی میحضرت علی)ع( از مردم آن زمان را در نهج

  
 1. 99813، ح019، ص07وسائل الشیعه، ابواب آداب قاضی، ج. 

 

 گراهاي ماديعدالت در مکتب

داري و کمونیستی ـ هدف اصلی، تولید ثروت بیشتر است و نظام مایههاي سرهاي اقتصادي کنونی ـ نظامدر نظام

الشعاع توسعه اقتصادي آنها بر اساس توسعه هرچه بیشتر اقتصادي بنا نهاده شده است. بنابراین، اخالق و عدالت، تحت

که موجب افزایش تولید  اي تعریف شدهگونهها مفاهیم اخالقی بهاقتصادي و تولید ثروت قرار گرفته است. در این نظام

 1 .و ثروت گشته است و در افزایش محصول کار افراد، تأثیر داشته باشد

کنند، ولی روز رشد اقتصادي پیدا میبهداران حاکم بر جامعه، روزستیم که سرمایهرو، در جوامع غربی بسیار شاهد هازاین

کن شوند، اما در نظام اقتصادي اسالم، توسعه اقتصادي همراه با ریشهکار و فقیرتر میروز بیعده فراوانی از مردم روزبه
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نامه معروفش به مالك اشتر، بخش بسیاري از  کردن فقر است. این مسئله آنقدر اهمیت دارد که امیرالمؤمنین علی)ع( در

بندي اقتصادي دولت نامه را به رسیدگی به محرومان اختصاص داده و به تبیین حقوق این گروه از مردم در بودجه

وَاجْعَلْ لَهُم قِسماً » :فرمایدپرداخته است. حتی حضرت شیوه رسیدگی به این گروه را تعیین کرده است. از جمله می

شود به بهانه رشد اقتصادي، به محرومان نمی 2.«دهب قرار المالبیت از مشخصی قسمت محرومان براي ؛یتِ ماِلكمِنْ بَ

 .ختصاص دادن ردیف بودجه مستقل براي این گروه، ضروري استتوجهی کرد، بلكه اکم

 
 .586مبانی حكومت اسالمی، ص.1

 .59البالغه، نامه نهج .0

 

 ساالري دينيد( اقتصاد پويا در نظام مردم

در نظام اقتصادي اسالم، گردش ثروت در بین همه قشرهاي جامعه جاري است و توده مردم حق مالكیت خصوصی 

  .اي نداردرنج خود است و کسی حق ویژهه این معنا که هر فردي مالك دستدارند، ب

بر اساس آیات قرآن کریم، انتقال ملكیت بین افراد حقیقی و حقوقی باید بر اساس تجارت باشد و در تجارت رضایت 

گر اینكه تجارتی اي کسانی که ایمان آوردید، اموال یكدیگر را به باطل نخورید و تصرف نكنید، م»فرد شرط است. 

 (03)نساء: «. همراه با رضایت طرفین انجام شود

تان را که اموال؛<أَمَْوالَكمُ الَّتِی جَعَلَ الّلهُ لَكمْ قِیاماً > :دانداسالم، مال را ستون فقرات جامعه انسانی و سبب قیام مردم می

 (5نساء: ) .«خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است

ساالري دینی، کسی حق ندارد به بهانه مالكیت خصوصی، به احتكار اجناس مورد نیاز مردم ام مردمهمچنین در نظ

انجامد. احتكار موجب پایین آمدن بپردازد؛ زیرا این کار به فلج شدن بازار و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می

اجناس گران شود، بخشی از جامعه شود. نتیجه این کار، گرانی است. وقتی عرضه و باال رفتن تقاضا می

  .شوددستمیتنگ

داند. از مجموع این اسالم به موضوع فقر حساسیت زیادي دارد و فقرزدایی را وظیفه عمومی حاکمان و مردم می

گیري اقتصادي پررونق توان نتیجه گرفت اگر این قوانین به خوبی در سطح جامعه محقق شود، موجب شكلدستورها می

 1 .کندشود؛ زیرا اسالم مردم را به تولید، کاشت، داشت و برداشت در همه شئون اقتصادي دعوت میو پویا می

اي خاص وت به این دلیل است که مبادا مالكیت و ثروت در دست عدهحساسیت اسالم بر روي گردش صحیح ثر

انحصار پیدا کند. به همین علت اسالم با دو مكتب اقتصادي رایج در جهان )سوسیالیسم و کاپیتالیسم(، اختالف مبنایی 

  .دارد

ها در اختیار دولت قرار یتها و مالكدر نظام اقتصادي سوسیالیسم و دولتی، افراد مالكیت خصوصی ندارند و تمام ثروت

دارد. افراد در چنین نظامی به رشد و ترقی در حوزه اقتصادي امید ندارند و همین مسئله موجب رکود اقتصادي 

  .شودمی
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مداران باید از بین افراد اي دارند و اساساً سیاستداري و کاپیتالیسم غرب، افراد سرمایه و حقوق ویژهدر نظام سرمایه

شود؛ زیرا افرادي که در رأس حاکمیت قرار ها اشكال چنین نظامی ظاهر میانتخاب شوند. بعد از مدت دارسرمایه

دار به صورت ویژه تأمین شود. کنند که مصالح افراد سرمایهریزي میاي برنامهگونهگیرند، شیوه چرخش ثروت را بهمی

اي براي رسیدن ه مردم نگاه ابزاري دارد و آنها را وسیلهداران است و بگو و مجري سرمایهدر این نظام، حاکمیت، سخن

شان ساالریدینی، حاکمان دینی باید شیوه زندگیکه در نظام مردمدهد، درحالیبه مقاصد اقتصادي و سیاسی خود قرار می

لَه جَعلَنی اِماماً اِنّ ال» :فرمایداز اقشار ضعیف جامعه فاصله نگیرد تا با درد محرومان آشنا باشند. حضرت علی)ع( می

به درستی که  ؛لخَِِلْقِه فََفرضَ َعلَی التَّقدیر فِی نَْفسی وَ مَطْعَمی وَ مَشرَبی وَ مَلْبَسی کَضُعفاءِ النّاسِ کَییقتَدي الَْفقیرُ بِفَقري

مراعات  ام و لباسمخداوند مرا امام براي خلق خود قرار داد و به من واجب کرد نسبت به خودم و خوراکم و نوشیدنی

 2 .«کنم، مثل طبقه ضعیف جامعه، تا فقیر هم به من اقتدا کند، به خاطر فقرم

ضعیف، اهمیت بسیاري قائل است، حتی سیره زندگی حاکمان را طوري هاي اقتصادي براي اقشار گیرياسالم در تصمیم

  .دهد که بیشترین آشنایی را با محرومان داشته باشدقرار می

 توسعه اقتصادي

ساالري دینی، یكی از وظایف حاکمان ایجاد زمینه براي توسعه اقتصادي است. شهید مطهري با اشاره به در نظام مردم

خیلی عجیب است! نظهر یعنی »فرماید: چنین می 3،«نُظهِر االصالحَ فِی ِبالدِك» ام حسین)ع(کالم حضرت علی)ع( و ام

 4.«...صالحی که روشن باشد، در شهرهایت به عمل آوریمگیر، اآشكار کنیم، اصالح نمایان و چشم

ادانی و توسعه کشور کاري ندارد، رو، این گمان که حكومت دینی تمام توجهش به نیازهاي معنوي است و به آبازاین

هاي حكومت اسالمی است و در شریعت اسالم گیر، از هدفگمان باطلی است و توسعه اقتصادي، آنهم به صورت چشم

  .طور نیست که این دو مقوله قابل جمع نباشندبه آن توصیه شده است و این

ومان نیست، بلكه باید با عدالت اجتماعی همراه باشد. مسلّم است که توسعه اقتصادي به معناي نادیده گرفتن حقوق محر

ها باشد گونه نیست که توسعه مقدم بر دیگر ارزشاي مطلوب نظام اسالمی است که عادالنه باشد و اینرو، توسعهازاین

 .هاي گوناگون جامعه بینجامدو به فقر گروه

  
 1. 127والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص. 

 .1، ح812، ص1فی، باب سیره االمام فی نفسه، جاصول کا .2

 .818زاده، صشیخ ابومحمد حرانی، تحف العقول، ترجمه: صادق حسن .3

 .61مرتضی مطهري، پیرامون جمهوري اسالمی، ص .4

 

 ساالري دينيهـ( کرامت انساني در نظام مردم

ري دینی است. انسان به سبب منزلت باالیی که دارد، ساالها از تعالیم اساسی در نظام مردمبرخورد کریمانه با انسان

ما  ؛<لَقَدْ کرَّمَْنا بَنِی آدَمَ > :مستحق کرامت و شرافت است و این کرامت را خداوند در وجود انسان نهاده است
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را از (همواره این شرافت و بزرگی در وجود انسان هست تا هنگامی که خود 72)اسراء:  .«آدامیزادگان را گرامی داشتیم

رو، اسالم اجازه تحقیر افراد و اقوام دیگر را به هیچ کس نداده و از این کار نهی کرده این شایستگی محروم کند. ازاین

 (11حجرات: ) .«هیچ قومی، قوم دیگر را مسخره نكند ؛<لَا یسَْخرْ قَومٌ مِّن قَْوم  > :است

یرالمؤمنین علی)ع( در نامه معروفش به مالك اشتر یكی از وظایف حاکم اسالمی محبت کردن به همه مردم است. ام

مهربانی با  ؛وَاشْعِرْ َقلَبك الرَّحمةَ ِللرَّعیةِ... فَإنَّهم صِنفان  اِما أخٌ لَك فِی الدِّینِ أو نَظیرٌ لَك فِی الخَْلقِ» :فرمایدچنین می

تو هستند یا در آفرینش، همانند تواند، ]ولو  اند، یا برادر دینیهمه مردم را پوشش قلب خود قرار ده؛ زیرا مردم دو دسته

 1.«اینكه مسلمان نباشند[

ترین حقوق گونه تبعیض، از شایستهها، بدون هیچها و زمانها در همه جامعهاز نظر حضرت علی)ع(، همه انسان

و « عامه»و « رعیت»، «ناس»برخوردارند. محتواي فرمان حضرت به مالك اشتر به روشنی بر این معنا داللت دارد. کلمه 

  .بیان مشابهت مردم در خلقت، همه گویاي این واقعیت است

قوام گوناگون و زن و مرد، بدون تبعیض برخورد کرده است. اسالم با هرگونه تبعیض نژادي و جنسی مخالف است و با ا

ساالري دینی، تمامی شهروندان، با هر عقیده و مذهبی، حق رأي دارند و بنا بر اصل بیستم قانون اساسی از در نظام مردم

مایت قانون حقوق شهروندي برخوردارند. در این اصل چنین آمده است: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یكسان در ح

 .قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردارند

  
 1. 59ه، نامه البالغنهج. 

 
 
 

 ساالري دينيآزادي بيان و عقيده در نظام مردم

توان به صرف ساالري به رسمیت شناخته شده، آزادي عقیده است. هیچ کس را نمیاز جمله حقوقی که در نظام مردم

ز اي مؤاخذه کرد. این سیره در حكومت حضرت علی)ع( کامالً مشهود است. نقل شده است که یكی اداشتن عقیده

کنم کنم، در نماز به تو اقتدا نمیاز تو اطاعت نمی»احترامی به حضرت گفت: خوارج برحضرت علی)ع( وارد شد و با بی

آن « زنی. کنی و بر خود ضرر میبا این روش بر خالف دین عمل می»امام علی)ع( به او فرمود: «. دارمو تو را دشمن می

تا عمل خالفی از او صادر »خواستند او را دستگیر کنند، اما امام فرمود: م میمرد با تندي از مسجد خارج شد. یاران اما

 1 .«توانیم آزادي او را محدود کنیمنشده ]و صرفاً عقیده باطل دارد[ نمی

ساالري دینی ارزش واالیی دارد و اگر این آزادي وجود نداشته باشد، زمینه رشد فكري فرهنگی آزادي بیان در نظام مردم

یابد که تبادل اندیشه صورت بگیرد. در چنین رود؛ زیرا بالندگی فكري زمانی تحقق میدر جامعه اسالمی از بین می

آید. قرآن کریم شنیدن نظرهاي گوناگون و پیروي م برتر و اندیشه درست به وجود میفضایی زمینه روشن شدن کال

فَبَشِّرْ عَِبادِ الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَِئك الَّذِینَ هََداهُمُ اهللُ وَأُوْلَئِك >.داندکردن از بهترین آنها را ارزش می
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کنند، شنوند و از نیكوترین آنها پیروي میپس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می ؛<لَْبابِ هُمْ أُوْلُوا الْأَ

 (16و  17زمر: ) .«آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند

 08ري ایفا کنند. در اصل توانند با طرح کردن نظرهاي گوناگون، نقش اثرگذاساالري دینی، میمطبوعات در نظام مردم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسالم یا حقوق »قانون اساسی چنین آمده است: 

  .«عمومی باشد

البته آزادي بیان و قلم مطلق نیست، بلكه در جاهایی که هدف، توطئه و براندازي حكومت باشد، جاي تساهل و تسامح 

رو، امام علی)ع( به مجرد اینكه خوارج امنیت اجتماعی را بر هم زدند، شیوه مدارا با آنها را تغییر داد و به نیست. ازاین

  .مبارزه با آنان پرداخت

  :کندشهید مطهري با اشاره به آزادي بیان، حدود آن را چنین مشخص می

شرط آنكه نخست عقیده و مرام خویش را صاف  مخالفان در ابراز عقیده و مرام خویش از آزادي کاملی برخوردارند، به

 2 .و پوست کنده ابراز کنند و به آن رنگ شرعی و اسالمی نزنند و دوم در مقام توطئه و سرنگونی نظام اسالمی بر نیایند

نباید به بهانه آزادي بیان، فریب، دروغ و شایعه در جامعه انتشار پیدا کند؛ زیرا چنین مطالبی موجب گمراهی مردم 

  .شود و قطعاً از نظر عقال، مذموم و توجیه ناپذیر استمی

اي که در برخی موارد به نقض حقوق گونهد، بهداننهاي لیبرالی غرب، گستره آزادي فردي را بسیار وسیع میامروزه نظام

هاي هاي مذهبی و آزاديهاي لیبرالیستی، عمیقاً به تسامح و تساهل، آزاديها بنابر ارزششود. غربیدیگران منجر می

اي سیاسی هاي غربی، بیشتر جنبه شعاري به خود گرفته و به حربهاما متأسفانه این ارزش 3 اندیشه و بیان، باور دارند،

رو، در چند دهه اخیر، به بهانه آزادي بیان، شاهد هاي غربی تبدیل شده است. ازاینبرد اهداف شوم دولتبراي پیش

ایم. با وجود این، بسیاري از اندیشمندان غربی هاي بزرگی به اسالم و پیامبر اکرم؟ص؟ بودهسبت دادن دروغها و نتوهین

 4 .بر این باور بودند که بنابر اصول آزادي بیان، باید در برابر این حوادث تساهل ورزید

اند میان ها نتوانستهبرد. هنوز بسیاري از غربیمیماندگی فكري و فرهنگی غرب پیبا توجه به این مسائل، انسان به عقب

مذهبی و قومی را فراهم  هايور شدن جنگو توهین به ادیان و مذاهب فرق بگذارند و با این اعمال زمینه شعله آزادي

 .کنندمی

 
 1.125محمد دشتی، الگوهاي رفتاري امام علی؟ع؟ )مسائل سیاسی(، ص. 

 .196حكومت دینی از منظر شهید مطهري، ص .2

 .088احمد واعظی، حكومت اسالمی، ص .3

 .55نامه دین ارتباطات و رسانه، ترجمه: رضا بهار، صدانیل استوت، برگزیده دانش .4

 

 ساالري دينيو( مشروعيت احزاب در مردم
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پردازند و با گرایی نیروهاي پراکنده میدهی و هماحزاب سیاسی، با تربیت و رشد نیروهاي کارآمد، به سازمان

ها و بخشند. این احزاب با انعكاس مشكلدهی افكار عمومی سرعت میگیري در مقاطع سیاسی مختلف، به شكلموضع

کنند. هاي آن کمك میتر شدن تصمیمگیرند و به پختههاي دولت را میرويه حاکمان، جلو کجهاي مردم بخواسته

 08ساالري دینی، فعالیت احزاب را مشروع دانسته و براي آنها حقوقی تعریف کرده است. در اصل رو، نظام مردمازاین

  :قانون اساسی چنین آمده است

هاي دینی شناخته شده، آزادند، مشروط بر هاي اسالمییا اقلیتنفی و انجمنهاي سیاسی و صها، انجمناحزاب، جمعیت

اینكه اصول استقالل، آزادي، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوري اسالمی را نقض نكنند. هیچ کس را 

، در جمهوري توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یكی از آنها مجبور ساخت. با توجه به این قانوننمی

پردازند. این فعالیت تا زمانی که هاي سیاسی گوناگون با خطوط فكري مختلف، به فعالیت سیاسی میاسالمی ایران، گروه

  .در چارچوب شرع و قانون باشد، مشروعیت دارد

یكی از  در این فصل، بر وحدت ملی تأکید شده و احزاب را از بر هم زدن وفاق ملی بر حذر داشته است. متأسفانه

گرایی و تالش براي منافع حزبی است. این مسئله، در بسیاري از موارد موجب تفرقه و بر هم هاي احزاب، قبیلهآفت

شود و به خواهی گروهی خاص تبدیل میدر بسیاري از موارد نیز احزاب به محل سهم 1 .شودزدن وحدت ملی می

رو، در جاي اینكه دنبال منافع ملی و رفع مشكالت مردم باشند، در پی منافع حزبی و رفع مشكالت خود هستند. ازاین

د. احزاب آزادي مطلق ندارند و باید بر اساس گیراي براي حفظ وفاق ملی صورت میساالري دینی، دقت ویژهنظام مردم

 .شرع مقدس و قانون اساسی فعالیت کنند

  
 1. 130، صعبدالحسین خسروپناه، جامعه مدنی و حاکمیت دینی. 

 

 ساالري دينيهاي معنوي در نظام مردمگويي به نيازز( پاسخ

هاي مختلفی بروز یكی از نیازهاي فطري بشر، نیاز به عبادت و میل به پرستش است. این مسئله در طول تاریخ، به شكل

ساالري دینی، با توجه به الهی ماند. نظام مردپرست شدهجا از این غریزه، بتکرده و حتی عده زیادي به دلیل استفاده نابه

هاي الهی خدمت به خلق، عبادت بزرگی بودن آن، محلی براي رشد معنویت و عبودیت است؛ زیرا بر اساس آموزه

رو، تمام کسانی که به نوعی کارگزار حكومت الهی باشند، ولو اینكه اعمال عبادي، مانند رکوع و شود. ازاینمحسوب می

غول عبادتند. امیرالمؤمنین علی)ع( در نامه معروف خود به مالك اشتر، با یادآوري عبادت بودن سجود انجام ندهند، مش

وَ إنْ کَانَتْ ُکلّها » :پردازداعمال کارگزاران حكومتی در نظام اسالمی، به تبیین شروط عبادي بودن اعمال کارگزاران می

اي مالك در نظام اسالمی با حفظ دو رکن، همه کارهاییك کارگزار عبادت  ؛یةهللِ إذا َصلُحتْ فِیها النّیةُ وَ َسلُمَتْ مِنها الرَّع

  .«. خدمت به مردم0نیت صالح؛  .1 1 :است

ساالري دینی، عبادت بودن اعمال کارگزاران حكومت است. این مسئله براي رشد هاي خاص نظام مردمیكی از ویژگی

  .آوردمعنویت زمینه مناسبی فراهم می
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رو، بهترین شیوه کند. ازاینمعنویت و ایمان در آیات و روایات، امري قلبی تلقی شده است که در گفتار و کردار بروز می

ویت در جامعه، بسترسازي فرهنگی است؛ زیرا معنویت و ایمان از مقوالتی نیستند که به وسیله براي نفوذ ایمان و معن

اي که به اجرا شدن فرهنگ دینی در جامعه دارد، قانون در بین افراد ایجاد شوند. با این حال، اسالم به دلیل اهتمام ویژه

د. توجه ویژه به امر به معروف و نهی از منكر، از گیراي در نظر میدر سطح اجتماع براي رشد معنوي، تدابیر ویژه

اي که مفاسد گوناگون علنی باشد، راهكارهاي اجتماعی اسالم، براي نهادینه شدن معنویت در جامعه است. در جامعه

 فضا براي رشد معنویت بسیار کم است. بنابراین، نظام مردساالري دینی براي اجرا کردن امر به معروف و نهی از منكر،

  .کنداي دارد و بر اساس مراتب امر به معروف و نهی از منكر، در سطح جامعه با مفاسد مبارزه میبرنامه ویژه

هاي شاخص معنوي در هاي امر به معروف براي رشد معنوي مردم، معرفی الگوهاي مشخص و چهرهیكی از نمونه

شود که به گفتار بسنده نشود و در مرحله عمل نیز سطح جامعه است؛ زیرا زمانی بهترین نوع امر به معروف محقق می

و تشویق مردم به انجام آن، زمینه بازدارندگی اجتماعی و کاهش جرم و  هاي عینیبه اثبات برسد. با تبلیغ این نمونه

ساالري دینی، که در هاي ممتاز مردمشود. یكی از ویژگیآید و موجب افزایش گرایش به معنویت میجنایت پیش می

 .داري درسطح جامعه استشود، مهیا کردن شرایط براي رشد معنویت و دینهاي حكومتی کمتر دیده میدیگر نظام

  
 1. 59البالغه، نامه نهج. 

