
 

 

 

 

 

 ورت ـمشیگاه اـجای  ـی مقایسـهبررس

 ـیورتـمش ـیوکراسـدم ودینـی ی االرـس ردمـم هـاییـّهدر نظر

 1یرازی ش یعل

 چکیده

  یها قرآ  و از سووا   یاجتماع  یاسوویسوو  یماز مفاه یکیمشووت ب  ع عاتا  

از   یگر، جزء ذاتی ود یاز سوت  .اسو   دیاییسوار  مردم یعمقتّم نظر  ی،نبت

   وآید. از اینیشوما  م ع ی نیزمشوت ت  یدمتکراسو  یعنظر  خشهسوتی   ا کا

  هایع نظر  ینا  ی ماه  تتاندیم یعمفهتم د  هر دو نظر  ینا  یفکم و ک ی ر سو 

مفهتم    حالینها  ا آشووکا تر سووازد. د عجامعع تتسووآ آ  هو سووازوکا  ادا 

  شااختی،ی مشترک اس ، اما از ماظر هست یعمشوت ب اررهع د  هر دو نظر

وجتد   هاهایی ماهتی میا  آ تفاوب  ی،شووااخت انسووا  و  یمعرف  شووااخت

  یسووتیو اومان  یکی تد    یدیتتح تتا ی ا م این تفاوب  خاسووتگاهکع  دا د

 یزاب اسو   ع اختاوا ، تما  پژوهش حاضور کتشویدهدانسو .   یگرید  تد 

 یادشوده و اشوتراکاب دو نظریع  ا از ماظر اندیشومادا  م رر د  این حتزه 

د  پوایوا     . ا تبیین نموایود هواآ از    یو مشوووت ب د  هر    یگواهو جوا  یحتشووور

سار ی های مفهتم مشت ب د  دو نظریع مردم ها و تفاوبجدولی از شباه 

 دیای و دمتکراسی مشت تی ا ائع رردیده اس . 

 واژگان کلیدی

 شااسی، مشت بدیای، دمتکراسی مشت تی، هستی  سار ی مردم
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 مقدمه

ــاح روا  مال  ــاب  م تقتی ــم  مگراح خویش، همواره و در همانس هاح حیات فردح و اجتماعی عرص

انتخاِب    ها در حیات اجتماعی  شــر،ترین آبها  وده اســ . یکی از تهمانتخاب   ترینخویش در پی  ه

 دارح اس .  ورزح و حکوت سیاس   هجاتعم و  م عبارتی انتخاب شیو هچگونگی ادار

یوه تقبال را در تیاب ـش ترین اـس تم، روش دتو راتی   آنچم اتروزه  یـش هاح تختلف حکوتتی داـش

ــ  ـ م از آب ــود¬تیـ م حکوـت  تردم تعبیر   حکوـت  اسـ . اـتا تردم چگوـنم (327 ،1388  : وودیه)  شـ

یو ند  رخویش حکوت توان¬تی تاب  گذریم،   ه نند؟ اگر از ـش تقیم در یوناب  اـس  رپایی دتو راـسی تـس

درنظر گرف   م همگی حکای  از دخال     تواب¬تی راح پاـسخ  م این سوال  سازو ارهاح تتفاوتی را 

اـت اه تفهوم   مـع ایـگ اـل  تردم در حکوـت ، ـج ال تختلف دـخ ـــک د. در اشـ م در اتور حکوتتی دارـن اتـع ـج

 »تشورت« خاص و ویژه اس . 

یاـسی اـس . »تـشورت« روا تـش ود¬تیتـشخ    یـشترگاه  تفهوم آب ینا ی اهم ار   ـس  م  ـش

 ا پود تـشار   ـسیاـسی درهم تنیده اـس . تفهوم تـشورت اگرچم  لی و   تی دتو را  میـشاندتار   یم دان

ــ ، اتا   ــاخ   تواب¬تیانتزاعی اس ــماتی  رد و ش ــداقآب را انی ــکم تا هایی از هاح آب را  م ش

ها تمکن اسـ   ا اجتماع  رشـمرد. این شـیوه هاثیرگذارح تردم در اتر ادارهاح عینی دخال  و ت شـیوه

 دیگر تتفاوت  اشد.   ماح  م جاتعدرنظر گرفتن شرایط  وتی هر واحد سیاسی از جاتعم

اگرچم تا نوب آثار  سیارح در این زتینم  م نگارش درآتده و این حُسنِ گستردگی تنا ع تحقیق را  

ـــید. ـ ا این وجود از  ـ م دنـبال دارد، اـتا ـ م هـماب تیزاب نیز ـ داـع  ـی  پژوهش را ـ م ـچالش خواـهد  شـ

ــوع و البـتم  تواـن¬تیـ ارـهایی ـ م  جمـلم راه د همواره تنبع خالق تحقیق و پژوهش پیراتوب این توضـ

ی و ت الع د،  ررـس وعاتی از این دـس   اـش ایر توـض   م هاح رقیب اـس . ت الع ت بیقی تیاب نظریم  مـس

اجتماع   هد نقاط ـضعف و قوت الگوهاح ادارتوان¬تیهاح تورد  حث تـشورت در نظریم ت بیقی تفهوم

هاح گوناگوب را در این را در  می ،  یفی  و ارزیا ی تحققِ تشـورت عاتهم آشـکار سـازد و نظرورزح

 حوزه  م اشتراک گذارد. 

ی  م خود را  م عرـص یاـس ازو ارهاح ـس م  ماز جملم ـس جهانی   منظر و  م جاتع  هورزح در حوزاندیـش

اررح  عمم عرضـم نموده اـس ، نظریم و نظام تردم  مدر عرصـ فقیم  وری   مدینی تبتنی  ر اندیـشـس

یع اثنی گونم  اـس . این م در  اورهاح  نیادین تـش ی  م ریـش یاـس رح دارد،  ر این اعتقاد   از نظام ـس عـش

ــ   م در تیاب گونم ــی،  هترهاح تختلف نظاماس ــیاس ــهاح س راه را در تحقق   مین  لکم یگانم نقش

نم ـصورح   -ـشکلی واقعی  حکوت  تردم  ر تردم در اختیار دارد؛ و در این تـسیر از ـسازو ار تـشورت  م
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 جوید. یدر راستاح رسیدب  م هدف نهایی خویش  هره ت -و تبلیغاتی  

رب  م  ر سـیاسـی    مدتو راسـی تشـورتی  م عنواب ترورح تتاخر اندیشـ  ماز سـوح دیگر نظری

الود ده اـس ، تی  هـش ار   تردم را در ادارتـشورت  نا نهاده ـش د ـس م تـش یاـس  و اجتماع  م  ه وـش  ـس

لحاظ  می و  یفی  م  ارترین حده تمکن رســـانده،  شـــر را  م لحاظ ســـیاســـی  م  مال حا میه   

  رخویش نائم سازد. 

 م   یاـسیـس  حها م نظام دهایی از این دـس  حیاتی خواهد  وپاـسخ  م پرـسشدر توـضوع تـشورت  

ــ م ـعاـتم  هرهتوظف  یزابـچم ت ــورت در سـ ــورت   یگرـ م عـبارت د  ؟ یرـندگ  اـند از تشـ ـحد و ترز تشـ

ورت عموت  جاـس  ورت   ؟ اـس از اعتبار  رخوردار    حااز چم درجم  ی؟ تـش م از فرایند تـش نتایج حاـص

 هـستند  یجنتا  این  م یبندح م پا   م چم تیزاب توظف  هاح ـسیاـسی؟ و نظام ـسیاـسی ـشهرونداب چیـس 

  یند. نما یاف تتفاوت در  ییهاتختلف، پاسخ هاحیمها تمکن اس  در نظرپرسش ین؟ طبعا ا

 ســاررح  تردم  مها ناظر  ر دو نظریپژوهش حاضــر در پی آب اســ  تا حد اتکاب  م این پرســش

خ دهد.  راح این تنظور ویژگی ورتی پاـس ی تـش ورت را در هر دو  تولفمها و دینی و دتو راـس هاح تـش

تراک تفهوم تـشورت را در لف  و تعنا تیاب این دو  نظریم  م گونم اح ت بیقی  ررـسی نموده، تیزاب اـش

 تردم  مدر نظری  ها،ها و تعیهن  ارزتر اندیشــمترورح در حد اتکاب هویدا ســازد.  راح دق   یشــتر گزاره

ــاررح ــده  و  خمینیام هاح اتدینی  ر آراء و دیدگاه  س ــورتی  ر الگوح ارائم ش ــی تش در دتو راس

