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 چکیده

عنوان  به "ي خودبنیان اراده"ي سیاسی غرب بر این باورند که اصلِ  متفکران فلسفه
مثابه موجودي عقالنی که حق دارد در مورد سرنوشت خویش  ارجمندي انسان بهشاخصِ 

هاي خودبنیان،  یابد؛ چراکه اراده سار دموکراسی ظهور می گیري کند، تنها در سایه تصمیم
تنها معیار وضع قوانین و مشروعیت نهادهاي اجتماعی و سیاسی در دموکراسی است. این 

ي خودبنیان در اندیشه سیاسی امام خمینی،  یلی اصل ارادهي اسنادي ـ تحل نوشتار با شیوه
بر مأذونیت و مشروعیت الهی، را بررسی و ارزیابی کرده  گذار حکومت مبتنی عنوان پایه به

ي خودبنیان در الگوي دموکراسی غربی و مالحظه  و ضمن تبیین عدم پاسداشت اصل اراده
ها، پاکی سرشت  چون تکثر ارادهی ـ همي سیاسی امام خمین شده در اندیشه اصول پذیرفته

دهد که مأذونیت الهی در حکومت اسالمی هرگز  انسان و ناکارآمديِ تحمیل ـ نشان می
 مالزم به دیگرآیینی اراده نخواهد بود.

 
 کلیدي: هايواژه
ي سیاسی امام  ي خودبنیان، دموکراسی غربی، مأذونیت و مشروعیت الهی، اندیشه اراده
 خمینی.
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 همقدم
هاي بسیار پیچیده و عنوان موجودي با ساحتتبیین جایگاه و نقش حقیقی انسان به

هاي بشري  دهی مکاتب و نظام متعالی از دیرباز موضوع بحث اندیشمندان مختلف در سامان
بوده و مباحث و مواضع گوناگون و گاه متقابلی در طراحی بنیادهاي حقوقی و سیاسیِ 

هاي  توجیه و تبیین منشأ حقانیت اقتدار و اعمال قدرت بر عرصهویژه در  جوامع بشري، به
ي خودبنیان یا  ي پاسداشت اصلِ اراده حیات فردي و اجتماعی انسان رخ نموده است؛ مسأله

شده حول  یکی از مباحث مطرح -معناي فرمانروایی بر خویش  به -اراده  1خودمختاري
 چنین تکاپویی است.

، به مفهوم 2ي دیگربنیان ل اراده خودبنیان در تقابل با ارادهدر اندیشه سیاسی غرب، اص
چنین بر هر اصلی اطالق  ي غیر، وضع شده است. هم وسیله قانونی است که از بیرون و یا به

بر خودمختاري اراده نبوده و اراده و قانونِ خود را وضع ننماید؛ مانند قانون  شود که مبتنی می
جاکه در  نگیخته و خودبنیان نیست. در این نگرش، از آنحاکم بر علیت طبیعی که خودا

بر مأذونیت الهی است، با  ها، باالرسنده و بنانهاده هاي دینی خاستگاه حقانیت حاکمیت
طور مستقیم از سوي خدا  که به -اي خاص  اعطاي حاکمیت انحصاري جامعه به عده

بر اصل اراده دیگربنیان  ان و مبتنیي خودبنی انگاري اراده مالزم با نادیده -شوند  منصوب می
آید که جایگاه حقیقی انسان تأمین نگردیده و قابل  شود؛ لذا این شائبه پیش می دیده می

ي سیاسی غرب  ي خودبنیان در اندیشه دفاع نیست. نوشتار پیش رو، ضمن تبیین اصل اراده
انسان، در صدد است با ي  و اعالم عدم تالزم عینی میان دموکراسی غربی و خودبنیانی اراده

ي سیاسیِ امام خمینی مهبط حقیقی خودمختاري انسان  ي انسان در اندیشه ترسیم جایگاه اراده
 در حکومت اسالمی را با محک تفکر ایشان بازنمایی کند.

 ي غرب ي خودبنیان در اندیشه . اراده1
 ي غرب ي خودبنیان در اندیشه . دموکراسی، بستر تبلور اراده1,1

ها  هایی است که انسان نفسه داراي ارزش ور اندیشوران سیاسی غرب، دموکراسی فیبه با
وگو،  اند. اصل خودمختاري، مشارکت، آزادي، گفت در طول تاریخ در پی تحقق آن بوده

ها در روابط و مناسبات دموکراتیک  هایی هستند که تحقق آن برابري و ... ارزش
راسی تنها روش زیستی است که با اصل پذیر است. از این دیدگاه، دموک امکان

                                                      
1. Autonomy. 
2. Heteronomy. 
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ها کمک  هاي وجودي انسان ها و کرامت سازگار است و به تحقق ارزش» بودن انسان«
یافته در متن حوادث عصر  . اساس چنین رهیافتی، کنشی سامان)1-5: 1384(انصاري، کند  می

خواه و  میتهاي تما ي انساِن غربی از حاکمیت جانبه گردانی همه نوزایی و یادآور روي
هاي فرابشري است.  انحصارگراي قرون وسطایی، با تفکر غالبِ پوزیتویستی و طرد آموزه

شناسی غربی دستخوش دگرگونی شد؛ انسانی که تا آن زمان  در این تحول، سنخ معرفت
شد و مبانی معرفتی از خارج به وي  معرفی می - "موضع شناخت"عنوان  به -نیازمند وحی 

تبدیل گردید تا بدون استمداد از هرگونه امر متعالی، وجود  "خاستگاه شناخت"رسید، به  می
ترتیب رویکرد غالب اندیشوران  ها تلقی شود. بدین ها و درستی خودبنیاد انسان، منشأ آگاهی

ریزي شد و  مغرب زمین به ساختارهاي اجتماعی و سیاسی، بر فرآیندي کامال بشري پی
ي انسان گردید تا در نهایت، اصل خودبنیانی و  دگی، ارادههاي زن محک شناسایی بایستگی

اي از قوانین و اقدامات  ي حقانیت و مشروعیت قلمرو گسترده خودآیینی اراده، تنها پشتوانه
ي چنین نگرشی در نظام  ویژه در خاستگاه حاکمیت، شناخته شود. انعکاس ویژه سیاسی، به

مثابه عامل یا فاعل  گذار در انسان به قل خودقانونتوان در اعتقاد وي به ع فکري کانت را می
شدن آزادي و  اي که پذیرش هر فرض دیگري باعث مخدوش گونه اخالق مالحظه نمود؛ به

گردد. بنابراین، انسان تحت هیچ الزام ضروري براي  اراده شده و برتافته نمی 1خود حاکمی
ه قوانین خداوند است، قرار ندارد. تبعیت از قوانین دیگر، حتی قوانین خداوند از آن جهت ک

تواند ضامن بقاي آزادي انسان باشد که بر اساس اصل خودآیینی کانت معتقد بود قانونی می
گذاري انسان وضع شده باشد. بدین روي حتی کسی که تمام وظایف و  اراده و خود قانون

انسانی برخوردار تواند از شرافت و عظمت  دهد، فقط از آن حیث می تکالیفش را انجام می
رو بوده باشد که خود، واضع قانون است؛  باشد که این تبعیت از قانون و انجام تکلیف، بدان
همراه  گونه شرافتی براي انسان به تواند هیچ وگرنه صرف تبعیت از قانون و انجام وظیفه نمی

ي عملی خویش  فلسفهي مهم  ي انسان را یافته . او خودبنیانی اراده)Kant ،1956 :58(داشته باشد 
 دارد: دانسته و اظهار می
اي که  ي خویش عمل کند؛ اراده انسان فقط مکلّف است بر وفق اراده«

 .)51(همان: » ي طبیعت، چنان ساخته شده است که واضع قوانین عام باشد واسطه به
هاي سیاسی غربِ جدید را اصل خودمختاري  آرزوي بسیاري از نظریه "دیوید هلد"