 

 ساالري دينيح(اقتضائات زمان و مردم

شناس بودن و آگاهی کامل از مصالح یكی از مسائل بسیار مهمی که الزم است حاکمان از آن آگاهی داشته باشند، زمان

یابد که یك موضوع ابعاد گوناگونی داشته باشد و مصالح آن با هم تزاحم نظام اسالمی است. زمانی این مسئله اهمیت می

  .کنند

قدر قوي باشد که بتواند مسائل را از هم تفكیك کند و مسئله اهم را از مسلّم است حاکم اسالمی باید از جهت علمی آن

رو، در مباحث گوناگون، متخصص بودن حاکم اسالمی در احكام دینی، از ارکان نظام مهم تشخیص دهد. ازاین

گونه اصطكاکی با که در سطح جامعه پیاده نشده باشند، هیچ شود. احكام خداوند تا زمانیساالري دینی شمرده میمردم

شود. این به آن رسد، دچار اصطكاك میهم ندارد و هر کدام جایگاه خاص خود را دارد، اما وقتی به مرحله اجرا می

مت کنند. براینمونه در احكام اسالمی، وجوب نجات غریق و حرمعنا نیست که برخی احكام، بعضی دیگر را نقض می

هاي خاص خود را دارد و هیچ کدام دیگري را نفی اند که هر کدام مصلحتاجازه از ملك غیر، دو حكم شرعیعبور بی

کند، اما هنگام عمل ممكن است دچار تزاحم شوند و هر دو حكم مذکور قابل اجرا نیست؛ زیرا اگر بخواهیم از نمی

گر بخواهیم غریق را نجات دهیم، باید بدون اجازه وارد ملك انجامد و اصاحب ملك اجازه بگیریم، به مرگ غریق می

 1.اي جز عمل به دستور اهم و ترك دستور مهم نداریمدیگري شویم. در چنین مواردي، چاره

گیرند سِر اینكه متخصصین در بسیاري از مسائل با هم اختالف دارند، در این است که تمام جوانب مسئله را در نظر نمی

دانند کدام مسئله ضروري و داراي مالك اهم است. براي نمونه، مجتهدي یا به همه جوانب مسئله احاطه دارند، ولی نمی
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هاي صهیونیستی اطالعی ندارد، قاعدتاً با توجه به حالل بودن محصوالت زرگ با کارتلکه از روابط پنهان یك شرکت ب

گوید این خرید و دهد، اما مجتهدي که از این موضوع باخبر است، میآن شرکت، به جواز معامله با آن شرکت حكم می

آگاهی به زمان، از  شود پس اشكال دارد. بنابراین،فروش سبب تقویت دولت غاصب و ظالم صهیونیستی، می

 .ترین شروط حاکم اسالمی استاساسی

  
 1. 085والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص. 

 

 احکام اوليه و ثانويه _يك

شود، خداوند براي آن بدلی قرار داده است؛ زیرا اگر آن واردي درست عمل کردن به حكم خاصی، ناممكن میدر م

آید اش مكلف شدن به امر غیر مقدور است که نزد عقال امري قبیح به شمار میحكم اول به قوت خود باقی باشد، الزمه

شخصی نتواند وضو بگیرد، باید تیمم کند یا اینكه بنابر  کردنی قبیح است. مثل اینكه اگرو از شارع حكیم چنین تكلیف

کند و خوردن حكم اولیه خوردن گوشت خوك حرام است، اما اگر شرایط اضطراري پیش آمد، حكم ثانوي پیدا می

شود. همین حالت در مسائل حكومتی هم وجود دارد و گاهی به دلیل اضطرار، احكام اولیه گوشت خوك حالل می

شود. در این موارد نیز خداوند عمل د. گاهی جاري کردن احكام اولیه موجب عسر و حرج شدید میشوتعطیل می

  .نكردن به احكام اولیه را جایز شمرده است

کند و با تغییر موضوع، شود، بلكه به دلیل عوض شدن شرایط، موضوع مسئله تغییر میبنابراین، حكم خدا تعطیل نمی

  .شودحكم عوض می

 

 وعات جديد عصر حاضرموض _دو

گذارد، تعیین کرده است. اگر خدا ها اثر میخداوند براي رستگاري بشر همه مسائلی را که در سعادت و شقاوت انسان

رفت؛ زیرا هدف از داد، فلسفه خلقت بشر زیر سؤال میاین هدایت را به وسیله قرآن و اهل بیت؟عهم؟ انجام نمی

ت است. با این حال، مسائلی وجود دارد که شرع مقدس در آن حكمی ندارد یا با خلقت رسیدن به کمال و مقام عبودی

مرور زمان مسائلی به وجود آمده که در عصر پیامبر و معصومین وجود نداشته است. براي مثال، عقد بیمه از عقود 

بینی و قواعدي کلی شگونه موارد، پیجدیدي است که در زمان معصومین)به شكل امروزي(نبوده است. اسالم براي این

  .کنندوضع کرده است. فقها با استناد به این قواعد کلی، احكام و مسائل جدید را مشخص می

گاهی مسائلی وجود دارد که اسالم درباره آنها ساکت است و آن را تابع شرایط زمان و مكان دانسته است. مثل اینكه 

ها و پذیرند و اینگونه نیست که براي همه زمانیرا این امور تحولساختار حكومت یا شیوه اجراي قوانین چگونه باشد؛ ز

  .اي خاص قابل اجرا باشدها نسخهمكان

مسئله تفكیك قوا در فقه اسالمی، نظیر معامالت، تابع زمان و مكان است. اینكه اتحاد »فرماید: اهلل مصباح یزدي میآیت

شناسی بنابراین، الزم است مسائل جایگاه 1.«معه در هر زمان استقوا اعمال گردد یا تفكیك قوا، مربوط به مصلحت جا
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عصر حاضر؛ زیرا هر کدام احكام خاص خود و مشخص شود که جزو احكام اولیه و ثانویه است یا از موضوعات جدید 

 .هاي واهی، احكام قطعی اسالم را تغییر داد یا از اجراي آن سر باز زدشود به بهانهرا دارند و نمی

  
 1. 182محمدتقی مصباح یزدي، فلسفه سیاست، ص. 

 

 هاي مختص به جهان اسالمظرفيت 2

 زير فصل ها

 الف( سنت نصرت حق

 ب( آینده روشن جهان اسالم

 ج( آموزه نفی سلطه کافران

 د( ظرفیت سیاسی احكام اسالم

 ساالري دینیهـ( هویت سیاسی مردم در نظام مردم

 ساالري دینیو( جلوگیري از استبداد در نظام مردم

 المللساالري دینی و روابط بینز( مردم

 

 الف( سنت نصرت حق

فرماست. هاي تغییرناپذیر الهی صورت گرفته و قوانین تغییرناپذیري بر این جهان حكمآفرینش مخلوقات بر اساس سنت

نان وعده داده است که در اهداف ها، سنت دفاع از مؤمنان است. خداوند به همه مؤمنان و مسلمایكی از این سنت

؛ به درستی که خداوند از کسانی که <إِنَّ اللّهَ یدَاِفعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا>:ایمانی، آنان را تنها نگذارد و از آنها دفاع کند

 (96حج: ) .«کنداند دفاع میایمان آورده

ادي بپردازیم، بلكه طبق آیات قرآن، ابزار مادي که گونه نیست که براي رسیدن به اهداف الهی، صرفاً به محاسبات ماین

دهد گرمی میدر دست مؤمنان قرار دارد، چندین برابر ابزار مادي کافران بازدهی دارد. خداوند در این آیه به پیامبرش دل

امت از شما، در برابر کافران هرگاه بیست نفر با استق ؛<إِن یكن مِّنكمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یغْلِبُواْ مِئََتینِ > :فرمایدو می

اي دیگر خدا علت پیروزي مؤمنان را صبر و استقامت آنان (در آیه85)انفال:  .«کنندبایستد، بر دویست نفر غلبه می

 (159بقره: ) .«به درستی که خداوند با صابرین است ؛<إِنَّ اللّهَ مََع الصَّابِرِینَ > :داندمی

اي سیاسی، اجتماعی و نظامی، نباید صرفاً به شمار افراد و مقدار امكانات نگاه کرد، هبا توجه به این آیات، در تحلیل

ترین شرط، صبوري، هایی دارد. اساسیبلكه خداوند به مؤمنان وعده پیروزي داده است. البته این وعده الهی شرط

  .پایداري و پافشاري بر اصول براي رسیدن به اهداف الهی است

ساالري دینی براي استقرار ساالري دینی، تالش در جهت هدفی ایمانی است؛ زیرا مردمردمتالش براي برپایی م

رو، باید به صورت ویژه، بر وعده نصرت الهی توجه کرد و نباید حكومت، بر اساس دستورهاي الهی تأکید دارد. ازاین
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ساالري اي برپایی حكومت الهی و مردمها و امكانات تبلیغاتی غرب را خورد. امكانات مسلمانان برفریب غوغاساالري

فَلَن > :هاي ظالم است. با وجود این، سنت تغییرناپذیر الهی بر نصرت مؤمنان قرار دارددینی کمتر از امكانات دولت

  (89فاطر: ) .«هرگز براي سنت خدا تبدیلی نخواهییافت ؛<تَِجدَ لسنت اهلل تبدیالً 

 

 ب( آينده روشن جهان اسالم

کند که در سرنوشت پیشینیان سیر کشیده است و همه را دعوت میینده روشنی را براي مسلمانان به تصویر قرآن کریم آ

قَدْ َخلَتْ مِن قَبْلِكمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی األَْرضِ َفانُْظرُواْ کیفَ کانَ > :کنندگان را ببینندکنند و عاقبت بد و هالکت تكذیب

هایی وجود داشت، پس در روي زمین گردش کنید و ببینید سرانجام تكذیب از شما سنتپیش  ؛<عَاقَِبةُ الْمُكذَّبِینَ

ها هاي ظالم است. در واقع، این حكومت( این تذکر قرآن، هشداري به حكومت197)آل عمران: «!کنندگان چگونه بود؟

هاي بسیاري داده و این امر عدهرا به نابودي تهدید کرده است. عالوه بر این، قرآن کریم براي برقراري حكومت الهی و

وَلَقَدْ کَتبْنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکرِ أَنَّ اْلأَرْضَ یرِثَُها عِبَادِي > :اي مهم )حتی در ادیان سابق( دانسته استرا مسئله

( 125)انبیا:  .«د شدام وارث )حكومت( زمین خواهندر زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم بندگان شایسته ؛<الصَّاِلحُونَ 

دهند، هاي ظالم و همچنین وعده الهی بر اینكه پرهیزکاران حكومت الهی تشكیل میدر معرض نابودي بودن حكومت

  .ظرفیت بزرگی براي جهان اسالم است

ن داد. ایشان در جمله معروف خود، چنیامام خمینی؟ره؟ با توجه به اهمیت این موضوع، همیشه به مسلمانان امید می

نشاند. اسالم، موانع بزرگ داخل و خارج ها را به خاك مذلت میگویم اسالم، ابرقدرتمن با اطمینان می»فرماید: می

 1 .«محدوده خود را یكی پس از دیگري برطرف و سنگرهاي کلیدي جهان را فتح خواهد کرد

ساالري دینی، زمینه مناسبی دارند. در دنیاي امروز، جنگ مسلمانان با توجه به این آینده روشن، براي برقراري مردم

یه امیدواري در بین هاي گوناگون، حفظ روحها، در جنگبدیل تبدیل شده و بیشترین توجه دولتروانی به سالحی بی

ترین ارکان پیروزي آنهاست، خصوصاً رو، امیدوار کردن مسلمانان به آینده، یكی از اساسینیروهاي خود است. ازاین

 .ها در قرآن کریم آمده و شكی در محقق شدن آنها وجود نداشته باشدزمانی که این وعده

  
 1. 905، ص02صحیفه نور، ج. 

 

 ج( آموزه نفي سلطه کافران

هاي مختلف کافران عالوه بر اینكه از جهت منطق و استدالل تهی هستند و برهانی براي کفرشان ندارند، در عرصه

بینیم، به این دلیل است هاي مختلف بر مسلمانان پیروز میبرتري ندارند و اگر آنها را در عرصهاجتماعی نیز بر مسلمانان 

کنند و وظایف خویش را به کلی که بسیاري از مسلمانان، مؤمن حقیقی نیستند و راه و رسم ایمان را رعایت نمی

 1.اندفراموش کرده

هاي برتري مسلمانان، برتري حقوقی است. فقها در مسائل مختلف با استناد به آیه نفی سبیل بر تسلط یكی از عرصه
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این آیه عمومیت دارد و خداوند هرگونه سلطه کافران بر مؤمنان را نفیكرده 2.اندنیافتن کافران بر مؤمنان تأکید کرده

 .«هرگز کافران را بر مؤمنان، تسلطی نداده است و خداوند ؛<وَلَن یجْعَلَ اللّهُ ِللْكافِِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَِبیالً> :است

(بنابراین، بر مسلمانان الزم است این آموزه قرآنی را به بهترین شكل محقق کنند و پایه هرگونه استیالي 181)نساء: 

  .هاي بسیاري براي تحقق داردکافران را از بین ببرند. البته این هدف مقدس، زمینه

وَمَا خَلَقَْنا السَّمَاوَاتِ وَاألَْرضَ وََما بَینَهُمَا > :هدف، استواري جهان بر اساس حقیقت استهاي تحقق این یكی از زمینه

( از آنجاییكه کفر حقیقتی 65)حجر:  .«ما آسمان و زمین و آنچه بین این دو هست را جز به حق نیافریدیم ؛<إِالَّ بِالَْحقِّ 

در معرض نابودي است. قرآن کریم، باطل را به کف روي آب ندارد و بر خالف اصول بنیادي آفرینش جهان است، 

رود و پس به درستی که کف آب از بین می؛<فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیذْهَبُ جَُفاء> :تشبیه کرده و آن را محكوم به فنا دانسته است

پایدار است و رحمت (از این جهت، کفر و اهداف کفرآمیز، نا17)رعد:  .«شودشود و به بیرون آب پرتاب میفانی می

 .شود که در پی از بین بردن استیالي کافران هستندالهی شامل کسانی می

  
 1. 175، ص8تفسیر نمونه، ج. 

 .همان .2

 

 د( ظرفيت سياسي احکام اسالم

بعاد رساند که این احكام عالوه بر ابعاد فردي، داراي ابررسی دقیق احكام اسالم، هر شخص منصفی را به این نتیجه می

شود. رو، التزام کامل به احكام اسالم، بدون عمل به احكام اجتماعی آن، محقق نمیاجتماعی و سیاسی نیز هستند. ازاین

  .پردازیماجتماعی بعضی از ابواب فقهی می _براي روشن شدن بیشتر این مطلب، به بررسی ابعاد سیاسی

 حج _يك

آیی عظیم، عالوه بر گیرد. این گردهمکه در موسم خاصی صورت میترین گردهمایی ساالنه مسلمانان است، حج بزرگ

ترین پیام سیاسی حج، آنكه داراي ابعاد فردي و عبادي است، ابعاد سیاسی و اجتماعی گوناگونی دارد. اولین و بزرگ

ظیم، در شود. اینكه جمعیتی عروح میالملل است. بدون اتحاد، اعمال حج بیوحدت کلمه مسلمانان در عرصه بین

پارچگی آنهاست. به عالوه برائت از مشرکین، از اعمال دهند، نماد بزرگی از یكزمانی مشخص، عمل واحدي انجام می

سازد و به تمام مظلومان عالم، هاي کافر را به خوبی محقق میحج است. این شعار سیاسی، مرزبندي مسلمانان و دولت

  .دهدبستگی میپیام هم

 اموال حکومتي_دو

شوند و ها، معادن عظیم نفت، گاز و طال و دریاها، جزو انفال محسوب میاز نظر اسالم اراضی موات )احیا نشده(، کوه

هاي کالن، صرف منافع عمومی و در جهت اهداف سیاسی و اجتماعی اسالم خرج این اموال و بودجه 1 .ملك حكومتند

  .شودمی

هاي عمومی... در اختیار حكومت اسالمی است تا بر طبق مصالح عامه انفال و ثروت»در قانون اساسی چنین آمده است: 
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 2 .«نسبت به آنها عمل نماید

 .اجتماعی اسالم، به تشكیل حكومت و تسلط بر منابع عمومی منوط است _مسلّم است اجراي این حكم اقتصادي

 
 1. 170والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص. 

