
 171-195: 3159 تابستان، 2، شمارۀ 64فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 

 

با نظام والیت دموکراسی و ارکان آن وجوه تشابه و افتراق 
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 چکیده

فقیه از  از لحاظ مبانی نظری دارای وجوه افتراق و تشابهی با نظام والیت دموکراسی و ارکان آن
طور طبیعی مقتضیات ذاتیی نظیام   ، زیرا بهاستدیدگاه برخی از قائالن به نظریات نصب و نخب 

های دموکراسی عرفی یا مقید به حقوق عنوان نظام مقید به مکتب اسالمی با نظاموالیت فقیه به
و  بشر تفاوت خواهد داشت. ضرورت این بحث به این دلیل است که برخی فقهای قائل به نصیب 
. اندنخب در طول سیر علمی خویش دچار تغییر عقیده شده و در نظریات خود تجدید نظر کرده

رو نگارنده با تکیه بر روشی توصیفی تحلیلی، از بررسی آرا و عقاید دو تن از فقهای معتقید  ازاین
به هر دو نظریه، بدین مطلب رسیده است که از یک طیر  تحقید دموکراسیی و ارکیان آن بیه      

ییافتنی اسیت. از طیر     نهای اییدئولوییک دسیت  های عرفی و حقوق بشری، در نظامنظام شیوۀ
، تفیاوتی  آنهیا دیگر، بین دیدگاه آنان در مورد مفهوم دموکراسی و ارکان آن و راهکارهای تحقد 

مقید به نظریۀ والیت فقیه و نظیام   آن راشود، زیرا هر دو طیف دموکراسی و ارکان مشاهده نمی
 کنند.دانند و در راستای تحقد آن معنا میوالیی می
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 مقدمه
های حیاتی جوامع هستند که بسته بیه میینان پیشیرفت فکیری و     دموکراسی و ارکان آن بنیان

 ،جامعۀ مدنی و بیا تحقید آن  تحقد متفاوتی دارند. در قالب  تیفرهنگی و سطح علمی آنها، قابل
از تحقید ایین دو    پیس و  شیود یقانونمند شدن و معتدل شدن فضای جامعه تأمین و تضمین م

. هیر انیدازه   شودیسالم، علمی و متمدن فراهم م ۀیک جامع یهاتحقد سایر مؤلفهۀ هد  زمین
 آن و در ۀدهندلتعداد بیشتری از افراد تشکی ۀتر و دربرگیرندفعال هنهادهای مدنی در یک جامع

امکان تحقید دموکراسیی، حاکمییت قیانون و     د، نتری باشفعالیت وسیع ۀعین حال دارای گستر
 است. تر های اساسی مردم فراهماستیفای حقوق و آزادی

حکومیت  مکتبیی  که در کشور ما نظامی داشت از سوی دیگر باید به این موضوع مهم توجه 
عبیارت  بیه . تابید ها و اهدا  دموکراسی را برنمیاز الزمه بنا به مقتضای خود بسیاریکند که می

هیای سیاسیی و اجتمیاعی، برابیری سیاسیی، امکیان مشیارکت        بهتر، آزادی بیان و سیایر آزادی 
ی مخالف با ایدئولویی حاکم بر انتخابات، تصویب قوانین براساس خواسیت شیهروندان و   هاگروه

آوری در نظیام والییی   ند که با قیود محدودیتااسیدموکر و اهدا مواردی از این دست، از لوازم 
نظام والیت فقیه در شرایط و اهیدا  خیود    مسلم است که گیرند. بنابراینمورد پذیرش قرار می

هیای بسییار دارد کیه در ادامیه ضیمن تیالش در ارائیۀ مفهیومی از         با نظیام دموکراسیی تفیاوت   
از فقهای سرشناس معتقد به نظریات نصب  دو تنرا از منظر  آنهادموکراسی و برخی ارکان آن، 

 .میادادهو نخب مورد اشاره و تحلیل قرار 

 
 دموکراسی مفهوم

اندیشمندان کاتولیک عنوان شید   توسطنظریۀ حاکمیت مردم، نخستین بار از آغاز قرون وسطی 
و سپس توسط مخالفان نظام سلطنتی گسترش یافت. نظریۀ حاکمیت مردم حول این محور بود 

 دلیلیی حقوق فردی با هیم برابرنید و    نظرۀ افراد بشر، هم از لحاظ ناموس خلقت و هم از که هم
وجود ندارد که در میان مردم برابر و مساوی، یکی بدون دلیل بر دیگران مسلط باشد و بیر آنهیا   

عمیومی   یو باید لنوماً بر آرا شودخوانده می« شدهمیحاکمیت تقس»حکم راند. این نظریه امروز 
منطقی این اندیشه آن است که هرچه اکثریت میردم خواسیتند، بایید     ۀداشته باشد. نتیج تکیه

 اجرا شود و قوانین ناشی از این اکثریت بر همۀ موافقان و حتی مخالفان قابل تحمیل خواهد بود
 (demos( و مییردم )kratia. مفهییوم دموکراسییی بییه حکومییت ) (212: 1811 ،یاللهیی)رحمییت

حکومت باید به دست مردم و برای مردم باشد. دموکراسی بسان ییک ارزش  و اینکه  گرددیبازم
اجتماعی و سازمان سیاسیی، ریشیه در یونیان قیدیم دارد. مفهیوم اولییۀ دموکراسیی، حکومیت         
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(. هرچنید سیابقۀ دموکراسیی بیه معنیی      200: 1811مستقیم تودۀ مردم بوده است )توحیدفام، 
گردد، مفهوم دموکراسی در اندیشۀ سیاسی جدید می، به یونان و روم باستان بر«حکومت مردم»

های قدیم نوعی دموکراسیی مسیتقیم بودنید،    تا قبل از پایان سدۀ هفدهم ظاهر نشد. دموکراسی
های عصر جدید مبتنی بر انتخیا  نماینیده و وکییل هسیتند. دموکراسیی عهید       ولی دموکراسی

رسیدن به کلیۀ مناصب، و آزادی بییان  باستان با سه شرط برابری در مقابل قانون، حد برابر در 
ی در آن زنیدگی  اافتهیسازمانبه تصویر درآمده بود. این دموکراسی به اعتبار شهری که جماعت 