ي اساسی لیبرالیسم و مارکسیسم و  و معتقد است: اصل خودمختاري را باید شالوده داند می
هاي مذکور و از  حساب آورد و یکی از ارکان اصلی دیدگاه ها به هاي متعدد معاصر آن شعبه

                                                      
1. self-governing. 
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ها براي تکاملِ  ي این سنت ها دانست. همه وجوه اساسی و گریزناپذیر مبناي منطقی آن
شدت  ي چگونگی تأمین و تفسیر آن به اولویت قائلند؛ اما در زمینهخودمختاري یا استقالل، 

. از نظر هلد، اصل خودمختاري بر آن استعداد انسان )413و 414: 1384(هلد، اختالف نظر دارند 
 2بخش و خودسامان 1توانند خودآگاهانه استدالل کنند و خوداندیش داللت دارد که می

هاي  یِ سنجش، داوري، انتخاب و اثرگذاري بر جریانباشند. این استعداد، متضمن توانای
. در اندیشه وي، بر اساس )410: 1384(هلد، عملیِ ممکن در زندگی خصوصی و عمومی است 

 .)411(همان اصل خودمختاري، افراد باید در تعیین شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند 
ترین ویژگی دموکراسی، اصل خودمختاري است و  نیز معتقد است مهم "زِودي باربو"

ي  تحقق دموکراسی منوط به چارچوب ذهنی دموکراتیک است که شهروندان را براي اداره
ي دموکراتیک را  کند. از نظر وي ذهن دموکراتیک، جامعه دست خودشان آماده می امور به

اي هستند  ي چنین چارچوب ذهنی هکنند کند و نهادهاي دموکراتیک، تسهیل خلق می
)Barbu ،1956 :12(. 

روایی  از جمله متفکرانی است که دموکراسی را مترادف با خودفرمان "مارسل گُشه"
را واقعاً نمایندگی » ها جریان مخالف خودفرمانروایی انسان«داند و معتقد است: کلیسا  می
» طرح خودفرمانروایی«دموکراسی یا گیرد.  کند؛ لذا در برابر جریان دموکراسی قرار می می

باید حاکمیتی باشد که توانایی «کند:  وي تصریح می )73: 1385(گشه، است یا وجود ندارد. 
 .)75(همان: » دادن به خودفرمانروایی را عینیت و مادیت بخشد ها براي شکل انسان

ي زیست است و  دموکراسی شیوه«شود:  بر مبناي چنین نگرشی است که گفته می
منش وجود  هاي آزاد و دموکرات هنگامی پتانسیل آن کامال آزاد خواهد شد که انسان

 .)5: 1384(انصاري، » داشته باشند

 ي سیاسی غرب ي خودبنیان در اندیشه . تحلیل اصل اراده1,2
ي انسان در جهان غربِ معاصر، بازگشتی  ري ارادهي خودبنیانی یا خودمختا ایده

مداري دوران رم و یونان باستان بوده است؛ دورانی که توجه افراطی به  پرشتاب به انسان
ي او بر هستی، و در  جانبه ساختن استیالي همه هاي انسان و تالش براي نهادینه خواسته

حتی خدایان با صورتی انسانی  جاي خدا نشاندنش، به حد اعالي خود رسید و نهایت به
ي برخی  انگاره ترسیم شدند و با صفات و سجایاي انسانی توصیف گردیدند. به

نظران، تاریخ و فرهنگ یونانی، تاریخ وقوف به ارزش و منزلت حقیقی انسان و  صاحب
                                                      

1. Self-reflective. 
2  . Self-determining. 
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ر . این ارجمندي با ظهور اقتدا)40: 1381(بیات،ها و استعدادهاي اوست  اوج ارجمندي توانایی
اربابان کلیسا و برقراري تئوکراسی کلیسایی در قرون وسطا پایمال گردید؛ آزادي و 
اختیارش، چه در ساحت فکر و اندیشه و چه در ساحت رفتار و عملکرد، توسط حاکمیت 

نام مذهب سلب شد؛ انسان از مقام و  سیاسی و فرهنگیِ برخاسته از قدرت روحانیِ پاپ، به
فته، حیثیت برتر و کرامت واالي او نادیده گرفته شد. طبیعتاً بعد منزلت پیشین خود تنزل یا

ي  ي حاکمیت، که انسان توانسته بود خود را از هیمنه از تحوالت اساسی در عرصه
نمود که انسان در فضاي  ها و قیمومیت کلیسا برهاند، ضروري می خواه امپراتوري تمامیت

اش همت گمارد و تالش  رفته داست از دستي ابعاد، در احیاي ارجمندي و ق جدید در همه
خصوص قانون و منشأ  چیز، به کند که اراده و عالیق طبیعی خود را موضوع و محور همه

بارد "اقتدار حکمرانی، قرار دهد تا روح آزادي و خودمختاري خود را دوباره باز یابد. 
 نویسد: باره می در این "تامپسون

گونه القا کند که  اهد به اذهان عمومی اینخو ي رنسانس می اومانیسم دوره«
چون  که هویت و شخصیت خود را تسلیم نهادهایی رسمی هم جاي آن مردم به

اي کنند  ها و یا هرگونه نظام و اندیشه ي فئودال، اتحادیه کلیسا، دولت، جامعه
در مقام یک فرد  "خود"ي آن فروکاستن از شأن انسانی است) به  (که نتیجه
» گیري نماید تواند تصمیم ختار توجه نماید که براي هرچیزي مییگانه و م

)Thompson ،1996 :3(. 
تر  ي خودبنیان است، قابل توجه که از حامیان سرسخت اراده "فریدریش نیچه"اعتقاد 

یابی انسان به اصالت خویش  ي خودمحور تنها راه دست باور وي، احیاي اراده نماید. به می
از خود، اَبرانسانی خودبنیان و متکی برخود بسازد و از هر موجودي است تا در پرتو آن، 

ها نه نیازي به دین داشته باشد و نه نیازي به  گريِ ارزش غیر از خود، مستقل، و در آفرینش
با نارضایتی به باال «اخالق سنتی؛ بلکه وراي هر امر دیگري گردد و موجودي شود که 

داند که خود  دوزد؛ زیرا می دست، با میل چشم می ه پایینِرو ... یا ب نگرد، ولی به پیشِ می
. از منظر نیچه، ابرانسان در مقام خدا و در جایگاه الوهیت است و )210: 1362(نیچه، » بلنداست
است؛  خدا، مرده«کند:  پردازد. وي صریحاً اعالم می گذاري می گذاري و ارزش به قانون

 .)302: 1381(نیچه، » خواهیم که اَبرانسان بزید! اکنون ما می
نیز یکی از وظایف بزرگ انسان، بعد از حذف خداوند این است  "سارتر"از دیدگاه 

 هاي جدیدي را بر اساس خود، بنیان نهد: که ارزش
عنوان سرپرست بشر حذف کردیم، مسلماً  الوجود را به هنگامی که واجب«

 .)76: 1376(سارتر، » ا، جاي او را بگیرده کسی باید براي آفرینشِ ارزش
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توان  داند و می رسیده و خداشده می کمال نیز بشر را در طی تاریخ، موجودي به "هگل"
در تفکر هگل  -کرد  که نیچه با آه و افسوس بیان می -را » خدا مرده است«گفت فکر 

که بشر، یعنی موجودي توان دید. تحقق روانِ مطلق و دانندگیِ مطلق به این معناست  نیز می
که این دانندگی در او و با او تحقق یافته است، دائرمدار کائنات است و اوست که جاي 

گرایان  (از انسان "فویرباخ"رسد بیان  نظر می به )298: 1392(داوري اردکانی، خدا را گرفته است. 
 ملحد و شاگرد هگل) تفسیر موجهی از رأي استادش باشد:

نیست، جز وجود انسانی؛ یعنی طبیعت انسانیِ وجود الهی چیزي «
عنوان  یافته. یعنی به هاي انسانی و عینیت شده و رهاگشته از محدودیت تصفیه

