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چکیده
براي نخستین بار از طریق تجربهاالري دینی ازجمله مقوالتی نیست که مسلمانانسمردم

بلکه تجربه صدر اسالم، حاکی از این است که مسلمانان از مغرب زمین با آن آشنا شده باشند،
السالمعلیهچند سال حکومت امام علی ) ص(یامبرکه حکومت پ. اندگذشته با آن آشنا بوده

این مقوله دانشوران مسلمان به با پیروزي انقالب اسالمی بار دیگر .عاستشاهدي بر این مد
در همین راستا رهبران جمهوري اسالمی با الگوگیري از حکومت نبوي و علوي .کردندتوجه 
سوي مرزها هم دانشمندان اسالمی به این در آن. اندروي جهانیان گذاشتهاي جدید پیشتجربه

نظر تحلیلی به مقایسه_رو در این پژوهش با روش تحقیق توصیفینازای.اندموضوع پرداخته
از _الدین اهللا شمسآیترهبر جمهوري اسالمی ایران ودر جایگاهاي اهللا خامنهآیت

جایگاه مردم در حکومت، بستگی تامی به یینپرداخته و ازآنجاکه تب_اندیشمندان جهان عرب
اسالمی دارد، ابتدا مروري بر دیدگاه آن دو دربارهتبیین نظریه حکومتینوع تفسیر و چگونگ

ساالري ي مردمدربارهیایشان دربارههايیدگاهي دحکومت اسالمی داشتیم و سپس به مقایسه
همچنین در این مقاله اشاره نمودیم که در باب حکومت اسالمی در عصر . یمادینی پرداخته

.ردنسبت تباین داغیبت، نگرش این دو اندیشمند،

ساالري،مردمفقها،حکومت اسالمی،الدین،اهللا شمسآیتاي،اهللا خامنهیتآ:يکلیدواژگان
عصر غیبت

khajehsarvy@yahoo.comدانشیارعلوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی  *
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مقدمه
وجاي هیچ شکمردم در حکومت،یگاهو جااصل اهمیت شرکت مردم در سرنوشت خود

ترین اصول دموکراسی است تا آنجا که شرکت مردم در سرنوشت خود از مهمندارد،یديترد
دست مردم و اي دموکراسی را در همین اصل منحصر کرده و آن را به حکومت مردم بهعده

.)21: 1373کوهن،(اند براي مردم تعریف کرده
زیرا با ساالري دینی با چالش بسیار مهمی روبرو است؛حکومت اسالمی در مسئله مردم
داند و تمامی لتزم میحکومت خود را به مکتب اسالم متوجه به اینکه در حکومت اسالمی،

شود و زمامداران نیز با توجه به مقررات و قوانین آن در چارچوب ضوابط مکتب تنظیم می
مردم در کند کهاین سؤال خودنمایی میشوند،شده از سوي آن مکتب انتخاب میشرایط تعیین

المی با توان میان حکومت اسدارند و چگونه مییشأنویگاهحکومت اسالمی چه نقش و جا
ساالري و شرکت مردم در سرنوشت خود سازگاري ایجاد کرد؟ در این پژوهش در پی مردم

پردازان حکومت اسالمی در عصر حاضر را در موضوع نظریهآنیم که دیدگاه دو تن ازنظر
که تبیین جایگاه مردم در حکومت بستگی ییساالري دینی بررسی و مقایسه کنیم؛ ازآنجامردم

هاي شدن پایهترحکومت اسالمی دارد، براي روشنتفسیر و چگونگی تبیین نظریهنوعتامی به 
مبانی آن دو دربارهیدگاهمروري بر دسیاسی این دو عالم بزرگوار،ساالري دینی در نظریهمردم

بنابراین مباحث این پژوهش در چهار ساالري دینی خواهیم داشت؛این فکر و درواقع مردم
ساالري دینی که مبنایی براي نوع نگرش یکی چارچوب تحلیلی مردم:ده استبخش تنظیم ش

اي؛ اهللا خامنهساالري دینی در نگاه آیتدیگري مردم.ساالري دینی در این مقاله استما به مردم
الدین بررسی کرده و در پایان به اهللا شمسساالري دینی را در نگاه آیتبعد مردمدر مرحله

.خواهیم پرداختمقایسه آن دو

بحثچارچوب 
ساالري از منظر این دو اندیشمند، در ابتدا الزم است رویکرد نظري در مردمبررسیقبل از 

براساس تبیین شود تا بر این مبنا ویخوبمختلف به آن بهيهانگاه،ساالريخصوص مردم
قالب اسالمی ایران ساالري دینی را ازنظر رهبر معظم انرویکرد منتخب، بتوان مفهوم مردم

.دادشرح یخوبالدین بهمحمدمهدي شمساهللایتاي و آاهللا خامنهحضرت آیت

نظريیکردرو
ها در خصوص امکان یا عدم امکان نوع نگاهیلدنبال بررسی و تحلدر رویکرد نظري به
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:کنیممیمربوط را در ادامه ذکرهايیدگاهرو نظر و دساالري دینی هستیم؛ ازاینمفهوم مردم

ساالري دینیامتناع مردمیکردرو) الف
رو ساالري بر اساس یک الگوي نظام سیاسی است ازایناین نگاه قائل بدان است که مردم

ساالري ست، ترکیب مردماشدهریزيپیخاصیاجتماعی–یک فلسفه سیاسی چون بر پایه
ساالري بر مبناي چون اساس مردم: گویندصاحبان این رویکرد می.ناسازوار استیبیدینی، ترک

توان بین هم لیبرالیستی است پس چگونه میهاي آنلیبرالیسم بنیان نهاده شده است، ارزشفلسفه
ها و اصول نظري متفاوتی در مقایسه با گویند که اسالم ارزشیلیبرالیسم و اسالم جمع کرد؟ م

متضاد یسمل اومانیسم، آزادي لیبرالیستی و سکوالرمثییهاها با آموزهآنکه بر پایهلیبرالیسم دارد
فکري مختلفی در این رویکرد وجود دارند که وجه مشترك يهانحله...و در عمل مخالف است

افراد که برخی از ینا. دفاع از دین و حفظ خلوص دین دانستیزهها را شاید بتوان انگآنهمه
مبنی بر اینکه، احکام دینی ییهان رویکرد استدالل، براي ایباشندیها روشنفکران مسلمان مآن

ندارد که توانایی جواب به مسائل حکومتی دنیاي مدرن را یقدر غناي حکومتی و حقوقاسالم آن
که کنندیاز سوي دیگر، این افراد بیان م) 173: 1385عابدینی،(کنند یداشته باشد، اقامه م
افتخاري،(غرب است که در اسالم، سابقه ندارد فلسفهازجمله مفاهیم يساالردموکراسی و مردم

باشند، یآن دو میوندو پیاستطرفداران این رویکرد که قائل به جدایی دین و س.)60: 1385
علت اصلی اتخاذ چنین رویکرد و . داندذاتی بلکه مفهومی مینه ساالري دینی را امتناع مردم

.)8- 6: 1388میراحمدي،(اسالم است ، اختالف در مفهوم دموکراسی و ايیجهنت

ساالري دینیامکان مفهومی مردمیکردرو) ب
ساالري مختلفی را در خود جاي داده است، ترکیب مردمهايیدگاهرویکرد که دیندر ا

بر اساس برداشت خاصی که از دموکراسی دارند یبرخ. دینی، ترکیبی کامالً سازوار است
ادارهیوهولی بیشتر یک شچه ریشه در سنت فکري غرب داردساالري اگراند که مردمقائل

گروه از نویسندگان به پیروي کارل کوهن ینا. اجتماعی–سیاسی حکومت است تا یک فلسفه
: 1387میراحمدي،(یافتندمثابه روشی از دموکراسی مورد قبول ساالري دینی را بهمفهوم مردم

مثابه عنوان یک روش از دموکراسی بهدموکراسی بهلکن غافل از اینکه اصل تفکیک .)189
نه فلسفهچراکه دموکراسی نه روش است و. استبودهاشتباهاجتماعی–یک فلسفه سیاسی 

اساساً .)105: 1381بشیریه،(است اجتماعی–اجتماعی، بلکه الگویی از نظام سیاسی - سیاسی
شده است وهم، بیانگر شیوه و سازوکار بنیان نظري خاصی بنا نهاده دموکراسی هم بر پایه
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رو تفکیک روش از فلسفه سیاسی ازاین. )21: 1973کوهن،(حکومت است خاصی براي اداره
، چارچوب خاصی یکه هر دستگاه فکري و فلسفازآنجایی. استنادرستکامالً اجتماعی–

صوص هم در این خکنندیهمان را به حامیان خود توصیه مبراي تحلیل خود دارد و
بر سیاسی تمایز قائل شده ویشود که بین لیبرال دموکراسی و دموکراسدیده میییهاپژوهش

. بیشتري وجود داردياین باورند که بین اسالم و دموکراسی سیاسی اشتراك و سازگار
داند فلذا را تفکیک قوا مییاسیاین رویکرد، دموکراسی سداریهعنوان داعسروش بهیمعبدالکر

البته الزم به ذکر است که مقصود . داندرا به نسبت لیبرال دموکراسی با اسالم سازگارتر میآن 
مشکل . )119: 1370سروش،(یلسروش از اسالم، تفسیرهایی از اسالم است و نه اسالم اص

اي دیگر از عده. دیدگاه مزبور این است که اساساً چه دلیلی براي این تمایز وجود دارد
و ) دموکراسی حداقلی(یاسیتمایز مزبور بین دموکراسی سن حوزه بر پایهنظران ایصاحب

، نگاهی دیگر به تحقق دموکراسی سیاسی در جامعه)دموکراسی حداکثري(یدموکراسیبرالل
همراه خود ها معتقدند اگرچه دموکراسی بهآن. دارند) عنوان نمونه در جامعه ایرانبه(دینی 
. راندیها را با خود نمارزشوعمل این اصولامل است لکن درصحنهرا حییها و باورهاارزش

را ذکر نکنند یشناختبه همین خاطر این افراد سعی دارند که به هنگام تحلیل، ابعاد معرفت
در بررسی این دیدگاه ذکر این نکته ضروري است که، اگرچه . )427- 426: 1384کاشی،(

