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 چكيده

ساالري ديني (اسالمي) را از اين پژوهش، نقش مردم در نظام سياسي مردم
 "حق مردم"تبيين خواهد كرد و نشان خواهد داد كه چگونه   پايگاه دانش فلسفه

ديگر سازگاري دارند. تبيين اين مسأله، كه  تعيين رهبر با يك در "حق خدا"و 
ي سياسي اسالم است، نوآوري اين  ترين مسائل فلسفه ترين و مهم يكي از غامض

ساالري ديني پاسخ  تواند به بسياري از مسائل مشابه در مردم باشد و مي پژوهش مي
در  -اسالمي  دهد. اين پژوهش بر اين پيشفرض استوار است كه نظام سياسي

ساالري است و اين  ي مردم داراي محتواي خداساالري و شاكله -عصر غيبت 
ساالري ديني (اسالمي)، مردم در راستاي  كند كه در نظام مردم مدعا را اثبات مي

 "تعيين سرنوشت"ي خويش و با استفاده از حق  داشتن حيات طيبه، با اراده
ساالري ديني،  رند؛ لذا در نظام مردمدا خواست خدا را بر خواست خود مقدم مي

نظام سياسي،  ي مردم تعارضي وجود ندارد. در اين نوع ي خدا و اراده ميان اراده
مردم هم در حدوث و هم در بقاي حكومت داراي نقش مؤثرند؛ زيرا رأي مستقيم 

در چارچوب مكتب  -ي شئون حكومت  ها در همه يا غيرمستقيم اكثريت آن
اي هاي اين پژوهش با روش كتابخانه شود. داده ك عمل واقع ميمال -)ع(بيت اهل

 ي عقلي است. ي تحليل مسأله، شيوه گردآوري شده و شيوه
 

 كليدي: هايواژه
االستيفا، حق تعيين  ساالري ديني(اسالمي)، خداساالري، حقوق واجب مردم

 سرنوشت، حيات طيبه، مقام انسان كامل.
                                                      

 .)mhtalebi@hotmail.comدانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ( ∗
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 مقدمه
اي پرطرفدار است؛ زيرا اين  در نگاه اول واژه ساالري (دموكراسي) مردم
طور مستقيم بر اهميت نظر مردم در امر حكومت داللت دارد.  مفهوم به
ي طوالني در تاريخ هاي جمهوري، پيشينه ساالر، يعني حكومت هاي مردم حكومت

ي سياسي از وجود اين نوع حكومت در يونان تمدن بشر دارند. تاريخ فلسفه
هاي  تر نظامي قبل از ميالد مسيح خبر داده است. امروزه بيشند سدهباستان، در چ

ساالرند. اگرچه هويت اين  سياسي در كشورهاي جهان، نظام جمهوري و مردم
ها اين است ي آنسان نيست، اما اصل اولي رايج در همهساالر يك هاي مردم نظام

مت مورد توجه قرار ي حكوكه بايد رأي اكثريت مردم براي تعيين حاكم و شيوه
 گيرد.

ساالري ديني و  بندي عام به مردم توان در يك دسته ساالري را مي مردم
ساالر بر اساس رأي  هاي مردم ي نظامغيرديني تقسيم كرد. بنابراين، هرچند شاكله

تواند ديني يا ساالر، مي شود، اما محتواي يك نظام مردم تر مردم بنا ميبيش
ساالر در عصر حاضر وابسته به هاي سياسي مردم ، نظامغيرديني باشد. درواقع

اند و  هاي فكري متنوع هستند. برخي به مكتب اصالت آزادي وابسته مكتب
24Fساالري آزاد (ليبرال دمكراسي) مردم

لحاظ شوند. برخي ديگر نيز به ناميده مي 1
جمهوري "نام گرايش دارند و به "اصالت جامعه"محتوايي به مكتب 

ساالر غيرديني نيز  هاي سياسي مردم اند. انواع ديگر نظاممعروف 25F2"يسوسياليست
با  -ساالري ديني نيز  ها پرداخت. مردموجود دارند كه در جاي خود بايد به آن

ساالري ديني  انواع گوناگوني دارد. در اولين تقسيم، مردم -توجه به اديان مختلف 
بندي است. هريك از اين دو  بل دستهساالري در اديان رباني و غيررباني قا به مردم

