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ابهامات زیادی که پیرامون رابطه دین اسالم با دموکراسی وجود دارد، سبب شده تا در این 
یین ای، به تب نوشتار با تکیه بر اصول منطقی حاکم بین این دو مقوله و فارغ از گرایشات سلیقه

 تعریف دین را به دو قسمت عام و خاص تقسیم کنیم و در اگر. این رابطه پرداخته شود
تعریف خاص، اعتقادات و احکامی را که باید با اجزای دموکراسی سنجیده شود، منبعث از 

ای برای  چنین دموکراسی را تنها به مثابه شیوه مثلث معرفتی شرع، عقل و عرف بدانیم و هم
توان ادعا کرد که بین دموکراسی به عنوان روش حکومت کردن  ور کنیم میحکومت کردن تص

که دارای عناصری مانند برابری سیاسی شهروندان، حکومت اکثریت، مقبولیت مردمی، تفکیک 
است با دین اسالم به مثابه فلسفه زندگی و اجتماعی، روابط منطقی تساوی و یا عموم ... قوا و

  .وجه وجود دارد و خصوص من
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  مقدمه 
قدر که رابطه مردم ساالری با دین اسالم مبهم است، زمان آغاز بحث پیرامون رابطه  همان

ان تلقی شده و در این نوشته، مردم ساالری با دموکراسی، یکس .این دو در ایران نیز، مبهم است
  .مراد از دین اسالم، دین اسالم شیعی دوازده امامی است 

با ورود «: ه استرسد، این بحث از دوران مشروطه مطرح شد ز یک زاویه به نظر میا
ینی، نه ئافرادی مثل آیت اهللا نا. کراسی به ایران و آشنایی با آن، دو نظر مختلف ارائه شدودم

در . ین اسالم ندیدند، بلکه تالزم آن دو به هم را نشان دادندکراسی و دوتنها تضادی بین دم
کراسی، ترکیب آن را با ونوری، با داشتن تلقی کفر آلود از دم اهللا فضل مقابل، افرادی مانند شیخ

 ).119 - 25: 1382ذبیح زاده، (» دین اسالم نپذیرفتند

که  عنوان نظامی به) ره(از زاویه دیگر، اعالم نظام جمهوری اسالمی از سوی امام خمینی
حاکم شود، سر آغاز بحث در مورد رابطه پس از انقالب قرار است بر ساختار سیاسی ایران 

 معلوم 57 و56های  های ایشان در سال همانگونه که از مصاحبه: کراسی و دین اسالم شدودم
 خصوص خبرنگاران خارجی، تصویر رابطه حکومت دینی با مردم ها به است، برای خیلی

 .له بوداهای فکری انقالبیون، تبیین این مس ترین فعالیت ساالری بسیار مبهم بوده و یکی از مهم

، بیان نظریه مردم ساالری دینی از سوی رهبر انقالب و مباحثی که اما از منظری متأخرتر
 ها، مقاالت، پیرامون آن مطرح شد، باب دیگری را برای آن باز کرد و دوباره شاهد تولید کتاب

 .ها و مناظرات مختلف، در حاشیه این موضوع بوده و هستیم همایش

. در مجموع شاهد نظرات موافق و مخالف در مورد رابطه مردم ساالری با دین اسالم بودیم
 و پردازند میکراسی، و گاه در طرفداری از دین به مخالفت ومخالفین، گاه در طرفداری از دم

. فکران ن که با این رابطه موافقت کردند و برخی دیگر روشدهستندارانی  موافقین نیز برخی دین
چه معلوم است این که هیچ اتفاق نظری، حداقل بین نخبگان ناما در کنار این همه ابهام، آ

کرد که برای رهایی از  فکری ایران در این مورد وجود ندارد وضع موجود این سوال را ایجاد
  تواند معیار سنجش رابطه مردم می  ای  وسیلهاین عدم اتفاق چه راهی باید جست؟ و چه

تواند ما را  عبارت دیگر، این دغدغه ایجاد شد که چه چیزی می ساالری و دین اسالم باشد؟ به
از این بالتکلیفی نجات بخشد و چیست آن چیزی که در این حوزه پرده جهل از روی حقیقت 

توان فکر صحیح را از  نطق است که میبا م«جوابی که به ذهن رسید این بود که  .دارد بر می
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به نظر رسید برای فهم این قضیه، باید دست به ). 1: 1385حکاک، (» فکر خطا تشخیص داد
پردازیم، و بعد با ه ساالری و دین اسالم ب  یعنی در ابتدا به تعریف دقیق مردم. دامن منطق شد

 کدام: ه سوال اصلی ما این شد کهدر نتیج. توجه به اصول منطق، به کشف این رابطه اقدام کنیم
رابطه منطقی بین دو مقوله دین اسالم و مردم ساالری، حکم فرماست؟ اما برای رسیدن به 

تند  آن سواالت عبارکه  کردجواب این سوال بزرگ، باید آن را به سواالت کوچکتری  تبدیل 
  :از
  باشد؟در حصر عقلی و منطقی ، چه روابطی ممکن است بین مقوالت حاکم. 1