از سوي . تی نیست ولی قطعاً با اصول لیبرالی قرابت داردهاي جدید، لیبرالیسمعتقدند که ارزش
قرائتشان از دموکراسی در جامعه هاي جدیدي که به دنبالهدیگر میزان قرابت و دوري ارزش

.توضیح داده نشده استیخوبي اسالم بههاي لیبرال و اصول ثابته، به ارزشآیدیحاصل م
یکردساالري دینی، روامکان مفهومی مردمموجود در خصوص اثبات یکردهاياز دیگر رو

محور و اسالم موجود در عنوان یک دین متنر نگاه این افراد بین اسالم بهد. هرمنوتیکی است
عنوان یک واقعیت تفاوت است چراکه این دسته بر این باورند که، اسالم موجود در جوامع به

در نگاه برخی . )161: 1387راحمدي،می(زمان کنونی درواقع قرائت علما از کتاب و سنت است 
و خارج از تفسیرهایی که از آن صورت گرفته، خوديخودچون مجتهد شبستري اسالم به

رو باید از سازگاري دموکراسی با این تفاسیر سخن گفت و نه سازواري ینازا. یستتصور نقابل
د مسلمانان بر اساس بر این عقیده است که چون حقوق اسالمی نزيشبستر. یاسالم و دموکراس

حقوق الهی به معنی واقعی کلمه یکو زمینی از عدالت صورت گرفته استیرتعریف و تعب
این . )36: 1375شبستري،(توانند یک حکومت دموکراتیک داشته باشند ، پس مسلمانان مییستن

ت که ریزي شده است، قائل اسرویکرد که بر اساس نوع قرائت هرمنوتیکی از مفهوم اسالم پی
اگر مسلمانان نوع سنت فکري خود در خصوص حقوق را که بر اساس شرایط گذشته بنیان نهاده 
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یدهسوي حکومت دموکراتیک جهتو بهدهندییرشده است به هنگام تضاد با دموکراسی، تغ
خصوص این دیدگاه در. )287- 286: 1385پزشکی،(توانند دموکراسی داشته باشند یکنند، م

گرفته است هرمنوتیک شکلول اینکه این نگرش براساس نظریها: ه الزم استذکر چند نکت
چه تضمینی یگردعبارتبه. معیار این نوع دموکراسی استیستیترین مشکل آن، چمهمبنابراین

عدم خروج مسلمانان از لباس اسالم، محقق ینوجود دارد که عدم خروج از سنت اسالمی و همچن
ی، ولیزناپذیرندگرینچه این تفاسیر امروزي از اسالم مقبول و همچنشود؟ از سوي دیگر اگر

با . صریح دین مبین اسالم استهاي اصلی وآموزهتطابق با اصول وهماهنگی ونااعتبارشالزمه
امکان یدوشایدگونه که باتواند آنکه این دیدگاه هم نمیرسدینظر متوجه به مطالب مذکور به

.شرح دهدیخوبري دینی را بهساالمفهومی مردم
. ساالري دینی استرویکرد گفتمانی از دیگر رویکردهایی است که به دنبال تحلیل مردم

که مناسبات دانندیاز قراردادهاي زبانی مییهاساالري دینی را مجموعهافراد گفتمان مردمینا
ینساالري و درویکرد، مردمدر این . کنندیساالرانه تعریف منگاهی مردمیهانسانی را بر پا

. مختلف را دارنديهاهستند که استعداد معناگیري در گفتمانییهاتهی یا دالییهاهردو دال
دیدگاه رابطه بین دال و ینا. متفاوتی را به خود اختصاص دهنديهاتوانند که مدلولمیینبنابرا

توان جلوي جانشینی دو خاطر نمیبه همین . داند و نه ذاتیقراردادي میيامدلول را رابطه
توان رو میاین دو وجود دارد ازاینینینشهمناساالري و دین را سد نمود، پس امکمفهوم مردم

دیدگاه ینا) 128-127: 1384تاجیک،(ساالري دینی سخن گفت از امکان مفهومی مردم
نامطلوب، یامدهاییت و پاز مشکاليااگرچه غناي تئوریک باالیی دارد ولی به دلیل وجود پاره

تهی و ییهاعنوان دالهر دو بهینساالري و دچراکه در این دیدگاه، مردم. شودمقبول واقع نمی
شمول کامالً جهانییهاهر دو مدلولکهیهستند درحالییشمول و استعالبدون مدلول جهان

بین تمامی مفاهیم را ینینشهماز سوي دیگر این دیدگاه با این اطالق از کالم، امکان. باشندیم
همچنین . بین بسیاري از مفاهیم، از واضحات استینینشکه عدم این همیکند درحالبیان می

.ساالري دینی، عاجز استاین رویکرد در تبیین کامل و خوب مردم

منتخبیکردرو) پ
فهومی را که داند لکن این امکان مساالري دینی را ترکیبی سازگار میپژوهش حاضر مردم

رو به دنبال تحلیل خاص خود ازاین. دانددر فقرات پیشین در قالب نظراتی بیان شد، کافی نمی
. ، مفهوم از برداشت استیشناختمنتخب نوشتار پیش رو، بر مبناي تمایز زبانیکردرو. است

ستمر در طور ماصلی یک واژه است که درگذر زمان، کاربرد آن واژه بهيهامفهوم شامل مؤلفه
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مختلف بر اساس یشمندانمکاتب و اندینشمدلول آن حضور دارد ولی برداشت، ب
درواقع برداشت . مذکور بدان نظر دارندخاص خود است که در کاربرد واژههايفرضیشپ

ها مفهوم واحد و برداشتخاطر،ینهمگیرد بهتعریفی است که از یک مفهوم صورت می
. دارندیخود را دخیل ميهافرضافراد پیشها،شد در برداشتطور که ذکرهمان. متعددند

مفهوم از یزهکه همین خود، وجه ممکنندیخاص را نیز همراه خود حمل مییهارو ارزشازاین
به هنگام ینبنابرا. کنندیرا با خود حمل نميگذارارزشگونهیچبرداشت است چراکه مفاهیم ه

توان بر این اساس می. شودترسیم میهایییتمفاهیم محدودصورت گرفته، براييهابرداشت
صدور سازینههمین مفهوم و درواقع زمیقاتها، تصدگفت مفاهیم در حد تصورند و برداشت

مفهومی واحد است که در طول تاریخ یبر این مبنا، دموکراس. باشندیحکم براي آن م
. گرفته استاز آن شکلهافرضیشمختلفی با در نظر گرفتن پیفها و تعاربرداشت

سیاسی یطساالري دینی نیز برداشتی خاص با نظر به سنت فکري ویژه و شرااساس مردمینبرهم
. ها و عناصر جوهري دموکراسی را در خود جاي داده استاست که مؤلفهخاصیاجتماعی–

دموکراسی گیرد لذا ها صورت میدر سطح برداشتيگذارطور که ذکر شد، ارزشهمان
به همین خاطر . ارزشی نداردساالري از آن برداشت شده است، جنبهعنوان مفهومی که مردمبه

نسبت ینا. بینشی نظر داشتیها و مبانها باید به ارزشبه هنگام نسبت سنجی میان برداشت
، ها باهمها با مفهوم دموکراسی و نسبت برداشتتواند در دو سطح؛ نسبت برداشتسنجی می
اشیساالري را به معنی اصلساالري دینی، مردمتوان در نظریه مردمبر این اساس می. انجام شود

شکل و محتوا را از هم تفکیک ها همدر برداشت. عناصر مفهومی آن، درنظر گرفتبریهبا تک
هاي خاص ارائه خاصی براساس محتوا و ارزشيها، الگونکرد بلکه، در هرکدام از برداشت

يهاساالري دینی، الگو و روش مدیریتی خاصی است که مؤلفهبر این اساس، مردم. دشو
این رویکرد بین دو . کندمیيسازخاص، اعتبارییهادموکراسی را بر اساس مبانی و ارزش

ساالري دینی را نه در حد رویکرد امکان و امتناع جمع کرده لذا همچون دیدگاه امتناع، مردم
مانند دیدگاه امکان به ینهمچن. ارزش نیز در نظر دارددر حد محتوا وشکل و روش، بلکه

دارد یساالري دینی را بیان ممعتقد بوده و امکان مردمینساالري و دهماهنگی وسازواري مردم
شامل و جامع بوده و آیدینظر مبر مبناي این نوع نگاه که به.)18- 11: 1388میراحمدي،(

ساالري دینی از منظر مقام معظم ساالري است، در ادامه، مردممردماریدرواقع خود شاخص و مع
) اهللا علیههرحم(ینالدشمسيمحمدمهداهللایتو آ) اهللاحفظه(يااهللا خامنهرهبري حضرت آیت

.شوندمیتحلیل و در پایان مقایسه ویبررس
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اياهللا خامنهساالري دینی در نگاه حضرت آیتمردم
در دیدگاه مقام » دینیيساالرمردم«خواهد شد به معنا، مبانی و اصول در این بخش سعی

عنوان دینی بهيساالراین حوزه اشاره تا رویکرد مردمپردازیهعنوان نظرمعظم رهبري به
دیدگاهی بدیل دیدگاه دموکراسی غربی، بازنمود شود؛

ايهاهللا خامنآیتساالري دینی در نگاه حضرت مردمیشناسروش) الف
هر الگوي حکومتی، براساس روشی بنا گشته است که در آن، حد و حدود حاکمان و 

به همین خاطر حکومت اسالمی هم الزم است نسبت به . طور کامل تعریف شده استمردمان، به
نیست که بتواند از هر روشی براي اداره جامعه، بهره گونهینروش حساسیت داشته باشد و امقوله
ایشان روینازاباشندیدر نگاه مقام معظم رهبري، ارزش محور ميدارحکومتيهاروش. گیرد

يهاشود، باید روشکه براى کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته مىییهاروش«: فرمایندیم
طور نیست که کسى یا این. در اسالم، کسب قدرت به هر قیمتى، وجود ندارد. اخالقى باشد

دست آورندقدرت را بهینکهاى متشبث شوند، براى ابه هر روش و وسیلهجمعى حق داشته باشند 
ها در اسالم همچنان که ارزش. ها هستندها مثل ارزشاند؛ روشها بسیار مهمدر اسالم، روش...

