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  هاي دموكراسي امامت و مؤلفه
  

   منصور ميراحمدي

  چكيده 
نظريـه پـردازي دربـاره        امامت، ركن اساسي انديشه سياسي شيعه است و هـر گونـه           

 در ايـن    ،بر ايـن اسـاس    . نظام سياسي شيعه در دوران غيبت در نسبت با آن معنا مي يابد            
هـاي ذاتـي و زمينـه        وضيح مؤلفه  تالش مي شود با تحليل مفهومي دموكراسي و ت         ،مقاله

از ديـدگاه مقالـه     . هـاي يـاد شـده پرداختـه شـود           اي آن به نسبت سنجي امامت با مؤلفه       
اي  هـاي زمينـه    هاي ذاتي دموكراسي سازگاري دارد، ولي مؤلفـه         حاضر، امامت با مؤلفه   

 ذاتـي   هاي بخش جداگانه با توضيح مقصود خود ازمؤلفه       دو در ازاين رو، . تابد آن را بر نمي   
  .شود اي برمبناي تحليل مفهومي دموكراسي، به نسبت سنجي ياد شده پرداخته مي زمينه و

اي، اقتـدار جمعـي،      هاي ذاتـي و زمينـه      امامت، دموكراسي، مؤلفه  : واژگان كليدي 
   .مشاركت مردمي، فردگرايي

                                                           
 استاديار دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي  

 14/8/86:         تأييد3/7/86: تاريخ دريافت
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 طرح مسئله 

 در ارتبـاطي    اي درباره نظام سياسـي در انديـشه سياسـي شـيعه،            ترديد هرگونه نظريه   بي
مطالعـه الگوهـاي نظـري      . تنگاتنگ با امامت به عنوان نظم سياسـي آرمـاني شـيعيان اسـت             

مختلفي كه از آغاز دوران غيبت تاكنون در انديشه سياسي شيعيان مطرح شده است، امامت               
هاي سياسي ياد شده نشان       را به عنوان نقطه عزيمت و يا تأمين كننده مبناي مشروعيت نظام           

انديشمندان شيعه در بحث از مشروعيت نظريه خود درباره نظام سياسي، بيشتر بـه              . دهد  مي
اند و نوع نسبت ميان نظريه آنان با الگوي امامت، تعيـين              هاي آن استناد كرده    امامت و آموزه  

  . كننده ميزان اعتبار نظريه ياد شده بوده است
يان را در سه الگوي كلـي       هاي سياسي در انديشه سياسي شيع      توان نظريه   به طور كلي مي   

در الگـوي نخـست، نظريـه       . جـاي داد  » نظـم دموكراتيـك   «و  » نظم سلطاني «،  »اي  نظم تقيه «
اي در غياب نظم سياسي مـشروع توضـيح           هاي زندگي سياسي تقيه     اند الزام   پردازان كوشيده 

الگوي دوم، مبناي مشروع براي زندگي سياسي در دوران نظم سلطاني و يا هماهنـگ               . دهند
در هـر دو الگـو،      . سازي آن با لوازم شرعي براي كسب مشروعيت را تـدارك ديـده اسـت              

به مثابه نظم سياسي آرماني، تغذيه كننده مباني مشروعيت تلقـي گرديـده و نظريـه                » امامت«
اند، ولي در الگوي سوم، به ظاهر    هاي نظريه خود را تنظيم كرده       پردازان با توجه به آن گزاره     

 در الگوي نظم دموكراتيـك، ارائـه الگـويي از         . شود تي در پيش گرفته مي    تالش نظري متفاو  
 دستگاه فكري انديشمندان شيعه را با مسئله بسيار مهمـي           نظام سياسي دموكراتيك اما ديني،    

. سازد كه بيش از هر عاملي، تحت تأثير نسبت سنجي آن با الگوي امامت اسـت                رو مي   روبه
 دست –توان از آن به نوعي به غلبه نظم دموكراتيك  ميبه ديگر سخن، در دوران حاضر كه       

رو   تعبير كرد، نظريه پرداز نظام سياسي شيعي با اين پرسـش بـسيار مهـم روبـه               –كم نظري   
 ؟شود كه چه نسبتي ميان امامت و آموزه هاي آن با الگوي نظم دموكراتيـك وجـود دارد                   مي

  كند؟ تيك را تأمين ميآيا نظريه امامت، مباني مشروعيت نظام سياسي دموكرا
نسبتي ميان امامـت    : گونه مطرح كرد    توان اين   هاي ياد شده را به طور دقيق تر مي          پرسش

شود بر ايـن گـزاره       هاي دموكراسي برقرار است؟ در پاسخ به اين پرسش تالش مي           و مؤلفه 
تابد،  هاي ذاتي دموكراسي را بر مي      نظريه امامت مؤلفه  «چونان فرضيه مقاله استدالل شود كه       

 آزمون اين فرضيه و استدالل بر آن، نيازمنـد          .»اي آن ناسازگاري دارد    هاي زمينه  ولي با مؤلفه  
   .اي گذرا به مفاهيم امامت و دموكراسي به عنوان مفاهيم اصلي مقاله است اشاره
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  امامتمفاهيم  
رد اي قرآني دارد، ولي در اصطالحات سياسي صدر اسالم كارب          اگرچه واژه امامت، ريشه   

توان در ماجراي سقيفه و نوع شـكل          ترين عامل آن را مي      ترديد، مهم    بي .چنداني نيافته است  
را در ادبيات سياسي و گفـت       » خالفت«شكل گيري اين حادثه، واژه      . گيري خالفت جست  

 به عنـوان نخـستين و بـه مراتـب           ،خالفت تاريخي . و گوهاي رايج اين دوران وارد ساخت      
 و انتصاب ابـوبكر      با در گذشت پيامبر      ،نهاد حاكم در تاريخ اسالم    ترين    ترين و مهم    بزرگ

) 93 ص:1378 لـوئيس، .(شـود   در رياست جامعه اسالمي آغاز مـي ،به جانشيني آن حضرت 
رود، ولي به تدريج از      اگر چه در آغاز كمتر به كار مي       » خليفة رسول اهللا  « واژه   ،بدين ترتيب 

 واژه ،بـه مـوازات آن  ). 58 ص:1375 قادري،( گشت پر كاربردترين واژگان در تاريخ اسالم 
شود، هـر چنـد بعـدها در برخـي از      هاي سياسي چندان به كار گرفته نمي      امامت در محاوره  

اين مهم بيـانگر    ) 5 ص :1406ماوردي،  . (يامبر كاربرد يافت  متون فقهي در مفهوم جانشيني پ     
 بـر جـسته شـدن مفهـوم          زمينـه   هاي سياسي پس از رحلت پيـامبر        آن است كه دگرگوني   

 بـا فـراهم شـدن زمينـه هـاي           ،رسد   با وجود اين، به نظر مي      .خالفت را فراهم ساخته است    
بـه عنـوان    » امامـت « مفهـوم    ،يابي شـيعيان در دوران غيبـت        نظري و عيني الزم براي هويت     

 ديگـر مفـاهيم و      ،گـردد و بـر اسـاس آن         مفهوم كانوني انديشه سياسي شيعيان مطـرح مـي        
 ، بـدين سـان    .گـردد    مفصل بندي مي   ، سياسي شيعيان  –ي سياسي منظومه فكري     ها  اصطالح

هـايي را تنظـيم و     مجموعه گزاره،هاي كالمي و قرآني الزم      انديشمندان شيعه با تدارك بنيان    
 امامـت يكـي از      ، بدين ترتيـب   .توان تعبير كرد   مي» نظريه امامت «ها به    ارائه كردند كه از آن    

. شـود  از اركان ساختار منطقي انديشه سياسي شيعي شـمرده مـي          اصول دين در نظرشيعه و      
هـاي ايـن اصـل اعتقـادي در          بندي مفاهيم و آموزه     صورت )431 ص :1383حسن عباس،   (

 امامت را به عنوان الگوي آرماني نظام سياسي شيعي بدل ساخته و چونـان               ،ساحت سياسي 
 ، امامـت  ، از ديدگاه شيعه   .الگوي تداوم بخش نبوت در دوران ختم نبوت معرفي كرده است          

. بر مبناي نياز دائمي بشر به رهبري معصوم و هدايت يافته از سوي خداوند در جهان است                
امامان جانشينان انبيـا در اجـراي       «از اين رو، به باور عالمان شيعه،        ) 262ص: 1379 لمبتن،(

» تندهـس ] بـه هـدايت الهـي   [احكام و اقامه حدود و محافظت از شـريعت و تأديـب مـردم            
كند و آن را از كـم و زيـاد           امام شريعت را حفظ مي    «بنابر اين ديدگاه،    ) 65ص: 1414مفيد،(
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دارد و اعتقاد مكلفان به وجود امام و صدور حكم بر آنان در هـر                 نگاه مي ] تحريف  [ شدن  
گردد و اين مطلـب       موجب دوري آنان از فساد و نزديكي آنان به صالح و درستي مي             ،زمان

 ،شـيعه بـر اسـاس چنـين جايگـاهي          )363ص: 1407،  حلـي . (»وشـن اسـت   به ضرورت ر  
به گفته خواجـه نـصير الـدين        . دهد ضرورت و وجوب امامت را با قاعده لطف توضيح مي         

وجود امام لطف است و لطف بر خداوند الزم اسـت و ايـن نـوع لطـف، امامـت                     «،طوسي
  )362ص: همان. (»شود ناميده مي

در تبيين معناي عصمت، بـر      .  عصمت است  ،ين شرط امام  تر   مهم ،بر اساس اين استدالل   
در نتيجه، تنهـا راه شـكل گيـري امامـت      . گيرد خورداري از علم خاص مورد توجه قرار مي       

واجب است امام معصوم باشـد و       « به گفته عالمه حلّي      .شود الهي معرفي مي  » نص و نصب  «
 واجـب اسـت از سـوي        پـس . عصمت امر پنهاني است كه غير از خداوند بدان آگاه نيست          
  )366: همان. (»خداوند منصوب شود؛ زيرا تنها او به اين شرط آگاه است

به  همين دليل، برخـورداري      . امامت از اصول اعتقادي و در تداوم نبوت است        ،   بنابراين
امام از دو ويژگي عصمت و علم الهي الزم و تنها راه شكل گيري آن نـص و نـصب الهـي                      

 با چنين مفهومي، الگوي آرماني نظام سياسي از ديدگاه شيعه پـس از               امامت .شود دانسته مي 
 قـضاوت و اداره جامعـه   ،گردد و همچون نبوت داراي سه شأن تبليغ ديـن  تلقي مي پيامبر 
  .است

  دموكراسي 
، 1382بـال ودگـر،   (انـد    اگر چه دموكراسي را مفهومي اساساً مجادلـه بـر انگيـز دانـسته             

نظامي كه  «توان   ها را مي   ترين آن   آن ارائه شده است كه رايج      ، ولي چندين تعريف از    )28ص
اين تعريف بر گرفته    . دانست) 22 ص :1373،كوهن(» كنند  در آن مردم بر خود حكومت مي      

