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مقدمه

انسان به مقتضای روح کمالگرای خویش ،همواره و در همه عرصههـای حیـات دـردی و ااتمـاعی
خویش در پی بهترین انتخابها بوده است .یکی از مهمترین آنها در حیات ااتماعی بشـر ،انتخـاب
چگونگی اداره اامعه و به عبارتی انتخاب شیوه سیاستورزی و حکومتداری است.
آنچه امروزه بیشترین استقبال را در میان شیوههای مختلف حکـومتی داشـته ،روش دموکراتیـ
حکومت است که از آن به حکومت مردم تعبیر می¬شـود (هیـوود .)321 ،1399 :امـا مـردم چگونـه
می¬توانند برخویش حکومت کنند؟ اگر از شیوه برپایی دموکراسی مستقیم در یونان باستان بگـذریم،
برای پاسخ به این سوالْ سازوکارهای متفاوتی را می¬توان درنظر گردت که همگی حکایت از دخالت
عامه اامعه در امور حکومتی دارند .در اشـکال مختلـف دخالـت مـردم در حکومـت ،اایگـاه مفهـوم
«مشورت» خاص و ویژه است.
«مشورت» روح مشارکت سیاسی است .اهمیت این مفهوم آنگاه بیشتر مشخص می¬شـود کـه
بدانیم تار اندیشه دموکراتی

با پود مشارکت سیاسی درهم تنیده است .مفهوم مشورت اگرچه کلـی و

انتزاعی است ،اما می¬توان آن را انضمامی کرد و شاخصهای آن را به شکل مصداقهایی از شـیوه-
های عینی دخالت و تاثیرگذاری مردم در امر اداره ااتماع برشمرد .این شیوهها ممکن است با درنظـر
گردتن شرایط بومی هر واحد سیاسی از اامعهای به اامعه دیگر متفاوت باشد.
اگرچه تاکنون آثار بسیاری در این زمینه به نگارش درآمده و این حُسن گستردگی منابع تحقیق را
به دنبال دارد ،اما به همان میزان نیز بداعت ی

پژوهش را به چالش خواهد کشید .بـا ایـن واـود از

امله راهکارهایی که می¬تواند همواره منبع خالق تحقیق و پژوهش پیرامـون ایـن موعـوع و البتـه
سایر موعوعاتی از این دست باشد ،بررسی و مطالعه تطبیقی میان نظریههـای رییـا اسـت .مطالعـه
تطبیقی مفهوم مشورت در نظریههای مورد بحث می¬تواند نقاط ععف و یوت الگوهای اداره ااتماع
را در کمیت ،کیفیت و ارزیابی تحقق مشورت عامّه آشکار سازد و نظرورزیهـای گونـاگون را در ایـن
حوزه به اشتراک گذارد.
از امله سازوکارهای سیاسی که خود را به عرصه اندیشهورزی در حوزه نظر و به اامعـه اهـانی
در عرصه عمل عرعه نموده است ،نظریه و نظام مردم ساالریدینی مبتنی بر اندیشـه والیـت دقیـه
است .این گونه از نظام سیاسی که ریشه در باورهای بنیادین تشیع اثنی عشری دارد ،بـر ایـن اعتقـاد
است که در میان گونههای مختلف نظامهای سیاسـی ،بهتـرین بلکـه یگانـه نقشـه راه را در تحقـق
حکومت مردم بر مردم در اختیار دارد؛ و در این مسیر از سازوکار مشورت بهشکلی وایعی  -نه صوری

بررسای مقایساهای جاایگاه مشاورت در ...



81

و تبلیغاتی  -در راستای رسیدن به هدف نهایی خویش بهره میاوید.
از سوی دیگر نظریه دموکراسی مشورتی به عنوان تئوری متاخر اندیشـه سیاسـی رـرب کـه بـر
شالوده مشورت بنا نهاده شده است ،میکوشد سطح مشارکت مردم را در اداره سیاسـت و ااتمـاع بـه
لحاظ کمی و کیفی به باالترین ح ّد ممکن رسـانده ،بشـر را بـه لحـاظ سیاسـی بـه کمـال حاکمیّـت
برخویش نائل سازد.
در موعوع مشورت پاسخ به پرسشهایی از این دست حیاتی خواهد بود که نظامهای سیاسی بـه
چه میزان موظفاند از مشورت در سطح عامه بهره گیرنـد ؟ بـه عبـارت دیگـر حـد و مـرز مشـورت
کجاست ؟ مشورت عمومی از چه دراهای از اعتبار برخوردار است ؟ نتایج حاصـل از دراینـد مشـورت
سیاسی شهروندان چیست ؟ و نظامهای سیاسی به چه میزان موظف به پایبندی به این نتایج هسـتند
؟ طبعا این پرسشها ممکن است در نظریههای مختلف ،پاسخهایی متفاوت دریادت نمایند.
پژوهش حاعر در پی آن است تا حد امکان به این پرسشها ناظر بـر دو نظریـه مـردم سـاالری
دینی و دموکراسی مشورتی پاسخ دهد .برای این منظور ویژگیها و مولفههای مشـورت را در هـر دو
نظریه به گونهای تطبیقی بررسی نموده ،میزان اشتراک مفهوم مشورت را در لفظ و معنا میان ایـن دو
تئوری در حد امکان هویدا سازد .برای دیت بیشتر گزارهها و تعیّن بارزتر اندیشههـا ،در نظریـه مـردم
ساالری دینی بر آراء و دیدگاههای امام خمینی و در دموکراسی مشـورتی بـر الگـوی ارائـه شـده
توسط یورگن هابرماس اامعهشناس معاصر آلمانی تاکید شده است.
تبیین نظری مفاهیم پژوهش

عمده مفاهیمی را که این نوشتار نیازمند تبیین و توعیح آن است ،می¬توان در سـه مفهـوم کلیـدی
مردم ساالری دینی ،دموکراسی مشورتی و نیز خود مفهوم مشورت که یکـی از کلیـدوا ههـای دهـم
اندیشه دموکراسی است خالصه نمود .بر این اساس عمن تبیین و توعیح این سه مفهوم ،مراد از بـه
کارگیری آنها در این پژوهش نیز هویدا خواهد گشت.
الف .مشورت:

«مشــورت» کــه در دقــه سیاســی اســالم بــا مفهــوم «شــورا» و در اندیشــه رــرب بــا مفهــوم
» «deliberationشناخته می¬شود ،یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشه سیاسی بهشمار میآید .وا ه
مشورت در دارسی به کنکاش کردن ،سگالیدن با یکدیگر ،شـور کـردن ،ر ی و تـدبیر خواسـتن ،ر ی
زدن با هم و صالحپرسی معنا شده است (دهخدا .)20812 ،13 ،1311 ،در درهنگ وا گان آکسـفورد
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این مفهوم به معنای مطالعه دییق ،تأمل ،گفتگو ،بحث و بررسـی پیرامـون یـ

مسـئله آمـده اسـت

(آکسفورد .)319 ،2009 :در درهنگ لغت کمبریج نیز این وا گان به معنای رایزنـی و مباحثـه رسـمی
برای رسیدن به ی

تصمیم در موعوعی خـاص آورده شـده اسـت ( Cambridge Dictionary,

 .)2008, 369در درهنگ لغت النگمن ،وا ه مشورت در معنای سخن گفتن و صحبت کردن ادراد با
یکدیگر ،عمن بررسی و مطالعه دییق و به دور از شتاب زدگی موعوع ،در گردهمایی رسمی بـه کـار
ردته است (.)Longman Dictionary, 1998, 340
رارا در کتاب مفردات خود «شور» را در لغت به معنـای خـارس سـاختن گردتـه اسـت؛ چنانچـه
هنگامی که گفته شود من عسل را شور کردم ،یعنی آن را از کندو استخراس نمودم (رارـا اصـفهانی:
 .)120 ،1همچنین ابن منظور در لسان العرب آن را به معنای کم  ،یاری و راهنمـایی گردتـه اسـت
(ابنمنظور.)434 ،4 :
برخی نیز معنای عرعه کردن را برای آن آورده اند که در هـر صـورت از معـانی یادشـده ،عمـق
معنای شورا و مشورتْ تبیین خیر از شر و نی