 تعریف دین اسالم چیست؟. 2

 مراد از مردم ساالری چیست؟. 3

 ای در بر دارد؟ تطبیق منطقی دین اسالم با مردم ساالری، چه نتیجه. 4

  
  روابط عقلی و منطقی ممکن بین مقوالت :  اولگفتار

، عموم و خصوص مطلق، تباین ،تساوی رابطه روابطی چون،  بین مقوالتدر حصر عقلی
 نقض ،نقض الموضوع، عکس، )تداخل، تضاد و یا تناقض(تقابل ، وجه وص منعموم و خص

که در این نوشتار تاکید بر ) 165 - 142 و 44 - 38همان،  (حاکم است نقض تام و المحمول
، فاعل »قید تعداد«در قید (هستند  X ها،Yهمه .  هستندY ها،X همه: تساویدو رابطه 

بعضی : وجه عموم و خصوص من و )برابر شوند» حمل«و فعل » محمول«، مفعول »موضوع«
X ،هاYهستند  .Y مفعول یک جمله، فاعل جمله دیگر شود(، دارای اجزای متعددی است(.   
  

  اسالم تعریف دین : گفتار دوم
 در تعریف عام از .تعریف عام و تعریف خاص: دو نوع تعریف برای دین اسالم ارائه شده

ها  نازل شده تا به انسان) ص(کنند که بر پیامبر  ی معرفی می را مجموعه دستورات اله دین، آن
چه که در این تعریف مهم است،  آن. ها به وسیله آن به سعادت برسند ابالغ شود و انسان

  .دهد چیستی دستورات الهی و سعادت است که ما را به سمت تعریف خاص از دین سوق می
  :تعریف خاص از دین سه رکن دارد
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گیری دینی ماست و از سه عنصر شرع  فتی که بیانگر منابع شناخت و جهتمثلث معر) الف
  .شود تشکیل می) نباید در ضدیت با دین باشند(، عقل و عرف )قرآن و سنت(

ها و جریانی است که از  اعتقادات که شامل مطالبی در مورد مبدأ هستی و انسان، مقصد آن) ب
گر سیمای  توصیف(شود  م و وحی، سیر میمبدأ تا مقصد، بر مبنای حکمت الهی، عقل حکی

  ).سعادت دینی است
عبارت دیگر، بایدها و  احکام که شامل بیان تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی یا به) ج

ها را انجام  نبایدهایست که فرد مسلمان و جامعه اسالمی، برای رسیدن به سعادت، باید آن
  ).عادت دینی استبیانگر دستورات الهی یا راه رسیدن به س(دهند 

دو تعریف ارائه شده، تعاریف کلی از دین بودند که در بطن هر کدام مطالب فراوان و 
. گیرد تر اعتقادی و احکامی وجود دارد که از منابع معرفتی گفته شده در باال نشأت می جزیی

سالم، ها با عناصر دین ا در نتیجه، پس از تعریف عناصر مردم ساالری و هنگام نسبت سنجی آن
  .کنیم هر کدام از آن مطالب جزیی را اخذ کرده و رابطه منطقی بین آن دو را کشف می

  
  مردم ساالری و عناصر آن : گفتار سوم

تنها اتفاق نظری که پیرامون تعریف دموکراسی یا مردم ساالری وجود دارد این است که 
  : هیچ اتفاق نظری در مورد تعریف آن وجود ندارد

ها  دموکراسی معنای گوناگونی یافته است، برخی از آن«: ه فاینر گفته استطور ک اما همان
های بیهوده و در صورت  خیلی مغیر از هم، و این واژه اگر که باید بد فهمیده نشود و از جدل

امکان از اختالفات کامالً به حق ضمنی اجتناب گردد، و خود ترتیبات گوناگون نهادی آن 
  ).293: 1378عالم، (» لیل دقیق قرار گیردآشکار شود، باید مورد تح

از زمان افالطون تا کنون اندیشمندان بسیاری » دموکراسی«اما در مورد تعریف این مفهوم 
ها به  دهد که هر کدام از آن حال مروری بر این تعاریف نشان می با این. اند اظهار نظر کرده

 ).19-18 :1384کمالی اردکانی، (نوعی قابل نقد و مناقشه هستند 

حال، به نظر رسید  با این. شود های مختلف دموکراسی حادتر می این قضیه با وجود مدل
ها، بحث را  های متکثر، نقاط مشترکی یافت و با تکیه بر آن توان در میان این همه حرف می

  :جلو برد
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برابری سیاسی شهروندان، حکومت اکثریت، مقبولیت مردمی، مشارکت سیاسیعمومی، «
سیاسی، نظارت بر قدرت توسط مردم یا نمایندگان   قوا، وجود احزاب، تکثر قدرتتفکیک

آمیز اقلیت به اکثریت، آزادی بیان و مطبوعات آزاد،  ها، وجود انتخابات، امکان تغییر مسالمت آن
  ).415 - 337 و 279 - 241: 1382بشیریه، (» افکار عمومی تأثیرگذار

اما . است که در تعاریف مختلف از آن، مشترک بوداین دوازده مورد، عناصر دموکراسی 
سوالی که . ها با دین اسالم، باید به سوال مهمی جواب داد سنجی این ویژگی قبل از نسبت 