گرفته شـده كـه     ) democratia( دموكراسي از واژه دموكراسيا      .از معناي اصلي اين واژه است     
بر اسـاس   . است) به معناي حكومت  (كراتوس  و  ) به معني مردم  (هاي آن دو واژه دمو       ريشه

اين تركيب اشتقاقي، دموكراسي بـه معنـاي نـوعي حكومـت اسـت كـه در آن بـر خـالف                      
بـا وجـود    ) 14ص: 1378هلـد،   . (كنند  هاي مونارشي و اشرافي، مردم حكومت مي        حكومت

ـ                   ه اين، با فاصله گرفتن از اين تعريف مفهومي، اختالف نظـر فراوانـي دربـاره دموكراسـي ب
حكومـت بـر پايـه      «هاي ديگـري همچـون         كارل كوهن با اشاره به تعريف      .خورد چشم مي 
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» حاكميـت خلـق  «و  » حكومت با حقوق برابري براي همه     «،  »روايي اكثريت   فرمان» «رضايت
 ولـي  ،ها مختصر و مفيد اگـر چـه معمـوالً اشـتباه نيـستند           اين گونه تعريف  «كند كه     بيان مي 

  )22ص: 1373 كوهن، (.»بندتوانند به مطلب راه يا نمي
هاي مختلف، همچنان مفهوم دموكراسي به گفته فيليـپ           رسد با وجود تعريف     به نظر مي  

گرين در اواخر قرن بيستم نيز نه تنها يك مفهوم بحث بر انگيز، بلكه مفهومي كـامالً مـبهم                   
ي هـا   بنابراين، در توضيح مفهوم دموكراسي مراجعه به تعريـف         )2ص: 1993 گرين، (.است

ها، به تحليلي     رسد بتوان به جاي مراجعه به اين تعريف         به نظر مي  . گشا نباشد   آن چه بسا راه   
هـاي    در تحليـل مفهـومي دموكراسـي، دو دسـته از مؤلفـه     .مفهومي از دموكراسي، پرداخت   

 مقـصود از    .اي هـاي زمينـه     و مؤلفـه   )جـوهري (هاي ذاتـي     مؤلفه: توان يافت   مفهومي را مي  
دموكراسـي هـستند،    ) concept(يي هستند كه تشكيل دهنده مفهوم       ها  مؤلفه ،هاي ذاتي  مؤلفه

هايي هستند كه در زمينه فكري و فلسفي خاصـي بـه مفهـوم                اي، مؤلفه   هاي زمينه   ولي مؤلفه 
خاصـي از دموكراسـي را      ) conception(افزوده شدند يا مورد تأكيد قرار گرفتند تا برداشت          

كنـد   ي اساسي يك واژه يا اصطالح داللت مي       ها  مؤلفه هم بر    »مفهوم«بنابر اين،   . پديد آورند 
ولـي     به طور پيوسته در مدلول آن حـضور بـوده اسـت،              ،كه در طول تاريخ كاربرد آن واژه      

ها و انديشمندان مختلف با       ها، مكتب  ها و تأكيدهايي است كه بينش      بيانگر افزوده » برداشت«
در واقـع،   . انـد  اژه همـواره در نظـر داشـته       هاي خاصي، در كـاربرد آن و       تكيه بر پيش فرض   

 مفهوم واحد اسـت،     ،از اين رو  . گردد  برداشت همان تعريفي است كه از يك مفهوم ارائه مي         
در مفهوم، هيچ گونه ارزش گذاري وجود ندارد        . تواند فراوان باشد   ها از آن مي    ولي برداشت 

 برداشت به دليل دخالت پيش كنند، ولي در ي آن بار ارزشي خاصي را تداعي نمي ها  مؤلفهو  
 بـه   .توانـد صـورت گيـرد      گذاري مي    نوعي ارزش  ،ها و مباني فكري     ها و پيش دانسته    فرض

ها هيچ گونه تأثيري بر مفهـوم يـك           هاي پذيرفته شده افراد و مكتب       ها و ارزش    همين دليل، بينش  
. تواند تـأثير گـذار باشـد      ها از آن مي    گذارد، ولي در برداشت     اي ذاتي آن بر جاي نمي       واژه و مؤلفه  

  . نتيجه اين تأثير گذاري است،هايي براي يك مفهوم به رسميت شناختن محدوديت
توان گفت دموكراسي همچون ديگر واژگان مهم در حوزه فلـسفه             مي ،بنابر اين رويكرد  

دموكراسي داراي مفهومي   . هاي متعددي دارد   سياسي مفهومي واحد و درعين حال، برداشت      
ها  ي ذاتي آن است، ولي از آن برداشت       ها  مؤلفهن شمول است كه در بر گيرنده        واحد و جها  

فـرض هـا و پـيش         پـيش . ي متعددي در طول تاريخ و انديشه سياسي ارائه گرديـده اسـت            
ي ذاتي دموكراسي،   ها  مؤلفههاي فكري مختلف در توجيه عناصر و          هاي مقبول مكتب    دانسته
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هـاي   هـا شـكل گيـري برداشـت        اند كه نتيجه آن     ردهتقريرهاي مختلفي از دموكراسي ارائه ك     
هـاي افـزوده، يـا مـورد      ها از دموكراسي، مؤلفه   در اين برداشت  . مختلف از دموكراسي است   

شود كه از    ي ذاتي دموكراسي استدالل مي    ها  مؤلفهها بر    گيرد و يا بر اساس آن      تأكيد قرار مي  
 برداشـت هـايي همچـون       .تعبيـر كـرد   » اي  زمينه«هاي    توان به مؤلفه    ها مي   اين دسته از مؤلفه   

يي اسـت كـه در   هـا  مؤلفه دموكراسي، حاصل فراهم آمدن – دموكراسي و سوسيال ـليبرال  
هـا در واقـع       ايـن برداشـت    .شـود  اي تعبيـر مـي     ي زمينـه  هـا   مؤلفـه ها بـه     مقاله حاضر از آن   

ت تـأثير   ي ذاتي دموكراسي هـستند كـه تحـ        ها  مؤلفههاي مختلفي از مفهوم واحد و         تعريف
  . اند هاي  فكري مختلف ارائه شده هاي مكتب ها و ارزش بينش

ي ذاتي دموكراسي را بر     ها  مؤلفه ،به باور ما، نظريه امامت با توجه به تعريفي كه گذشت          
 بـا   ، بـه تفكيـك    ، در ادامـه   .اي آن ناسـازگاري جـدي دارد       ي زمينـه  ها  مؤلفهتابد، ولي با     مي

ي دموكراسي، به نسبت سنجي آنها بـا نظريـه امامـت و             ها  لفهمؤاي به اين دو دسته از        اشاره
  .پردازيم هاي آن مي آموزه

  ي ذاتي دموكراسي ها مؤلفهامامت و 
 ،ي ذاتـي دموكراسـي    هـا   مؤلفـه . اسـت » حكومـت مـردم   «مفهوم دموكراسي بـه معنـاي       

دهد و ابهـام موجـود در آن را بـر طـرف               را شكل مي  » حكومت مردم «يي است كه    ها  مؤلفه
 ابهام در مفهوم حكومت مردم، برخاسته از دو پرسش اساسي نسبت به ماهيت اين               .سازد مي

ماهيت حكومت مردم چيـست و چگونـه شـكل          . نوع حكومت و چگونگي تحقق آن است      
چونـان  » مـشاركت مردمـي   «و  » جمعـي بـودن اقتـدار     «رسد، دو مؤلفـه      گيرد؟ به نظر مي    مي

تواننـد   دموكراسي و چگـونگي تحقـق آن، مـي   هاي ذاتي دموكراسي با توضيح ماهيت     مؤلفه
درواقع، مؤلفـه نخـست بـا       . مفهوم واحد دموكراسي به مثابه حكومت مردم را توضيح دهند         

براين اساس، قدرت و اقتـدار      . دهد  پاسخ به پرسش اول، ماهيت حكومت مردم را نشان مي         
مـردم، نـه    حكومـت   . در دموكراسي از ماهيت جمعي برخوردار است و نه فردي يا گروهي           

مؤلفه دوم نيز به پرسـش دوم پاسـخ         .حكومت فرد است و نه حكومت گروه و طبقه خاص         
دموكراسي، حكـومتي   . دهد و نمايانگر چگونگي شكل گيري اين نوع نظام سياسي است            مي

. كنند  دهند و با مشاركت خود آن را اداره مي          است كه در آن، مردم نظام سياسي را شكل مي         
اس زور، خون، نژاد و ديگر معيارهاي طبيعي و يا غير طبيعي شـكل              اين نوع حكومت براس   
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هـاي آن     گيرد و در آن، همه مردم صرف نظر از اين معيارها از حق مشاركت در فراينـد                  نمي
» برابـري «بر اين اساس، مؤلفه مشاركت مردمي در درون خود، مفهـوم            . گردند  برخوردار مي 

نظام سياسي از حق برابر در تأسيس و مـشاركت در           مردم در اين نوع     . گيرد  را نيز در بر مي    
ها به دومؤلفه ياد شـده بـر          بنابراين، كاهش مؤلفه  . شوند  تعيين سرنوشت خود برخوردار مي    

از ايـن رو، ايـن      . اساس تحليل مفهومي دموكراسي و در جهت توضيح مفهـومي آن اسـت            
توان براين     هرچند مي  .رسد گرايي برپايه روش تحليل مفهومي قابل پذيرش به نظرمي          كاهش

هـا، اسـتدالل     ها متعدد از قديم تاكنون و نيز تحليـل آن           تحليل مفهومي با مراجعه به تعريف     
از اين رو، پيش از بررسي نسبت امامت با اين دو مؤلفه ذاتـي دموكراسـي، اشـاره اي                   . كرد

 الزم بـه    دهها از دموكراسي به منظور تأييد تحليل مفهومي يـاد شـ             گذرا به برخي از تعريف    
  .رسد نظر مي

 بـه منظـور كـشف    ،براي نمونه، آنتوني آربالستر، با اذعان به ابهام در مفهوم دموكراسـي  
هـاي دموكراسـي، هـر     كند كه در ريشه تمام تعريـف      بر اين نكته تأكيد مي     ،هسته معنايي آن  

 ايده قدرت جمعي و وضـعيتي نهفتـه اسـت كـه در آن               ،چند هم نامشخص و پيچيده باشد     
در اين تعريف، بـر    ) 23ص: 1379 آربالستر،. ( و شايد اقتدار نيز به مردم متكي است        قدرت

نه بر گو  اين، در تعريفي ديگر از دموكراسي   .اقتدار جمعي تأكيد گرديده است    / مؤلفه قدرت   
  :مؤلفه دوم تأكيد شده است

اعي هايي كه بـر اجتمـ       دموكراسي در مفهوم خود بيان كننده اين آرمان است كه تصميم          «
گذارد، بايـد بـا نظـر كليـه افـراد آن اجتمـاع گرفتـه شـوند و          به عنوان يك مجموعه اثر مي   

. »همچنين كليه اعضا بايد از حق برابر براي شركت در تـصميم گيـري بـر خـوردار باشـند                   
  )17ص: 1376بيتهام و بويل، (