سیت، نیه   آنهادلییل شیهروند نبیودن    کنند، وضع شده است و ممنوعیت حد رأی بردگان بیه می
سرشت خود، حکومیت و   این تعریف که در«. حکومت مردم بر مردم»(؛ 200بردگیشان )همان: 
 ۀکند، بیر پایی  ی از مردم را خواه از سوی فرد یا گروه بر کل اجتماع نفی مییحاکمیت پاره یا جن

)ابوالحمید،   ای در حکومت کردن همباز باشندگونهاین اندیشه استوار است که همۀ مردم باید به
حکومتی اسیت   ؛هم زندگی با ۀاز حکومت است و هم فلسف یشکل دموکراسی هم .(102: 1819

مسیائل مهیم سیاسیت     ۀگییری دربیار  قدرت نهایی تصمیم ۀکه در آن مردم یا اکثریت آنها دارند
ای است برای دستیابی بیه اهیدا    ین حکومتی هدفی در خود نیست، بلکه وسیلهچناند. عمومی

ت تر زندگی خو  برای همۀ ساکنان کشور، حیداکثر آزادی فیردی همیراه بیا تأمینیا     بسیار مهم
عمومی، نظم و رفاه، بیشترین امکانات برای همه، رشد کامل شخصیت افیراد و مشیارکت فعیال    

مفهوم اصلی ایین اییدئولویی    .(220: 1828 )عالم، بیشترین شمار ممکن شهروندان در حکومت
سیاسی و حقوقی است. دموکراسی حکومتی است مبتنی بر آرا و افکیار   ۀبرابری همگان در حوز

نسبت به آن احساس مسئولیت کند؛ به سخن دیگیر صیر  دموکراتییک    پیوسته عمومی و باید 
بودن منشأ حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست، بلکه مسئولیت در مقابل مردم بایید مسیتمر   
باشد و حکومت دائماً منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند. حکومت دموکراسی در فضایی عمل 

های مستقل و خودجوش و متعیددی باشید کیه در مقابیل     نکند که سرشار از نهادها و انجممی
)بشییریه،   هیا پشیتیبانی کننید   های افراد و انجمین خودکامگی احتمالی حکام از حقوق و آزادی

های اساسیی  نهادهای دموکراتیک رعایت آزادی بخشتیشرط عملکرد رضا. (102-101: 1828
رییان خیون ارگانیسیم حکومیت     از جمله آزادی بییان، انجمین و قلیم اسیت؛ آزادی همجیون ج     

را  آن. در اصطالح سیاسی امروز، دموکراسی حکومتی اسیت کیه   (108)همان:  دموکراسی است
وجود آورده است و نفوذ ناشی از امتیازهای طبقیاتی و اقتصیادی در آن مطیرح    به هاانسانارادۀ 

ی عمیومی  هیا هیاسیرم در زمینۀ قوانین کشوری و توزیع عادالنۀ قیدرت و   هاانساننیست و همۀ 
برابرند. البته چون عموم ملت اغلب در یک امر اتفاق نظر ندارنید، براسیاس نظیر اکثرییت عمیل      

: 1807کنند )کواکبییان،  را تعیین می مقننه، ولی این مردم هستند که قدرت حاکمه و شودیم
دم بیه  (. مراد از دموکراسی این است که حد تعیین راه و روش به دست خود مردم باشد؛ مر10

 ماًیمسیتق ارادۀ خود نظم و قانون را برقرار سازند و قوای اجرایی را برگنینند؛ خواه این کارهیا را  
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کار گیرنید  ی از هر دو شیوه را بهاختهیآمخود ایشان انجام دهند یا به برگنیدگانشان بسپارند یا 
 .(29: 1809)حائری، 

 

 ارکان دموکراسی
ن به نظریات قائال یهادگاهییف مختلف از دموکراسی و شرح دتعار در زمینۀبعد از بیان مطالبی 

ارکان دموکراسیی ییا بیه بییان بهتیر       ۀانتصا  و انتخا  در مورد آن، حال به بیان مطالبی دربار
و سیپس   میپیرداز یدینی یا دموکراسی مقید به ایدئولویی می  یساالردموکراسی مکتبی یا مردم

. میکنی یارکان آن بررسیی می   در موردو گروه مذکور را فقهای شاخص از هر د هایمفاهیم و نظر
 جامعۀ مدنی، مطبوعات و احنا  برشمرد. توانیارکان دموکراسی را م

 

 مدنی   ۀجامع
ها و تشکیالت اجتماعی است که به دولت و قدرت سیاسی نهادها، انجمن ۀمدنی مجموع ۀجامع

درت سیاسیی دارنید. جامعیۀ میدنی     ق یبنددر صورت یاکنندهنییوابسته نیستند، ولی نقش تع
قدرت سیاسی استقالل داشته و خودمختار باشید، بلکیه بیر    نظر که نه تنها از  ابدییی قوام متوق

حیاوی   دیی باایین تعرییف جامعیۀ میدنی      اسیاس نهادهای دولت نین اعمال قدرت یا نفوذ کند. بر
هیا و نهادهیای میدنی    جمنعمومی خودمختار باشد که در درون آنها، ان یهااز حوزه یامجموعه

و منافع اعضای خود را پاس دارند. از طرفی انحصار قیدرت   هندسروسامان د بتوانند به امور خود
ت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی، بیه وجهیی کیه میانع از مشیارکت و      یو منابع آمر

: 1828 )بشییریه،  د، مانع تحقد جامعۀ مدنی و دموکراسی استشوها و نهادها رقابت دیگر گروه
هیای  بنیدی ریییم  نقش و فعالیت جامعۀ مدنی یکی از معیارهای اساسی در طبقیه (. 829 -829

هیای دموکراتییک،   ین ریییم ی. تمرودیشمار مطور اخص بهبه هایطور کلی و دموکراسسیاسی به
نیدی  دموکراتیک، اقتدارطلب، توتالیتر، فاشیستی و غیره بیر حسیب میالع فعالییت و توانم    شبه

. در تعبیرهیای محیدودتر از   ردیی گیآن با دستگاه قدرت دولتی صیورت می   ۀجامعۀ مدنی و رابط
 ۀدهنید عنوان عناصر تشکیلهای اجتماعی بهانجمن تیرابطۀ دموکراسی و جامعۀ مدنی، بر اهم