  :شاید در ذهن خواننده، پس دیدن تعریف عناصر دموکراسی ایجاد شود و آن اینکه
گـر مثـل؛ آزادی، برابـری،       با انحصار دموکراسی به این دوازده مورد، تکلیف موارد مهـم دی           

  شود؟ چه می... سکوالریسم و 
ها  در تعاریف ارائه شده من باب دموکراسی، عناصر دیگری هم بیان شده که بسیاری از آن

اما چند مورد پا برجا . ای بوده و یا مخصوص تلقی و مدل خاصی از مردم ساالری است سلیقه
ها  جهت است که اوال؛ در اکثر تعاریف، ابتدا آنها از آن  اهمیت آن. ماند که بسیار مهم است می

ثانیاً؛ بسیاری از مناقشات . دانند ها را سنگ بنای مردم ساالری می کنند و به نوعی آن را ذکر می
اصالت انسان «: پیرامون رابطه یا عدم رابطه دین اسالم با مردم ساالری بر سر این موارد است

 و رد منابع معرفتی دینی، پلورالیسم معرفتی، تساهل و یا اومانیسم، اتکای صرف به عقل بشری
، برابری حقوقی و اجتماعی شهروندان، سکوالریسم، حاکمیت )منفی(تسامح معرفتی، آزادی 

  ).همان(» مردم و مشروعیت تابع مقبولیت مردمی
دوازده (جواب غالبی که به این سوال داده شده این است که بین دموکراسی به مثابه روش 

یعنی با . تمایز وجود دارد) نه مورد دوم(و دموکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی ) د اولمور
توان  زیر بنای مردم ساالری هستند، می... فرض اینکه مواردی مثل اومانیسم، سکوالریسم و

جدا کرد و از کلی ...) حکومت اکثریت، وجود احزاب، (اش یا روش دموکراسی  را از پوسته آن
خرم (راسی، جزیی به نام روشِ حکومتِ دموکرات گونه را برگزید و به کار برد به نام دموک

  ).115: 1385شاد، 
الزام به یک شی، مفهوم یا : توان نقد مهمی وارد کرد رسد به این جواب می اما به نظر می

. داردآن را در بر ...) پیش نیاز ها، روندها، موانع، نتایج و (پدیده، الزام به پذیرش همه لوازم 
 را  که فلسفه اجتماعی آن توان حکومتی دموکرات داشت، مگر این عبارت دیگر، نمی به
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توان در یک جامعه انتظار حکومت کردن اکثریت را داشت، مگر آنکه در آن  نمی. نپذیرفت
توان در یک نظام سیاسی شاهد ظهور و بروز احزاب  نمی. جامعه اومانیسم پذیرفته شده باشد

به عبارت . ه پلورالیسم معرفتی و تساهل و تسامح معرفتی در آن جا حاکم باشدبود مگر اینک
مثل انسان (اش  های فلسفی توان مفهومی مثل دموکراسی به مثابه روش را از پایه اخری، نمی

گونه تناسبی، در نظام معرفتی دیگری مثل اسالم گذاشت که  جدا کرد و بدون هیچ) محوری
  .تمحوریتش با خدا محوری اس

معتقدان به مفهوم مردم ساالری دینی، برای رفع این ایراد، نکته خاطر نشان شده در آن را 
توان شکل و محتوای دو  اند که در صورت رعایت تناسب، می اند، اما عنوان داشته پذیرفته

به این دلیل و به علت تناسب . مفهوم را از هم جدا کرد و با اجزای مفاهیم دیگر ترکیب کرد
اما با این حال به نظر . اند  اجتماعی اسالم با مردم ساالری، این دو با هم قابل جمعفلسفه

ها در علوم انسانی و علوم  رسد جواب داده شده به نقد باال، به علت ابهام شدید مفهوم واژه می
سیاسی، جواب محکمی نباشد و با ارائه تفسیر خاصی از کلیت دموکراسی و عدم جدایی 

یعنی جواب . ی و روبنایی مردم ساالری در آن تعریف، باز ایراد کار باقی بمانداجزای زیربنای
  .  تواند دچار نسبیت شده، رد شود داده شده به این نقد می

با وجود این ایراد مهم، چه شد که در این نوشته، همچنان قائل به جدایی عناصر 
ه مثابه فلسفه اجتماعی شدیم؟ در گانه دموکراسی از عناصر دیگر، موسوم به دموکراسی ب دوازده

گانه  رسد علت وجودی دموکراسی چیزی جدای از آن عناصر نه به نظر می«: جواب باید گفت
باشد و این عناصر، نه دموکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی، بلکه اصول لیبرالیسم هستند و به 

آن با مردم ساالری خلط علت پشتیبانی شدید لیبرالیسم از دموکراسی در دوران اخیر، مبانی 
که تماماً امری روشی است و صحبت از آن به مثابه (شود پذیرش دموکراسی  شده و تصور می

که تحت عنوان دموکراسی به مثابه (، مستلزم پذیرش لیبرالیسم )فلسفه اجتماعی اشتباه است
اسی دو مفهوم به نظر بالندل، لیبرالیسم و دموکر«در حالی که . است) فلسفه اجتماعی در آمده
 :و اما اثبات این ادعا ).  215همان، (» ها الزاما تالزم وجود ندارد مجزا هستند و بین آن