ه افـزون بـر اينكـ   . شـود  در اين تعريف به صراحت بر مؤلفه مشاركت مردمي توجه مـي    
در . تواند باشد  پذيرش اين مؤلفه خود به نوعي به مفهوم پذيرش جمعي بودن اقتدار نيز مي             

  : توان هر دو مؤلفه را يافت تعريفي ديگر، مي
ها، اعـضاي اجتمـاع بـه          از بسياري جنبه   ،دموكراسي، حكومت جمعي است كه در آن       «

 شـركت   ،شـود   مربـوط مـي    هـا  هايي كه به آن      در گرفتن تصميم   ،طور مستقيم يا غير مستقيم    
  )27ص: 1373كوهن،. (»دارند يا مي توانند شركت داشته باشند
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 در  ،به همـين دليـل    . هاي مهمي دارد    ي ذاتي نكته  ها  مؤلفه اين تعريف در جهت توضيح      
ي ذاتي دموكراسي مورد توجـه قـرار      ها  مؤلفه به عنوان تعريف مختار نسبت به        ،مقاله حاضر 

هـاي   ها، سازگاري جمعي بودن حكومت با امكان تـصميم گيـري            يكي از اين نكته    .گيرد مي
بـه عبـارت    . شود  ها به مردم مربوط نمي     فردي در حوزه هايي است كه تصميم گيري در آن         

 در دموكراسي، مـردم حـق       ، از اين رو   .گيرد  ديگر، در قلمرو اختيارات فردي حاكم قرار مي       
 عموميـت مـشاركت     ، نكتـه دوم   .شـود  ها مربوط مي   تصميم گيري در اموري دارند كه به آن       

 در  .مردمي به عنوان مؤلفه ذاتـي دموكراسـي نـسبت بـه مـشاركت بالفعـل و بـالقوه اسـت                    
 حق  ، در واقع  .توانند شركت داشته باشند    دموكراسي، مردم يا بالفعل مشاركت دارند و يا مي        

هنگـام  به همـين دليـل، بـه        . شود مشاركت براي مردم در دموكراسي به رسميت شناخته مي        
مختلف فكـري، فرهنگـي و عينـي        » هاي زمينه«اعمال اين حق، بر سازوكارهاي مختلفي در        

در مفهوم ذاتي دموكراسي، اصل حق مشاركت صرف نظر از ساز و كارها به              . شود  توجه مي 
   .شود رسميت شناخته مي

و توان به اين جمع بندي اشاره كرد كه دموكراسي بـه عنـوان يـك مفهـوم              بنابر اين، مي  
 اين دو   .اصطالح سياسي در بر گيرنده دو مؤلفه ذاتي اقتدار جمعي و مشاركت مردمي است             

 حكومتي كـه    .گرداند  هاي سياسي متمايز مي      دموكراسي را از ديگر مفاهيم و اصطالح       ،مؤلفه
در آن اقتدار ماهيتي فردي داشته باشد و ارادة فردي حاكم منبـع اقتـدار تلقـي گـردد و نيـز         

 آن اقتدار ماهيتي گروهي داشته باشد و اراده اقليت حاكم منبع اقتدار تلقـي               حكومتي كه در  
آورد و بـراي      اين مؤلفه خود مشاركت مردمي را در پي مـي         .  دموكراتيك نخواهد بود   ،گردد

 در  .شناسد  به رسميت مي   ،هاي اساسي مربوط به آنان را       آنان حق مشاركت در تصميم گيري     
  .پردازيم  ميها مؤلفها اين ادامه به بررسي نسبت امامت ب

  امامت و اقتدار جمعي
 نوعي از اقتـدار اسـت كـه خاسـتگاه آن نـه اراده               ،گفته شد كه مقصود از اقتدار جمعي      

جمعي بودن اقتدار بيانگر ماهيت و سرشت اقتدار است كـه           . فردي و نه اراده گروهي است     
لكه جماعت مردم بر خـوردار      برخاسته از اراده فردي حاكم و يا اراده اقليت حاكم نيست، ب           

به همين دليل، در اين تلقي، حاكم تنهـا بـه دليـل برخـورداري از                . گردند از اقتدار تلقي مي   
كند و در اثر اين شايـستگي، مـردم از حـاكم و              هايي، اقتدار جمعي را دريافت مي      شايستگي
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ليـل ايـن    سرانجام بـه د   . گيرد كنند و حمايت جمعي از اقتدار شكل مي         حكومت اطاعت مي  
شايستگي فردي و حمايت جمعي، حاكم بر حق، از باالترين مرتبه توانايي كسب اطاعت بر               

تـرين    ايـن نكتـه مهـم     . يابـد  بدين ترتيب، مفهوم اقتدار جمعي تحقق مـي       . گردد خوردار مي 
 قدرت، صرف توانايي كسب اطاعت اسـت؛ در  .تفاوت اقتدار و قدرت را نيز نشان مي دهد      

 اجازه و غيره چه در حد ادعا باشد يـا واقعـي، در قلـب    ، فرمان،دستوركه حق صدور    حالي
به همين دليل، اقتدار عبـارت اسـت        ) 228ص: 1383 مك كالوم،  (.موارد اعمال اقتدار است   

ها، مجوزها و غيره بدون آنكه معموالً باعث ايجاد مخالفـت             حق صدور دستورها، فرمان   «از  
اين تعريف از اقتـدار     ) 231ـ230ص: همان. (ز باشد در اجتماع گردد و در ضمن كار آمد ني        

دهـد و در      هاي مفهومي آن نشان مـي      را به عنوان شاخص   » حمايت«و  » رضايت«به وضوح   
 حال با توجه به مفهوم اقتدار جمعي با اين پرسش روبـه رو           .گيرد شكل مي » اطاعت«پي آن   

 آيا اقتدار موجود در امامت، از تابد؟ مي شويم كه آيا امامت چنين مفهومي از اقتدار را بر مي
هـا در پرتـو       بديهي است كه پاسـخ بـه ايـن پرسـش           ؟نوع جمعي است يا فردي و گروهي      

 گـاه دامنـه   ، اگر چه در تعريف امامـت    .تعريف امامت و تحليل ماهيت آن امكان پذير است        
حاضـر   در مقالـه     ،يابد تا امامت انبيا را نيز شـامل شـود           اي گسترش مي    مفهومي آن به گونه   

  .  الگوي نظام سياسي آرماني شيعه اماميه است، مقصود از امامت،كه گذشت همان گونه 
 مديريت اسالمي و امامت و رياست بر امـور ديـن و دنيـاي مـردم بـه                   ،از ديدگاه اماميه  

صـافي  . (شـود  گزينش و انتصاب خداست كه به وسيله پيغمبر و نص او اعالم و ابـالغ مـي          
 بر اساس اين تعريـف، خاسـتگاه امامـت، اراده خداونـد و شـيوه                )50ص: 1361،گلپايگاني

بر اين اساس، اقتدار به مفهوم قدرت مـشروع امـام           .  شود   دانسته مي  تحقق آن نص پيامبر     
 امري الهي است كه بـر         همچون پيامبر   اقتدار امام . يابد  در نظريه امامت، ماهيتي الهي مي     

بات جمعي بـودن ماهيـت اقتـدار امامـت مـستلزم تبيـين               اث ، بنابر اين  .گردد مردم اعمال مي  
ماهيت اقتدار الهي در زمين است و چنين تبييني نيازمند بررسي ماهيت اين اقتدار بر اساس                

  . آموزه هاي ديني به ويژه قرآن كريم است
.. . امانت و اطاعـت و     ،اگر چه مباني قرآني امامت را در واژگان قرآني بسياري همچون واليت           

واژه امامت در دو صـيغه      . كنيم بسنده مي » امامت«ان بررسي كرد، براي اختصار، تنها به واژه         تو  مي
دوازده بار در قرآن كريم آمـده اسـت كـه در بـسياري از مـوارد آن بـه           » ائمه«و جمع   » امام«مفرد  

  . مفهوم حاكم و حاكمان و در برخي موارد به مفهوم كتاب راهنما به كار رفته است
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اب إِذي قَالَ الَ وتين ذُرما قَالَ واملنَّاسِ إِمل لُكاعنَّ قَالَ إِنِّي جهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يمرَاهتَلَى إِب
  )124): 2(بقره. (ينَالُ عهدي الظَّالمينَ

 ،ام دادها را با موفقيت انج  در موارد گوناگون آزمود و او آنابراهيم را هنگامي كه پروردگار
 آيا فرزندانم نيز به اين مقام : او پرسيد.دهم من تو را براي مردم امام قرار مي: خداوند فرمود

  . رسد  عهد من به ستمكاران نمي:رسند؟ خداوند فرمود مي
در نتيجـه، يـك نـوع       . بر اساس اين آيه، امامت عهد و پيمان ميان امام و خداوند اسـت             

هايي اسـت كـه      اري آن نيازمند برخورداري از شايستگي     همچنين واگذ . شود امانت تلقي مي  
 عالمه طباطبايي با اشاره به اقـوال        .ها به عنوان نبود ستمگري يادشده است       در اين آيه از آن    

 امامـت را در ايـن آيـه غيـر از نبـوت              ،مختلف در تفسير اين آيه و اشاره به شأن نـزول آن           
   :گيرد ميداند و پس از بررسي مفصل معناي آيه نتيجه  مي

  تواند هدايتگر باشد؛  واجب است امام از گمراهي و گناه معصوم باشد، وگرنه نمي. 1
: تا طباطبايي، بي(كسي كه معصوم نيست نمي تواند امام و هدايت كننده به حق باشد؛   . 2

  )274، ص8ج
هـا در     بنابر اين، امامت غير از مقام نبوت است كه به موجب آن، امام به هـدايت انـسان                 

دهـد كـه     هـايي، توضـيح مـي       عالمه طباطبايي با اشاره به روايـت      . پردازد ها مي  تمامي زمينه 
) 278: همـان ( پيامبر بود، ولي امام نبود تا اينكه خداوند وي را امـام خطـاب نمـود                ابراهيم

  :نويسد برخي ديگر از مفسران در توضيح مفهوم امام در اين آيه چنين مي
 خداوند او را امام قـرار داده تـا مـردم در             . پيروي مي شود   امام نام كسي است كه از او      «

. »رسـاند  هـا را بـه انجـام مـي     ها و سياسـت امـور آن   دين خود از او پيروي كنند و تدبير آن      
  )25ص: 1404طبرسي،(

اي است كه وظيفه وي تحقق بخشيدن به برنامه هاي            بنابر اين، امام در اين آيه مقام ويژه       
اجراي احكام الهي و تربيت و پـرورش نفـس انـساني در ظـاهر و                 اعم از حكومت و      ،الهي

ها، همـان گونـه       اين مقام با توجه به اين ويژگي      ) 30 ص ،9ج: 1374مكارم شيرازي،    (.باطن است 
كه در اين آيه از آن ياد شد، عهدي است كه خداوند تنها بـا واجـدان شـرايط و افـرادي كـه بـر                          

   .گردد  امانتي الهي تلقي مي، امامت،از اين رو. بندد ي م،هاي الزم هستند خوردار از شايستگي
  : به صيغه جمع در اين معنا به كار رفته است» ائمه«در آيه ديگر، 