 شناس تعاصر آلمانی تا ید شده اس . توسط یورگن ها رتاس جاتعم

 تبیین نظری مفاهیم پژوهش

در سـم تفهوم  لیدح    تواب¬تیعمده تفاهیمی را  م این نوشـتار نیازتند تبیین و توضـیم آب اسـ ، 

هاح فهم و نیز خود تفهوم تشــورت  م یکی از  لیدوا هدینی، دتو راســی تشــورتی   ســاررح تردم

 دتو راـسی اـس  خالـصم نمود.  ر این اـساس ـضمن تبیین و توـضیم این ـسم تفهوم، تراد از  م   ماندیـش

 ها در این پژوهش نیز هویدا خواهد گش .   ارگیرح آب

 الف. مشورت:

   «deliberation» تفهوم   رب  ا  میش اسالم  ا تفهوم »شورا« و در اند یاسی م در فقم س  «»تشورت 

ناختم  ود¬تیـش یاـسی  م م، یکی از تفاهیم  لیدح در اندیـشـش مار تیـس  ی فارـس در  تـشورت   هوا  آید.  ـش

ـــگال   نـکاش  ـ م ــتن،  گریـکدی  ـ ا  دبـی ردب، سـ ــور  ردب، روح و ـتد یر خواسـ ا  زدب  حرو، شـ و   هم  ـ 

  م تفهوم نیآ ـسفورد ا وا گاب فرهنگ در(. 20976، 13،  1377دهخدا، ) اـس تعنا ـشده  پرـسیـصالا
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رلم   ی  راتوبیپ  ی ررـس و ق، تأتم، گفتگو،  حثیدق  مت الع حتعنا فورد) اـس   آتده  تـس ،  2008  : آ ـس

   ی  م دبیرـس  ح را  یرـسم متباحث و  یزنیرا حتعنا   م  وا گاب نیا  زین جی مبر  لغ  فرهنگ در(.  378

ــم ــوع  در میتا ــده آورده  خاص  یتوض ــ  ش  در(.  Cambridge Dictionary, 2008, 369) اس

  گر، ضـمنیکدی  ا  افراد   ردب  صـحب  و  گفتن سـخن  حتعنا  در  تشـورت   هرنگمن، وا   لغ  فرهنگ

ــ ــتاب  از دور  م و  قیدق  مت الع و  ی ررس ــوع، در  یزدگش ــم ییگردهما  توض ــ   رفتم  ار  م یرس  اس

(Longman Dictionary, 1998, 340 .)  

چنانچم  را ب در  تاب تفردات خود »شـــور« را در لغ   م تعناح خارا ســـاختن گرفتم اســـ ؛

فهانی  تخراا نمودم )را ب اـص ور  ردم، یعنی آب را از  ندو اـس م را ـش ود تن عـس   :هنگاتی  م گفتم ـش

ــاب العرب آب را  م تعناح  م ، یارح  560، 1 ــ  (. همچنین ا ن تنظور در لس و راهنمایی گرفتم اس

 (. 434، 4  : تنظور)ا ن

اند  م در هر صــورت از تعانی یادشــده، عمق  رخی نیز تعناح عرضــم  ردب را  راح آب آورده

 (. 116، 1396  : تعناح شورا و تشورت  تبیین خیر از شر و نی  از  د اس  )تیراحمدح

 دینی: ساالری ب. مردم

دارد    اـشاره حکوت  و اـس یـس  معرـص  در  عمیـش اـسالم  حـساز نظام  هویـش  م، دینی ـساررح تردم  مینظر

 ســازو ار   نی ارآتدتر یتدعی  وده، اله  حا م  یریتد و   یتحور  ح ودیتوح ینی جهاب   ر یتبتن  م

. این نظریم فارغ اس ( یعمل  حکم /  ع یشر)  یاسالت حدئولو  یا میپا  ر جاتعم حتعنو و  حتاد هادار

ســیش شــده توســط  النبی و حکوت  اســالتی تأزتاب و تکاب، ریشــم در تدینماز حاــر در چارچوب 

ــد. از این  ه؛ هرچند  م  لیدوا  دارد پیاتبر ــخن از   آب تتاخر  اش ــاررح   تردمرو هنگاتی  م س س

یاـس  و حکوت   م تیاب تی دینی ط ـس الم در جهاب تعاصـر   صـدر علوحِ  و نبوحآید،  ـس اـس

 اس . 

اس اتام  ر،  ر این     م  ینیخم ر همین اـس یعم در دوراب تعاـص ی ـش یاـس م ـس عنواب احیاگر اندیـش

ــ   م چوب جاتع ــلماب  م اور اس ــالتی و عموم تردم تس ــات و  نونی، اس ــاس اند، حف  تووتاب احس

ـساررح  تردمرو حکوت  اـسالتی در چارچوب   اـس ؛ از این عقالنی  اـسالتی جاتعم رزم و ـضرورح

د  ود. این حکوت  در قالب نظام جمهورح اـسالتی هم تن بق  ا اـصول قا م فهم و درک خواه دینی

 (. 17، 1385  : گوح تقتییات زتاب )اناارحاسالم اس ، هم پاسخ
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 ج. دموکراسی مشورتی:

 ح گرید تعانی  م  م اسـ   «Deliberative Democracy» تعادل فارسـی،  یتشـورت   یدتو راسـ

(  122،  1384  : یا انیخ  حنوروز)اح  تشـاورهو   (101،  1389  : حآشـور)  نظرخواهانمی  دتو راسـ همچوب

ده  ترجمم زین م تی  یدتو راـس از  یم، نوعینظر نیا .  اـس ـش رورت   ردر آب   م نمایدرا عرـض تأتم،    ـض

 اـس    ـشده  یطراح اجماعاح از گونم  م  مین ح را  ـشده، دیتا   توافق   م دبیرـس ح را  وگو  گف  و  حث

 (. 98 و 97، 1391 :  یپا)  سازدیت  رخوردار  آتره قدرت   از را  اتخاذشده میتام  م

ــ  از فیتعار  ی رخ  در  اگرچم ــر،  یدتو راس ــورت  از عنا  ار اب  از و  فیتعر  از یجزئ م عنواب   تش

  ؛تشـورت در دتو راسـی تشـورتی را جایگاهی دیگر اسـ   ، اتاشـود¬تیدتو راسـی نام  رده  تحقق

 هد، نم نیت  تـشورت عنـار   ر  را  نظام ـسیاـسی  هی و ـشالوددتو راـس  ناح ـسنگ  مینظر  نیا  اـساـساً چرا م

 تقلیم دهد.    یدتو رات  ندیفرا در  ارهاعواتم و راه از یک م ی را آب صرفاً  اینکم

دتو راســی و تشــار     مد گویاح نوع نگاه تتفاوت او  م تقولتوان¬تیاین ســخن ها رتاس نیز  

رف صــورت دتو راتی  داشــتن ســیاســی  اشــد؛ نگاهی  م  می  و  یفی  را  ا هم تی  یند و صــِ

ــی نمینظام ــی، او را راض ــیاس ــترده نماید: » م تیزانی  م پایمهاح س ــار   گس هاح اجتماعی تش

ظ تیـموب از هاح دتو راتی   م  م لحاظ شـکم درسـ  هسـتند،  م لحاریزد، حتی تاـمیمفروتی

 (. 119، 1392  : شوند« )ها رتاساعتبار خالی تی

  ی اس ،  رداشت   یا یارز  قا م تدرب  دوراب  مـشیاند  تداوم  در حنظر لحاظ   م   م  یتـشورت   یدتو راـس

  ارائم   تعاصـر دوراب  در عقم  از  تتفاوت   در ی و فهم حتبنا   ر  م  دآییت  شـمار م  یدتو راسـ  از  خاص

 ش یدایپ  ، حاصــمیتشــورت  عقم و  تشــورت   ر دیتا   م توجم  ا  تواب¬تی  را مینظر  نیا. اســ  شــده

ــورت  عـقم تفهوم   حهادهم  در(  حو ر و ی انت  حا زار عقم  تـقا م در)  یارتـباط   ـیعقالن هـماب ایـ  یتشـ

 (. 194و193، 1393  : حراحمدیت) دانس  ریاخ

 تشـورت، توجب  و  تأتهم ندیفرآ  م اسـ   آب   ر  یتشـورت   یدتو راسـ  در  حنظر  اور ی ل  طور  م

 و   تردهیـسنج و  وند،  اراترـشیت  گرفتم  قیطر  نیا از  م  یمات یتـام. ـشود¬تی  مات یتـام   یفی   هبودِ

  آورد  شمار م  تشورت   حا زارها  هزتر  در را میذ تجاتع  تواب¬تی  اتروزه.  ترندل قبو قا م  یاخالق نظر از