ها هم خودشان را نشان ها باید در روشها هم اهمیت دارند و ارزشبسیار اهمیت دارند، روش
خواهیم حکومت ما به معناى حقیقى کلمه اسالمى باشد، بدون مالحظه باید ىامروز اگر م. دهند

شان این باشد که براى کارها و پیشبرد همه و همه باید سعى... در همین راه حرکت کنیم
ییاستفاده از این روش ممکن است درجا. اهدافشان، از روش سالم و اخالقى استفاده کنند

حال این متعین به لحاظ کسب قدرت به وجود آورد؛ اما درعینو دردسرهایى را هم هایناکام
وجه صحیح هیچبهیراخالقیغيهااست که ازنظر اسالم و ازنظر امیرالمؤمنین، تشبث به روش

به هنگام پذیرش دموکراسی به مالحظات بایستیبر همین مبنا، م). 1379اي،خامنه(»نیست
ها تساهل به خرج دهد و هر در روشتواندیمی نمارزشی آن عنایت داشت چراکه حکومت اسال

این، مقام معظم برعالوه). 58: 1982الصالح،(روشی که بخواهد را مبناي عمل خود، قرار دهد 
شود، حق مردم ادا برخالف آنچه بیان می» دموکراسی غربی«رهبري بر این باورند که درروش 

. دم در تعیین سرنوشت خود دخیل و سهیم نیستند، مرید و شایدگونه که باشود و در عمل آننمی
ها در تحریف آنتبلیغاتی غرب و سعی جدي و گستردهيهاکانونایشان از اقدامات مزورانه

غرب، علم بود، اما اخالق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت در«: گیرندینتیجه مگونهینافکار عمومی، ا
ا تخریب طبیعت و اسارت انسان؛ اسم دموکراسى و نبود؛ فناورى پیشرفته بود، اما همراه ب

طور ؛ امروز هم همینيساالرمردمساالرى بود، نه حقیقت سرمایهدربود، اما يساالرمردم
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خود امریکا، آن چیزى که به نام دمکراسى و انتخابات درکشورهاى غربى و درامروز ...است
به همین ). 1379اي،خامنه(»رمایه استباطن آن، حاکمیت س. وجود دارد، صورت انتخابات است

طور خاص، جریان دموکراسی را در دلیل، ضمن اشاره به نواقص و کمبودهاي این روش به
مریکا انقد کشانده و با اشاره به انتخابات ریاست جمهوري در کشور به- مهد دموکراسی- مریکاا

وکراسى دم...«: ویندگیمردم ميو سعی و کوشش مجامع رسمی و غیررسمی در تحریف رأ
که این؛ براى شودجهان خفه يهادر حلقوم ملتیخواهکه نداى عدالتاینبراى استاى حربه

با توجه به این دالیل، روش ). 1382اي،خامنه(»و کسى نفهمدشودفلسطین پامال دمحق مر
اند براي حکومت توساالرانه خود التزام ندارد، نمیچون در عمل به شعارهاي مردم» دموکراسی«

جایگاه به بایستیازآنجاکه حکومت اسالمی میگردعبارتاسالمی اعتبار چندانی داشته باشد به
عمل و چنین جایگاهی را درصحنهنمایددر امر حکومت موردتوجه و اهتمام جدي عالی مردم

البته الزم به . ردتواند دموکراسی غربی را بپذینمیوجهیچه، به)67: 1986س،أبوفارِ(رعایت کند 
که نفی دموکراسی غربی از سوي حکومت اسالمی به این معنی است یستنگونهینذکر است ا

که اسالم در عرصه حکمرانی به سمت الگوي استبدادي روي بیاورد چراکه دین مبین اسالم، 
: 1987و حسن،1379اي،خامنه(کند رد مییکلبلکه آن را بهتابدیرا برنم» استبداد«اساساً و ذاتاً 

یلیتحمیرسیاست، ویژگی غواضح و مبرهن است که دین اسالم به هنگام ورود به عرصه). 58
، بلکه یستن» استبداد«و » دیکتاتوري«تنها طرفدار و مؤید و همراه کند و نهبودن خود را حفظ می

، حکومت اسالمی بر این مبنا). 27: 1990شرف،(دهد یمبارزه با آن را اساس کار خود قرار م
چون بر گفتمانی خاص بنیان نهاده شده است، اساساً با گفتمان سکوالریستی و اومانیستی غرب 

استبداد تواندیتوان روش دموکراسی را پذیرا بود، قطعاً نمطور که نمیسازگاري ندارد لذا همان
.و دیکتاتوري را پیشینه خود ساخت

کومت اسالمی در امر اداره جامعه، روش خاص خود بنابراین در نگاه مقام معظم رهبري، ح
غربی بهره يهانیست که بتواند براي نیل به اهداف و غایات خود از روشگونهینرا داراست و ا

چراکه . گرددیها برمعلت چنین امري هم به موضوع جایگاه و شأنیت ارزش در روش. بگیرد
ینبه هم. سازدیکه کاربرد آن را محدود مبنا نهاده شده است ییهاهر روشی بر یکسري ارزش

ايیژهويهاهاي خاص خود را دارد، الزم است روشخاطر چون حکومت اسالمی، ارزش
با دموکراسی غربی مخالف است، با ینکهاین روش باوجودا. داشته باشديداربراي حکومت

ایشان از ). 81- 80: 1383جهانبخش،(استبداد و دیکتاتوري نیز ناسازگار بوده و در تضاد است 
اي، این روش، روشی کامالً اهللا خامنهدر نگاه آیت. اندتعبیر نموده» ساالري دینیمردم«آن به 

عنوان یک روش مستقل و جدید، سیاسی بهيهاتواند در تحصیل نظامجدید و تازه است که می
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کنیم، یک رح مىکشور خود مطدرساالرى دینى که ما مردمامروز«. موردتوجه قرار گیرد
).1380اي،خامنه(»استنوحرف

ساالري دینیابعاد مردم
شود، به تعداد و دفعاتی که در یک مربوط می» ساالريمردم«که به هایییلدر تحلمعموالً

شود و براساس میزان رجوع نظام سیاسی به آراي واحد سیاسی انتخابات برگزارشده، اشاره می
ساالري دینی ولی مردم. گیرندیدر آن نظام را نتیجه م» ساالريدممر«عمومی، ضعف یا قوت 

در نگاه مقام معظم رهبري، چیزي است فراتر از برگزاري انتخابات و درواقع، تحقق خواست 
ساالري گفت که در کالم رهبري، مردمتوانیبر این اساس م. شودواقعی مردم را نیز شامل می

:داراي دو بعد است

تأسیسیبعد )الف
، در تأسیس و بناي نظام دهیيبه این معنی که مردم با حضور در صحنه و مشارکت در رأ

شوند، سهیم شده و در تشکیل دار میسیاسی و تعیین مسئوالنی که مناصب حکومتی را عهده
).36: تایفیاض، ب(جویندیبه امور اجرایی کشور، مشارکت میدهنهادهاي نظام و شکل

لیبعد تحلی) ب
و مردم، نوعی ارتباط معنوي شدهیسدر این مورد، مقصود این است که بین نظام سیاسی تأس

ها و ها، آرمانبخش خواستکه مردم، مجریان و نظام حاکم را تحققياگونهوجود داشته به
. مردم است» ایمان«در این حالت، موضوع، . اهداف عالی خود دانسته و به آن عشق بورزند

ایمانآورد؛ یعنى همان را خداى متعال توى صحنه مىمردم«: فرمایندیاین رابطه مایشان در 
).1390اي،خامنه(»آوردرا در صحنه مىمردمالهى و توفیق الهى و تأیید الهى است که 

ساالري دینی در نگاه مقام معظم جمع بین دو بعد مذکور، ویژگی بارز و اساسی مردم
از » ساالريمردم«ان آن را معیاري خوب و مفید براي تمییز توطوري که می. رهبري است

الزم به ذکر است؛ . به شمار آورد و از آن براي چنین تمایزي استفاده و بهره برد» دموکراسی«
عنوان به» دینیياپایبندي به اصول و آرمانه«و » ارزش محوري«اگر در مواردي از دو مقوله

ریشه در چنین واقعیتی دارد و اگر این معنا یطورکلشود، بهساالري دینی یاد میمبانی مردم
. فهم نخواهد شدیدوشایدگونه که بادینی آنيساالردرك و فهم نشود، قطعاً مردمیخوببه

ساالري دینی و مردمیستکند، از سر اضطراب ناینکه حکومت اسالمی به مردم مراجعه می
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است که درواقع ریشه و يداراصلی در حکومتتنها یک روش مقطعی و موقت، بلکه خودنه
به همین خاطر ). 112: 1385رحمان ستایش ،(رسد یاصلی آن، به حکومت نبوي و علوي میهپا

.آورندیمشماردر اسالم بهيداراست که مقام معظم رهبري آن را بهترین روش براي حکومت

»ساالري دینیمردم«اصول 
ن یک روش حکومتی، براي اداره جامعه، اصول و ضوابطی داردعنواساالري دینی بهمردم

:احصاء نمودگونهینتوان اها را براساس فرمایشات مقام معظم رهبري میکه آن
عمل، تالش دارد تا حکومت اسالمی هم در میدان و هم درصحنه:ت مردمیرضا- اول

عنوان یک حامی و پشتیبان رضایت شهروندان جامعه را جلب کند و این رضایتمندي، خود به
در حکومت اسالمی که بر ). 77: 1990شرف و محمد،(براي حکومت در مشکالت جامعه است 

ریزيیعلوي و ائمه اطهار و براساس تعالیم کتاب مقدس قرآن کریم پیرهسنت نبوي و سیهپا
دانند یمو مملکت و حکومت را متعلق به خودنعمتیشده و جریان دارد، مردم، خود را ول

ها و اهداف خود سعی و کوشش نظام را در راستاي تحقق آرمانروین؛ ازا)44: 1370سبحانی،(
مردمیلهوسبهشدن ى بودن، ارزشى باالتر از انتخابمردم«.ها کامالً رضایت دارندو از آندانندیم

