
پلورالیسم، 
فرضیه ای از 

پایه ویران
به کوشش حمید عبدالهی/

کشاورزی91
ما در جهانی به سر می بریم که امور آن بسیار 
اعتقادات  با  تا حدودی حیرتآورند، مردم  و  پیچیده 
ادیان  تنوع  میکنند.  زیست  آن  در  گوناگون  دینی 
گزاره  یک  در  حتی  آنها  جمله  که  است  زیاد  قدری  به 
همداستان نیستند. این کثرت ها نه تنها در حوزه دین بلکه 
در حوزه های فرهنگ، اندیشه، هنر و...نیز سرایت کرده¬است.

مورد  دینی  پژوهش های  در حوزه  از مسائل مهمی که  یکی 
توجه قرار گرفته، وجود ادیان مختلف توحیدی و غیر توحیدی 
است. یکی از رویکردهای مختلف نسبت به مساله تعدد ادیان 
کثرت گرایی می باشد. در میان متفکران غربی »جان هیک« 
او  است.  دینی  پلورالیسم  از  دفاع  در  برجستگی خاصی  واجد 
که از بارزترین چهره های کثرت گراست، در مبارزه با اندیشه 
انحصار حقانیت و نجات به دین مسیحیت، معتقد بود که همه 
ادیان بزرگ بر حق بوده و پیروان آنها اهل نجات می باشند.

عبدالکریم  آقای  پلورالیسم،  وطنی  مدافعین  از  یکی 
هیک  جان  اندیشه  اثبات  صدد  در  وافر  سعی  با  سروش 
ادله  از  برخی  تا  است  برآن  نوشتار  این  و  برآمده¬است 
دهد. قرار  نقد  و  ارزیابی  مورد  را  ایشان  توسط  شده  مطرح 

ابتدا سعی می شود با ذکر معنای لغوی و نیز معنای اصطالحی 
به  دستیابی  تا  شود  غبارزدایی  بحث  چهره  از  پلورالیسم 
بمانیم. امان  در  لفظی  مغالطات  از  و  شود  تر  آسان  حقیقت 

معنای لغوی:
 »Plural« برگرفته از دو کلمه »Pluralism« واژه پلورالیسم
این رو  از  به معنای گرایش است.   »ism« به معنای جمع و
کثرت  و  گرایی  »جمع  معنای  به  لغت  در  پلورالیسم  کلمه 
گرایی« می باشد و در مقابل واژه »Singular« )مفرد( است.

معنای اصطالحی:
گرایی«  »کثرت  معنای  به  نیز  اصطالح  در  پلورالیسم  واژه 
 »Monism« مقابل  در  اصطالح  در  واژه  این  ولی  است 
دین  حوزه  در  منحصر  پلورالیسم  است.  گرایی(  )وحدت 
مانند  بشر  اندیشه  مختلف  موارد  در  و  نیست  پژوهی 
باشد. می  مطرح  نیز  سیاسی  و  اخالقی  معرفتی،  مباحث 

یکی از نکات بسیار مهم در بحث پلورالیسم این است که مقصود 
از بحث کثرت گرایی دینی، بیان اصل کثرت در جوامع بشری 
نیست؛ بلکه مدعا این است که همه ادیان توحیدی و نیز غیر 
توحیدی حق بوده، اعتقاداتشان صحیح و مطابق با واقع است. در 
بحث پلورالیسم با مشترکات ادیان کاری نداریم و سخن اصلی در 
تبیین اختالف ها است؛ و اینکه آیا می توان از حقانیت و صدق 
همه اعتقادات دینی سخن گفت؟ پرسش این نیست که ما باید 
در برابر معتقدان به سایر ادیان چه رفتاری داشته باشیم، به 
همین دلیل بحث تسامح و تساهل از مسئله پلورالیسم جداست.