: 1383فاستر،  (اگر به تعاریف و توضیحات افالطون و ارسطو از دموکراسی دقت کنیم 
شویم که مردم  ، فارق از نگاه منفی آن دو به دموکراسی، متوجه می)320- 316 و 238 - 223

گرفته و  ساالری در زمان تولد و طفولیتش، معموالً در برابر مونارشی و الیگارشی قرار می
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عبارت دیگر، فلسفه وجودی دموکراسی، صرفا در پاسخ به این پرسش بود که چرا باید یک  به
نفر و یا یک عده، کارهای سیاسی را برعهده گیرند؟ و اگر این کارها به طور عمومی انجام 

بر این، تقریبا در هیچ کدام از تعاریف دموکراسی که  عالوه. شود جه بهتری حاصل میپذیرد، نتی
ترین این تعاریف، نزد افالطون و ارسطو است،  قبل از آغاز قرون وسطی ارائه شده و مهم

اصالت انسان یا اومانیسم، اتکای صرف به عقل بشری و رد منابع معرفتی دینی، ردپایی از 
، برابری حقوقی و اجتماعی )منفی(تساهل و تسامح معرفتی، آزادی پلورالیسم معرفتی، 

. شود شهروندان، سکوالریسم، حاکمیت مردم و مشروعیت تابع مقبولیت مردمی، دیده نمی
شده و مثل تعریف مدرن از آن، تا این حد  یعنی به دموکراسی صرفا نگاه روشی می

 . حداکثرگرایانه نبوده است

الک، گرچه حکومت  خصوص جان  م، تا قبل از ظهور هابز و بهاز قرون وسطی که بگذری
مردم ساالر هنوز جایگاه امروزینش را حتی بین اندیشمندان بزرگ نیافته بود، اما باز هم در 

ها، به  ماکیاولی، در گفتمان«: طور مثال به. شود ها از دموکراسی، این موارد دیده نمی تعاریف آن
 ویا ژان )365: 1378عالم، (» صدای مردم را صدای خدا نامید... ه های میان پیروی از شعار سده

فارق از این که دست چه کسی (بدن، مبدع نظریه حاکمیت، مطلق بودن و دائمی بودن آن را 
داند و غایت حکومت را، به نوعی سعادت  از آن خدا و امانت خدا به دست حاکم می) باشد

توان ادعا کرد که   در نتیجه باز هم نمی).673 - 663: 1383جونز، (دهد  معنوی حواله می
جزء ... عناصری مثل اومانیسم، سکوالریسم، پلورالیسم معرفتی، رد منابع معرفتی دینی و

 .های ذاتی دموکراسی است ویژگی

و اما در دوران مدرن، و در غرب سه ترکیب لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و 
. کیبات منتج شده از دموکراسی، جلوه بیشتری پیدا کرددموکرات مسیحی در بین سایر تر

ها فلسفه سیاسی و مبانی اعتقادی خود را به دموکراسی از اصول   مسیحی–دموکرات «
احترام به شخصیت « : این اصول عبارتند از). 49: 1384پورفرد، (» کنند مسیحیت استخراج می

ها و تجمعات مختلف  ترام به گروه، احترام به حاکمیت ملی، اح)نه انسان محوری(انسان 
مدنی، (» توجه به مسائل عامه عالقه به جامعه دموکراسی و اصول عدالت اجتماعی... کشور
در . کنند ها نیز، استفاده روشی از مردم ساالری می در نتیجه، دموکرات مسیحی. )199: 1372

ردم ساالرانه ترکیب سوسیال دموکراسی نیز سوسیالیم به عنوان فلسفه اجتماعی، با روش م
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شود که افراد و  در این نوع دموکراسی، با توجه به قدرت اقتصادی سعی می«. شود می
شهروندان در زمینه قدرت اقتصادی با در اختیار داشتن توزیع، در حد امکان برابر، موانع 

» های اقتصادی را بکاهند های سیاسی و محرومیت بازدارنده برخاسته از شکاف میان فرصت
شرح لیرال دموکراسی هم، چیزی نیست جز جمع آن چیزی که تحت ). 50: 1383قادری، (

عنوان دموکراسی به مثابه روش مطرح است با آن چیزی که دموکراسی به مثابه فلسفه اجتماعی 
  ).217 - 173 و 58 - 9: 1384بشیریه، (شود  بیان می

. ما تحلیل فوکویی این قضیه استشاید بعضی ما را به توهم توطئه محکوم کنند، اما قصد 
آن چیزی که سبب شد تا لیبرالیسم و عناصر آن، به غلط با دموکراسی خلط شوند، تفوق لیبرال 

سرد به اوج  جنگ ایدئولوژیکی که در دوران جنگ : ها است ئولوژی دموکراسی بر سایر ایده
از طرف دیگر، عنوان یک ارزش،  خود رسید از یک طرف، و پذیرش جهانی دموکراسی به
ناپذیر دموکراسی قرار دهند و با  سبب شد تا برای رواج لیبرالیسم، آن را از اجزای جدایی