وا لَنَا وجعلْنَاهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرَات وإِقَام الصالةِ وإِيتَاء الزَّكَاةِ وكَانُ
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  )73آيه ): 21(انبيا. (عابِدينَ
و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مي كردند و انجـام دادن كارهـاي                   
  . خير و بر پا داشتن نماز و اداي زكات را به آنها وحي كرديم و  تنها ما را عبادت مي كردند

كند كه بـر      ، آنان را امام خطاب مي      مربوط است   اسحاق و يعقوب   ،اين آيه كه به ابراهيم    
ايصال «در اين آيه، امامت در كنار هدايت به معناي          . اساس آن بايد به هدايت مردم بپردازند      

 امـام افـزون بـر اينكـه راه      ،از اين رو  ) 275، ص 9ج: طباطبايي، همان . (است» الي المطلوب 
است كه مي تواند آنها را به  از توانايي ويژه اي بر خوردار ،درست را به مردم نشان مي دهد

   .مطلوب و سعادت به طور عملي برساند
 بر  . مي توان به نسبت سنجي مفهوم امامت و اقتدار جمعي پرداخت           ،بر اساس اين آيات   

 امانـت الهـي اسـت و از ايـن           ،از اين رو  . امامت، عهدي الهي است   . 1 ،اساس آنچه گذشت  
بـه دليـل    . 2خورداري از شايستگي اسـت؛      جهت بر خوردار از عنصر حق بودن به دليل بر           

. 3امانت الهي بودن، امت موظف به اطاعـت اسـت و عنـصر حمايـت در آن وجـود دارد؛                     
در نتيجـه، مفهـوم اقتـدار در آن قابـل           . امامت باالترين مرتبه توانايي كسب اطاعـت را دارد        

 اقتدار امام برخاسته     بيانگر جمعي بودن اقتدار نيز هست؛ زيرا كه        ها  مؤلفه اين   .استنتاج است 
از واگذاري امانت الهي به وي است و با توجه به رضـايت مـردم نـسبت بـه اقتـدار وي و                       

 مي تـوان در كنـار       ،افزون بر اين  . يابد   اقتدار امام خصلتي جمعي مي     ،حمايت جمعي از وي   
ار امام   جمعي بودن اقتد   ، با تكيه بر مفهوم خالفت الهي انسان نيز        ،تكيه بر مفهوم امانت الهي    

   .را توضيح داد
   : از جمله.در آيات فراواني مفهوم خالفت الهي انسان به كار رفته است

 كفسيا ويهف دفْسن يا ميهلُ فعيفَةً قَالُواْ أَتَجضِ خَلي األَرلٌ فاعكَةِ إِنِّي جالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو
مبِح حبنُ نُسنَحاء ومونَالدلَما الَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو ك30): 2(بقره. (د  (  

 من در روي زمين جانشيني :هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان گفت) به خاطر آور(
ريزي  آيا كسي را در آن قرار مي دهي كه فساد و خون: گفتند) فرشتگان. (قرار خواهم داد

. كنيم ا تسبيح و حمد تو را به جا مي آوريم و تو را تقديس ميكند؛ در حالي كه م
  . من حقايقي را مي دانم كه شما نمي دانيد: فرمود) پروردگار(

 عالمه طباطبايي با استفاده از سياق اين آيه و سه آيه پس از آن كه به تعليم اسماي الهي            
  : ان مي كند دو نكته اساسي را در توضيح اين آيه بي،به آدم اشاره دارند
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 منظور از خالفت در اين آيه، خالفت و جانشيني خداوند متعال اسـت؛ نـه خالفـت                  .1
نوعي از موجود زميني  كه پيش از آنان در روي زمين وجود داشته و منقرض گرديـده اسـت تـا                      

 بنابر ايـن، خالفـت      ....اينكه خداوند اراده كرده باشد انسان را به جاي آن موجود زميني قرار دهد             
   .اند  نيست، بلكه فرزندان آدم در اين خالفت شريكمنحصر در شخص حضرت آدم

ريزي را نفي نكرد و مالئكه        فساد و خون  ) انسان( خداوند متعال از خليفه روي زمين        .2
را نيز در ادعاي تسبيح و تقديس تكذيب نكرد و ادعاي آنها را تقرير فرمود، بلكـه  مطلـب                    

كه در خالفت مسئوليتي است كه مالئكه تحمـل آن را ندارنـد،             ديگري را بيان كرد و آن اين      
پـذيرد و سـرّي      انسان از خداوند متعال امري را مي      . ولي اين خليفه زميني تحمل آن را دارد       

را دريافت مي كند كه مالئكه توان درك آن را ندارد و اين امر فساد و خون ريزي را جبران                
  )116ـ115، ص1ج: طباطبايي، همان. (كند مي

دقّت در اين تفسير هم نمايانگر طرح مفهوم خليفه الهي و هم عمـومي بـودن آن بـراي                   
 انسان به دليل    ،از اين رو  . انسان بر اساس شايستگي انسان از طريق تعليم اسماي الهي است          

چنين ظرفيتي، شايستگي جانشيني خدا در روي زمين را داراست كه در واقع به معنـاي بـر                  
ايـن امانـت    .  حق حاكميت به نيابت از خداوند و به عنوان امانت اسـت            خورداري انسان از  

انـد و شايـستگي       ها بدين ترتيب امانت دار الهـي        الهي بي ترديد امري جمعي است و انسان       
  . يابند تحقق حاكميت الهي بر روي زمين را مي

 ايـن   ،حال با توجه به اين دو دسته از آيات درباره امامت امـام و خالفـت الهـي انـسان                   
شود كه چگونه مي توان ميان آياتي كه امامت را امانت الهـي معرفـي مـي             پرسش مطرح مي  

 به نظـر  ؟ جمع كرد،دار خداوند معرفي مي كند كند و آياتي كه انسان را خليفه الهي و امانت    
مي رسد جمع اين دو دسته از آيات ما را به اين حقيقت رهنمون مي سازد كـه امامـت بـه                      

وان امانت الهي به امام بر اساس شايستگي هايش واگذار مي گـردد، ولـي               طور خاص به عن   
هـايي    بر روي زمين و در ميـان انـسان     ،تحقق اين امانت الهي و اعمال اقتدار برخاسته از آن         

هـا از      رضـايت انـسان    ، از ايـن رو    .است كه خود بر خوردار از وصف خالفت الهي هستند         
هـاي شايـستة      ت و خداونـد امـام را در ميـان انـسان           امامت امام، شرط تحقـق امامـت تلقـي اسـ          

به همين دليل، كسب رضايت آنان و در نتيجه، انتظـار اطاعـت و              .  امامت بخشيده است   ،خالفتش
   .يابد  اقتدار امام خصلتي جمعي مي،بدين ترتيب. حمايت آنان از امام بسيار اهميت دارد



 

 
 

لفه
 مؤ

ت و
مام
ا

 
سي

كرا
دمو

ي 
ها

   

137  

 اگـر   .س آيات قرآن آشكار گرديد     ماهيت اقتدار امامت بر اسا     ، با توجه به آنچه گذشت    
 و  در آيات ياد شده درباره برخي از پيامبران همچـون ابـراهيم      ،چه چنين مفهومي از امامت    

 ويـژه   ،انديشه شيعه، ايـن جايگـاه را پـس از پيـامبران           .  نيز وجود داشته است    پيامبر اسالم 
از اين ديدگاه، امام . كندبه همين دليل، آن را از اصول دين تلقي مي   . داند   مي امامان معصوم 

 وثاقـت و علـم الهـي تنهـا          ، صداقت ،هايي همچون عصمت    به دليل بر خورداري از ويژگي     
.  شايستگي هدايت كامل و از جمله رهبري سياسي را داراست          كسي است كه پس از پيامبر     

 ،براي بشر مي داند كه همچون ديگر پديده هـا » لطف الهي«شيعه با چنين ديدگاهي، امام را      
هايي بـه معنـاي نبـود          هوا و حيات پديد آمده اند و انكار  چنين پديده           ،مانند خورشيد، آب  

 امامت به مفهوم خاص آن از خصلت اقتدار جمعـي           ،بدين ترتيب ) 436: همان. (آنها نيست 
توان سازگاري اين نظريه را با مؤلفـه نخـست ذاتـي      بر اساس آن،  مي     .بر خوردار مي گردد   
   .اددموكراسي نشان د

  امامت و مشاركت مردمي 
 ، اگر چه مفهوم مشاركت مردمي     .است» مشاركت مردمي «دومين مؤلفه ذاتي دموكراسي     

 اجتماعي وسياسي است، بـي      ، اقتصادي ،مفهومي عام و مهم در حوزه هاي مختلف فرهنگي        
مـشاركت  «از ايـن جنبـه، بـه        . ترين وجه آن دربحث حاضر، جنبه سياسي اسـت          ترديد مهم 

   :تعبير مي گردد كه عبارت است از» سياسي
 شركت مؤثر در فعاليت ها و ،مساعي سازمان يافته شهروندان براي انتخاب رهبران خويش«

. »بندي و هدايت سياسي دولت امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن بر صورت
  )448ص: 1379آقابخشي وافشاري راد،(

 .1 :فهـوم مـشاركت سياسـي اسـت        نمايانگر سـه جنبـه اساسـي م        ،دقت در اين تعريف   
 مشاركت در فرايند تصميم سازي و تصميم        .2مشاركت در انتخاب حاكم و تأسيس دولت؛        

  .  مشاركت در فرايند نظارت بر عملكرد دولت.3هاي اساسي دولت؛  گيري
مردم دراين سه، حق برابر دارند وبدين ترتيب، مشاركت دربرگيرنده مفهوم برابري نيـز               

 در نسبت سنجي امامت و مفهوم مشاركت سياسـي مـردم بـه عنـوان                ،ساسبر اين ا  . هست
   .دومين مؤلفه ذاتي دموكراسي، بايد در سه جنبه ياد شده به بحث بپردازيم

 در قالب مفهوم    ، مشاركت مردم در انتخاب امام و تأسيس دولت امام         ،  در نظريه امامت  
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دي الهي است كه خداونـد بـه    امامت عه،همان گونه كه گذشت. قابل بررسي است  » بيعت«
از اين رو، بيعت و پذيرش مردمي نقشي در مشروعيت دهي           . شايستگان آن واگذار مي كند    

 شيعه بر حسب دالئل عقلي و نقلي، نصب و .و حقانيت بخشي به امامت و اقتدار امام ندارد  
عت مردم  بر اين اساس، بي   ) 54ص: 1361،صافي گلپايگاني  (.تعيين امام را حق الهي مي داند      

با وجود ايـن، مراجعـه      . با امام در اين ديدگاه به مفهوم مشروعيت بخشي قابل طرح نيست           
 بيـانگر اعتبـار و اهميـت         به ويژه امـام علـي      به آيات قرآن و سيره سياسي امامان معصوم       

بـراي نمونـه، قـرآن كـريم        . بيعت به عنوان ساز و كار تحقق امامت و حاكميت الهي اسـت            
  :  فرمايد  ميؤمنان با پيامبر اسالمدرباره بيعت م

إِنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اهللا يد اهللا فَوقَ أَيديهِم فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسه ومنْ 
  )10): 48(فتح. (أَوفَى بِما عاهد علَيه اهللا فَسيؤْتيه أَجرًا عظيما

 تنها با خدا بيعت مي نمايند و دست خدا باالي )در حقيقت(كساني كه با تو بيعت مي كنند 
 تنها به زيان خود پيمان شكسته است و آن كس ،پس هر كس پيمان شكني كند. دست آنهاست

  .  به زودي پاداش عظيمي به او خواهد رسيد،كه به عهدي كه با خدا بسته وفا كند
داند و بيعت با رسول خدا را به منزله بيعت بـا خداونـد                ه اصل بيعت را معتبر مي     اين آي 

ديهِم    «به گفته عالمه طباطبايي تعبير      . داند  مي قَ أَيـاهللا فَو داي بـه چگـونگي بيعـت       اشـاره » ي
از آنجا كه از ديدگاه شيعه ) 275، ص9ج: طباطبايي، همان. (در آن دوران دارد) دست دادن (

 است، اعتبـار و مـشروعيت بيعـت مـردم بـا             در تداوم نبوت پيامبر    مامان معصوم امامت ا 
   . را نيز ثابت مي كند، اعتبار و مشروعيت بيعت مردم با امامپيامبر

 از همين سوره، در سـال شـشم هجـري و در جريـان بيعـت                 18اگرچه اين آيه نيز آيه      
 مـروبط  ولت مدينه از سوي پيامبرحديبيه نازل شده است و از اين رو، به پس از تأسيس د            

همچنـين بـه كمـك      . توان از اين آيه اصل مشروعيت بيعت را به دست آورد            است، ولي مي  
 و به ويژه دو بيعت عقبه اول در سال دوازدهم بعثـت             موارد تاريخي بيعت در دوران پيامبر     

 حكومـت    مي توان مشروعيت و اعتبار بيعت در تحقـق         ،و عقبه دوم در سال سيزدهم بعثت      
 ،همان گونه كه برخي از صاحب نظران بـه درسـتي اشـاره مـي كننـد                . اسالمي را ثابت كرد   

شكل گرفـت   ] عقبه دوم [با اين بيعت    ] مكه[هسته اوليه تشكيل حكومت اسالمي در آن جا         
مقـدمات تأسـيس حكومـت اسـالمي را در     ] يثـرب [و اين هيئت پس از بازگشت به مدينه         

.  و ســرزمين خــود را بــراي تــشكيل حكومــت آمــاده كــرد مدينــه فــراهم آورد و جامعــه
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  )7ص: 1370سبحاني،(
 نيـز اسـتناد     افزون بر اين، مي توان بر اعتبار بيعت در تحقق امامت به سيره امـام علـي                

   : از جمله. در موارد متعددي به بيعت مردم با خودش اشاره كرده است امام علي.كرد
؛ همانند مادران تازه زاييده كه به طرف بچـه          براي بيعت كردن به سوي من روي آورديد       

 من دستان خويش را فرو بـستم،        ، بيعت ، بيعت ،هاي خود مي شتابند و پياپي فرياد كشيديد       
مـن از دسـت دراز كـردن سـرباز زدم و شـما دسـتم را                 . ولي شما به اصرار آن را گشوديد      

  )181ص: 1382دشتي،. (كشيديد
 علـت  ، اشـاره دارد عت مـردم بـا امـام علـي    اين سخنان كه به چگونگي شكل گيري بي  

 در جـايي ديگـر      . را بيعت آزادانه مردم معرفي مي كند       پذيرش حكومت از سوي امام علي     
   :نيز مي فرمايد

كسي كه از روي اطاعت با من بيعت كرد پذيرفتم و كسي كه از بيعت با من امتناع ورزيـد، او                     
  )310، ص1ج: كوفي اصفهاني، بي تاثقفي (را وادار به بيعت نكرده و رهايش ساختم 

 به برخي از بيعت هاي خاص اشاره مي كند كه همگي بر پايـه اصـل                 به ويژه امام علي   
 پـس   ، براي نمونه  . بيعت اجباري را نمي پذيرد      امام ، از اين رو   .آزادي صورت گرفته است   
مـردم بـا مـن       «: امام به سعد بن ابي و قاص فرمود        ، بيعت كردند  از آنكه مردم با امام علي       

 .» من بيعت مي كنم،پس از آنكه همه بيعت كردند      «:او گفت »  بيعت كردند تو نيز بيعت كن     
. »راهـش را بـاز كنيـد       «:سپس بـه مـردم گفـت      . »از نظر من بر تو باكي نيست       «:امام فرمود 

  )92خ،3ج: بالذري، بي تا(
 اسـت؛ هـر چنـد        مهمترين ساز و كار    ،بنابراين، بيعت در تأسيس دولت و تحقق امامت       

  .  ندارد نقشي در مشروعيت بخشي به حكومت امام
مشاركت مردم در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري، دومين جنبه مـشاركت مردمـي               

اين جنبه از مشاركت نيز به رسميت شناخته مي          ،است كه به نظر مي رسد، در نظريه امامت        
نـوع از مـشاركت را تحقـق مـي          ترين آموزه اي است كـه ايـن           شورا و مشورت مهم   . شود

 حق امت در مـشاركت سياسـي در امـور حكومـت و              ، شورا كه در اصطالح سياسي     .بخشد
از ظرفيـت الزم بـراي نـسبت        ) 41ص: 1419عبدالخالق،  ( تعريف مي شود،     ،تصميم گيري 

  .  سنجي با اصل مشاركت مردمي به عنوان دومين مؤلفه ذاتي دموكراسي بر خوردار است
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 يك بار در    .يم، واژه شورا دو بار در وجه سياسي اجتماعي به كار رفته است            در قرآن كر  
آيات مكي و در اشاره بـه اوصـاف مؤمنـان در مقـام فرهنـگ سـازي مـشورت خـواهي و                       

   :مشورت دهي مي فرمايد
ممو منَهيى بشُور مرُهأَمالةَ ووا الصأَقَامو هِمرَبوا لابتَجينَ اسالَّذقُونَونفي مقْنَاهز38): 42(شوري. (ا ر(  

دارند و كارهايشان به  كساني كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را بر پا مي
  . كنند صورت مشورت در ميان آنهاست و از آنچه به آنها روزي داده ايم انفاق مي

سيدن به واقع هستند    در اين آيه به اين مطلب اشاره شده است كه مؤمنان اهل رشد و ر              
. كننـد   و در به دست آوردن رأي و نظر صـحيح بـا مراجعـه بـه عقـول و عقـال دقـت مـي                        

   .در نتيجه، زمينه مشاركت آنان در زندگي جمعي فراهم مي گردد) 63، ص18طباطبايي،ج(
 به عنوان حاكم اسالمي را      بار دوم در ميان آيات مدني است كه ضرورت مراجعه پيامبر          

   :نظر اصحاب خود مورد توجه قرار مي دهدبه شورا و 
 مرْ لَهتَغْفاسو منْهع ففَاع كلونْ حيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ كُنت لَوو ملَه نتنَ اهللا لةٍ ممحا رفَبِم

  )  159): 3(آل عمران. (هللا يحب الْمتَوكِّلينَوشَاوِرهم في األَمرِ َفإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اهللا إِنَّ ا
دل بودي از   نرم شدي و اگر خشن و سنگ)مردم( در برابر آنان ،رحمت الهي) بركت(به 

 پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بخواه و در كارها با .شدند اطراف تو پراكنده مي
توكل كن؛ زيرا خداوند توكل  پس هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا ،آنان مشورت كن

  . كنندگان را دوست دارد
 خواسـته مـي شـود كـه بـا       در اين آيه كه پس از جنگ احد نازل شده است، از پيامبر            

م        « عالمه طباطبـايي در تفـسير عبـارت          .مسلمانان مشورت كند   رْ لَهـتَغْف اسـو منْه عـ ففَـاع
نخست آنكه اين عبارت به منزله امضاي سيره        . كند   مي به دو نكته اشاره   » وشَاوِرهم في األَمرِ  

 است؛ زيرا وي چنين كرده بود و در امر جنگ پيش از روز احد بـا آنـان مـشورت                      پيامبر
كرده بود؛ دوم اينكه عفو و طلب استغفار شامل امور شرعي و حدود الهي نمي شـود؛ زيـرا                   

بـر ايـن امـر      » وشَاوِرهم في األَمرِ  «ر  افزون بر اينكه تعبي   . گردد  در اين صورت تشريع لغو مي     
كند كه عفو و طلب استغفار در زمينه واليت و تدبير امور عمـومي اسـت كـه در                     داللت مي 

 شـورا   ،بنـابراين ) 57ــ 56، ص 4ج: طباطبـايي، همـان   . (گيـرد  اين امور مشورت صورت مي    
 تلقـي   عرصه ظهور مشاركت مـردم در امـور عمـومي جامعـه در دوران حكومـت پيـامبر       

اسـت و    اين آموزه قابل سريان به امامت        ،شود كه با توجه به ايده تداوم نبوت در امامت           مي
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 ، افزون بر ايـن    .توان مشروعيت شورا در الگوي امامت را نيز با استناد به اين آيات توضيح داد                مي
  : فرمايد  براي نمونه، مي. خود نيز بارها به اين اصل اشاره كرده اندامام علي 

 در  ، تباه مي شود و هر كـس ديگـران را بـه مـشورت گيـرد                ،هر كس كه به خود سري گرايد      
  : فرمايد و نيز در جايي ديگر مي) 474ص: 1382،دشتي. (هوش و خرد آنان شركت جسته است

  )173ح : همان. ( صحيح را از خطا خوب شناسد،آن كس كه از افكار و آراي گوناگون استقبال كند
بسيار  ه به فرهنگ سازي مشورت خواهي و مشورت دهي ناظر است، اين سخنان اگر چ   

كـار   توان تأكيد بر اصل مشاركت مردمي را از طريـق بـه    نيز مي در سيره سياسي امام علي
داري خـود بـه ديگـران          براي نمونه، در زمان حكومت     .گيري مشورت و شورا مشاهده كرد     

   :سفارش مي كند
 حرف نزنيد و چنان كه از آدم هاي ،كش سخن مي گويندبا من چنان كه با پادشاهان سر

پس از گفتن حق يا مشورت در عدالت خود .. . دوري نجوئيد،خشمگين كناره مي گيرند
 مگر آن كه ،داري نكنيد؛ زيرا خود را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ايمن باشم نمي دانم

  )317ص: همان. (خداوند مرا حفظ فرمايد
 در سطح تصميم سازي و تصميم گيـري مـي تـوان مـشاركت مردمـي را در                    بنابر اين، 

 پذيرش اصل مشاركت مردمي به عنوان       ،بدين ترتيب . امامت بر پايه آموزه شورا توضيح داد      
بي گمان پـذيرش ايـن اصـل نـه بـه            . مؤلفه ذاتي دموكراسي در نظريه امامت را مطرح كرد        
رفـت امـام بـا مـردم، بلكـه بـه مفهـوم              مفهوم يكسان دانستن جايگاه وقدرت شناخت ومع      