 .85اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل قانون  .2

 

 دفاع و احکام جهاد _سه

یكی از احكام اسالم، دفاع در برابر هجوم کافران است. دفاع کردن بر همه واجب است؛ خصوصاً زمانی که خطر از بین 

ع، امري ضروري ساالري دینی آمادگی براي جهاد و دفارفتن اصل اسالم وجود داشته باشد. عالوه بر این در نظام مردم

  :قانون اساسی چنین آمده است 151است. در اصل 

کمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ الَ وَأَعِدُّواْ َلُهم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة  وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُْرهِبُونَ بِهِ َعدُوَّ اللِّه وَعَدُوَّ>به حكم آیه کریمه 

هاي هر نیرویی در قدرت دارید براي مقابله با آنها )دشمنان( آماده سازید و )همچنین( اسب ؛<مْ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُ

، تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترساند و )همچنین( گروه دیگري غیر از اینها را که شما ورزیده

کشور، بر طبق موازین اسالم، برنامه و امكانات شناسد. دولت موظف است براي همه افراد شناسید و خدا آنها را مینمی

اي که همه افراد، بتوانند از کشور و نظام جمهوري اسالمی ایران، مسلحانه دفاع کنند، گونهآموزش نظامی فراهم کند؛ به

 (82انفال: ) .ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد

ساالري دینی، تعطیل صلح، در صورت تشكیل نشدن حكومت مردممسلّم است، احكام دفاع، جهاد، اعالن جنگ و 

  .بردار نیستشود. این در حالی است که قبالً اثبات شد که احكام اسالمی تعطیلمی

 قضاوت _چهار

یكی از بارزترین احكام سیاسی اسالم، احكام قضاوت است؛ زیرا قضاوت بر مبناي احكام اسالم، در تمام دعواهاي 

دهنده دعواهاي سیاسی است. طبق احكام اسالمی، قاضی قرار دادن کسی دارد و به عبارت دیگر فیصله سیاسی جایگاه

 .کند، حرام است و حكم او، اگرچه مطابق حق باشد، حكم طاغوت استکه بر مبناي کتاب و سنت داوري نمی

خواهند براي داوري نزد طاغوت و حكام باطل بروند می ؛<واْ بِهِیرِیدُونَ أَن یتََحاکمُواْ إِلَی الطَّاغُوتِ وََقدْ ُأمِرُواْ أَن یكفُرُ>

 (82نساء: ) .«با اینكه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند

رو، قضاوت داراي شئون مختلفی است و در همه اختالفات اقتصادي، سیاسی، نظامی و اجتماعی، حضور فقهی ازاین

  .دارد

 داري بدون ربابانك_پنج

هاي وحیانی حرام بوده رباخواري در شمار کارهایی است که خداوند به آن وعده آتش داده و در همه ادیان الهی و کتاب

ربا، حرامی است که همه پیامبران و  ؛وَ هُو مُحَّرم عَلَی لِسانِ کُلِّ َنبی وَ فِی کُلِّ کِتاب » :فرمایداست. امام رضا)ع( می

 1.«انددانستههاي آسمانی آن را حرام کتاب
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تعابیري مثل،  2 .رباخواري به اجماع همه فقها حرام است و در متون دینی به شدت با این مسئله برخورد شده است

تر بودن رباخواري از زناي با محارم، از جمله تعبیرهایی است که در اعالن جنگ ربا خوار با خدا و رسولش و پست

  .آن را یافتتوان نمونه کمتر حرامی می

اي که سرمایه ثروتمندان رو به افزایش و گونهشود، بهفرهنگ رباخواري سبب ایجاد فاصله طبقاتی بین افراد جامعه می

گذاري در متر به سمت سرمایهداران کشود سرمایهرود. همچنین رباخواري سبب میدستان رو به کاهش میسرمایه تهی

حل سادهسودآوري بر اساس ربا، مانع از رونق گرفتن تولید و کسب و کار بشوند. مسلّم است بخش تولید بروند و با راه

هاي صنعتی ـ تولیدي را تحمل گذاري در بخشوقتی سودآوري بر اساس ربا در جامعه رواج یابد، کسی سختی سرمایه

هاي تولیدي، بسیاري گونه که با نبود سرمایه در بخششود. اینند سبب رکود و مردگی جامعه میکند. ادامه این رونمی

ها و مفاسد اقتصادي و منجر کاريساز بسیاري از بزهکاري در جامعه زمینهدهند. رواج بیاز افراد کار خود را از دست می

  .شودهاي فرهنگ و اجتماع میبه متالشی شدن پایه

هاي غربی به تأسیس با وجود مخالفت بسیاري از اندیشمندان با پدیده رباخواري، پس از رنسانس، کشورمتأسفانه 

هاي رباخوار پرداختند. این مسئله موجب گسترش فرهنگ رباخواري در غرب و کشیده شدن آن به کشورهاي بانك

سوز رباخواري گرفتار نباشد. بالي خانمان توان یافت که در داماي را میاسالمی شد، به طوري که امروزه کمتر جامعه

توان مسئله مبارزه با ربا را که اسالم بسیار روي آن تأکید کرده است، به صورت فرهنگی متعالی و بشري به جهان می

ساالري دینی، بستر مناسبی براي دوري از دین الگوسازي کرد. ایجاد نظام مردممعرفی کرد و حتی آن را در کشورهاي بی

داري بدون ربا، زمینه رشد و هایی به عنوان بانكتوانند با تأسیس بانكن گناه بزرگ است. کشورهاي اسالمی میای

 .شكوفایی اقتصادي جوامع مسلمان را فراهم کنند

 
 1. 99، ح101، ص122محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج. 

 .5هاي گریز از آن، صسید محمدحسن علوي، ربا و راه .2

 

 ساالري دينيهويت سياسي مردم در نظام مردم هـ(

رو، جامعه اسالمی مسلمانان در اولین تجربه سیاسی خود در صدر اسالم، حكومت اسالمی تأسیس کردند. ازاین

پارچگی جهان اسالم هاي خاصی با دیگر جوامع پیدا کرد. واژه امت در قرآن از مفاهیم سیاسی است که به یكمرزبندي

دهنده تأکید ویژه اسالم بر وحدت کلمه گرا و نژادگرا، نشانهاي قبیلهبه کار بردن این واژه در برابر واژه1.اشاره دارد

وَإِنَّ هَذِهِ > :داندپارچگی امت اسالم را در توحید و یگانگی خداوند میریم معیار اصل یكمسلمانان است. قرآن ک

پارچه است و من پروردگار شما هستم، پس به درستی که این امت شما، امتییك ؛<أُمَّتُكمْ ُأمَّةً وَاحِدَةً وَ َأنَا رَبُّكمْ َفاتَّقُونِ

 (50مؤمنون: ) .«از من پروا دارید

هاي ناسیونالیستی است که بر هویت ملی ه توحید، محور پیوند اجتماعی مسلمانان است و این برخالف نگرشایمان ب

بندي شهروندان، در رو، در دستهکند. ازاینوجو میکنند. اسالم محور هویت سیاسی را در باورهاي دینی جستتأکید می
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شوند، نه بر اساس نژاد، قبیله و ملیت. امام فار تقسیم میهاي مسلمانان، اهل کتاب و کجامعه اسالمی، مردم به دسته

گرایی بر خالف اسالم است. اسالم آمده است که همه به یك ملی»فرماید: خمینی؟ره؟ با اشاره به این اصل چنین می

 2.«...نحو به آن نظر بكند، همه جوامع

گرایی در اسالم، جلوگیري از طرح استعماري تفرقه میان مسلمانان است. هویت سیاسی افراد، در جامعه علت نفی ملی

اسالم بر امت واحده تأکید کرده  گردد و مسلمانان یك پیكر واحدند. با وجود اینكهاسالمی، به عقاید دینی آنها باز می

شوند و طبق موازین اسالمی، رعایت حقوق آنها است، پیروان دیگر ادیان الهی نیز شهروندان جامعه اسالمی محسوب می

اسالم با اقلیت همیشه به طور »فرماید: ها، چنین میالزم است. امام خمینی؟ره؟ با تأکید بر رعایت عدالت درباره اقلیت

ها جزئی از ملت ما ه طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و اینها هم مثل سایر اقلیتانسانی، ب

 3 .«هستند

آمیز میان اقوام مختلف را فراهم آورده و یت عدالت میان تمام اقشار جامعه، زمینه زندگی مسالمتاسالم با تأکید بر رعا

 .اساس مانند قومیت جلوگیري کرده استهاي بیبر اساس باورهاي دینی، از شكاف میان جامعه اسالمی، بنا بر مالك

 
 1. 913رضا بهروز لك، جهانی شدن و اسالم سیاسی در ایران، صغالم. 

 .112، ص10صحیفه نور، ج .2

 .37، ص5همان، ج .3

 

 ساالري دينيو( جلوگيري از استبداد در نظام مردم

هاي درونی متمرکز ساالري دینی، بیشتر روي مالكروي حاکمان، در نظام مردمکجاسالم در جلوگیري از استبداد و 

روي و عدم هاي شخصی حاکم، نقش اصلی را در کجاست تا نظارت بیرونی. این دو امر مكمل یكدیگرند، اما ویژگی

ردي را به عنوان حاکم انتخاب توانند هر فساالري دینی، مردم نمیکند. به همین دلیل، در نظام مردمروي او بازي میکج

کنند؛ زیرا در تاریخ موارد بسیاري وجود دارد که مردم درست انتخاب نكرده و افراد ناالیق را در رأس امور کشور قرار 

  .اندداده

اگرچه حكومت معصوم، مطلوب اولیه همه مسلمانان است، در شرایط حاضر جز انتخاب حاکمان، بر اساس ضوابط 

ساالري با قرار دادن یك سري صفات حداقلی مانند تعهد و تخصص، مردم را اي وجود ندارد. نظام مردماسالمی، چاره

  .در انتخاب افراد داراي چنین صفاتی آزاد گذاشته است

در مرحله بعد، اسالم براي جلوگیري از استبداد حاکم، او را به رعایت اصل مشورت ملزم کرده و به حاکم اسالمی 

هایش، با توجه به نظر کارشناسان و مشاوران خبره، عمل کنند. این سیره در بین پیامبر گیريست، در تصمیمدستور داده ا

  .شود. براي نمونه در بسیاري از موارد، پیامبر به گفته اصحاب عمل کرده استو حضرت علی)ع( بسیار دیده می

ی، یكی از عوامل بازدارنده از استبداد است. عالوه بر اصل مشورت، نصیحت و نظارت مردم بر اعمال حاکم اسالم

رو، مردم در جامعه اسالمی ملزمند حاکم اسالمی را امر به معروف و نهی از منكر و خیرخواهانه اشتباهاتش را به او ازاین
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  .گوشزد کنند

اگر چه وجود این  هاي نظارت بر اعمال حاکم نیاز باشد،آید به نهادبا رعایت این اصول به شكل صحیح، کمتر پیش می

  .ساالري الزم است و دقت ویژه بر اعمال حاکم، در هر حال ضروري استنهادها در نظام مردم

 المللساالري ديني و روابط بينز( مردم

مداران کشوري، از ارتباط با دیگر کشورها گریزان باشند، موج امروزه در عصر ارتباطات، حتی اگر مردم منطقه و سیاست

شود و فرهنگ و اقتصاد آن کشور را در خود فرهنگی و اقتصادي از جوامع دیگر به سوي آن کشور جاري میارتباطات 

  .رو، استراتژي قطع ارتباط در جهان کنونی معنا نداردکند. ازاینهضم می

ي ضعیف که هاها نیز اشتباه است؛ زیرا کشورهاي اقتصادي و فرهنگی در همه زمینهالبته برقراري ارتباط با قدرت

ساالري دینی براي توانند با کشورهاي قدرتمند رقابت کنند. نظام مردمتولیدات اندك فرهنگی و اقتصادي دارند، نمی

بند است؛ زیرا با توجه به فرهنگ غنی الملل، طبق مبانی اسالمی، به استراتژیفعالی پايتنظیم روابط خود در سطح بین

 :مكاتب وجود دارد و طبق عقاید مسلمانان، مكتب برتر نزد خداوند، اسالم استاسالم، ظرفیت رقابت کردن با سایر 

( عالوه بر این اسالم به تولید فرهنگی و 13)آل عمران:  .«دین در نزد خدا اسالم است ؛<إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ اإِلسْالَمُ >

از وقت، بسیار ناپسند است؛ حتی اگر فردي، دو کاري و استفاده نكردن اقتصادي توصیه کرده و طبق فرهنگ اسالمی، بی

رو، با تولیدات فرهنگی و اقتصادي روزش مثل هم باشد و پیشرفتی نكرده باشد، از نظر اسالم مغبون است. ازاین

 .الملل وجود داردوقفه، ظرفیت رقابت در سطح بینبی

إِنَّ اهللَ یَدافِعُ عَنِ الَّذِینَ > :ران را داده استبا توجه به اینكه خداوند به مؤمنان وعده نصرت و دفاع در مقابل کاف

( ظرفیت باالیی براي برتري 96)حج:  .«کنداند، دفاع میبه درستی که خداوند از کسانی که ایمان آورده ؛<آمَنُوا

اند و این هالملل وجود دارد. اگرچه مسلمانان در بسیاري از موارد از ظرفیت خود استفاده نكردمسلمانان در عرصه بین

ماندگی آنها در جهان امروز شده است، امید است که از خواب غفلت برخیزند و تمدن بزرگ مسئله موجب عقب

  .اسالمی را احیا کنند

ها، مثل عرصهسیاسی و اند، در برخی عرصهمسلمانان به دلیل اینكه در بسیاري از موارد از ظرفیت خود استفاده نكرده

هاي بزرگ رقابت رو، اگر بخواهند در مقابل قدرتالملل را ندارند. ازایناي نقش فعال در سطح بیناقتصادي، توانایی ایف

  .هاي آنان تن دهندکنند، مجبورند به بسیاري از خواسته

ساالري دینی براي برقراري ارتباط، ایجاد رابطه با مسلمان است؛ زیرا مسلمانان موظفند متحد باشند. اولویت نظام مردم

 1 .اي داردرو، ارتقاي روابط با کشورهاي مسلمان، در همه سطوح اقتصادي، فرهنگی و سیاسی، اهمیت ویژهایناز

براي ادامه حیات سیاسی در جهان کنونی، طبق اصول اسالمی، براي مواجهه با دیگر کشورها، ساالري دینی، نظام مردم

ترین اصول این نظام، حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور مسلمان و جلوگیري چارچوب خاصی دارد. یكی از اساسی

ه نفی سبیل، مخالف هرگونه وابستگی المللی است. اسالم با بیان قاعدهاي مستبد، در تعامالت بیناز وابستگی به قدرت

اي بر و خداوند هرگز براي کافران سلطه ؛<وَلَن یجْعَلَ الّلهُ لِلْكافِرِینَ عَلَی الْمُؤِْمنِینَ سَبِیالً > :مسلمانان به کفار است
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 (181نساء: ) .«مومنین قرار نداده است

اجازه نداده است که بدون دلیل، صلح و امنیت  از سوي دیگر، اسالم تعدي به دیگران را زشت شمرده و به مسلمانان

کنندگان را دوست و از حد تجاوز نكنید که خدا تعدي ؛<واَلتَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ یِحبُّ الْمُعْتَدِینَ >الملل را بر هم بزنند بین

امنیت و صلح بر اساس منطق ساالري دینی، ایجاد هاي اصولی نظام مردم( بنابراین، یكی از سیاست132)بقره:  .«ندارد

و عدالت است. البته این مسئله با سیاست اصولی دفاع از مظلومین جهان در برابر ستمگران، منافات ندارد و رویارویی با 

هاي سیاست خارجه نظام اسالمی است. امام خمینی؟ره؟ با اشاره به این اصل هاي ظالم، یكی از استراتژيدولت

 2 .«همه مظلومین در همه جا هستیم و میل داریم که مظلومین بر همه ستمگران غلبه کنند ما طرفدار»فرمایند: می

هاي بین الملل، رعایت احترام و ادب متقابل است. بسیاري از نزاعهاي اصولی در روابط بینیكی دیگر از سیاست

رو، هاي طوالنی کشیده شده است. ازاینکشورها، از توهین و نگذاشتن احترام به یكدیگر، شروع و چه بسا به جنگ

لمانان، نهی گویی به مقدسات غیر مسالملل، توصیه و از توهین و دشناماسالم به رعایت ادب و احترام در عرصه بین

به کفار  ؛<...واَلَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یْدعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَیرِ عِلْم  > :کرده است. در قرآن کریم آمده است

دشنام ندهید تا مبادا آنها به خداوند، از روي جهل دشنام دهند؛ ]چرا که این کار آنها را به واکنش مشابه 

 (126انعام: )«دارد.[یوام

  
 1. 581الملل، صپوراحمدي، اسالم و روابط بینحسین. 

 .38، ص11صحیفه نور، ج .2
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 ساالري دينيهاي فرا روي الگو شدن مردمفصل سوم:چالش

 زير فصل ها

 هاي نظري در جهان اسالم. چالش1

 هاي نظري در غرب. چالش0

 هاي نظري در جهان اسالمچالش .1

 زير فصل ها

 ساالري دینیالف( مخالفان برپایی نظام مردم

 وشن فكران مسلمانگرایی رب( عقل

 ج( دلیل پیروي از حاکم با فرض عدم عصمت

 د( وهابیت

 ( سیاست جبرگرایی در اطاعت از حاکمهـ

 

 ساالري دينيالف( مخالفان برپايي نظام مردم

الري دینی افرادي نیستند که به دلیل مسائل شخصی یا نارضایتی از اعمال بخشی سادر این قسمت، مراد از مخالفان مردم

توان مخالفان پردازند، بلكه مراد انكار نظري ترکیب دین و دولت است. میساالري دینی میاز حكومت، به انكار مردم

  :ساالري دینی را به دو دسته کلی تقسیم کردمردم

الم التزام دارند، ولی معتقدند اسالم تشویقی به تشكیل حكومت نكرده است و اساساً بر دسته اول: این دسته به احكام اس

ورزند. محور اشكاالت این گروه به تشكیل حكومت، در زمان پیامبر هاي اسالمی، اصرار مینبود جنبه سیاسی در آموزه

  .دو جهت دارندکنند، در مدینه است. این اشكاالت را که بیشتر نویسندگان اهل سنت مطرح می

گویند، پیامبر اسالم؟ص؟ فقط رهبر مذهبی بوده و هرگز والیت سیاسی و حكومتی، برعهده اي میجهت اول: عده

  .نگرفته است

کند، مانند کنند که شأن پیامبراکرم؟ص؟ را در رسالت و ابالغ منحصر میاین عده به برخی از آیات قرآن استدالل می

 (58نور: ) .«و بر پیامبر چیزي جز رساندن آشكار نیست ؛<إِلَّا الْبََلاغُ الْمُِبینُوَمَا عَلَی الرَّسُولِ >

شود باید داراي قسمت اداري و انتظامی باشد و تمامی امور در دلیل دیگرشان این است که هر جا حكومتی تشكیل می

تشكیل نداده و تنها رسالت  هاي محاسبه ضبط شود. نبودن این تشریفات حاکی از آن است که ایشان دولتدیوان

  .پیامبري داشته است

شود که در قرآن شئون دیگري هم براي پیامبر ذکر شده است؛ مانند جهاد با پاسخ: با دقت در آیات قرآن مشاهده می

 کردند رسول اکرم؟ص؟ به غیر از وظیفهکافران و منافقان. آیه مورد استدالل، در مقام پاسخ به گروهی است که فكر می

ابالغ پیام الهی، وظیفه اجبار مردم به سمت هدایت را نیز بر عهده دارد. قرآن براي رد این توهم، شأن پیامبر را در وظیفه 
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ابالغ، منحصر کرده است. این حصر، حقیقی نیست، بلكه براي جلوگیري از توهم آن گروه این چنین آمده است. اگر در 

  .وظایف متعددي دارد شود پیامبرآیات قرآن دقت شود، مشخص می

اي، تنها شود نظام قبیلهدر پاسخ به قسمت دوم استدالل، اگر به تاریخ عرب قبل از اسالم مراجعه کنیم، مشخص می

هاي سیاسی و اداري نبوده است. در این شرایط، پیامبر داري به هیچ وجه داراي قالبشكل انتظام امور بوده و حكومت

ه عرب وحدت ایجاد کرد و مدینه را مرکز حكومت خود قرار داد و حكام و والیانی به اکرم؟ص؟ میان قبایل پراکند

مناطق مختلف فرستاد. ایشان در همدان، صنعا، مارب و الجند، نمایندگان متعددي داشت و با سران حاکمان دیگر بالد 

 1.بر در دست استهاي پیامنامه از نامه 165مكاتبه سیاسی داشته و آنها را به اسالم دعوت کرده و 

ن عالوه بر این پیامبر اکرم؟ص؟ با وضع قوانین و حدود الهی، به مجازات افراد خاطی پرداخته است. مسلماً این از شئو

 2 .کند که پیامبر حكومت تشكیل داده استحكومت است و بر این داللت می

ت سیاسی بوده، اما این والیت به واسطه خواست مردم و گویند، رسول اهلل؟ص؟ داراي والیاي دیگر میجهت دوم: عده

توان آن را دستور دین تلقی کرد. این تفویض آنها شكل گرفته است؛ بنابراین، حكومت ایشان امري اتفاقی است که نمی

گویند، رهبري پیامبر اکرم؟ص؟ نخست از طریق انتخابات و بیعت مردم به وقوع پیوست. سپس این بیعت عده می

 3 .می مورد رضایت خداوند قرار گرفت. در نتیجه، رهبري سیاسی، بخشی از مأموریت الهی پیامبر نبوده استمرد

توان آنها را در شئون مختلف جامعه الیفی مشتمل است که بدون برپایی دولت دینی، نمیپاسخ: اسالم بر قوانین و تك

