
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 والیت مطلقه فقیهام بررسی دموکراسی در نظ

 1بهادر نوکنده

 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاداسالمی واحدشاهرود -1

 

 چکیده

واژه جمهوری و اسالمی بهره می گیرد.جمهوری نوع حکومت می باشد و اسالمی محتوی نظام مقدس می باشد که از دو نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه دموکراسی درتفکر نظام والیت مطلقه فقیه صورت گرفته  باالترین مرجع و مسئول نظام در ایران رهبری می باشد.

استفاده از پژوهش های است.این مقاله با استفاده از روش پژوهشی و با استفاده از مباحث نظری والیت مطلقه فقیه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله با 

و درنگاه سطحی برخالف دموکراسی مرسوم می باشد اما با نگاه دقیق تر می باشد والیت مطلقه فقیه باالتر از قانون اساسیمختلف به این نتیجه رسیده ایم که 

نزدیک ترین فرد به ائمه اطهار و پیامبرمی رهبری فقیه به این نتیجه می رسیم که به دلیل آگاهی های فقیه و رهبر نسبت به مسائل اسالمی و طبق نظریه مطلقه 

را اعمال نکرده  باشد و باتوجه به اینکه اوال شیوه حکومت ائمه و پیامبر دموکراسی را رعایت کرده حتی در مواردی به دلیل احترام به نظر فردی نظر خویش

ابری و آزادی عمومی می باشد رهبرهم همانند ائمه طبق بر ،پایه ی دموکراسی ما اساس اسالم بروو دآزادی و برابری درست قدم نهادند وکامال در جهت

 .مدنظر غربی شکل صحیحش نه شکل غلط دموکراسی به هتبالدموکراسی را رعایت نموده نظراسالم عمل کرده و

 ،جمهوری اسالمی ایراننظام،آزادی،والیت مطالقه فقیه ،دمکراسی:کلمات کلیدی

 

 مقدمه

دنیا برپایه ی لیبرال یا فاشیسم است یعنی یا مردم حکومت می کنند یا شخص و پادشاهی اما قسم سومی هم هست که خداوند حکومت می کنند نظام حکومتی 

با تلفیق نظام  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و نظام حکومتی بر پایه ی احکام خداوند و بارهنمود و رهبری ائمه و پیامبر و در غیابشان فقیه عادل می باشد.

توان مشاهده جمهوری و دموکراسی از یک سو و نظام اسالمی از سویی دیگر، نظامی به وجود آورد که مانند آن را در هیچ یک از نظامهای سیاسی معاصر نمی

ظریه ناسازگاری والیت فقیه با کرد. جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام نوپا از جهات گوناگون مورد نقد واقع شده است. از جمله این جهات، طرح ن

قض دارند. دموکراسی است. این نظریه معتقد است که اصول مربوط به حاکمیت فقیه و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با یکدیگر تنا

قد و بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است مورد ن« گوناگونی دموکراسی»و « مکتبی بودن نظام»، « انتخابی بودن فقیه»این نظریه با توجه به 

به وجود آورده است که کاملتر از « مردم ساالری دینی»بلکه تلفیق این دو، نوعی مردم ساالری به نام  ;که حاکمیت فقیه با حاکمیت مردم قابل جمع است

نظام سیاسی شاهنشاهی و جایگزین کردن یک نظام سیاسی مردمی و دینی، در بهمن انقالب اسالمی ایران با هدف برچیدن  .باشددموکراسی رایج غربی می

استقالل، آزادی، »به پیروزی رسید. مردم انقالبی ایران، نوع نظام سیاسی مورد نظرشان را در شعارهای انقالبی خویش معین ساخته بودند:  1357ماه سال 

یعنی جمهوری اسالمی  ;ای )نه شرقی و نه غربی( خواسته آنان تحقق یک نظام سیاسی غیر عاریه« . مینه شرقی، نه غربی، جمهوری اسال» ;« جمهوری اسالمی

جمهوری »از کسانی که حق رای داشتند آزادانه به نظام  %2/98( 1358بود. پس از پیروزی انقالب، در اولین همه پرسی )دهم و یازدهم فروردین ماه سال 

دنبال تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی )خبرگان( و تدوین قانون اساسی جدید، از سوی افرادی، بر بعضی از اصول قانون  رای مثبت دادند. به« اسالمی

مانند شبهه تناقض جمهوریت و اسالمیت و نیز ناسازگاری اصل والیت فقیه با دموکراسی و حق  ;اساسی، بویژه اصول مربوط به بعد اسالمیت نظام، شبهاتی

حاکمیت مردم در قوانین اساسی بیشتر کشورها به رسمیت شناخته شده  حق .هدایت نیا،نقدی بر ناسازگاری والیت فقیه با دموکراسی((مردم شد حاکمیت
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ضوع بسیار است؛ حتی کشورهایی که در عمل به حق حاکمیت مردم اعتنا نمی کنند و آن را نقض می نمایند، اصلی از اصول قانون اساسی خود را به این مو

 .مهم اختصاص داده اند تا به دیکتاتوری و استبداد متهم نشوند

ند، حدود کومت مردمی، حکومتی است که حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناسد، و بر آرای مردم مبتنی باشد، اراده آزاد مردم، حاکمان را به قدرت رساح

کراسی؛ یعنی حکومت بنابراین، دمو.می گویند«دموکراتیک»مت ها را در اصطالح، اختیار آنان را نیز تعیین کند و بر اعمال آنان نظارت نماید. این نوع حکو

می گویند. بدیهی است که توافق و « دموکراتیک»مردم بر مردم یا حکومت مردم برای مردم. کشوری را که دارای حکومتی از نوع دموکراسی باشد کشور 

 از این رو چاره ای نیست جز این کهتفاهم همه افراد جامعه در انتخاب فردی به عنوان رئیس حکومت، ممکن نخواهد بود و تاکنون نیز اتفاق نیفتاده است. 