برابربودن آنها دراصل مشاركت درجايگاه خاص خود به عنوان حاكم وحكومت شـوندگان             
امام بودن حاكم دراين نظريه، مانع اعمال حق مشاركت مردم نمي شود، ولي در سطح               .است

  نجيد؟ توان با اصل مشاركت مردمي س نظارت بر عملكرد دولت، نظريه امامت را چگونه مي
در سطح نظارت نيز با تكيه بر آموزه امر به معروف و نهي از منكر و ديگر آمـوزه هـاي                     

  : فرمايد قرآن مي. ديني مشابه مي توان به نسبت سنجي ياد شده پرداخت
آل . (منُونَ بِاهللاكُنتُم خَيرَ أُمةٍ أُخْرِجت للنَّاسِ تَأْمرُونَ بِالْمعرُوف وتَنْهونَ عنِ الْمنكَرِ وتُؤْ

  )110: )3(عمران
امر به معروف و ) چه اينكه(ها آفريده شده ايد  شما بهترين امتّي بوديد كه به سود انسان
  . نهي از منكر مي كنيد و به خدا ايمان داريد

در اين آيه، برتر بودن مؤمنان را به دليل ايمان به خدا و انجـام دادن امـر بـه معـروف و                    
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رفي مي كند، ولي در آيه ديگر بر ضرورت نهادينه شدن اين عنصر نظـارتي               نهي از منكر مع   
  : گونه تأكيد مي كند اين

 مه كلَـئأُونكَرِ ونِ الْمنَ عونْهيو رُوفعرُونَ بِالْمأْميرِ وونَ إِلَى الْخَيعدةٌ يأُم نكُملْتَكُن مو
  ) 104): 3(آل عمران. (الْمفْلحونَ

 جمعي به نيكي و امر به معروف و نهي از منكر فراخوانند و آنها همان ،ايد از ميان شماب
  . اند رستگاران

گر آن است كه تمام افراد جامعه مـسئول انجـام ايـن               كنار هم قرار دادن اين دو آيه بيان       
 بدين ترتيب، مي توان گفت اگر چـه         .فريضه هستند، ولي با گروهي از امت تحقق مي يابد         

مه مردم به نظارت از طريق امر به معروف و نهي از منكر موظفند ولي اين امر با ضرورت            ه
شكل گيري نظارت تخصصي به ويژه در حوزه سياست و زندگي سياسي منافـاتي نـدارد و                 

   .از طريق آن نيز مشاركت مردم تحقق مي يابد
دن امامت بر آمـوزه هـاي       بنابر اين، با استفاده از آيات قرآن كريم و با توجه به مبتني بو             

توان امر به معروف و نهي از منكر را نمايـانگر اصـل مـشاركت مردمـي در                     مي ،قرآن كريم 
توان توجه به ايـن آمـوزه         نيز مي  هاي بسياري از امام علي       در روايت  .عرصه نظارت دانست  

   : براي نمونه مي فرمايد.را مشاهده كرد
 چونان قطره   ،رابر امر به معروف و نهي از منكر        ب ،تمام كارهاي نيكو و جهاد در راه خدا       

  )515ص: 1382،دشتي. (اي بر درياي مواج و پهناور است
 و در سخنان معروفي نسبت به تأثير ترك ايـن فريـضه بـر سـيطره افـراد ناشايـسته در                     

   :جامعه مي فرمايد
آن گاه هر . دندامر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه بدهاي شما بر شما مسلط مي گر

  )399ص: همان. (چه خدا را بخواهيد جواب ندهد
تـرين عرصـه هـاي        بر اين اساس، مي توان اصل پذيرش نظارت چونـان يكـي از مهـم              

 اين اصـل  .هاي ديني به عنوان مبناي نظري امامت مشاهده كرد         مشاركت مردمي را در آموزه    
شاركت مردمـي را بـه عنـوان         امكان نسبت سنجي امامت بـا مـ        ،در كنار اصل شورا و بيعت     

   .دومين مؤلفه ذاتي دموكراسي فراهم مي سازند
مـشاركت  «و  » اقتـدار جمعـي   «توان سازگاري امامت را با دو مؤلفـه          از آنچه گذشت مي   

هاي اقتدار  پس، الگوي امامت، ويژگي. ي ذاتي دموكراسي پذيرفتها مؤلفهبه عنوان » مردمي
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 مردمي را در زندگي سياسـي مـسلمانان فـراهم مـي             جمعي را بر مي تابد و زمينه مشاركت       
 الگوي امامت با نظام هاي اقتدار گرايانه فردي ناسـازگار اسـت و ظرفيـت                ، در نتيجه  .سازد

  .الزم را براي تحقق نظام سياسي مردمي دارد

  ي زمينه اي دموكراسي ها مؤلفهامامت و 
يي هستند كـه در     ها  مؤلفه ،اي دموكراسي   ي زمينه ها  مؤلفه مقصود از    ،هم چنانكه گذشت  

اند تـا     هاي ذاتي افزوده شده و يا مورد تأكيد قرار گرفته           زمينه فكري فلسفي خاصي به مؤلفه     
ها، با مباني فكري خاصـي بـر    در اين برداشت  . برداشت خاصي از دموكراسي را شكل دهند      

گوي خاصي به ال» مفهوم« دموكراسي از يك ،بدين ترتيب. ي ذاتي استدالل مي شود   ها  مؤلفه
 از اين نظر، به طور كلـي   .از نظام سياسي مبتني بر مباني و ارزش هاي ويژه تبديل مي گردد            

هـاي جديـد در نظـر همـه انديـشمندان              پـيش از سـده     ،دموكراسي به عنوان نظام حكومتي    
سياسي، نظامي نامطلوب به شمار مي رفت، ولي در عصر مدرن، دموكراسي به طور فزاينده               

) 49ص: 1380بشيريه، (.دهي به زندگي سياسي عنوان شد       هترين شيوه سازمان  اي به عنوان ب   
ايـن مبـاني بـي ترديـد بيـانگر          .  دموكراسي با مباني نظري خاصي قرين گشت       ،از اين زمان  

 دموكراسـي و    شـكل گيـري دو گونـه ليبـرال ـ     .پشتوانه نظري دموكراسي تلقي مي گردنـد 
يج دموكراسي در سده هاي اخير حاصل چنـين  سوسيال ـ دموكراسي به عنوان گونه هاي را 

هاي اخير ناگزير به      اي دموكراسي در سده     هاي زمينه   از اين رو، بحث از مؤلفه     . تركيبي است 
 ـ دموكراسـي و سوسـيال ـ دموكراسـي        اي شكل دهنده بـه ليبـرال   هاي زمينه بحث از مؤلفه
برال ـ دموكراسـي از سـوي     گردد كه براي اختصار از يك سو و به دليل غلبه لي معطوف مي

 دموكراسـي و    در اين بخش از مقاله تنها به نسبت سنجي امامـت و الگـوي ليبـرال ـ    ،ديگر
  . پردازيم اي آن مي ي زمينهها مؤلفه

 ايـن امـر در   .ليبرال ـ دموكراسي حاصل قرار گرفتن دموكراسي در زمينه ليبراليسم است 
 انديـشمنداني اسـت كـه دموكراسـي و     واقع در عرصه نظريه پردازي محصول تالش فكري 

انــد و بــه توجيــه  ي ذاتــي آن را در چــارچوب مبــاني فكــري ليبــرال قــرار داده هــا مؤلفــه
)justification (بنـابر ايـن  . انـد  هاي ياد شده بر اساس سنّت فكري ليبراليسم پرداخته  مؤلفه، 

ليبـرال در توجيـه   هاي زمينه اي ليبرال ـ دموكراسي، مستلزم فهـم مبـاني فكـري      فهم مؤلفه
  .ي ذاتي  دموكراسي استها مؤلفه
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 تمـامي   .شكل گرفتـه اسـت    » فرد گرايي «ليبراليسم به عنوان يك مكتب فكري بر مبناي         
. هاي ليبرالي و نهادهاي سياسي بر آمده از آنها بر مبناي فرد گرايي قابل توجيه اسـت                  ارزش

ميان متفكران ليبرال با سه رويكـرد       ترين مبناي فكري ليبراليسم در        اصالت فرد به عنوان مهم    
و زيـر  ) 90ص: 1383پـوالدي،  ( منفعت گرايي و عقلي ـ اخالقي مطرح شد  ،حقوق طبيعي

 وجـه   .هاي ليبرالي در مرحله نخست و نهاد هاي سياسي در مرحله دوم گرديـد               بناي ارزش 
 پايه شـكل    حقوقي فرد گرايي، الهام بخش نظريه قرار داد اجتماعي گرديد كه در افكار هابز             

 از نظر ها بز اگـر اعـضاي جامعـه توافـق كننـد و يكايـك       .گيري هويت واحد مردم گرديد  
 در ايـن صـورت      ، اراده همگـاني شـناخته شـود       ،رضايت دهند كه اراده يك نفر يا چند نفر        

 بدل مي شود كه ارادة خاص خود را دارد و مـي توانـد               )شخصيت(اكثريت به يك شخص     
 ، مالـك شـود    ، قـانون وضـع كنـد      ، از جمله فرمـان دهـد      ؛ته باشد اختيار اعمال خود را داش    

در نظريه قرار داد اجتماعي جان الك، تداعي        ) 84ص: 1382،برناردي (.مصالحه كند و غيره   
 اين اصل بـه عنـوان مبنـاي    .كننده اصل رضايت به عنوان مبناي مشروعيت حاكميت گرديد     

كه به موجب آن افـراد ابتـدا جامعـه           قرار دادي دو طرفه را الزم دارد         ،مشروعيت حاكميت 
 اما در مرحله دوم، جامعه .سياسي را تأسيس و حقوق خود را به اين جامعه واگذار مي كنند

 بـراي اسـتفاده از ايـن     ،حـاكم » استخدام«سياسي اين حقوق را از طريق قرار داد كارگزاري          
. ر مـي كنـد    حقوق براي حكومت بر جامعه در جهت نفـع متقابـل افـراد بـه حـاكم واگـذا                  

  )109ص: 1380همپتن،(
آمد نظري رويكرد حقوقي به فرد گرايي سرانجام، پذيرش آزادي بـه مفهـوم                اگر چه پي  

عدم مداخله دولت و حكومت محـدود بـود، ولـي بـه ظـاهر رويكـرد منفعـت گرايـي در                      
تـرين عنـصر       به طور مشخص تري به طرح آزادي بـه عنـوان مهـم             ،هاي بنتام و ميل     انديشه
 بايد ميـان فكـر و رفتـار تفكيـك           ، از نظر جان استوارت ميل     ، براي نمونه  .سم انجاميد ليبرالي
 به عقيده وي، فكر آزاد تنهـا بـراي      .ها الزم مي داند     وي آزادي فكر را براي همه انسان      . نهاد

 بلكه آزادي فكر براي اينكه موجودات متوسـط بـشري           ،ساختن متفكران بزرگ الزم نيست    
از گستره فكري كه استعدادش را دارند برسند، براي آنها بيشتر ضرورت       بتوانند به آن درجه     