ها نهادهایی هسیتند کیه   ، که انجمنشودیم جامعۀ مدنی در تکوین و استقرار دموکراسی تأکید
)همیان:   دهندید و منافع مشترع خود تشکیل میان در جوامع معاصر برای پیشبرد عالشهروند
اند، به این صیورت کیه اوالً جامعیۀ    کرده برای جامعۀ مدنی ذکر ییهایژگیبرخی و .(820 -820

مشیترع و   تیی : عقالندارداما هر تجمیع عامیل دو جینق مقیوم      ،است« تجمع عامل» مدنی یک
ویژگی دوم جامعۀ مدنی این است که عقالنیت مشترع و رسیمی آن   مسلط. سازماندهی )نظم(

کنید. سیوم اینکیه در    یعنی سعادت انسان و راه نیل بیدان را ترسییم میی    ،است« جامع»از نوع 
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یعنی نظمی در سازماندهی جامعۀ مدنی مسلط است  ؛برقرار است« نظم حکومتی»جامعۀ مدنی 
 جامعیۀ میدنی اسیت    کنید. ایین سیه ویژگیی ذاتیی      اسیتفاده « زور»از  تواندین ناظم مآکه در 

یکی از نویسندگان نین لنوم حکومت قیانون را از لیوازم جامعیۀ میدنی      .(102: 1800 )الریجانی،
که مورد اتفاق همۀ خردمندان است و قدرت برتر را برای تأمین نظم جامعۀ مدنی کافی  داندیم
   .(2: 1819 )کاتوزیان، داندینم

 :تعرییف کیرد   تیوان یخی نویسندگان، جامعۀ مدنی را به چهار صیورت می  از طرفی به نظر بر
نخست به مفهوم عام، دوم بیه مفهیوم فلسیفی، سیوم بیه مفهیوم حقیوقی و چهیارم بیه مفهیوم           

 .  یشناختجامعه
گیردد. جامعیۀ میدنی از دو کلمیه     و تمدن برمیی  تیجامعۀ مدنی در مفهوم عام به مدن (اول

که توصیف آن جامعه است. مقصود از جامعه تشکل اجتماعی جامعه و مدنی  ؛تشکیل شده است
یعنی مجموعه افرادی که با رعایت قواعید و مناسیک و ییک نیوع احسیاس همبسیتگی و        ،است

مدنی نین منسو  بیه مدینیه اسیت کیه همیان       ۀاند. کلموجدان جمعی با هم رابطه ایجاد کرده
متمیدن بیودن    یهیا تیدن و خصوصیا تشکل اجتماعی با وصف مدنیت و تم افتهیتجمع سامان

 .  (0: 1801 )قمشی، است
کیه در فلسیفه    ابه این معن ؛است یردولتیغ یهادر تعریف فلسفی، جامعۀ مدنی تشکل (دوم
)افراد در نقیش انفیرادی، خصوصیی،     متفاوت زیربنایی ۀ، جامعه را دارای سه الییشناسو جامعه

 ۀ)واسیط( بیین الیی    وقی( و نهادهیای مییانی  )دولت و نظامات سیاسی و حق خانوادگی(، روبنایی
اخیر، یعنیی نهادهیای میدنی واسیط      ۀو جامعۀ مدنی را این الی دانندیروبنایی م ۀزیربنایی و الی
 ۀخصوصی و خانوادگی یا به تعبیر اقتصادی آن بخش خصوصی از یک طر  و حیطی  ۀبین حیط

 .  (0-1: همان) کندعمومی و دولتی از طر  دیگر، معرفی می
« نهادینه شدن قانون در جامعیه »ترین مختصات جامعۀ مدنی، در تعریف حقوقی، مهم (مسو

 در ایین یعنی حکومیت قیانون بیر روابیط بیین افیراد در جامعیه و بیین میردم و دولیت اسیت.            
 دارای هییانیید. اییین حقییوق و آزادیدارهییایی تعریییف، افییراد فاقیید تابعیییت هییم حقییوق و آزادی

این تعریف قانونمند بودن روابط افراد و قوای دولتی اسیت.   ۀخصضمانت اجرای قانونی است. شا
 گیرنید و بایید خاضیع و تیابع قیانون باشیند      یعنی همۀ مراجع قدرت، قدرت خود را از قانون می

 .(1)همان: 
جامعۀ مدنی قسمتی از جامعه است که در انگلیسیی بیه آن    یشناختاز لحاظ جامعه (چهارم
مییانی و واسیطی از طریید     ۀدر این تعریف جامعیۀ میدنی الیی    .ندیگویم یردولتیغ یهاتشکل

، فرهنگیی،  یاسیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، حرفه یهاها، نیروها، شبکهنهادها، سازمان
 ۀ)فرد و خانواده( بیا حیطی   خصوصی ۀ، تبلیغاتی و... است که بین آحاد ملت و حیطیرساناطالع
میردم را بیه حکومیت و     یهاکند و خواستهه ایجاد می)حکومت و نهادهای دولتی( رابط عمومی
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 ۀایین تعرییف ویژگیی عمید     درکنید.  حکومت را به مردم منتقل میی  یهاتییا اولو هاتیمحدود
 .(17)همان:  و تنوع اجتماعی است ییگراجامعۀ مدنی، کثرت

 
 مطبوعات

بیر روزنامیه،   در معنای خیاص، مفهیوم مطبوعیات     ؛مطبوعات دارای دو معنای عام و خاص است
گونیه مطلیب    مجله، نشریه و مانند آنها داللت دارد. مفهوم مطبوعیات، در معنیای عیام، بیر هیر     

کند. اگر در بحث از نسبت دموکراسی و مطبوعات به معنیای  منتشرشده )یا مطبوعه( داللت می
این اسیاس وقتیی از نقیش     خاص آن مفهوم بسنده شود، به مقصود مورد نظر نخواهیم رسید. بر

گونیه مطلیب و    معنای عام این اصطالح )هیر  ،شودیمطبوعات و ارتباط آن با دموکراسی بحث م
منتشرشده( مدنظر است. در یک کلمه مطبوعات یعنی هر آنجه چیا  و بیا شیمارگان بیاال      ۀماد