توان  ساالري در اديان رباني را مي اند. مثالً، مردمتقسيم دسته، به انواع مختلف قابل 
 ساالري يهودي، مسيحي و اسالمي تقسيم كرد. به مردم

ي حق، در ي اصلي اين نگارش: تبيين حق مردم از نگاه دانش فلسفهمسأله
ساالري ديني (اسالمي) در كشور ايران  سياسي مردمتعيين حاكم (رهبر) در نظام 

                                                      
1. Liberal democracy. 
2. Social republic. 
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 شدن پاسخ چند پرسش است:بر روشني فلسفي مبتنياست. بررسي اين مسأله
 در ذات خود صحيح است "ساالري ديني مردم"ي تركيبي . آيا مفهوم واژه1

 يعني –بودن ساالري با مفهوم ديني ديگر، آيا مفهوم مردمسخنيا خودمتناقض؟ به
سازگاري دارد؟ آيا اين دو  "ساالري ديني مردم"ي تركيبي در واژه -خداساالري 

كنند، تا بگوييم اين تركيب  لحاظ مفهومي نفي نمي ديگر را بهجزء تركيبي يك
 ناصحيح و خودمتناقض است؟ "ي مربعدايره"نيز مثل تركيب 

 كرد؟ ساالري و خداساالري را سازگار توان دو مفهوم مردم . چگونه مي2
 اندازه به مردم حق تعيين حكومت و تعيين. خداي متعال در دين اسالم تا چه3

اندازه و براساس ديگر، مردم در عصر غيبت تا چهبيانرهبر عطا كرده است؟ به
اكم ـومت و تعيين شخص حـي تعيين نوع حكتوانند در مسأله ق ميـح كدام

 كنند؟ نقش ايفا
ساالر ديني ايفاي  ار سياسي نظام حكومتي مردم. مردم ايران چگونه در ساخت4

 كنند؟ نقش مي
ها، گامي در جهت تبيين اين مسأله  دادن به هريك از اين پرسش با پاسخ
 شود. برداشته مي

 ساالري ديني؛ تناقض يا واقعيت؟ مردم
ساالري ديني  اولين گام در راستاي تبيين نقش مردم در نظام سياسي مردم

هم از نوع ساالري ديني، آن سخ اين پرسش است كه آيا مردم(اسالمي)، يافتن پا
سو متفاهم از عنوان اسالمي، عنواني خودمتناقض است يا صحيح؟ چراكه از يك

تر مردم جامعه در امر حكومت، ، خواست آزاد و مطلق بيش"ساالري مردم"
ودن بديگر، متفاهم از دينيي تعيين فرمانرواست؛ و از سويويژه در مسأله به

تعيين سرنوشت خود، مخصوصاً در  گونه حقي در محتواي حكومت، مردم هيچ
فرض طرح اين سوال آن است كه هم  ديگر، پيشبيانمورد تعيين حاكم، ندارند. به

هاي سياسي  ترين منصب حكومتي در نظام تعيين نوع حكومت و هم نصب عالي
چه در شود؛ اما آن انجام مي مردمتر ي آزاد بيشساالر، همواره مطابق با اراده مردم

ترين اصل ي خداست، نه خواست مردم. مهماديان رباني مورد توجه است، اراده
ي مردم شده در اديان رباني، خداكانوني است؛ خداكانوني با اصالت اراده پذيرفته

ساالري (دموكراسي) مورد توجه است، سازگاري ندارد. بنابراين،  كه در مردم
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(حائري اي خودمتناقض است  واژه "ساالري ديني (اسالمي) مردم"يبي ي تركواژه

 .)216: 1995يزدي، 
تنها خودمتناقض نيست، بلكه  ي تركيبي نهي نگارنده، اين واژهعقيدهبه
روشني توضيح داد كه بتوان بهنمايي بالفعل، يعني مصداق نيز دارد. براي آن واقع

اني خودمتناقض نيست، بايد دو امر اثبات ساالري ديني (اسالمي) عنو ساخت مردم
ساالري، تأمين مطلق و بدون حدومرز خواست  كه متفاهم از مردمشود: اول آن

ساالري آن است كم يك قرائت از مردممردم نيست؛ يعني اثبات شود كه دست
طور محدود، مورد توجه كه رأي مردم در تشكيل يك نظام سياسي، هرچند به

ديگر، خداكانوني عبارتساالري، و به يني (اسالمي) بودن مردمكه داست. دوم آن
نقش مؤثري  -ويژه در عصر غيبت پيشواي معصوم(ع) به -در نظام سياسي ديني 