ــداق  ی رخ  در  م ــ  تحقق توارد، تاـ ــهرونداب، گردهما حداور  حهار یه:  دانیدتو راسـ   حاهییشـ

ــم  ـقدرت   از   رخوردار  ینترنتیا  ـخاص، جواتع  اتور   ر  تتمر ز  حاـهه، گرویعموت  طور   ـ م و  حرگییمتاـ

 (. 98 و 97، 1391 :  یپا) حفری  حاهاهدادگ در تنافم ر یژه، هیو

هاح تردم را تتـشکم از افرادح تجزا و تنف  از الگوح تـشورتی  رخالف لیبرال دتو راـسی، توده
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ند؛  لکم تردم را    یند  م  ا هم پیراتوب تنافع خویش  م توافقیکدیگر نمی یده  اـش نظرهایی تعین رـس

جم اجتماعی تی ی وحدت و یگانگی خود را آحاد ی  جمع واحد و تنـس یاـس تر  نش ـس  یند  م در  ـس

مایند ناجتماعی ســـیاســـی اعمال تی  مگرفتی  شـــکمخویش را  ر وضـــع  هتعمیق  خشـــیده و اراد

 (. 17، 1379  : )تحمودیاب

 دینیساالری  مردمجایگاه مشورت در  

اً تـشورت در نظام ـسیاـسی اـسالم جایگاهی ویژه  رخوردار اـس . چنانچم ـسوره اـس  م اح از ـسور تبار اـس

وح خداوند تتعال  م این نام نام ده اـس . تیرزاقرآب  ریم از ـس ح نایینی در اثر تعروف خود  گذارح ـش

التیم و  لکم در جمیع  الملهم« تیارتهم و تنزیم»تنبیم ل ن  اـس د: »علی  م حال رجوع حقیق  ـس نویـس

نوعیم،  دوب هیچ تزی   راح   مـشرایع و ادیاب،  م  اب اتان  و وری  احد تـشتر ین در حقوق تـشتر 

 خواهانم و قهر و  نم، تحکم و دل شـخ  تتاـدح، و تحدودی  تتتاـدحن آب  م تتاـرفن تسـتبدا

 (. 101، 1387  : ارتکاب نداشتن، از اظهر ضروریات دین اسالم تاس ن« )نایینی

اـ  ــورا ـ م تـث ــوص الزام تقیـهد ـ م شـ  م  ر وجوب ـنم ـندب در تقوـل  ماترح الهی و درـل  آـی  مدر خاـ

اند )رک:  ودههاح گوناگوب ارائم نمنظراب اســالتی توضــیحات  ســیار و اســتدرل تشــورت، صــاحب

 (. 116-120، 1396  : تیراحمدح

ورت را در اندیـش  متقول مریـش التی تی متـش وجو  رد. خداوند در     ایـس  در قرآب  ریم جـس اـس

هاح قرآب  م این تفهوم اشـــاره نموده و در  رخی آیات نیز  داب اتر  آیات تختلف ذیم  یاب داســـتاب

نمم اشــاره نمود  م از   هســور  32 م م آی  تواب¬تیاح از تورد نخســ  فرتوده اســ .  م عنواب نمونم

طم  م از   هســور  62 مو یا آی گوید؛ســبا  ا ســراب و  زرگاب  شــور خویش ســخن تی  متشــورت تلک

خن گفتم اـس ؛ همچنین آی ورت در در ار فرعوب ـس ور  233 متـش وهر   هـس ورت زب و ـش  قره  م از تـش

خن  م تیاب ریف مآورد. در دو آیتی در اتور خانوادگی ـس ورح،    مـش ورح  ینهم« )ـش ( و 38»و اترهم ـش

ــاورهم فی ــورا تورد تا ید قرار گرفتم   ( نیز  م159عمراب،   ارتر« )آل  »ش ــتقیم »اتر«  م ش طور تس

 اس .  

ــ   م روال خداوند در قرآب  منکت ــ   م اگر  رزم  م ذ ر در اینجا آب اس ــورت اس  ریم  دین ص

ــلم  عد از نقم یا در آیات دیگر اعالم نظر نموده و ت لبی را نقم فرت ود  م تورد قبول او نبود،  الفاص

ــالا تی ا اصـ ال هنـگاتی ـ م قرآبآب را رد ـی د.  راح تـث اـی ــرت     ریم دـعاحنـم   راح   ا راهیمحیـ

ـــلم تیفرزـنداب خویش در اتر ورـی  را نـقم تی فرـتاـید ـ م عـهد و تیـثاق ـتا ـ م ـظالـماب  ـند،  الـفاصـ
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رو هنگاتی  م قرآب  ریم  راح تثال تـشورت نمودب تلکم ـسبا  ا اطرافیاب خویش را   . از اینرـسدنمی

ریفم اتخاذ نمینقم تی ایر آیات ـش عی علیم آب در اداتم یا در ـس د  م تعناح توان¬تی ند، نماید و توـض

 تشورت از سوح خداوند  اشد.   متایید تسرل

نکاتی حیاتی   تواب¬تیدینی    ســارر  در قاتوس نظام تردم  اتا در اینجا در تبیین جایگاه تشــورت 

 را  رشمرد:  

یا د.  نا راین در  اینکم تـشورت ـصرفاً در چارچوب قانوب ـشریع  هوی  و تـشروعی  تی نخست 

الهی قا م  تا ع قانوب الهی اـس  و اراده همم افراد فقط در چارچوب اراده اینجا تـشورت ت لق نیـس ؛

  قبول اس . 

دخال  نظر عاتم در اصــم تعیین   هقاعد  تواب¬میآنکم از اتر خداوند  م تشــورت  ا تردم، ن دوم

 م عنواب رهبر الهی از سوح خداوند تناوب گردید،   ا استنباط  رد؛ چرا  م اول پیاتبرحا م اسالتی ر

 (. 106، 1391 : سپش  م تشورت و نظرخواهی از تردم اتر شد )خادتی

الفراغ اســ ؛ یعنی آنجا  م تن قم    ورت وجود ندارد. حی م تشــورت،اینکم در حکم، تشــ ستوم

ـشارع تقدس  م ـصراح  حکمی نداده و خ ی ـصریم در تبیین دقیق تـاادیق ترـسیم ننموده؛ چنانچم 

ماکان لمومن و المومنه اذا قضی اهلل و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من فرتاید: »قرآب  ریم تی

ــرورح ندارد؛ و یا  م  (. 36« )احزاب،  امرهم ــورت عموتی  ا  شــف حقیق  را  م ض چهارم اینکم تش

ــد دیگرح همچوب اـهداف تر یتی ـیا   ــود و تـقاصـ ــ  ـ ا چنین ـهدفی انـجام نشـ تعبیر دیگر تمکن اسـ

التی از  د. پنجم آنکم حا م اـس ورت  اـش لی از تـش ود اـص ی یا تجمیع قواح دفاعی و  یره تقـا انگیزـش

ف  م تشــورت  ا تردم اســ . شــشــم اینکم طرف تشــورت فقط جاتعم جانب پروردگار تأتور و توظ 

چم  ازگـش  ـضمیر »هُم« در هر دو آیم تورد  حث  م »توتناب« اـس ؛ نم ـسایراب.  چناب ایمانی اـس ؛

شــود  م هیچ قشــر و گروه و طبقم خاصــی  م عنواب ¬اتا از دل تورد اخیر، نکتم هفتم اســتنباط تی

تواند  یرانحاـارح و عام  ودب تشـورت را  م ¬اند و این تینشـده  تخاطباب تشـورت پیاتبر  رگزیده

 توتناب نوید دهد. 

اتر تـسلمین اـس ؛  نا راین تـشخی   هـشتم اینکم تـشورت اـسالتی، تح  داورح و قـیاوت ولی

اخیر   هگزار  مـشده، حا م. نتیج  اوـس  و نظر وح  ر نظر تـشورتی ارائم  متـالح  و تـامیم نهایی وظیف

  م توجم ندارد؛ و از ســوح دیگر  ســی در اثر ارائ  مســو راح ا ثری  لزوتاً وجهاز ی آب اســ   م 

لمین پیدا نمیتـشورت، حقی  ر حکوت  اـسالتی و ولی  م عبداهلل  ن عباس   اتام علی  ند. اتر تـس
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(؛ » ر تو  اد  م 428،  8،  1409  :« )حرعاتلیعلیک ان تشییر علی ااذا االتکک ااعننیفرتاید: »تی

ــایقم نکنی، ولی هنگاتی  م  رخالف روح تو رفتار نمودم از  از ا راز نظر و اظهار روح خود  ر تن تیـ

 تن پیروح  ن«. 