دلیل ارتقای تضار  آرا و اساساً اطالع از دستاوردهای فکری، هیم  . این مطالب، بهشودیتوزیع م
شوند و هم نظارت بر شیوۀ ادارۀ امیور عمیومی   های قابل دفاع میگیری آرا و نگرشلموجب شک
طر  برای موفقیت حکومیت  مطبوعات آزاد بی .(911 - 912: 1828)راسخ،  سازندرا ممکن می

ارائه شود تا شهروندان را به قضاوتی  یدرستتر آنکه خبرها باید بهدموکراتیک ضروری است. مهم
 وجیود نیدارد  توانا کند. اما در عمل برای رسیدن به این هد  مطلو  هیچ راهی درست و سالم 

 یادموکراسیی و عرصیه   یهاهییکی از پا ،مطبوعات ،در جوامع دموکراتیک. (807: 1828)عالم، 
آزادی مطبوعات در نشر مطالیب   ،. از سوی دیگررودشمار میبهبرای ابراز عقاید مخالف و موافد 

و در تفکر علمای شییعه بیا مواضیع     داردتفاوت چشمگیری با جوامع اسالمی در جوامع سکوالر 
بیه   ،نید و از سیوی دیگیر   امحدودکننیده  یمختلفی مواجه است که از سویی قائل بیه برخوردهیا  

 .نداعتقاد داربرخورد با تساهل و تسامح با مطبوعات 
 

 معتقد به نظریات نصب و نخبآرای فقهای 
قائیل بیه نظرییۀ    عنیوان  اهلل مصباح یندی بهآیتاز منظر  آنهاکان و ارقسمت دموکراسی  نیدر ا

 شود.میابی در دو بخش بررسی خوالیت انتعنوان قائل به اهلل منتظری بهآیتابی و صوالیت انت
 

 اهلل مصباح یزدیی آیتهادگاهید
کراسی ای برای رفع اختالفات در درون یک سازمان است، که با این تعریف دمودموکراسی شیوه

گرچیه  اشیود.  بیه مفهیوم عیام میی     تیریمید  ۀو داخل حیوز شده سیاست خارج  ۀفلسف ۀاز حوز
در سطح کالن اسیت، بیه هیر حیال      یتیریحکومت و اداره کردن جامعه هم در واقع یک کار مد
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گوینید هیر جیا بیین دو     به مفهوم دموکراسی توسعه بدهند، می نکهیقلمرو خاصی دارد و برای ا
ید آمد، اگر به همان ترتیب که عرض شید بیا هیم سیازش کننید، ایین همیان        گروه اختالفی پد

اختال  بین دو گروه ممکن است ییک گیروه بیا زور بیر      ۀدموکراسی است. توضیح آنکه در زمین
این روش دموکراتیک نیست؛ اما اگیر بیا   شک بیدیگری مسلط شود و نظر خود را تحمیل کند، 

 )مصباح ییندی،  اندبه دموکراسی تن داده ،را پذیرفتند تینظر اکثر تینهادر هم توافد کردند و 
دموکراسی عبارت است از شکلی از حکومت که مطابد با اصیول حاکمییت   . (879: 1 ج ،1821

 .(10همیان:  ) مردم، برابری سیاسی، مشورت با همۀ مردم و حکومت اکثریت سامان یافته اسیت 
دموکراسیی  »ایین تعرییف کیه:     ماننید  ه دارد،دموکراسی صرفاً به امر مشارکت و انتخابات، اشیار 

بنا  .«تصمیم مردم که چه کسی باید حکومت کند و هدفش چه باید باشد ۀعبارت است از طریق
 یهیا یکیی از گونیه   رمعنای خود ناظر بی  نیترجیمعاصر، دموکراسی در را پردازانهیبه اعتقاد نظر

)همان:  بلکه از آن اکثریت است حکومت است که در آن قدرت در دست یک یا چند نفر نیست،
این نگرش به دموکراسی، مشارکت مردمی در تصمیمات سیاسی اسیت   ۀدر حقیقت جوهر .(12

و ایییدئولویی و شیییوه در آن مطییرح نیسییت. طبیعییی اسییت اییین نگییرش بییه دموکراسییی در    
دموکراسیی  . (27)همیان:   سیاسیی قابیل اجراسیت    یهامختلف فرهنگی و فلسفه یهاچارچو 
این است که در امور حکومتی اعیم از   ، منظوریساالرحکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردمیعنی 

قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شئون سیاسی جامعه مردم خودشیان نقیش داشیته باشیند و     
 .  (109 همان:) کس دیگری در وضع قانون و اجرای آن دخالت نداشته باشد

کنند کیه  دا کرده است و رییمی را دموکرات تلقی میتری پیامروزه دموکراسی معنای خاص
کند، اما دیین را از  در آن دین نقشی نداشته باشد. البته این شیوه از دموکراسی دین را نفی نمی

دهد مجریان قانون در مقام اجیرای  کند و اجازه نمیدخالت در امور سیاسی و اجتماعی منع می
 یهیا ای نباید براساس احکیام و ارزش هیچ بخشنامه قانون صحبت از دین کنند و هیچ دستور و

دهند و در راستای های استعماری ارائه میاین تفسیر جدید که دولت اساسدینی صادر شود. بر
آورند، دموکراسی مساوی است با رییم الئیک و سیکوالر،  میمنافع و مقاصدشان آن را به اجرا در

هید کیه در شیئون سیاسیی و اجتمیاعی آن ریییم       درییمی که به هیچ نحوی به دین اجازه نمی
خیواهیم در  پذیریم و میی دخالت داشته باشد. حتی اگر خود مردم هم بگویند ما این دین را می

میردم را مخیالف دموکراسیی     ۀخواست مان عمل کنیم، بازمراکن دولتی و رسمی به مراسم دینی
شید کیه هیر قیانونی را میردم وضیع       اگر مراد از دموکراسیی آن با . (109همان:  ) کنندمی یتلق

بیا دیین   شیک  بیی االجراست و باید محترم شناخته شیود، چنیین مفهیومی    کردند، معتبر و الزم
« الْحُکْمُ اِالّ لِلّیهِ  نَّإِ»زیرا از نظر دین حد حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛  ،سازگار نیست