وجه مشترک پلورالیسم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخالقی 
این  بر  که  باشد  می  شناسانع  معرفت  انگاری  نسبی  همانا 
اساس در جامعه مفسر و مرجع رسمی در امور اجتماعی وجود 
گردد. اداره  ایدئولوژیک  غیر  صورت  به  باید  جامعه  و  ندارد 

کرده  مطرح  را  شبهاتی  و  دالیل  مکتب  این  طرفداران 
کنیم: می  اشاره  آنها  از  برخی  به  اینجا  در  که  اند 

خود  کاشت  را  پلورالیسم  بذر  که  کسی  1-اولین 
جوامع  در  را  متعدد  پیامبران  که  بود  حق  حضرت 
نهاد2. تفسیری  هرکدام  ذهن  بر  و  کرد  مبعوث  متعدد 

ادیان  تحریف  شده  مطرح  مدعای  در  گفت  باید  پاسخ  در 
دیگر  نکته  البته  و  است  نشده  گرفته  نظر  در  انزال  از  بعد 
آنچه  و  نیست  بحث  مورد  ادیان  تکثر  این  اینجا  در  آنکه 
اینجا  در  سوال  یک  است.  ادیان  حقانیت  است  مناقشه  مورد 
حقانیت  بر  دلیل  چیزی  بودن  موجود  آیا  که  میشود  مطرح 
آنهاست؟  حقانیت  بر  دلیل  ادیان  بودن  متعدد  آیا  است؟  آن 
آدم  حضرت  برابر  در  نیز  را  شیطان  ا...  صورت  این  در  پس 
خلق کرد، آیا میتوان گفت این دلیل بر حقانیت شیطان است؟

گذشته  انبیای  ادیان  تفاوت  اینکه  دیگر  ذکر  قابل  نکته 

تحریف(  از  )قبل  انبیا  تعالیم  برعکس  نیست.  ماهوی  تفاوت 
اندکی  تفاوت  اگر  و  دهند  می  خبر  واحدی  حقیقت  از 
حقیقت  مختلف  های  مرتبه  که  است  دلیل  این  به  دارند 
مردم  اختیار  در  عیسی)ع(  حضرت  که  حقیقتی  هستند. 
نهاد  مردم  اختیار  در  اسالم  پیامبر  که  حقیقتی  با  داد  قرار 
این  و  است  تشکیکی  ها  تفاوت  این  اما  دارد  هایی  تفاوت 
است. بوده  انسانی  و شرایط  در حاالت  اختالف  به خاطر  هم 
عشری  اثنی  شیعیان  اقلیت  تنها  شیعیان  اعتقاد  به  2-اگر 
هدایت یافته اند و بقیه گمراه و کافر در اینصورت رحمت واسعه 
پروردگار چگونه و کجا تحقق یافته است؟ آیا فرود آمدن حضرت 
عیسی فقط برای این است که یک عده ای مشرک شوند3....
پاسخ این است که هدایت االهی بردو نوع تکوینی و تشریعی 
است. هدایت تکوینی نسبت به تمام موجودات عمومیت دارد 
و در قلمرو اراده نمی گنجد. اما هدایت تشریعی هدایتی است 
که از طریق پیامبران بر مردم نازل می شود و به معنای ارائه 
طریق است که تمام انسان ها را در بر می گیرد. در این نوع 
از هدایت اراده و اختیار انسان نقش مهمی دارد. اگر انسان ها 
باید  شود،  آنها  شامل  طریق  ارائه  معنای  به  هدایت  بخواهند 

اختیار  حسن  تمام با  به  خود 
االهی  کنند. دستورات  عمل 
اینکه  دیگر  میت نکته  عمو
هدایت  و  یعنی رحمت  االهی 
برای  همه افراد بشر پروردگار 
اسباب در همه دوره های  تاریخ 
فراهم  را  و هدایت  است  کرده 
نیست  معنا  که همه را در بدین 
چون مسیر هدایت قرار  دهد، 
امری باید توجه کرد که  هدایت 
اختیاری  اجباری.است  نه 