اب شوند، شکل دمکراتیک هم انتخبهدمکراتیک، نظامیک دراستبعضى افراد ممکن . است
مندي در این رضایت). 1379اي،خامنه(»ى نیستندمردمهاینا. اى نداشته باشندرابطهمردماما با 

و ینترمهمتوانیمقام معظم رهبري، میشاتفرمایهشود که بر پاوسیع را شامل میيامقام، عرصه
:برشمردگونهینترین نمودهایش را اروشن

به مردميخدمتگزار
اصول اسالمی؛ نظام سیاسی وظیفه دارد که به نیازهاي مشروع مردم پاسخ یهم و بر پادر اسال

: 1979الحائري،(اقدامات خود قرار دهد گوید و کار در راه خدا و براي خدمت به مردم را سرلوحه
بارهیناهمیت خدمت کردن در نظام سیاسی اسالم تا آن حد است که مقام معظم رهبري درا). 25

ببینند مسئول عالى کشور و دیگر مسئوالن دارند کار و تالش مردمکه قدرینهم«: مایندفریم
طلبند و توقع دارند؛ و حق مىخدمتاز ما کار الزم دارند؛ مردم. شوندکنند، خشنود و راضى مىمى
).1384اي،خامنه(» هاستآنجانببه

اخالص در خدمت به مردم
اند نیازهاي مردم جامعه را م سیاسی عالوه بر اینکه مکلّفدر حکومت اسالمی، مسئولین نظا
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را پاسخگو باشند، همگی وظیفه دارند که چنین عملی را یشانهارفع کنند و درخواستیخوببه
در : توان گفتمییگردعبارتبه). 265: 1376شهري،ري(منتی به انجام رسانند گونهیچبدون ه

مردم بدون يهاینی استوار است، انجام و اداي درخواستساالري دمردمیهنظامی که بر پا
اگر مسئولین حکومتی و کارگزاران نظام سیاسی اسالمی روینازا. شودمنتی محقق میگونهیچه

به هنگام رسیدگی به مشکالت و مطالب مردم، اصل مذکور را رعایت نکنند، اگرچه مشکالت 
ساالري دینی را پاسخ دادند، اما حقیقت مردمیشانهاو مصائب مردم را حل کرده و درخواست

نگذاشتنمنت«. ، درك نکرده و بالتبع در عالم مصداق محقق نساختندیدوشایدگونه که بارا آن
عملکردها، پرهیز از دادنگزارشدرنکردن، مبالغهشدهانجامکارهايقبالدرمردمبه

دستور و و ندادنمردمقبالدرو خودخواهیاز خودمحوري، خودداريعملبدونهايوعده
و مردمرضایتکسببراي، تالشو منصباز مقامبرخورداريواسطهبهمردمبهامر و نهی
اسالمینظاممسئوالنمهموظایفازجملهو ثروتتدرقصاحبانرضایتاز کسبخودداري

).1379اي،خامنه(»است

عنوان مشارکت سیاسیاصل حضور مردم بهانتخابات و 
فراتر از یک حق دهیياز دیدگاه مقام معظم رهبري مشارکت در عرصه انتخابات و رأ

در . گرددیشود تلقی مغربی به آن تکیه میهايیحقوقی و قانونی محض که در دموکراس
عنوان یک ت، بهنگرش دینی؛ این کنش اجتماعی و سیاسی عالوه بر آنکه حق قانونی افراد اس

نقطه نگاهی . نیاز به قصد قربت داردیجهکه درنتآیدیحساب مالهی بهايیضهعمل عبادي و فر
عبادي هدفمند یاسیسکوالر، یک رفتار سيهاکه از یک عملیات سیاسی عرفی محض در نظام

، رأي یفهوظخاطر انجامخاطر تثبیت نظام و بههرکس که به«است که گونهینو اسازدیو پویا م
).1387اي،خامنه(»پیش خدا مأجور است... در صندوق انداخته است و

ایجاد تقابل و نوعی دوگانگی بین خواست و مطلوبات مردم و اراده :يمدارارزش- دوم
در مغرب زمین است که یوسطخداوند، ازجمله دستاوردها و نتایج عصر روشنگري و قرون

باید به آن لکن آنچه الزم به ذکر بوده و درواقع . یگر نیز تسري یافته استمتأسفانه به حوزه ادیان د
به معنی نفی و طرد وجهیچهساالري به، این است که در رویکرد اسالمی، مردماهتمام جدي شود

مردم يهابلکه در دیدگاه اسالم، حقوق و درخواست. یستن» يمدارارزش«و » ارزش محوري«
هاي دینی ؛ و این تصور که بتوان ایمان و ارزش)157: 1995اهللا،فضل(بوده مدنظرجامعه کامالً

واقع با طرح مسائلی چون دموکراسی به محاربه با اصول و مبانی مردم را به بازي گرفت و در
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کامالً نابخردانه يارزشی نظام سیاسی و سیستم حکومتی اسالم رفت، خیالی بس باطل و تصور
صریح، به طور کامالًکه رهبر انقالب اسالمی ایران بهروستینازا). 221: 1989عرموش،(است 

یدآن، تأکمدارانهساالري دینی، بر بعد ارزشو تشریح معناي واقعی مردميسازهنگام روشن
که استقیدوبنديیو بآزادمنطقهکنند که افکار عمومى، بعضى افراد خیال مى«. ورزندیجدي م

شگاهى نیست که هرکس هر کار ایافکار عمومى موش آزم! آن بکنندباند، استهر کار خو
مان و عواطف ایبهسازى و تهمت و دروغ، عهایو شغلطهايیلتحلبا.آن بکندباد بتوان، استخو
، »دینیيساالرمردم«در نظام ). 1379اي،خامنه(»زنندآسیب مىمردمورها و مقدسات باو 

، چنین روینرسازي و تحقیق اصول و مبانی و اهداف دین است ازاخواست مردم، در راستاي استوا
بلکه به دنبال تقویت و گیرندیتنها بر نفی و تضعیف مبانی دینی قرار نمنهییهاخواسته
در صورت وجود تضاد و - صورتینباشد چراکه در غیرادین نیز میياسازي آرمانهمصداق

محتواي ارزشی و شأنیت واالي دینی خود يساالرردمم- افتراق بین خواست مردم و اهداف دین
در جهتینازا. صحیح باشدتواندیاطالق وصف دین بر آن نمهنتیجدر را از دست خواهد داد و 

وجود ندارد و ياتسامح و مجادلهگونهیچدینی جاي هيهااي، در حوزه ارزشاهللا خامنهنگاه آیت
یشهادر نظام اسالمی، وظیفه دارند که به دین و ارزشهمگان در هر منصبی از مسئولیت سیاسی

حکومت ). 1372اي،خامنه(پایبند باشند و آن را در زندگی سیاسی و فردي خود مراعات کنند 
اسالمی به دلیل وجود دو ویژگی بارز تائید الهی و دوم تأسیس مردم وظیفه دارد که تمام تالش و 

و بالتبع کوشش در این راستا را از یزيرکار گیرد و برنامهقواي خود را در راستاي هدایت جامعه ب
ها و اهداف بسیار مهم خود قرار دهد تا در پایان رضایت خداوند و مردم را به دنبال داشته رسالت

).233- 232: 1985القبانچی،(باشد 

حق مداري
رهبري به این دینی در نگاه مقام معظم يساالرعنوان یکی از اصول مردماصل حق مداري به

اند باشد که در نصوص و متون دینی، مردم صاحب حقخاطر مهم و داراي ارزش و اهمیت می
مردم از سوي نظام سیاسی و اداي يبه همین سبب اهتمام و مراجعه به رأ). 194: 1989عرموش،(

این بر . باشندیدینی ضروري ميساالرعنوان دو بعد مهم مردممشروع مردمی بهيهادرخواست
دینی را يساالرنیست که از باب لطف، مردمگونهینگفت نظام اسالمی اتوانیاساس م

تکالیفپذیرفته باشد بلکه وظیفه داشته است که بدان گردن نهد و درواقع اجراي آن ازجمله
مقام معظم رهبري روینازا). 138: 2007الکرمی،(نظام سیاسی در دین اسالم می باشد 

در نظام اسالمی، اداره کشور به معنی حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق کهفرمایندیم
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توجه به . آن استترینسنگنیست بلکه حق دوطرفه است و حق طرف مردم، کفهجانبهیک
؛ یکی اینکه حق مردم در سازدیتعبیر فوق از سوي رهبر انقالب ما را به چند نکته رهنمون م

باشد دیگري که خود مراتب بسیار بیشتر میرگزاران حکومت بهمقایسه با حق مسئولین و کا
نکته اول است این است که توجه به خواست و رسیدگی به احتیاجات مردم، لطف نه، یجهنت

دینی بر يساالرمردم: گفتتوانیاز سوي دیگر بر مبناي این تعبیر، م. بلکه یک وظیفه است
دست حکومتی و بهیزيربرنامهیچهظام سیاسی از درفلذا ن. صاحب حق بودن مردم داللت دارد

ها ادا کند و در و در راستاي رضایت آنیخوبکارگزارانش، وظیفه دارد که حق مردم را به
پاسخگو باشد بایستیصورت هم در پیشگاه خداوندگار و هم در برابر مردم جامعه مینغیرا

).49-48: 1997عبدالعزیز،(

»حوريقانون م«مداري قانون
قانون مداري و احترام به قانون و درواقع حرکت در مسیر و چارچوب قانون، یطورکلبه
ساالر بر همین اساس، نظام مردم). 13: 1982محمصانی،(باشد پویایی و انسجام ملی میالزمه

تواندیقواعد دینی است، نمیهدینی که یک چارچوب براي اداره جامعه و حکمرانی بر پا
تعبیر شده و تعریف یابد که به هنگام عمل، ناقض اصول و قوانین موضوعه و درواقع ياهگونبه

به همین علت است که رهبر معظم انقالب اسالمی ). 90: 1989الهندي،(ساختار اصلی نظام باشد 
اسالمی اشاره داشته و احترام به قانون و در جامعهيمدارایران به اهمیت قانون و قانون