اسالمی، اجرا کرد. احكام جزایی اسالم، احكام مصارف غنائم، احكام دفاع و جهاد، احكام اقتصادي و سیاسی، که در 

ت فراوانی بر الهی بودن والیت سیاسی رو، آیااي از این تكالیف هستند. ازاینفصل گذشته به آنها پرداخته شد، نمونه

پیامبر بر مؤمنین والیت دارد و حتی بر جان آنها  ؛<النَّبِی أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ>اکرم؟ص؟ داللت دارد، مانند نبی

منین از خود آنها کند؛ زیرا وقتی پیامبر به مؤ( این آیه به وضوح بر والیت پیامبر داللت می8)احزاب:  .«تقدم دارد

هاي مختلف سیاسی و اجتماعی نیز تقدم دارد و این همان والیت سیاسی پیامبر است. سزاوارتر باشد، مسلماً در عرصه

گونه نیست که پیامبر صرفاً به انتخاب مردم حاکم شده باشد، بلكه بنابر دالیلی که ذکر شد، حاکمیت و والیت ایشان، این

  .الهی بوده است

هاي سیاسی دارد و به ایجاد حكومت ساالري دینی: این دسته با صرف نظر از اینكه دین آموزهم مخالفان مردمدسته دو

دینی تشویق کرده یا نه، با دخالت دین در عرصه سیاست و حكومت، مشكل دارند. اینان مقوله سیاست و اداره جامعه را 

دانند. آنها ن به دین، در امور سیاسی را عملی نامعقول و ناروا میدانند و مرجعیت داداي کامالً بشري و عقالنی میمقوله

  .کنندبا نادیده گرفتن دین و قائل شدن به مرجعیت عقل، از حكومت سكوالر دفاع می

تمدن غرب بر مبناي سكوالریسم شكل گرفته است. سكوالریسم مشربی است که خواهان غیر دینی شدن اموري است 

دار تنظیم روابط انسان با مرار دارند. دین از نظر سكوالرها امري فردي است و فقط عهدهکه بدون دین توان است

شود در آن فقط به تجربه و عقل بشري اتكا شده و به خداست. اگر به بررسی دقیق فرهنگ غرب بپردازیم، مشخص می

رب، جهان را فقط با چشم مادي نگرِ غشناختی، از جمله وحی الهی، توجه نشده است. بشر ماديدیگر مبانی معرفت
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گیري کرده است، اما در بسیاري از نگرد. درست است که غرب در مباحث علوم تجربی و تكنولوژي پیشرفت چشممی

موارد این پیشرفت فاقد روح و کمال است. در واقع، مانند کاریكاتور، رشد تك بعدي داشته است. غرب بدون در نظر 

ه، به تنظیم قوانین رشد بشر پرداخته است، در حالی که بشر عالوه بر ابعاد جسمانی، ابعاد گرفتن آخرت و ماوراء الطبیع

  .روحانی دارد

یابی به هاي بزرگی که در جامعه ما رواج دارد، مرتبط دانستن دست کشیدن از دین و دستمتأسفانه یكی از مغالطه

را گرفته است و انسان براي پیشرفت، باید از مانع  پیشرفت تكنولوژي است؛ به این گمان که دین جلوي پیشرفت بشر

طور که اروپاییان، در عصر رنسانس با عبور از مفاهیم دینی و مرجعیت بخشیدن به حس، عقل و دین عبور کند. همان

تجربه بشري به چنین پیشرفتی دست یافتند. در نتیجه، در جوامع اسالمی باید از اسالم عبور کرد و به پیشرفت کامل 

یابی به آبادانی و پیشرفت، بیشترین توصیه را کرده گیرد که اسالم، براي دسترسید. این مغالطه در حالی صورت می

خداوند  ؛<هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ األَْرضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها> :دانداست. قرآن کریم آباد کردن زمین را یكی از مطالبات الهی می

 (81هود: ) .«به آباد کردن آن مأمور ساخت شما را از زمین آفریده و

کنند، در واقع به راه کج رفتن است؛ زیرا فقط به ابعاد زمینی انسان توجه شده و اي مغرض مطرح میپیشرفتی که عده

  .نگر، طراحی شده استبراي انسان مادي

د. اینك به نقد و بررسی دو دلیل آنها انهایی آوردهسكوالرها براي عقاید خود و نظریه جدایی دین از سیاست، استدالل

  .پردازیممی

هاي زندگی بشري دگرگون دلیل اول:روابط و مناسبات اجتماعی همیشه در حال تغییر و تكامل است. بنابراین، قالب

اي کند و برسیاسی، تغییر پیدا نمی _شده است، ولی دین و تعالیم آن محتوایی ثابت دارند و همگام با تحوالت اجتماعی

  .جدیدي ندارد. بنابراین، تطبیق شریعت با جوامع امروزي، کار نادرستی است بشریت پیام

پاسخ: نكته اول اینكه در بسیاري از موارد، تغییرهاي اجتماعی فقط تغییر شكل و قالب است. به این معنا که مثالً رابطه 

ي رواج دارد و رابطه جدیدي با ماهیت اقتصادي که در گذشته به شكل خاصی بوده است، امروزه با شكل جدید

گزین نشده است. مثل معامالت بورس که در واقع ماهیتش شرکت و بیع است، اگرچه شكل معامله فرق متفاوت جاي

کرده است. بنابراین، احكام فقهی بیع، شرکت و اجاره، بر همه اشكال جدید، قابل تطبیق است؛ زیرا احكام فقهی براي 

  .ادر شده است، نه شكل و قالب خاص آنها. در نتیجه، همچنان این احكام به قوت خود باقی استماهیت این احكام ص

مسائل »شود که در فقه اسالمی به اي منجر میسابقهگیري مناسبات بینكته دوم اینكه، برخی تحوالت اجتماعی به شكل

پندارند، اسالم تمهیداتی براي انعطاف میمشهور است. بر خالف نظر سكوالرها که دین را ثابت و بدون « مستحدثه

بینی کرده است. در فقه اسالمی اصولی تطبیق و شریعت در برابر مسائل مستحدثه، با توجه به مقتضیات زمان، پیش

تواند با توجه به آنها به استنباط احكام شرعی این مسائل بپردازد. وظیفه عالم وجود دارد که مجتهد و عالم اسالمی می

ی، صرفاً به دست آوردن احكامی نیست که در روایات ذکر شده، بلكه خود روایات، روش خاصی را براي به اسالم

  .دست آوردن احكام مسائل جدید، به مجتهد دینی آموخته است
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توان از باب شرط و لزوم وفاي به شرط شرعیت بخشید؛ زیرا عالوه بر این، بسیاري از قراردادهاي عقالیی نوظهور را می

المللی و توان به بسیاري از قراردادهاي بین، می«المُومِنُونُ عِْندَ ُشرُوطِهِم» در فقه قواعد کلی وجود دارد و به عنوان

 4 .شخصی، مشروعیت بخشید

دلیل دوم:مدیریت فقهی بر اساس احكام و معارف اسالمی، با جوامعی متناسب است که سادگی و بساطت دارند؛ مانند 

جوامع ساده گذشته که نیازهاي مردم در آن جوامع، اندك و بدون پیچیدگی بوده است. جوامع امروزه پیچیدگی خاصی 

  .رو، به مدیریت فقهی نیازي نداریمریزي علمی نیاز دارد. ازاینبرنامه دارند و حل مشكالت آنها به مدیریت و

ریزي و ریزي و عقالنیت، در مدیریت فقهی است، در حالی که برنامهپاسخ:اشكال اصلی این دلیل، تصور نبود برنامه

ی، رها و بدون قید ریزي در حكومت دینساالري دینی است. عقالنیت و برنامهنیازسنجی، یكی از اصول نظام مردم

کننده این است که تصور کرده در گذشته، همه مشكالت نیست، بلكه با تعالیم دینی متناسب است. اشكال دیگر استدالل

شده و عقل و تدبیر بشري در کار نبوده است. این در حالی است که اگر به سیره پیامبراکرم؟ص؟ و با فقه حل می

شود در عین استمداد از فقه، به مشورت و داري مراجعه شود، مشخص میتامیرالمؤمنین علی)ع( در شیوه حكوم

ریزي با مدیریت فقهی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هر اند. بنابراین، بین عقالنیت و برنامهجویی عقالیی نیز پرداختهچاره

شناسی نیاز دارد؛ موضوع کدام جایگاه خاص خود را دارد. فقه قواعدي کلی براي مدیریت ذکر کرده که تطبیق آن به

 .گیري به خرد جمعی موکول شده استعالوه بر اینكه گاهی تصمیم

  
 1. 960الم، صهایی از تاریخ پیامبراسجعفر سبحانی، فراز. 

 .75نامه اندیشه سیاسی اسالم(، صحكومت اسالمی )درس .2

 .61همان، ص .3

 .57حكومت دینی )شاکرین(، ص .4

 
 

 ساالري دينيبرپايي نظام مردمالف( مخالفان 

ساالري دینی افرادي نیستند که به دلیل مسائل شخصی یا نارضایتی از اعمال بخشی در این قسمت، مراد از مخالفان مردم

توان مخالفان پردازند، بلكه مراد انكار نظري ترکیب دین و دولت است. میساالري دینی میاز حكومت، به انكار مردم

  :دینی را به دو دسته کلی تقسیم کردساالري مردم

دسته اول: این دسته به احكام اسالم التزام دارند، ولی معتقدند اسالم تشویقی به تشكیل حكومت نكرده است و اساساً بر 

ورزند. محور اشكاالت این گروه به تشكیل حكومت، در زمان پیامبر هاي اسالمی، اصرار مینبود جنبه سیاسی در آموزه

  .کنند، دو جهت دارندینه است. این اشكاالت را که بیشتر نویسندگان اهل سنت مطرح میدر مد

گویند، پیامبر اسالم؟ص؟ فقط رهبر مذهبی بوده و هرگز والیت سیاسی و حكومتی، برعهده اي میجهت اول: عده

  .نگرفته است
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کند، مانند را در رسالت و ابالغ منحصر می کنند که شأن پیامبراکرم؟ص؟این عده به برخی از آیات قرآن استدالل می

 (58نور: ) .«و بر پیامبر چیزي جز رساندن آشكار نیست ؛<وَمَا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبََلاغُ الْمُِبینُ>

شود باید داراي قسمت اداري و انتظامی باشد و تمامی امور در دلیل دیگرشان این است که هر جا حكومتی تشكیل می

اي محاسبه ضبط شود. نبودن این تشریفات حاکی از آن است که ایشان دولت تشكیل نداده و تنها رسالت هدیوان

  .پیامبري داشته است

شود که در قرآن شئون دیگري هم براي پیامبر ذکر شده است؛ مانند جهاد با پاسخ: با دقت در آیات قرآن مشاهده می

کردند رسول اکرم؟ص؟ به غیر از وظیفه ام پاسخ به گروهی است که فكر میکافران و منافقان. آیه مورد استدالل، در مق

ابالغ پیام الهی، وظیفه اجبار مردم به سمت هدایت را نیز بر عهده دارد. قرآن براي رد این توهم، شأن پیامبر را در وظیفه 

ه این چنین آمده است. اگر در ابالغ، منحصر کرده است. این حصر، حقیقی نیست، بلكه براي جلوگیري از توهم آن گرو

  .شود پیامبر وظایف متعددي داردآیات قرآن دقت شود، مشخص می

اي، تنها شود نظام قبیلهدر پاسخ به قسمت دوم استدالل، اگر به تاریخ عرب قبل از اسالم مراجعه کنیم، مشخص می

و اداري نبوده است. در این شرایط، پیامبر هاي سیاسی داري به هیچ وجه داراي قالبشكل انتظام امور بوده و حكومت

اکرم؟ص؟ میان قبایل پراکنده عرب وحدت ایجاد کرد و مدینه را مرکز حكومت خود قرار داد و حكام و والیانی به 

مناطق مختلف فرستاد. ایشان در همدان، صنعا، مارب و الجند، نمایندگان متعددي داشت و با سران حاکمان دیگر بالد 

 1.هاي پیامبر در دست استنامه از نامه 165سی داشته و آنها را به اسالم دعوت کرده و مكاتبه سیا

و حدود الهی، به مجازات افراد خاطی پرداخته است. مسلماً این از شئون  عالوه بر این پیامبر اکرم؟ص؟ با وضع قوانین

 2 .کند که پیامبر حكومت تشكیل داده استحكومت است و بر این داللت می

گویند، رسول اهلل؟ص؟ داراي والیت سیاسی بوده، اما این والیت به واسطه خواست مردم و اي دیگر میجهت دوم: عده

توان آن را دستور دین تلقی کرد. این تفویض آنها شكل گرفته است؛ بنابراین، حكومت ایشان امري اتفاقی است که نمی

نخست از طریق انتخابات و بیعت مردم به وقوع پیوست. سپس این بیعت گویند، رهبري پیامبر اکرم؟ص؟ عده می

 3 .مردمی مورد رضایت خداوند قرار گرفت. در نتیجه، رهبري سیاسی، بخشی از مأموریت الهی پیامبر نبوده است

توان آنها را در شئون مختلف جامعه پاسخ: اسالم بر قوانین و تكالیفی مشتمل است که بدون برپایی دولت دینی، نمی

اسالمی، اجرا کرد. احكام جزایی اسالم، احكام مصارف غنائم، احكام دفاع و جهاد، احكام اقتصادي و سیاسی، که در 

رو، آیات فراوانی بر الهی بودن والیت سیاسی اي از این تكالیف هستند. ازاینه به آنها پرداخته شد، نمونهفصل گذشت

پیامبر بر مؤمنین والیت دارد و حتی بر جان آنها  ؛<النَّبِی أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ>اکرم؟ص؟ داللت دارد، مانند نبی

کند؛ زیرا وقتی پیامبر به مؤمنین از خود آنها آیه به وضوح بر والیت پیامبر داللت می ( این8)احزاب:  .«تقدم دارد

هاي مختلف سیاسی و اجتماعی نیز تقدم دارد و این همان والیت سیاسی پیامبر است. سزاوارتر باشد، مسلماً در عرصه

ر دالیلی که ذکر شد، حاکمیت و والیت ایشان، گونه نیست که پیامبر صرفاً به انتخاب مردم حاکم شده باشد، بلكه بناباین

  .الهی بوده است
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هاي سیاسی دارد و به ایجاد حكومت ساالري دینی: این دسته با صرف نظر از اینكه دین آموزهدسته دوم مخالفان مردم

داره جامعه را دینی تشویق کرده یا نه، با دخالت دین در عرصه سیاست و حكومت، مشكل دارند. اینان مقوله سیاست و ا

دانند. آنها دانند و مرجعیت دادن به دین، در امور سیاسی را عملی نامعقول و ناروا میاي کامالً بشري و عقالنی میمقوله

  .کنندبا نادیده گرفتن دین و قائل شدن به مرجعیت عقل، از حكومت سكوالر دفاع می

م مشربی است که خواهان غیر دینی شدن اموري است تمدن غرب بر مبناي سكوالریسم شكل گرفته است. سكوالریس

دار تنظیم روابط انسان با که بدون دین توان استمرار دارند. دین از نظر سكوالرها امري فردي است و فقط عهده

شود در آن فقط به تجربه و عقل بشري اتكا شده و به خداست. اگر به بررسی دقیق فرهنگ غرب بپردازیم، مشخص می

نگرِ غرب، جهان را فقط با چشم مادي شناختی، از جمله وحی الهی، توجه نشده است. بشر مادينی معرفتدیگر مبا

گیري کرده است، اما در بسیاري از نگرد. درست است که غرب در مباحث علوم تجربی و تكنولوژي پیشرفت چشممی

رشد تك بعدي داشته است. غرب بدون در نظر موارد این پیشرفت فاقد روح و کمال است. در واقع، مانند کاریكاتور، 

گرفتن آخرت و ماوراء الطبیعه، به تنظیم قوانین رشد بشر پرداخته است، در حالی که بشر عالوه بر ابعاد جسمانی، ابعاد 

  .روحانی دارد

یابی به تهاي بزرگی که در جامعه ما رواج دارد، مرتبط دانستن دست کشیدن از دین و دسمتأسفانه یكی از مغالطه

پیشرفت تكنولوژي است؛ به این گمان که دین جلوي پیشرفت بشر را گرفته است و انسان براي پیشرفت، باید از مانع 

طور که اروپاییان، در عصر رنسانس با عبور از مفاهیم دینی و مرجعیت بخشیدن به حس، عقل و دین عبور کند. همان

ر نتیجه، در جوامع اسالمی باید از اسالم عبور کرد و به پیشرفت کامل تجربه بشري به چنین پیشرفتی دست یافتند. د

یابی به آبادانی و پیشرفت، بیشترین توصیه را کرده گیرد که اسالم، براي دسترسید. این مغالطه در حالی صورت می

خداوند  ؛<ألَْرضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَهاهُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ ا> :دانداست. قرآن کریم آباد کردن زمین را یكی از مطالبات الهی می

 (81هود: ) .«شما را از زمین آفریده و به آباد کردن آن مأمور ساخت

کنند، در واقع به راه کج رفتن است؛ زیرا فقط به ابعاد زمینی انسان توجه شده و اي مغرض مطرح میپیشرفتی که عده

  .نگر، طراحی شده استبراي انسان مادي

اند. اینك به نقد و بررسی دو دلیل آنها هایی آوردهبراي عقاید خود و نظریه جدایی دین از سیاست، استدالل سكوالرها

  .پردازیممی

هاي زندگی بشري دگرگون دلیل اول:روابط و مناسبات اجتماعی همیشه در حال تغییر و تكامل است. بنابراین، قالب

کند و براي سیاسی، تغییر پیدا نمی _ت دارند و همگام با تحوالت اجتماعیشده است، ولی دین و تعالیم آن محتوایی ثاب

  .جدیدي ندارد. بنابراین، تطبیق شریعت با جوامع امروزي، کار نادرستی است بشریت پیام

ابطه پاسخ: نكته اول اینكه در بسیاري از موارد، تغییرهاي اجتماعی فقط تغییر شكل و قالب است. به این معنا که مثالً ر

اقتصادي که در گذشته به شكل خاصی بوده است، امروزه با شكل جدیدي رواج دارد و رابطه جدیدي با ماهیت 

گزین نشده است. مثل معامالت بورس که در واقع ماهیتش شرکت و بیع است، اگرچه شكل معامله فرق متفاوت جاي
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شكال جدید، قابل تطبیق است؛ زیرا احكام فقهی براي کرده است. بنابراین، احكام فقهی بیع، شرکت و اجاره، بر همه ا

  .ماهیت این احكام صادر شده است، نه شكل و قالب خاص آنها. در نتیجه، همچنان این احكام به قوت خود باقی است

ل مسائ»شود که در فقه اسالمی به اي منجر میسابقهگیري مناسبات بینكته دوم اینكه، برخی تحوالت اجتماعی به شكل

پندارند، اسالم تمهیداتی براي مشهور است. بر خالف نظر سكوالرها که دین را ثابت و بدون انعطاف می« مستحدثه

بینی کرده است. در فقه اسالمی اصولی تطبیق و شریعت در برابر مسائل مستحدثه، با توجه به مقتضیات زمان، پیش

به آنها به استنباط احكام شرعی این مسائل بپردازد. وظیفه عالم تواند با توجه وجود دارد که مجتهد و عالم اسالمی می

اسالمی، صرفاً به دست آوردن احكامی نیست که در روایات ذکر شده، بلكه خود روایات، روش خاصی را براي به 

  .دست آوردن احكام مسائل جدید، به مجتهد دینی آموخته است

توان از باب شرط و لزوم وفاي به شرط شرعیت بخشید؛ زیرا وظهور را میعالوه بر این، بسیاري از قراردادهاي عقالیی ن

المللی و توان به بسیاري از قراردادهاي بین، می«المُومِنُونُ عِْندَ ُشرُوطِهِم» در فقه قواعد کلی وجود دارد و به عنوان

 4 .شخصی، مشروعیت بخشید

دلیل دوم:مدیریت فقهی بر اساس احكام و معارف اسالمی، با جوامعی متناسب است که سادگی و بساطت دارند؛ مانند 

است. جوامع امروزه پیچیدگی خاصی جوامع ساده گذشته که نیازهاي مردم در آن جوامع، اندك و بدون پیچیدگی بوده 

  .رو، به مدیریت فقهی نیازي نداریمریزي علمی نیاز دارد. ازایندارند و حل مشكالت آنها به مدیریت و برنامه

ریزي و ریزي و عقالنیت، در مدیریت فقهی است، در حالی که برنامهپاسخ:اشكال اصلی این دلیل، تصور نبود برنامه

ریزي در حكومت دینی، رها و بدون قید ساالري دینی است. عقالنیت و برنامهصول نظام مردمنیازسنجی، یكی از ا

کننده این است که تصور کرده در گذشته، همه مشكالت نیست، بلكه با تعالیم دینی متناسب است. اشكال دیگر استدالل

ت که اگر به سیره پیامبراکرم؟ص؟ و شده و عقل و تدبیر بشري در کار نبوده است. این در حالی اسبا فقه حل می

شود در عین استمداد از فقه، به مشورت و داري مراجعه شود، مشخص میامیرالمؤمنین علی)ع( در شیوه حكومت

ریزي با مدیریت فقهی تعارضی وجود ندارد؛ زیرا هر اند. بنابراین، بین عقالنیت و برنامهجویی عقالیی نیز پرداختهچاره

شناسی نیاز دارد؛ ص خود را دارد. فقه قواعدي کلی براي مدیریت ذکر کرده که تطبیق آن به موضوعکدام جایگاه خا

 .گیري به خرد جمعی موکول شده استعالوه بر اینكه گاهی تصمیم

  
 1. 960هایی از تاریخ پیامبراسالم، صجعفر سبحانی، فراز. 