3-ناخالصی امور عالم؛ در عالم ممکنات هیچ چیز خالص یافت 
نمیشود. همه چیز در این عالم مخلوطی از حق و باطل است. 
هیچ دینی حق یا باطل خالص نیست و همه ادیان بهره ای از 
حق و حقیقت دارند و علت اینکه پیروان مذاهب از عقیده خود 
دست برنمی دارند همین آمیختگی حق و باطل با یکدیگر است؛ 
وگرنه انسان ها فطرتٌا حق جو هستند و همه حق را می پذیرند4.
اگر  چیست؟  ناخالصی  از  منظور  پرسید  باید  ابتدا  جواب  در 
الوجودند  ممکن  عالم  موجودات  تمام  چون  که  است  این 
مستلزم  این  اما  است  درست  است  محدود  شان  هستی  و 
بودن  محدود  عین  در  عالم  چون  نیست  جهان  بودن  باطل 
در حوزه  نیز  گونه  است. همین  ا... حق  فعل  و  است  ا...  فعل 
شریعت فرشته وحی، نبی دریافت کننده وحی و تفسیر وحی 
رسول  که  است  کسی  حق-اند.)او  همگی  پیامبر  سوی  از 
)9 آیه  صف،  سوره  فرستاد./  حق  دین  و  هدایت  با  را  خود 

اگر بگوئیم حق و باطل از همدیگر جدا نمی شوند در نتیجه 
صف مؤمنان از کفار قابل تفکیک نیست؛ این مطلب با غایت 
نبوت و شریعت االهی که روشن شدن دین حق از دین باطل 
است در تناقض است.)تا دین حق را بر تمام ادیان چیره سازد./ 
سوره صف، آیه 9(. از آیات قرآن بدست می آید که نه تنها اصل 

االهی  ادیان 
حق 

بوده 
این  بلکه 

مردم  به  حق 
نیز ابالغ شده است؛ در غیر اینصورت تبیین رشد از غی، کفر 
به طاغوت، ایمان به ا... و پیروی از حق معنایی نخواهد داشت.
سؤالی در اینجا مطرح می شود که آیا فهم دین همواره مخلوط 
حق و باطل است؟ بنا به فرض)فهم دین آمیخته حق و باطل 
می باشد( گزاره »الف« غلط و باطل و گزاره »ب« درست و حق، 
آیا خود گزاره »ب« نیز مخلوط حق و باطل است؟ اگر جواب 
مثبت باشد در نتیجه تسلسل پدید می آید که محال است و 
اگر جواب منفی باشد می توان نتیجه گرفت که گزاره حقی هم 
وجود دارد و فهم دین همواره مخلوط حق و باطل نمی باشد.
4-نامحدود بودن واقعیت: با توجه به نامحدود بودن واقعیت و 

عقل محدود 
نتیجه  در  بشر، 

آنگونه  حقیقت  درک 
که هست ممکن نیست؛ و 

هر انسانی به اندازه ظرفیت خود 
می  آنرا  و  میکند  درک  را  حقیقت 

فهمد. با توجه به این مطلب میتوان گفت 
فهم هر کس از حقیقت حق و درست است5.

که  است  این  شود  می  مطرح  که  سؤالی 
است  شده  بیان  که  نامحدودی  حقیقت  از  منظور 