از بد است (میراحمدی.)112 ،1382 :

ب .مردم ساالری دینی:

نظریه مردم ساالری دینی ،به شیوه نظام سازی اسالم شیعه در عرصه سیاست و حکومت اشـاره دارد
که مبتنی بر اهانبینی توحیدی و محوریت و مدیریت حاکم الهی بوده ،مدعی کارآمـدترین سـازوکار
اداره مادی و معنوی اامعه بر پایه ایدئولو ی اسالمی (شریعت  /حکمت عملـی) اسـت .ایـن نظریـه
دارغ از حصر در چارچوب زمان و مکان ،ریشه در مدینهالنبی و حکومت اسالمی تأسیس شده توسـط
پیامبر دارد؛ هرچند که کلیدوا ه آن متاخر باشد .از این رو هنگامی کـه سـخن از مـردم سـاالری
دینی به میان میآید ،بسط سیاست و حکومت نبوی و علوی صـدر اسـالم در اهـان معاصـر
است.
بر همین اساس امام خمینی به عنوان احیاگر اندیشه سیاسی شیعه در دوران معاصـر ،بـر ایـن
باور است که چون اامعه کنونی ،اسـالمی و عمـوم مـردم مسـلمانانـد ،حفـظ تو مـان احساسـات و
عقالنیت اسالمی اامعه الزم و عروری است؛ از این رو حکومت اسالمی در چارچوب مردم سـاالری
دینی یابل دهم و درک خواهد بود .این حکومت در یالا نظام امهوری اسالمی هم منطبق با اصول
اسالم است ،هم پاسخگوی مقتضیات زمان (انصاری.)11 ،1391 :

بررسای مقایساهای جاایگاه مشاورت در ...



80

ج .دموکراسی مشورتی:

دموکراسی مشورتی ،معادل دارسی « »Deliberative Democracyاست کـه بـه معـانی دیگـری
همچون دموکراسی نظرخواهانه (آشوری )101 ،1398 :و مشاورهای (نـوروزی خیابـانی)122 ،1394 :
نیز ترامه شده است .این نظریه ،نوعی از دموکراسی را عرعه مینماید که در آن بر عـرورت تأمـل،
بحث و گفت وگو برای رسیدن به توادق تاکید شده ،برای نیل به گونه ای از ااماع طراحی شده است
که تصمیم اتخاذشده را از یدرت آمره برخوردار میسازد (پای  81 ،1381 :و .)89
اگرچه در برخی تعاریف از دموکراسی ،از عنصر مشورت بـه عنـوان ازئـی از تعریـف و از ارکـان
تحقق دموکراسی نام برده می¬شود ،اما مشورت در دموکراسی مشـورتی را اایگـاهی دیگـر اسـت؛
چراکه اساساً این نظریه سنگ بنای دموکراسی و شالوده نظام سیاسی را بر عنصر مشورت مینهد ،نه
اینکه صرداً آن را به یکی از عوامل و راهکارها در درایند دموکراتی

تقلیل دهد.

این سخن هابرماس نیز می¬تواند گویای نوع نگاه متفاوت او به مقولـه دموکراسـی و مشـارکت
سیاسی باشد؛ نگاهی که کمیت و کیفیت را با هم میبیند و صِرف صورت دموکراتی

داشتن نظـام-

های سیاسی ،او را راعی نمینماید« :به میزانی که پایه های ااتماعی مشارکت گسترده درومیریـزد،
حتی تصمیم های دموکراتی

که به لحاظ شکل درست هستند ،به لحاظ مضمون از اعتبار خالی می-

شوند» (هابرماس.)118 ،1382 :
دموکراسی مشورتی که به لحاظ نظری در تداوم اندیشه دوران مدرن یابل ارزیابی است ،برداشتی
خاص از دموکراسی بهشمار می آید که بر مبنای دهم و درکی متفاوت از عقل در دوران معاصـر ارائـه
شده است .این نظریه را می¬ توان با تواه به تاکید بر مشـورت و عقـل مشـورتی ،حاصـل پیـدایش
مفهوم عقل مشورتی یا همان عقالنیت ارتباطی (در مقابل عقل ابزاری کانتی و وبری) در دهـههـای
اخیر دانست (میراحمدی183 ،1383 :و.)184
به طور کلی باور نظری در دموکراسی مشورتی بر آن است که درآینـد تأمّـل و مشـورت ،مواـا
بهبودِ کیفیت تصمیمات می¬شود .تصمیماتی که از این طریق گردته می شوند ،کاراتر و سنجیده تـر و
از نظر اخالیی یابل یبولترند .امروزه می¬ توان مجامع ذیل را در زمره ابزارهـای مشـورت بـهشـمار
آورد که در برخی موارد ،مصداق تحقق دموکراسی اند :هیئتهای داوری شهروندان ،گردهمـایی هـای
عمومی ،گروههای متمرکز بر امور خاص ،اوامع اینترنتی برخوردار از یدرت تصمیمگیـری و بـه طـور
ویژه ،هیئت منصفه در دادگاههای کیفری (پای  81 ،1381 :و .)89
الگوی مشورتی برخالف لیبرال دموکراسی ،تودههای مردم را متشکل از ادرادی مجزا و منف

از
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یکدیگر نمیبیند که با هم پیرامون منادع خویش به توادق نظرهایی معین رسیده باشند؛ بلکه مردم را
آحاد ی

امع واحد و منسجم ااتماعی میبیند که در بستر کنش سیاسی وحدت و یگـانگی خـود را

تعمیق بخشـیده و اراده خـویش را بـر وعـعیت شـکلگردتـه ااتمـاعی سیاسـی اعمـال مـینماینـد
(محمودیان.)11 ،1318 :
جایگاه مشورت در مردم ساالری دینی

اساساً مشورت در نظام سیاسی اسالم اایگاهی ویژه برخوردار است .چنانچه سورهای از سـور مبارکـه
یرآن کریم از سوی خداوند متعال به این نام نامگذاری شده است .میرزای نایینی در اثر معروف خـود
«تنبیهاالمّه و تنزیهالملّه» مینویسد« :علی کل حال راوع حقیقت سلطنت اسالمیه و بلکه در امیـع
شرایع و ادیان ،به باب امانت و والیت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه ،بدون هیچ مزیت برای
شخص متصدی ،و محدودیت [متصدی] آن به [تصرف] مسـتبدانه ،تحکـم و دل بخواهانـه و یهـر و
ارتکاب نداشتن ،از اظهر عروریات دین اسالم [است]» (نایینی.)101 ،1391 :
در خصوص الزام تقیّد به شورا به مثابه امری الهی و داللت آیـه بـر واـوب نـه نـدب در مقولـه
مشورت ،صاحانظران اسالمی توعـیحات بسـیار و اسـتداللهـای گونـاگون ارائـه نمـودهانـد (رک:
میراحمدی.)112-120 ،1382 :
ریشه مقوله مشورت را در اندیشه اسالمی میبایست در یرآن کریم است واو کـرد .خداونـد در
آیات مختلف ذیل بیان داستان های یرآن به این مفهوم اشاره نموده و در برخی آیـات نیـز بـدان امـر
درموده است .به عنوان نمونهای از مورد نخست می¬توان به آیه  32سوره نمـل اشـاره نمـود کـه از
مشورت ملکه سبا با سران و بزرگان کشور خویش سخن مـیگویـد؛ و یـا آیـه  22سـوره طـه کـه از
مشورت در دربار درعون سخن گفته است؛ همچنین آیه  233سوره بقره که از مشـورت زن و شـوهر
در امور خانوادگی سخن به میان میآورد .در دو آیه شریفه «و امرهم شوری بیـنهم» (شـوری )39 ،و
«شاورهم دی االمر» (آل عمران )118 ،نیز به طور مستقیم «امر» به شورا مـورد تاکیـد یـرار گردتـه
است.
نکته الزم به ذکر در اینجا آن است که روال خداوند در یرآنکریم بدین صـورت اسـت کـه اگـر
مطلبی را نقل درمود که مورد یبول او نبود ،بالداصله بعد از نقل یا در آیات دیگر اعالم نظر نمـوده و
آن را رد یا اصالح مینماید .برای مثال هنگامی کـه یـرآنکـریم دعـای حضـرت ابـراهیم بـرای
درزندان خویش در امر والیت را نقل میکند ،بالداصله میدرماید که عهـد و میثـاق مـا بـه ظالمـان

بررسای مقایساهای جاایگاه مشاورت در ...