ین و بسنده کردن به آرای جمعی نیازی از احکام د(... دموکراسی غربی به معنای بی00 :)یوسف
دادن بیه رأی میردم در    تیی آید. اهمشمار میاطاعت پروردگار به است، و این دقیقاً سرپیجی از
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مقابل حکم الهی، روگرداندن از توحید و پذیرش شرع جدید دنیای معاصر است، که باید با این 
کراسی این باشد که میردم در  اگر منظور از دمو .(98: 1 جهمان، ) پرستی جدید مبارزه شودبت

چارچو  احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود میؤرر باشیند، چنیین تعبییری بیا دیین       
و مقصیود امیام امیت کیه     اسیت  تأیید شیده   یروشنبه مخالفت ندارد. در قانون اساسی این معنا

ی تی ح خواستند تردید همین بوده است؛ نه آنکه هرچه مردمیفرمودند: مینان رأی مردم است، ب
کیه از قیوانین   ارزش و اعتبار دارد. مینان، رأی مردم است تیا زمیانی   اگر مخالف حکم خدا باشد

الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد؛ در غیر این صورت، رأی میردم ارزشیی   
کیه در آن  شده اسیت  منظور ایشان بیشتر نوعی دموکراسی ارشادی و هدایت .(99)همان:  ندارد

 .شودیمرأی مردم در چارچو  احکام الهی منشأ ارر در ادارۀ کشور 
بر این نوع دموکراسی این است که مراجعه  وارد اولین اشکالکه  دهدیمآقای مصباح ادامه 

به آرای عمومی به این شکل، ضیامن حفیم مصیالح حقیقیی میردم نیسیت، زییرا ایین وکیال و          
هیای میردم را   گاه نیستند و تنها درصیدد آننید کیه خواسیته    منتخبان، از مصالح حقیقی مردم آ

ه در جهیان غیر ،   گرفتی برآورده ساخته و حفم کنند. اشکال دوم این است که انتخابیات انجیام  
اسیت کیه تمیام مصیلحان جهیان غیر  بیدان         یاانتخابات واقعی و درستی نیست و این مسئله

تأکیید   .(120: همان) ن نگاشته شده استهای زیادی در مناقشه و رد آکنند و کتا اعترا  می
که بین نظریۀ والیت فقیه یا حکومت اسالمی به معنای صحیحش با نظریۀ دموکراسیی   میکنیم

نظریۀ حکومت اسیالمی و والییت فقییه را بیر      میتوانینم گاهچیتفاوت بسیاری وجود دارد و ما ه
چنین کاری را انجیام دهنید... ییا     خواهندیاند یا مدموکراسی تطبید کنیم و کسانی که خواسته

شناخت صحیحی از اسالم نداشتند و ندارند یا طبد اغیراض خیاص شخصیی و سیاسیی چنیین      
  .(21: 1810 )مصباح یندی، کنندکرده و می

 طورنیاعنوان الزمۀ دموکراسی را اهلل مصباح انواع مختلف جامعۀ مدنی بهاز طر  دیگر آیت
 کند:تقسیم می

نی در مقابل جامعۀ بدوی و غیرمتمدن: جامعیۀ میدنی در ایین اصیطالح بیه      الف( جامعۀ مد
حد  کسچیشود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و های گفته میجامعه

ندارد با معیارها و سالید شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند. شاید بتوان گفت کسانی که 
 کنند به چنین معنایی از جامعۀ مدنی نظر دارند.ندی را مطرح میدر کنار جامعۀ مدنی قانونم

ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشیان داوطلبانیه   یعنی جامعه : ( جامعۀ مدنی
کنند. این معنای جامعیۀ میدنی کیامالً بیا     گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک میعهده میبه

و سیایر خیدمات    هیا مارسیتان یآموزش و پرورش مردمیی، ب اسالم سازگار است و وجود نهادهای 
 بودن جامعۀ اسالمی است.« مدنی»گویای  یروشنخصوص اوقا ، بهالمنفعه و بهعام

هاست که مستقل از ج( جامعۀ مدنی )در معنای نوین خود(: بخشی از زندگی عمومی انسان
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یابید و  فرهنگی و... جرییان میی   ها، مجامعها، اصنا ، احنا ، گروهدولت است و در قالب انجمن
 یکند. جامعۀ مدنی در این مفهوم بار فرهنگیی خاصی  میان فرد و دولت را بازی می ۀنقش واسط

زیرا  ،(190-190:  8 ، ج1821 )مصباح یندی، دارد که چندان با فرهنگ اسالمی سازگار نیست
 اند از:ای است که عبارتمبتنی بر مبانی ویژه

های اجتماعی(: مطابد این پایه جامعۀ میدنی،  ردن دین از تمام عرصه. سکوالریسم )جدا ک1
 هیا و احکیام دینیی   ارزش دلخواه قانونگذاری کند و هرگن ۀتواند در تمام مسائل به گونانسان می

 زندگی دخالتی داشته باشد. یمانع قانونگذاری نیست، زیرا اساساً دین حد ندارد در امور جد

یسم(: از آنجا که انسان و منافع او در این دیدگاه اصل و محیور همیه   )اومان یمحور. انسان2
ی دین باید در خدمت انسان باشد و هییچ دینیی حید نیدارد     تهمه چین و ح نیچین است، بنابرا

 .(101: همان) منافع انسان را تهدید نماید وگرنه از اعتبار و پذیرش خواهد افتاد
دگاه، هیچ شناخت یا ارزش مطلقی وجود نیدارد.  ارزشی و معرفتی: مطابد این دی تینسب .8

کند، اگرچیه آن   یشناخت و دیدگاه خود را حد مطلد معرف تواندینم کسچیدر بُعد معرفتی، ه
دینی باشید. در بُعید ارزشیی     نشدهفیدیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل یا متون قطعی و تحر
هیا نسیبی و تیابع انتخیا  و مییل      ارزشنین هیچ ارزش رابت و مطلقی وجود ندارد، بلکه تمامی 

 مردم هستند.