معیار و شاخص «. دارندیار بودن را پایه و اساسی براي تحقق عدالت در جامعه بیان ممدقانون
است؛ اگر از عدالتشد، این قانوناگر عمل فرد، جمع، منطبق به . استقانونعدل هم عمل به 

بدین ترتیب ایشان به یکی از ). 1388اي،خامنه(»ى استعدالتانحراف پیدا کرد، این بىقانون
در تمامی ابعاد ییگرایعنی التزام به قانون و قانون» دینیيساالرمردم«اصول حاکم بر ینترمهم
اشاره -چه مربوط به تنظیم روابط بین مردم باشد و چه درخصوص روابط مردم با حاکمان- آن 

خاطر، همه مردم و حاکمان جامعه وظیفه دارند قانونی را که شرع و ینبه هم. اندداشته
.اند، پایبند باشندمردم تائید کردهنمایندگان 

ساالري دینیحاکمیت در مردم
که در آن حاکمیت به دانندیساالري دینی را نظام سیاسی ممقام معظم رهبري، مردم

اي، خامنه(و ایمان و عواطف و آراي مردم پیوند خورده است یدهخداوند تعلق دارد و باعق
این است که این مقوله مفهومی ترکیبی از یددینی مؤساالري حقیقت واحد بودن مردم). 1379
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ساالري دینی هم در بلکه یک حقیقتی واحد است که مردمیستساالري و دینی ندو جزء مردم
ساالري دارد و اساسی با مردمییهاروش اداره حکومت تفاوتمبانی، هم در شکل و هم در

ساالري دینی به معناي ترکیب دین و مردم. ساالري دینی را ویژه ساخته استاین تمایز، مردم
ساالري نیست؛ بلکه یک حقیقت واحد و جاري در جوهره نظام اسالم است؛ چراکه اگر مردم

شود ضمن آنکه تحقق حکومت نظامی بخواهد بر مبناي دین عمل کند، بدون مردم نمی
).1379اي، خامنه(یستنیرپذساالري واقعی هم بدون دین امکانمردم
داند و شود که حاکمیت را از آن خدا میدیشه رهبري در چارچوب دیدگاهی تحلیلی میان

کند ها را هدایت میمعتقد است که خداوند از جانب رسوالن و ائمه هدي و احکام دینی انسان
و بهترین وضعیت را براي رسیدن به آن اهداف الهی از طریق قوانین فردي و اجتماعی وضع 

).1380اي،خامنه(نموده است 

غربیيهاعدم الگوگیري از مدل
ساالري ساالري دینی در نگاه مقام معظم رهبري بومی بودن مردممردمهايیژگیاز دیگر و

که دموکراسی و ساالري دینی رویکردي به غرب ندارد چوناست که در نظر ایشان، مردم
مردم، ساالر باشند ینکهايجاساالري در غرب داشتن علم بدون اخالق و معنویت است و بهمردم

و خواستیمیاز غرب هم نم. مدنظر استدارانیهسرمایه ساالر است و منافع زورمندان و سرما
در يترتوانستیم الگو بگیریم، چون غرب چیزهایی داشت، اما به قیمت نداشتن چیزهاي مهمنمی

وري پیشرفته بود، اما با تخریب غرب علم بود، اما اخالق نبود؛ ثروت بود، اما عدالت نبود؛ فنا
ساالري بود، اما در حقیقت سرمایه ساالري بود نه طبیعت و اسارت انسان، اسم دموکراسی و مردم

ساالري دینی مفهومی مستقل است در اندیشه سیاسی رهبري مردم).1379اي،خامنه(يساالرمردم
نیست که ما دموکراسی طورینیست؛ اساالري دینی دو چیز نمردم: فرمایندیایشان مکهيطوربه

را از غرب بگیریم و به دین سنجاق بکنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم، نه خود این 
).1379اي،خامنه(ساالري هم متعلق به دین است مردم

1الدیناهللا محمدمهدي شمسساالري دینی در نگاه آیتمردم

الدین اهللا سید مهدي شمسساالري دینی در نزد آیتمردمينظري و اعتقادیممبانی و مفاه
است؛گونهینا

ساالري بررسی آراء دولت انتخابی اسالمی و مردم«س کتاب آقاي کمالی اردکانی با عنوان این بخش از پژوهش براسا. 1
.تدوین شد» الدین و مهدي حائري یزديشیخ محمدمهدي شمس
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آزادي
که هیچ کنندیاستدالل مگونهینالدین بر مبناي اصل اولیه والیت انسان بر خودش، اشمس

براساس این نوع بینش . آن را محدود نمایدیافردي حق ندارد مانع آزادي شخص دیگري شود 
که اصل بر آزادي هر فرد در تعاملش با دیگر اندیدهایشان بر این عقتوان گفتیبه آزادي، م

در همین . علت هم این است که این، حق فطري هر فرد است. طبیعت استیها و حتانسان
شود؛ راستا، ایشان معتقدند که آزادي افراد در دو مورد بر اساس حکم عقل و شرع محدود می

رو اگر ینازا. شودیدر خصوص دیگران مطرح میگريیکی در ارتباط با خود فرد و دآن دو
یداینکه ضرررسانی به دیگران را به دنبال داشته باشد، مقیااین آزادي به ضرر خود فرد باشد، 

الدین در خصوص شمسيمحمدمهد. اش هم همین عدم تضرر خواهد بودشود و محدودهمی
هاي لیبرالیستی ودموکراتیک وارد جامعه بشري فرهنگیجهادي که درنتانواع واقسامی از آز

آزادي افراد در برابر یکی؛ پذیردیها را در دوسطح مگویند که این آزاديیشده است، م
آزادي یگريو د. اند، مردود استطاغوتهایتمستبد که چون این نوع حاکميهاحکومت

که یاینکه بر امور مختلف جامعه مثل سیاسی و اجتماعافراد در برابر ادعاي کلیسا مبنی بر 
از آزادي که آزادي منفی ینوعهمچنین بهیشان ا. داردیتمعتقدات است، والخارج از حوزه

قواعد دینی و که این آزادي وارد حوزهدانندیرا در محلی مآننام دارد، اشاره دارند و
- در محور دینیيالدین، آزادشت که ازنظر شمستوان بیان دااساس میبراین. شودياعتقاد

گویند که این آزادي اقدامی علیه خود براي رد آزادي مذکور، مییشانا. یستاعتقادي، مطلق ن
هاييبین آزاديتعارضی و تضادگونهیچالدین هتوان گفت شمسمییطورکلبه. بشر است

به هنگام سخن از یطورکلایشان به...سیاسی افراد با حاکمیت حکومت اسالمی، قائل نیستند
با اخالقیات و درواقع، احکام یکه این آزادي، مخالفت و تعارضکنندیآزادي به این بسنده م
).141- 140: 1383کمالی اردکانی،(شریعت نداشته باشد 

یسیاسی و حقوقيبرابر
الدین در آثار خود شمس. کندبرابري سیاسی را حمایت مییشهطور کامل اندنظام اسالمی به

به دین اسالم ینبراي ملت این حکومت، تد«گویندیو مکردهاین موضوع اشاره به وضوحهب
تأثیري ندارد و اختالف مذهب میان یرمسلمانروي درجه شهروندي مسلمانان سایر شهروندان غ

...شودجب نمیدیگر متمایز گرداند مورا بر فرقهياتفاوت حقوقی که فرقهگونهیچشهروندان ه
مسلمانان در همه...حقوقی با یکدیگر برابرندیتاسالمی ازلحاظ حیثیت و شخصاعضاي جامعه

: 1375الدین،شمس(»در برابر قانون اسالم برابرندیاحکام و رعا...برابر شریعت اسالم برابرند
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الدین اسی شمسسییشهزیل همین بحث الزم است به چند مفهوم مرتبت که در اند).371- 370
وجود دارند، اشاره کنیم؛

حقوق سیاسی زنان
را لحاظ کرده است ايی، در بازخوانى مسائل زنان از منظر اسالم، معیارها و مبانینالدشمس

البته . کنددر حوزه مسائل زنان کمک مىیژهوها، به فهم آراء و نظرهاى وى، بهکه توجه به آن
وى منبع اساسى .هاى دیگر هم کاربرد دارندم است که در حوزهاین مبانى و معیارها چندان عا

در همین .نهداند، کنار مىجوید و روایاتى را که با آن در تعارضتعیین جایگاه زن را در قرآن مى
که یشأنهمان جایگاه ووزن مرد است وراستا معتقدند که، زن در حکومت اسالمی کامالً هم

او در جامعه، همان است که براي مرد یرو ارزش اجتماعی و حقوقنمرد دارد را داراست ازای
همچنین به حضور فعال زنان در صدر اسالم در راستاي حکومت اسالمی یشانا. تعریف شده است

والیتی بر زن نیست مگر در دوحالت؛ یکی، کسیچمعتقدند که در اسالم براي هاشاره کرده و
مرد بر همسرش به یت، والیگريبودن به هنگام ازدواج و داکرهشرط بپدر بر دختر خود بهیتوال

الدین اشاره دارند که در برخی موارد بین مرد وزن در همین راستا شمس. هنگام کامیابی جنسی
شود حقوقی و از خود محل و موضوع اختالف ناشی میاختالف وجود دارد که این اختالف اوالً

الدین موارد مزبور را شمس. کلی زن نداردیستگیکرامت و شاارتباطی به گونهیچو در ثانی ه
توبه و حدیث سوره71یهبا اشاره به آینهمچن. داندحق طالق میویهشهادت، ارث، د

یانکند، باسالم خارج مییرهمبنی بر اینکه؛ عدم اهتمام به امور مسلمانان، انسان را از دا) ص(یامبرپ
یتتواند و بلکه وظیفه دارد تا در دنیاي سیاست وارد شده و مسئولیکند که زن همچون مرد ممی

حضرت الدین در ادامه براي اثبات نظر خود به عملکرد والیتمدارانهشمس. سیاسی داشته باشد
یادي ععمل (عملکرد را به ینو اکنندیاشاره م) ص(اهللاپس از وفات رسول) اهللا علیهاسالم(زهرا

حتی نوع حرکت اشتباه عایشه را نیز سندي براي یشانا. کنندیمیرتعب) یاسیکار رهبري س: سیاسی
سیاست حضور فعال داشته و مؤثر بودند داند که زنان در صدر اسالم در عرصهاین می