89

نمیرسد .از این رو هنگامی که یرآن کریم برای مثال مشورت نمودن ملکه سبا با اطرادیان خویش را
نقل می نماید و موععی علیه آن در ادامه یا در سایر آیات شریفه اتخاذ نمیکند ،می¬تواند به معنـای
تایید مسئله مشورت از سوی خداوند باشد.
اما در اینجا در تبیین اایگاه مشورت در یاموس نظام مردم ساالر دینی می¬توان نکـاتی حیـاتی
را برشمرد:
نخست اینکه مشورت صرداً در چارچوب یانون شریعت هویت و مشروعیت مییابد .بنـابراین در
اینجا مشورت مطلق نیست؛ تابع یانون الهی است و اراده همه ادراد دقط در چارچوب اراده الهی یابـل
یبول است.
دوم آنکه از امر خداوند به مشورت با مردم ،نمی¬توان یاعده دخالت نظر عامه در اصـل تعیـین
حاکم اسالمی را استنباط کرد؛ چرا که اول پیامبر بـه عنـوان رهبـر الهـی از سـوی خداونـد منصـوب
گردید ،سپس به مشورت و نظرخواهی از مردم امر شد (خادمی.)102 ،1381 :
سوم اینکه در حکم ،مشورت واود ندارد .حیطه مشورت ،منطقه الفـراغ اسـت؛ یعنـی آنجـا کـه
شارع مقدس به صراحت حکمی نداده و خطی صریح در تبیین دییق مصادیق ترسیم ننموده؛ چنانچـه
یرآن کریم میدرماید« :ماکان لمومن و المومنه اذا قضی اهلل و رسوله امرا ان یکوون لموا الرهور
من امرها» (احزاب .)32 ،چهارم اینکه مشورت عمومی با کشف حقیقت رابطه عروری ندارد؛ و یا به
تعبیر دیگر ممکن است با چنین هددی انجام نشـود و مقاصـد دیگـری همچـون اهـداف تربیتـی یـا
انگیزشی یا تجمیع یوای دداعی و ریره مقصود اصلی از مشورت باشد .پنجم آنکه حـاکم اسـالمی از
اانا پروردگار مأمور و موظف به مشورت با مردم است .ششـم اینکـه طـرف مشـورت دقـط اامعـه
ایمانی است؛ چنانچه بازگشت عمیر «هُم» در هر دو آیه مورد بحث به «مومنان» است؛ نه سایران.
اما از دل مورد اخیر ،نکته هفتم استنباط می¬شود که هیچ یشر و گـروه و طبقـه خاصـی بـه عنـوان
مخاطبان مشورت پیامبر برگزیده نشدهاند و این می¬تواند ریرانحصاری و عام بـودن مشـورت را بـه
مومنان نوید دهد.
هشتم اینکه مشورت اسالمی ،تحت داوری و یضاوت ولی امر مسلمین است؛ بنـابراین تشـخیص
مصلحت و تصمیم نهایی وظیفه اوست و نظر وی بر نظر مشورتی ارائه شده ،حاکم .نتیجه گزاره اخیر
آن است که از ی سو رای اکثریت لزوماً واهه مواـه نـدارد؛ و از سـوی دیگـر کسـی در اثـر ارائـه
مشورت ،حقی بر حکومت اسالمی و ولیامر مسلمین پیدا نمیکند .امام علی به عبداهلل بن عبـاس
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میدرماید« :علهک ان تشهر علی فاذا خالفتک فاطعنی» (حرعاملی)429 ،9 ،1408 :؛ «بر تو باد که
از ابراز نظر و اظهار ر ی خود بر من مضایقه نکنی ،ولی هنگامی که برخالف ر ی تو ردتـار نمـودم از
من پیروی کن».
اگرچه معدودی از اندیشمندان (رک :شمسالدین )109 ،1421 ،:یائل به واـوب تبعیـت حـاکم
اسالمی از نظر مشورتی مردم شدهاند ،اما این امـر دسـت کـم مسـئلهای اختالدـی و نیازمنـد بحثـی
ااتهادی است؛ و طبعا از چارچوب پژوهش حاعر ،خارس.
از همین اا می¬توان به نهمین نکته پل زد؛ و آن اینکه اگرچه امر بـه مشـورت بـا مومنـان بـه
شکل امعی شده« :و شاورها فیاالمر» اما تصمیمگیری ،دردی و صرداً برعهده حاکم الهی اسـت:
«و اذا عزمتَ فتوکل علی اهلل» (آل عمران .)118 ،چنانچه مالحظه می¬شود «عزمتَ» دعـل مفـرد
است و اشاره به عزم دردی پیامبر (معصوم) در تصمیمگیری دارد .به عبارتی روح توحیـدی حـاکم بـر
احکام اسالمی در اینجا نیز خود را نشان میدهد :حرکت از کثرت به وحدت .در وایع اعضـای اامعـه
اسالمی با ایمان خویش به خداوند و پیامبرش ،اختیار تصمیمگیری را به حاکم الهی واگذار مینمایند:
«النبی اولی بالمومنهن من انفسما» (احزاب)2 ،؛ و مسئولیت تبعیت محض از حاکم الهی را به بهای
نیل به حیات ااوید عهدهدار میشوند« :استجهبوا هلل و للرسو اذا ععاکا لما ییههکا» (انفال.)24 ،
تخصیص تصمیم به حاکم ،از آن روی که وی مسئول تصمیمات اتخاذ شده ـ چه از بعد دنیوی و چه
از منظر اخروی ـ خواهد بود نیز ،مقتضای عقل است .منطقی نیست که تصمیم را دیگـران بگیرنـد و
درد دیگری بابت تصمیم ایشان بازخواست شود .عقل بشری چنین حکم میکند که هـر کسـی تنهـا
مسئول آن تصمیمی است که خود اتخاذ کرده باشد.
دهم اینکه حیطه و حدود و تشخیص موعوع مورد مشورت برعهده ولی امـر اسـت .بـه عبـارتی
کسی نمی¬ تواند او را وادار به اخذ مشورت در موعوعی خاص و یا تعیـین حـدود و ثغـور آن نمایـد؛
همچنانکه کسی نمی¬تواند او را از این موهبت الهی منع و محروم کند[ .استنادش به چیست؟]
یازدهم ،همچنان که مورد مشورت یرار دادن مردم تکلیفی است الهی بر دوش ولی امر مسلمین و
حقی وعع شده از سوی شارع برای مردم ،همان گونه نیز تکلیفـی متنـاظر بـا آن بـر دوش مومنـان
خواهد بود؛ و آن اینکه اگر حاکم اسالمی در موعوعی طلا مشورت نمود ،ابا ننمایند .بنابراین مـردم
نمیبایست به عذر اینکه حق آنهاست و مختار در استیفای آن ،از این حق چشم بپوشند .این نکته را
می¬توان با این دتوای شرعی مرتبط دانست که ر ی دادن در همه انتخاباتها در امهوری اسـالمی
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هم از منظر امام خمینی و هم از نگاه رهبری نظام اسالمی مشمول حکـم واـوب اسـت .اسـتناد
میخواهد .ان شاءاهلل
دوازدهم اینکه مشورت دادن و مشورت گردتن در حکومت اسالمی مطابق بـا دتـوای مـذکور ،در
وهله نخست تعبّد است و ناظر به ادای تکلیف؛ از اینرو به سیاق همه عبادات ،نیازمند یصد یربـت در
نیت بوده ،باید با هدف اطاعت از درمان الهی و الا رعایت و خشنودی او انجام پذیرد.
سیزدهم اینکه در مشورت دادن به حاکم الهی مردم باید حداکثر تـالش خـویش را بنماینـد و از
تمام توان خویش برای ارائه بهترین مشورت ممکن که در استطاعت آنهاست بهـره اوینـد؛ چراکـه
مشورت دادن به حاکم اسالمی نیز خود نوعی اهاد دی سبیل اهلل و مشمول این آیـه شـریفه خواهـد
بود« :و جاهدوا فی اهلل حقّ جماع » (حج.)19 ،
چهاردهم آنکه مشورت در آیه شریفه  118آلعمران با در نظر گردتن وا ه «االمر» و سیاق آیـه،
ناظر به تدبیر امور عامه و مصالح عمومی و ااتماعی است (طباطبایی )91 ،1312 :و سایر انبـههـای
امور مردم را دربر نمیگیرد.
پانزدهم نکته که یکی از مهمترین آنها نیز هست ،آنکه امر شـارع مقـدس بـه مشـورت حـاکم
اسالمی (مشخصاً معصوم که مشرف بر همه خلقت است و صاحا علم اولـین و آخـرین [اسـتناد
 )]....با مردم ،ناظر به امر تربیت مردم است .طرف مشورت یرار گردتن انسانها ،مواـد عـزت نفـس،
رشد شخصیت و باالردتن روحیه آنهاست به تبع آن ،رشد و تعالی عقلی و ایمـانی .ایـن مسـئله را از
این زوایه می¬توان نگریست که اساساً هدایت و راهبری ،رشد ،ارتقاء کرامت انسانی در پرتو عبودیـت
الهی و رساندن انسانها به سعادت دنیا و آخرت ،هدف اصلی حکومت اسالمی و تبعاً مهمترین وظیفه
حاکم اسالمی بهشمار می آید و یکی از ابزارهای کلیدی در تحقق این امر ،دخالت دادن مردم در امور
و حوزه تصمیمسازی و مدیریت اامعه از طریق درایند مشورت است[ .نیاز به استناد :هـدف حکومـت
اسالمی ،تربیت مردم است]
جایگاه مشورت در دموکراسی مشورتی