آب  مانند  معین  امکانی  واقعیت  منظور  اگر  چیست؟ 
عنوان  به  توان  نمی  زیرا  نیست؛  صحیح  باشد  و...  خاک  و 
مهندس  که  دانست  نامتناهی  حقیقتی  را  درخت  مثال 
های  واقعیت  همه  زیرا  رسد.  نمی  آن  حقیقت  به  کشاورزی 
است. ممکن  آنها  شناخت  نتیجه  در  و  محدودند  خارجی 
است  غلط  هم  این  است  نامتناهی  عینی  واقعیت  منظور  اگر 
زیرا اگر چیزی نامتناهی باشد اشیای دیگر در مقابل آن قرار 
نمی گیرند. یعنی نمی توان گفت آب حقیقتش نامتناهی است 
متناقض  باهم  دارد چون  نامتناهی  نیز حقیقتی  و معدن طال 
محدودند  خارجی  اشیا  همه  نتیجه  در  شود(  )توجه  اند. 
اند. شناخت  قابل  محدود  حقایق  قبل  مورد  به  توجه  با  و 
است،  مدنظر  جهان  حقایق  کل  بودن  نامحدود  اگر 
نکرده  ادعا  کسی  ولی  است؛  درست  مطلب  این 
است. ممکن  عالم  حقایق  همه  فهم  و  شناخت  که 
و اگر منظور نامتناهی بودن ذات ا... است این نیز درست است 
ا... احاطه پیدا کرد. و هیچ کس ادعا نکرده می توان به ذات 
باتوجه به موارد باالمنظور از واقعیت نامتناهی غیر قابل شناخت 
گردد. می  معلوم  استدالل  بودن  ناقص  و  نیست  مشخص 
مطلب را خالصه نموده و در پایان به ذکر چند نکته بسنده می کنیم:
1-کسی که از صراط یا صراط های مستقیم سخن می گوید 
بایستی مالک یا معیاری برای مستقیم بودن صراط ارائه کند و 
مرزی بین صراط مستقیم و غیر مستقیم تعیین نماید. مستقیم 
با هدف و مقصد آن  باید  یا غیر مستقیم بودن یک صراط را 
تعداد  به  مستقیم  های  راه  اگر  که  اینجاست  سوال  سنجید. 
اذهان افراد است اصاٌل صراط غیرمستقیم نداریم  و در آنصورت 
گمراهی و ضالل چه معنایی دارند؟ در نتیجه آیاتی از قرآن که 
در مورد هدایت و گمراهی صحبت می کنند محلی از اعراب 
ندارند و نزول این آیات از سوی پروردگار بیهوده بوده است. 
است.( روشن  حرف  این  بطالن  ا...  بودن  حکیم  به  توجه  )با 
پیروان  انبیا  خود  چرا  پس  اند  حق  بر  ادیان  همه  2-اگر 
میکردند؟  دعوت  جدید  دین  پذیرش  به  را  قبلی  ادیان 
3-کسانی که امروزه می گویند فهم هیچکس از دین برای دیگری 
سند نیست چطور انتظار دارند دیگران حرف آنها را قبول کنند؟
خاص  دین  یک  با  سازگاری  عدم  پلورالیسم  اصلی  4-اشکال 
مکتب  تمام  باید  بپذیریم  را  پلورالیسم  ما  اگر  حال  است. 
یعنی  آن  مقابل  اندیشه  پس  بشناسیم  رسمیت  به  را  ها 
آیا  به رسمیت بشناسیم.  باید  نیز  را  حقانیت یک دین خاص 
می شمارند؟؟ را حق  گویی  تناقض  این  پلورالیسم  طرفداران 
در پایان می توان نتیجه گرفت پلورالسم دینی نه تنها فاقد دلیل 
منطقی است و دالیل نقلی فراوانی در رد آن وجود دارد بلکه 
مستلزم اجتماع نقیضین است زیرا یک دین به تثلیث )سه گانه 
بودن ا...( و دین دیگر به توحید دعوت می کند و جمع این دو 
دیدگاه متناقض، مستلزم جمع نقیضین است و هر عقل سلیم 
می فهمد که اجتماع نقیضین محال است. حال اینکه چگونه عده 
ای از روشنفکران از این موضوع دفاع می کنند مشخص نیست...
ایرادات  از  بخشی  تنها  نوشتار  این  )در 
گردید.( مطرح  پلورالیسم  ابهامات  و 

پی نوشت ها:
1-عبدالکریم سروش، صراطهای مستقیم، ص18

2- همان، ص33و34
3-همان، ص40-36

4-همان، ص15
5-همان، ص41

منابع:1-صراصهای مستقیم، عبدالکریم سروش، نشر صراط
2-دین شناسی، آیت ا... جوادی آملی، نشر اسراء

3-کالم جدید با رویکرد اسالمی، عبدالحسین خسروپناه، نشر معارف
4-شمول گرایی، سید محمود نبویان، نشر خاکریز

5-نقد پلورالیزم دینی، آیت ا... ربانی گلپایگانی
6-پرسش و پاسخ، محسن غرویان

ادیان  همه  که  است  این  مدعا 
حق  توحیدی  غیر  نیز  و  توحیدی 
مطابق  و  صحیح  اعتقاداتشان  بوده، 
با  پلورالیسم  بحث  در  است.  واقع  با 
سخن  و  نداریم  کاری  ادیان  مشترکات 
است؛ ها  اختالف  تبیین  در  اصلی 