حکومت .نامیده می شود«جمهوری»آرای اکثریت، جایگزین آرای همه افراد شود. حکومتی که بر اساس رأی اکثریت مردم یک جامعه شکل می گیرد 

 دهد. پاسخ ت ذیلاین مقاله در بر دارد به سواال.دموکراتیک یکی از اقسام حکومتهاست که در تقسیم بندیهای معمول دیده می شود

 در قانون اساسی  به چه شکلی است؟ والیت فقیه .1

 .دموکراسی چیست؟2

 رابطه دموکراسی و والیت مطلقه چگونه است؟.3

 چارچوب نظری

 می باشد که می گویند:و جوادی آملی این نظریه بر اساس نظر امام خمینی و آیت اهلل مصباح 

است که دایره اختیارات ولی فقیه محدود به احکام اولی و ثانوی و قوانین مدوننیست؛ بلکه هرگاه مصالح عالیه و الزامی  آن« والیت مطلقه فقیه»مقصود از 

 تواند به آن کار اقدام نماید. به عنوان مثال در فقه اسالمی تخریب مسجدفقیه می ای بر خالف آنها انجام شود، ولیجامعه اسالمی ایجاب کند که موقتا برنامه

کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ یک روی کرد )نظریه مخالف والیت مطلقه( بر آن است که مسجدی جهت خیابان باشد. اکنون اگر به تخریبحرام می

تخریب  توان آن راتازمانی که تخریب مسجد به حد ضرورت نرسد؛ یعنی، چنان کارد به استخوان نرسیده که هیچ راه حل دیگری جزتخریب آن نباشد، نمی

و روی کرده دیگر )دیدگاه والیت مطلقه( بر آن است که شارع مقدس بهولی امر اجازه داده است که در صورت مصلحت اهم، دست به این کار بزند  .نمود

)ره( پس از ذکرمثال ای پدید آید و مسأله را به حد ضرورت و حکم ثانوی برساند. حضرت امامجامعه مشکالت عدیده الزم نیست آن قدر صبر کند که برای

تمدن داشته باشیم و همواره جامعه اسالمی  توانیمفرمایند: اگر بخواهیم در این گونه امور دایره والیت را به احکام ثانوی محصور کنیم، هرگز نمیفوق می

ه از اختیارات و حقوقى که براى اداره گیرد هر آن چفقیه هنگامى که در رأس حکومت قرار مى.گرفتار رکود، در ماندگی و عقب افتادگی خواهد بود

قائل شد؛ یعنى بگوییم یک سرى از  (علیه السالم)توان هیچ تفاوتى بین او و امام معصومحکومت، الزم و ضرورى است براى او وجود دارد و از این نظر نمى

دارد و فقط اگر شخص امام  (علیه السالم)به امام معصومحقوق و اختیارات على رغم آن که براى اداره یک حکومت الزم و ضرورى است معهذا اختصاص 

تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند. بدیهى است که این سخن تواند از آنها استفاده کند امّا فقیه نمىمعصوم در رأس حکومت باشد مى

جمله حقوق و اختیاراتى هستند که براى اداره یک حکومت الزمند و نبود آنها موجب کنید که این حقوق و اختیارات از قابل قبول نیست چرا که اگر فرض مى

توان در این تواند به وظیفه خود که همان اداره امور جامعه است عمل نماید، بنابراین عقال به هیچ وجه نمىشود و حاکم بدون آنها نمىخلل در اداره امور مى

فقیه قائل شد و هر گونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح زمینه تفاوتى بین امام معصوم و ولىّ 

از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. این  (علیه السالم)عمومى و تفویت منافع جامعه اسالمى است. بنابراین الزم است فقیه نیز به مانند امام معصوم

در والیت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد و باز روشن است که این مسأله هم، مانند نکته پیشین، هیچ ربطى به حکومت « مطلقه»نکته دوّمى است که کلمه  هم

 حاکمیت نمی شود. فاشیستى ندارد و موجب توتالیتر شدن ماهیت
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 روش تحقیق 

مع آوری اطالعات شامل:کتابخانه ای،میدانی،بررسی مقاالت متعدد مرتبط و جستجو در تحلیلی است. شیوه های ج-روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

 اینترنت می باشد.

 یافته های تحقیق

 ؟به چه شکلی است در قانون اساسی  والیت فقیه

حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنی بر مسأله والیت فقیه یک مسأله جدیدی نیست بلکه از پیشینه ای به قدمت فقه شیعه برخوردار است. با این حال، 

یگر چنین والیت فقیه از ویژگی ها و امتیازات منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. به نحوی که در هیچ زمان دیگر و هیچ جامعه د

جامع الشرایط )حضرت امام خمینی رحمه اهلل ( جامعه ایرانی در جریان پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، به رهبری یک فقیه .حکومتی را سراغ نداریم

نون اساسی، این اعتقاد و التزام خود را به اصل والیت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسی نهایی قا

هوری اسالمی ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده اند که در همه پرسی نیز به تایید اصل فقهی را نهادینه و قانونمند کرده و اصولی از قانون اساسی جم

در قسمتی .ندملت رسیده است. اینک بیش از دو دهه است که مردم ایران حاکمیت فقیه را تجربه می کنند و از برکات امامت و والیت فقیه بهره مند می شو

والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر  بر اساس:از مقدمه قانون اساسی آمده است

ز وظایف اصیل اسالمی شناخته می شود )مَجاری االُمور بید العلماء باللّه االمناء علی حالله و حرامه( آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف ا

در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امّت بر عهده فقیه :اصل پنجم مقرر می دارد.باشد