یک موجود متمایز، مورد تفکر و احترام قرار گرفته است؛ بنابراین تمام صفات 
الهی، همان صفات طبیعت انسان است و خداشناسی یا الهیات همان 

و معرفت در مورد خدا چیزي غیر از معرفت در مورد انسان  شناسی است انسان
 .)133: 1375(براون، » نیست

ها، صرف نظر از گرایش به اصالت  تمرکز بر اراده خودبنیان، به عنوانِ محک حقانیت
در  1هاي افراطی در نفی قید و بندهاي فرابشري، بنا نهاده بر نسبیت گرایی فرد و تالش

سوفیستیِ یونان باستان است؛ چرا که از این منظر، هیچ امر شایسته  معرفت، و یادآور افکار
صورت ثابت و الیتغیر یا وجود ندارد، یا قابل شناخت و بیان نیست. یعنی  اي به و بایسته

حقیقت، نسبی است و معیار پایداري براي شناسایی آن وجود ندارد؛ در نتیجه هر فرد 
 طور که پروتاگوراس ود ملتزم شود. همانتواند به پندارهاي متغیر و نسبی خ می
ي چیزهاست؛ مقیاس هستی چیزهایی که  ق.م) معتقد بود که انسان مقیاس همه485-410(

چیز  هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست؛ و بازگشت این موضع به این است که همه
معرفت در میان . بنابراین هرگز معیاري پایدار براي )105-110: 1327(کاپلستون، نسبی است 

ها و امیال خویش را در  نظر داشته، یافته ها در مورد آن وحدت ي انسان نیست تا همه
هاي ناپایدار  طور کامل در انحصار اراده چارچوب آن پذیرا شوند؛ زیرا اساساً معیارِ معرفت به

 بشري است.
رو وسیعی از ي خودمختاري بشر بر قلم فرمایی ایده شود که حکم با این تحلیل روشن می

سیاست و تدبیر جامعه در غرب معاصر، پیوندي تنگاتنگ با دموکراسی یونان باستان دارد. 
ي باستان و حالِ  اي در گذشته هاي چنین ایده ترین پایه هاي سوفسطی مهم در واقع انگاره

 کنونی غرب است.
                                                      

1. Relativism. 
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افکار عالئِم عینی دالّ بر تأثیرپذیري تفکر خودآیینی اراده در غرب معاصر از 
 توان مالحظه کرد: سوفیستی را در دو محور زیر می

 ها . تأثیرگذاري و سودهیِ برآیند اراده1,2,1

بر ابزارهاي پرترفند و پیچیده و  هاي جدي دموکراسی، متکی ي چالش ها درباره سخن
عنوان حقیقت مطلوب بر  راحتی قادرند رأي و نظر خاصی را به اي است که به مدرنِ تبلیغاتی

ساالري ِآتن منوط به توانایی  گونه که موفقیت در مردم ها استوار سازند؛ همان آیند ارادهبر
هاي بزرگ و عمومی بود. این همان امري  کردن و اقناع اجتماع در سخن گفتن و استدالل

ي  ي خود کرده بودند. همان رویه ها آن را آموزش داده و پیشه بود که سوفیست
ت شاگردان خود را طوري بپروراند که بتوانند هرچیزي را، خواس که می» پروتاگوراس«

هاي ضعیف چنان دفاع کنند که قوي  هم بستایند و هم تقبیح کنند؛ مخصوصاً از استدالل
سانی جایگاه سیاسی مردم در یونان باستان با  هم "گاتري". )98: 10: ج1376(گاتري، نظر آید  به

 کند: تاریخ معاصر را چنین توصیف می
یونان، موفقیت قابل اعتنا اوالً، موفقیت سیاسی بود و ثانیاً، موفقیت  در«

توان  قضایی؛ و اَبزار آن [هم] خطابه بود. یعنی هنر اقناع. در مقام مقایسه می
جاي سخنوريِ آن زمان، ارتباطات امروز را قرار داد. یقیناً هنر اقناع که غالباً  به

طور که  تري برخوردار نبود و همان کممعانی تردیدآمیزي هم داشت، از قدرت 
ما مدارس شغلی و ارتباطی داریم، یونانیان نیز آموزگارانی براي سیاست و 

 .(همان)» وري داشتند؛ یعنی سوفسطائیان سخن
اي است که  اندازه رسانی در دنیاي غرب به ي اطالع هاي پیچیده ي شبکه اساساً، سیطره

یا » مدیاکراسی«جاي دموکراسی یا حاکمیت مردم، از عنوان  اند به برخی ترجیح داده
 "هربرت مارکوزه"قول  . به)130: 1383(جمعی از نویسندگان، ها استفاده کنند  حاکمیت رسانه

اي که مردم  گونه آورند؛ به نوعی شعور کاذب را در مردم پدید می ات بهها و تبلیغ رسانه
 .)347: 1384(هلد، کنند  منافع واقعی خود را درك نمی

 هاي معرفتی ي اصل خطا بر منظومه . سیطره1,2,2

کس مصون از خطا نیست و ارتکابِ  دارد که هیچ صراحت اذعان می به "ریموند پوپر"
دهد؛ بنابراین معرفت یقینی  شناخت بشري را تحت تأثیر قرار میخطا امري است که دقایق 

دارد که همواره در پی کشف و حذف خطاهاي خود  ناممکن است و این مسأله ما را وا می
اي دائمی، قابل  گونه اي به پذیري معتقد است هیچ نظریه برآییم. پوپر بر اساس اصل لغزش

تیم که ما را در کشف خطاهایمان توانا سازد اتکا و اعتبار نیست، لذا نیازمند روشی هس
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گفت: براي هر موضوعی  است که می "پروتاگوراس". این همان تفکر )76: 1389نیا،  (شهرام
. حقیقت براي هرکس همان است که او )44: 10: ج1376(گاتري، دو استدالل متضاد وجود دارد 

 )99(همان: که سیاه، سفید است. سازد؛ کامالً ممکن است کسی را متقاعد کرد  را متقاعد می
توان در مورد صحت و  روي اگر در چنین فضاي اندیشگی سوال شود که آیا می بدین

پذیر افراد، قضاوت کرد؟  سقم مدلول گزاره یا نظامی خاص، فارغ از نظر و آراي لغزش
نظر از آراي  پاسخ آن خواهد بود که اصالً چنین سوالی نادرست است؛ زیرا با صرف

زدا  آیینِ متغیر و خطاپذیر بشري، فهمی در میان نیست. در واقع این نگرشِ قداستخود
هاي خودآیینِ  ها و اراده هاي انسان، ایده گیري کوشد تا تنها مستند عملکرد و موضع می

هاي معرفتی  ي گزاره شده با نشاندن غبار تردید بر همه متزلزل و خطاپذیرِ متأثر از امیال رایج
طور دائم از توجه  اش هویتی ناشناس یابد و به أ و معاد و سعادت راستینانسان، مبد

چنان اعمالی  هاي فراحیوانی خود فرومانده و براي ارضاي تمایالت نفسانی خویش به جنبه به
و لَوِ اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم «ي قرآن کریم، اسباب تباهی عالم شود:  فرموده دست یازد که به

دیهِنَّلَفَسن فم و ضالْأَر و اتاومالس 71(مؤمنون: »ت(. 
گفته، تردیدهاي جدي در تحقق عینی  هاي پیش حال که بر اساس تحلیل و ارزیابی

ي خودبنیان و پاسداشت آن در دموکراسی غربی را نظاره نمودیم، الزم است به  اراده
 ارزیابی این اصل از موضع تفکر امام خمینی بپردازیم.