( قائم  م وجوب تبعی  حا م 108،  1421، :الدیناگرچم تعدودح از اندیشــمنداب )رک: شــمش 

اح اختالفی و نیازتند  حثی  م تســرلم ین اتر دســ اند، اتا ااســالتی از نظر تشــورتی تردم شــده

 اجتهادح اس ؛ و طبعا از چارچوب پژوهش حاضر، خارا. 

و آب اینکم اگرچم اتر  م تشورت  ا توتناب  م شکم     م نهمین نکتم پم زد؛  تواب¬تیجا   از همین

و اذا  » حا م الهی اـس :   هگیرح، فردح و ـصرفاً  رعهد« اتا تـامیماالمرو شیاورهم ایجمعی ـشده: »

»عزت َ« فعم تفرد اســ  و  شــود¬تی(. چنانچم تالحظم 159عمراب،   « )آل عزمتَ اکوکل علی اهلل

گیرح دارد.  م عبارتی روا توحیدح حا م  ر احکام م فردح پیاتبر )تعاــوم( در تاــمیماشــاره  م عز

اـسالتی    مدهد: حر   از  ثرت  م وحدت. در واقع اعـیاح جاتعاـسالتی در اینجا نیز خود را نـشاب تی

ــمیم النبی  »  نمایند: گیرح را  م حا م الهی واگذار تی ا ایماب خویش  م خداوند و پیاتبرش، اختیار تا

رولی  تبعی  تح  از حا م الهی را  م  هاح نیم  م 6« )احزاب،  اولی بالمومنین من انتسیهم (؛ و تـس

ــوند: »دار تیحـیات جاوید عهده (.  24« )انفال،  اسیییکویبوا هلل و للرسیییود اذا لعاکم لما ی ییکمشـ

ــ چم از   عد دنیوح و چم تخای  تامیم  م حا م، از آب روح  م وح تسرول تامیمات اتخاذ شده 

ــ خواهد  ود نیز، تقتیاح عقم اس . تن قی نیس   م تامیم را دیگراب  گیرند و  از تنظر اخروح ــ

رح چنین حکم تی ود. عقم  ـش اب  ازخواـس  ـش میم ایـش ی تنها فرد دیگرح  ا   تـا  ند  م هر  ـس

 تسرول آب تامیمی اس   م خود اتخاذ  رده  اشد. 

اتر اســ .  م عبارتی   توضــوع تورد تشــورت  رعهده ولیدهم اینکم حی م و حدود و تشــخی  

ــی نمی ــوعی خاص و یا تعیین حدود و ثغور آب نماید؛  ¬ س ــورت در توض تواند او را وادار  م اخذ تش

  تواند او را از این توهب  الهی تنع و تحروم  ند. تاستنادش  م چیس ؟ن¬ م  سی نمیهمچناب

قرار دادب تردم تکلیفی اس  الهی  ر دوش ولی اتر تسلمین و  م تورد تـشورت  یازدهم، همچناب

گونم نیز تکلیفی تتناظر  ا آب  ر دوش توتناب   شــده از ســوح شــارع  راح تردم، هماب حقی وضــع

ورت نمود، ا ا ننمایند.  نا راین تردم   وعی طلب تـش التی در توـض خواهد  ود؛ و آب اینکم اگر حا م اـس

هاـس  و تختار در اـستیفاح آب، از این حق چـشم  پوشند. این نکتم را حق آب ایـس   م عذر اینکم  نمی
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رعی ترتبط دانـس   م روح دادب در همم ¬تی التی  انتخا ات تواب  ا این فتواح ـش ها در جمهورح اـس

و هم از نگاه رهبرح نظام اســالتی تشــمول حکم وجوب اســ . اســتناد   هم از تنظر اتام خمینی

 اهللشاءخواهد. اب تی

دوازدهم اینکم تشـورت دادب و تشـورت گرفتن در حکوت  اسـالتی ت ا ق  ا فتواح تذ ور، در  

عبادات، نیازتند قـاد قر   در   مرو  م ـسیاق همنخـس  تعبهد اـس  و ناظر  م اداح تکلیف؛ از این موهل

 نی   وده،  اید  ا هدف اطاع  از فرتاب الهی و جلب رضای  و خشنودح او انجام پذیرد. 

ســیزدهم اینکم در تشــورت دادب  م حا م الهی تردم  اید حدا ثر تالش خویش را  نمایند و از 

جویند؛ چرا م   هاســ   هره هترین تشــورت تمکن  م در اســت اع  آب  متمام تواب خویش  راح ارائ

مول این آی بیم اهلل و تـش التی نیز خود نوعی جهاد فی ـس ورت دادب  م حا م اـس ریفم خواهد   متـش ـش

 (. 78« )حج، و جاهدوا ای اهلل حّق جهالهود: » 

ورت در آی ریفم  مچهاردهم آنکم تـش یاق آیم،    هعمراب  ا در نظر گرفتن وا  آل   159ـش »ارتر« و ـس

الم عموتی و اجتماعی اـس  )طباطبایی ایر جنبم87،  1376  : ناظر  م تد یر اتور عاتم و تـا هاح  ( و ـس

 گیرد. اتور تردم را در ر نمی

ــورت حا م ترین آبنکتم  م یکی از تهم پانزدهم ــارع تقدس  م تش ــ ، آنکم اتر ش ها نیز هس

وم اً تعـا خـا تناد  اـسالتی )تـش احب علم اولین و آخرین تاـس   م تـشرف  ر همم خلق  اـس  و ـص

نفش،  ها، توجد عزت ....ن(  ا تردم، ناظر  م اتر تر ی  تردم اسـ . طرف تشـورت قرار گرفتن انسـاب

ی  و  خـا د ـش رلم را از  اررفتن روحیم آبرـش د و تعالی عقلی و ایمانی. این تـس هاـس   م تبع آب، رـش

 رح، رـشد، ارتقاء  رات  انـسانی در پرتو عبودی   تواب نگریـس   م اـساـساً هدای  و راه¬این زوایم تی

ترین وظیفم  ها  م سعادت دنیا و آخرت، هدف اصلی حکوت  اسالتی و تبعاً تهمالهی و رساندب انساب

التی  م مار تیحا م اـس آید و یکی از ا زارهاح  لیدح در تحقق این اتر، دخال  دادب تردم در اتور  ـش

میم تناد: هدف حکوت  و حوزه تـا ورت اـس . تنیاز  م اـس ازح و تدیری  جاتعم از طریق فرایند تـش ـس

 اسالتی، تر ی  تردم اس ن

 جایگاه مشورت در دموکراسی مشورتی

ارر تبلور تردم  هو نحو  یاـسیـس گیرحیمتـام  فرایند  هیرنددر رگ  ی،تـشورت   یدتو راـستـشورت در    ح ـس

  . (59، 1394  :)شیرازح اس  یاجتماع  یرینز هاحیمدر ر

 در  افراد  هـشر   گسترد  تأ ید  ر  ،  الباًیدتو رات   حهانظام  اـشکال  ریـسا در  تـشار   از  حث  در
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  ی دتو راسـ  در  اتا ،اسـ  یحز  ای  یعموت حریگمیتاـم معرصـ در  حیـور  اشـکال   سـایر  ای  انتخا ات 

ورت  ار    ر  عالوه  یتـش رلم  م تـش مار م  ی مه  تهم اتا  احتـس ار    یفید،  آییت  ـش م یتاـم و تـش

ــ    ـیعـنا  تورد   ـیـ ا  ـ م  زین  حریگ   اـخذ  ـندی ، فراـیدتو رات  نـظام  از  الگو  نیا در  گرید  عـبارت   ـ م.  اسـ

م وع میتـا ورت  و گفتگو و  حث اح اززهیند، آتیفرا  نیا. دارد ی حیاتیتیتوـض  م جینت  م دبیرـس تا  تـش

نگرش تـشورتی  ر این نکتم تا ید دارد  م   . اـس   نندگاب ـشر   مهم  ینـسب  مدـس  اقناعِ و یجمع

ها و عالیق ـشهرونداب  هاح جمعی  اید از راه تـشورت انجام ـشود و تنها همـسو  ودب  ا خواـستمانتخاب 

 (. 214، 1382 : ند ) وهن فای  نمی

 شود. تشار  تشورت در دتو راسی تشورتی  م عنواب فرایندح تجمیعی از استدرل شناختم تی

هاح خود را  م تنظور رســیدب  م ی  تاــمیم پیشــنهادات و طرا نندگاب  اید دریم، اســتدررت،  