م در جمهوری قوای حاک:نیز بیان می کند 57عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردداصل 

اعمال می گردد. این قوا  اسالمی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون

 )هدایت نیا؛مردم و والیت(0تری ذکر شده است( شرایط و اختیارات رهبری با تفصیل بیش107ـ  113در فصل هشتم قانون اساسی )اصول .«مستقل از یکدیگرند

اى حاکم نیست و منظور از فوق قانون بودن این باشد که اصاًل اید توجه داشت که اگر در ذهن کسى این معنا باشد که بر والیت فقیه هیچ قانون و ضابطهب

تواند او را محدود کند و مطلقه بودن والیت فقیه هم به همین معناست که نمى قانونى هیچ و کندمى بخواهد کارى هر فقیه ولىّ و است فقیه قانون، خود ولىّ

تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پیش هم اشاره کردیم  این بگوییم باید صورت این در نیست، حصرى و حدّ هیچ رعایت به ملزم فقیه ولىّ

و احکام اسالمى عمل کند و اصالً هدف از تشکیل حکومت والیى، اجراى احکام اسالمى است و که ولىّ فقیه ملزم و مکلّف است که در چارچوب ضوابط 

از والیت و  اگر ولّى فقیه حتى یک مورد هم عمدًا و از روى علم، بر خالف احکام اسالم و مصالح جامعه اسالمى عمل کند و از آن تخّطى نماید خودبخود

پس آن چه را که ولىّ فقیه اجازه تصرّف و اِعمال  .لىّ فقیهى نداریم که فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشدشود و ما در اسالم چنین ورهبرى عزل مى

اند نه آن که به واسطه اختیارى باشد که قانون اساسى به به او داده (علیه السالم)والیت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است که خداى متعال و امام زمان

شود که ولىّ فقیه، فوق قانون اکنون از آن چه گفتیم روشن مى .کنداو داده است چرا که قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه کسب مى

نون اساسى حاکم بر والیت و حکم خدا نیست امّا فوق قانون اساسى، با توضیحى که دادیم، هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اساسى است نه آن که قا

شود که آن چه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا که فقیه باشد. و نیز روشن مى

ن که در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به یک تعبیر هم اى از اهّم وظایف و اختیارات ولّى فقیه را که معموالً مورد حاجت است بر شمرده است نه ایشمّه

کند بر نیازى پیدا نمىکه حتى در همین موارد هم احیاناً ره« در شرایط معمولى و عادى است»ها در واقع احصاى وظایف و اختیارات ولىّ فقیه شود گفت اینمى

گیرد و کارهایى را مى هایى ضطرارى در جامعه پیش بیاید ولىّ فقیه با استفاده از والیت خود تصمیمکه از همه آنها استفاده کند. امّا اگر فرضاً شرایط بحرانى و ا

که در  دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن والیت فقیهرا انجام مى

باشد زیرا در غیر این  احصایى، نه و تمثیلى، است، شده شمرده فقیه همین است که وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى ولىّ متن قانون اساسى آمده

متن قانون به  67اساسى در سال  قانون بازنگرى از بعد گزار در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه کنیم که قید مطلقه را قانون« مطلقه»صورت قید 
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نیز همین بوده که با این قید معلوم  آن و داشته قید این آوردن از خاصّى منظور گزار رساند که قانوناضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است؛ که این مسأله مى

رایط عادى است ولى در شرایط خاص و به باشد که اختیارات ولىّ فقیه، منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به ش

نیز شواهدى بر این  (رحمه اهلل)در عملکرد حضرت امام خمینى .اى که دارد اقدام مقتضى را انجام دهدتواند بر اساس والیت مطلقههنگام لزوم، ولىّ فقیه مى

مثالً دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در  مطلب که محدوده والیت فقیه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد.

بر  (رحمة اهلل)قانون اساسى از اختیارات رهبر و ولىّ فقیه نبود اما حضرت امام طبق و نداشت وجود زمان آن اساسى قانون در که بود چیزى گذارى، امر قانون

و ترکیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره « شوراى عالى انقالب فرهنگى»شورایى بنام اساس والیت مطلقه آن را انجام دادند. و یا در هیچ قانونى به 

ترکیب و اعضاى آن را معیّن نمودند. همچنین  و صادر را شورا این تشکیل دستور فقیه مطلقه والیت از گیرى باز هم با بهره (رحمه اهلل)نشده بود امّا امام خمینى

این کار انجام گرفت. و یا آن چه در مورد  (رحمة اهلل)دادگاهى به نام دادگاه ویژه روحانیت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام در هیچ قانونى به تشکیل

هبر کند؛ یعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و ررئیس جمهور در قانون اساسى آمده این است که رهبر، رأى مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ مى

 .کنمدر مورد رئیس جمهورى که مردم انتخاب کردند در حکم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مى (رحمه اهلل)کند. امّا امام خمینىفقط امضا مى

نیامده که رهبر، رییس جمهور برخالف آن چیزى بود که در قانون اساسى آمده است زیرا در قانون  (رحمة اهلل)و این حرکت امام (76، ص 15صحیفه نور، ج )

تئورى قائل به  نظر از دارد وجود ایشان هاى ها و همچنین نوشتهگونه که در سخنرانىهمان (رحمة اهلل)کند. و گذشته از همه اینها حضرت امامرا نصب مى

تواند در هر امرى که اساس مصالح جامعه اسالمى مىوالیت مطلقه فقیه بودند؛ به این معنا که فقیه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسالم و بر 

کنند نیز اطالق اى که والیت فقیه را اثبات مىالزمه اداره حکومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل کند. و قبال نیز اشاره کردیم که مقتضاى ادلّه