در ینالددر پایان الزم به ذکر است که خاستگاه و نقطه آغاز شمس). 36- 35: 1995الدین،شمس(
قرآنى است که در پرتو آن، - اى عام و اصلى تشریعى زن، قاعدهدرآمد بحث از امور فقهى 

ها و نظام حقوق و تکالیف در اسالم، مشخص ارزشجایگاه هرکدام از زن و مرد در منظومه
گیرد که در پرتو این قاعده عام، زن در نظام ارزشى و نظام حقوق و وى، نتیجه مى. شودمى

زیرا هر دو به حقیقت ؛حضور مرد نداردجایگاه و عرصهاى متفاوت ازتکالیف، جایگاه و عرصه
.اندیکدیگر و غیرمستقل از همکنندهاند و کاملاى وابستهیگانه
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یعدم تأثیر دین در حقوق سیاسی و اجتماع
عنوان مقوالتی است که برخی از آن بهترینیاین مورد را شاید بتوان گفت که یکی از چالش

به همین خاطر کنندیمیادحقوقی یافت، - توان برابري سیاسیکه در اسالم نمیدالّ بر اینيااماره
الدین با بررسی ابعاد شمس. شوددر جوامع اسالمی رعایت نمیهایتکه حقوق اقلکنندیگمان م

عمومی و مسائل مربوط به سیاست اتفاقاً اسالم که در حوزهسازدیمیممختلف این موضوع، ترس
شانيها و آزادورسوم آنو افراد را به احترام به آداب. تأکید داردهایتچه بیشتر اقلبر احترام هر 

ازجمله احترامییداند چون بکند و بلکه عدم احترام را امري ناپسند میدر عقیده تشجیع می
اکرام را ازجمله اصول الدین این احترام وشمس. خطوط قرمز اسالم در تعامل با دیگران است

بوده و عمل به آن، یتغیرکه چون جزء ثابته اسالم است، الکنندیاشاره مه اسالمی دانسته وثابت
دارد ياهدر همین راستا، ایشان معتقدند که اسالم در تعاملش با دیگران، اصول ثابت. استيضرور

و با . که این اصول همواره پایدارند و در طی زمان دستخوش تغییروتحول نخواهند شد
مبناي هایناند چون ااصول هماره ثابتینوتحوالت سیاسی در دنیاي ناپایدار سیاست، اتغییر

الدین پس برمبناي آنچه تاکنون از نگرش شمس). 31- 30: 1997الدین،شمس(باشند یشریعتمان م
برداشت نمود که اصول ثابته گونهینتوان ادینمداري گفته شد، میدر رابطه با حقوق سیاسی و

چالشی این موضوع، یداز مصادیق مهم و شایکی. دهدیین مبین اسالم اجازه تبعیض نممحکم د
. عنوان کارگزار حکومت اسالمی استبهیرمسلمانغیريکارگامکان یا عدم امکان بهیهقض

در . شیعه و اهل تسنن در این رابطه اشاره دارنديهاالدین براي تبیین آن، به آراء و آموزهشمس
در مناصب حکومتی به یرمسلمانگویند در نگاه اهل سنت استفاده از غسنت میخصوص اهل

یاموي و عباسانبسیار از کارگزارییهاتوان نمونهرو میازاینیستمعنی تسلط کافر بر مسلمان ن
در خصوص نوع نگاه شیعه به این موضوع، یشانا. اندیافت که از مسیحیان یا یهودیان بوده

از یکیچدر هیرمسلماناي مشهور در میان فقهاي شیعه امامیه، عدم جواز انتصاب غفتو«: گویندیم
مربوط به عدم یاتو روا1بر همین مبنا به آیات» .حکومت اسالمی استيو کادرهاهایتمسئول

این رأي مشهور فقهاي شیعه را به چالش یشانا. نمایندیجواز تسلط کافر بر مسلم اشاره م
کند که این نظر فقهاي شیعه استدالل میگونهینمذکور، ایاتحلیل آیات و رواو با تکشاندیم

چارچوب «: به همین خاطر در رد آن می گوید. استبداد بوده است و نه امروزيهامربوط به دوران
هاي دولت اسالمی به لحاظ در پستیرمسلماناین بحث در کالم فقهاي شیعه عبارت از تصدي غ

طور تقریب چه آنکه کارگزاران مسلمان در تاریخ اسالم، اغلب به. ن مسئله استساختار تاریخی آ
»لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیال«: 141/نساء. 1
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نظارت بر اعمال آنان نبود اما بحث در این گونهیچیا تحقیق از اختیارات مطلق برخوردار بودند و ه
دولت اسالمی در ساختار يهادر پستیرمسلمانانمقام، سخن از جواز یا عدم جواز تصدي غ

مجریه بر قوهمطلقه ندارد وامروز است؛ که در این ساختار کسی سلطهجدید و حکومت
بازرسی وسانسور و کنترل اشراف تام دارد که از ساختار کلی يهاکارگزاران و مؤسسات سازمان
مختلف دولت به يهااز دستگاهیمتصدیان و کارگزاران، بخشیهپیرو نظام شورایی است و کل

یانتوضیح تفاوت اساسی میان سنخ مسئولیت دولتی در ساختار تاریخی و مو با اینآیند یشمار م
یرمسلمانایشان استفاده از غوجودینباا). 473: 1375الدین،شمس(»شودساختار جدید معلوم می

اسالمی رهبر جامعهیتکه چون درنهاکنندیو استدالل مدانندیدر حکومت اسالمی را جایز م
و درواقع این دهدیمییهات اسالمی به کارگزاران دستور اجراي فرماندر مقام رهبري حکوم

بر مسلمانان نخواهند ياها سلطهرو، آنازاین.ها اویندو فرمانهاییراهنمايکارگزاران، مجر
حکومت اسالمی است و نه من مؤید شود، مطلوب وها اجرا میآنیلهوسداشت چراکه آنچه به

.شودیراي آن، به ذلت کشاندن مسلمین تعبیر و تفسعندي کفار؛ تا اجر

مردمیتحاکم
که پیشبرد و يمردم در حکومت اسالمی از یک جایگاه و نقش اساسی برخوردارند طور

از همین روست که امام علی . ها بستگی داردهمیاري آنحکومت اسالمی به همکاري واقامه
بیان وفرمایندیحقوقی که رعیت بر حاکم دارند، اشاره مالبالغه به نهج40السالم، در خطبهعلیه

تأمن به السبل ویؤخذ به للضعیف من القوي یقاتل به العدو ویجمع به الفیء و«: کهدارندیم
و به کمک گرددیميآورجمعالمالیتحکومت بیلهوسبه: حتی یستریح بر ویستراح من فاجر

. شودوامان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته میها امنادهتوان مبارزه کرد، جآن با دشمنان می
اساساً ). 64: 1387السالم،امام علی علیه(»باشندیدر رفاه و از دست بدکاران درامان میکوکارانن

). 61: 2011شنشل،(یردگجایگاه مردم درحکومت اسالمی از ماهیت خود حکومت نشأت می
اسالمی، اصل حاکمیت حکومت اسالمی از آن خداوندگار دانشیان مهم این است که در نگره

همین نوع نگاه را درخصوص ناعنوان یکی از اندیشمندان مسلمبهالدین نیزشمس. است
مطلق اسالمی حق حاکمیت و سلطهیشهدر اند«: رو معتقد است کهحکومت اسالمی دارند ازاین

والیت ، ویتدر ربوبیت و حاکماست کهتعالیيمکان مخصوص ذات اقدس باروبر کون
که هیچ دهندیادامه مگونهینکالم خود را ایشانا). 373: 1375الدین،شمس(»انبازي ندارد

فردي از افراد بشر حق حاکمیت بر فرد دیگري را ندارد و تنها حاکمیتی که خداوندگار بر 
دین هرگونه حاکمیتی الشمسيدر نگاه محمدمهد. انسان دارد ازنظر عقل پذیرفته شده است



27ینالدشمساهللایتآواياهللا خامنهساالري دینی در نگاه آیتاي مردمبررسی مقایسه

که بدون دلیل قطعی يبراي تحققش به دلیل قطعی نیاز دارد طورغیر از حاکمیت خداوند،
حضور و یشانا). 374: 1375الدین،شمس(یسترا بر دیگري والیت نکسیچالصدور، ه

ند اقائلودانندیوجود فعال و مؤثر مردم در حکومت اسالمی را نوعی ارزش براي حاکمیت م
ها به معنی احترامی به آنبیاسالمی امري واجب بوده وکه رعایت حیثیت افراد جامعه

مردم در حاکمیت هم پذیريیتدر همین راستا مسئول. دار شدن اعتبارشان، حرام استخدشه
.حق او وهم احترام به عزت آنان است

عمومییتمشارکت سیاسی و رضا
رو، اگر اینت سیاسی مردم یک تکلیف است ازفکري حکومت اسالمی مشارکدر منظومه
و حکومت به باشندتفاوتیحاکمیت نسبت به حکومت و تحوالت آن، بیانمردم در جر

معاقب خواهند شد انحراف کشیده شد، افراد امت در پیشگاه خداوندگار مسئول خواهند بود و
ر راستاي حق آزادي و مشارکت سیاسی مردم در حکومت اسالمی د). 288: 1385الهدي ،علم(

الهی بر این قرار گرفته است که مردم پس از آگاهی نسبت که ارادهياگونهبه. ها استآنیاراخت
: 1388مصباح یزدي،(طور آزادانه انتخاب کنند حق و باطل، هرآنچه را که بخواهند، بتوانند بهبه

ياملکرد حاکمیت، مقولهبه همین خاطر رضایت افراد در حکومت اسالمی نسبت به ع). 212
بسیار مهم است که الزم است حکومت اسالمی بدان اهتمام الزم را داشته باشد چراکه کمک و 

مصباح (مؤثر است - اهللاحتی حکومت رسول- مردم در تحقق حکومت اسالمییهمدل
ت حاکمیتواند در هر سه عرصهالدین مشارکت سیاسی مردم میدر نگاه شمس). 32: 1390یزدي،