ـــتدرل  یگر  مهاح دعموتی ارائم دهـند. اگر این فرایـند  دوب تـحدودی  ها اتـفاق افـتد،  م جز قوت اسـ

ــتند،  لکم از نق می  توافق عقالنی تنجر تی ــود  م در آب تاــمیمات نم تنها تشــروع هس نظر  ش

ــ :   ــتم اس ــرای ی نیز وا س ــواب خواهند  ود. این تهم  م ش ــالا و ص   -1دیدگاه اخالقی نیز  م ص

ها دفاع ها را  یاب  رده و از آبند آبتوان¬تیها،  اورها و ترجیحات خود را دارند و شـــهرونداب ارزش

ــدت، رده -2 نـند.   ــارـ    نـندـگاب از تنظر شـ  ـندح ترجیـحات و عـقاـیدح ـ م همگی در جـه  تشـ

تند، تتنوع خواهند  ود  تدررت هـس  م جاح اینکم   -  ا احترام  م اهمی  تنافع عموتی -عقالنی  اـس

رفا ند.   ـص تم  اـش ی خود داـش خـا ی ـش یاـس تراتژی   ا انگیزه اتیال ـس ار   اـس پش از این  - 3ی  تـش

د و ت لوب  اـی ات، عـق د، ـی  تجمیع عقالنی از ترجیـح اق تیفرایـن ا اتـف د )ـه  ,García Alonsoافـت

2013, 192 & 193 .) 

ــاًگف   م    تواب¬تی دین ترتیب   ــاس ــار   دائم  می رپا در اینجا  حکوت   اس تردم در    می عاتتش

ورت  را  یزنیرا م ین م  هتر  یدبرـس  حو تـش ی و عمم ـس  حتقدتات  را یدو تمه یمات حال  از تـا یاـس

فیاح تشورتی آرتانی  م اختالفات را از طریق    .(144 ،1394  :)شیرازح شود¬تی نا  یاجتماع ساتاب

لـسلم تراتب قدرت و تنها   قواح عقالنی و  اتال  م دور از هرگونم اجبار، قهر اـض رار، تاثیرات تنفی ـس

اح آزاد و  ا  لب تدرل حم و فاـم تی مدر فـی ،  1393 :و نوذرح  95،  1390 :نماید )پیوزحعقم و اـس

139 .) 

دتو راـسی تـشورتی تفهوم روند تـشورتیِ آرتانی را در   ن خویش نهفتم دارد  م الگویی انتزاعی  

ورتیِ آرتانی، ی  عاتم توجیم ورت اـس . روند تـش اس آب، اجتماع ع ه نند از تـش ام اـس   م  ر اـس

ارح ) اهیم خودتخـت م تـف ( گره خورده common good( و خیر عموتی )autonomyدتو راتـی  ـ 
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ها رتاس، در تشــورت آرتانی »هیچ قدرتی جز قدرت اســتدرل   م(.  م گفت208،  1382 :اســ  ) وهن

 (. 214، 1382؛  م نقم از  وهن،  Habermas, 1975, 108« )شود¬میاعمال ن

ی،ـس ی از اجتماع  ح حث آزاد و تبادل نظر در فیـا  اینجا  در   هاح گیرحیمتاـم یاصـل  مینزت  یاـس

ــروع  ـی عقالن  یزابت  رو ین. از اآوردیرا فراهم ت  ـی دتو رات  ب آب، تشـ اـق ــم  ـی و تتـع احیمتاـ   ـه

  گیرح یم م  حث و تـام  اـس  یی ودب فـیاآزاد،  را ر و تنـافانم   ی،عقالن  یزابوا ـستم  م ت  ی،اجتماع

ــورت پذ ــ  )رک یرفتمدر آب ص پش از توافق جمعی در انتخاب حا ماب و  (. Benhabib  ,1996:  اس

ی و تدوین قوانین ادار یاـس اختارها و نهادهاح اجتماعی و ـس جاتعم نیز از   هتعیین چارچوب حکمرانی، ـس

اتاب  راه تـشورت و تفاهمم  م ود¬تیـس الم اجتماعی  مو هم ـش آنچم  م  م خیر عموتی و تنافع و تـا

(،  209،  1388  :د ـسر رآورده )ـسالتیتوان¬تیی حکوت  تر وط اـس ، تنها از فرایند و ـسازو ار تـشورت 

 نماید. در فیاح عموتیِ تتکی  م  نش ارتباطی و عقالنی  تشورتی،  سب تشروعی   

   یعقالن»  هدیا  و ر،  حا زار  یعقالن  و  ان  حفرد  یعقالن از گذر  ا  یتـشورت   یدتو راـس  مینظر

د«  ـس یز جهاب»  در  م  یعقالن از نوع  نیا.  دینمایت  ت را را«  یارتباط  م  و ا دییت نموه و رـش  حاـص

آید تی ـشمار م  یتـشورت   یدتو راـس یاـصل ر ن اـس ، ـس یز جهاب حاعـیا ابیت«  یارتباط   نش» آب

  ، این حوزه همچوب جاب رالز  نظراب ـصاحب ی رخ  مگفت  م(؛ و حتی  9،  1395  :نژاد و ـشیرازح )ـساداتی

ــورتی   ــتباه و  خ ا از  اتاب  درچنین تش ــ   اش عقالنی  ارتباطی، توجد  نش   (. 416  ،1972 :رالز) اس

ـــیدب ـ م نوعی ادراک عقالنی و توافق   ــ .  نش ارتـباطی  یرا زارح  وده، ـ م دنـبال رسـ ارتـباطی اسـ

(. در اینجاـس   م 300،  1385 :دوجانبم )یا چند جانبم( اـس  و  ا هرگونم ـسل م ـسر ـستیز دارد ) رایب

هم  ا تفاهمم و درک  .  نش ارتباطی از طریق ز اب، آبشــود¬تیســتم   حث ز اب و  ار رد آب  رج

ود¬تیتتقا م ایجاد  ول حا م  ر ز اب و فرایند تولید  الم  ـش ف اـص ؛ و ها رتاس همواره  م دنبال  ـش

 ( تا  تواند  نش ارتباطی را  هتر تحلیم و تبیین نماید. 35و  34، 1393  :اس  )ها رتاس

( و عملی از پیش نهفتم در اشـکال ارتباطی و cognitiveتی ) وشـد شـرایط شـناخها رتاس تی

ــ  را تبیین نـماـید )فی (. ـ اور 221، 1386  :تـعاـتم اجتـماعی ـ م تتوـجم فهم تتـقاـ م طرفین گفتگو اسـ

تم  مواـس م در عرـصها رتاس  ر این اـس   م ارتباط آزاد و  ی ابعموتی، خواـس تین انـس ها را هاح راـس

ــونده  آشــکار تی ــازد. ش تند  م یکدیگر، از تفروضــات  ح آرتانی و  اتالً عقالنی و عالقماو گویندهس

ــیرازح تدنی و  معموتی چیزح  یر از جاتع ه(. وح  اور دارد  م حوز152،  1394  : ها رتاس اســ  )ش

(. یا او تعتقد اســ   م تشــورت همگانی تنها در فیــاح عموتی 10،  1384  : دول  اســ  )اناــارح

ازد. راولز در این زتینم توان¬تی ورت تدنظر دارد تحقق ـس ورتی از تـش ی تـش د تعنایی را  م دتو راـس
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 (. 203، 1390  : نویسد  م تشورت عموتی  اید از آف  پول آزاد گردد )راولزتی

ــم ــاح عموتی« در اندیش ــم تفکی  تیاب دو حوزه عموتی و   خلق تفهوم »فی ها رتاس، حاص

 Lifeزیـس  )(  م جهاب  116،  1388روا ط عاطفی و خانوادگی( اـس  )تیرـسپاـسی:    خـاوـصی )حوزه

Worldگیرح دتو راسی تشورتی اس . دهد و  ستر شکم( ها رتاسی را شکم تی  

شـهرونداب صـحب    ممتسـائم عموتی و تشـترک تیاب ه  هعموتی همم  اید تنها در ار  هدر حوز

وگو نیز  اید حتماً عقالنی و اسـتدرلی  اشـد.  م عبارتی    نند. دیگر اینکم شـکم و تحتواح این گف 

وگوح عموتی    نندگاب در این گف  فیاح عموتی جاح تحری  احساسات نیس . همچنین شر  

راد  را ر  ا هم  م تباحثم  نـشینند.  ـساب اف ها و تمایزات یکدیگر را نادیده انگارند و  م اید تماتی تفاوت 

رایط گف  مار تیوگو  م این  را رح جزو ـش ارح و   هآید  م حوزـش تر تکوهب آب اـس  )انـا عموتی  ـس