 ي امام خمینی ي انسان در اندیشه . اراده2
هاي انسان، الزم است موارد  ي امام خمینی در خصوص اراده در ارزیابی موضع اندیشه
 زیر مورد توجه قرار گیرند:

هاي متغایر  ها؛ خصلت ي تکاملِ تدریجیِ آگاهی ها در نتیجه ها و اراده اوالً؛ تنوع اندیشه
اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، جغرافیایی؛ تنوع جسمی و روحی؛ شرایط ناهمگونِ 

ي قرآن کریم در مشیت  فرموده هاي ذهنی افراد بوده و به زمینه هاي ذوقی و پیش توانمندي
. بر )118(هود:  »و لَو شَاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحدةً و لَا یزَالُونَ مختَلفینَ«الهی ریشه دارد: 

ها و  نمودن یا تثبیت اراده توان در پی همانند وجه نمی هیچ ن اساس در منطق امام خمینی بهای
ها و نظرها، تبعیت از یک نظام فکري و جریان  دستی رأي رنگی و یک ها، یک انتخاب

 سیاسی را تجویز کرده، رفتار منفعالنه در برابر آن را به انتظار نشست:
خواهند نظام و اسالم را پشتیبانى  همه مىاگر آقایان از این دیدگاه که «

گردد؛ ولى  ها برطرف مى کنند به مسائل بنگرند، بسیارى از معضالت و حیرت
ي افراد تابع محض یک جریان باشند. با این دید  معنا نیست که همه این بدان
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ام که انتقاد سازنده معنایش، مخالفت نبوده و تشکل جدید مفهومش  گفته
 .)179: 21، ج1378(» اختالف نیست

بر این اساس، از نگاه امام خمینی ضروري است که بسترهاي الزم براي ظهور افکار و 
هاي افراد را در فضایی منطقی، عقالنی، آزاد و امن مهیا نمود تا بر اساس تضارب آرا،  اراده

 اند: ها استکمال یافته، زمینه براي بروز حق آماده گردد. ایشان فرموده اندیشه
ها و  نظرها و سلیقه هاى فقهاى بزرگوار اسالم پر است از اختالف ابکت«

هاى مختلف نظامى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و  ها در زمینه برداشت
عبادى،... در حکومت اسالمى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقالب 

هاى مختلف  فقهى در زمینه-کند که نظرات اجتهادى و نظام همواره اقتضا مى
دیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از  ولو مخالف با یک

 )176، 21(همان، ج »آن را ندارد.
گراییِ باطل  معناي کثرت شایان توجه است که چنین موضعی در بینش امام خمینی، به

ق ناب از ها و انظار متنوع در بستري مستعد براي نیل به ح نیست؛ بلکه مراد توجه به اراده
یافته بر اصول عقالنی و منطقی است و بدون تردید  ها و آراي انتظام طریق تضارب اندیشه

و گزینش شریعت اسالم  (ص)از منظر ایشان، تنها راه سعادت، پیروي از شخص پیامبراکرم
 .)153(انعام:  »فَتَفَرَّقَ بِکُم عن سبِیلهوأَنَّ هذَا صرَاطى مستَقیما فَاتَّبِعوه و لَاتَتَّبِعواْ السبلَ «است: 

مایه دانست که معتقد باشیم:  هاي بشري را گران توان اراده ثانیاً؛ تنها در صورتی می
(امام » فطرت و خلقت انسان بر استقامت و نیکى است. حب به خیر، سرشت انسانى است«

ایی که انسان را موجودي اهریمن ه . بنابراین هیچ یک از نظریه)450: 18، ج1378خمینی، 
گر  توانند تقدیس نمی )157: 1374(حلبی، دانند  خواه و شرّ می طلب، تمامیت سرشت، منفعت

 هاي بشري باشند. اراده
این باور مورد تأیید آیاتی است که با تأکید به گرایش درونی انسان به پاکی و حق، بر 

دانسته؛  "تذکّر"سوي خداوند را  وت انبیا بهفطرت الهی او داللت دارند. نظیر آیاتی که دع
 1»فَذَکّر إنّما أنت مذَکّرٌ«کند: ي انبیا را یادآوري بشر، تنبه و بیداري او معرفی می وظیفه

ي  ، یعنی وسیله"تذکره"گونه که در آیاتی دیگر، خداوند، قرآن را  . همان)21(غاشیه: 
 .)12و عبس:  55(مدثر:  »ذکرةٌکلّا إنّها تَ«است:  یادآوري، معرفی نموده

 نیز مورد تأکید است. امام روایات  در   پسندند،ها حق انسان ذات  حقیقت که   این

                                                      
به پیامبر امر فرموده که تذکردهنده باشد » وذکّر«یا » فذکّر«ي دیگر نیز خداوند با همین واژه  . در پنج آیه1
 )9و اعلی:  29، طور: 55، ذاریات: 45، ق: 70ر.ك: انعام: (
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 (ع)فرموده امام رضا . یا به)13: 2، ج1407(کلینى،  »فَطَرهم علی المعرِفۀِ بِه«فرماید:  می (ع)باقر
ق: 1398(ابن بابویه،  » الْفطْرَةِ تَثْبت حجتُهبِ«شود:  تنها از راه فطرت است که حجت الهی ثابت می

35(. 
 فرماید: امام خمینی در اشاره به این حقیقت می

  باید دانست که تمام قواى ظاهریه و باطنیه را که حق تعالى به ما عنایت«
فرموده و از عالم غیب نازل نموده، اماناتى است الهى که طاهر از جمیع قذارات 

یزه بوده؛ بلکه متنور به نور فطرت اللّهى و از ظلمت و کدورت و پاك و پاک
کده عالم طبیعت نازل و دست  تصرّف ابلیس دور بوده؛ و چون در ظلمت

تصرّف شیطان واهمه و خیانت ابلیس به آنها دراز شده، از طهارت اصلیه و 
دیده فطرت اولیه بیرون آمده و به انواع قذارات و ارجاس شیطانیه آلوده گر

 .)57، 1380(»  است
بر همین اساس امام خمینی در شرح حدیث جنود عقل و جهل، در تبیین فطرت الهی 

ي دو فطرت، از دو فطرت مخمر  انسان و ابتناي آن بر روحانیت و نورانیت، بر اساس نظریه
شده در انسان که یکی سمت اصلی (فطرت عشق به کمال) و دیگر سمت فرعی و تبعی 

که محکوم به احکام  رند و از این دو فطرت در حالتیب دارد (فطرت تنفر از نقص) نام می
ي  مخموره"ها باقی است، به فطرت  ي روحانیت و نورانیت آن طبیعت نشده و وجهه

کنند. ایشان زمانی که این دو فطرت متوجه طبیعت باشند و محکوم به  یاد می "غیرمحجوبه
فطرت "باشند، به  احکام طبیعت گردند و محجوب از روحانیت و عالم اصلی خود شده

کنند. فطرت غیرمحجوبه منشأ خیر بوده، بلکه خود خیر است و در این  تعبیر می "محجوبه
شود و جمیع جنود عقلیه در ظلّ توجه و تصرف آن قرار  حالت، وزیر عقل محسوب می

گیرد؛ و در شرایطی که محجوب به عالم طبیعت گردد، مالزم جنود جهل، مبدأ جمیع  می
ي دو  . از نظریه)77، 1382(امام خمینی، ها خواهد شد  جمیع شقاوت و بدبختی شرور و منشأ

هاي الهی یا غیرالهی  ریزي براي تحقق خواسته فطرت، اختیار و قابلیت تربیت انسان و برنامه
 .)11، 1393زایی،  (لکقابل استنباط است 

نسان، باالصاله تعلق بنابر نگاهی که عالم اصلی انسان، عالم نورانیت و روحانیت است و ا
هاي انسان بر سالمتی و پاکی خواهد بود و هرگونه  به آن دارد، اصل در سرشت و اراده

تردید مخالف  ها و فجور، حالتی عارضی و انحرافی و بی ها از ناپاکی آلودگی و تأثّر اراده
 باشد. ي تشریعی خداوند بوده، مورد رضایت حق تعالی نمی اراده

ارزش، بلکه ناممکن  تنها بی ها نه قرآن کریم، اکراه و تحمیل بر ارادهثالثاً: از منطق 
یکُونُواْ   أَفَأَنت تُکْرِه النَّاس حتى«فرماید:  می (ص)است. لذا خداوند متعال به پیامبراکرم
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و ما أَنت «بخش نیست:  فرماید که اجبار نتیجه اي دیگر می و در آیه )99(یونس:  »مؤْمنینَ
توان گفت که اتمام  . بدین روي می)45(ق:  »یهِم بجبارٍ فَذَکِّرْ بِالْقُرْءانِ من یخَاف وعیدعلَ

است تا  )ص(ها بر دوش پیامبر ي انسان اي است که در مسیر اراده ترین وظیفه حجت مهم
»یىحی نَۀٍ وین بع لَکنْ هم کلهنَۀٍ  لِّیین بع ىنْ حو این سنت الهی بدان روست )42نفال: (ا »م .