تعریف دوباره و حداکثری از مردم ساالری، دموکرات بودن هر حکومتی را مستلزم لیبرال بودن 
الیسم یعنی حکومتی دموکرات است که فلسفه اجتماعی دموکراسی را که همان لیبر. آن بدانند

لیبرالیسم، دموکراسی به مثابه فلسفه : اینکه اسم این اصول چه باشد مهم نیست(است، به پذیرد 
: سؤال اساسی ما این است). اجتماعی، یا هر چیز دیگر مهم انتشار و اعتقاد به این اصول است

از هم آیا اگر االن دموکرات مسیحی به جای لیبرال دموکراسی ایدئولوژی حاکم بر غرب بود، ب
مثال؛ اصالت انسان یا اومانیسم، اتکای صرف به عقل بشری و رد منابع معرفتی دینی، پلورالیسم 

و سکوالریسم، از عناصر بنیادین و ) منفی(معرفتی، تساهل و تسامح معرفتی، آزادی 
شد؟ یا اینکه اگر سوسیال دموکراسی بر جهان استیال  ناپذیر مردم ساالری محسوب می جدایی

توان  ها به آزادی و خصوصی سازی بود؟ پس می یکی از تاکیدات فراوان دموکراتداشت، 
هر چند دموکراسی در بستر لیبرالیسم رشد کرده است، ولی از نظر منطقی با آن مساوی «: گفت
رسد که در عمل مکاتب فکری و سیاسی  در نتیجه به نظر می«). 196: 1385خرم شاد، (» نیست

همان، (» اند اند و آن را در مکتب خود درونی کرده مختلف به نوعی به دموکراسی پرداخته
توان گفت دموکراسی صرفاً یک روش است و ارائه هرچیز دیگر تحت عنوان  در کل می). 208

  .رسد دموکراسی و بیان تعریف حداکثرگرایانه از آن اشتباه به نظر می
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  رابطه منطقی حاکم بین عناصر دموکراسی و دین اسالم : گفتار چهارم
 در مورد برابری، آیات زیادی در قرآن وجود دارد، اما این آیات :برابری سیاسی شهروندان. 1

طور مستقیم در مورد برابری  ای که به غالباً در مورد مسائل اجتماعی یا حقوقی است و آیه
ولی در قرآن آیاتی وجود دارد که طبق . ه باشد، وجود نداردسیاسی یا عدم آن صحبت کرد

 28آیه (ها حق تعیین سرنوشت هر فرد، بدون هیچ قیدی، به خود فرد واگذار شده است  آن
گونه برتری در این خصوص نسبت به  و هیچ کس، هیچ)  سوره انسان 3سوره کهف و یا آیه 

های عملی تعیین سرنوشت، دخالت در  راهترین  جا که یکی از مهم و از آن. دیگران ندارد
توان این نتیجه را گرفت که اسالم، حق دخالت در سیاست را به همه افراد  سیاست است، می

هم اسالم و هم دموکراسی، برابری سیاسی : پس. داده و از این جهت همه با هم برابرند
در عمل نیز، .  استاند و رابطه منطقی حاکم در این قضیه، تساوی شهروندان را پذیرفته

قانون اساسی (شهروندان کشورهای اسالمی دارای حق یکسان در تأثیرگذاری سیاسی هستند 
اوالً؛ ممکن است : اما ذکر چند نکته در این خصوص الزم است). 20 و 19ا ، اصول .ا.ج

ابری ای این ایراد را وارد کنند که منظور از برابری سیاسی شهروندان در مردم ساالری، بر عده
در انتخاب کردن و انتخاب شدن باشد، در حالی که در اسالم، گرچه افراد حق برابر در انتخاب 

در جواب باید گفت، گرچه در دموکراسی . کردن دارند، اما حق برابر در انتخاب شدن ندارند
شود که افراد در انتخاب شدن برابرند، اما این قضیه در دموکراسی آرمانی که قابل  گفته می

دارترین کشورهای مردم ساالر نیز هر کسی را  تحقق نیست، وجود دارد و در عمل، در داعیه
توان به انتخابات ریاست جمهوری در  طور مثال می به. کنند وارد عرصه انتخاب شدن نمی

ثانیاً؛ ممکن است افرادی که قائل به شایسته ساالری هستند . فرانسه و شرایط نامزدها اشاره کرد
شود؟ در  های نابرابر افراد تمایزی قائل نمی اد را وارد کنند که آیا اسالم بین تواناییاین ایر

اسالم در دادن حق تعیین سرنوشت به افراد، قائل به برابری است، اما : جواب باید گفت
و در ).  سوره زمر9 سوره زخرف و یا آیه 32آیه (کند  های نابرابر افراد را انکار نمی توانایی

های سیاسی افراد ایجاد شود، قاعده عقلی و منطقی  که مکانیزمی برای سنجش تواناییصورتی 
چون عقل یکی از منابع معرفتی (شایسته ساالری سیاسی در بین شهروندان را خواهد پذیرفت 

ثالثاً؛ به علت وجود . همانگونه که همه اصحاب عقل این کار را خواهند کرد). اسالم است
مثل حقوق (و اجتماعی ) مثل حق نامساوی زن و مرد در ارث( حقوقی های یکسری نابرابری
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ای وجود برابری سیاسی شهروندان در اسالم را محل تردید  در قوانین اسالم، عده) ها اقلیت
تاریخ اندیشه دموکراسی گواه آن است که دموکراسی با «: در جواب باید گفت. اند قرار داده