)نظریه ی یه در چارچوب قانون اساسى و قوانین موضوعه و برهانى وجود نداردوالیت فقیه است و هیچ آیه و روایت و دلیل و برهانى بر محدودیت والیت فق

 آیت اهلل مصباح(

 دموکراسی یا مردم ساالری چیست ؟

دموکراسی از می شوندبه معنی حکومت مردم بر مردم ، حکومتی که در آن دولتمردان از طریق مردم یا نمایندگان مردم انتخاب »دموکراسی یا مردم ساالری 

به معنای قدرت، حکومت، اداره امور و حاکمیت، گرفته شده است. افالطون این مفهوم را به krafo به معنای عامه مردم و «Demos» لفظ یونانیدو 

کراسی نیز دمو کاربرد و آن را در ظاهر، از همه حکومتها زیباتر دانست؛ به این بیان که همچون لباس رنگارنگ که زنان و کودکان از آن فریفته می شوند،

روع و به دست مردم ظاهری فریبنده دارد اما امروزه در تمام دنیا برای بهتر نشان دادن حکومت ، از واژه دموکراسی استفاده می کنند تا نشان دهند حکومت مش

دموکراسی  دم ساالری دینی مقایسه گردداست . اما باید دید واقعا اینگونه است ؟ بنابراین ضرورت دارد دموکراسی غربی بررسی شود و با والیت فقیه و مر

) به سیاسی مستقیم شکل متقدم دموکراسی است که ابتدا در دولت شهرهای یونان، به خصوص در آتن ) قرن پنجم پ.م ( ظاهر شد و در آن عموم مردم 

نوبت عهده دار سمت ها می شدند و دادرسان را با قرعه  استثنای زنان و بردگان ( مستقیماً در وضع قوانین شرکت می کردند. برای امور اجرایی نیز مردم به

یکی از ایرادهای افالطون به دموکراسی .انتخاب می کردند. افالطون این نوع حکومت را مطلقاً رد می کرد و ارسطو آن را به عنوان شر کمتر می پذیرفت

مردم به عقیده او در امور سیاسی از داوری درست ناتوانند زیرا در زمینه های مستقیم، آن است که سرنوشت جامعه را بازیچه هوس توده مردم می کند و توده 

این داوری مهم زندگی اجتماعی، چون سیاست خارجی یا اقتصاد تجربه ای ندارند و اغلب به انگیزه عواطف و تعصب های خود داوری می کنند و هر چند در 

ید که دموکراسی به معنای حکومت اکثریت در نظر جمعی بهتر از حکومت گروه اندک است، ارسطو می گو.اندیشند نیت پاک داشته باشند، درست نمی

ا این نظر مخالفند زیرا توده مردم اگر چه یکا یک از فضیلت بی بهره باشند لیکن چون گرد هم آیند مجموعاً فضیلتی می یابند. ولی ارسطو می گوید که جمعی ب

ارسطو برای دموکراسی پنج نوع اصلی ذکر می کند و منظورش از شمارش انواع .ر کار حکومت پیش می کشندو برای رد آن، مسأله ضرورت تخصص را د

ه نوع اول اشاره آن بیشتر این است که بر همه آنها به نحو یکسان حکم نتوان کرد. ارسطو فقط نوع اول را مصداق واقعی دموکراسی می داند. در اینجا فقط ب

راسی آن است که از همه انواع دیگر، به اصل برابری نزدیک تر باشد و میان تهیدستان و توانگران فرقی نگذارد و هیچ یک را بر نخستین نوع دموک .می شود

عا هنگامی دیگری حاکم نکند و حق هم این است. زیرا اگر آنچنان که گروهی ادعا می کنند، آزادی و برابری را فقط در دموکراسی می توان یافت این اد

در فلسفه لیبرالیسم  .در می آید که همه شهروندان دموکراسی در حکومت شرکت کامل داشته باشند و مخصوصاً تهیدستان بر توانگران ستم نکننددرست 

درت حوزه عمومی از حوزه خصوصی تفکیک می شود و از حقوق جامعه مدنی، به ویژه حق مالکیت، در مقابل اقتدار دولتی حمایت و بر ضرورت تحدید ق
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دموکراسی، که دولت تأکید می شود ؛ لیکن از نظرگاه لیبرالی، دولت در مقابل جامعه مسئولیت دیگری جز پاسداری از حقوق فردی ندارد. در مقابل، فلسفه 

دولت نباید بیش از حداقل الزم به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد، بر اصل مسئولیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین برابری تأکید می کند. البته 

در دموکراسی و اجتناب ناپذیر در اقتصاد و فرهنگ دخالت کند، لیکن باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. بدین سان 

در دموکراسی تا حدی دخالت دولت ضرورت می دولت تنها از حقوق جامعه مدنی حراست نمی کند، بلکه در گسترش آن نیز مسئولیت دارد. از همین رو 

به معنای به طور خالصه، دموکراسی تا کنون در سه مفهوم به کار رفته است : اول، به معنای حکومت اکثریت ؛ دوم، به مفهوم حکومت قانون ؛ و سوم، .یابد

طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خالصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از : نشئت  به .تعدد نخبگان و گروه های قدرت

ه احزاب گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمل

ت عددی در مسائل مورد اختالف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت سیاسی ؛ اصل حکومت اکثری

د افکار حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزا

قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخالق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی درباره مسائل سیاسی و 

ادی های از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقالل قوه قضاییه در جهت تضمین آز

تعدد عناصر .فراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقالل حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونیمدنی ا

دموکراسی دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصوالً نظام حکومتی است، در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو 

ه خاصی از مفهومی پیچیده و چند بعُدی است ؛ و ابهامی که در معنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجو

 .آن می کنند

 رابطه دموکراسی و والیت مطلقه چگونه است؟

به دست مردم نیست بلکه غیر مستقیم به دست مردم است . مجلس خبرگان که توسط مردم ساالری دینی بدین گونه است که شرط انتخاب رهبری ، مستقیم 