گذارد و تنها اعمالي را كـه         ها تفكيك مي    ولي وي در رفتار انسان    ) 98ص: 1358ميل،(دارد،  
 تجاوز به حقوق ديگـران      ،به گفته وي  . داند  به مصالح ديگران صدمه مي زند كنترل پذير مي        
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 همه زمينه هاي مناسبي بـراي تخطئـه اخالقـي اسـت و در       ،...وارد كردن خسارت به آنها و     
  )200: همان (.مواردي كه قضيه وخيم تر باشد، كيفر شخص خاص را توجيه مي كند

هاي كانـت بـه عنـوان يكـي از      فرد گرايي وجهي عقالني ـ اخالقي در انديشه سرانجام 
ه برداشتي خاص از    كانت نظريه معرفت خود را بر پاي      . ترين فيلسوفان روشنگري يافت     مهم

عقل مورد نظر كانت، ديگر عقل محض نيست؛ زيرا هيچ راهي وجـود             . مفهوم عقل بنا نهاد   
بشناسد و از خطاهايي كه     » صور معقول « عالم را به وسيله      ،ندارد كه عقل بتواند از طريق آن      

او خود همه تصورهايي    ) 91ص: 1375اسكروتن، (. پرهيز كند  ،بر سر راهش كمين كرده اند     
: 1362،كانـت ( ناب مي خوانـد      ،ا كه در آنها هيچ چيز كه از آنِ احساس باشد يافت نشود            ر

امكـان عقـل    «و  » اختيـار « فلسفه اخالقي خود را بر پايـه دو آمـوزه            ،و با انكار آن   ) 100ص
 نيرو يا قوه اي است كه بدان وسيله هـدف           ،عقل عملي از نظر وي    . تأسيس مي كند  » عملي

عي داريم يا به آنها عالقـه منـديم بـر مـي گـزينيم؛ قواعـدي را بـراي                    هايي را كه در انها نف     
: 1380سـاليون،    (.رسيدن به آنها شكل  مي دهيم و سرانجام برابر آن قواعد عمل مي كنـيم               

  .آن مي انجامد» خود بنيادي«و » استقالل و عقل«اين برداشت از عقل، به پيوند )166ص
تـرين مبنـاي فلـسفي ليبراليـسم و           ه عنوان مهـم   ب» فرد گرايي « جايگاه   ،از آنچه گفته شد   

منفعـت   «،به مثابه مبنـاي مـشروعيت حاكميـت و نظـام سياسـي            » رضايت«اصول سه گانه    
» خود بنيـادي عقلـي  «هاي سياسي ـ اجتماعي و   به مثابه مبناي رفتار جمعي و آزادي» گرايي

ه هاي دموكراسـي و      در تكوين زمين   ،به مثابه مبناي معرفت شناختي زندگي و نظم اجتماعي        
هاي ذاتي آن و در نتيجه، شكل گيري ليبرال ـ دموكراسي آشكار گرديد اكنـون    تفسير مؤلفه

  اي دموكراسي در سنت ليبراليسم پرداخت   هاي زمينه توان به نسبت سنجي امامت با مؤلفه مي

  امامت و اصل رضايت 
رضايت است و بيعت     اگر چه در الگوي امامت، پذيرش عنصر بيعت به مفهوم پذيرش            

 رضـايت مـردم مبنـاي مـشروعيت         ، بدون ترديد در اين الگـو      ،شود  آزادانه معتبر دانسته مي   
 نظـامي الهـي   ، نظام امامـت ،همان گونه كه گذشت. گردد حاكميت و نظام سياسي تلقي نمي     

بنـابر  )  54ص: 1361صـافي گلپايگـاني،   . (است و به تعيين و نصب از سوي خداوند است         
 دقت در آيـاتي كـه دربـاره         . مردم نمي تواند مبناي مشروعيت آن دانسته شود        اين، رضايت 

تعبيـر  » جعل الهـي  « در  اين آيات، از واژه        .امامت نقل شد، اين حقيقت را آشكار مي سازد        
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بـراي  . شده است كه بيانگر الهي بودن مبناي مشروعيت در اين الگوي نظام سياسـي اسـت               
و « سـوره سـجده تعبيـر        24و در آيه    » و جعلنا هم ائمة   «بير   سوره انبيا، تع   73نمونه، در آيه    

به كار رفته است كه آشكارا بر الهي بـودن مبنـاي مـشروعيت              » جعلنا هم ائمة يهدون بامرنا    
 الگوي امامت از الگوي ليبـرال ـ دموكراسـي كـه بـر پايـه       ، بنابر اين.امامت داللت مي كنند

 ، اين الگـو  ، فاصله دارد و در نتيجه     ،تمشروعيت بخشي اصل رضايت مردم شكل گرفته اس       
  . اصل رضايت را به عنوان مؤلفه زمينه اي ليبرال ـ دموكراسي بر نمي تابد

  امامت و اصل منفعت گرايي 
فردگرايي در برخي از انديشه هاي سياسي مدرن با رويكرد منفعت گرايي مطرح شـد و                

بر اساس اين رويكـرد، آزادي       .آمد حقوقي آن، پذيرش آزادي هاي سياسي اجتماعي بود          پي
 از آن جا كه هر فردي خود بهتر از جامعه .منبع اساسي براي منفعت فردي و اجتماعي است 

 بنابر اين آزاد بودن او در راسـتاي  ، آگاهي و قدرت قضاوت دارد،يا حكومت در مورد خود    
 ،پيـشرفت منافع وي خواهد بود و به گفته جان استوارت ميل، تنها منبع هميشگي و موفـق                 

  )18ص: 1975،ميل (.آزادي است
 اگر چه نظريه امامت هم منافع افراد و هم آزادي هاي آنان را به رسميت مـي شناسـد،                   
ولي به نظر مي رسد با ايده منفعت گرايي و مبنا قرار گرفتن آن براي اصل آزادي مخالفـت                   

نخست از  . است امامت دست كم از دو جهت اساسي با اصل منفعت گرايي ناسازگار              .دارد
اين جهت كه مفروض منفعت گرايي را فـرد بهتـر از جامعـه و حكومـت، منـافع خـود را                      

از ديدگاه شيعه، در الگوي امامت فرد به قطع منافع خـود را             .  نمي پذيرد  ،تشخيص مي دهد  
 از اين ديدگاه، امام كه رهبر كل و حجت بر كلّ      .بهتر از حاكم يعني امام تشخيص نمي دهد       

 قـدرت  ،از ايـن رو ) 52ص: 1361صافي گلپايگاني،. ( اعلم و افضل از همه باشداست، بايد 
 امام در نظريه امامت بر خوردار از علـم          .تشخيص وي به مراتب باالتر از افراد جامعه است        
 شيعه اين ويژگي را برآمـده از جايگـاه          .الهي است كه از آن به علم غيب نيز تعبير مي شود           

ه، امام معصوم حلقه كامل كننده زنجيره پيوند ميان زمين و آسمان            باور شيع . امامت مي داند  
  )475ص: 1383حسن عباس حسن، (.است و از نبوت جدا نمي گردد

هـا،    دانش« از اين ديدگاه، امام      . امام همچون نبي برخوردار از علم الهي است        ،از اين رو  
 و آورد به دسـت مـي  از خود يا امام پيش  احكام الهي و ديگر معلومات را از طريق پيامبر 
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 ناگزير علم آن را از طريق الهام به وسيله قـوه حدسـيه اي               ،هر گاه با چيز جديد مواجه شد      
هاي عقلي يا آموزش      كه خداوند در او به وديعت نهاده است كسب مي كند و نيازمند برهان             

  ) 314ص: 1375مظفر،. (»معلمان نيست
دهد كه بهتر   امام را در جايگاهي قرار مي ،م وي بي گمان چنين اعتقادي درباره امام و عل       

  .ها را تشخيص دهد تواند منافع و مصالح آن از افراد جامعه مي
اصل منفعت گرايي، از اين جهت نيز با نظريه امامت ناسازگار است كه هر گونـه آزادي                 

 جاسـت كـه از نظـر         ايـن ناسـازگاري از آن      .كنـد  را منبع دائمي و موفق پيشرفت تلقي نمي       
جا آزادي امـري ارزشـمند        از اين رو، تا آن    . داند و نه هدف     مبنايي، اسالم آزادي را ابزار مي     

 ، از ديـدگاه اسـالم     ، به همين دليـل    .هاي رشد و شكوفايي فرد را فراهم سازد         است كه زمينه  
 منـافع فـردي و مـصالح اجتمـاعي، در برابـر آزادي بـه           ،برخي حدود همچون حدود الهـي     

 شود؛ در حاليكه دست كم برخي از ايـن حـدود را در فلـسفه سياسـي          رسميت شناخته مي  
  )192ـ174ص: 1381ميراحمدي، . (ليبرال نمي توان يافت

امامت وعقل گرايي در رويكرد عقالني اش، به اصل خود بنيـادي و اسـتقالل عقـل در                  
 دموكراسي اي، ليبرال ـ  ي زمينهها مؤلفهدر نتيجه، پذيرش عقل خود بنياد از . فرد مي انجامد
 در  .بي ترديد اين وجه از فرد گرايي نيز قابل پذيرش در نظريه امامت نيست             . را در پي دارد   

هـاي     عقـل بـه عنـوان يكـي از ويژگـي           ،اين نظريه، با تكيه بر مباني معرفت شناختي اسالم        
وجودي انسان به رسميت شناخته مي شود، ولي اين منبع معرفت شناختي در وجود انـسان                

  :  به گفته شيخ مفيد.منبع برتري به نام وحي شناخته مي شودنيازمند 
اماميه بر اين امر اتفاق دارند كه عقل در دانش خود و نتايج آن به سمع نيازمند است و «

اينكه در آغاز تكليف و نخستين پيدايش آن در جهان به پيامبري نياز است و اصحاب 
  )7ص: 1372مفيد،(. »اند حديث در اين خصوص با آن موافق

 امام به عنوان مفسر وحي   ،چون از نظر شيعه، امامت در تداوم نبوت است، پس از پيامبر           
اماميه چنـين مـي انديـشد كـه         «اين ايده از آنجاست كه      . پردازد  ها مي   به هدايت عقل انسان   
گاه زمين را از وجود حجتي براي بندگان، اعم از نبي يا وصي ظـاهر و                  خداوند سبحان هيچ  

  )70ص: 1413آل كاشف الغطا، . (» خالي نمي گذارد،ا غايب مستور ي،آشكار
بنابر اين، امامت خود به مفهوم تحقق علم الهي در نبـود وحـي نبـوي از طريـق تفـسير             

   .وحي است كه با عقل خودبنياد به طور كلي  ناسازگاري دارد
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ن به عنـوان     ناسازگاري امامت با فردگرايي و وجوه سه گانه آ         ، با توجه به آنچه گذشت    
 ميـان نظريـه امامـت بـا         ، ايـن تمـايز    .ي زمينه اي دموكراسي ليبرال آشـكار گرديـد        ها  مؤلفه
افكند و دو الگوي نظام سياسي امامـت و           ي زمينه اي دموكراسي تمايزي اساسي مي      ها  مؤلفه