 .75نامه اندیشه سیاسی اسالم(، صحكومت اسالمی )درس .2

 .61همان، ص .3

 .57حكومت دینی )شاکرین(، ص .4
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 گرايي روشن فکران مسلمانب( عقل

دار و تاریخی در میان مسلمانان، بوده است. اهل سنت بیشتر بحث بین عقل، سنت و نص اسالمی، از مباحث ریشه

اند، ولی اً از قرن سوم به بعد منقرض شدهاند که آنها نیز تقریبگرا بودهگرا هستند و تنها گروهی به نام معتزله، عقلنص

آید و آیات و روایات فراوانی درباره اعتبار مدرکات عقل در شیعه عقل یكی از مبانی استنباط احكام شرعی به شمار می

گرا به نام وجود دارد. کمتر کسی در جهان تشیع وجود دارد که به عدم اعتبار احكام عقلی قائل باشد. البته گروهی نص

داران این تفكر، به ها وجود داشتند که قائل به عدم حجیت احكام عقلی بودند، ولی با تبیین علماي شیعه، طرفاخباري

  .گري وجود نداردنشینی کردند و امروزه چیزي به نام اخباريمرور زمان عقب

دانند. اینان پیشنهاد اي حقیقت مینماي تحت تأثیر غرب، عقل را آینه تمامفكران مسلمان، عدهمتأسفانه در میان روشن

دهند مفاهیم دینی بر اساس عقل ناقص بشري اصالح شود و حتی با تفسیر به رأي، به ناحق بسیاري از مفاهیم دینی می

گرا و هاي حسگرایی در غرب برچیده شده و مكتبدادند. اگرچه امروزه موج عقلرا بر علوم جدید غربی تطبیق می

فكران تحت تأثیر اند، متأسفانه موج ترجمه علوم غربی باعث شده است گروهی از روشنآن شدهگزین گرا جايشك

  .هاي تفكر غربی قرار بگیرندماندهپس

تواند اصل باور به خدا و شریعت الهی هاي عقلی است؛ زیرا کسی نمیگاه علوم اعتقادي در دین مبین اسالم، برهانتكیه

ند. البته این بدان معنا نیست که درباره اعتقادات هیچ گاه از دلیل نقلی بهره گرفته نشود، بلكه را با قرآن و روایات ثابت ک

هاي عقلی نیاز داریم. در بخش احكام، شریعت اسالم، شریعتی براي برخی اعتقادات، که پایه همه عقاید هستند، به برهان

زیرا به تبیین فطریات بشري پرداخته و منطبق با  گري آن به زمان خاصی مربوط نبوده است؛جاودانه است و هدایت

رو، حق فطرت است. از نظر اسالم، خداوند خالق همگان است و از همه بهتر به مصالح بشري آشنایی دارد. ازاین

 (57انعام: ) .«حكم و فرمان تنها از آن خداست ؛<إِنِ الْحُكْمُ ِإالَّ لِلّهِ > :گذاري و ربوبیت تشریعی داردقانون

مچنین عقل بشري از ارائه قانون جامع و کاملی براي سعادت بشر ناتوان است؛ زیرا اطالعات او از آینده و آخرت ه

رو، براي هدایت به وحی الهی نیاز دارد. البته از نظر فقه ناقص است و حتی هنوز شناخت جامعی از خود ندارد. ازاین

ها نیست؛ مسئله به معناي مرجعیت و حاکمیت عقل در همه میدانشیعه، عقل یكی از منابع استنباط است. مسلماً این 

زیرا عقل توانایی درك همه مصالح و مفاسد را ندارد. بنابراین، در مباحث تعبدي و در جاهایی که عقل به آن راه ندارد، 

  .توان با وهمیات و گمان، به نقد شریعت پرداخت و درباره احكام، نظر دادنمی

 

 فکري غربيي روشناصل بندگي به جا

یكی از اصول فرهنگ اسالمی ـ که نقطه تمایز میان فرهنگ غرب و فرهنگ اسالم است ـ اصل بندگی است. در فرهنگ 

 :اسالمی، جهان، مخلوق خداوند و انسان، اشرف مخلوقات است و قطعاً خلقت دنیا بدون هدف و برنامه نبوده است

کنید ما شما را بدون هدف آفریدیم و شما به سوي آیا خیال می ؛<عََبثًا وََأنَّكُمْ إِلَینَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ َأنَّمَا خَلَقَْناکُمْ >

 (115مؤمنون: ) .«!گردید؟ما باز نمی
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هدف از خلقت، تجلی اسما و صفات الهی در بشر خاکی بوده است؛ هدفی که آسمان و زمین زیر بار امانت آن نرفتند، 

تواند او را تا مقام خلیفةاللهی باال ببرد. متأسفانه هدف انسان ت متجلی کردن آن را دارد؛ ظرفیتی که میولی انسان ظرفی

حد و برداري بیشتر از دنیاست. به همین دلیل، به سوي مكتب لیبرالیسم و آزادي بینگر غرب، بهرهتك بعدي و مادي

گونه جویی بیشتر است، در حالی که در فرهنگ اسالمی اینتهایش براي لذریزياي که برنامهگونهحصر رفته است؛ به

؛ و ما آسمان و زمین و آنچه میان این دو <وَمَا خَلَقَْنا السَّمَاوَاتِ وَالْأَْرضَ وَمَا بَینَهُمَا َلاعِبِینَ > :نیست. خداوند می فرماید

 (18انبیا: ) .«هست را براي بازیچه نیافریدیم

و بندگی است؛ هدفی که انسان امروزي از آن فاصله زیادي گرفته است. امید است با فلسفه آفرینش بشر، عبودیت 

گذاري روي این اصل بنیادي و تبلیغ آن، زمینه پذیرش حكومت صالحان فراهم شود؛ زیرا تا زمانی که هدف سرمایه

  .جویی و سودجویی بیشتر در این دنیاي زودگذر باشد، این هدف محقق نخواهد شدبشریت لذت

 ج( دليل پيروي از حاکم با فرض عدم عصمت

ساالري دینی وجود دارد، پیروي کردن از حاکمی است که مانند دیگر افراد، امكان خطا یكی از شبهاتی که در نظام مردم

دارد کردن در او وجود دارد. ما معتقدیم تنها پیامبران و ائمه، معصومند و دیگر افراد جایزالخطا هستند. در نتیجه امكان 

به سبب اطاعت کردن از حاکم، جامعه به سمت خطا برود؛ در حالی که هیچ عاقلی راضی به انحراف جامعه نیست. البته 

ها به دلیل شود. براي نمونه، وقتی انسانها از افراد غیر معصوم پیروي کنند، این اشكال مطرح میدر هر جایی که انسان

شود؛ زیرا کنند، این اشكال وارد میي ساخت خانه، به مهندس مراجعه میبیماري به پزشك متخصص مراجعه و یا برا

  .فرض، بر غیر معصوم بودن این افراد است

است و براي زندگیاجتماعی به برپایی حكومت نیاز دارد.  موجودي اجتماعی در پاسخ به این شبهه باید گفت، انسان

بشر است؛ زیرا اگر حكومتی در کار نباشد، جامعه به سمت هرج و  هايترین نیازبنابراین، نیاز به حكومت، از ضروري

  :رود. براي تحقق حكومت، دو رکن الزم استمرج می

  .وجود حاکمان و حاکمیت .1

  .پیروي مردم از حاکمیت .2

ماع نظمی بر اجتشود و بیبنابراین، اگر به صرف احتمال خطا، مردم از حاکمیت اطاعت نكنند، حكومتی تشكیل نمی

کنند، به رو، وقتی به پزشك مراجعه میکنند. ازاینشود. در این موارد، عقال به چنین احتماالت ضعیفی اعتنا نمیحاکم می

  .کنندشوند و به صرف احتمال خطا از دستورهاي او سرپیچی نمیدستورهاي پزشك ملتزم می

ساالري دینی، مردم اکمان نیست. در نظام مردمالبته این به معناي سرپوش گذاشتن روي اشتباهات فاحش و قطعی ح

موظف به نظارت و امر به معروف و نهی از منكر حاکمان هستند. با این حال، صرف احتمال خطا داشتن کارهاي حاکم، 

  .شود؛ زیرا براي تحقق نظم اجتماعی، پیروي از دستورهاي حاکم الهی، ضروري استمجوز سرپیچی از او نمی

 د( وهابيت
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هاي قرآنی است. متأسفانه در ساالري دینی، ایجاد وحدت کلمه بر مبناي آموزهکه گفته شد، یكی از ارکان مردمچنان

هاي بدون اصالت، رسیدن به این آرمان مقدس، دشوار شده است. وهابیت از مذاهب نوظهور در قرون اخیر با ایجاد فرقه

، که فرقه وهابیت «ابن تیمیه»ین فرقه در صدر اسالم سابقه ندارد. جهان اسالم است. به اذعان اندیشمندان جهان اسالم ا

زیسته است. در آن عصر مسلمانان از شرق و غرب، در معرض شمارد، در قرن هشتم میوي را رهبر فكري خود می

است.  حمله مغوالن و صلیبیان قرار داشتند و اتحاد بر اساس اصول مشترك اعتقادي، نیاز فوري و حیاتی آنها بوده

رو شد و حتی به گرایانه و تكفیرگراي او، به سرعت با واکنش اندیشمندان بزرگ جهان اسالم، روبهرو، افكار تفرقهازاین

جرم بدعت در دین، به مصر، تبعید و در آنجا زندانی شد و با نقدهاي کوبنده از سوي عالمان مسلمان مكتب وي مطرود 

هاي اول قرن ها در دهه، آراي ابن تیمیه، با پشتیبانی آل سعود، احیا شد. وهابیگشت، اما متأسفانه حدود پنج قرن بعد

نشین حجاز، عراق، شام و یمن را به خاك و نشین و شیعهسیزده با واجب القتل دانستن بسیاري از مسلمانان، مناطق سنی

 1 .خون کشیدند و اموال مسلمانان را غارت کردند

توان در سه هاي این مكتب را میاگرچه در این نوشته، فرصت پرداختن به تمام عقاید وهابیت وجود ندارد، اما ویژگی

  :مسئله خالصه کرد

لَیسَ کَمِثْلِِه >مسلمات دین اسالم، نفی هرگونه جسم داشتن خداوند، طبق آیه شریفه  دعوت به تجسیم: یكی از _یك

  .(است، اما از نظر ابن تیمیه خداوند داراي جسم است11)شوري:  .«هیچ چیزي همانند او نیست ؛<شَیءٌ 

دارند، در حالی که طبق هاي عادي، پس از مرگ، دیگر ارتباطی با امت خود ندر این مكتب پیامبران مانند انسان _دو

  .دارند ايشهادت آیه قرآن، مرده و زنده پیامبران یكسان است و ایشان مقامات معنوي ویژه

همگی به ریسمان الهی چنگ  ؛<وَاعْتَصِمُواْ ِبحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا واَلَ تَفَرَّقُواْ >تكفیر مسلمانان: مسلمانان طبق آیه شریفه  _سه

گذار وهابیت، این شعار را اند. پایه( مأمور به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه129)آل عمران:  .«دبزنید و پراکنده نشوی

در هم شكست و مدال افتخار اسالم را تنها نصیب گروهی کرد که مكتب وهابیت را پذیرفته باشد و دیگر افراد از دین 

 .اسالم خارجند

ساالري، وهابیت است. متأسفانه امروزه دشمنان مشترك مردم هاي بزرگ وحدت کلمه و نظامبنابراین، یكی از چالش

حد و حصر از این اند و به پشتیبانی بیافكنی پی بردهبه ظرفیت این گروه براي تفرقه _ها ها و غربیصهیونیست _اسالم 

گروه در مراکز حساس  هاي تبلیغاتی را دارند. مستقر بودن اینها بیشترین دستگاهپردازند، تا جایی که وهابیگروه می

اسالمی مانند مكه، زنگ خطري براي تمامی مسلمانان است. به همین دلیل، پرداختن به این گروه و نقد آنان، یكی از 

 .هاي جهان اسالم استاولویت

 
 1. 95جعفر سبحانی، وهابیت )مبانی فكري و کارنامه عملی(، ص. 

 

 ( سياست جبرگرايي در اطاعت از حاکمهـ
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در نتیجه، تسلط مكتب اشعري بر جهان اسالم و نفوذ بر ادبیات جهان اسالم، جبرگرایی و قضا و قدر، از عقاید مسلمانان 

شناسان مسیحی داد تا اسالم را دینی جبري، معرفی و این گونه وانمود اي به دست شرقبهانهتلقی شده است. این مسئله 

 1 .کنند که در مكتب اسالم، هرگونه اختیاري از بشر گرفته شده است

  .هاي اجتماعی و سیاسی این مسئله را بررسی کردمسئله جبر و اختیار از مباحث علمی و فلسفی است، اما باید ریشه

مداران اموي با استناد به برخی آیات قرآن و احادیث، عوام فریبی کرده و مانع از شورش دهد، سیاستتاریخ نشان می

اند و کسی حق ندارد در اند. آنها با بیان اینكه با اراده خدا حاکم گشتهاي غیر اسالمی خود شدههمردم در مقابل سیاست

پرداختند و با مغالطه و تفسیر به رأي آیات قرآن، اعمال خود را مشروع مقابل اراده الهی مقاومت کند، به اغواي مردم می

ود بود. آنها با تبلیغ مسئله جبر و قضا و قدر، این سیاست دادند. این سیاست امویان در طول حكومت آنها مشهجلوه می

کردند پلید را به عقاید مسلمانان گره زدند. این رویه تا زمان عباسیان ادامه داشت. مأمون و معتصم از معتزله حمایت می

قاید اشاعره حمایت و طرفدار آزادي و اختیار بشر بودند، اما از زمان متوکل به بعد، ورق برگشت و حكومت رسماً از ع

  .کرد و از آن پس مذهب اشعري، مذهب رایج و عمومی جهان اسالم شد

امروزه، در جهان تشیع، مسئله جبرگرایی و بحث مختار بودن بشر، با استفاده از روایات گوهربار ائمه معصوم حل شده 

ه ثمر رسیدن انقالب مصر و دیگر ها قبل از باست، اما شاهد استمرار این تفكر در میان اهل سنت هستیم. رسانه

دانستند. استدالل هاي منطقه را بعید میهاي مقامات امریكایی، نتیجه دادن انقالبکشورهاي اسالمی، با اشاره به تحلیل

ها، در اطاعت از حاکم بود. شاید با توجه به ریشه تاریخی این مقامات امریكایی بر بناي همین تفكر جبرگرایانه سنی

هاي منطقه به ثمر نشست. دلیل ها درست از آب در نیامد و انقالبغربی رست تحلیل کرده بودند. اگرچه تحلیلعقیده، د

آن هم این بود که اهل تسنن، به بسیاري از باورهاي اشتباه خود عمل نكردند و آنها را زیر پاگذاشتند؛ زیرا طبق 

  .د، حرام استعقایدشان، براندازي حكومت، ولو اینكه حاکمان فاسد باشن

در اوج تظاهرات مردم یمن، علیه علی عبداهلل صالح، علماییمن با تشكیل مجمعی، تظاهرات مردم را محكوم کردند و 

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ َأطِیعُواْ اللّهَ وََأطِیعُواْ >فتوا دادند تظاهرات علیه این دیكتاتور، حرام است. آنها با استدالل به آیه شریفه 

االمر شما اي کسانی که ایمان آوردید از خدا اطاعت کنید و )همچنین( از پیامبر و اولوا ؛<لرَّسُولَ وَأُوْلِی األَْمرِ ِمنكُمْا

، نافرمانی و ( اطاعت کردن از اولی االمر را واجب دانستند و عقیده داشتند، طبق مكتب اشعري53)نساء:  .«اطاعت کنید

 2 .قیام علیه حاکم، حرام است

ساالري دینی در جهان اسالم، تفكر جبرگرایانه درباره حاکمان ظالم است؛ در هاي فراگیر شدن نظام مردمیكی از چالش

إِنَّ اللّهَ الَ یغَیرُ مَا ِبقَوْم  حَتَّی یغَیرُواْ َما > .یات قرآن، سرنوشت هر قومی در دست خودش استحالی که طبق آ

 .«دهد تا اینكه خودشان سرنوشت خود را تغییر دهند؛ به درستی که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی<بِأَنْفُسِهِمْ

افتد، خارج از اراده الهی نیست، اما خداوند اراده کرده است که ( درست است هر فعلی که در جهان اتفاق می11)رعد: 

بشر اختیار داشته باشد و با اختیار سرنوشت خود را مشخص کند. در این صورت است که هدایت بشر ارزش پیدا 

  .کند. مسلم است به راه راست رفتنی که از روي اجبار باشد، ارزشی ندارد؛ چون انتخابی صورت نگرفته استمی
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دار بودن این تفكر در میان اهل سنت، الزم است در مجامع علمی، به نقد و بررسی این عقیده پرداخت با توجه به ریشه

و معایب آن مطرح شود؛ زیرا تا زمانی که این تفكر در جهان اسالم استمرار داشته باشد، زمینه استعمار استعمارگران و 

  .ساالري دینی را الگوسازي کردتوان نظام مردمدیكتاتورگري حاکمان ظالم وجود دارد و نمی

 اولوااالمر چه کسانی هستند؟

درباره اینكه منظور از اولوااالمر چیست، در میان مفسران اسالم، سخن بسیار است. بسیاري از علماي اهل سنت، با 

تاویزي براي حاکمان غیر الهی تبدیل رو، این آیه به دسدانند. ازایناستناد به این آیه، اطاعت کردن از حاکم را واجب می

کنند. بنابراین، پرداختن به این آیه و فهم معناي اي که با استناد به این آیه اعمال خود را توجیه میگونهشده است، به

  .صحیح آن ضروري است

  :شودترین تفسیرها درباره این آیه در موارد زیر خالصه میمعروف

داران و حاکمانند در در هر زمان و در هر محیط، زمام« اولوااالمر»عتقدند، منظور از جمعی از مفسران اهل سنت م .1

  .نتیجه، مسلمانان موظفند از هر حكومتی و به هر شكلی پیروي کنند، ولو اینكه، آن حكومت عادل نباشد

عتقدند منظور از اولوااالمر، برخی دیگر از مفسران، مانند نویسنده تفسیر المنار، نویسنده تفسیر فی ظالل القرآن م .2