و به این مجلس مردم انتخاب می شوند وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبری را برعهده دارند . بدین صورت که فقیه واجد الشرایط از طرف مردم انتخاب می شود 

به حضرت علی علیه السالم بر میگردد که می فرماید : به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر، حضور راه پیدا می کند . ایدئولوژی خبرگان رهبری به خط

خاب می کنند، تمامی مردم باشد هرگز راهی برای تحقّق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صالحیّت و رأی، و اهل حل و عقد رهبر و خلیفه را انت

انان نافذ است، آنگاه نه حاضران بیعت کننده، حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابی که عمل آنها نسبت به دیگر مسلم

نمی توانند رهبری دیگر را خواهند داشتبهترین نوع دموکراسی ، مردم ساالری دینی و همین شیوه والیت فقیه است زیرا طبق گفته امام علی علیه السالم مردم 

ینی برخوردارند انتخاب کنند و از بینش کافی برای انتخاب رهبری برخوردار نیستند بلکه کسانی که سالها اسالم خوانده اند و از بینش سیاسی اجتماعی و درا 

ب انجام دهد برای پیدا برای مثال کسی که می خواهد عمل قل . با انتخاب مردم از تمام ملت گرد هم می آیند و رهبری را انتخاب و بر آن نظارت می کنند

جویان و کردن یک پزشک خوب از مردم عادی و افراد غیر متخصص سوال نمی کند بلکه از تیم پزشکی بیمارستان ، داروخانه ها و مطب های مختلف ، دانش

باالتری در این زمینه است . بحث اساتید پزشکی سوال می کند که کدام پزشک برای عمل قلب ماهرتر است . زیرا مردم عادی نمی دانند چه کسی تخصص 

امر متخصص انتخاب رهبری توسط خبرگان نیز دقیقا همین است . مردم عادی نمی توانند رهبر خوب را تشخیص دهند به همین علت است که کسانی که در این 

لی دیگر اینکه مردم هند هزاران خدا و بت دارند و عقاید مختلف اند را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند تا آنها رهبر را انتخاب و نظارت کنند . یا در مثا

باشد اما اگر از هر در آنجا رواج بسیاری دارد . اگر دموکراسی از نوع غربی ایجاد گردد ممکن است هزاران نفر در آن رای بیاورند و اختالفات بسیاری در آن 

سی راه پیدا کند و در نهایت همه آن افراد ارشد یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب کنند وضعیت بالشک قبیله یا طایفه یا قوم یک نفر ارشد انتخاب شود و به مجل

مردم ساالری دینی در دنیا ساختارشکنی کرد و این شیوه بهترین نوع مردم ساالری و در تمام مکاتب دنیا تلفیق جمهوریت و اسالمیت نوعی . بهتر است

در چنین نظام اسالمی، یعنی مردم »بزرگی است.از نظر مقام معظم رهبری مردم ساالری دینی این چنین تعریف می گردد : ایدئولوژی محسوب می شود و کار 

ت و اراده مردم ساالری دینی، مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواس

 .ساالری دینی این استی اصلی در مردمدایت الهی است و هرگز به بیرون جاده صالح و فالح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکتهدر سایه ه
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اوت برداشت های دموکراسی یعنی آزادی، برابری سیاسی، سیستم نمایندگی و تفکیک قوا در اندیشه امام خمینی وجود دارد و با توجه به تفمهمترین شاخص

تر شدن دیدگاه امام نسبت به دموکراسی، رابطة آن با اکنون برای روشن.گرددامام از این شاخصها مفهوم مورد نظر امام نسبت به دموکراسی نیز متفاوت می

االتی که از امام در مورد نوع حکومت با توجه به اینکه، سؤ.دهیمنظام سیاسی مطلوب امام )جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه( را مورد بررسی قرار می

افتد و امام فقط عنوان پرسند و با توجه به اختالف نظری که بین امام و سایرین نسبت به عنوان جمهوری اسالمی یا جمهوری دمکراتیک اسالمی اتفاق میمی

کراتیک از عنوان جمهوری اسالمی از سوی امام به مفهوم شود این است که: آیا حذف واژة دموکنند سؤالی که مطرح میجمهوری اسالمی را انتخاب می

های دموکراسی وجود دارد. در همین زمینه امام طرد دموکراسی است؟جواب سؤال منفی است. امام معتقد است که در خود نظام سیاسی اسالمی، شاخص

کنیم بلکه حکومت اسالمی ذاتاً بر مبنای دموکراسی استوار است. از فرمایند قید دموکراسی چیزی نیست که ما بخواهیم به حکومت اسالمی اضافه خمینی می

آورد که اسالم این توهم این را در ذهن می:فرماینداین رو امام در پاسخ به اینکه چرا با آوردن کلمه دموکراتیک در کنار جمهوری مخالفت کردید، می

انگیز است که در محتوای یک چیزی که همه پهلویش بیاورند و این برای ما بسیار حزن محتوایش خالی است از این، لذا احتیاج به این است که یک قیدی

چیز است مثل این خواهیم و اما با اسالممان دموکراسی باشد. اسالم همهچیزها به طریق باالترش و مهمترش در آن هست. حاال ما بیاییم بگوییم که ما اسالم می

خواهیم که به خدا هم اعتقاد داشته باشیم. ولی به شرط این که به خدا هم معتقد باشیم این برای ما خیلی خواهیم و میمیاست که شما بگویید که ما اسالم را 

بنابراین در این مقاله به بررسی میزان سازگاری نظریه حکومت اسالمی مبتنی بر والیت فقیه و  «کننده است که کسی یک همچو خیالی داشته باشد.ناراحت