 (. 110و  109، 1393  : اسالنی

عی   التی ایده اره تیIdeal speech situationآل« )همچنین او  م تفهوم »وـض  ند  م ( اـش

هاح  سـاخ  مآل در همگیرد. وضـعی   التی ایدهتی  هم صـددرصـد شـکمدر آب ارتباط  اتم و تفا

حقیق  ) م تعناح عرفی نم قدســی(   م التی  القوه وجود دارد؛ و  الم اســاســاً  م ســوح اندیشــ

اختالفات و تنازعات  م دور از هرگونم اجبار و  مآل، همگیرح ـشده اـس . در وـضعی   التی ایدهجه 

م  رفاً از طریق ارتباط، گفتگو و تفاهم حم و فـا کلی  اتالً عقالنی، ـص ود¬تی م ـش و درک وح از  ـش

 (. 224-226، 1383  : پیوندد ) شیریمجهاب و زندگی  م واقعی  تی

ورتی  ر تفهوم اجماع ت  ی تـش ورت در دتو راـس ا یدح ویژه دارد. در  ها رتاس در تبیین فرایند تـش

حقوقی  توانند در پرتو گفتگو و تـشورت عقالنی   ماند  م تماتی اعـیاح جاتعواقع تنها قوانینی تـشروع

 (. 162، 1395  : در خاوص آب  م توافق همگانی و اجماع  رسند )فینالیسوب

  اب تو¬تینماید را  وجم  الب آب تا لویی  م دتو راسـی تشـورتی از فیـاح تشـورت ترسـیم تی

نقادانم  م وضــع توجود و خلق  میورگن ها رتاس در هدف او از هجم متا عی از شــخاــی  و روحی

نقد درک پوزیتویســتی و  م تبع آب    مجدید آرتانی فراروح  شــر دانســ . رویکردح  م  رپای  مجاتع

ــکننده از جهاب اجتماعی  نا  ــود¬تیا زارح، تـکانیکی و شـ ــاب شـ تدارانم و و  م  ای  اخالقی، انسـ

  ند را از این تنظر  اید نگریس . خواهانم اس . فیاح تشورتی  م وح تاویر تی  دتو راسی

نوع نگاه و تحلیم وح نـسب   م تـسائم ـسیاـسی اجتماعی و در   ـشود¬تیروـس   م گفتم  از همین

عملی او  راح اصالا وضع توجود و نیم  م شرایط ت لوب  یش از آنکم نگاهی سیاسی    منتیجم، نسخ

د، ی، جاتعم  اـش یاـس فی، ـس ناختی و رواب   »نگاهی فرهنگی« اـس . نگاهی  م همزتاب ا عادح فلـس  ـش
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کلی فوق انم دارد و این ذوا عاد  ودب،  ر جایگاه و اهمی  آب  م ـش ناـس یرازح ـش   :العاده افزوده اـس  )ـش

1394 ،146 .) 

ــدت دـ دـ  ــی ـ م ـ م شـ   م را ـ م تـثاـ آب   هـتدرنیـتم و تحقق پرو    مدر واقع ـها رـتاس ـ م عنواب  سـ

اشــکارت توجود،  منماید  م  ا وجود هم( و اذعاب تی110،  1379  : »هدفی گمشــده« دارد )ها رتاس

ــف ــخن تی  م م ز اب فلس ــیم  39،  1391  : گوید )ها رتاستدرب س (، تدرنیتم را در قالب یوتوپیایی ترس

ــاس و جوهر آب را تعنوـی  و گـف تی ــکـیم داده، ارزش نـماـید ـ م اسـ ـهاح اجتـماعی، تـنافع وگو تشـ

 (. 127و  126، 1392 : نهد )تددپورطبقاتی و آزادح را ارا تی

هاح زیر  ا توجم  م آنچم گفتم ـشد، تـشورت در دتو راـسی تـشورتی  م طور خالـصم ـشاتم ویژگی

 اس : 

گرفتم در »جهاب زیـس « قا لی  تنها در »فـیاح عموتی« ـشکم نخـس  اینکم چنانچم اـشاره ـشد،

یـستماتی  و تادحتحقق دارد رای ی  م در آب نگاه ـس د و   . ـش ده  اـش یم رانده ـش انگارح ـصرف  م حاـش

 خش« حرف اول را  زند. دوم آنکم تشـورت، ناظر  ر توافقی همگانی اسـ  و وجهی  »عالیق رهایی

ناختم  ی  م عنواب ا ثری  ـش ود¬تیاجماعی ) ارتر از آنچم  م در لیبرال دتو راـس وم آنکم ـش ( دارد. ـس

ر   در فرایند تـشورت   تواب¬می م ن خواهانم و آزاد اـس ؛  نا راین همچناب تال دل  ا  ـسی را از ـش

 م این تهم تجبور  رد. چهارم آنکم تشـورت فرایندح  تواب¬میوگو تنع نمود،  سـی را نیز ن و گف 

ــمیم ــ  ـ م ـ اـید در نـهاـی  اتر ـ م تاـ د ـ اـی  اتر  گیرح  راح ـجاتـعم  ـیانـجاـتد. پنجم آنـکم ـ ا وجواسـ

میم  راح ادار یدب  م تـا ورت  م رـس دتو راتی  و عقالنی جاتعم اـس ، اتا طی خود این فرایند   هتـش

د تی دهند و نیز توـضوعی  دارد. ـشهرونداب  ا ـشر   در فرایند تـشورت عقالنی  ارتباطی خود را رـش

ا م عقالنی  ا زارح اس .  خشند. ششم، تا ید  ر عقالنی  ارتباطی در تقانسانی  خویش را ارتقاء تی

دوـس    تحور و نوع گرا، اخالقتدار، تعنوی  عقالنیتی  م » نش ارتباطی« را  م دنبال دارد، فرهنگ

گیرح ـشرای ی  اندیـشد. هفتم، تنوط  ودب تـشورت  م ـشکم ـشرح تی  ماـس  و  م تعالی و ارتقاء جاتع

ند؛  ماـس   م در آب هم تم  اـش ور داـش هرونداب اتکاب حـی رد و  ی آب  ـش ورح ـس روا،  م  ا هم نم حـی

ـــب  ـ م ـحال و آیـندانگیزه، دـ دـ م ـ م  ـحث و   هخویش و دیگراب و آـتاد  هتـند و البـتم داـنا و توانمـند نسـ

تراک گذاردب ایده  رتر  قاهره و هرگونم دـس   هها. هـشتم، عدم دخال  قو ارهاح تحقق آبها و راهاـش

 رنده  اشــد. نهم اینکم   د توثر و پیشتوان¬تیاســتدرل   هقط قودر فرایند تشــاوره اســ . در اینجا ف

ره اـس . دهم آنکم تـشورت تنها (cognitiveتـشورت  م لحاظ تعرفتی   ره از ناـس ناخ  ـس ( ناظر  م ـش

د انزواح انـساب تدرب را درتاب و خ  وجودح او را از طریق اـشتراک روحی  ا توان¬تیراهی اـس   م 
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 پرنماید. سایر همنوعاب 

 و دموکراسی مشورتی دینیساالری  مردم هجایگاه مشورت در نظری همقایس

 م شــناســی دو نظریم اســ . نظری اح  م  اید  م آب توجم  رد، تفاوت تیاب هســتینخســتین تســرلم

 ینی توحیدح و  اور  م اسـتقرار جهاب تادح در   ن جهاب  یرتادح )آخرت(  نخسـ  تبتنی  ر جهاب

تاـس . در  ایـس انی وجود دارد؛ و آب اینکم انـساب ـش  م اینجا حقیقتی ت لق و قدـسی تنهاح خواـس  انـس

( و  اید در طول حیات خویش  م این جایگاه رفیع نائم شــود؛ 30الهی خلق گردیده ) قره،   تقام خلیفم

ر، ؛ فج5؛ عنکبوت، 110  : دســ  آورد ) هف  یا  م عبارت دیگر  م خدا  رســد و  ای  رضــای  او را  م

   ینی تادح و انســاب دتو راســی تشــورتی تبتنی  ر جهاب  م...(. اتا از ســوح دیگر نظری ؛ و28و   27

ــابHumanismخدایی ) انـگارح حقیـق  و واقعـی ، آب را نم اترح ثا   و ت لق،  م   (  وده،  ا یکسـ

 اعی اس . اجتم مشمارد. در واقع در اینجا حقیق   رساختنسبی، تغییرپذیر، عرفی و  یرتقدس تی

ســاررح دینی تفاوتی تاهوح  ا   نتیجم گرف   م تشــورت عاتهم در تردم  تواب¬تیاز این تقدتم 