که انسان بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته و قادر باشد هر نوع مسیري را در زندگی 
 .)9(نحل:  »و علَى اللَّه قَصد السبیلِ و منْها جائرٌ و لَو شاء لَهداکُم أَجمعینَ«خویش برگزیند: 

ها بر سرنوشت خویش و  ی در حاکمیت انسانناپذیر اله مقتضاي همین سنت تخلف به
طور صریح و  برخورداري از حقی برابر در آزادي اراده، گزینش و انتخاب؛ امام خمینی به

 اند: قاطع اعالم موضع نموده و اظهار داشته
کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته  کسى [مردم را] الزامشان نمى«

کند که حتمًا باید این راه را بروید. کسى الزام به  باشید. کسى الزام به شما نمى
باید اختیار، دست . «)94: 10،ج1378(» کند که باید این را انتخاب کنى شما نمى

]؛ هر عاقلى این مطلب را قبول دارد که  مردم باشد. این یک مسأله عقلى [است
براي  اول چیزي که« )494: 4(همان، ج» مقدرات هرکسى باید دست خودش باشد.

» انسان هست، آزادي در بیان است؛ آزادي در تعیین سرنوشت خودش است
شود. اسالم با تحمیل  جا اسالم تحمیل نمى کس و هیچ بر هیچ« )243: 5(همان، ج

مخالف است. اسالم مکتب تحمیل نیست. اسالم آزادى را به تمام ابعادش 
پذیرد و  خواست مىکنیم. هرکس  ترویج کرده است. ما فقط اسالم را ارائه مى

 .)157: 11(همان، ج »پذیرد هرکس نخواست نمى
ها، کسی از جانب  ها به این معناست که در روابط بین انسان اصلِ عدم تحمیل بر اراده

خود و بالذات حق تعیین تکلیف و امر و نهی به دیگران و حق حاکمیت و تحمیل اراده و 
اي، حتی  معناي رهایی انسان از هر اراده و این به 1ي انسانی را ندارد؛ خواست خود بر جامعه

طور مستقل بتواند به صالح فردي و جمعی خود و در نهایت  ي حق تعالی، نیست تا به اراده
 "االجتهاد و التقلید"به مقصود اعالي خلقت یعنی قرب الهی بار یابد. امام خمینی در کتاب 

 دارد: اظهار می
                                                      

اعلم أن «نویسند: ها میبر انسان» والیت«درتشریح مسأله » عوائد األیام«. مرحوم مال احمدنراقی در 1
الوالیۀ من جانب اهللا سبحانه علی عباده، ثابتۀ لرسوله وأوصیائه المعصومین(ع) وهم سالطین األنام وهم 

رسول واوصیائه الملوك والوالة والحکّام وبیدهم أزمۀ األمور وسائر الناس رعایاهم والمولّی علیهم و اما غیر ال
فالشک أنّ األصل عدم ثبوت والیۀ أحد علی أحد إالّ من ولّاه اهللا سبحانه أو رسوله أو أحد أوصیائه علی 

 ).529: 1417(نراقی، » أحد فی أمر وحینئذ فیکون هو ولیاً علی من والّه فیما واله فیه
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ي دیگري نافذ  اولی، حکم احدي دربارهتردیدي نیست که بر طبق اصل «
نیست؛ چه آن حکم، حکم قضایی باشد و چه غیر آن. و چه حاکم آن پیامبر 
باشد، یا وصی پیامبر و یا غیر آن دو. و صرف نبوت، رسالت، وصایت و یا 

شود که حکم آن صاحب اي و نیز دیگر فضایل موجب نمی علم در هر درجه
 چه عقل بدان حکم ن به آن الزم باشد. آنفضیلت نافذ بوده و گردن نهاد

در حق بندگانش نافذ است، چراکه او  "حکم خداوند"کند این است که می
ها، تصرف  ها بوده و هرگونه تصرف و دخالتی در کار آن مالک و خالق آن

روایی و  رو تنها او استحقاق ذاتی فرماندر ملک و سلطنت خود اوست؛ از این
ات را دارد و سلطه و نفوذ فرمان و حکم دیگران به جعل ي موجود سلطه بر همه

 .)18: 1376(» و تنفیذ او نیازمند است
ناکارآمديِ «و » پاکی سرشت انسانی«، »ها تنوع افکار و اراده«پذیرش سه اصل: 

ي امام خمینی ما را به این مهم  در تفکر اسالمی، و به تبع آن در اندیشه» ها تحمیل بر اراده
توان بنا را بر دیگرآیینی اراده گذارد تا قوانینِ  دارد که از این منظر هرگز نمی رهنمون می

تردید در چنین  بر علیت طبیعی، خودانگیخته و خودبنیان نباشد. بی مثابه قوانین حاکم اراده به
توان  شود و لذا نمی اي، بر خودتحمیلی و خودمختاري اراده صحه گذارده می نظامِ فکري

اکمیت دینی را در تفکر امام خمینی استوار بر رعیتی صرف مردم تلقی کرد تا هاي ح قائمه
طور  عنان انحصاري و مستقل امور در اختیار گروهی خاص فرض شود و کسی جز آنان به

 مستقیم با خدا در تماس نباشد.
ي امام خمینی با تفکر غربی در  ي اساسی توجه به تفارق اندیشه در این میان مسأله

توان از عدم مالزمه میان  نحوي که می ي خودبنیان است، به سمیت شناختن ارادهر به
ي ایشان باب سخنی تازه را  گذاري مطلق انسان در اندیشه خودبنیانی اراده و خودقانون

 گشود.

 گذاري مطلق انسان ي خودبنیانی اراده و خودقانون . عدم مالزمه2,1
طور مطلق مالزم با خود  ن انسان، بهي خودبنیا پرواضح است که پاسداشت اراده

ي خودبنیان خویش  توان انسانی را که به اقتضاي اراده گذاري او نیست و هرگز نمی قانون
داند، به عدم خودانگیختگی اراده متهم کرد؛ بلکه این انسان است  االتباع می قوانینی را الزم

دانسته و حاکمیت و تدبیر الوجودي با علم و قدرت نامتناهی  که وقتی خداوند را واجب
گیرد  االتباع فرض می ي خداوند را بر خویش الزم داند، اراده بالذات عالَم را در اختیار او می

 باشد. ي آزاد انسان می تردید چنین تبعیتی مستند به اراده و بی
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که در پرتو  هاي عاقلِ موحد، با علم به این عنوان انسان بدین روي، امت اسالمی به
هاي روحی و جسمی، خصوصیات فردي و جمعی و اطالع از  ي کامل بر ویژگی احاطه

به  -توان به صالح و سعادت حقیقی راه یافت  فرجام نیک و بد اعمال اختیاري انسان می
بخشی  گذاري و براي انسجام و نظام ي خودمختار خود، در مقام تشریع و قانون مقتضاي اراده

نماید و بر اساس تأکید  ي حق تعالی را محکّم می رادهي سیاسیِ مطلوب، ا به یک جامعه
از  )22(لقمان:  » و من یسلم وجهه إِلى اللَّه و هو محسنٌ فَقَد استَمسک بِالْعرْوةِ الْوثْقَى«وحیانی: 