ابیناری، دیگیر مبیانی ایین      تیی گروی )در حقوق(، سودگروی )در اخالق( و عقالنطبیعت .9
 گذاریم.دلیل پرهین از طوالنی شدن کالم، شرح آنها را وامیتفکرند که به

نی و مکانی دچیار  بر ارر تغییر شرایط زما مکن استجامعۀ مدنی کارکردهایی نین دارد که م
انید و  تغییراتی شود. یکی از این کارکردها که برای جامعۀ مدنی در معنای نوین خود ذکر کیرده 

ند آن است که همۀ افیراد جامعیه در   کنسخت درصددند آن را بر جامعۀ اسالمی ما نین تحمیل 
باید به جامعۀ گویند جامعۀ ایرانی و اگر می اندکسانیهای دولتی و حکومتی غال تمام سمتتاش

ها ؛ چون همۀ انسانکشور شود جمهورسی؛ یعنی یک نفر یهودی نین بتواند رئمدنی تبدیل شود
جامعۀ مدنی اسیالمی   .(102)همان:  یک و دو نداریم ۀاند و ما انسان درجیکسان تیاز نظر انسان

ن تیوان اقتصیادی،   جلب مشارکت مردم در کارها و باال برد) ادشدهیبر دو کارکرد و ویژگی عالوه
هیای  ویژگیی  ،(های دولیت ولیتئبار تصدی و مسهش ت و نین کاماجتماعی، سیاسی و فرهنگی ا

. 2 ؛. اسیتیفای حقیوق میردم   1توان به امور زیر اشاره کیرد:  دیگری هم دارد که از آن جمله می
. 8 ؛هیا ریینی گییری و برنامیه  ها، تصمیمها در تصحیح و بهبود روشگیری از افکار و اندیشهبهره

. هدایت و تربیت 9 ؛یات دولت علیه مردمدجلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تع
و امر به معرو  و نهیی از  « النصیحۀ الئمۀ المسلمین». انجام تکالیف اجتماعی همجون 9 ؛مردم

رود و کیار میی  در برابر جامعیۀ دینیی بیه    1امروزه در غر ، جامعۀ مدنی .(112)همان:  منکر و...

                                                           
1. civil society 
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ای که در آن دین حاکم نباشید و دیین نقشیی در تشیکیالت اجتمیاعی و      عبارت است از جامعه
طبعاً چنین معنیایی از جامعیۀ میدنی هرگین میورد پیذیرش        ؛های اجتماعی نداشته باشدفعالیت

هیای  دست گیرند و نیازاسالم نخواهد بود. در اسالم اصل این است که مردم امور را داوطلبانه به
ی دولیت کاسیته شیود و تنهیا در حید      داجتماعی را خود برطر  سازند و تا حید امکیان از تصی   

های جامعه دخالیت کنید، و صیرفاً در    های اجتماعی و تأمین نیازمندیضرورت دولت در فعالیت
آید ایفیای نقیش   مردم برنمی ۀهای کالن و اموری که انجام آنها به هر دلیل از عهدسیاستگذاری

نید و  اهای اجتمیاعی دار حداکثر امور و فعالیتای با این ویژگی که مردم در آن عهدهمعهد. جاکن
نیام دارد و  « النبیی ۀمدین»یا « جامعۀ اسالمی»شود ی دولت به حد ضرورت خالصه میدبار تص

های مردم در رفع نیازمندی ۀهای جامعۀ مدنی اسالمی، مشارکت فنایندویژگی نیتریکی از مهم
از نظیر اسیالم آن جامعیۀ میدنی کیه در آن کیافر و مسیلمان در         .(128)همیان:   سیت عمومی ا

 مییگیو یصیراحت می  بهقابل پذیرش نیست.  ،اندکسانیها برخورداری از همۀ حقوق و احراز مقام
کند کیه  که از نظر اسالم تسلط کافر بر مسلمان در جامعۀ مدنی اسالمی جاین نیست... فرق نمی

 بنهند یا عنوان دیگیری  هاتیاین تفاوت در حقوق و صالح دن شهروندی بربو یاعنوان دودرجه
   .(07: 2 جهمان، )

فعالییت آن   ۀگسیتر اشاره کرد کیه   مطبوعاتبه  توانیماز طرفی در مورد ارکان دموکراسی 
گفیت تنهیا شخصییتی کیه      توانیم و دارد یین به گرایش نصب فرازوفرودهاامعتقد هایدر نظر

عنیوان یکیی از ارکیان دموکراسیی بیا شیرایط محدودکننیده        فعالیت آن را به آزادی مطبوعات و
 اهلل مصباح یندی است.، آیتردیپذیم

بحث آزادی قلم و مطبوعات از مباحث مهم حقوق بشر برای انسان امروزی است و در عصیر  
دی طورکیه اشیاره شید آزا   به این مهم بیشتر پرداخته شود. همیان  بایدپیشرفت سریع ارتباطات 

هاست، ولیی هییچ انسیان عیاقلی آزادی مطلید را نمیی      امری مقدس و مطلو  برای همۀ انسان
ومرج و فساد و توحش است. قهراً آزادی از جملیه آزادی بییان و قلیم    آن هرج ۀپذیرد؛ زیرا الزم

« آزادی بایید روی چیه مبنیایی مطیرح شیود      »شرایط و قیودی دارد. پس باید روشن کنیم که 
شیود کیه   ین است که قانون باید معلوم کند. بالفاصیله سیؤال دیگیری مطیرح میی     پاسخ کوتاه ا

در قبیال حقیی کیه     .(292: 9 جهمیان،  ) قانونگذار باید بر چه اساسی آزادی را محیدود کنید   »
مطبوعات و نویسندگان در مورد مصیالح میادی و معنیوی جامعیه دارنید، تکلیفیی هیم متوجیه         

طرح و  یخوباداتی را که مصالح جامعه متوقف بر آنهاست، بهآنهاست که باید مطالب الزم و اعتق
افیراد   یهیا یو از بین برود. باال بردن سیطح آگیاه   ودانحرا  افراد کمتر ش ۀتبیین کنند تا زمین

همراه نقد و بررسی و پاسیخ آنهیا از   کردن در قبال شبهات و ذکر سؤاالت دینی به مهیجامعه و ب
یگانه میالع   .(299)همان:  زمان ما و در هر زمان دیگری است جمله وظایف اهل قلم و بیان در

 حیس و » و به تعبیر فلسفی« ارزش و ضد ارزش» ،«خو  و بد»، «و نبایدهاها باید» برای تعیین
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اهلل قیرار دارد ییا خییر.    یا در مسیر کمال نهایی انسان و قر  الیی آ هعبارت از این است ک ،«قبح
: 1، ج 1822 ،مصیباح ییندی  )شیود  میی با همین ضابطه ارزیابی ها نین و رسانهآزادی مطبوعات 

(. در نظر ایشان چنانجه مطبوعات در راستای انتشار مطالب ارزشی که موجب تقویت 890-899
بیا معیارهیای اسیالمی     ایکار گرفته شیوند، چنیین آزادی  ، بهشودیمهای اعتقادی جامعه بنیان

ی و غیرارزشیی در مکتیب   راخالقی یغترویج مسیائل   ی در زمینۀارسانهمنطبد است، ولی آزادی 
 اسالم محکوم است.