برای نمونه در مهد تکوین ایده مردم ساالری . ی همساز استهای حقوق ای نابرابری وجود پاره
گیری  یعنی دولت شهرهای یونان این فقط مردان آزاده بودند که حق مشارکت در تصمیم

 میالدی فاقد حق 1870پوستان تا سال های مدرن، سیاه حتی در دموکراسی... سیاسی را داشتند 
عنوان یک نظام سیاسی   جایی که به دموکراسی بهکه تا نکته دوم حائز اهمیت آن... رای بودند 
افزاید   بر غنا و کمال آن می– حق رأی و لوازم آن –شود برابری در حقوق سیاسی مربوط می

هایی فراتر از حقوق سیاسی ربط منطقی با دموکراسی  های حقوقی در حوزه اما برخی برابری
والد ذکور آن باشد چه ضرری به حقوق برای مثال، سهم ارث دختر یک متوفی کمتر از ا. ندارد

خرم شاد، (» سیاسی شهروندی و مشارکت افراد در سرنوشت سیاسی خویش وارد می سازد
1385 :458      .(   

» دست خدا، همراه جماعت است« غالباً از حدیث معروف نبوی :حکومت اکثریت. 2
م نباید نظر یک فرد یا یک شود که در اسال گونه برداشت می  این)3211الفصاحه، عبارت  نهج(

حتی اگر این . جمع محدود، بر نظر اکثریت فائق شود و باید کارها با توافق اکثریت انجام شود
جا که در اسالم، همه در داشتن حق  حدیث هم نبود، طبق توضیحی که در باال آمد، از آن

 یا جمع محدود، از دخالت در مسائل سیاسی با هم برابرند، پس نظر اکثریت در مقابل نظر فرد
جا که اجرای احکام الهی نیازمند حکومت  عبارت دیگر، از آن به. شود اهمیت برخوردار می

تک مردم است که  سزایی دارد، و حق تک است، و حکومت در سرنوشت مردم تاثیر به
در . شان تصمیم بگیرند، پس حکومت باید برآمده از اکثریت باشد خودشان برای سرنوشت

ای با آوردن مسأله  ممکن است عده. بطه منطقی در این قضیه نیز، از نوع تساوی استنتیجه را
حاکمیت اکثریت در کنار حکومت اکثریت و رد صریح آن در قرآن و بیان حاکمیت خداوند در 

عبارت دیگر، این عده بیان  به.  به مطلب عنوان شده نقد وارد کنند) سوره انعام62آیه (اسالم 
که ذاتاً  شود، مگر این ای امکان دخالت به اکثریت در مسائل سیاسی داده نمی امعهکنند، در ج می

اوالً؛ بحث : در جواب باید گفت. انسان و منابع معرفتی برآمده از آن را دارای اصالت بدانیم
   قائل بودن به حاکمیت اکثریت انسانی یا حاکمیت خداوند، ریشه در قائل بودن به انسان

محوری دارد، و همانگونه که قبالً بیان شد، این عنصر، از عناصر اصلی محوری یا خدا 
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ثانیاً؛ مراد از حاکمیت . دموکراسی نیست و لیبرالیسم، آن را به دموکراسی تحمیل کرده است
خداوند در اسالم این است که، معیارهای الهی دارای اصالت است، ولی اجرا شدن این معیارها 

همانگونه که در جوامع .  فاعل، طبق مطالب باال باید از اکثریت باشدنیازمند فاعلی است و این
کند و  غیرمسلمان، اصالت با معیارهایی است که ایدئولوژی حاکم در آن کشور ارائه می

البته اسالم با معیارهایی که برآمده . حکومت مردم ساالر آن کشور، تنها مجری آن معیارهاست
انی، ارزش آن ثابت شده و تضادی هم با اصول اسالمی ندارد، از عقل بوده و در طی تجربه انس

عبارت  به. زیرا همانگونه که گفته شد، عقل، یکی از منابع معرفتی اسالم است. موافقت دارد
و در این . اخری، اگر حاکمیت مردم در طول حاکمیت خدا قرار گیرد، مورد پذیرش است

 که خالف حاکمیت خدا نیست، از نوع عموم صورت، رابطه منطقی اسالم با حاکمیت مردم ای
اسالم دارای منابع (وجه است و در غیر این صورت از نوع تناقض خواهد بود  و خصوص من

وجه  عموم و خصوص من: معرفتی مختلفی است عقل در طول وحی، یکی از منابع اسالم است
م، عقل در طول وحی، در اسال. شود  در حاکمیت انسانی، عقل تنها منبع معرفتی قلمداد می–

 ). تناقض: تنها از منبع معرفتی نیست

 هر چند در اسالم به طورمستقیم در این باره صحبت نشده، ولی از آنجا :مقبولیت مردمی. 3
گیرد، و اسالم حکومت اکثریت را  که مقبولیت مردمی، در طول حکومت اکثریت قرار می