ها های اصلی نظریة والیت فقیه برای مقایسه با دموکراسی اشاره گذرا به این مؤلفهپردازیم. با توجه به ضرورت توجه به مؤلفههای آن میدموکراسی و شاخص

اند. در اینکه چرا امام ارائه کرده امام خمینی نظریه والیت فقیه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب خود نظریة والیت فقیه امام خمینی.رسدالزم به نظر می

توان گفت که از نظر وی تنها حکومتی که شبیه به حکومت پیامبر)ص( و معصومین)ع( باشد کند میاین نظریه را به عنوان نظریه نظام سیاسی مطلوب طرح می

در صورتی که والیت فقیه هست ]است[ که :فرمایندطه میگیرد. ایشان در همین رابهمان نظام سیاسی مطلوب است که جلوی دیکتاتوری و استبداد را می

خواهد این دیکتاتوریها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسالم و شود... آن است که میگیرد اگر والیت فقیه نباشد، دیکتاتوری میجلوی دیکتاتوری را می

کند؛ صدمه وارد نمی اند به کسیاسالم مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودهوالیت فقیه آنطور که :فرمایندو در جای دیگر می2«حکومت قانون بیاورد

دهد، کارهایی که بخواهد دولت یا... برخالف مسیر ملت و برخالف مصالح آورد. کاری که برخالف مصالح مملکت است انجام نمیدیکتاتوری به وجود نمی

 .کندکند، جلوگیری میکشور انجام دهد، فقیه کنترل می

  جایگاه آزادی در نظریه والیت فقیه

باشد. آزادی یک اصل پردازیم که مهمترین آن آزادی میها آن میدر ادامه بحث به بررسی میزان سازگاری نظریه والیت فقیه با دموکراسی بر اساس شاخص

 :وصیف کردتوان آزادی را به دو گونه تمقدس است که خداوند به انسان عنایت کرده است. به طور کلی می

 الف: آزادی مطلق

جاد نکنند. مثالً افراد منظور از این آزادی، این است که انسان رها شده از هرگونه قید و بند باشد یعنی، هرچه دلشان خواست انجام دهد و هیچ مانعی برای او ای

کنند بروند و تنها معیار تشخیص مصلحت، نظر شخصی هر میخودسرانه هرچه بخواهند و پسند کنند، بدون هیچ مانعی بدست آورند و راهی که خود انتخاب 

ها گونه آزادی هرگز در منطق عاقالن و خردمندان جهان پذیرفته نیست؛ زیرا موجب سلب آزادیفرد است؛ هرچند برخالف مصالح دیگران و جامعه باشد. این

  (247ـ  248 :پیشینعلیرضا؛، د)رجالیندارنیز جایگاهی دهد و بدیهی است چنین آزادی در نظام والیت فقیه شده و نتیجة معکوس می

 ب: آزادی در محدودة قانون

شود. این آزادی در محدودة قانون است. البته منظور از قانون این نیست که صاحبان زر و زور وضع در مقابل آزادی مطلق، آزادی در محدودة قانون مطرح می

توان گفت: عقل سلیم و مبانی حکمت و به دست برگزیدگان جامعه و مردم وضع شده باشد؛ در یک کالم میکرده باشند، بلکه قانون که بر اساس فطرت، 

 .کنندة مصالح عمومی و منافع همگانی، برابر اصل عدالت اجتماعی استقانونی که تأمین
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د عقل و آزادی، محدود خواهد بود؛ یعنی هیچ ملتی در برابر در اسالم تأکید فراوانی بر اصل آزادی و آزاد زیستن شده است. ولی همین آزادی طبق فتوای خو

ا استفاده از قانون خود، آزاد نیست. هر ملتی دارای قانون حاکمی است که یا بر اساس استبداد شخص معین تدوین شده، یا بر اساس حکومت مردم بر مردم ب

گرچه آزادی افراد در زیرمجموعه قانون محترم است. اما آنها آزاد نیستند و  .رد استمندان مدوّن شده، و یا قانون الهی است که فوق این مواآراء اندیشه

 .توانند که یا به قانون احترام بگذارند یا احترام نگذارند. اسالم بیش از هر مکتبی حامی و مدافع چنین آزادی استنمی

کننده و همة های رهایی انسان از قیود مخّرب، مفسد و متوقفدر نظام والیت فقیه، یکی از اصول اساسی، تأمین آزادی برای افراد جامعه و فراهم ساختن زمینه

یت فقیه، مدافع آزادی، بلکه گردد. نظام والها و مبارزه با آنهاست که همان مبارزه برای آزادی افراد جامعه محسوب میموانع حرکت و رشد و جهش انسان

ای باشند که به بهانة آزادیخواهی درصدد سوء استفاده آزادیبخش مردم است، منتهی این آزادی در چارچوبی است که از شرع و عقل خارج نشود. لذا اگر عده

  (248)همان:آزادی استاز آزادی باشند، قطعًا باید جلوی چنین اشخاص گرفته شود و این الزمة سالمت 

شود و قانون زیر پا گذاشته کند چون موجب هرج و مرج در جامعه میطوری که مشخص شد والیت فقیه، آزادی مطلق را قبول ندارد و رد میپس همان

ر آن موجب پذیرد چون در چارچوب شرع و عقل است و عالوه بافتد اما آزادی در محدودة قانون را میشود و مهمتر از همه مصالح جامعه به خطر میمی

 .گردد لذا مصلحت جامعه در آن است که آزادی در محدودة قانون باشدحفظ قانون و جامعه می

حفظ  توان نتیجه گرفت که آزادی در نظریة والیت فقیه جایگاه واالیی دارد بشرط آنکه خارج از عقل و شرع نباشد و عالوه بر آن همیشه مقید بهپس می