مشورت در دموکراسی مشورتی ،دربرگیرنده درایند تصمیمگیری سیاسی و نحوه تبلور مـردم سـاالری
در الیههای زیرین ااتماعی است (شیرازی.)18 ،1384 :
در بحث از مشارکت در سایر اشکال نظامهای دموکراتی  ،رالباً تأکید بر شرکت گسترده ادراد در
انتخابات یا سایر اشکال حضور در عرصه تصمیم گیری عمـومی یـا حزبـی اسـت ،امـا در دموکراسـی
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مشورتی عالوه بر مشارکت که مسئلهای مهم اما کمّی بهشمار میآیـد ،کیفیـت مشـارکت و تصـمیم
گیری نیز به رایتْ مورد عنایت است .به عبارت دیگر در این الگو از نظـام دموکراتیـ  ،دراینـد اخـذ
تصمیم موعوعیتی حیاتی دارد .این درایند ،آمیزه ای از بحث و گفتگو و مشورت تا رسیدن بـه نتیجـه
امعی و ایناع دستکم نسبی همه شرکت کنندگان است .نگرش مشورتی بر این نکته تاکید دارد که
انتخاب های امعی باید از راه مشورت انجام شود و تنها همسو بودن با خواستهها و عالیق شهروندان
کفایت نمیکند (کوهن.)214 ،1392 :
مشورت در دموکراسی مشورتی به عنوان درایندی تجمیعی از استدالل شناخته میشود .مشارکت
کنندگان باید دالیل ،استدالالت ،پیشنهادات و طرح های خود را به منظور رسـیدن بـه یـ

تصـمیم

عمومی ارائه دهند .اگر این درایند بدون محدودیتهای دیگر به از یوت استداللها اتفـاق ادتـد ،بـه
ی

توادق عقالنی منجر میشود که در آن تصمیمات نه تنهـا مشـروع هسـتند ،بلکـه از نقطـه نظـر

دیدگاه اخالیی نیز به صالح و صواب خواهنـد بـود .ایـن مهـم بـه شـرایطی نیـز وابسـته اسـت-1 :
شهروندان ارزشها ،باورها و ترایحات خود را دارند و می¬توانند آنها را بیان کرده و از آنهـا ددـاع
کنند -2 .مشارکت کنندگان از منظر شدت ،ردهبنـدی ترایحـات و عقایـدی کـه همگـی در اهـت
عقالنیت استدالالت هستند ،متنوع خواهند بود  -با احترام به اهمیت منادع عمومی  -به اای اینکـه
صردا ی
درایند ،ی

مشارکت استراتژی

با انگیزه امیال سیاسی شخصی خود داشـته باشـند - 3 .پـس از ایـن

تجمیع عقالنی از ترایحات ،عقاید و مطلـوبهـا اتفـاق مـیادتـد ( García Alonso,

.)2013, 192 & 193
بدین ترتیا می¬توان گفت که اساساً حکومت در اینجا برپایه مشـارکت دائمـی عامـه مـردم در
رایزنی و مشورت برای رسیدن به بهترین حالت از تصمیمات و تمهید مقدمات برای عمـل سیاسـی و
سامان ااتماعی بنا می¬شود (شیرازی .)144 ،1394 :دضـای مشـورتی آرمـانی کـه اختالدـات را از
طریق یوای عقالنی و کامال به دور از هرگونه اابار ،یهر اعطرار ،تاثیرات منفی سلسله مراتا یـدرت
و تنها در دضای آزاد و با رلبه عقل و استدالل حل و دصل مینماید (پیـوزی 81 ،1380 :و نـوذری:

.)138 ،1383
دموکراسی مشورتی مفهوم روند مشورتی آرمانی را در بطن خویش نهفته دارد که الگویی انتزاعی
از مشورت است .روند مشورتی آرمانی ،ی
دموکراتی

عامل توایه کننده عام است کـه بـر اسـاس آن ،ااتمـاع

به مفاهیم خودمختاری ( )autonomyو خیر عمـومی ( )common goodگـره خـورده

است (کوهن .)209 ،1382 :به گفته هابرماس ،در مشورت آرمانی «هیچ یدرتی از یـدرت اسـتدالل
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اعمال نمی¬شود» ( Habermas, 1975, 108؛ به نقل از کوهن.)214 ،1382 ،
در اینجا بحث آزاد و تبادل نظر در دضای باز ااتماعی سیاسی ،زمینه اصلی تصـمیمگیـریهـای
دموکراتی