بنشینند  ای  عّده  باشد  قرار  اگر 
و  کنند  تعیین  حقوق  بشر  برای  و 
کاری  چه  و  درست  کاری  چه  بگویند 
باطل  را  دموکراسی  استدالل  است،  غلط 
کرده اند؛ چرا که رأی عّده ای خاّصی بر 
رأی اکثریّت ترجیح داده شده است

دموکراسی 
و حکومت 

اسالمیبه کوشش 
رامین اسالمی/صنایع89

بحث از دموکراسی و رابطه ی آن با اسالم، بحثی 
است که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران شروع 
به جوالن در اذهان عمومی کرد و نهایتاً هم با تلفیقی 
از جمهوریّت و اسالمّیت و با نام »جمهوری اسالمی«، به 
ظاهر به نتیجه ای مبارک رسید. در این باب، چند کالمی از 
ذهن حقیر می گذرد که مایلم با شما دوستان در میانش گذارم:

مفهوم دموکراسی:
است.  حاکمّیت  »کراسی«،  مفهوم  و  مردم  »دمو«،  از  منظور 
مانند  است؛  مردم  حاکمّیت  معنای  به  »دموکراسی«  پس 
به  که  تکنوکراسی  یا  ساالری  دین  معنای  به  که  تئوکراسی 
معنای حاکمّیت تکنیک است. واضح است که حاکمّیت تمام 
مردم ممکن نیست؛ زیرا مردم اختالف نظرهایی دارند. بنابراین 
است. مردم  اکثریّت  حاکمّیت  معنای  به  واقع  در  دموکراسی 

تمّسک  آن  به  دموکراسی  اثبات  برای  که  اصلی  استدالل 
ابعاد  ذو  مقوله ی  است: حقیقت، یک  قرار  این  از  می گردد، 
است و جنبه های مختلفی دارد و هیچ کس نمی تواند بگوید 
که من حقیقت را تماماً دریافته ام. در واقع، هر کس به تناسب 
خود به مقداری از حقیقت دست یافته و معیار مشّخصی برای 
قضاوت در این باره که اندیشه ی هرکس چه قدر منطبق با 
واقع است، در دسترس ما نیست. نتیجه این است که هیچ کس 
نمی تواند بگوید چه حکومتی حق است، و لذا حّق حاکمّیت 
داریم. طبیعی  به وجود حاکم  نیاز  از طرفی،  ندارد.  را  مطلق 
است معقول ترین راه، رجوع به آرای اکثریّت مردم است که 
باعث می شود بدون جنگ و خون ریزی، قدرت چرخش کند 
امر منجر به کاهش فساد هم خواهد شد؛ چرا  این  و طبیعتاً 
نیست. گروه خاص  یا یک  انحصار یک شخص  در  قدرت  که 
پایه ی استدالل فوق، بحثی به نام »پلورالیسم« )تکّثر گرایی-

pluralism( است که در این مجال فرصت نقد آن نیست؛ لکن با 
پذیرش این مطلب نیز می توان اشکاالتی به دموکراسی وارد نمود:

 اشکاالت دموکراسی:
1- اشکال ابتدایی که به اساس دموکراسی می توان وارد کرد، 
این است که اکثریِّت چه کسانی مورد نظر است؟ فرض کنید 
اکثر اهالی اصفهان در انتخابات 92 مثاًل به آقای رضایی رأی 
داده باشند و اصرار داشته باشند که ایشان بر اصفهان حکومت 
کنند. آیا نباید به این دلیل که »اکثریّت« مردم اصفهان چنین 
درخواستی دارند، حکومت بر اصفهان را به آقای رضایی سپرد؟ 
به  اصفهان  در  محلّه  یک  اهالی  »اکثریّت«  کنید  فرض  حال 
آقای والیتی رأی داده باشند. آیا به این دلیل که اکثریّت اند، 
باید حکومت آن محلّه جدا شود؟ اگر آری، این ریز شدن تا کجا 
اکثریّت  تعیین کنیم  اگر خیر، پس چگونه  و  یابد؟  ادامه می 
کننده  تعیین  جغرافیایی  مرزهای  بگوییم  اگر  کسانی؟  چه 
اند، چیزی فراتر از دموکراسی را بر آن حاکم کرده ایم. طبق 
مرزهای  کردن  حاکم  که  است  معلوم  کجا  از  فوق،  استدالل 
جغرافیایی بر دموکراسی کار درستی باشد؟ مگر نه این است 
که طبق استدالل فوق، درباره ی صّحت هیچ چیز نمی توانیم 
نظر قطعی بدهیم و باید همه چیز را به رأی اکثریّت بسپاریم؟