   .دموكراسي ليبرال را در تقابل قرار مي دهد

  نتيجه گيري 
 پـس از    .كراسي موضوع اصلي مقالـه حاضـر بـود        ي دمو ها  مؤلفهنسبت سنجي امامت با     

 در دو بخـش بـه       ،اشاره به مفهوم امامت و دموكراسي، بر اساس تمـايز مفهـوم و برداشـت              
نسبت سنجي انجام شده    . نسبت سنجي امامت با مؤلفه ذاتي وزمينه اي دموكراسي پرداختيم         

  :نتايج زيررا نشان مي دهد
اري امامـت را بـا دمومؤلفـه ذاتـي          تحليل مفهـوم امامـت وشـاخص هـاي آن سـازگ           .1

ايـن سـازگاري، بـه      . نشان مـي دهـد    » مشاركت مردمي «و  » اقتدار جمعي «دموكراسي يعني   
معناي اين هماني مفهومي امامت و دموكراسي نيست، بلكه به معناي پـذيرش دو شـاخص                

ر  پذيرش اين دو شاخص ما را به اين نتيجه مي رساند كه ب             .ياد شده در مفهوم امامت است     
ها، امامت در ميان الگو هاي نظام سياسي از الگوهاي اقتدار گرايانـه               خالف برخي از ديدگاه   

در امامـت بـرخالف     . شـود   آيد و در ذات خود نظامي مردمي شمرده مي          فردي به شمار نمي   
يابـد، بلكـه در كنـار تأكيـد           نظام هاي اقتدارگرا، اقتدار دولت بر حقوق افـراد برتـري نمـي            

امامـت الگـويي از   . امام به عنوان حاكم، برحقوق فردي نيز تأكيد مي شـود برجايگاه خاص   
شود و امـام بـه عنـوان          دهد كه در آن، بر اصل امانت الهي تأكيد مي           نظام سياسي را ارائه مي    

 ، امانت الهي را بر عهده مي گيرد و با توجه به عنصر پـذيرش مردمـي پـشتيباني آنـان                ،امين
گردد، سپس زمينـه هـاي الزم بـراي مـشاركت             ر خوردار مي  اقتدار وي از خصلتي جمعي ب     

 تصميم سازي و تصميم گيري كالن و نظارت بـر  ،مردمي در سه سطح تأسيس نظام سياسي     
   .گردد عملكرد ها در آن فراهم مي

 پس از تحليل دموكراسي بر اساس مباني نظري مختلف و بررسـي چگـونگي شـكل                 .2
هاي زمينه اي ليبرال ـ دموكراسي به عنوان الگوي   ه مؤلف،گيري الگوهاي مختلف دموكراسي

ي زمينه اي ليبـرال ـ   ها مؤلفه اين تحليل ناسازگاري امامت با .غالب دموكراسي تبيين گرديد
ترين مؤلفه زمينه اي ليبرال ـ    نظريه امامت با فرد گرايي به مثابه مهم.دموكراسي را نشان داد
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. گرايي و عقلـي ـ اخالقـي آن ناسـازگاري دارد     منفعت ،دموكراسي در سه رويكرد حقوقي
 رضايت مردم را مبنـاي مـشروعيت نظـام سياسـي     ،اين نظريه بر خالف ليبرال ـ دموكراسي 

 .داند و اصل منفعت گرايي را بر نمي تابد و با آموزه عقل خود بنياد تقابل آشـكار دارد                    نمي
   .ا بر نمي تابدي زمينه اي دموكراسي رها مؤلفه نظريه امامت ،بر اين اساس

آمد نظري خاصي را براي پژوهشگر عرصه نظام سياسي اسـالمي در              ها، پي    اين نتيجه  .3
هر چند اين نكته به طور مـستقيم در چـارچوب هـدف و رسـالت     . دوره غيبت در پي دارد  

آورد بـه آن      توان به عنـوان يـك دسـت         رسد مي   مقاله حاضر قرار نمي گيرد، ولي به نظر مي        
 به نظر مي رسد طرح هـر گونـه الگـوي نظـام سياسـي                ،بر اساس آنچه گذشت    .اشاره كرد 

مردمي در دوره غيبت همچون الگوي مردم ساالري ديني بر اساس مبـاني انديـشه سياسـي                 
شيعه ـ كه پس از پيروزي انقالب اسالمي وارد ادبيات سياسي ايران شـده اسـت ـ مـستلزم      

 در صورتي مي توان بـر الگـوي         .كراسي است ي ذاتي دمو  ها  مؤلفهاثبات سازگاري امامت با     
ي هـا   مؤلفـه مردم ساالري ديني از مباني ياد شده استدالل كرد كه بتوان سازگاري امامت بـا                

در اين صورت، نظام سياسي اسالمي بر مبناي تشيع خصلتي          . ذاتي دموكراسي را اثبات كرد    
 در غيـر    .فراهم مي گردد   )دموكراتيك(يابد و امكان مفهومي نظام سياسي مردمي          مردمي مي 

. سـازد   اين صورت، امتناع مفهومي آن هر گونه تالش نظري را با بن بست نظري مواجه مي               
  . گرفت مقاله حاضر، غير مستقيم چنين هدفي را پي

  

  



 

دي
حم

يرا
ر م

صو
من

  

150  

   و مĤخذمنابع
  .حسن مرتضوي، تهران، انتشارات آشيان: ، ترجمهدموكراسي ،1379 آربالستر،آنتوني، .1
  . ، تهران، نشر چاپارفرهنگ علوم سياسي ،1379اري راد، مينو،آقا بخشي، علي و افش .2
، بيـروت، مؤسـسه   اصـل الـشيعه و اصـولها   ، ق1413، آل كاشف الغطاء، محمـد حـسين     .3

  . االعلمي للمطبوعات
  . ، كانت، علي پايا، تهران، طرح نو1375،اسكروتن، راجر .4
سهيل زكـار   :  و قدم له   ، حققه انساب االشراف ،  تا  ، بي البالذري، ابوالحسن احمد بن يحيي     .5

  . و رياض زركلي
مكتبة ، تهران،   جوامع الجامع في تفسير القرآن الكريم      ق،1404الطبرسي، ابي علي الفضل،    .6

  . الكعبه
، احمـد   ايدئولوژي هاي سياسي و آرمان دموكراتيـك      ،  1382،  بال، ترنس و دگر، ريچارد     .7

  .صبوري، تهران، وزارت امور خارجه
، عبـاس بـاقري، تهـران،       )در تاريخ انديشه غـرب    (دم ساالري   مر،  1382،  برناردي، برونو  .8

  .نشر ني
، تهران، مؤسـسه پژوهـشي نگـاه    هاي دموكراسي براي همه  درس،  1380،  بشيريه، حسين  .9

  .معاصر
شهرام نقش تبريـزي،    : ، ترجمه دموكراسي چيست؟ ،  1379،  بيتهام، ديويد و بويل، كويل     . 10

  . تهران، ققنوس
  .، قرن بيستم، تهران، نشرمركزنديشه سياسي در غربتاريخ ا، 1383، پوالدي، كمال . 11
  .، ابواسحاق، الغارات، بي جا، بي تاثقفي كوفي اصفهاني . 12
مـصطفي  : ، ترجمـه  ساختار منطقي انديـشه سياسـي اسـالم       ،  1383،  حسن عباس، حسن   . 13

  .فضائلي، قم، بوستان كتاب
  .، قم، انتشارات اسالميكشف المراد في شرح تجريد االعتقاد، ق1407، حلي . 14
  .، ترجمه نهج البالغه، قم، مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين ،1382دشتي، محمد . 15
  . ، عزت اهللا فوالدوند، تهران، طرح نواخالق در فلسفه كانت، 1380،  راجر،ساليوان . 16
داود الهامي، قم، مؤسسه علمي     : ، مباني حكومت اسالمي، ترجمه    1370،  سبحاني، جعفر  . 17



 

 
 

لفه
 مؤ

ت و
مام
ا

 
سي

كرا
دمو

ي 
ها

   

151  

  .و فرهنگي سيد الشهداء
  .، تهران، نشر آفاقپيرامون معرفت امام، 1361، يگاني، لطف اهللاصافي گلپا . 18
، قـم، انتـشارات جامعـه      الميزان فـي تفـسير القـرآن      ،  ، بي تا  طباطبايي،سيد محمد حسين   . 19

  . مدرسين حوزه علميه قم
  . ، قاهره، دارالشروقفي الفقه السياسي االسالمي، ق1419، عبد الخالق، فريد . 20
  .، تهران، انتشارات بنياناني مشروعيت خالفتتحول مب، 1375، قادري، حاتم . 21
، مي شـمس الـدين اديـب سـلطاني، تهـران،            سنجش خرد ناب  ،  1362،  كانت، ايمانوئل  . 22

  .انتشارات امير كبير
  .، فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزميدموكراسي، 1373، كوهن، كارل . 23
علي مرشد ي   : رجمه، ت دولت و حكومت در دوره ميانه اسالم      ،  1379،  كي.اس.لمبتن، آن  . 24

  .زاد، انتشارات تبيان
غالمرضا بهروز لـك، قـم، انتـشارات        : ، ترجمه زبان سياسي اسالم  ،  1378،  لوئيس، برناد  . 25

  .دفتر تبليغات اسالمي
، قم، مكتـب االعـالم   االحكام السلطانيه و الواليات الدينيه ،  ق  1406،  ابوالحسن ،ماوردي . 26

  .االسالمي
محمد جواد طريحي، قم، مؤسسه االمام      : ، تحقيق ماميهعقايد اال ،  1375،  مظفر، محمدرضا  . 27
  .علي
: ، بـه اهتمـام    اوائل المقاالت فـي المـذاهب و المختـارات        ،  1372،  مفيد، محمدبن نعمان   . 28

  .  مك گيل–دكتر مهدي محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمي، دانشگاه تهران 
  .لمفيد، بيروت، دارااوائل المقاالت، ق1414، ــــــــــــــــــــ . 29
  .، قم، انتشارات نسل جوانپيام قرآن، 1374، مكارم شيرازي، ناصر و همكاران . 30
  .بهروز جندقي، قم، كتاب طه: ، ترجمهفلسفه سياسي، 1383، سي.مك كالوم، جرالد . 31
  . 1381، قم، بوستان كتاب، آزادي در فلسفه سياسي اسالمميراحمدي، منصور،  . 32
، جـواد شـيخ االسـالمي، تهـران، بنگـاه           زاديرساله درباره آ  ،  1358،  ميل، جان استوارت   . 33

  .ترجمه و نشر كتاب
  .، عباس فجر، تهران، روشنگران و مطالعات زنانهاي دموكراسي مدل، 1378، هلد، ديويد . 34



 

دي
حم

يرا
ر م

صو
من

  

152  

  .، خشايار ديهيمي، تهران، طرح نوفلسفه سياسي، 1380، همپتن، جين . 35
36. Green, Philip(ed),Democracy (key concepts in Critical Theory), 1993, NewJersey, 

Humanities Press. 
37. Mill,J.S, On Liberty (in three Essays), 1975, Oxford University Press.   

  
  
  