را دراهم مـیآورد .از ایـن رو میـزان عقالنیـت و متعایـا آن ،مشـروعیت تصـمیمهـای

ااتماعی ،وابسته به میزان عقالنی ،آزاد ،برابر و منصفانه بودن دضایی است که بحث و تصمیمگیـری
در آن صورت پذیردته است (رک .)Benhabib ,1882 :پس از توادق امعی در انتخـاب حاکمـان و
تعیین چارچوب حکمرانی ،ساختارها و نهادهای ااتماعی و سیاسی و تدوین یوانین اداره اامعه نیـز از
راه مشورت و مفاهمه به سامان می¬شود و همه آنچه که به خیر عمومی و منادع و مصالح ااتمـاعی
مربوط است ،تنها از درایند و سازوکار مشورتی حکومت می¬تواند سربرآورده (سـالمی،)208 ،1399 :
در دضای عمومی متکی به کنش ارتباطی و عقالنیت مشورتی ،کسا مشروعیت نماید.
نظریه دموکراسی مشورتی با گذر از عقالنیت دردی کانت و عقالنیت ابزاری وبر ،ایده «عقالنیت
ارتباطی» را مطرح مینماید .این نوع از عقالنیت که در «اهان زیست» رشد و نموّ مییابد و حاصـل
آن «کنش ارتباطی» میان اعضای اهان زیست است ،رکن اصلی دموکراسی مشورتی بهشمار میآید
(ساداتی نژاد و شیرازی)8 ،1381 :؛ و حتی به گفته برخی صاحا نظران این حوزه همچون اان رالز،
چنین مشورتی در امان از خطا و اشتباه است (رالـز .)412 ،1812 :عقالنیـت ارتبـاطی ،مواـد کـنش
ارتباطی است .کنش ارتباطی ریرابزاری بوده ،به دنبـال رسـیدن بـه نـوعی ادراک عقالنـی و توادـق
دواانبه (یا چند اانبه) است و با هرگونه سلطه سر ستیز دارد (کرایا .)300 ،1391 :در اینجاست که
بحث زبان و کارکرد آن براسته می¬شود .کنش ارتباطی از طریق زبان ،آن هم بـا مفاهمـه و درک
متقابل ایجاد می¬شود؛ و هابرماس همواره به دنبال کشف اصول حاکم بر زبان و درایند تولید کـالم
است (هابرماس 34 ،1383 :و  )31تا بتواند کنش ارتباطی را بهتر تحلیل و تبیین نماید.
هابرماس میکوشد شرایط شناختی ( )cognitiveو عملی از پیش نهفتـه در اشـکال ارتبـاطی و
تعامل ااتماعی که متواه دهم متقابل طردین گفتگو است را تبیـین نمایـد (دـی .)221 ،1392 :بـاور
هابرماس بر این است که ارتباط آزاد و بیواسطه در عرصه عمومی ،خواستههای راستین انسـانهـا را
آشکار میسازد .شونده و گویندهای آرمانی و کامالً عقالنی و عالیـهمنـد بـه یکـدیگر ،از مفروعـات
هابرماس است (شیرازی .)112 ،1384 :وی باور دارد که حوزه عمومی چیزی ریر از اامعـه مـدنی و
دولت است (انصاری .)10 ،1394 :یا او معتقد است کـه مشـورت همگـانی تنهـا در دضـای عمـومی
می¬تواند معنایی را که دموکراسی مشورتی از مشورت مدنظر دارد محقق سازد .راولـز در ایـن زمینـه
مینویسد که مشورت عمومی باید از آدت پول آزاد گردد (راولز.)203 ،1380 :
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خلق مفهوم «دضای عمومی» در اندیشه هابرماس ،حاصـل تفکیـ

میـان دو حـوزه عمـومی و

خصوصی (حوزه روابط عاطفی و خانوادگی) است (میرسپاسی )112 ،1399 :که اهان زیسـت ( Life

 )Worldهابرماسی را شکل میدهد و بستر شکلگیری دموکراسی مشورتی است.
در حوزه عمومی همه باید تنها درباره مسائل عمومی و مشترک میان همـه شـهروندان صـحبت
کنند .دیگر اینکه شکل و محتوای این گفت وگو نیز باید حتماً عقالنی و استداللی باشد .بـه عبـارتی
دضای عمومی اای تحریض احساسات نیسـت .همچنـین شـرکت کننـدگان در ایـن گفـت وگـوی
عمومی باید تمامی تفاوتها و تمایزات یکدیگر را نادیده انگارند و به سان ادراد برابر با هم به مباحثـه
بنشینند .این برابری ازو شرایط گفت وگو بهشمار میآید که حـوزه عمـومی بسـتر تکـوّن آن اسـت
(انصاری و اسالنی 108 ،1383 :و .)110
همچنین او به مفهوم «وععیت کالمی ایدهآل» ( )Ideal speech situationاشاره میکند کـه
در آن ارتباط کامل و تفاهم صددرصد شکل میگیرد .وععیت کالمی ایـدهآل در همـه سـاختهـای
کالمی بالقوه واود دارد؛ و کالم اساساً به سوی اندیشه حقیقت (به معنای عردی نه یدسـی) اهـت-
گیری شده است .در وععیت کالمی ایدهآل ،همه اختالدات و منازعات به دور از هرگونه اابـار و بـه
شکلی کامالً عقالنی ،صرداً از طریق ارتباط ،گفتگو و تفاهم حـل و دصـل مـی¬شـود و درک وی از
اهان و زندگی به وایعیت میپیوندد (بشیریه.)224-222 ،1393 :
هابرماس در تبیین درایند مشورت در دموکراسی مشورتی بر مفهوم ااماع تاکیدی ویـژه دارد .در
وایع تنها یوانینی مشروعاند که تمامی اعضای اامعه حقویی بتوانند در پرتو گفتگو و مشورت عقالنی
در خصوص آن به توادق همگانی و ااماع برسند (دینالیسون.)122 ،1381 :
واه رالا آن تابلویی که دموکراسی مشورتی از دضای مشورت ترسیم مـینمایـد را مـی¬تـوان
تابعی از شخصیت و روحیه یورگن هابرماس در هدف او از هجمه نقادانـه بـه وعـع مواـود و خلـق
اامعه ادید آرمانی دراروی بشر دانست .رویکردی کـه برپایـه نقـد درک پوزیتویسـتی و بـه تبـع آن
ابزاری ،مکانیکی و شکننده از اهان ااتماعی بنا مـی¬شـود و بـه رایـت اخالیـی ،انسـانمدارانـه و
دموکراسی خواهانه است .دضای مشورتی که وی تصویر میکند را از این منظر باید نگریست.
از همین روست که گفته می¬شود نوع نگاه و تحلیل وی نسبت به مسائل سیاسی ااتماعی و در
نتیجه ،نسخه عملی او برای اصالح وعع مواود و نیـل بـه شـرایط مطلـوب بـیش از آنکـه نگـاهی
سیاسی باشد« ،نگاهی درهنگی» است .نگاهی که همزمان ابعادی دلسفی ،سیاسی ،اامعه شـناختی و
روان شناسانه دارد و این ذوابعاد بودن ،بر اایگاه و اهمیـت آن بـه شـکلی دـوقالعـاده ادـزوده اسـت
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(شیرازی.)142 ،1384 :
در وایع هابرماس به عنوان کسی که به شدت دردره مدرنیتـه و تحقـق پـرو ه آن را بـه مثابـه
«هددی گمشده» دارد (هابرماس )110 ،1318 :و اذعان مینماید که با واود همه اشـکاالت مواـود،
به زبان دلسفه مدرن سخن میگوید (هابرماس ،)38 ،1381 :مدرنیتـه را در یالـا یوتوپیـایی ترسـیم
مینماید که اساس و اوهر آن را معنویت و گفـت وگـو تشـکیل داده ،ارزشهـای ااتمـاعی ،منـادع
طبقاتی و آزادی را ارس مینهد (مددپور 122 ،1382 :و .)121
با تواه به آنچه گفته شد ،مشورت در دموکراسی مشورتی به طور خالصه شامل ویژگیهای زیـر
است:
نخست اینکه چنانچه اشاره شد ،تنها در «دضای عمومی» شکلگردته در «اهان زیست» یابلیت
تحقق دارد .شرایطی که در آن نگاه سیستماتی