نمایندگان عموم طبقات، حاکمان، زمامداران، علما و صاحب منصبان، در تمام شئون زندگی مردم هستند، البته مشروط 

  .بر این که برخالف احكام و مقررات اسالم نظر ندهند

که رهبري جامعه اسالمی، در تمام شئون ، امامان معصوم هستند «اولوااالمر»همه مفسران شیعه نظر دارند که منظور از  .3

زندگی، از طرف خداوند به آنها سپرده شده است. البته کسانی که از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و با شروط 

 3 .معینی به دلیل این که نمایندگان اولوااالمر هستند، اطاعت از آنها الزم است، نه به دلیل این که اولوااالمرند

  :شونداکنون این تفاسیر به صورت فشرده بررسی می

ست پیروي از هر شكی نیست که تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم آیه و روح تعلیمات اسالم، سازگار نیست. ممكن نی

حكومتی بدون قید و شرط در ردیف اطاعت خدا و پیامبر باشد. به همین دلیل، عالوه بر مفسران شیعه، مفسران بزرگ 

  .انداهل سنت نیز آن را نفی کرده

؛ تفسیر دوم نیز با اطالق آیه شریفه سازگار نیست. آیه اطاعت از اولوااالمر را، بدون قید و شرط و واجب شمرده است

زیرا پیروي از افراد مذکور شرایطی دارد، از جمله اینكه گفتار آنها برخالف کتاب و سنت نباشد. بنابراین، اگر آنها 

مرتكب اشتباهی شوند )چون معصوم نیستند( یا به هر دلیل دیگر از حق منحرف شوند، اطاعت از آنها الزم نیست. این 

اهلل جوادي به طور مطلق، همانند اطاعت از پیامبر، الزم شمرده است. آیت در صورتی است که آیه اطاعت از اولوااالمر را

اگر ولی امر امت، معصوم نباشد یا احتمال اشتباه در قول و فعل او داده »فرماید: آملی با اشاره به اطالق آیه شریفه می

زیرا عدالت، مانع عصیان عمدي توان مطلقاً از او اطاعت کرد؛ شود، هر چند که عدالت او محرز و مسلم باشد، نمی

 4 .«است، نه سهو و نسیان

ان و امامان معصوم است. این تفسیر با اطالق ماند، تفسیر اولوااالمر به رهبرتنها تفسیري که از اشكاالت گذشته سالم می
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امام، او را از هرگونه خطا « عصمت»شود، کامالً سازگار است؛ چون مقام وجوب اطاعت، که از آیه فوق استفاده می

  .گونه قید و شرطی، واجب استکند، به این دلیل اطاعت از فرمان او همانند فرمان پیامبر بدون هیچوگناه حفظ می

ه به مشخص شدن معناي صحیح آیه، الزم است این معنا را به طور مبسوط، براي جوامع مسلمان تبیین کرد و با توج

 .زمینه انحراف آنها را از بین برد تا دیگر این آیه دستاویز حاکمان فاسد قرار نگیرد

 
 1. 119مرتضی مطهري، انسان و سرنوشت، ص. 

 .1932هر م 10شنبه روزنامه جمهوري اسالمی، سه .2

 .896، ص9تفسیرنمونه، ج .3

 .36والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، ص .4

 

 هاي نظري در غربچالش.2

شود؛ زیرا هاي آنها میها و رسانهساالري دینی، خواه و ناخواه، موجب تنش و موضع گیري غربیالگوسازي نظام مردم

اي اد است و به ناچار واکنش آنها را در پی دارد. با توجه به سلطه رسانهاین الگوسازي با منافع استعمارگرانه آنها در تض

ساالري دینی، که ممكن است هاي پیش روي نظام مردمها و چالشغرب، الزم است ایده و مدل حكومتی مطلوب غربی

  .ها مطرح شود، بررسی گردداز ناحیه غربی

 گريزي در غربهاي دينالف( علت

ساي کاتولیك به صورت قدرت امپراتوري درآمد. در جامعه اروپایی، مذهب کاتولیك نمونه تمام در قرون وسطا، کلی

شد. در آن زمان از عملكرد کلیسا در دو رو، رفتارها و عملكرد کلیسا به پاي دین گذاشته میعیار دین کامل بود. ازاین

  .جهت اصلی، انتقاد و به تدریج موجب انزواي کلیسا شد

 با دانشمخالفت  _يك

خوانی نداشت و بر منطق ارسطویی با حاکمیت تمام عیار کلیسا، علم انحصاري شد و مطالبی که با تعالیم دینی انجیل هم

شد. در نتیجه، اروپا کرد. به همین دلیل، در این عصر با هرگونه نوآوري علمی مقابله میمنطبق نبود، حق انتشار پیدا نمی

. براي مثال در این دوره گالیله به دلیل اظهار نظر درباره زمین، محاکمه و مجبور شد دچار رکود علمی شدید شده بود

نامه بنویسد و حرفش را پس بگیرد. این رفتارها سبب خشم و نارضایتی مردم شد و به انزواي کلیسا از صحنه توبه

  .اجتماع، انجامید

 فساد مالي کليسا _دو

شد. کشیشان با دریافت پول بهشت را ناهان مردم، سبب آمرزش گناهان آنها میدستگاه کلیسا در قرون وسطا، با خرید گ

آوردند. این اعمال کلیسا، خشم دانشمندان رنج آنها را از دستشان بیرون میکردند و به آسانی دستمیان مردم تقسیم می

 1 .ن کردرا برانگیخت و به گفته ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن، جرقه انقالب دینی را روش

عالوه بر این مسائل، با مرور زمان کتاب انجیل اصیل، که حضرت مسیح)ع( آورده بود، تفسیر به رأي و دچارتحریف 
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هاي دینی مسیحیت افتادند. این جنبش ها، گروهی به فكر ایجاد اصالحات در اندیشهاوج گرفتن نارضایتی شده بود. با

رو، به سرعت اصالح دینی که در رأس آن مارتین لوتر قرار داشت، داراي پشتوانه مردمی و پشتیبانی نخبگان بود. ازاین

  .نتیجه داد و موجب به وجود آمدن پروتستانیسم شد

ریزي کرد. او در گذاري مذهب پروتستان، نظام الهیاتی جدیدي را پیلوتر که استاد دانشگاه الهیات بود، با بنیان مارتین

کرد هاي عهد قدیم، یعنی تورات و دیگر اسافر عهد قدیم، تكیه میعین حال که مسیحی بود، به تعدادي از فصول و آیه

مشربی و تاریخی فراوانی داشتند، با ترکیب این دو دین رویكرد و با وجود اینكه مسیحیان و یهودیان، اختالفات 

 2 .جدیدي را آغاز کرد

این مسئله  3 .بود که موجب سستی و زوال قداست دین گشت هاي مذهبیآمدهاي این حرکت درگیري فرقهاز پی

شود. در این عصر با عصر نوزایی یاد می اي جدید در غرب شد که از آن به نام رنسانس وساز به وجود آمدن دورهزمینه

هاي حسی و سعی و خطا کردن، هاي انسان تكیه شد. در نتیجه، با اتكا بر روشاعتمادي به دین، بر داشتهتوجه به بی

  .گیري دست یافتهاي چشمغرب به پیشرفت

فتن ابعاد روحانی بشر بود. بنیان ها، بسیاري از مشكالت بشر را حل کرد، اما مشكل اصلی آن، نادیده گراین پیشرفت

 .گرایی استوار استغرب جدید، بر فلسفه مادي

 
 1. 50جعفر سبحانی، عرفی شدن دین، ص. 

 .39محمد قربانی، صهیونیسم مسیحی، ص .2

 .86، فصل حكومت دینی، ص0محمدتقی مصباح یزدي، والیت فقیه و خبرگان  .3

 

 هاي سکوالريسمب( ريشه

ساز پدید آمدن مكتبی جدید به نام سكوالریسم شد. سكوالریسم دین قیام روشنفكران دینی از جمله مارتین لوتر، زمینه

پذیرد. این اندیشه، ند و در بقیه امور، از جمله سیاست، مرجعیت دین را نمیکرا به رابطه فرد با خدا محدود می

اند، حاکمیت خدا از حاکمیت دنیوي ها، که دچار تحریف شدهدارد. طبق این آموزه هاي مسیحیت ریشهدرآموزه

جمله که حاکیاز این «. پادشاهی من از این جهان نیست»فرماید: هاي کنونی، حضرت مسیح)ع( میجداست. در انجیل

 1.ساز اندیشه جدایی دین از حكومت شده استاعتنایی عیسی)ع( به امور دنیوي است، زمینهبی

گونه سخنی از نظام اجتماعی اند و در آنها هیچکنونی، صرفاً محدود به پند و اندرزهاي اخالقی هايعالوه بر این، انجیل

 .ها سبب پیدایش تفكر جدایی دین از سیاست، یا سكوالریسم شدو سیاسی به میان نیامده است. این زمینه

 
 1. 53عرفی شدن دین، ص. 
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 ج( دموکراسي در غرب

ها گرفته شد فكران با کلیسا، در قرون وسطا، به تدریج قدرت از دست پاپهایی از مردم و روشنپس از درگیري گروه

محوري( داد. از آن پس تاریخ جدیدي تفكر اومانیسم )انسان، جاي خود را به و تفكر حاکمیت خداوند به واسطه پاپ

معیار مشروعیت حكومت و  _شد که به نام خدامحوري، اعتنایی به مردم نمی _شروع شد که بر خالف دوره سابق 

 قوانین، خواست مردم قرار گرفت و قوانین الهی به حاشیه رانده شد. در این دوره با طرد محوریت خداوند در حكومت،

هاي محوري در همه عرصهتئوکراسی )حكومت الهی( جاي خود را به دموکراسی)حكومت مردم( داد و فلسفه انسان

 1 .اجتماعی و سیاسی عملی شد

  :ساالري و دموکراسی، دو نگرش اصلی وجود دارددر مردم

نگاه ارزشی: نگاه ارزشی به دموکراسی به این معناست که انتخاب اکثریت، همیشه به معناي انتخاب خیر جامعه و  _یك

 منجر به برگزیدن گزینه حق است؛ زیرا هر فردي دنبال منفعت خود است. بنابراین نگرش، نفع عمومی، برآیند

  .شودهاي فردي است و منجر به انتخاب گزینه برتر میتشخیص

هاي اجتماعی است و چه بسا نگاه روشی: در این صورت دموکراسی صرفاً ابزار و روشی براي حل درگیري _دو

یل بر منتخب مردم، عمالً در مسیر مصلحت جامعه گام برندارد و گزینه برتر نباشد. بنابر نگاه روشی، انتخاب اکثریت، دل

  .حقانیت و درستی انتخاب نیست

نظران دنیاي معاصر، جایگاهی ندارد و دیگر کسی انتخاب اکثریت را به نگاه ارزشی به دموکراسی، در میان صاحب

زیرا تجربه بشري نشان داده است که در بسیاري از موارد، اکثریت انتخاب  2 داند؛معناي انتخاب گزینه بهتر نمی

  .اندو در پی اصالح آن بر آمده اند و چه بسا بعد از مدت کمی به خطاي خود پی بردهنادرست داشته

گذاري در حكومت، از آن خداست و قوانین ت تشریعی و حق قانونطور که قبالً ذکر شد، طبق نظر اسالم، ربوبیهمان

غیر الهی، ولو اینكه مردم به آن رأي دهند، مشروعیتی ندارند؛ زیرا مخلوقات ملك خداوند هستند و تصرف در ملك 

توان پذیرفت که عمل به نظر خدا، بدون رضایت او صحیح نیست. بنابراین، دموکراسی را فقط در این صورت می

اکثریت، در چارچوب احكام اسالمی و در جاهایی باشد که خداوند راضی است به نظر اکثریت رجوع شود. در غیر این 

 .ها و از نظر اسالم مردود استصورت، دموکراسی روشی مشرکانه براي حل درگیري

  
 1. 88اهلل طاهري، بررسی مبانی فرهنگی غرب، صحبیب. 

 .081م، صنامه اندیشه سیاسی اسالدرس .2

 

 

 سازي فرهنگ غربد( تالش براي جهاني

بینی مادي است، بعد از رنسانس تا کنون به خوبی هاي مبتنی بر جهانها و ایدئولوژيفرهنگ غرب که مجموع ارزش

هاي خود، تمدن جدیدي را خلق کند، به طوري که این تمدن در ابعاد مختلف اجتماعی، توانسته است طبق ارزش
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تصادي، نفوذ کرده و به باور انسان مدرن تبدیل شده است. این فرهنگ که براي جهان بینی الهی و متافیزیك سیاسی و اق

رو، جهانی شدن، تالشی براي ارزشی قائل نیست، به دنبال تسلط بر جهان امروزي و توسعه فرهنگ غربی است. ازاین

  .شوندار با تمدن فراگیر غرب مواجه میهاي دیگر به ناچهاي دیگر است و تمدنها و تمدنتضعیف فرهنگ

هاي دیگر باید با سازي فرهنگ خود دارد، فرهنگبا توجه به اینكه تمدن غرب قدرت و ثروت فراوانی براي جهانی

رو شوند و اگر با این پدیده درست برخورد نكنند، به ناچار در این فرهنگ پشتوانه منطقی قوي، با این فرهنگ روبه

ساالري دینی است؛ هاي نظام مردمرو، جهانی شدن یكی از چالشپیوندند. ازایندان تاریخ میو به زبالهشوند هضم می

  .زیرا بنابر فرهنگ سیاسی غرب، بسیاري از مفاهیم سیاسی اسالم با فرهنگ غربی در تضادند

است، چالشی امنیتی نیز عقیدتی  _طلبی غرب، مسئله جهانی شدن عالوه بر اینكه چالشی فكريبا توجه به توسعه

شناخته شده و در بسیاري از موارد، تهدیدي براي مرزهاي اسالمی است. این تهدیدها در بسیاري مواقع عملی شده 

سازان، با رهبري امریكا به اشغال عراق و افغانستان و دیگر کشورهاي اسالمی، است و امروزه شاهد هستیم جهانی

  .مشغول هستند

 سازيراي جهانيهاي غرب بروش _يك

  .تقسیم کرد« هاي سختروش»و « هاي نرمروش»سازي را به دو دسته هاي غرب براي جهانیتوان روشمی

هاي نظامی و شود که بیشتر جنبه تبلیغات و جذب مخاطب دارد و در آن از روشهایی گفته میهاي نرم، به روشروش

مندي و تكنولوژي قوي خود، از ابزارهاي ارتباط جمعی استفاده ها با توانشود. غربیبرخورد فیزیكی استفاده نمی

هاي مختلف جنگ کشانند. آنها با شیوههاي نوین ارتباطی، مخاطبان را به پیروي از فرهنگ غربی میکنند و با شیوهمی

آنها را آماده پردازند و مخاطبان را به فرهنگ خودشان، بدبین و هاي دیگر میها و تمدنروانی، به تخریب فرهنگ

  .کنندپذیرش فرهنگ غرب می

شان است. آنها با استفاده از نمادهاي غربی روي ها، استفاده از ظرفیت کاالهاي تولیديهاي جنگ نرم غربیاز دیگر شیوه

 زنند و بهپردازند و پیشرفت تكنولوژي غرب را به فرهنگ غربی گره میقیمت، به ترویج فرهنگ غربی میکاالهاي گران

هاي متنوع ارتباطی، زمینه را براي جهانی شدن کنند. آنها با روشاین وسیله مخاطبین را مجذوب فرهنگ منحط غرب می

هاي نظامی روي هاي سخت و شیوهها کارکرد خود را از دست داد، به روشکنند و اگر این روشفرهنگ غربی ایجاد می

  .کنندی که در اختیارشان است، کشورهاي جهان سوم را استعمار میالمللهاي بینآورند و با استفاده از سازمانمی

رو، امروزه با گسترده شدن وسائل ارتباط جمعی، زمینه ارتباط تعاملی براي بیشتر کشورها به وجود آمده است. ازاین

تا حدود زیادي ریزي و مدیریت صحیح، توان با برنامهگویی به شبهات غرب فرصت مناسبی وجود دارد. میبراي پاسخ

روند جهانی شدن فرهنگ غربی را کنترل کرد و به نقد صحیح آن پرداخت. عالوه بر این، با اتخاذ رویكردي فعال، 

  .فرهنگ صحیح اسالمی را ترویج داد

 هاجهاني شدن و خرده فرهنگ _دو
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زند تا جایی که اقوام و سازي فرهنگ خود در جوامع دیگر، به ایجاد بحران هویت دست میغرب با تبلیغ و جهانی

شوند. در نتیجه، براي ادامه حیات رنگ شدن هویت و فرهنگ خودشان مواجه میهاي گوناگون با پدیده کمملیت

پردازان معتقدند، رشد رو، بسیاري از نظریهپردازند. ازاینسازي و تبلیغ فرهنگ بومی میفرهنگی خود، به مقابله با جهانی

سازي است؛ زیرا بسیاري از هاي جهان امروزي است، واکنشی به فرآیند جهانییكی از پدیدهگرایی که اندیشه بومی

دارند هاي تبلیغی غرب از فرهنگ خود دست برنمیها، ریشه تاریخی چند صد ساله دارند و با ترفندها و قومیتملیت

 1 .گیرندا میپردازند و جلوي از بین رفتن آن رریزي به تبلیغ فرهنگ بومی میبا برنامه

  
 1. 106درآمدي بر اسالم و جهانی شدن، ص. 

 

 اسالم و جهاني شدن فرهنگ غرب _سه

شود صرفاً به دلیل هراس از استحاله هویت دینی مواجهه فرهنگ اسالمی با پدیده جهانی شدن فرهنگ غرب را نمی

 1822کرد؛ زیرا اسالم با فرهنگ غنی و تاریخی  دانست و آن را به واکنش انفعالی در مقابل روند جهانی شدن، محدود

هاي قرآنی، فراگیر شدن فرهنگ اسالمی در تمام جهان شمولی و برتري فرهنگی دارد. یكی از آموزهاش، داعیه جهانساله

ظایف رو، مسلمانان صرفًا واکنشی منفعالنه در برابر جهانی شدن ندارند، بلكه طبق فرهنگ اصیل اسالمی از واست. ازاین

هاي پارچگی، براي پیشرفت جهان اسالم، از آرمانگیر کردن اندیشه اسالمی است و حفظ یكمسلمانان، تبلیغ و عالم

هاي نو، براي اداره هر چه بهتر جهان به تفكر اسالمی است. دین اسالم با درهم آمیختن سیاست و دیانت و با داشتن ایده

رو، مسلمانان براساس فرهنگ استكبار ستیزي، بدون توجه مطرح است. ازاین المللاي فعال، در عرصه بینصورت پدیده

هاي اصیل اسالمی جامه عمل بپوشانند. بنابراین، یكی از اهداف به ملیت و قومیت، به دنبال این هستند که به این آموزه

بنابر اعتراف اندیشمندان ساالري دینی تالش براي گسترش فرهنگ اسالمی در دورترین جاهاي جهان است. نظام مردم

 1 .کند و رقیب اصلی لیبرالیسم استغربی، این اسالم سیاسی و استكبارستیز است که منافع غرب را تهدید می

آمیز زیستی مسالمتساالري دینی، با ادیان و مكاتب بشري سر ستیز ندارد و هممسلّم است که اسالم و نظام مردم

ساالري دینی، اقوام ادیان هاي اسالمی است. به همین دلیل، در نظام مردممسلمانان با پیروان همه ادیان ابراهیمی، از ایده

شهروندي هستند و این نظام، به رعایت عدالت در میان کل جامعه بشري و نژادهاي گوناگون، محترم و داراي حقوق 

 .ملزم است

  
 1. 189همان، ص. 