ترتيب دينياينهم در برپايي حكومت ديني و هم در تعيين رهبر (حاكم) دارد. به
 درميان نخواهد بود.ساالري  ساالري اثبات شده و هيچ تضادي با مردم بودن مردم

 ساالري مطلق بودن مردم محال
قيدوشرط است؛ يعني وضعيتي ساالري بيساالري مطلق، مردم مراد ما از مردم

ي مردم در تعيين نوع حكومت و حاكم غيرمعلوم كه در آن، مقدار تأثير اراده
گرا ساالري حتماً بايد به قيدي مانند جامعهباشد. مقصود آن است كه مردم

توان يك نظام حكومتي را وسياليست)، ديني، فردگرا و غيرآن باشد. نمي(س
ساالري مطلق، يعني غيرمقيد به هيچ قيدوشرطي دانست؛ چراكه خواست مردم

ساالري مطلق ديگر، مردمعبارتبه هيچ قيدوبندي مشروط نباشد.تواند بهمردم نمي
ساالر است، نوع مردم از كهبر آنمعناي آن است كه نظام حكومتي، افزونبه

كه حدومرز اعمال  ساالري در آن معين نباشد؛ يعني معلوم نباشدچگونگي مردم
 است كه مقداريي مردم بهاندازه است. آيا ميزان ارادهخواست مردم چه

گويند؟ آيا گونه است كه فردگرايان ميكند، يا آنگرايي اقتضا ميجامعه
بيني هاي ديني است يا به رعايت جهانخواست مردم مقيد به رعايت ارزش

 غيرديني مشروط است؟
ساالري آن نظام حكومتي مردم -در اين فراز  -ساالري مطلق مراد از مردم

است كه در آن مقدار تأثير رأي مردم نامعلوم (نامعين) است. اين مفهوم در ذات 
خ تمدن اش امري محال است. در طول تاريخود مشكلي ندارد، اما وقوع خارجي
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طور  ساالري به اي برخورد كه حكومت جمهوري يا مردم دورهتوان به بشر نمي
ساالري مطلق امكان  مطلق و غيرمقيد بوده باشد. علت اين امر آن است كه مردم

ها در يك جامعه اميال، آرزوها و منافع بسيار  وقوع نداشته و ندارد؛ زيرا انسان
ساالري در يك نظام حكومتي نامعين باشد، دممتفاوتي دارند. اگر بنا باشد نوع مر

هيچ قانون و معنايش آن است كه خواست مردم در آن جامعه مشروط به
گونه كه ميل دارد، در امور صورت هركس آزاد است آناي نباشد. در اين ضابطه

و  )17: 1387(منتظري، ومرج است ي اين نگاه ظهور هرجاجتماعي رفتار كند. الزمه
 گسلد. نظام جامعه را از هم مي ومرج هرج

ومرج در آن جامعه  ها و درپي آن، ايجاد هرج براي جلوگيري از برخورد اراده
ساالري تعيين شود؛ ثانياً نظام حقوقي خاصي كند كه اوالً نوع مردم عقل حكم مي

 ساالري ايجاد شود تا با وضع قوانين و مقررات و پيروي ازبر اساس نوع مردم
اي قدرتمند سركار بيايد تا  و عدالت تأمين گردد؛ ثالثاً دستگاه حاكمه ها امنيتآن

ديگر، وجود نظام حقوقي در سخنخوبي اجرا كند. بهبه شده را بتواند قوانين وضع
بر تعيين حكم عقل ضرورت دارد. تعيين نوع نظام حقوقي نيز مبتنياي بههرجامعه

اين نظام حقوقي توسط مجري  نوع نظام سياسي (حكومتي) در آن جامعه است؛
كند. حاكم با آيد و آسايش اعضاي جامعه را فراهم مي(حاكم) به اجرا درمي

كند و هم با  كمك ديگر كارگزاران، هم قوانين را در جامعه اجرا مي
هيچرساند. در نتيجه، به ها را به مجازات ميكنندگان قانون برخورد كرده، آن نقض

 ري مطلق (غيرمعين) را پذيرفت.ساال توان مردم روي نمي 

 ساالري مشروط بودن مردم عملي
ساالري  ي مردمساالري مطلق محال وقوعي است، واژه كه مردمدليل آنبه