و مادی انگاری صرف به حاشیه رانده شـده باشـد و

«عالیق رهایی بخش» حرف اول را بزند .دوم آنکه مشورت ،ناظر بر توادقی همگانی است و واهـی
ااماعی (باالتر از آنچه که در لیبرال دموکراسی به عنوان اکثریت شناخته می¬شود) دارد .سوم آنکـه
کامال دل بخواهانه و آزاد است؛ بنابراین همچنانکه نمی¬توان کسی را از شرکت در درایند مشـورت
و گفت وگو منع نمود ،کسی را نیز نمی¬توان به این مهم مجبور کرد .چهارم آنکه مشورت دراینـدی
است که باید در نهایت امر به تصمیمگیری برای اامعه بیانجامد .پـنجم آنکـه بـا واـود رایـت امـر
مشورت که رسیدن به تصمیم برای اداره دموکراتی

و عقالنی اامعه است ،اما طی خود این دراینـد

نیز موعوعیت دارد .شهروندان با شرکت در درایند مشورت عقالنیت ارتباطی خود را رشد میدهنـد و
انسانیت خویش را ارتقاء میبخشند .ششم ،تاکید بـر عقالنیـت ارتبـاطی در مقابـل عقالنیـت ابـزاری
است .عقالنیتی که «کنش ارتباطی» را به دنبال دارد ،درهنگ مدار ،معنویتگرا ،اخالق محور و نـوع
دوست است و به تعالی و ارتقاء اامعه بشری میاندیشد .هفتم ،منوط بودن مشورت بـه شـکلگیـری
شرایطی است که در آن همه شهروندان امکان حضور داشته باشند؛ آن هم نه حضوری سـرد و بـی-
روح ،که با انگیزه ،دردرهمند و البته دانا و توانمند نسبت به حال و آینده خویش و دیگران و آماده بـه
بحث و اشتراک گذاردن ایدهها و راهکارهای تحقق آنها .هشتم ،عدم دخالت یـوه یـاهره و هرگونـه
دست برتر در درایند مشاوره است .در اینجا دقط یوه استدالل می¬تواند موثر و پیش برنده باشد .نهم
اینکه مشورت به لحاظ معردتی ) )cognitiveناظر به شناخت سره از ناسره است .دهم آنکه مشورت
تنها راهی است که می¬تواند انزوای انسان مدرن را درمان و خـ واـودی او را از طریـق اشـتراک
روحی با سایر همنوعان پرنماید.
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مقایسه جایگاه مشورت در نظریه مردم ساالری دینی و دموکراسی مشورتی

نخستین مسئلهای که باید به آن تواه کرد ،تفـاوت میـان هسـتی شناسـی دو نظریـه اسـت .نظریـه
نخست مبتنی بر اهان بینی توحیدی و باور به استقرار اهان مادی در بطن اهان ریرمادی (آخـرت)
است .در اینجا حقیقتی مطلق و یدسی منهای خواست انسانی واود دارد؛ و آن اینکه انسـان شایسـته
مقام خلیفه الهی خلق گردیده (بقره )30 ،و باید در طول حیات خویش به این اایگاه ردیع نائل شـود؛
یا به عبارت دیگر به خدا برسد و رایت رعایت او را به دست آورد (کهـف110 :؛ عنکبـوت1 ،؛ دجـر،
 21و 29؛ و  .)...اما از سوی دیگر نظریه دموکراسی مشورتی مبتنی بـر اهـانبینـی مـادی و انسـان
خدایی ( )Humanismبوده ،با یکسان انگاری حقیقت و وایعیت ،آن را نه امری ثابت و مطلـق ،کـه
نسبی ،تغییرپذیر ،عردی و ریرمقدس میشمارد .در وایع در اینجا حقیقت برساخته ااتماعی است.
از این مقدمه می¬توان نتیجه گردت که مشورت عامّه در مردم ساالری دینی تفاوتی مـاهوی بـا
دموکراسی مشورتی دارد .در اینجا مشورت به شکل تو مان هم درصتی است برای مردم کـه خـود را
بیازمایند و باال بکشند و عمن تعالی دردی و ارتقاء ااتماعی ،وظیفه خود را نسبت به اامعه اسـالمی
به انجام رسانند؛ و هم درصت مغتنمی برای حاکم الهی است تا از ظردیـت اامعـه اسـالمی اسـتفاده
نماید و خیر و مجاهدت ایشان را در مسیر استقرار و اداره حکومت اسالم به خـدمت بگیـرد .از چنـین
منظری مشورت می¬تواند راه گشای مشکالت و بـه عبـارتی کاشـف از حقیقـت باشـد؛ چنانچـه در
اریان انگ خندق یا احزاب همین گونه شد .اما در این صورت ممکن است گفته شود در اینجـا نیـز
همچون اندیشه ررب حقیقت برساخته ااتماعی بوده است؛ پس چه تفاوتی بـا دموکراسـی مشـورتی
دارد؟ در پاسخ باید گفت که در نظام مبتنی بر دموکراسی کاشف از حقیقـت بـودن مشـورت ،معنـایی
هستی شناسانه و ریشه در عدم واود حقیقت ثابت دارد؛ یعنی بر اومانیسم ،عدم یطعیت و تکثرگرایی
استوار است .به این معنا ،حقیقت برساخته ااتماعی و برآیند عقول عموم اامعه پنداشته مـی¬شـود و
با مشورت به دست میآید .بنابراین کشف حقیقت در اینجا به معنای اعل حقیقت است .مـردم خـود
منشأ حقاند و ااعل حقیقت؛ حال ممکن است این اعل توسط ادراد (یا ی

دـرد) در اامعـه بیادتـد

(نظامهای توتالیتر همچون داشیسم و کمونیسم) ،یا توسط اکثریت نسبی اامعه (لیبرال دموکراسی) و
یا در پرتو ااماع عموم شهروندان (دموکراسی مشورتی).
اگرچه باید تاکید کرد که دموکراسی مشورتی اساساً به مقولهای به عنوان حقیقت نمیپـردازد؛ یـا
به عبارت دیگر چنین دردره ای ندارد؛ در وایع این نظریه بـر ایـن ادعـا اسـتوار اسـت کـه از طریـق
مشورت ،به دنبال کسا شناخت نسبت به ایجاد بهتـرین شـرایطی اسـت کـه مـی¬توانـد عقالنیـت
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ارتباطی را اایگزین عقل ابزاری نماید.
اما در مردم ساالری دینی اگر گفته شـود مشـورت کاشـف از حقیقـت اسـت ،مسـئلهای هسـتی
شناسانه و مترادف با اعل حقیقت نیست؛ بلکه به معنای آشکار شدن زوایای پنهان امور و کشـف راه
حق و صواب در چارچوب اصول مشخص و متقن و حقیقت ثابتی است که پیشتر در هسـتی شناسـی
توحیدی اثبات شده است .بنابراین اگر گفته شود حقیقت در مردم ساالری دینـی برسـاخته ااتمـاعی
است ،معنایی متفاوت از همین امله در دموکراسی مشورتی دارد .در اینجا حقیقت ،کشف می¬شـود،
نه اعل؛ و حاصل مشورت در چارچوبی که حاکم الهی معین نمـوده اسـت ،برآینـدی از عقـول عامـه
اامعه ایمانی خواهد بود .بهعبارت دیگر در مـردم سـاالری دینـی طـرف مشـورتْ مومنـانی هسـتند
خداخواه و طالا اارای یوانین اسالم؛ و ر ی و نظر و مشورت آنها به ایـن سـبا اسـت کـه واهـه
مواه و مشروع دارد؛ و هرگاه از این عیار بیادتد ،داید اعتبار و مشروعیت خواهد بود.
این تفاوت به ی