که افراد ییهاذکر عرصهبه دنبالهیشانا. عمل بپوشدو اجرا و قضاوت، جامهيگذاریعنی قانون
که این دارندیمیانحاکمیت شوند، بعنوان شهروند وارد حوزهتوانند در آنجا بهجامعه می

نسبت بهیتوان به اهتمام و آگاهحضور سیاسی مظاهري دارد که از آن جمله میمشارکت و
ن حکومتی اشاره داشت مسئوالهايیريگموضعکارهاي حکومت و نظرات سیاستمداران و

الدین حق مشارکت سیاسی افراد در حکومت شمسيمحمدمهد). 11: 1995الدین،شمس(
که از جانب خداوند تشریع شده و در راستاي مستندات جهان دانندیمیاسالمی را نوعی حق اله

). 183: 1996الدین،شمس(نیامده است وجودبر حکومت اسالمی بهدیگران يکنونی و فشارها
که اگر در اندیدهبر این عقیردینیدر خصوص تبعیت یا عدم تبعیت شیعیان از حکومت غیشانا

دولت، دولت ینزمان غیبت حکومتی به وجود آید که مردم نسبت بدان رضایت داشته باشند، ا
ین دولتی در راستاي قوانین مصوب مورد رضایت مردم، رو اطاعت از چنینازا. مشروعی است
همچنین شرط اساسی ناایش).112: 1390همکاران،کمالی اردکانی در علیخانی و(ضرورت دارد 
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در . جامعه بنا گرددهمهمردم یا ارادهارادهیهکه نظام سیاسی بر پاداندیمشروعیت نظام را این م
در زمینه ینهمچن. شمرندبرمییپرسمشارکت را انتخابات و همههمین راستا مصداقی از این نوع

ها از حاکمیت، اشاره دارند که این مقوله بر اساس دو اصل آنیتمشارکت سیاسی مردم و رضا
ها حق دارند این دو اصل، انسانیهبه همین خاطر بر پا. است» والیۀ األمۀ علی نفسها«مهم شورا و 

).151: 1383کمالی اردکانی،(زاد، حاکمان خود را انتخاب کنند که از طریق انتخابات آ

يمندقانون
در منطق اسالم، منشأ . ساالري دینی استمردمیقانون مداري یکی ازجمله اصول مهم و اساس

. مدخلیتی ندارديگذارمردم در قانونشریعت اسالمی است و خواست و عالقهيگذارقانون
: کهدارندیبیان منوع نگاه را داشته وینوضع آن، هماز قانون والدین به هنگام سخن شمس

حاکمه در دولت اسالمی است و حکومت اسالمی اقتدار بر هیئتشریعت اسالم، قانون حاکم بر «
: 1375الدین، شمس(»کندشریعت اسالمی اعمال مییهسیاسی تحت حمایت خود را بر پاجامعه

يگذارو خصائص شریعت اسالمی در امر قانونهایژگیدین به والدر همین راستا شمس). 372
جامعه، يهاها و گروه، براي رنگ و نژاد انسانيگذاراشاره دارند که این شریعت، به هنگام قانون

یاحکام و رعاینهمچن. کند، قائل نیستيگذارها قانونمبنی بر اینکه متناسب با منافع آنیتیشأن
که شریعت اسالمی از نمایندیدر ادامه اشاره میشانا. باشندیمیکسانم برابر و در برابر قانون اسال

عقل برخوردار است به یلمنابع ثابتی چون قرآن و سنت منقول از ائمه معصومین، اجماع و دل
به هنگام بحث از یشانا. استیرپذتشریعی که فاقد نص است، انعطافهمین خاطر، نسبت به خأل

کند و ذکر میدارندیي قوانین مصوب، نظر خود را در باب احکام اسالمی بیان ممدیریت اجرا
ثابتات که مجتهدین با اجتهاد خود بدان نائل آمدند و یکی: انددستهکه احکام اسالم بر دو

اول مسئولیت مدیریت در برابر دسته«: گویندرو میینازا. ندا، امور مستحدثه که متغیراتیگريد
یرزیددوم که حکمی شرعی درباره آن داده نشده است، باحکام است و در مورد دستهاجراي ا

»نظر مجتهدان و خبرگان و متخصصان اعمال اجتهاد شود و حکم شرعی را بیان نمایند
همچون دیگر اندیشمندان ناتوان گفت که ایشبر این مبنا می). 440و 372: 1375الدین،شمس(

ییعملکرد شورا را تا جاقائل نیست و محدودهيگذاردر مسئله قانونمسلمان به دموکراسی 
).152: 1383کمالی اردکانی،(ثابت شرعی وجود نداشته باشند ینداند که، قوانمی

بررسی
یموروثیتساالري نظیر سلطنت متمرکز، اشرافنظام مردمهايیلدر طول قرن بیستم اکثر بد
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یا ناپدید گردیدند یا مشروعیت خود را در نزد مردم از یرهغو یسم، نازیسم، فاش)الیگارشی(
ادعا یبرخ. نظام سیاسی در جهان استترینیجساالري راامروزه مردمترتیبینابه. دست دادند

عنوان غربی است لکن واضح مبرهن است که دین اسالم بهياساالري نسخهکه مردمکنندیم
ساالري در حکومت نبوي بوده بتداي ظهورش منادي مردمبراي حیات بشري از ایالهيانسخه

است لکن آنچه سبب شده است که امروزه کسانی آن را به متفکران مغرب زمین منتسب کنند 
. شودساالري باب شده و به کار برده میعدم عنایت به این موضوع است که امروزه لفظ مردم

ام مردم ساالرغربی نیست، از نواقص و ما در این مقاله نظيمناقشهموضوعکه ییازآنجا
ساالري آنچه براي این پژوهش مهم است مردم. گذریمیتناقضات این اندیشه در نظام غربی م

ساالري در جهان اسالم با انقالب اسالمی در ایران ظهور مردم. اسالمی استيیشهدینی در اند
جهان اسالم به شرح و بسط این ازآن دانشیانبوده است که پس) ره(نداي امام خمینی باو

شرایط و یندر این رابطه براساس استنباطات خود از منابع دینی و همچنپردازيیهاندیشه و نظر
یشهدر اندچشمگیري دو نفر از این بزرگواران که نفوذ کالم . اقتضائات زمان، اقدام نمودند
. الدین استشمساهللایتو آاي اهللا خامنهدارند، حضرت آیتسیاسی جهان اسالم، داشته و

رو در این مقاله به دنبال بررسی نوع نگاه این دو عالم اسالمی نسبت به مبانی اعتقادي و ینازا
به همین خاطر بررسی آن را در قالب مفاهیمی که در زیر . ساالري دینی هستیممردمينظر

:منیک، ذکر میآیندیم

يمندقانون) الف
یذشته تبیین شد، قانون مداري یکی ازجمله اصول مهم و اساسطور که در فقرات گهمان

شریعت اسالمی است و خواست و يگذاردر منطق اسالم، منشأ قانون. ساالري دینی استمردم
را اصلی ییگراهر دو بزرگوار قانون و قانون. مدخلیتی ندارديگذارمردم در قانونعالقه

است که این قانون یها، هنگاملکن محل جدایی آن. ننددایي دینی مرساالاساسی در نظام مردم
یک قانون خوب و جامع رخ يهارو شاخصازاینکنیم،مییشمول آن بررسیرهرا ازنظر دا

مردم در قانون اساسی در نگاه هردو یگاهبا عنایت به آنچه در باال ذکر شد، جابنابرایننمایدیم
بخواهیم برمبناي به حاکمیت سیاسی در نظر بگیریم ویکسان است ولی اگر این جایگاه را ناظر

الدین تحلیل کنیم، اهللا شمسسیاسی افراد را در نظریه آیتیتاصول قانونی قانون اساسی، حاکم
زنان حتی تا یندر رئوس باالیی حکومت اسالمی و همچنیرمسلماناندر نگاه ایشان حضور غ

البته در . اي چنین نظري را ندارنداهللا خامنهیتآکهیاست مسلم، درحالیحاکمیت، حقمرتبه
لبنان در نظریه سیاسی مرحوم الزم به ذکر است که شاید شرایط سیاسی جامعهینجاا
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توان در دیگر موارد هم البته این تأثیر را می(تأثیر گذاشته استيمندقانونالدین دربارهشمس
الدین در توان گفت که نظر شمسرو میینااز). شوددید که در جاي خود بدان اشاره می

یداي اگرچه اشتراکاتی دارد لکن، شااهللا خامنهآیتدر مقایسه با نظریهيمندخصوص قانون
.تر استو مستدلترییاي مبنااهللا خامنهبتوان گفت که نگاه آیت

ساالر دینیرضایت مردم از نظام مردم)ب
ین و از کارکرد نظام اسالمی را مهم دانسته و نسبت دین اسالم هماره رضایت مردم از مسئول

ها واالي آنیگاهاز این نگرش نسبت به مردم و جاییهانمونه. به آن تأکید فراوانی داشته است
. امیرالمؤمنین به مالک اشتر نخعی به نظاره نشستتوان در نامهدر حکومت اسالمی را می

نیز هر دو به رضایت عمومی اشاره داشته و وجود آن را الدینشمساهللایتاي و آاهللا خامنهیتآ
منديیتتر این رضااي با نگاهی جامعاهللا خامنهالبته آیت. در نظام اسالمی ضروري برمی شمرند

واقع با نگرشی استراتژیک به مبانی حکومت اسالمی، کند و درباالتر وصل میيارا به حلقه
یاتکه این خود برگرفته از آیات و رواداردیردم مقدم مرا بر رضایت میرضایت الهینوعبه

اي خدامحوري را نیز یک شاخص در نظام اهللا خامنهاز سوي دیگر چون آیت. وارده نیز است
ینا. دانندیمردم را تالی تلو رضایت حضرت حق میترضا). 1379اي،خامنه(دانند یاسالمی م

طور بهی، ولپذیردیاي را مه قطعاً چنین اندیشهالدین اگرچاهللا شمسدر حالی است که آیت
.نگرندیصریح و در قالب یک شاخص بدان نم

درروش حکومتیيمدارارزش) پ
توان و بلکه اسالم نمییهدرروش حکومتی یعنی اینکه براي اجراي تعالیم عاليمدارارزش