 .عه مقدم بر مصلحت فرد استمصلحت جامعه باشد. مصلحت جام

در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است. در حدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. :فرمایندامام خمینی در مورد آزادی می

امام )«.خواهد بگویدهرچه دلش میبرخالف قانون اساسی یک ملت، برخالف قوانین ملت هم قوانین،معنی آزادی این نیست که هرکس برخالف 

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مصداق آزادی سیاسی، آزادی انتخاب است، میزان سازگاری نظریة والیت فقیه با این آزادی سیاسی (535:صحیفه:خمینی

بخشند ولی سؤال این است قیه واجد شرایط را فعلیت میانتخاب ولی فقیه: مردم با انتخاب خود در نظام اسالمی حاکمیت ولی ف:دهیمرا مورد بررسی قرار می

اگر شرایط جامعه طوری باشد که رقیبی برای .واسطه، با واسطهتوانند عمل کنند: بیکه چگونه او را انتخاب کنند؟برای تشخیص ولی فقیه مردم به دو شکل می

شود هل خبره نباشد در این صورت حق حاکمیت وی، با آرای مستقیم مردم اعمال مییک فقیه واجد شرایط وجود نداشته باشد و نیازی به گزارش کارشناسانة ا

ای باشد که تشخیص رهبر ولی اگر شرایط به گونه.واسطه صورت گرفته استو نیاز به اهل خبره نیست مانند پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی که بی

اند، این صورت، حق حاکمیت با انتخاب و تشخیص خبرگان مخصوص که خود نمایندگان مردم دار مشکل باشد و نیاز به کار تخصصی باشد، درصالحیت

توان به آراء عمومی رجوع کرد در تعیین رهبری که شناخت آن مشکل نباشد واال وقتی شناخت رهبری توان نتیجه گرفت، زمانی میشود. پس میاعمال می

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر :ا تعیین کنند. در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی آمده استپیچیده است وظیفة مجلس خبرگان است که رهبری ر

اهلل العظمی امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و انقالب جهانی اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت آیت

ه عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی پذیرفته شدند، تعیین رهبری ب

 کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم بر احکام و موضوعات فقهی با مسایل سیاسی، اجتماعی و یادآوری مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص درو مشورت می

های ناشی از آن مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب کنند... رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همة مسئولیت یکی از صفات

امامت پس همان دالیلی که لزوم (.58، ص 1376علی خاتمی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول، قم: نشر بالغت،  )را بر عهده خواهند داشت...

عصر)عج( را دربرداردنظر امام خمینی همین است که خبرگان با انتخاب مردم کند، عیناً لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولیاز نبوت را اثبات می

ن زمینه امام خمینی در مورد گیرد. و در همییابد و در رأس حکومت قرار میکنند و فقیه دارای شرایط با انتخاب خبرگان والیت مشروع میمشروعیت پیدا می

مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت ]باید[ بدانند که این مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و :فرمایندمجلس خبرگان می

ران بعدها نشود این تقصیر، باید در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جب حفظ استقالل کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه

اند بزرگان، به آنها رأی بدهند و کسانی هم که کنند، که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کردهکنند و آن روزی که اعالم میهمانطوری که اعالم می

انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند، اینطور نباشند که خواهند خودشان میل دارند که رأی بدهند بروند و شرکت بکنند. در آراء آزادند، هر کس را می
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خواهند این کشورها را و ـ خدای نخواسته ـ آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند، شرکت نکردن در این امر مورد آمال آن کسانی است که می

کنم که هر کس به کنم به زن و مرد سفارش میاین جهت من به همه ملت سفارش میکشور اسالمی ما را به انحراف بکشانند و هرچه ذخایر دارند ببرند. از 

شود و انتخاب شده است یعنی، پیشنهاد شده است هر یک را که حد قانونی رسیده است، در این مجلس، در این انتخاب شرکت کند و افرادی که پیشنهاد می

 .(113، ص 17ینی، صحیفه امام، ج امام خم )«خواستند به او رأی بدهند، لکن شرکت کنند.

تواند پس می.ـ ضرورت شرکت در مجلس خبرگان3ـ آزادی در رأی دادن 2ـ اهمیت مجلس خبرگان 1شود از جمله: از فرمایشات امام چند نکته استفاده می

الزم به ذکر .دانندانه ملت و استقالل کشور میفهمید به خاطر کار مجلس خبرگان است که این همه اهمیت دارد و در حقیقت امام، مجلس خبرگان را پشتو

خالصه (.216علیرضا رجالی تهرانی، پیشین، ص  )نویسان گردید.که به معنای کارشناس است، نخستین بار جایگزین عنوان مجلس قانون« خبره»است که عنوان 

گیرد یعنی، مردم، خبرگان د بلکه این انتخاب به صورت غیرمستقیم صورت میتوانند به صورت مستقیم، ولی فقیه تعیین کننگیریم که غالباً مردم نمینتیجه می

توان در دو حوزة حدود اختیارات ولی فقیه: اختیارات ولی فقیه را می.کنندکنند و این خبرگان هستند که ولی فقیه را برای رهبری جامعه تعیین میتعیین می

 :جداگانه بررسی کرد

ه اسالمی باید اختیاراتی داشته ای است. در اصل این که رهبر جامعتیارات ولی فقیه و حاکم اسالمی، یکی از مباحث مهم و ریشهالف ـ حوزة عمومی: مسألة اخ

 .کندباشد، خالفی نیست؛ بلکه به تناسب این که والیت فقیه را مطلق بدانیم یا مقیّد، حدود اختیارات ولی فقیه فرق می

ه فقیه تنها در امور حسبیه والیت داشته و بیش از آن که در محدودة کاری ولی فقیه نیست. مانند تصرّف در اموال یتیم، تصرّف بعضی از علما و فقها، معتقدند ک