اختالف معردت شناسانه میان اندیشه سیاسی شیعه و ررب نیز بـازمیگـردد؛ و

آن اینکه اساساً در تشیع به خودی خود اکثریت (به طور کلی) مالک و معیار اثبات حقانیت امری به-
شمار نمیآید؛ مگر آن اکثریتی که مومن و متقی باشند و مطیع ولی امر.
چنانچه مسئله سقیفه در صدر اسالم که از سوی اهل تسنن به عنوان «ااماع اهل حـلّ و عقـد»
معردی می¬شود در اندیشه سیاسی تشیع داید مشـروعیت اسـت؛ و نیـز تحمیـل حکمیّـت از سـوی
اکثریت به امام علی در انگ صفین .حال آنکه در اندیشه اهل سنت و نیز اندیشه سیاسـی رـرب
برخالف آن است.
البته در عصر ریبت که ولی دقیـه بـه عنـوان مصـداق حـاکم الهـی دایـد مرتبـه واـودی امـام
معصوم است ،طبعاً مشورت می¬تواند برای وی عالوه براینکه اطاعت امر الهی است ،راهی بـرای
رسیدن به حسن ایوال و خذ تصمیم صواب باشد ،اما باز هم نمی¬توان آن را لزوماً ناظر بـه کشـف
حقیقت دانست.
همین امر خود مواد تفاوتی دیگر است؛ و آن اینکه در دموکراسی مشورتی پـذیرش و عمـل بـه
نتیجه مشورت عروری تلقی می¬شود ،اما در مردم ساالری دینی نتیجه منحصـر در تصـمیم حـاکم
است .چنانچه یرآن کریم هم همانگونه که گذشت ،میان اصل شورا و التزام بـه نتیجـه شـورا تمـایز
یائل است .امام رعا میدرماید« :همانا پیامبر با اصحاب خویش مشورت مینمود ،سـپس هـر آن
گونه که خود میخواست عمل مینمود» (حرّ عاملی.)44 ،1408 ،12 :
نکته دیگر اینکه درایند مشورت در دموکراسی مشورتی ،تنها مسـیری اسـت کـه مـی¬توانـد بـه
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پشتوانه مشروعیتی که برای نظام سیاسی و تصمیمات اتخاذشده ایجاد مینماید ،بحران نفـوذ را حـل
کند و تضمین گر تمکین از سر میل و رربت ادراد در برابر تصمیمات اتخاذ شـده باشـد .امـا در مـردم
ساالری دینی عالوه بر این نکته ،مسئله باالتری هم تحت عنوان والیـت تشـریعی حـاکم الهـی بـر
مومنان مدنظر است که ریشه در ایمان و اعتقاد ادراد دارد و تضمینی را دراتر از آنچـه کـه بـه طـرق
مادی به دست میآید نوید میدهد.
نکته دیگر در باب مقایسه حاعر را می¬توان از منظر امکانسنجی تحقق عینی و عملی مشورت
در ساختار سیاسی ااتماعی که برپایه نظریات یادشده بنا شده باشد بررسی نمود .مشورت با شـرایط و
ویژگیهایی که یورگن هابرماس مدنظر دارد ،چنانچه خود او اظهار میدارد ،نیازمند شرایطی خـاص و
متفاوت از آن چیزی است که اکنون مواود است؛ شرایطی که به نظر میرسد بیشتر انبهای ذهنی و
انتزاعی دارد و بیشتر در یالا ی

آرمان شهر یا مدینه داعله دور از دسـترس یابـل تصـور اسـت تـا

وایعیتی ملموس و یابل تحقق.
چنین به نظر میرسد که ایجاد «دضای عمومی» که به باور هابرماس و دیگر اندیشمندان نظریه
پرداز این حوزه خاستگاه عروری مشورت آرمانی است ،اگر نگوییم در شـرایط کنـونی اهـان بشـری
ناممکن است ،دستکم بسیار دور از انتظار خواهد بود.
این نکته را برخی از محققان این حوزه نیز مورد اذعان یرار دادهاند .برای مثال یکـی از منتقـدان
می نویسد که در دموکراسی مشورتی اعتقاد بر آن است که همه مردم به خودی خود از توان ،یابلیـت
و انگیزه الزم برای شرکت در بحثهای عمـومی و مشـورتهـای عقالیـی برخوردارنـد؛ حـال آنکـه
مشورت زمانی می¬تواند زمینه دموکراسی باشد و مواد مدینه داعله ،که همه شهروندان نه دقـط از
حق مشورت بهرهمند باشند ،که از توان و شور و حال و خصوصاً آموزش الزم برای بهرهگیری از ایـن
حق نیز برخوردار باشند .مشورت کسانی که انگیزه و دانش الزم برای پیشـبرد یـ

بحـث عقالنـی،

پویا ،سازنده و سرزنده را ندارند ،بیشتر به بازی و بده بستان سیاسی شبیه است ،تـا دضـایی آکنـده از
مشورت ،استدالل ،مفاهمه و تالش برای یانع نمودن یکدیگر (محمودیان.)18 ،1382 :
این درحالی است که مشورت در اندیشه سیاسی اسالم منوط به تحقق شرایطی خـاص و آرمـانی
نیست و همواره در دسترس مردم و حاکمان اامعه اسالمی و مورد ابتالی ایشان بوده است .صـحت
این امر را برای نمونه می¬توان در سیره سیاسی و شیوه حکومتداری پیـامبر اسـالم در مدینـه
النبی مشاهده کرد .آن حضرت حتی پیش از نزول آیه شریفه  118سوره آلعمران و تعلق گردتن امـر
الهی به مشورت با مردم در امور سیاسی  -ااتماعی نیز با مردم مشورت میکـرد و ایشـان را در اداره
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امور دخیل مینمود .از اینرو نزول آیه شریفه ،دلیلی بر صحه گذاردن خداونـد بـر سـیره پیـامبرش و
اعالم رعایت از عمل ایشان بهشمار میآمد؛ پیش از آنکه تشریع حکم باشد.
در دموکراسی مشورتی ،مشورت ی

دضای عام بـرای گفـت وگـو ،رایزنـی ،بحـث و اسـتدالل،

مفاهمه و تعامل شهروندان است .در وایع این درصت ارزنده و حیاتی برای رسیدن به اهـداف مـدنظر
نظام سیاسی ااتماعی ،از از راه مشورت به دست نمیآید .ایـن یکـی از مهـمتـرین نکـات در دهـم
اندیشه دموکراسی مشورتی است .بنابر این در اینجا مشورت دقط ی

سـازوکار اداره اامعـه نیسـت،

بلکه همانگونه که گفته شد بستر رشد و تعامل سازنده و ارتباط مثبت شهروندان با یکدیگر نیـز بـه-
شمار میآید.
اما در نظام مبتنی بر نظریه مردم ساالری دینی ،ایجاد دضای ارتباطی مثبت و سازنده میان ادـراد
از راههای گوناگون پیش بینی شده است .به عبارت دیگر در اینجا رشد ارتباطی و تعاملی و تفاهمی به
مسئله مشورت محدود نمی¬شود .برای مثال نمازهای اماعت یومیه که روزانه پنج بار مومنان را بـه
دور یکدیگر امع میکند ،و هفتهای ی

بار نیز در نماز امعه همه مردمان ی

شـهر یـا آبـادی بـا

یکدیگر دیدار مینمایند ،و یا نمازهایی همچون نماز باران ،نماز عیدین ،و حج بیتاهلل الحـرام کـه در
آن امت اسالمی از سراسر اهان در ی