ورت  م ورتی دارد. در اینجا تـش ی تـش تی اـس   راح تردم  م خود را  دتو راـس کم تووتاب هم فرـص ـش

ند و ـضمن تعالی فردح و ارتقاء اجتماعی، وظیف م جاتعم اـسالتی  خود را نـسب     م یازتایند و  ار  کـش

اسـالتی اسـتفاده   م م انجام رسـانند؛ و هم فرصـ  تغتنمی  راح حا م الهی اسـ  تا از ظرفی  جاتع

تقرار و ادار یر اـس اب را در تـس الم  م خدت   گیرد. از چنین   هنماید و خیر و تجاهدت ایـش حکوت  اـس

اشد؛ چنانچم در جریاب گشاح تشکالت و  م عبارتی  اشف از حقیق    د راهتوان¬تیتنظرح تشورت  

ود در اینجا نیز همچوب  جنگ خندق یا احزاب همین د. اتا در این ـصورت تمکن اـس  گفتم ـش گونم ـش

اخت  ماندیـش ورتی دارد؟ در    م رب حقیق   رـس ی تـش اجتماعی  وده اـس ؛ پش چم تفاوتی  ا دتو راـس

 ت، تعنایی هســتی پاســخ  اید گف   م در نظام تبتنی  ر دتو راســی  اشــف از حقیق   ودب تشــور

ـشناـسانم و ریـشم در عدم وجود حقیق  ثا   دارد؛ یعنی  ر اوتانیـسم، عدم ق عی  و تکثرگرایی اـستوار  

ــاخت ــ .  م این تعنا، حقیق   رس ــتم    ماس ــود¬تیاجتماعی و  رآیند عقول عموم جاتعم پنداش و  ا  ش

تعناح جعم حقیق  اســ . تردم خود   آید.  نا راین  شــف حقیق  در اینجا  مدســ  تی تشــورت  م

اند و جاعم حقیق ؛ حال تمکن اســ  این جعم توســط افراد )یا ی  فرد( در جاتعم  یافتد تنشــأ حق

هاح توتالیتر همچوب فاـشیـسم و  مونیـسم(، یا توـسط ا ثری  نـسبی جاتعم )لیبرال دتو راـسی( و )نظام

 .  یا در پرتو اجماع عموم شهرونداب )دتو راسی تشورتی(

اً  م تقولم اـس ورتی اـس ی تـش پردازد؛ یا اح  م عنواب حقیق  نمیاگرچم  اید تا ید  رد  م دتو راـس
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ــ  ـ م از طریق ـ م عـبارت دیگر چنین دـ دـ م ــتوار اسـ اح ـندارد؛ در واقع این نظرـیم  ر این ادـعا اسـ

نی  د عقالتوان¬تیتشــورت،  م دنبال  ســب شــناخ  نســب   م ایجاد  هترین شــرای ی اســ   م 

 ارتباطی را جایگزین عقم ا زارح نماید. 

 ح هســتی ااگر گفتم شــود تشــورت  اشــف از حقیق  اســ ، تســرلم دینیســاررح  تردماتا در  

انم و تترادف  ا جعم حقیق  نیـس ؛  لکم  م تعناح آـشکار ـشدب زوایاح پنهاب اتور و  ـشف راه  ناـس ـش

ناـسی   ا تی اـس   م پیـشتر در هـستیحق و ـصواب در چارچوب اـصول تـشخ  و تتقن و حقیق  ث ـش

ود حقیق  در   ده اـس .  نا راین اگر گفتم ـش اررح  تردمتوحیدح اثبات ـش اختم اجتماعی   دینیـس  رـس

ود ¬تیاـس ، تعنایی تتفاوت از همین جملم در دتو راـسی تـشورتی دارد. در اینجا حقیق ،  ـشف  ،  ـش

ــورت در چارچو ی  م حا م الهی تعین   ــم تش ــ ،  رآیندح از عقول عات نم جعم؛ و حاص   م نموده اس

ــاررح   تردمدیگر در    عـبارت جاتـعم ایـمانی خواهد  ود.  م ــتـند   دینیسـ ــورت  توتـنانی هسـ طرف تشـ

ها  م این ســبب اســ   م وجهم و طالب اجراح قوانین اســالم؛ و روح و نظر و تشــورت آب خداخواه

 عتبار و تشروعی  خواهد  ود. توجم و تشروع دارد؛ و هرگاه از این عیار  یافتد، فاقد ا

انم تیاب اندیـش این تفاوت  م ی  اختالف تعرف  ناـس یعم و  رب نیز  ازتی  مـش یاـسی ـش گردد؛ و ـس

ــیع  م خودح خود ا ثری  ) م ــاً در تش ــاس طور  لی( تالک و تعیار اثبات حقانی  اترح   آب اینکم اس

 اتر.  و ت یع ولیآید؛ تگر آب ا ثریتی  م توتن و تتقی  اشند شمار نمی م

رل قیفم در ـصدر اـسالم  م از ـسوح اهم تـسنن  م عنواب »اجماع اهم حمه و عقد«   مچنانچم تـس ـس

از سـوح  سـیاسـی تشـیع فاقد تشـروعی  اسـ ؛ و نیز تحمیم حکمیه   مدر اندیشـ  شـود¬تیتعرفی  

فین. حال آنکم در اندیـش ا ثری   م اتام علی ن  و نیز اندیـش  مدر جنگ ـص ی  رب    ماهم ـس یاـس ـس

  رخالف آب اس . 

 اتام تعاوموجودح    مفقیم  م عنواب تاداق حا م الهی فاقد ترتب البتم در عار  یب   م ولی

ورت   یدب  م توان¬تیاـس ، طبعاً تـش د  راح وح عالوه  راینکم اطاع  اتر الهی اـس ، راهی  راح رـس

آب را لزوتاً ناظر  م  شــف حقیق     تواب¬میا  از هم نوحســن اقوال و وخذ تاــمیم صــواب  اشــد، ات

 دانس . 

همین اتر خود توجد تفاوتی دیگر اســ ؛ و آب اینکم در دتو راســی تشــورتی پذیرش و عمم  م 

رورح تلقی  منتیج ورت ـض ود¬تیتـش اررح  تردم، اتا در ـش میم حا م   دینیـس ر در تـا نتیجم تنحـا

شـورا تمایز   م م گذشـ ، تیاب اصـم شـورا و التزام  م نتیجگونم اسـ . چنانچم قرآب  ریم هم هماب

ا قائم اـس .  ورت تیتی  اتام رـض حاب خویش تـش پش هر آب  فرتاید: »همانا پیاتبر  ا اـص نمود، ـس
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 (. 44، 1409، 12 :نمود« )حره عاتلیخواس  عمم تیگونم  م خود تی

د  م توان¬تیســیرح اســ   م دیگر اینکم فرایند تشــورت در دتو راســی تشــورتی، تنها ت  منکت

توان ده ایجاد تی  مپـش میمات اتخاذـش ی و تـا یاـس روعیتی  م  راح نظام ـس نماید،  حراب نفوذ را حم تـش

 تردمگر تمکینِ از سـر تیم و ر ب  افراد در  را ر تاـمیمات اتخاذ شـده  اشـد. اتا در  ند و تیـمین

ــاررح   ــرل  دینیس ــریعی حا م الهی  ر  ارترح هم ت   معالوه  ر این نکتم، تس ح  عنواب وری  تش

ــمینی را فراتر از آنچم  م  م طرق  ــم در ایماب و اعتقاد افراد دارد و تی ــ   م ریش توتناب تدنظر اس

 دهد. آید نوید تیتادح  م دس  تی

ـسنجی تحقق عینی و عملی تـشورت  از تنظر اتکاب  تواب¬تیحاـضر را   مدیگر در  اب تقایـس  منکت

نظریات یادـشده  نا ـشده  اـشد  ررـسی نمود. تـشورت  ا ـشرایط و   مـساختار ـسیاـسی اجتماعی  م  رپایدر  

دارد، نیازتند شـرای ی خاص و هایی  م یورگن ها رتاس تدنظر دارد، چنانچم خود او اظهار تیویژگی

اح ذهنی و رـسد  یـشتر جنبمتتفاوت از آب چیزح اـس   م ا نوب توجود اـس ؛ ـشرای ی  م  م نظر تی

دور از دسـترس قا م تاـور اسـ  تا  مفاضـل مشـهر یا تدین انتزاعی دارد و  یشـتر در قالب ی  آرتاب

 واقعیتی تلموس و قا م تحقق. 