 

 ساالري ديني( جامعه مدني و مردمهـ

پس از رنسانس در غرب، اندیشمندان غربی با کنار گذاشتن دین از عرصه سیاست به ادبیات جدیدي در این عرصه 

محوري و حكومت مردم بر مردم داد و نظام ها جاي خود را به انسانروي آوردند. وقتی خدامحوري و حكومت پاپ

پردازي کرده و به دنبال ن جامعه مطلوب تئوريدموکراسی بر ادبیات سیاسی حاکم شد، اندیشمندان غربی براي ساخت

http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214895#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214895#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214895#book-footnot-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214894#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214894#book-footnottext-1
http://pajuhesh.irc.ir/Product/book/show/id/1876/book_keyword/occasion/index/1/indexId/214894#book-footnot-1


56 
 

  .کارهاي عملی براي اداره بهتر جامعه بودندراه

جامعه مدنی، همان جامعه مطلوب اندیشمندان غربی است. تالش اندیشمندان علوم سیاسی در بحث جامعه مدنی، 

  .اي است که در آن حقوق دولت و افراد به روشنی متمایز باشدتصویر جامعه

هاي گوناگونی درباره جامعه مدنی نقل شده است، اما آنچه امروزه به زمان افالطون تا زمان هگل و مارکس، نظریه از

هایی هستند که به دور از قدرت سیاسی، در حوزه روابط اجتماعی ها و گروهعنوان جامعه مدنی مطرح است، تشكل

مفهوم فرهنگی خاصی دارد که چندان با فرهنگ اسالمی  کنند. البته در عصر حاضر، جامعه مدنی در غربفعالیت می

محوري )اومانیسم( هاي اجتماعی )سكوالریسم(، انسانهاي جدایی دین از تمامی عرصههماهنگ نیست؛ زیرا بر اندیشه

با  1 .رو، در جوامع دین محور قابل اجرا نیستندو آزادي حداکثري و قوانین حداقلی )لیبرالیسم(، مبتنی است. ازاین

ساالري دینی برقرار ساخت؛ زیرا الزم نیست هاي جامعه مدنی را در نظام مردموجود این، شاید بتوان برخی شاخصه

دین باشد. این مسئله به این دلیل است که دین اسالم با دست یافتن به اهدافش حتماً سكوالر و بی جامعه مدنی براي

  .پیشرفت تضادي ندارد

  :شماریمکند که آنها را برمیجامعه مدنی مطلوب به چند امر تأکید می

  گري دولت در مالكیت؛کاستن تصدي

  گرایی؛قانون

  میت؛مشارکت حداکثري مردم در اداره حاک

  رعایت حریم مالكیت خصوصی؛

  .هاي قانونی اسالمآزادي

ساالري دینی ساالري دینی هستند و بعضی دیگر، در چارچوب نظام مردمبرخی از این اصول از اهداف عالی نظام مردم

  .پردازیمبه بازتعریف نیاز دارند. در ادامه به ذکر برخی از آنها می

هایی کند، اما در منشأ قانون، اختالف نظري از هرج و مرج در جامعه حمایت نمیگرایی: هیچ اندیشمندقانون _یك

گذاري کنند. در نظام اسالمی، قانونگرایی و تأمین سعادت دنیوي تعریف میاي قانون را بر اساس ماديوجود دارد. عده

شود، بلكه مالك، منطبق حق خداوند است و صرف رأي دادن اکثریت به یك قانون، سبب مشروعیت آن قانون نمی

  .بودن با شریعت اسالم است

مشارکت مردم در اداره جامعه: اصل این مطلب که مردم باید خود سرنوشت خودشان را تعیین کنند و در اداره  _دو

هاي مختلف جامعه مدنی و جامعه دینی پذیرفته شده است، اما در مورد جامعه مشارکت داشته باشند، در قرائت

حدود دخالت مردم، اختالف نظرهایی وجود دارد. طبق بعضی از تفاسیر، خواست اکثریت مالك است ولو  چگونگی و

ساالري دینی، حاکمان و مجریان باید داراي شرایطی مانند تخصص، تعهد بر احكام الهی منطبق نباشد، اما در نظام مردم

ت مردم را ندارند، ولو اکثریت مردم به آنها رأي بدهند؛ و... باشند؛ بنابراین افراد فاسد و ناالیق حق دخالت در سرنوش

  .زیرا بنابر نظر اسالم، چنین افرادي مشروعیت فعالیت اجرایی و سیاسی ندارند
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هاي بشري بوده است. آزادي فردي: از آنجایی که خداوند انسان را آزاد آفریده، اصل آزادي همیشه یكی از آرمان _سه

گر، معرفی و روشن کرده است که ایمان اجباري نیست. عالوه بر این، انسان تار و انتخاباسالم انسان را موجودي مخ

ساالري، حق اظهار عقیده دارد؛ اما تفاوت آزادي انسان در اسالم و غرب در جایی است که فردي بخواهد در نظام مردم

رو، باید در چارچوب نیست. ازاینبه عملی اجتماعی دست بزند. از نظر اسالم، صحنه اجتماع محدوده خصوصی فرد 

شریعت اسالمی رفتار کند، اما طبق اصول جامعه مدنی در غرب، باید براي فرد در سطح اجتماع آزادي حداکثري ایجاد 

  .هاي اسالمی سازگاري نداردکرد. این مسئله با آموزه

اساس شریعت اسالمی، قابلیت هاي جامعه مدنی مورد نظر غرب، بر هاي بررسی شده، شاخصهبا توجه به نمونه

بازتعریف و تطبیق دارند. در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، شاهد بسیاري از این اصول هستیم. به برخی از آنها 

  :شودبراي نمونه اشاره می

  :در اصل دوم قانون، درباره امور زیر تأکید شده است .1

  .ا مسئولیت او در برابر خداوندالف( کرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توأم ب

  .ب( استفاده از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشري

  :تأکید اصل سوم قانون به موارد زیر است .2

  الف( محو هرگونه استبداد، طرد هرگونه استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانب؛

  نگی خویش؛ب( مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فره

  ج( تأمین حقوق همه جانبه افراد ـ زن و مرد ـ ایجاد امنیت قضایی عادالنه برایهمه و تساوي عموم در برابر قانون؛

  .د( توسعه و تحكیم برادري اسالمی

  :در اصل دوازدهم، درباره حقوق مذاهب اسالمی آمده است .3

اي پیروان هر مذهبی که از اکثریت برخوردار باشند، مقررات قهمذاهب اسالمی از احترام کامل برخوردارند و در هر منط

  .محل درخور اختیار شوراها، بر طبق آن مذهب خواهد بود؛ البته با حفظ حقوق پیروان سایر ادیان

هاي دینی در حدود قانون، در انجام مراسم مذهبی اقلیت»هاي مذهبی آمده است: در اصل سیزدهم، درباره اقلیت .4

  .«کنندادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل میخود آز

ساز تحقق جامعه مدنی است و با تعالیم اسالمی تناسب ساالري دینی است که زمینهاینها قسمتی از قوانین نظام مردم

ا و مؤسسات، به دنبال تحقق هها، انجمندارد. بنابراین، اگر جامعه مدنی به معناي امروزي آن به وسیله احزاب، گروه

حداکثري قوانین فوق باشد، امري مطلوب و سازگار با حكومت دینی است و حتییكی از تعالیم نظام حكومتی دینی 

؛ «النصیحه الئمه المسلمین»هاست که از آن به عنوان مطالبه این قوانین و امر به معروف کردن حكومت توسط این گروه

 .شودن اسالمی، یاد مییعنی خیرخواهی براي حاکما

  
 1. 02محمدتقی مصباح یزدي، دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابی، ص. 
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 افکنيو( تعدد قرائت از دين و تفرقه

از شبهاتی است که در غرب مطرح شده است. طبق این نظر، ممكن است برداشت نظام « تعدد قرائت از دین»مسئله

هاي حكومتی دیگر را به اسالم نسبت دهند، دلیلی براي رد ساالري دینی از متون اسالم، درست نباشد و اگر نظاممردم

کند. الهی وارد است و به همه آنها تشكیك وارد می حرف آنها وجود نداشته باشد. در واقع، این شبهه بر تمام متون

  پردازیم.رو، ما با این مقدمات به بررسی این شبهه میازاین

دین اسالم، زمانی که از طریق وحی بر پیامبر نازل شد، بیشتر جنبه شفاهی داشت و مردم دین را بیشتر به صورت رو در 

ا با گذشت چند سال از بعثت پیامبر اسالم؟ص؟، شریعت الهی و قرآن کردند، امرو از پیامبر و اهل خبره دریافت می

کریم به صورت مكتوب در آمد. از آن پس، شكل دریافت دین تغییر کرد و جستجوگران معارف دینی به متون دینی 

  کردند.کردند و با خواندن روایات و آیات قرآن مشكالت فكري و فرهنگی خود را حل میرجوع می

شود، یك معناي واقعی را اراده کرده است و بر طبق همان کلمات و به صحبت رودررو با کسی مشغول می وقتی متكلم

کند، مقصودي معین و واقعی دارد و بر طبق کند. همچنین وقتی نویسنده، نامه یا متنی را تنظیم میسخنان را انتخاب می

طور نیست که خداوند و اند و اینکی از یك مقصود واقعیپردازد. مسلماً احادیث و آیات قرآن حاآن به تنظیم متن می

  اي، چند معنی را قصد کرده باشند؛ زیرا چنین کاري در بین عقال، قبیح و لغو است.ائمه دین، با جمله

است. این نظریه دست هر انسانی را در تفسیر دین باز « گادامر»و « هایدیگر»مسئله تعدد قرائت از دین، نتیجه نظریه 

  شود که قرائت هیچ کس بر دیگري برتري ندارد.گذارد و یادآور میمی

رود. بنابراین، تفسیر او از متن، بر اساس هایی به سراغ متن میفرضمشكل این دو اندیشمند این است که مفسر با پیش

تفسیر نهایی وجود شمار است، طبعاً هاي افراد بیگیرد و چون دیدگاهمنظري خاص و با توجه به ذهنیت او شكل می

اي برایدرك تفسیر درست از متن وجود ها، هیچ ضابطهطبق این استدالل»گویند: ندارد. آنها با ذکر این اشكال می

رو، اشعار یك شاعر و اند. ازاینها نسبیپذیر نیست و تمامی تفسیربنابراین، کشف واقع یك متن امكان 1 «.ندارد

هاي گوناگون، ممكن است صد نوع تفسیر پیدا کند که هیچ کدام بر دیگري برتري هاییك نویسنده، طبق قالبنوشته

  ندارد.

 نقد نظریه

  کرد: توان نقداین نظریه را از جهاتی می

هاي انسان الف( ترویج شكاکیت: حاصل این نظریه، صحه گذاشتن بر جاهل بودن انسان است، به این معنی که آگاهی

کنند. بنابراین سخن، مثالً دستورهاي کتبی قتل مردم، که ها بر اساس شك خود زندگی میمشكوك است و انسان

شود متهمان را هاي متعددي دارد، نمیون متن دستور قتل تفسیردادند، قابل اثبات نیست و چفرماندهان به سربازها می

نویسند و ها در طول زندگی با هم تعامل دارند، به یكدیگر نامه میبازخواست کرد. اشكال دیگر این است که انسان
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ي بر این پایه برند. اساساً تعامالت بشربدون اینكه به مقصود نویسنده شكی داشته باشند، به مقصود طرف مقابل پی می

توانند هیچ فهم مطلق و درستی از متن داشته باشند و بر اساس ها نمیاستوار است، در حالی که طبق این نظریه، انسان

  پردازند.شك و گمان، به تعامل با یكدیگر می

ف، اشخاص با ب( از بین رفتن این نظریه به وسیله خودش: نخستین قربانی این نظریه خود آن است؛ زیرا طبق این حر

ها متن گوناگون بوده، توانند به واقع برسند. خود این نظریه، که عصاره قرائت دهشان نمیهاي ذهنیفرضتوجه به پیش

از این اصل مستثنی نیست. پس این نظریه نسبی است و ممكن است خالف واقع باشد و وجهی براي استثناء این نظریه 

 2از قاعده مذکور، وجود ندارد.

اند، درست نیست، اما شاید بشود این صورت را پردازان تصور کردهدر نتیجه، مسئله تعدد قرائت به شكلی که این نظریه

کرد که مفسر بخواهد بدون در نظر گرفتن ظهور کلمات، متن از مراد نویسنده، و بدون شواهد  براي کالمشان تصویر

شود و در اسالم از آن به تفسیر به رأییاد قطعی، متن را تفسیر کند. چنین چیزي موجب گمراهی و دور شدن از واقع می

ي غربی، مانند داروینیسم و مارکسیسم دست هافرضشده و از این کار به شدت نهی شده است. نظیر افرادي که با پیش

کنند. مسلماً چنین کارهایی حرام است. زنند و کلمات قرآنی را بر خالف ظاهر حمل میبه تفسیر نادرست قرآن می

گونه نیست که بدون رعایت قواعد پردازند و اینعلماي اسالم طبق اصولی مشخص به استنباط احكام و معارف دینی می

شود، در بسیاري از موارد به علت راغ متون اسالمی بروند. بنابراین، اگر در فتاواي آنها اختالفی دیده میتفسیر، به س

طور که گفته شد، وحی الهییك واقعیت و یك مقصود بیشتر ندارد. براي غفلت از رعایت قواعد تفسیري است و همان

هاي گونه نیست که ظهورخاص ظهور دارند. این فهماندن این مقصود از کلماتی استفاده شده است که در معنایی

ها بدون هیچ هاي متعددي از دین وجود دارد. اگر شاهد هستیم بعضیمتعددي داشته باشند تا بتوان ادعا کرد قرائت

کنند، به دلیل رعایت نكردن اصول تفسیر و دهند و نظر خود را به قرآن تحمیل میشاهدي، معنایی را به قرآن نسبت می

  وه درست در تفسیر قرآن و احادیث است.شی

با وجود این، در برخی روایات کلماتی وجود دارد که در آن زمان کامالً معلوم بوده، اما با مرور زمان مقصود متكلم بر ما 

 شود. بسیاري از اختالفهاي آن میمخفی شده است. این مسئله منجر به تفاسیر متعدد و اختالف در تعیین مصداق

اي فقیهان از این دست است، اما با وجود این، علما و اندیشمندان اسالمی در تفسیر اکثر آیات و روایات مربوط به نظره

ساالري دینی شاهد وحدت نظر در بسیاري از سیاست رو، در نظام مردمعقاید و احكام، وحدت نظر دارند. ازاین

 دین، هیچ تفسیر مشخصی از اسالم وجود نداشته باشد. طور نیست که به علت تعدد قرائت ازها هستیم. اینگذاري
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 .89جعفر سبحانی، هرمونتیك، ص .1

 .79. همان، ص0

 

 ساالري دينيز( پلوراليسم و نظام مردم

گرایی )پلورالیسم( معانی گوناگونی ذکر شده و از منظرهاي گوناگونی به این مفهوم پرداخته شده است. در براي کثرت

  .کنیمپردازیم. سپس آن را نقد و بررسی میبیان دو معناي عمده این مفهوم میاین قسمت به 

معناي اول( پلورالیسم در مقام عمل: منظور از پلورالیسم در مقام رفتار این است که ادیان و مذاهب مختلف، به صورت 

چه عقاید یكدیگر را باطل بدانند و  آمیز، در کنار یكدیگر زندگی کنند و به عقاید یكدیگر احترام بگذارند، اگرمسالمت

  .حتی به مناظره بپردازند

ساالري دینی پذیرفته شده است. در واقع وحدتی که اسالم ادعاي آن را دارد، بر قطعاً این معنا، در اسالم و نظام مردم

بول ندارند، اما به رو، شیعه و سنییا مسلمان و اهل کتاب اگرچه عقاید یكدیگر را قگیرد؛ ازاینهمین مبنا شكل می

آمیز دارند. اگر چنین چیزي محقق نشود، تمامی جوامع درگیر اختالف و گذارند و زندگی مسالمتیكدیگر احترام می

  .ساالري دینی استهاي نظام مردمپاشد. وحدت به این معنا، یكی از آرمانشوند و نظام اجتماعی از هم میجنگ می

شود برخی عناصر چند مذهب: اگر به ادیان مختلف نگاهی کوتاه بیندازیم، مشخص می معناي دوم( پلورالیسم و حقانیت

گوناگون با هم در تضاد هستند و امكان ندارد که هر دو مذهب حق  _مثل دخالت کردن در امور سیاسی _ادیان 

 1 .باشند

براي مثال، دین اسالم بر اصل توحید بنا نهاده شده است، در حالی که یكی از عقاید مسیحیت، اصل تثلیث است. 

م و گویند سه خدا )پدر، پسر و روح القدس( داریم. در اینجا امكان ندارد عقیده اسالگانه مسیحیت میمذاهب سه

هاي بین ادیان است و اگر در این اي از تناقضمسیحیت صحیح باشد و هر دو، همزمان حق باشند. این مسئله نمونه

  .شودهایی در مسائل گوناگون یافت میزمینه بررسی کامل صورت بگیرد، تناقض

 راي تبلیغ تفكر خود انگیزهانگیزه این تفكرات از بین بردن عرق و تعصب مذهبی است، براي اینكه مسلمانان دیگر ب

ساالري دینی معنایی ندارد؛ زیرا همه ادیان و عقاید بر نداشته باشند. با پذیرش این افكار منحرف، دیگر الگوسازي مردم

 .ساالري دینی دعوت کنندحقند و دیگر لزومی ندارد دیگران را به نظام مردم

 
 .85محمدتقی مصباح یزدي، آزادي و پلورالیسم، ص .1

 

 ح( امکان بازگشت غرب به گفتمان ديني

اند. متا بودههها همواره دنبال پرستش خالق بیداري و عبودیت است. انسانها، گرایش به دیناقتضاي طبیعت انسان

پیامبران الهی، باغبانانی هستند که نهال »بعثت پیامبران، پاسخی به این امر فطري بشري است و به گفته شهید مطهري 
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درست است که غرب بعد از رنسانس به دین بدبین شد و در علوم انسانی و دیگر  1«.دهندفطرت بشري را پرورش می

هاي ضد دین رفت، اما بنابر شهادت اندیشمندان غربی، این رویكرد موجب خاموش شدن چراغ علوم به دنبال قرائت

، تقریباً دو 0229بق آمار به دست آمده در سال هاي دینی در سراسر جهان وجود دارد و طفطرت بشري نشد. گرایش

 2سوم از پنج و نیم میلیارد انسان روي زمین، پیرو دین خاصی یا تحت تأثیر دین هستند.

اي روي طبیعت اولیه خود سرپوش بگذارند و منكر دین شوند. با مداري منافاتی با این ندارد که عدهفطري بودن دین

ها در اعصار مختلف ـ با توجه به آثار باستانی ـ به دنبال پرستش خدا شود، انسانمراجعه به تاریخ بشر روشن می

  اند.راهه رفتهاند؛ اگر چه بسیاري به بیبوده

گرایان معاصر در غرب و شیوه نگرش مذهبی، شناس معروف غربی، با تحلیل تنش موجود بین عقلآنتونی گیدنز، جامعه

  گوید:کند. او میبینی میآینده جامعه غربی را پیش

ان شود. شاید کمتر کسی در این جههاي احیاي دینی میگرایی پدید آمده و منجر به دورههایی ضد عقلمسلماً واکنش

هاي اساسی، گرایانه در برابر پرسشباشد که هرگز تحت تأثیر احساسات مذهبی قرار نگرفته باشد و علم و تفكر عقل

 3 مثل معنا و هدف زندگی، قادر به پاسخگویی نیست.