2- اگر اکثریّت بگویند که ما قصد داریم آقای »الف« را بدون 
هیچ دلیلی بُکشیم! اگر قرار باشد دموکراسی به معنای واقعی 
روشن  کشت.  را  الف  آقای  باید  راستی  به  شود،  اجرا  کلمه 
پذیرد.  نمی  را  موضوعی  چنین  سالمی  عقل  هیچ  که  است 
امروزه نیز در جهان، لیبرال دموکراسی در واقع حافظ آزادی 
شناخته  اکثریّت  های  خواهی  زیاده  برابر  در  فرد  حقوق  و 
در  امروز  بنابراین  بشیریّه(  سیاسی،  دانش  )کتاب  شود.  می 
جهان پذیرفته است که در مواردی باید از طریق تعیین یک 
سری حقوق پایه برای ابناء بشر، از ظلم اکثریّت به اقلّّیت ها 
جلوگیری نمود. سؤال این جاست که خوِد این حقوق چگونه 
تعیین می گردد؟ اگر قرار باشد عّده ای بنشینند و برای بشر 
کاری  چه  و  درست  کاری  چه  بگویند  و  کنند  تعیین  حقوق 
غلط است، استدالل دموکراسی را باطل کرده اند؛ چرا که رأی 

اگر  است.  شده  داده  ترجیح  اکثریّت  رأی  بر  خاّصی  ای  عّده 
یک  کنند،  تعیین  را  این حقوق  مردم  اکثریّت  باشد  قرار  هم 
دور باطل خواهد بود؛ چرا که اصل مشکل از آن جایی شروع 
اقلّّیت احترام نگذارند.  شد که ممکن است اکثریّت به حقوق 
حقوق  تعیین  چگونگی  قسمت،  این  در  اساسی  اشکال  پس 
خواص. نه  و  کنند  تعیینش  توانند  می  اکثریّت  نه  که  است 

نقدی درون دینی بر دموکراسی
هر گاه صحبت از »دو« چیز باشد، احتمال وجود اختالف میان 
آن دو وجود دارد. یکی از این دوگانه ها، »دوگانه ی رأی مردم 
و فرمان الهی« است. از نگاه درون دینی، تبعّیت مردم فقط باید 
از اوامر الهی باشد و تبعّیت از دیگران، شرک در اطاعت محسوب 
می گردد. به طور مشّخص، اگر در زمینه ای نظر اکثریّت مردم 
با فرمان پروردگار یکتا در تضاد با هم بودند، هر یک از ما به 
عنوان یک مسلمان موّظف به انجام فرمان الهی هستیم. به عنوان 
مثال، فرض کنید در قرآن وظیفه ی مسلمانان را یاری مظلوم 
در رسیدن به حّقش معّرفی کرده باشد. حّق کسی که فرزندش 
تعیین  ا...  که  نیز طبق حقوقی  دیگری کشته شده  به دست 
فرموده، قصاص است. از طرفی، رأی اکثریّت بر آن شده تا هیچ 

قصاصی در جامعه صورت نگیرد و در واقع، فرض می کنیم که 
قصاص از دید اکثریّت مردم یک امر ضّد انسانی باشد. در این 
جا تکلیف مؤمن چیست؟ آیا مؤمنی که فقط نظر پروردگارش 
را حّجت می داند، میتواند در این جا به رأی اکثریّت تن دهد؟