 

 اهلل منتظریی آیتهادگاهید
در طیول سییرۀ علمیی     فقیه معتقد به نظریۀ نخب اسیت. ایشیان   نیترشاخص اهلل منتظریآیت

کییه در حییوزۀ فقییه سیاسییی از خییویش دچییار تحییوالت فکییری شییایان تییوجهی شیید. از زمییانی
(، سپس در حوزۀ علمیۀ قم نظریۀ والیت 29: 1810نصب بود )منتظری، قرائت  کنندگانتیتقو

فقیه را تدریس کرد که حاصل آن تدوین ارری در زمینۀ مبانی حکومت اسیالمی بیود، البتیه در    
ی در نظریۀ خود نوعبهآن به نظریۀ والیت انتخابی گرایش داشت. بعد از آن با تدوین ارری دیگر 

(، بیا  21-22دارای شأن نظارتی بر امور کشور برشیمرد )همیان:    رفاًصتجدید نظر کرد و فقیه را 
یی از هر دو نظریۀ والیت و نظارت فقیه در دیدگاه ایشان نمایان است )همیان:  هانشانهاین حال 

(. بعدها و به مرور در نظر ایشان رعایت حقوق اجتماعی و سیاسی مردم اهمیت بسیاری 29-29
 .شمردیبرمبه رعایت آنها یافت و نظام اسالمی را موظف 

های دموکراسی، ابتنای آنها بر آرای عمیومی  ترین ویژگی نظامدر بیان مهماهلل منتظری آیت
اگر خواست مردم حکومت سکوالر  دیگویکند و مترین مشخصه ذکر میو خواست مردم را مهم

عملیی شیود.    ،نیان هرچیه باشید   آکه خواسیت   ابدییدموکراسی هنگامی تحقد م ،یا دینی باشد
الئیک یا سکوالر بودن حکومت نه مقوم دموکراسی است نیه شیرط آن.    دیگویایشان در ادامه م

دموکراسیی   دیی گویو می  داندیهای دموکراتیک را به یک معنا ایدئولوییک مآقای منتظری نظام
ان ساالری مطلد اسیت. ایشی  ن لیبرالیسم و انسانآخود یک گونه ایدئولویی است که از مقومات 

که الزم نیست در هر کار و موضوع تخصصیی   دیگوین مآدر مورد معنای دموکراسی و مقتضای 
به نظر مردم رجوع و از نظر کارشناسان صر  نظر شود. چنین امری امکیان عملیی نیدارد و در    

بلکه مردم چارچو  مشخص و اصیلی حاکمییت را    ،های کنونی دنیا نین چنین نیستدموکراسی
 ،منتظیری ) دهید یحاکمیت امور تخصصی مورد نیاز آنها را به اهلش ارجیاع می   کنند ومعین می
دلیلی خواهان عمل به قیوانین اسیالمی   مردم مسلمان نباشند یا به تیاگر اکثر .(80-89: 1811

دینیی را بیه    یهیا حد ندارد با اِعمال زور و اِکراه، قیوانین و ارزش  نباشند، حکومت شرعاً و عقالً
ن و آو نظیایر  « لَستَ علیهم بِمُصَیطِر»و « الدّینال إکراه فی»چون  یاتیامر از آ عمل درآورد. این
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)همیو،   شیود یفهمیده می  یخوب)ع( به )ع( و سایر امامان )ص( و حضرت امیر پیامبر ۀنین از سیر
اهلل مصباح ضمن انتقاد به برداشت مذکور، نظر دیگری ارائه کرده در این زمینه آیت .(22همان: 
و گرنه پیس   الهی قبل از اختیار اسالم است هایآزادی عمل و اختیار در پذیرش دستور» است:

پیامبر و حاکمان اسیالمی را بپیذیرد و موظیف     ۀاز اختیار اسالم، هر مسلمانی باید والیت و سلط
های اسالمی را رعایت کند و گرچه دولت اسالمی در زندگی فردی و خصوصی افیراد  است ارزش

ا در ارتبیاط بیا زنیدگی اجتمیاعی و در     می کند، اگیرد دخالت نمیدر نهان انجام میو مسائلی که 
کند و بیا هتیک حیریم ارزش   تعامل با دیگران همگان را موظف و ملنم به رعایت حدود الهی می

؛ و این در کندهای الهی، توهین به مقدسات دین و تجاهر به فسد و محرمات، سخت مقابله می
تیا ملتینم بیه     دارنید یمی یت حاکمان اسالمی بر افراد جامعه است که آنها را واواقع نمودی از وال

: 1821)مصیباح ییندی،    «انید لوازم ایمان و اسالم باشند، اسالمی که با اختیار خیویش برگنییده  
18  .) 