از. خالی از این مقوله استالدین نباید به هر دستاویزي مستمسک شد، در این رابطه نگاه شمس
یاري، شاخص و معرسدینظر م، بهیرمسلمانانرو ایشان به هنگام سخن از نقش سیاسی غینا

فقیهان بزرگ یشهاست و چندان مطابق اندیالوقتنگاهش ابنینوعبراي این امر ندارد لذا به
يمداراي ارزشهاهللا خامندرحالی است که آیتینا. یستشیعه درخصوص حاکمیت اسالمی ن

چنین نگرشی اصول حکومت یهکه الزم است تا بر پادانندیميداررا یک مبنا براي حکومت
ساالري به همین خاطر در اندیشه سیاسی ایشان مردم. شودیینو تبیلاسالمی استخراج و تحل

:فرمایندیطوري که ایشان م. دینی هیچ ارتباطی با غرب ندارد و مفهومی مستقل است
نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین طورینساالري دینی دو چیز نیست؛ امردم«

ساالري هم متعلق به سنجاق بکنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم، نه خود این مردم
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براي تحلیل بهتر این موضوع الزم به ذکر است که اساساً سبب ). 1379اي،خامنه(»دین است
تراق این دو اندیشمند، در باب دولت اسالمی است که علت خود این تفاوت به منبع اف

یاسیسو الدین در عصر غیبت اختیار امور عمومیدر نگاه شمس. گرددیممشروعیت سیاسی بر
امت بر مقدرات سیاسی خود در چارچوب شریعت اسالمی وبه خود مردم واگذار شده است و

الدین آن است که ادلهعلت انتخاب این دیدگاه توسط شیخ شمس.برمبناي آن والیت دارد
یهحکومت اسالمی بر پایحاًصریشانا. داندرا کافی نمی» فقیهوالیت عامه«یهطرفداران نظر

فقیهیتحکومت اسالمی در ساختار وال«: گویندرو میاینازکنندیرد میکلرا بهفقیهیتوال
ابت عامه از امام است، حکومت او حکومت امام معصوم نیست، و که ثبوت آن به اعتبار نی

هرچند برخی از اعاظم بنا بر اعتباراتی در . شودوالیت امام معصوم بر آن اثبات نمییتعموم
ایشان فقهی نیست، بلکه یلاند، دال، اما برخالف آنچه ادعا کردهکنندیاثبات این مدعا تالش م

یشانا). 407: 1375الدین،شمس(»سیاسی است که سند معتبر نداردها اعتبارات واقع همه آندر
بر دیگري کسیچمعتقدند که برترین اصل قانونی در حاکمیت افراد بر یکدیگر آن است که ه

فردي را یتحق حاکمیت ندارد، مگر آنکه دلیل شرعی این حکم مطلق را مقید ساخته و حاکم
اند که چون قائلیشانا) ع(و ائمه ) ص(یامبریت پدر مورد وال. بر فرد دیگر مشروعیت بخشد

عصر غیبت درخصوصاما ازآنجاکه . ستینیديآمده است، تردیاتنص صریح قرآن و روا
وجود ندارد، پس باید طبق اصل اولی در مسئله سلطه یعنی فقیهیتدالیل کافی براي اثبات وال

الدین با نقد آیات و اهللا شمسیتآ.اینکه هیچ فردي بر فرد دیگر اولویت ندارد، عمل کرد
حکم «: داردیها استناد شده است اعالم مدر عصر غیبت به آنفقیهیتکه در باب والیاتیروا

که آیا دانیمینمیول. خداوند در مورد والیت تنها به عصر حضور امام معصوم اختصاص دارد
نیز برخالف ادعایی که شده هایتروا. در غیبت نیز خداوند چنین حکمی کرده است یا خیر

لذا بر ). 50-49: 1995الدین،شمس(»است، داللت بر وجود حکم خدا در عصر غیبت ندارند
که آن گرددینظر مسلمانان برمدولت اسالمی در عصر غیبت بهیتاساس این نوع نگاه، مشروع

لدین رضایت انظر شمسدرواقع از. گرددینیز از طریق انتخابات در سطوح مختلف مشخص م
اند، شرط اصلی حکومت با قوانینی که مردم به آن رضایت دادهیقمردم از حاکمان و تطب

).132: 1383کمالی اردکانی،(مشروعیت هر حکومتی در عصر غیبت است 
توان اي وایشان اشتراکاتی وجود دارد که از آن جمله میاهللا خامنهدر همین رابطه بین آیت

:اشتبه موارد زیر اشاره د
حاکمیت بر جهان و انسان باألصاله از آن خداوند است و هر حکومتی بدون اذن یا -1

.امضاي او نامشروع است
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براي تصدي مدیریت سیاسی يدر جامعه، و) السالمعلیه(در صورت حضور معصوم -2
.اندافضل
.وجود حکومت در جامعه امري ضروري است-3
.رعی منافات داشته باشدقوانین حکومت نباید با احکام ش-4
اسالمی سه شرط اصلی زمامدار جامعهیاسالم وایمان، وثاقت و عدالت و تدبیر و کاردان-5
.است

اي، از اینجاست که منبع مشروعیت سیاسی چه است؟ اهللا خامنهشروع افتراق نظر ایشان با آیت
ازروینازا. استاستوارمردمی–یمعتقدند که منبع مشروعیت مبتنی بر مشروعیت الهیشانا

اي، در نگاه اهللا خامنهبه همین خاطر برخالف نظر آیت. گویندمیسخناسالمیانتخابیدولت
فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر واسطهایشان فقها و مراجع تقلید فاقد والیت سیاسی بوده و به

که بیندیداند لذا ضرورتی نمتبر نمیاساس ایشان شرط فقاهت زمامدار را معینبرهم. مردم ندارند
در همین راستا ایشان براي فقها هیچ شأن . در رأس جامعه اسالمی حتماً فقیه قرار داشته باشد

آنچه واضح است ). 261- 257: 1375الدین،شمس(یستاجرایی که ناشی از فقاهتشان باشد، قائل ن
اي در باب حکومت اسالمی و اهللا خامنهآیتنظریهالدین ازنظراهللا شمسجدایی کامل نظر آیت

اي کامالً برخالف نظر ایشان اهللا خامنهکه نظر آیتياگونهفقها در عصر غیبت است بهیتحاکم
اي در اهللا خامنهبه آیت) ره(ینیامام خمبراي استدالل بر این فقط بخشی از نامه. در این باب است

: کنیم که خود گویاي این افتراق استذکر میرافقیهیعنوان ولخصوص تعیین ایشان به
ام و همان ارتباط قبل از انقالب با جنابعالى ارتباط نزدیک داشتهيهاکه از سالجانبینا«

دانم و تاکنون باقى است، جنابعالى را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسالمى مىیتعالبحمداهللا
مبانى فقهى مربوط به از ى و متعهد به آن هستید و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقه

دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسالم و مبانى کنید، مىمىيداروالیت مطلقه فقیه جداً جانب
در ). 455: 1378خمینی،(»دهیداسالمى ازجمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى

فقیه در زمان غیبت اي به والیت مطلقهاهللا خامنهآیتاین جدایی و بلکه تضاد همین بس که 
و مسئله کنندیلذا ایشان مدل مطلوب حکومت اسالمی را در قالب والیت تعریف م. اندقائل

).1369اي،خامنه(یندنمایوالیت و حکومت در اسالم را یک مسئله اساسی و مهم تلقی م
فقیهیته مشترك سطح نبوي، ائمه و والمفهوم والیت در اندیشه مقام معظم رهبري که وج
فقیهیت گاه رهبري انقالب والازنظر. تاست مفهوم خاصی دارد و آن، کاربرد امامت عامه اس

حکومتی که در آن اثري از . ادامه والیت امامان و اصل والیت به معناي حکومت الهی است
یت وال: فرمایدیین خصوص مخودپرستی، سلطنت و اقتدار خودخواهانه وجود ندارد، وي در ا
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، شناسینوالیت به مفهوم سرپرستی و اداره و فقیه به مفهوم د: متشکل از دو کلمه استفقیه
. یعنی اداره کردن و سرپرستی دین شناسان در جامعه استفقیهیت پس وال

معتقدند ،نوع خاصی از حکومت استفقیهیت والینکهبر ایدمقام معظم رهبري ضمن تأک
.دنیا متمایز استيهاین نوع از حکومت از همه حکومتا

گیريیجهنت
الدین در باب شمساهللایتاي و آاهللا خامنهآیتهايیهاگر بخواهیم میان مجموع نظر

این دو هايیهبگوییم که میان نظریداي انجام دهیم، باساالري دینی به لحاظ منطقی مقایسهمردم
اشتراك این دو نقطه. ، نسبت عام و خاص من وجه برقرار استمنطقیيهافرزانه، از نسبت

مداري و حاکمیت مداري و حقمردم، قانونیتاإلطالق خداوند، رضابزرگوار در حاکمیت علی
در همین راستا هر دو دانشمند . نظام سیاسی استو همچنین حضور انتخاباتی مردم در عرصهیاله

اما آنچه دیدگاه مرحوم . شمردندیمساالري برمنازع مردممزبور را جزء اصول باليهامؤلفه
یه، نظرسازدیساالري دینی جدا ممردماي دربارهاهللا خامنهآیتنظریهالدین را ازنظرشمس

دولت ینوعالدین در عصر غیبت بهچنانچه گذشت شمس. حکومت اسالمی در عصر غیبت است
رد یکلاکمیت فقها در رأس حکومت اسالمی را بهرو حاینانتخابی اسالمی معتقد است از

.داندرا در زمان غیبت امام مردود میفقیهیتکند به همین خاطر نظام والمی
، نظر سازدیالدین متمایز ماهللا شمساي را از آیتاهللا خامنهاز سوي دیگر آنچه نگاه آیت

اهللا هاست که در نگاه آیتنوالیت سیاسی آایشان در خصوص حاکمیت فقها در زمان غیبت و
الدین چنین نگرشی مقبول نیست که البته باید توجه داشت، این تفاوت نگاه بیشتر ناشی شمس

.تفاوت نگرش این دو اندیشمند درباب منبع مشروعیت است که قبالً اشاره شده است
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