منظور از امور حسبیه، اموری است که شارع مقّدس به ترک آنها راضی نیست .شودیاد می« والیت مقید و محدود فقیه»در اموال غایب از این نظریه به عنوان 

 .و حتماً باید انجام شود، و برای انجام آنها شخص خاصی معین شده است

 نتیجه گیری 

رهبر یا ولی مطلقه فقیه اختیارات ائمه اطهار و پیامبر را نظریه ی والیت مطلقه فقیه اکنون در جمهوری اسالمی ایران اجرا می شود همانطور که توضیح دادیم 

به شکل سیاری به جامعه مدنی دارد و شیوه اداره حکومت ائمه به امام زمان می باشند.باتوجه به اینکه دین اسالم توجه بدارد و در زمان غیبت نزدیک ترین فرد 

از ترمز درونی  کامال دموکراتیک اسالمی بوده قطعا ولی فقیه با تاسی از روش معصومین شیوه دموکراسی دینی را اتخاذ نموده و نکته بعدی اینکه ولی فقیه

کسی که  ی برد و همواره خود و احکام سیاسی و غیر سیاسی را در ذیل خداوند ممنان می بیند و همواره می کوشد از احکام خداوند عدول نکند.به طبعبهره م

سی، آنچه گذشت از در ریشه یابی اندیشه ی دموکرا خود را در برابر خداوند می بیند این را می داند خداوند بهترین چیز را برای مردم و جامعه می خواهد.

رای افراد و باالخره آوازه ی بیشتری برخوردار است، امّا چنانچه دموکراسی را به معنای مشارکت مردمی، آزادی انسان ها از ظلم و استبداد، برابری فرصت ها ب

پیش از آن، یعنی زمان بعثت انبیا)علیهم السالم(بازمی اموری بدانیم که در بعضی از تعاریف آمده است، آن گاه ریشه ی دموکراسی واقعی به ظهور اسالم و حتّی 

در تاریخ زیرا ظهور هر یک از پیامبران خدا به منظور دوری نمودن انسان ها از طاغوت و پرستش خدای یکتا، در کمال آزادی، برادری و برابری بود.  ;گردد

ر این خواسته اصرار میورزیدند که آنان بندگی خدا را بپذیرند تا در نتیجه و عوض این مشاهده می کنیم که همه ی انبیا)علیهم السالم( از مردم می خاستند و ب

اور نمی کرد، لکن جوامع بندگی، پیامبران)علیهم السالم( دنیا و آخرت آن ها را آباد نمایند. با آن که کم تر کسی این گفتمان حق طلبانه از فرستادگان خدا را ب

چرا که راهزن های این راه، شیاطین و حکام مستبد، که نمی  ;یهم السالم(جامه ی عمل پوشاندند و به دنبال ایشان به راه افتادنداندکی به این تقاضای انبیا)عل

ظام م السالم( و نتوانستند از حاکمیت خود بر انسان ها چشم بپوشند و نمی خواستند حتی لحظه ای خود انسان ها بر سرنوشت خویش حاکم باشند، با انبیا)علیه

طین و حکام مستبد مردم ساالری واقعی آن ها به مبارزه برمی خاستند و از هر ابزاری برای شکست آن بهره می جستند و متأسفانه باید گفت که غالباً نیز شیا

 پیروز بودند و مردم پیامبران)علیهم السالم( را تنها می گذاشتند! 

یعنی حاکمیت نامشروع، و از آن جا که حاکمیت « طاغوت»است. « طاغوت»فات دارد، حاکمیت استبداد و بنابراین، آنچه با حاکمیت مردم و مردم ساالری منا

روعیت تام خدا و پیامبرانش اساساً مشروع است، پس با حاکمیت خود انسان ها مشکلی ندارد و معقول ترین و پسندیده ترین نوع آن، همین است که از مش

یقی که از هرگونه استبداد و زورگویی خالی است، این جاست. تنها وجه الزم این حاکمیت، تعلیم پذیری مردم و فرآیند پس مردم ساالری حق ;برخوردار است
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چنان که پس از این یادگیری در این جهت است که انسان ها بدانند و بپذیرند که باید در طول اراده ی خداوند متعال اراده کنند، نه در عرض و در مقابل آن. 

ه مردم خواهیم کرد، تنها فرق مهم و اساسی میان دموکراسی های مصطلح امروزی با مردم ساالری دینی نیز همین نکته است که در دموکراسی ها، هر چتبیین 

است، تنها  لکن در جامعه ای که نظام مردم ساالری دینی حاکم ;می خواهند مشروع و معتبر است، خواه در راستای خواست خدا باشد و خواه در برابر آن

داوری در این زمینه نیز «. هر چند خداوند آن گونه خواسته است، ما عکس آن را می طلبیم»زمانی خواست مردم مشروع و پذیرفتنی است که مردم نگویند 

م یا رسول بودند و چه آن هایی که پیش تر به خود مردم واگذار گردیده است. با این بیان روشن شد که همه ی انبیای الهی)علیهم السالم( چه آن هایی که اما

هم السالم( می فقط نبی بودند، خواهان ساالر بودن مردم و حاکمیت آن ها بر سرنوشت خویش بودند. خداوند، در سوره ی شعراء، بارها از قول پیامبران)علی

ولی فقیه به دلیل آگاهی از اسالم واجدالشرایط نکته اشاره کرد که .در آخر باید به این فرماید: ای مردم، پرهیزگاری را پیشه ی خود سازید و از من پیروی کنید

مرکز  نست دموکراسی تنها مفید نمی باشد)نصراهلل سخاوتی؛حکومت داری می باشد و قطعا از عوام نسبت به خودشان تصمیم درست تری می گیرد و باید دا
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