رـسد  م ایجاد »فـیاح عموتی«  م  م  اور ها رتاس و دیگر اندیـشمنداب نظریم نظر تی چنین  م

ورت آرتانی   رورح تـش تگاه ـض رح  پرداز این حوزه خاـس رایط  نونی جهابِ  ـش اـس ، اگر نگوییم در ـش

  م  سیار دور از انتظار خواهد  ود. ناتمکن اس ، دس 

اب این حوزه نیز تورد اذـعاب قرار داده م را  رخی از تحقـق ال یکی از تنتـقداب این نکـت د.  راح تـث اـن

ورتی اعتقاد  ر آب اـس   م همتی ی تـش د  م در دتو راـس د از تواب، قا لی  تردم  م خودح خو منویـس

ــرـ   در  ـحث  هو انگیز ــورت رزم  راح شـ د؛ ـحال آنـکم ـهاح عموتی و تشـ ـهاح عقالیی  رخوردارـن

د و توجد تدین  مد زتینتوان¬تیتـشورت زتانی   ی  اـش لم،  م هم  مدتو راـس هرونداب نم فقط از  مفاـض ـش

گیرح از این م  راح  هرهتند  اـشند،  م از تواب و ـشور و حال و خـاوـصاً آتوزش رزحق تـشورت  هره

حق نیز  رخوردار  اشند. تشورت  سانی  م انگیزه و دانش رزم  راح پیشبرد ی   حث عقالنی، پویا، 

 ستاب سیاسی شبیم اس ، تا فیایی آ نده از تشورت،   سازنده و سرزنده را ندارند،  یشتر  م  ازح و  ده

 (. 79، 1392 :)تحمودیاباستدرل، تفاهمم و تالش  راح قانع نمودب یکدیگر 

یاـسی اـسالم تنوط  م تحقق ـشرای ی خاص و آرتانی    ماین درحالی اـس   م تـشورت در اندیـش ـس

ترس تردم و حا ماب جاتع اـسالتی و تورد ا تالح ایـشاب  وده اـس . ـصح     منیـس  و همواره در دـس

یر  تواب¬تیاین اتر را  راح نمونم   یو  هدر ـس ی و ـش یاـس المپیاتبر   دارححکوت   هـس  در تدینم اـس
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عمراب و تعلق گرفتن اتر  آل   هـسور  159 مـشریف مالنبی تـشاهده  رد. آب حـیرت حتی پیش از نزول آی

ی یاـس ورت  ا تردم در اتور ـس ورت تی - الهی  م تـش اب را در اداراجتماعی نیز  ا تردم تـش  ه  رد و ایـش

ــیر مرو نزول آینمود. از ایناتور دخیم تی ــریفم، دلیلی  ر صــحم گذاردب خداوند  ر س و   ه پیاتبرشش

 آتد؛ پیش از آنکم تشریع حکم  اشد. شمار تیاعالم رضای  از عمم ایشاب  م

وگو، رایزنی،  حث و اســتدرل،   در دتو راســی تشــورتی، تشــورت ی  فیــاح عام  راح گف 

هرونداب اـس . در واقع این فرـص  ارزنده و ح یدب  م اهداف تدنظر تفاهمم و تعاتم ـش یاتی  راح رـس

ــ  نمی ــورت  م دس ــی اجتماعی، جز از راه تش ــیاس ین نکات در فهم تراین یکی از تهمآید.  نظام س

ازو ار ادار  ماندیـش ورت فقط ی  ـس ورتی اـس .  نا ر این در اینجا تـش ی تـش جاتعم نیـس ،    هدتو راـس

ارتباط تثب  شــهرونداب  ا یکدیگر نیز گونم  م گفتم شــد  ســتر رشــد و تعاتم ســازنده و  لکم هماب

 آید. شمار تی م

اررح   تردم  متبتنی  ر نظری اتا در نظام ازنده تیاب افراد  دینیـس اح ارتباطی تثب  و ـس ، ایجاد فـی

 ینی ـشده اـس .  م عبارت دیگر در اینجا رـشد ارتباطی و تعاتلی و تفاهمی  م هاح گوناگوب پیشاز راه

رل ورت تحدود  متـس ود¬مین تـش .  راح تثال نمازهاح جماع  یوتیم  م روزانم پنج  ار توتناب را  م ـش

ــهر ـیا آـ ادح ـ ا   مـ ار نیز در نـماز جمـعم هـم اح ـی  ـند، و هفـتمدور یـکدیگر جمع تی تردـتاب ـی  شـ

اهلل الحرام ـ م در  نـمایـند، و ـیا نـمازـهایی همچوب نـماز ـ اراب، نـماز عـیدین، و حج  ـی یـکدیگر دـیدار تی

ند از تاــادیق ایجاد توان¬تیآیند، همم آب ات  اســالتی از ســراســر جهاب در ی  تکاب گردهم تی

ی اجتماعی  م یاـس ازنده تیاب تردتاب در ی  نظام ـس اح تعاتم تثب  و ـس اید  تواب فـی مار آیند. ـش ـش

ــینیراه ــمار تیاح  اتال تتأخر  م م پدیده پیمایی عظیم ار عین حس ــتا  آید را نیز در  ش همین راس

 تورد توجم قرار داد. 

هاح دو نظریم نیز نکاتی قا م توجم اسـ . نخسـ  اینکم هر دو نظریم  ر -در خاـوص شـباه 

نمایند.   رات  ذاتی انـساب و ـشراف  وح؛ و اهمی  پاـسداـش  انـسانی  در  را ر جهاب ا زارح تا ید تی

و یم و حیاتی  راح تردم و تـش رت تردتی در تکوین و تحقق و اداره  م تبع این تهم، هر دو نقش اـص

و تحکیم حکوت  قائم هســتند. ســوم، قائم  ودب  م رســال  تر یتی نظام ســیاســی و ارتقاء عقلی و 

ـشناـسی دو نظریم  ا یکدیگر  گونم  م اـشاره ـشد از آنجا  م هـستیاخالقی ـشهرونداب اـس . البتم هماب

د، اخالق ترک لفظی اـس ،  ، وتفاوت  لکم تعارض دارد، تفاهیمی همچوب رـش ... نیز تیاب این دو تـش

 نم تعنایی. 
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 گیرینتیجه

تهم تشـــورت  م از اجزاح رینف   متورد  حث، تقول محاضـــر تالش شـــد تیاب دو نظری  مدر تقال

ــارر در جهاب تعاصــر  هاح تردماندیشــم ــمار تی مس ــمایی از تفاوت ش ها و آید  رجســتم گردد و ش

رســد اشــترا ات تیاب این دو  م لحاظ تفاوت در ســاختار ردد.  م نظر تیهاح آناب ترســیم گشــباه 

 تر از افتراقات آب دارد. رنگاح  مشناختی وجهم هستی

ورتی حر تی اـس   م اگرچم پویا  م نظر تی ی تـش ورت در نظام دتو راـس د، اتا آزتوب و تـش رـس

دهد. این درحالی اس   م آنچم از نمیزند و دورنماح روشنی  م دس   خ ا در آب حرف نخس  را تی

دارد و تا نوب نیز اتتحاب خویش   تدنظر اـس ، افقی ـشفاف  دینیـساررح   تردمتـشورت در  اب نظام  

 را در تاریخ اسالم و عار  نونی )انقالب اسالتی ایراب و نظام جمهورح اسالتی( پش داده اس . 

الهی و توحیدح خاــوصــا در تعناح  اتم و رو اگر دســتاوردهاح تشــورتی  م از تنظرح   از این

ــی قرار گیرد  ا پیاتدها و اهدافی  م تشــورت در ی  نظام   آرتانی آب، تورد تا ید ی  نظام ســیاس

ــکورر   ــی، ا عادح توان¬تینظر قرار گیرند،   د  م  ارآورد تورد دق توان¬تیس ــیاس د عالوه  ر ا عاد س

رت را از این تنظر  یش از پیش اعتقادح نیز  یا د و ایماب آفرین   د؛ چنانچم ا عاد حکوت  آب حـی  اـش

ـــکم ـــکار نـماـید و ـ م دنـبال آب، ـ ا افزایش ر ـب  ـ م شـ گیرح چنین نـظاتی در ـحد  ـمال خویش، آشـ

 گیرح ات  واحد اسالتی واقع شود. و شکم ام عارگیرح حکوت  جهانی ات سترساز شکم

 منابع

 .. مرکز، تهرانیفرهنگ علوم انسان. (1389)یوشدار ی،آشور .1

 .. بیروت: دار صادر4. ج لسان العرب. ق(1375)ابن منظور، محمد بن مکرم .2

بررسییو ت ییننح مراری و    (،1397صططط؛یآ آرایح،ن؛ططنآ یططادری یططردری  ر طط  ی)ابطحی، م .3
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