کند. بر چنین اساسی است که امام خمینی در تبیین فرق اساسی  فرامین الهی تبعیت می
 دارد: ها اظهار می ت اسالمی با سایر حکومتحکوم

ي قوانین اسالم که در قرآن و سنت گرد آمده، توسط مسلمانان  مجموعه«
پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن، کار حکومت را آسان 

هاى  که در حکومت نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتى
ي اکثریت  که خود را نماینده طنتى، اکثریت کسانىي سل جمهورى و مشروطه

تصویب کرده، سپس بر  "قانون"نمایند هرچه خواستند به نام  مردم معرفى مى
 .)34: 1377(امام خمینی، » کنند ي مردم تحمیل مى همه

ي حائز اهمیت در این بینش آن است که پذیرشِ تبعیت از فرامین الهی هرگز  نکته
ي سیاسی امام  یت به حاکمیت تشریعی الهی نیست. اساساً در اندیشهمعناي اعطاي حقان به

ي انسان نبوده  خمینی حقانیت حاکمیت قانون الهی، ذاتی و قابل اعطا یا سلب از سوي اراده
 باشد: و لذا منشأ حقانیت هر نظام سیاسی می

حاکمیت و والیت به حکم عقل اختصاص به خدا دارد و اوست که «
ي هرکس از آن، به جعل و نصب الهی  باشد، پس بهرهار آن میبالذات اختیارد

عنوان  احتیاج دارد و هرکه بدون آن حکومت را در اختیار گیرد، دخالتش به
و ظالم  "غاصب"و غصب شناخته شده، و خود او  "ي غیر تصرف در سلطه"

 .)160: 2، ج1374(امام خمینی، » خواهد بود
هاي قرآنی، امرِ بنیادین  ل و تأیید آموزهاین بدان روست که بر اساس حکم عق

حاکمیت و والیت به نحو مطلق و بالذات، از آن خداي قادر مطلق است که هم 
و هم  )82(یس:  »إِنَّما أَمرُه إِذا أَراد شَیئاً أَنْ یقُولَ لَه کُنْ فَیکُونُ«گر حقیقی است:  آفرینش

(ملک:  »شىء قَدیرٌ  کلُ  ذى بِیده الْملْک و هو علىتَبارك الَّ«مالک حقیقی جهان هستی است: 

دار عالم آفرینش،  ترین جان جان گرفته تا پیچیده مقدار و بی و هیچ موجودي از ذرات بی )1
لَا یعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرةٍ فىِ «انتهاي او بیرون نست:  ي قدرت و قلمرو نفوذ علم بی از حوزه

اومبِینٍالستَابٍ ملَا أَکْبرُ إِلَّا فىِ ک و کن ذَالغَرُ ملَا أَص ضِ ولَا فىِ الْأَر و بنابراین )3(سبأ:  »ات .
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ي خویش، تحت  سوي کماالت شایسته ویژه انسان، به ي اجزاي هستی به راهیابی همه
ء خَلْقَه ثم  شى  کلُ  أَعطَىقَالَ ربنَا الَّذى «ربوبیت کسی جز خالق یگانه هستی نخواهد بود: 

 .)56(هود:  »بِنَاصیتها ما من دابۀٍ إِلَّا هو ءاخذُ«؛ )50(طه:  »هدى
ي خداوند بر حیات اجتماعی و سیاسی انسان از  که پذیرش حاکمیت اراده نتیجه آن

است. با این ترین نمودهاي خودمختاري انسان در حکومت دینی از منظر امام خمینی  مهم
هاي خودبنیان  هایی در خصوص فرآیند ظهور و بروز اراده حال در این نظامِ حاکمیتی، ابهام

 ها خواهیم پرداخت. مطرح است که در ادامه به بررسی آن

 هاي خودبنیان در فرآیند ظهور اراده  . بررسی ابهام2,2
 متولیان امور است.هاي خودبنیان در گزینش  ابهام نخست، پیرامون میزان نقش اراده

ي منطقی میان مشروعیت الهیِ حکومت و نهادهاي  دومین ابهام راجع به عدم رابطه
هاي خودبنیان در نظارت بر فرآیند مدیریتی جامعه است.  سیاسی با منزلت حقیقی اراده

فرض این ابهام چنین است که در حاکمیت دینی، حاکم، مشروعیت حکومت خود را  پیش
ها، از جمله  ي نهادها و سازمان گاه منشأ مشروعیت همه کند و آن فت میاز خداوند دریا

پذیرد. چون هیچ  شود؛ لذا هرگز نقد و نظارت واقعی صورت نمی هاي نظارتی می سازمان
تواند مشروعیت خویش را از حاکم دریافت کند و با این حال،  اي نمی سازمان نظارتی

 معه را به نقد بکشد.دستگاه حاکمیت و مدیریت عالی و کالن جا
هاي عقیدتی و مذهبی  ها بر اساس شاخص التزام ي ظهور اراده سومین ابهام در دایره

 بندد. هاي بسیاري از اهل نظر که چنین التزامی ندارند، می است که راه را بر ظهور اراده

 . پاسخ ابهام نخست2,2,1

رصت اعمال قدرت براي هر هاي اسالم، ف تبع آموزه ي سیاسی امام خمینی به در اندیشه
شود. این اندیشه مطابق با بخشی از  حاکمِ مشروعی تنها از رهگذر اختیار مردم محقق می

تا  (ص)است که در آن سرگذشت خود را پس از پیامبر (ع)ي امیرمؤمنان علی نوشته
 کند: بکر و سقوط مصر بیان می شهادت محمدبن ابی

طالب!  سفارش نمود: پسر ابی مرا متعهد پیمانی کرده و (ص)رسول خدا«
درستی و عافیت تو را سرپرست خود کردند و  والیت امتم حق توست. اگر به

عهده گیر و بپذیر؛ اما  نظر رسیدند، امرشان را به ي تو به وحدت با رضایت درباره
ي تو به اختالف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زیرا که  اگر درباره

؛ الطبري، 249-248: 1412(ابن طاووس، » روي تو باز خواهد کرد هخداوند گشایشی ب

1415 :417(. 
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 (ع)بدیل اراده و پذیرش مردم در تولّی امور از سوي علی این سفارش بیانگر نقش بی
الشرایط  صورت فقیه جامع گونه که امام خمینی در پاسخ به این سوال که در چه است. همان

 ، فرمود:ي اسالمی والیت دارد بر جامعه
والیت در جمیع صور دارد؛ لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت «

بستگی دارد به آراي اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده 
، 1378(امام خمینی، » شده به بیعت با ولی مسلمین است و درصدر اسالم تعبیر می

 .)459: 20ج

 . پاسخ ابهام دوم2,2,2

ناپذیر، محض و غیرمشوب صرفاً حقِّ طاعت  جانبه، تضایف اسالمی، حقِّ یکدر تفکر 
ترین حق  استثنا آمیخته با تکلیف و وظیفه است؛ مهم ذات ربوبی است و سایر حقوق بی

 1مجعولِ الهی که طرفینی جعل شده است، حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت است
وق و وظایف تنقیح شده و قابل رصد است طور مبسوط این حق ي علوي به که در اندیشه

 .)1387(کریمی واال، 
هاي خودآیین در  بنابراین در شناسایی راهبرد نظام اسالمی در پذیرش حقِّ نظارت اراده

مسائل اجتماعی و سیاسی، حتی نباید چنین فرض کرد که این حق از طرف حاکم به 
ین خصوص الزم است بر اعطایی شود؛ بلکه در ا رسمیت شناخته می دیگران واگذار و به

عنوان حقی اولیه و طبیعی انسان استناد نمود. این نگاه  ي خداوند به بودن این حق از ناحیه
توانید در مکانی  آیا شما می«پرسد:  است که وقتی از اسماعیل بصري می (ع)امام صادق

اظهار دارید و از خواهید  چه را که می وگو بپردازید و آن دیگر به گفت گرد آیید و با یک
» خواهید ابراز دوستی و محبت کنید؟ هرکس انتقاد کنید و بیزاري جویید و به هرکس می