رسد این قاعده تضادی  پذیرد و به نظر نمی میپذیرفته، قاعدتاً مقبولیت عمومی حکومت را نیز 
پس رابطه منطقی حاکم در این قضیه نیز، به طور تبعی و غیر . با اصول اسالمی داشته باشد
شود، به این معنی  البته این جا بحث مشروعیت مردمی مطرح می. مستقیم، از نوع تساوی است

که معیارهای  ردمی لحاظ شود، مگر آنای مقبولیت م ممکن نیست در جامعه: ای معتقدند که عده
طور  همان: در این باره باید گفت. مشروع بودن حکومت، برآمده از منابع معرفتی انسانی باشد

که در مورد حاکمیت مردمی گفته شد، اگر معیارهای مشروعیت حکومت، برآمده از عقل 
 تضادی با اصول اسالمی انسانی باشد و در طول زمان و تجربه، ارزش آن را ثابت کرده باشد و

تواند  وجه خواهد بود، یعنی می اش با اسالم از نوع عموم و خصوص من نداشته باشد، رابطه
جز یکی از منابع مشروعیت در اسالم قرار گیرد، در غیر این صورت، اگر اصالت به نظر انسان 

عقل در . استمنابع مشروعیت حکومت در اسالم مختلف (داده شود، رابطه از نوع تضاد است 
 در -وجه  عموم و خصوص من: طول وحی، یکی از منابع مشروعیت در اسالم است
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در اسالم، تنها منبع . مشروعیت مردمی، عقل تنها منبع معیارهای مشروعیت حکومت است
 ).تناقض: معیارهای مشروعیت حکومت نیست

حکومت اکثریت  این مورد نیز مثل مقبولیت مردمی، در طول :مشارکت سیاسی عمومی. 4
توان رابطه منطقی آن را با اسالم، از نوع تساوی  گیرد و از لوازم آن است، در نتیجه می قرار می
طور که گفته شد، این رابطه غیرمستقیم است و تضادی با اصول اسالمی  البته همان. دانست
پیامبر و علی حکومت : مثل(های واقعاً اسالمی  توان در تاریخ حکومت در عمل نیز نمی. ندارد

بر این  عالوه. جایی را پیدا کرد که با مشارکت سیاسی عمومی، مقابله شده باشد) علیه السالم
گونه که در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز آمده، چون از یک سو  همان

م این شود و از سوی دیگر، در انجا امر به معروف و نهی از منکر، دارای بعد سیاسی نیز می
که حق عموم مردم  عمل همه تکلیف دارند، پس مشارکت در عرصه سیاست عالوه بر این

  .)8ا، اصل .ا.قانون اساسی ج(ها نیز است  است، وظیفه آن
 یکی از ثمرات ناشی از معرفت بشری است و گرچه در تأیید این مورد در :تفکیک قوا. 5

ای هم که خالف آن را نشان دهد وجود  کتهشود، اما ن منابع معرفتی اسالم، موردی یافت نمی
های به کارگرفته شده در امر مملکت داری  به عبارت دیگر، تفکیک قوا یکی از روش. ندارد

تواند در بسترهای فکری مختلف به کار رود، تنها به این شرط که آن نظام فکری،  است و می
 نیست که بیانگر تمرکز قدرت مبتنی بر تمرکز قدرت سیاسی نباشد و اسالم نیز دارای اصولی

جا که در موارد قبل عنوان کردیم، عقل در طول وحی، با اسالم رابطه  در ضمن، از آن. باشد
توانیم نتیجه بگیریم به تبع، رابطه اسالم با اصل تفکیک  وجه دارد، پس می عموم و خصوص من

منابع مختلف معرفتی های مختلف حکومتی، از  اسالم دارای روش(قوا نیز از همین نوع است 
عموم و خصوص : تفکیک قوا، یک روش حکومت کردن از منبع معرفتی عقل است. است
 ). وجه من

البته ( توضیحی که در مورد گزینه پنجم آمد، در این مورد نیز صادق است :وجود احزاب. 6
ی ها بندی را نشانه قبول کردن گروه)  سوره شوری38آیه (ای وجود شوری در اسالم  عده

های  مختلف در جامعه اسالمی عنوان کرده و تحزب و وجود افکار مختلف را یکی از توصیه
شود این است  طور غالب بر این اصل، در نظام اسالمی وارد می اما نقدی که به) دانند اسالم می

های غیرمسلمان دارای محدودیت است و تحزب به معنی  که در این جوامع، فعالیت گروه
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هر نظام سیاسی دارای خط قرمزهایی : در جواب باید گفت.  آن وجود نداردواقعی خود در
های فکری مثل مخالفین حکومت، قادر به  برای خودش است و در هیچ کشوری، همه جریان

های اسالمی نیز به طبع، خط قرمزهایی   در نظام.بروز خود نیستند و این امری طبیعی است
 .م شمرده شودوجود دارد که باید از طرف همه محتر

 وقتی تفکیک قوا در اسالم پذیرفته شده باشد، چون پذیرش این اصل، :تکثر قدرت سیاسی. 7
توان نتیجه گرفت، این اصل نیز مانند تفکیک قوا،  نیازمند پذیرش تکثر قدرت سیاسی است، می