مداران در جوامع غربی، شاهد رشد گرایش به دین هستیم. ها به دینهاي سنگین الئیكبه همین دلیل، با وجود هجمه

میالدي  0221تحقیقات در فضاي مجازي، شاهد خوبی براي رشد گرایش به معنویت است. طبق تحقیقاتی که در سال 

هاي معنوي ه بیش از سه میلیون امریكایی، از اینترنت براي دریافت اطالعات دینی و راهنماییانجام گرفته است، روزان

  روز در حال افزایش است، حكایت از رشد فزاینده معنویت در مغرب زمین دارد. این آمار که روز به 4کنند.استفاده می

ها به اسالم هاي تحریف شده مسیحیت، شاهد روي آوردن غربیدر بسیاري از موارد به دلیل پاسخگو نبودن آموزه

عیت حجاب و محدود ها مواجه شده است. آنان به وضع قوانینی مانند ممنوهستیم. این مسئله با واکنش شدید غربی

اند. چند سال پیش خبرگزاري رسمی ایتالیا )انسا( اعالم کرد: کردن مسلمانان، در استفاده از نمادهاي دینی، روي آورده

اسالم در همه جهان از مرزها فراتر رفته است و براي برپایی دوباره زندگی، در دنیاي بحران زده کنونی، به سیستمی »

 5 «.جدید تبدیل شده است

هاي غربی است؛ ها به تعالیم اسالمی، در محافل و رسانهها و هتاکیشاهد دیگر این مسئله، رشد روزافزون توهین

  هاي غربی تبدیل شده است.ه اسالم هراسی، به هدف مشترك رسانهاي که پروژگونهبه

گرایی در غرب است، اما متأسفانه هنوز تفكر لیبرال دموکراسی، گفتمان حاکم هاي خوبی از رشد دینها، نشانهاین نمونه

پردازان در بین نظریه دین بر جوامع غربی است. با این وجود،داران بیبر غرب است. این مسئله به دلیل سیطره سرمایه

مدار حمایت کنند و به بازگشت دین به عرصه سیاست امید داشته هاي دینجدید غربی، کسانی وجود دارند که از نظام

شناس غربی، با دفاع از روي کار آمدن دانشمندان دینی که به مباحث علمی جدید آشنا باشند. اگوست کنت، جامعه
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شان وادار ها را به انجام وظیفه اجتماعیتوانند انسانه به علوم اثباتی آشنایی دارند، میهستند، معتقد است عالمان دین ک

 6 کنند و به اصالح اجتماع بشري بپردازند.

 مداري و خدامحوري روزنه امید باشد.تواند براي بازگشت غرب به دیناین اظهارات می

 

 .089. مرتضی مطهري، فطرت، ص1

 .619شناسی سانتراك، ص. جان دبلیو سانتراك، زمینه روان0

 .508شناسی، ترجمه: منوچهر صبوري، ص. آنتونی گیدنز، جامعه9

صورت آنالین )یافتن ایمان بر روي اینترنت(، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، . لورنه آلدایسون، دین به 8

 .96، ص11نامه اسالم در نگاه غرب، شفصل

 .9631اسفند  21مجمع جهانی اهل بیت؟عهم؟،  . خبري از سایت5

 .98شناسی، ترجمه: محسن ثالثی، ص. لوئیس کوزر، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه8
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 سازانساالري ديني به وسيله برنامههاي الگوسازي مردمهارم:روشفصل چ

با توجه به نامیده شدن عصر حاضر به عصر ارتباطات، براي انتقال مفاهیم دینی در سطح جهان بستر مناسبی فراهم شده 

ی، به الگوسازي آن ساالري دینتوان با تبیین هر چه بهتر نظام مردمرو، در دنیاي بدون مرز امروزي، میاست. ازاین

هاست؛ زیرا عرصه کننده بودن پیامساالري دینی، توجه بر جذابیت و اقناعها، براي الگوسازي مردمپرداخت. در برنامه

ها، با توجه به علم هاي گوناگون است. بنابراین، براي هر چه بهتر شدن برنامهالمللی، عرصه رقابت شدید بین رسانهبین

  :شودهاي الگوسازي پیشنهاد میروش نوین ارتباطات، این

 ساالري دينينمادسازي براي مردم .1

اي قدرتمند براي نشان دادن واقعیت مورد شود و شیوهتر مخاطب به مقصود میاستفاده از نمادها، موجب انتقال سریع

ست نمادي فراگیر ساخته شود ساالري دینی، الزم ارو، براي توصیف هر چه بهتر نظام مردمنظر به مخاطبین است. ازاین

  .تا تمام افرادي که با این نظام آشنایی دارند، بتوانند سطح ارتباط خود را با این مفهوم ارتقا بخشند

 اي و مارپيچ سکوتواگيري رسانه .2

ن اي موجب فعال شدهاست. تبلیغات رسانههاي الگوسازییك دیدگاه، پخش گسترده آن دیدگاه، از رسانهیكی از روش

دهد با پخش گسترده یك مطلب، افراد شود. تحقیقات نشان میدهی به افكار عمومی میضمیر ناخودآگاه افراد و شكل

با  1.شوددهی به افكار عمومی میکنند. این امر موجب شكلجامعه درباره آن مطلب با یكدیگر ارتباط برقرار می

شود و این مسئله به گیري افكار عمومی و رواج یك دیدگاه، انگیزه براي مخالفت با آن دیدگاه، به تدریج کم میشكل

  .کندصدا شدن جامعه کمك میدست و یكیك

شناس آلمانی، آن را مطرح کرد، به تأثیر متقابل ارتباط جمعی و ارتباط بت نئومن، جامعهنظریه مارپیچ سكوت که الیزا

پردازد. طراح این الگو معتقد است، ایده وپایه این الگو آن است که بیشتر مردم از داشتن هاي گروهی میفردي در رسانه

فرما و نگرد کهبیاموزد کدام نظریه حكمفش چنان میکنند. بنابراین فرد به محیط اطرانگرش و باور، به تنهایی اجتناب می

شایع است و کدام نظر تسلط کمتري دارد و رو به زوال است. اگرفردي معتقد باشد که نظرهاي شخصی او یك رده 

به همین دلیل استفاده از  2.هراسد، کمتر رغبت دارد که آن را بیان کندتر قرار دارد؛ فقط به این دلیل که از انزوا میعقب

ساالري دینی، ضروري است. البته یكی از آفات این اي، در مباحثی همچون وحدت در نظام مردماین سیاست رسانه

رو، تنوع بخشیدن در روش تبلیغ شود. ازاینست. تكرار زیاد موجب از بین رفتن اثر تبلیغ میروش، تكرار زیاد ا

 .موضوعی ضروري است

 
 .67تماعی، ترجمه: حسین شكرکن، صشناسی اجارونسون، روان .1

 .853شناسی، صمحسنیان راد، ارتباط .0
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 رصد کردن تبليغات دشمن .3

افكنی رو، به شبههافتد؛ ازاینهاي مستبد به خطر میدینی، منافع بسیاري از دولتساالري با مطرح شدن وسیع مدل مردم

هاي ساالري دینی، نمونههراسی و ایجاد فضاي وحشت از مردمپردازند. برهم زدن وحدت، اسالمو مقابله با این نظام می

ي مخالفان، شبهات جدید، درباره نظام هابارز مقابله با این نظام است. در نتیجه، باید با زیر نظر گرفتن برنامه

کار مناسبی براي هاي مستند از شبهات دشمنان و پاسخ منطقی به آنها، راهساالري دینی را پاسخ دهیم. ساختن برنامهمردم

  .از بین بردن تبلیغات دشمن است

 سازيهاي مخاطبين و برنامهداوريپيش .4

هاي ها و کشورهاي غیر شیعی است، باید قبل از این کار، مؤلفهي در فرهنگبا توجه به اینكه هدف این تحقیق، الگوساز

در هر  _ها سازيهاي مخاطبین به دست آید. بنابراین، الزم است برنامهاصلی آن فرهنگ، بررسی شود و پیش داوري

  .هاي آنها صورت گیردفرضبا توجه به ذهنیت مخاطبان و پیش _قالبی باشد 

 ساالري دينيآينده مردم اميد بخشي به .5

هاي توان با ساخت برنامهبا توجه به نارضایتی بیشتر کشورهاي منطقه از حاکمانشان و اوج گرفتن بیداري اسالمی، می

ساالري دینی را فراهم ساخت. مستند، مطالبه آنها را از نظام اسالمی نشان داد و زمینه امیدواري دیگر کشورها به مردم

توان از نفوذ اسالم در س قوانین منع حجاب و کاریكاتورهاي موهن و تحلیل علت هراس دشمن، میهمچنین با انعكا

  .قلب اروپا پرده برداشت و مسلمانان را امیدوار ساخت

 بازسازي حافظه تاريخي .6

هاي گوناگون مهتوان در قالب برناساالري دینی وجود دارد که میهایی از اجرا شدن الگوي مردمدر تاریخ اسالم، نمونه

ها بسیار کم است، اما نتایج بسیار نیكویی داشته است که در الگوهاي حكومتی را نشان داد. این نمونه نكات جذاب آن

هاي بارز و موفق دیگر وجود ندارد. دوران حكومت پیامبر در مدینه، امام علی)ع( و سلمان فارسی در مداین نمونه

  .تواند به صورت الگو معرفی شودیساالري دینی بوده است که ممردم

 سازي بر اساس الگوي اثر محدودبرنامه .7

 که صورت این اثرگذارند. به بر آنان مخاطبانشان و احوال اوضاع به بسته جمعی هايباورند، رسانه بر این اندیشمندان

باشد، اثر  آنان محیط و اجتماعی و اوضاع با فرهنگ مأنوسو  طبانمخا و سلیقه سو با خواستهها همرسانه هاياگر پیام

  .دارد درپی انتظار یا خنثی و در غیر این صورت، اثر خالف را خواهد گذاشت پیام مورد انتظار فرستنده

اي، براي انهپردازد، اثر تبلیغات رسبر اساس مبانی فكري خودش به ترسیم نظام حكومتی می با توجه به اینكه هر فرهنگ

گیرد و هاي حكومتی دیگر، محدود است. بنابراین، در بسیاري از موارد، صرفاً انتقال اطالعات صورت میتبلیغ نظام

ساالري دینی، به برنامه کوتاهی شود براي الگوسازي مردمرو، پیشنهاد میآید. ازاینتغییري در نگرش افراد پدید نمی

ها، فراهم و با ت متناوب ادامه داشته باشد. عالوه بر این، زمینه تعامل مخاطبان در برنامهها به صوربسنده نشود و برنامه

  .سازان، زمینه الزم براي اثرگذاري مهیا شودادامه ارتباط میان مخاطبان و برنامه
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رح کرد، بر اثر ها از نظریه کاشت استفاده شود. این نظریه که جورج گربنر آن را مطسازيشود در برنامهپیشنهاد می

 1 .رو، با رویكرد ما متناسب استها در انتقال، مبتنی است؛ ازاینمحدود رسانه

 
 .963هاي ارتباطات، صرضا دهقان، نظریهعلی .1

 

 متقاعد سازي مخاطبان .8

زم است با رو، الساالري دینی داشته باشد. ازاینالف( مسیر مرکزي: ممكن است مخاطب اطالعات کمی از نظام مردم

ها و تبیین اجزاي مختلف این نظام، او را به آشنایی بیشتر با این نظام مشتاق کرد و با دادن آمار و ارقام، از پیشرفت

  .ساالري دینی، زمینه متقاعد شدن مخاطب را فراهم کردهاییك نمونه موفق مردممنديتوان

هاي منفی آمدهاي سیاسی دیگر مقایسه شده و با بیان پیامساالري دینی، با نظب(مسیر پیرامونی: در این روش مردم

هاي مستند، به توان با ساخت برنامهشود. همچنین میهاي سیاسی دیگر، زمینه متقاعد شدن مخاطب فراهم مینظام

را ساالري دینی هاي مدعی حقوق بشر و آزادي بیان پرداخت و زمینه جذب مخاطب به نظام مردمافشاگري علیه نظام

 1 .فراهم کرد

 
 .33الیورت ارونسون، روانشناسی اجتماعی، ص  .1

 

 ساالري دينيتقويت اعتماد به نظام مردم .9

که گفتیم، فقط شود؛ زیرا چنانالف(تبیین مشروعیت الهی این حكومت، موجب افزایش اعتماد به این مدل حكومتی می

اند. این مسئله به هاي سیاسی از منظر اسالم، نظام طاغوتییگر نظامساالري دینی، مشروعیت الهی دارد و دنظام مردم

  .هاي حكومتی دیگر استدلیل عدم رعایت احكام و شریعت الهی، در نظام

شود. ساالري دینی، موجب افزایش اعتماد به این مدل حكومتی میب( تأکید ویژه بر مردمی بودن نظام مردم

ساالري دینی، سبب برطرف شدن بسیاري از شبهات ـ از جمله اداره نظام مردم سازي نقش مردم در ایجاد وبرجسته

  .شوددیكتاتوري بودن این مدل حكومتی ـ می

ساالري دینی و تبیین لزوم قناعت پیشه بودن آنان کمك هاي مسئوالن، در نظام مردمهایی از ویژگیج( ساخت برنامه

  .کندزیادي به جلب اعتماد مخاطبان می

شود، از افراد با سالیق گوناگون در ساالري دینی، پیشنهاد میبراي افزایش ثمر بخشی میزگردها، پیرامون نظام مردمد( 

وگوها، به عهده یك شخصیت علمی برجسته گذاشته بندي نهایی و داوري درباره گفتاین زمینه دعوت گردد و جمع

شود و افكار عمومی را به سوي مطلوب هدایت اعتماد می هاي برجسته علمی، موجب افزایششود. استفاده از شخصیت

  .کندمی
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 گيرينتيجه

اي بر ساالري دینی ارائه شده است که تأکید ویژهتوان گفت، در این تحقیق الگویی از مردمبندي مطالب میدر جمع

سانی که این مشروعیت را به دانند و چه کرو، چه کسانی که مشروعیت حاکم را الهی میمشترکات مسلمین دارد؛ ازاین

دانند و به دانند، مشكلی با پذیرش این الگو ندارند زیرا همه مسلمانان قرآن را کتاب آسمانی خود میانتخاب مردم می

رو، باید حاکمانی را سرکار بیاورند که متعهد و متخصص نسبت به مبانی دینی احكام اجتماعی سیاسی آن پایبندند ازاین

  .باشند

ساالري دینی نمایند زمینه براي همگرایی بیشتر است اگر همه کشورهاي اسالمی اقدام به عملی کردن الگوي مردممسلم 

  .شودآید و عملی کردن شعار وحدت همه مسلمانان آسانتر میمسلمانان به وجود می

ی جهان اسالم نكرده هاي مختلف کمك چندانی به حل مشكالت اساستجربه نشان داده است، تشكیل اتحادیه و مجمع

سازي هاي مسلمان است. امروزه زمینهبخشی به ملترو، بهترین راه حل براي مشكالت جهان اسالم آگاهیاست. ازاین

  .ساالري دینی، وظیفه همه مسلمانان استهاي غیرالهی و تالش براي الگوسازي مردمبراي تغییر حكومت

بین کشورهاي مسلمان و افزایش روز افزون گرایش به اسالم در غرب،  خواهی دربا توجه به فراگیر شدن موج اسالم

هاي فراوان این گفتمان و مطابق ساالري دینی، امر دور از انتظاري نیست. خصوصاً با توجه به ظرفیتالگوسازي مردم

  .بودن این گفتمان با تمایالت سرشتی، امید بیشتري براي فراگیر شدن این گفتمان سیاسی وجود دارد

بدیلی ساالري اسالمی نقش بیتوانند در الگوسازي مردمهاي نوین ارتباطی میهاي اسالمی با به کار گرفتن روشرسانه

هاي ارتباطی که در آخر کتاب ذکر شده، زمینه بیداري سازان رسانه ملی با به کار گرفتن روشایفا کنند. امید است برنامه

  .مسلمانان تمام جهان را ایجاد کنند
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  .1962ما، چاپ اول، هاي اسالمی صدا و سیسازان، قم، مرکز پژوهشپرور، اسماعیل، جهانی شدن و جهانی

  .1963الملل، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(،چاپ اول، پوراحمدي، حسین، اسالم و روابط بین

  .1969جوادي آملی، عبداهلل، والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، قم، اسراء، چاپ چهارم، 
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سجادي، سید عبدالقیوم، درآمدي بر اسالم و جهانی شدن، قم، مؤسسه بوستان کتاب )دفتر تبلیغات حوزه علمیه(، چاپ 
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  .1969اول، 

  .1960ها(، چاپ اول، ان )نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهشاکرین، محمدرضا، حكومت دینی، قم، پارسی

اهلل، بررسی مبانی فرهنگ غرب، قم، مؤسسه بوستان کتاب )دفتر تبلیغات حوزه علمیه(، چاپ اول، طاهري، حبیب

1969.  

، جامعه مدرسین (، ترجمه: سید محمدباقر موسوي همدانی، قم12طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان )جلد 

  .1978حوزه، 

  .1960هاي اسالمی صدا و سیما، چاپ اول، هاي گریز از آن، قم، مرکز پژوهشعلوي، سید محمدحسن، ربا و راه

  .1973علی، مبانی اندیشه سیاسی اسالم، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، عمید زنجانی، عباس

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

  .1973ردان قراملكی، محمدحسن، حكومت دینی از منظر شهید مطهري، تهران، دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، قد

  .1968ها(، چاپ اول، قربانی، محمد، صهیونیسم مسیحی، قم، معارف )نهاد رهبري در دانشگاه

  .تاالبالغه، بیروت، مكتبه االندلس، بیکاشف الغطاء، هادي، مستدرك نهج

  .1985(، تهران، دارالكتب اسالمیه، 0، محمد بن یعقوب، اصول کافی )جلد کلینی

 .1963شناسی، ترجمه: محسن ثالثی، تهران، علمی، چاپ شانزدهم، کوزر، لوئیس آلفرد، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه

  .1963شناسی، ترجمه: منوچهر صبوري، تهران، نی، چاپ بیست و پنجم، گیدنز، آنتونی، جامعه

  .هـ . ق 1828(، بیروت، مؤسسه الوفاء، 122مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار )جلد 

  .1963شناسی. تهران، سروش، چاپ دهم، محسنیان راد، مهدي، ارتباط

  .1967گري، قم، ناصر، چاپ چهارم، گري و بهاییمحمدي اشتهاردي، محمد، بابی

(، قم، مؤسسه آموزشی و 9هاـ جلد ها و پاسخاستصوابی )پرسشمصباح یزدي، محمد تقی ، دین و مفاهیم نو، نظارت 

  .1961پژوهشی امام خمینی؟ره؟، چاپ یازدهم، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، فلسفه سیاست، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟، چاپ اول، 

1977.  

(، قم، مؤسسه 0و1هاـ جلد ها و پاسخ)پرسش 0و1و خبرگان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، والیت فقیه 

  .1961آموزشی وپژوهشی امام خمینی؟ره؟، چاپ نوزدهم، 

(، قم، مؤسسه آموزشی و 8هاـ جلد ها و پاسخـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، آزادي و پلورالیسم )پرسش

  .1961پژوهشی امام خمینی؟ره؟ ، چاپ نهم، 

  .1968ضی ، انسان و سرنوشت، قم، صدرا، چاپ بیست و چهارم، مطهري، مرت

  .1978ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، پیرامون جمهوري اسالمی، قم، صدرا، چاپ نهم، 

  .1970ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، فطرت، قم، صدرا، چاپ چهارم، 
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  .1978مت و رهبري، قم، صدرا، چاپ هفدهم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، اما

  .1978مكارم شیرازي، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب االسالمیه، 

 .، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟ره؟02و  10، 11اهلل ، صحیفه نور، جلد موسوي خمینی، سید روح

  .تایت فقیه(، قم، آزادي، بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حكومت اسالمی )وال

نامه اندیشه سیاسی اسالم(، قم، مرکز تألیف متون حوزه )مرکز مدیریت حوزه(، واعظی، احمد، حكومت اسالمی )درس

  .1969چاپ سوم، 

 نشريه.2

ذاهب )یافتن ایمان بر روي اینترنت(، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب م« دین به صورت آنالین»آلدایسون، لورنه، 

  .11اسالمی، فصلنامه اسالم در نگاه غرب، شماره 

، فصلنامه الهیات وحقوق، پژوهشكده علوم و فرهنگ «جایگاه اکثریت در نظام اسالمی و دموکراسی»اکبر، رستمی، علی

  .1اسالمی، ش 

  .1932مهر  10شنبه روزنامه جمهوري اسالمی، سه
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