؛ آیا زندگی و لذّت و هلِ الْعیش إِلَّا هکَذَا«فرماید:  دهد: آري. حضرت می و او جواب می
 .)229:  8 ق، ج1407(کلینی، » مفهومی جز این دارد؟

ت از حق نظارت مردم در برابر حکّام دفاع کرده، اعالم نموده امام خمینی با تمام قدر
 است:

                                                      
1» .ا لقُوقاً افتَرَضَهح هقُوقن حانَه مبحلَ سعج ن ثُمانَه مبحس ا افتَرضم أعظَم عضٍ ... ولَی بعضِ النّاسِ عب

 علَی کُلٍّ؛ تلک الحقُوقِ حقُّ الوالی علَی الرّعیِۀِ و حقُّ الرّعیۀِ علَی الوالی؛ فَرِیضَۀً فَرَضَها اهللاُ سبحانَه لکُلٍّ
ترین این  شی از حقوق خود رقم زده است... و عظیمها را بخ خداوند حقوق متقابل در روابط اجتماعی انسان

اي الهی است که خداوند سبحان آن را براي هر یک  دار است و این فریضه حقوق، حقوق متقابل مردم و زمام
 ).216ي  البالغه، خطبه (نهج» بر دیگري واجب کرده است
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دار  هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام«
» کننده بدهد مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع

کنیم کسى را  یم و مىگوی نباید ماها گمان کنیم که هرچه مى. «)409: 5، ج1378(
ي الهى است براى رشد  حق اشکال نیست؛ اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه

 .)451: 20(همان، ج »ها. انسان
هاي مردم در امور  ي اظهارنظرها و دخالت تمام همت امام خمینی بر این بود که زمینه

نیِ اربابان کلیسا جایگاه ارزشمند خود را بیابد و در برابر دموکراسی لیبرالی و حکومت دی
در قرون وسطا و یا حکومت امویان و عباسیان در تاریخ اسالم، یک تئوري جدید حکومتی 

 ارائه دهد و در عمل آن را پیاده کند:
کنند از  ي برادران و خواهران ما امروز آزادند و آزادانه انتقاد مى همه«

 .)384:  8(همان، ج »کنند از هرچیزى که بر خالف مسیرشان باشد دولت. انتقاد مى

 . پاسخ ابهام سوم2,2,3

جاکه حاکمیت الهی است،  در ابهام سوم پندار این است که در حکومت اسالمی از آن
لذا بایسته است که اهتمامی ویژه به امور عقیدتی و مذهبی در مدیریت جامعه وجود داشته 

هاي علمی و تخصصی،  شایستگیناچار عالیق دینی و مذهبی را پیش از  باشد؛ اما این امر به
توانند  اي که نمی دهد و عده ي کشور مورد توجه قرار می نظران در اداره از شرایط صاحب

ویژه مراتب باالي  ي اجتماعی و حکومتی، به خود را با چنین اموري وفق دهند، از صحنه
 شوند. آن، طرد می

آحاد جامعه به استقرار  در پاسخ به این انگاره باید گفت که: اوالً مفهومِ رضایت
حکومت اسالمی، عمدتاً در رضایت آنان به اجراي احکام اسالم و سرپرستی کسانی نهفته 

ي  فرموده اي که به رو در چنین جامعه است که ملتزم به مبانی حکومت اسالمی باشند؛ از این
. رأى ملت ما موافق با حکومت اسالمى است. رأى داده به حکومت اسالمى«امام خمینی: 

داند ملت ما به قواعد اسالم  قاطع قریب به اتفاق داده است به حکومت اسالمى. و موظف مى
. سپردن ارکان حکومتی به کسانی که التزامی به دین ندارند، جز )129: 11(همان، ج» عمل کند

اثر نمودن خواست و مشارکت مردمی نخواهد بود؛ لذا امام خمینی در  نادیده انگاشتن و بی
 دارد: صراحت اعالم می ي شئون مدیریتی جامعه به زام به اسالم در همهالت

اسالمى و نظام   ما بیعت کردیم با اسالم. بیعت ما این است که ما جمهورى«
خواهیم و رأى به این دادیم و بیعت کردیم با این. اگر بنا باشد که  اسالمى مى

ى، رأى دادیم به جمهورى بگوییم که ما بیعت کردیم با اسالم، با جمهورى اسالم
کنید، این خالف بیعت است. این خالف  اسالمى، لکن به احکام اسالم عمل نمى

 .)522: 11(همان، ج» ي چیزها اسالمى باشد چیز، همه معاهده است. باید همه
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هاي مدیریتی،  مندي افراد از پست ثانیاً، در نظام سیاسی اسالم، معیار گزینش و بهره
است. مفهوم شایستگی در این زمینه براساس منطق تعالیم الهی بر دو  هاي آنان شایستگی

گونه که قرآن کریم  عنصر همپایه و مالزم، یعنی تخصص و تعهد، استوار است. همان
به عزیز مصر در رمز صالحیت خود براي تصدي امور معیشتی  (ع)گفتار حضرت یوسف

(یوسف:  »ی خَزائنِ األَرضِ إِنّی حفیظٌ علیمقَال اجعلنی علَ«کند:  مردم مصر را چنین نقل می

حال،  هاي ضروري مدیران است؛ مدیرانی که در عین رو، تخصص از ویژگی . از این)55
ي  فرموده ها و منافع ملی نیز باشند که تحقّق این ویژگی بنا به امین و متعهد به حفظ سرمایه

: 6ج ،1373(تمیمی آمدي،  »انَ لمن ال أَمانَۀَ لَهال إیم«ي ایمان است:  عالمت و الزمه (ع)موال علی

400(. 
امام خمینی بارها سفارش نموده است که در سپردن امور به اشخاص، سه شاخص: 

 تخصص، تعهد و امانت مورد توجه قرار گیرد:
خواهید بدهید؛ باید یک کسى  چیز شهر را به یک عده مى سرنوشت همه«

» از امور، و هم امین و معتقد به نهضت باشد باشد که هم سررشته داشته باشد
الزم است از نیروهاى متعهد و متخصص مسلمان جهت . «)220: 10، ج1378(

شما اگر . «)231: 16(همان، ج» تر استفاده شود خودکفایى و استقالل هرچه بیش
کنید باید آن بعد زهد و تعهد را در نظر داشته باشید؛ زیرا  تخصصى پیدا مى

(همان، » ون تعهد اگر براى رژیمى ضرر نداشته باشد، نفعى هم نداردمتخصص بد

گزار به ملت و  رأى خود را به شخصى که متعهد به اسالم و خدمت. «)419: 17ج
کشور و حامى مستضعفان و داراى بصیرت در امر دین و دنیا و منزّه از گرایش 

 (همان،» بدهید هاى انحرافى و داراى دید سیاسى است، به شرق و غرب و مکتب

 .)250: 15ج

 هاي انسانی و تعالی جامعه اسالمی ي اراده . رابطه2,3
هاي خودبنیان در تفکر امام  بعد از آشنایی با چگونگی فرآیندهاي ظهور و بروز اراده

مندي از این امکان وقتی سودمند و در مسیر صالح و  خمینی، الزم است توجه کنیم که بهره
فرماید:  مند از آنان باشند. قرآن کریم می فراد از اهل بصیرت یا بهرهتعالی جامعه است که ا

والَ تَقْف ما لَیس لَک بِه «. این ضرورت، همان )43(نحل:  »فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم الَ تَعلَمونَ«
 نْهکَانَ ع کلئرَ کُلُّ أُوصالْبو عمإِنَّ الْس لْمؤُوالًعسکند  است و به این مساله تأکید می )36(اسراء:  »م

توان  نمى«تردید  هایش مسئولیت دارد. بی گیري که انسان در قبال اظهارنظرها و موضع
طور سطحى نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سیاسى و اجتماعى و انعکاسات داخلى و  به

بنابراین براي  )153: 19، ج1378(امام خمینی، » ي شخصى اظهار نظر کرد. خارجى آن با سلیقه



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

60 

ي افراد بر صحت و صالح، الزم است میزان و کیفیت  تر رأي و اندیشه انتظام هرچه بیش
اجتماعی آحاد جامعه افزایش یابد؛ هرچند بدیهی است که مسائل  -هاي سیاسی آگاهی

هاي افراد در معرض  گاهیتوان با دستاویز افزایش بصیرت و آ امنیتی و محرمانه نظام را نمی
ألَا و إنّ لَکُم عندي ألَّا أحتَجِزَ «این است که فرمود:  (ع)عموم گذاشت. رویه امیرمؤمنان

چیز جز اسرار جنگی را از شما مخفی  ؛ حق شما بر من است که هیچدونَکُم سرّاً إلَّا فی حربٍ
ینی نیز در توصیه به تحفّظ مسائل در همین راستا، امام خم )50ي  البالغه، نامه (نهج» نکنم.