مکان گردهم میآیند ،همه مـی¬تواننـد از مصـادیق ایجـاد

دضای تعامل مثبت و سازنده میان مردمان در ی

نظام سیاسی ااتماعی بهشمار آینـد .شـاید بتـوان

راهپیمایی عظیم اربعین حسینی که پدیدهای کامال متأخر بهشمار می آیـد را نیـز در همـین راسـتا
مورد تواه یرار داد.
در خصوص شباهت-های دو نظریه نیز نکاتی یابل تواه است .نخست اینکـه هـر دو نظریـه بـر
کرامت ذاتی انسان و شرادت وی؛ و اهمیت پاسداشت انسانیت در برابر اهان ابزاری تاکید مینماینـد.
به تبع این مهم ،هر دو نقش اصیل و حیاتی برای مردم و مشورت مردمی در تکوین و تحقـق و اداره
و تحکیم حکومت یائل هستند .سوم ،یائل بودن به رسـالت تربیتـی نظـام سیاسـی و ارتقـاء عقلـی و
اخالیی شهروندان است .البته همانگونه که اشاره شد از آنجا که هستی شناسی دو نظریه با یکـدیگر
تفاوت بلکه تعارض دارد ،مفاهیمی همچون رشد ،اخالق ،و  ...نیز میان این دو مشترک لفظی اسـت،
نه معنایی.
نتیجهگیری

در مقاله حاعر تالش شد میان دو نظریه مورد بحث ،مقولـه مهـم مشـورت کـه از ااـزای الینفـ
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اندیشههای مردم ساالر در اهان معاصر بهشـمار مـیآیـد براسـته گـردد و شـمایی از تفـاوتهـا و
شباهتهای آنان ترسیم گردد .به نظر میرسد اشتراکات میان ایـن دو بـه لحـاظ تفـاوت در سـاختار
هستی شناختی واههای کمرنگتر از ادترایات آن دارد.
مشورت در نظام دموکراسی مشورتی حرکتی است که اگرچه پویا به نظر میرسـد ،امـا آزمـون و
خطا در آن حرف نخست را میزند و دورنمای روشنی به دست نمیدهد .این درحالی است کـه آنچـه
از مشورت در باب نظام مردم ساالری دینی مدنظر است ،ادقـی شـفاف دارد و تـاکنون نیـز امتحـان
خویش را در تاریخ اسالم و عصر کنونی (انقالب اسالمی ایران و نظام امهوری اسـالمی) پـس داده
است.
از این رو اگر دستاوردهای مشورتی که از منظری الهی و توحیـدی خصوصـا در معنـای کامـل و
آرمانی آن ،مورد تاکید ی

نظام سیاسی یرار گیرد با پیامدها و اهـدادی کـه مشـورت در یـ

نظـام

سکوالر می¬تواند به بارآورد مورد دیت نظر یرار گیرند ،می¬تواند عـالوه بـر ابعـاد سیاسـی ،ابعـادی
اعتقادی نیز بیابد و ایمان آدرین باشد؛ چنانچه ابعاد حکومت آن حضرت را از این منظر بیش از پـیش
آشکار نماید و به دنبال آن ،با ادزایش رربت به شـکلگیـری چنـین نظـامی در حـد کمـال خـویش،
بسترساز شکلگیری حکومت اهانی امام عصر و شکلگیری امت واحد اسالمی وایع شود.
منابع
 .1آشوری ،داریوش .فرهنگ علوم انسانی .مرکز ،تهران1831 :
 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم .لسان العرب .ج  .4بیروت :دار صادر 1831 ،ق
 .8انصاری ،منصور .دموکراسی گفتوگویی .تهران :مرکز1834 ،
« .---------- .4دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی» .فصلنامه متین ،سال هشتم ،شممار
 81و 1831 ،82
 .1انصاری ،منصور و انسیه اسالنی« .محدودیتها و امکانات اید دموکراسمی در رابهمه بما مکوممت
اسالمی با تاکید بر آرای امام خمینمی» .از :مجموعه مقاالت سومین همایش ملی نظریهه مهردم

ساالری دینی .ج  ،2به کوشش سیدمحمدرضا مرندی .قم :معارف1818 ،
 .6بشیریه ،مسین .تاریخ اندیشههای سیاسی در قرن بیسهم  .ج  ،1اندیشمههمای مارکسیسمتی .نمی،
تهران1838 :
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 .3پایک ،جان .فرهنگ اصطالحات فلسهفه سیاسهی .ترجممه سمیدمحمدعلی تقموی و محممدجواد
رنجکش .مرکز ،تهران1811 :
 .3پیوزی ،مایکل .یورگن هابرماس .ترجمه اممد تدین .تهران :هرمس1811 ،
 .1جعفری ،محمدتقی .شورا و مسئولیت .قم :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1831 ،
 .11مر عاملی ،محمدبنالحسن .وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .ج  3و ج  ،12بیروت :دار
االمیا الترا العربی1411 ،
 .11خادمی ،محمد« .تقابل دو نظریه شورا و دموکراسی با امامت» .فصملنامه اماممت پژوهمی ،سمال
دوم ،شمار  ،3پاییز 1811
 .12دهخدا ،علیاکبر .لغت نامه .دانشگا تهران ،تهران1833 :
 .18رممانی ،ناصرعلی .راه کارهای فقه سیاسی شیعه بهرای گسهمرم مشهارکت سیاسهی .مرکمز
بینالمللی ترجمه و نشر المصهفی ،قم1814 :
 .14راغب اصفهانی ،ابی القاسم الحسین .معج مفردات الفاظ القرآن .ج  .1دمشم ::دارالقلمم1412 ،
ق
 .11راولز ،جان .قانون مردمان .ترجمه جعفر محسنی .ققنوس ،تهران1811 ،
 .16سالمی ،مسن« .عدالت سیاسی و شورا» .از کتاب :درآمدی بمر نظمام سیاسمی عمدالت در اسمالم.
علیاکبر علیخانی و همکاران .پژوهشکد مهالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران1833 :
 .13ساداتینژاد ،سیدمهدی و علی شمیرازی« .بررسی مقایسهای معرفت شناسی اسهالمی در نظریهه
مردم ساالری دینی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی و معرفتشناسی یورگن هابرمهاس در

نظریه دموکراسی مشورتی» .فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر .تهران :پژوهشگا علوم انسانی و
مهالعات فرهنگی ،سال هفتم ،شمار سوم ،پاییز 1811
 .13شیرازی ،علی« .بررسی تطبیقی نظریه مردم ساالری دینی و دموکراسی مشورتی با تاکید بر

آراء امام خمینی و یورگن هابرماس» .رساله دکتری علوم سیاسی .دانشگا تهران1814 :
 .11شمسالدین ،محمدمهدی .فیاالجمماع السیاسی االسالمی .بیروت :الموسسه الجامعیه للدراسات
و النشر1421 ،
 .21طباطبایی ،محمدمسین .المیزان .ج  ،4ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی .قم :دفتمر انتشمارات
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اسالمی1836 ،
 .21عمید زنجانی ،عباسعلی .دانشنامه فقه سیاسی .ج  ،2تهران :نشر دانشگا تهران1831 ،
 .22فینالیسون ،جیمز گوردون .درآمدی بر هابرماس .ترجمه هاشم آقابیگپموری و جلیمل سمحابی.
تهران :جامعه شناسان1811 ،
 .28فی ،برایان .فلسفه امروزین علوم اجمماعی .ترجمه خشایار دیهیمی .تهران :طرح نو1836 ،
 .24کرایب ،یان .نظریه اجمماعی مدرن .ترجمه عباس مخبر .تهران :آگا 1831 ،
 .21کوهن ،جوشما« .مشمورت و مشمروعیت دموکراتیمک» .ترجممه سمیدعلیاصمرر سملهانی .فصملنامه
فرهنگ و اندیشه ،سال دوم ،شمار  ،1بهار 1832
 .26محمودیان ،محمدرفیع .دموکراسی ،اخالق و عقالنیت .تهران :طرح نو1812 ،
 .23مددپور ،محمد .فلسفههای پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیمهه .تهمران :سمور مهمر،
1812
 .23میراممدی ،منصور« .شورا» .از مجموعمه حکمت سیاسهی اسهالمی ،ج  ،3علمیاکبمر علیخمانی و
همکاران ،تهران :موسسه پژوهشی مکمت و فلسفه ایران1816 ،
 .----------- .21اسالم و دموکراسی مشورتی .نی ،تهران1818 :
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