حید تعییین    حقوق مسلم انسان نیاول ازکند که آقای منتظری در ادامۀ مطالب، تصریح می
و  ردهفرد جامعه حد دارند نوع حکومت و کارگناران آن را خود انتخا  کی  سرنوشت است و فرد

آنان را ملنم به عمل در چارچو  قوانین کنند. مردم حد دارنید نسیبت بیه کیارگناران و زمیان      
تصدی آنها و نین کیفیت حاکمیت و جایگنین کیردن افیرادی دیگیر ییا تعیویو قیانون راهکیار        

. البته بر شودیردم از طرید برگناری انتخابات آزاد اعمال ممشخص کنند. در زمان ما این حد م
: 1819 ،منتظیری ) عقلی و شرعی را در انتخا  خود لحاظ کنند یهامردم هم الزم است مالع

بیه طرییید اولیی در سرنوشییت خیود نییین     ،ارنید یاختوقتیی میردم در امییوال خیود صییاحب    .(08
علت است و مقدم بیر   ۀمننلت به سرنوشت بهخواهند بود؛ زیرا اختیار داشتن نسب اریاختصاحب

 ،انسان اسیت  ۀاموال که محصول قوا و اراد چراکه اختیار بر ،اختیار داشتن نسبت به اموال است
والییت جمهیور   » .(09)همیان:   ها نسبت به خیویش خواهید بیود   انسان ۀناشی از اختیار و سلط

. اسیت دموکراسیی مصیطلح   تعبیر دیگری از حکومت مردم بیر میردم اسیت کیه همیان      « مردم
برای غیر معصومین حاکمیتی است که بیا انتخیا  صیحیح و     جانبنیاحاکمیت مشروع به نظر 

آزادانۀ مردم باشد. بسیاری از حقوق اجتماعی انسان مانند حد تعییین سرنوشیت، حید امنییت     
؛ زییرا  دارنید  هاانسانآبرویی و مالی و حد اظهار نظر و عقیده مبتنی بر حد صلح است که همۀ 

(. 02: 1810امکیان نیدارد )منتظیری،     ذکرشیده بدون صلح و تفاهم و تعامل، اسیتیفای حقیوق   
ی دینیی مبتنیی بیر اصیول     سیاالر میردم مشخص است که دموکراسی در نظر ایشان همان نظام 

 .شودیماسالمی است و حد تعیین سرنوشت مردم در چارچو  موازین اسالمی مطرح 
 هیفقیمختلف قانونی، ول یهاو داشتن تشکیالت وسیع و ارگان با فرض قانونمند بودن کشور

بلکه در متن قانون اسیت و در قیانون اساسیی بیرای او اختییارات و وظیایفی        ،فوق قانون نیست
کشور  ۀملت براساس التنام او به قانون اساسی و قوانین مصوب ۀمشخص شده و انتخا  او از ناحی
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 ساوی رهبر در برابر قوانین با سیایر افیراد کشیور را دارییم    قانون اساسی، ت 170است، و در اصل 
اسیت، زییرا در    اگر قدرت سیاسی به شخصی واحد منتقل نشیود، بهتیر   .(01: 1800منتظری، )

شخص واحد خطر استبداد بیشتر است و اگر فرضاً خود او هم از هوا و استبداد به دور باشد ولی 
ر او وی را از جامعه منعنل نمایند و بیه نیام او   چون معصوم نیست، محتمل است حواشی و دربا

بیا   گیاه چیدییدگاه اسیالم هی    کارهای خالفی انجام شود و صدای معترضین نین به جایی نرسد....
گانه و عدم تمرکن قدرت مخالفت ندارد، بلکه تمرکن قدرت در دست کسی کیه  فکیک قوای سهت

خیال  عقیل    جای حواشی اوست بریمعصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن ب
 .(87- 09: 1801منتظری، ) عقالی جهان است ۀو سیر

آنجه موجب تضعیف دولت و دولتمردان اسیت، سیکوت دانشیمندان و خردمنیدان در برابیر      
: 1812 ،منتظری) گیری است...مربوط و مراکن تصمیم یهان و ارگانخطاها و اشتباهات مسئوال

نظیر،   بر حد آزادی بییان و اظهیار  از موافد و مخالف حاکمیت، عالوه همۀ افراد جامعه اعم .(22
نظیام حیاکم براسیاس عقیل و      یهیا خود و اصالح یا تغییر برنامه یهادهیحد دارند در راستای ا

منطد و قانون، فعالیت سیاسی و تشکیالتی داشته باشند، و سلب این حد تحیت هییچ عنیوانی    
 .(00: همان) مشروع نخواهد بود

 

 ایندبر

متفکران دینی و فقهای شیعه، دموکراسی به این معنیا کیه میردم حید حاکمییت      . از دیدگاه 1
عبیارت بهتیر، در   بیه بلکه مقید بیه هنجارهیای مکتبیی اسیت.      ،مطلد داشته باشند، وجود ندارد

کند، قانون الهی است و حکومیت وسییلۀ تحقید آن اسیت و     حکومت اسالمی آنجه حکومت می
ند. رأی مردم در نظام والیی اصالت نیدارد، بلکیه   اتشریعی مکلف به تقویت آن مردم نین از لحاظ

 آنجه اصالت دارد قانون و حکم الهی است و آرای عمومی در طول آن منشأ ارر است.
منقول از آرای فقهیای معتقید بیه گیرایش نصیب و       هایبا توجه به نظر دموکراسی ارکان. 2

ایین  زییرا در   ،دارد نخیب مبنیای نظرییۀ    بیر  تریقد واقعتح قابلیتنخب در نظریۀ والیت فقیه، 
همجنیین   .شودیبر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم و حد حاکمیت مردم بیشتر تأکید م نظریه
ضمن عقید بیعیت    شرطصورت التنام به رعایت حقوق مدنی و سیاسی خود را به توانندیمردم م
 ند. ن کنآبخواهند و او را مکلف به اجرای  هیفقیاز ول
در نظرییۀ   طیالشیرا مدت تصدی والیت توسط فقییه جیامع   یبندبا توجه به قابلیت زمان. 8
گفت ابتنای این نظریه بر حد تعیین سرنوشت میردم و نظیارت آنهیا بیر اعمیال       توانینخب، م

در نظرییۀ نصیب نهیادی بیه نیام       است. رتریپذحکومت از طرید جامعۀ مدنی و مطبوعات امکان
واسط میان مردم و نظام باشد و از طرید مطبوعات و احنا  بتواند بر حکومیت  جامعۀ مدنی که 
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نظارت داشته باشد، وجود ندارد، زیرا تأکید این نظریه بر اطاعت از دسیتورهای حیاکم اسیالمی    
ی نظیارت میردم بیر    هاحلقهعنوان در نظریۀ نخب، جامعۀ مدنی و مطبوعات به کهاست. درحالی

ی مشروع و قیانونی خیود را از   هاخواستهحقوق و  توانندیمند که آنها امطرحنظام سیاسی حاکم 
 ی آن به ابراز مخالفت بپردازند.هااستیسحکومت مطالبه کنند و با 
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