 فرماید: ي نظام می محرمانه
گویم که مبادا بدون  از باب وظیفه به مردم و فرزندان پرشور انقالب مى«

در نظرگرفتن محذورات سیاسى و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به 
ها و اشکاالتى روى آورید که بازگوکردن و تحلیل واقعى قضایا  طرح سوال

ط مسئولین دلسوز نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و براى نظام توس
آفرین گردد و نه تنها گرهی را باز نکند که بر مشکالت مملکت نیز  مسأله

 .)156: 21، ج1378(امام خمینی، » بیفزاید

 گیري نتیجه
ي خودبنیان انسان، یادآور جایگاه  ي سیاسی غرب، اصل اراده در نگرش حاکم بر فلسفه

مثابه موجودي عقالنی است که حق دارد خود در مورد سرنوشت خویش  منیعِ او به
ي زیستی است که پتانسیل آن وقتی  گیري کند. در این نگاه، دموکراسی غربی شیوه تصمیم

منش وجود داشته باشند؛ بنابراین  هاي آزاد و دموکرات شود که انسان کامالً آزاد می
جا  پذیر است و از آن سار دموکراسی غربی امکان در سایه پاسداشت خودمختاري انسان تنها

بر مأذونیت الهی است، مالزم با  ها بنانهاده هاي دینی، خاستگاه حقانیت که در حاکمیت
ي خودبنیان یا  ي اراده باشد. در حقیقت، ایده ي دیگرآیین بوده و لذا قابل دفاع نمی اراده

مداري دوران رم و  زگشتی پرشتاب به انسانخودمختاري انسان در جهان غربِ معاصر، با
ویژه در تأثیرگذاري و سودهیِ برآیند  گرایی سوفیستی، به بر نسبیت یونان باستان و بنانهاده

 هاي معرفتی است. ي منظومه ي اصل خطا بر همه ها و سیطره اراده
شود که  یي خودبنیان در تفکر سیاسی امام خمینی این نتیجه حاصل م اما در تحلیل اراده

هاي  توان قائمه بر علیت طبیعی نیست و نمی مثابه قوانین حاکم هرگز دیگرآیینی اراده به
حکومت اسالمی را استوار بر رعیتی صرف مردم با سلب اراده از آنان و سپردن عنان 

ي امام  چه موضع اندیشه انحصاري امور به اختیار گروهی خاص فرض نمود. در این میان آن
نماید، اصل عدم مالزمه میان خودمختاري  حده از تفکر غربی می ر این بحث علیخمینی را د

گذاري مطلق اوست. این بدان جهت است که از منظر ایشان امت اسالمی  انسان و خودقانون
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ي خودبنیان و مستقل خویش، در مقام  هاي عاقلِ موحد به مقتضاي اراده عنوان انسان به
ي حق تعالی را  ي سیاسیِ مطلوب، اراده بخشی به یک جامعه گذاري و براي انسجام قانون

معناي اعطاي حقانیت به حاکمیت تشریعی الهی نیست و  نماید. هرچند این امر به محکّم می
باشد. اتقان این  اساسا حقانیت حاکمیت، قابل اعطا یا سلب از سوي اراده و اختیار انسان نمی

هاي  هاي متین و روشنی که به ابهام به پاسخ شود که تر نمایان می گاه بیش بینش آن
جاکه هر حکومت و حاکِم مشروعی تنها از رهگذر  شده داده شد، توجه شود. آن مطرح

یابد و نظارت مردمی و مشروعیت  اختیار و انتخابِ مردم فرصت تحقق و اعمال قدرت می
مندي از  گزینش و بهره شود و معیار ي خداي تعالی معرفی می تراز از ناحیه الهی، دو امر هم

پردازي و  معناي توانمندي در ایده ي تخصص (به پایه ها و انظار افراد بر دو عنصر هم ایده
 گردد. انجام مسئولیت) و نیز تعهد استوار می

ي پایانی در تفکر سیاسی امام خمینی این است در حاکمیت اسالمی فرآیندهاي  نکته
ی سودمند و در صالح و تعالی جامعه مؤثّر است که هاي خودبنیان وقت ظهور و بروز اراده

 بر عنصر بصیرت باشد. متکی

 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ). لیبرالیسم غرب؛ ظهور و سقوط. ترجمه: عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.1377آربالستر، آنتونی ( .1
 . قم: النشر االعالم االسالمی.ق). کشف المحجه لثمرة المهجۀ1412ابن طاووس، علی بن موسی ( .2
 اهللا فروهر. تهران: نشر نظر. ). فلسفه سیاست. ترجمه: هدایت1369اشپنگلر، اسوالد ( .3
). آداب الصلوه(آداب نماز). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 1370اهللا ( امام خمینی، سیدروح .4

 خمینی(ره).
). المکاسب المحرمۀ. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 1374( ـــــــــــــــــــــ .5

 خمینی(ره).
). االجتهاد و التقلید. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 1376( ـــــــــــــــــــــ .6

 خمینی(ره).
). والیت فقیه (حکومت اسالمی). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 1377( ـــــــــــــــــــــ .7

 مام خمینی(ره).آثار ا
 ). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1378( ــــــــــــــــــــــ .8
) شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر 1382( ــــــــــــــــــــــ .9

 آثار امام خمینی(ره).
هاي میخائیل باختین  وکراتیک اندیشه). دموکراسی گفتگویی ـ امکانات دم1384انصاري، منصور ( .10

 و یورگن هابرماس. تهران: نشر مرکز.
). فلسفه و ایمان مسیحی. ترجمه: طاطه وس میکائیلیان. تهران: انتشارات 1375براون، کالین ( .11

 علمی فرهنگی.
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 ها. قم: اندیشه و فرهنگ دینی. ). فرهنگ واژه1381بیات، عبدالرسول ( .12
). غرر الحکم و درر الکلم. ترجمه: محمد خوانساري؛ 1373حمد (تمیمی آمدي، عبدالواحد بن م .13

 الدین حسینی. تهران: دانشگاه تهران. تصحیح: جالل
ساالري دینی. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و  ). تبیین مردم1383جمعی از نویسندگان ( .14

 پژوهشی امام خمینی(ره).
 تهران: اساطیر. ). انسان در اسالم و مکاتب غربی.1374اصغر ( حلبی، علی .15
 ). فلسفه چیست؟ تهران: نقش جهان.1392داوري اردکانی، رضا ( .16
 نامه فرهنگی. تهران: کتاب صبح. ). واژه1383زرشناس، شهریار ( .17
). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. ترجمه: مصطفی رحیمی. تهران: نیلوفر 1376سارتر، ژان پل ( .18

 (چاپ نهم).
هاي فلسفی کارل  ). تبیین مبانی دموکراسی در اندیشه1389جالل (زاده،  نیا، مسعود و حاجی شهرام .19

 .67-86شناسی بنیادي، سال اول، شماره اول، ص پوپر. دوفصلنامه غرب
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