 .همان نوع رابطه منطقی را با اسالم دارد
آیه (  از آن جهت که طبق آیات قرآن :ها ن آننظارت بر قدرت توسط مردم یا نمایندگا . 8

امر به معروف و نهی از منکر تکلیف همگانی است، )  سوره عمران104 سوره توبه و یا آیه 71
تواند یکی از وجوه آن امر به معروف و نهی از منکر قدرت سیاسی، توسط مردم باشد،  و می
 .بطه تساوی قائل شویمتوانیم بین این اصل مردم ساالری و اصول اسالم، را می
توان   سوره شوری و اصل بیعت را به انتخابات تعبیر کنیم، می38 اگر آیه :وجود انتخابات. 9

نتیجه گرفت که انتخابات در اسالم توصیه شده و رابطه اسالم و مردم ساالری در این مورد، از 
نیز به روش انتخابات اما اگر قائل به این نباشیم، از اینرو که عقل بشری . نوع تساوی است

توانیم رابطه منطقی آورده شده در اصل  رسیده و این روش ارزش خود را نشان داده، می
 .تفکیک قوا را با همان دالیل، به این اصل نیز اطالق کنیم

 در مورد این اصل، اگر قائل به این قضیه :آمیز اقلیت به اکثریت امکان تغییر مسالمت. 10
های   دارای خط قرمزهای است و امکان ظهور و بروز به همه جریانای باشیم که هر جامعه
شود و جامعه  هایی که خالف اصول و عرف اجتماع هستند، داده نمی فکری، مثل جریان

توانیم ادعا کنیم که در اسالم ضدیتی با این مورد  اسالمی نیز از این قید مستثنی نیست، می
نتج از منبع معرفتی انسانی، با اسالم رابطه منطقی وجود ندارد و به عنوان یک روش حکومتی م

های مختلف حکومتی، از منابع مختلف  اسالم دارای روش. (وجه دارد عموم و خصوص من
آمیز اقلیت به اکثریت، یک روش حکومتی از منبع معرفتی  امکان تغییر مسالمت. معرفتی است

 ). وجه عموم و خصوص من: عقل است

 . ایضاً توضیح مورد باال، در این باره نیز صادق است:وعات آزادآزادی بیان و مطب. 11
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 از آن جهت که افکار عمومی تأثیرگذار یکی از نتایج و لوازم : افکار عمومی تأثیرگذار.12
هاست، از رابطه منطقی این  حکومت اکثریت و نظارت بر قدرت توسط مردم یا نمایندگان آن

 . ی افکار عمومی تأثیرگذار را با اسالم پیدا کنیمتوانیم رابطه منطق دو با اسالم، می
  

   گیری نتیجه
رسد مردم ساالری، صرفاً یک روش و شیوه  اوالً؛ به نظر می: در مجموع باید گفت

حکومتی است که در خود عناصر مختلفی را جای داده که این عناصر نیز جنبه روشی دارند و 
دموکراسی به اشکال ) ت با آن عناصردر صورت نبود ضدی(های فکری مختلف،  در نظام

وقتی سخن از دموکراسی مدرن، دموکراسی سنتی، سوسیال دموکراسی، . شود مختلف متبلور می
توان متوجه شد که با  شود، تلویحاً می لیبرال دموکراسی، احزاب دموکرات مسیحی و غیره می

ت و آن روشی دموکراسی شان اس ها، چیز مشترکی در همه وجود تمایزات اساسی بین این نظام
در صورت ضدیت نداشتن با اصول (های معرفتی مختلف  تواند در نظام است، چیزی که می

طور که در باال به بررسی رابطه عناصر مردم ساالری با دین  ثانیاً؛ همان. به کار گرفته شود) آن
طور مجزا  ر بهشویم که سنجش رابطه اسالم را باید با این عناص اسالم پرداختیم، متوجه می

عنوان یک روش حکومت  انجام داد و محصول این سنجش پذیرفتن همکاری مردم ساالری به
زیرا همانگونه که دیده شد .  اجتماعی است-کردن با اسالم به عنوان یک دین و فلسفه سیاسی 

 یک رابطه منطقی اسالم در بعضی از این موارد با مردم ساالری از نوع تساوی بود، یعنی هر دو
وجه بود، یعنی بعضی از  گفتند و در بعضی دیگر، از نوع عموم و خصوص من سخن را می

اصول دموکراسی گرچه در اسالم وجود نداشت، اما چون تضاد یا تناقضی هم با آن نداشت، 
تواند مورد پذیرش قرار گیرد و در زیر مجموعه دستاوردهای معرفتی و امور اجرایی  می

  .م، قرار بگیردسیاسی و حکومتی اسال
که رابطه دین اسالم و دموکراسی یک حقیقت  در آخر ذکر این نکته مهم است و آن این

نما یا پارادوکس نیست، ولی از آن جهت که  کنند، حقیقت گونه که برخی ادعا می است و آن
های مختلفی را برگزید،  توان در انجام یک کار، روش دموکراسی یک امر روشی است، و می

ر آینده روشی بهتر از مردم ساالری به وجود آمد و اسالم دموکراسی را رها کرد و به اگر د
  .تواند باشد گرایی دین اسالم نمی سراغ آن روش رفت، دلیلی بر نسبیت
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