جالب است بدانید که در قرآن در جاهای مختلفی از واژه ی 
اکثر استفاده شده و اکثریّت در همه جا مورد مذّمت بوده است. 
دموکراسی«  ی  »آیه  را  آن  حقیر  که  آیات،  این  شدیدترین 
در  که  کسانی  بیشتر  از  اگر  »و  است:  آیه  این  نامم،  می   )!(
گمراه  ا...  راه  از  را  تو  کنی،  پیروی  می باشند  سر[زمین  ]این 
به  پیروی نمی کنند و جز  از گماِن ]خود[  آنان جز  می کنند. 
نگاه  در  واقع  در  )انعام/116(  نمی پردازند.«  تخمین  و  حدس 
ا... مالک است و عمل طبق هیچ مالک دیگری،  دینی، فقط 
است. همخوان  »توحید«  با  نه  و  دارد  قیامت  در  حّجّیتی  نه 

دین چه می 
گوید؟

منطق 
برای  دین 

 ، مت « حکو بیعت «
از نگاه یک مسلمان، برای تعیین  است و نه »رأی«. در واقع 
جویا شد.  را  او  نظر  و  رفت  یگانه  معبود  سراغ  به  باید  حاکم 
که  است  روشن  عشری(  اثنی  شیعیان  عنوان  )به  ما  برای 
به  موّظف  همه  و  شده  داده  قرار  معصوم  برای  حکومت  این 
در  اکرم)ص(  پیامبر  که  گونه  همان  اند؛  معصوم  از  پیروی 
این  نه  از مردم »بیعت« گرفت،  امام علی)ع(  برای  غدیر خم 
در  نیز  علی)ع(  امام  خود  شود.  جویا  را  ها  آن  »رأی«  که 
شده-ی  غصب  حّق  را  حکومت  البالغه،  نهج   172 خطبه ی 
یاد می¬کند. ُهَو لی«  با عبارت »أمراً  از آن  خود می داند و 

جایگاه انتخابات خبرگان چیست؟
طبق ادلّه ی عقلی و نقلی که برای والیت فقیه آورده اند )ر.ک: 
کتاب والیت فقیه، نوشته ی آیت ا... جوادی آملی(، حّق حکومت 
در زمان غیبت به »فقیه عادل آگاه به زمان« واگذار شده و او 
منصوب از طرف معصوم است و لذا مردم از نظر شرعی »موّظف 
و مکلّف«اند شرایط حکومت وی را فراهم آورند؛ لکن از آن جا 
که این نصب به شکل عام بوده و به تمام فهای عادل آگاه به 
زمان برمی گردد، الزم است یک نفر ایشان حکومت را به دست 
گیرد. روشن است که برای تعیین این »بهترین گزینه«، نیاز 

جمعی  به 
فقها  از 

را  وی  که  داریم 
برای  نمایند.  تعیین 

فقها  این  خوِد  تعیین 
انتخابات  از  بهتر  راهی  نیز 

است. نشده  مطرح  خبرگان 
اشکال چند  به  پاسخ 

دو  در  قرآن  شوری:  به  قرآن  دعوت   -1
مورد به »شوری و مشورت« اشاره کرده و آن را 

کارها  در  آنان  با  و   ...« است:  خوانده  پسندیده  امری 
مشورت نما...« )آل عمران/159( »... و کارهایشان به طریق 

مشورت در میان آنها صورت می گیرد.« )شوری/38(. بنابراین 
دموکراسی و تکیه بر خرد جمعی در قرآن امری پسندیده است.
و  مطلوب  امری  قطعاً  روایات  در  و  قرآن  در  مشورت  پاسخ: 
موجب اخذ تصمم درست تر است؛ لکن در نگاه دینی، عدل 
به معنای »قرار دادن هرچیز در جایگاه خود« نیز مورد تأکید 
است. در آیه ی اّول، به پیامبر)ص( دستور داده شده که در امور 
با مسلمین مشورت نماید؛ اّما در ادامه ی آیه، تصمیم نهایی 
رضایت  به  محدود  را  ایشان  و  کرده  واگذار  ایشان  به خود  را 
مشورت-شوندگان ننموده است: »... پس هنگامی که تصمیم 
امر  مسلمین  به  دوم،  ی  آیه  در  نما...«.  توّکل  ا...  بر  گرفتی، 
شده در امور مربوط به خودشان مشورت نمایند. حال سؤالی 
پیش می آید و آن این که »حکومت، امر مربوط به کیست؟« 
بهتر است پاسخ این سؤال را از خود قرآن بگیریم: »... حکم و 
بنابراین دست است  )انعام/57(  ا... است...«  از آن  تنها  فرمان 
به خودشان )نظیر شوراهای  امور مربوط  باید در  که مؤمنین 
با خرد جمعی  را هم  نتیجه  و  و روستا( مشورت داشته  شهر 
اخذ نمایند )البّته در چارچوب شرع(؛ اّما حکومت، امری است 
که مربوط به »ا...« است و حاکم باید از طرف او منصوب باشد.
اگر  که  است  آمده  احادیثی  »جماعت«:در  احادیث   -2
ی  دایره  از  و  شوید  می  گمراه  نباشید،  همراه  جماعت  با 
است. دین  مطلوب  اکثریّت،  با  همراهی  پس  خارج.  دین، 

شده؛  وارد  زمینه  این  در  روایاتی  که  است  درست  پاسخ: 
است.  بوده  چه  جماعت  از  معصوم  تعریف  ببینیم  باید  اّما 
کالم  در  »جماعت«  واژه¬ی  معنای  فهمیدن  برای 
نماییم:  می  رجوع  ایشان  خود  روایات  به  )ع(،  معصومی 
فرمودند:  سؤال شد.  پیامبر)ص(  از  مورد »جماعت«  در  الف( 
از  قطعاً  پس  بگیرد،  کناره  مسلمین  جماعت  از  کس  هر 
پیامبر  »ای  پرسیدند:  است.«  رفته  بیرون  اسالم  ی  جرگه 
»جماعت  فرمودند:  کیستند؟«  مسلمین«  »جماعت  ا...، 
ص67( ج27،  )بحاراألنوار،  باشند.«  اندک  ولو  حق،  اهل 
ب( از امام علی)ع( روایت شده که: »جماعت، اهل حق هستند 
باطل  اهل  )گروه جدا شده(،  فرقة  و  باشد  کم  تعدادشان  ولو 
هستند ولو تعدادشان زیاد باشد.« )بحاراألنوار، ج2، ص266(
حکومت  حّق  علی)ع(  امام  اگر  علی)ع(:  امام  سکوت   -3
رأی  مقابل  در  چرا  پس  دانست،  می  خود  آن  از  را 
بیانگر  امام)ع(،  سکوت  این  نمودند؟  سکوت  مردم 
اند. مردم  تابع  حکومت  امر  در  ایشان  که  است  این 
پاسخ: اگر بدانیم چه شد که امام علی)ع( با آن همه اکراه، حاضر 
به پذیرش حکومت شدند، پاسخ این سؤال را نیز خواهیم یافت. 
»اگر حضور  فرمایند:  می  البالغه  نهج   3 در خطبه ی  ایشان 
فراوان بیعت کنندگان نبود، و یاران حّجت را بر من تمام نمی 
کردند، و اگر ا... از علما پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی 
شتر  مهار  نکنند،  سکوت  مظلومان  گرسنگی  و  گران  ستم 
در  می¬نمودم.«  رهایش  و  انداخته  آن  کوهان  بر  را  خالفت 
ذاتی  ارزش  دارای  را  اکثریّت  رأی  جا  این  در  امام)ع(  واقع 
نمی دانند؛ بلکه از این جهت که »حضور فراوان بیعت کنندگان«، 
»قدرت« حاکم کردن دین بر جامعه را در پی می آورد، حّجت 
را بر خود تمام می دانند. پس از شهادت پیامبر)ص( نیز امام 
علی)ع( چون قدرت کافی برای برپایی حکومت و اقامه ی حق 
را نداشتند، با خار در چشم و استخوان در گلو ناظر ماجرا شدند.

به امید افزایش بصیرت و عقالنّیت
پاسخهای شما دوستان را پذیرا هستم.