همواره بايد با قيد ديگري همراه باشد تا آن را از اطالق خارج كند؛ اين قيد در 
آيا قيد ديني  ساالر است. حال بايد ديد ي نوع حكومت مردمدهنده حقيقت نشان

ساالري را تعيين كند تواند نوع مردمساالري اضافه شود، مي(اسالمي) اگر به مردم
ساالري تواند صفت مردمكه نشان دهيم قيد ديني (اسالمي) مييا نه؟ براي آن

باشد، بايد اثبات شود كه دين (اسالم) به مردم اجازه داده در امور سياسي خود 
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شرح زير اشاره ش از نگارش به برخي از اين موارد بهدخالت كنند. در اين بخ
 شود:مي

ي رأي مؤمنان را مطرح كرده و اهميت آن را  قرآن كريم در چند مورد مسأله
فرموده است:  38ي  ي شوري آيهمورد توجه قرار داده است. براي نمونه، در سوره

. اين كارها به26F1»دهندديگر انجام ميمؤمنان كارهاي خود را با نظرخواهي از يك«
گيرد؛ ويژه امور اجتماعي را دربرميي كارها، بههمه "امر"ي واژه دليل اطالق

خواه سياسي باشد، خواه نظامي و خواه اقتصادي و ... . عالمه طباطبايي در تفسير 
گيرد؛ ي كارها را دربرمي در اين آيه همه "امر"«گويد: ي شريفه مياين آيه

-مطلب فهميده مينيز همين "االمراولي"در عبارت  "امر"ي  كه از كلمهچنان آن
ي مشاوره نيز از قول راغب اصفهاني . وي درباره)391: 4ق، ج1390(طباطبايي، » شود

(طباطبايي، » مقصود از مشاوره، گرفتن رأي افراد در امور مختلف است«گفته است: 

با «دهد: عمران به پيامبر فرمان ميآل 159ي چنين در آيه. هم)63: 18ق، ج1390
. يعني رأي مردم را مورد توجه قرار بده. 27F2»ي كارها مشورت كنمردم در همه

االمر مقصود است در اين آيه نيز همان امري است كه در اولي "امر"مقصود از 
 .)391: 4ق، ج1390(طباطبايي، 

يعني  -ه نظر مردم بر آيات قرآن، روايات اسالمي نيز همواره بر توجه بافزون
28Fاند.ويژه در امر حكومت تأكيد كردهدر امور اجتماعي به -آراي عمومي 

از آن 3
آيد دين اسالم به مردم سفارش كرده است در امور ميدستچه گفته شد، به

(سياسي و غيرسياسي) خود دخالت كنند. بنابراين، در دين اسالم نيز  اجتماعي
ساالري ديني  ي تركيبي مردمكه واژهحاصل آنساالري وجود دارد. نوعي مردم

(اسالمي) مفهومي خودمتناقض نيست. اگر بنا بود تركيب دو مفهوم 
سبب تناقض مفهومي اين واژه باشد، ديگر  "ديني (اسالمي)"و  "ساالري مردم"

ساالري و جزء ديگر آن، نوع  ها مردمهاي تركيبي نيز كه جزء اول آن واژه
 بود. كند، امري خودمتناقض مي ن ميساالري را بيا مردم

                                                      
1. .منَهيى بشُور مرُهأَم 
 . شَاوِرهم في األَمرِ.2
 .310-300: 1382نيا، ها ر.ك. حكمت. براي اطالع از اين روايت3
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ساالري  ي مردم در مردم ي خدا و اراده وجه رفع تعارض ظاهري ميان اراده
 ديني

لحاظ  ساالري ديني مفهومي خودمتناقض نيست و به حال كه دانستيم مردم
لحاظ  خواهيم بدانيم: آيا اين عنوان تركيبي به باشد، ميمفهوم امري محال نمي

توان ميان دو  لحاظ وقوع خارجي، امري ممكن است؟ چگونه مي بهمصداق، يعني 
 ساالري و خداساالري سنخيت و آشتي برقرار كرد؟ واقعيت مردم

آيد كه وقوع خارجي اين  ساالري ديني (اسالمي) برمياز ظاهر عبارت مردم
پذير نيست؛ زيرا جزء اول آن بر ساالربودن مردم و جزء دوم آن  تركيب امكان

ربودن خدا داللت دارند. اجتماع اين دو امر متضاد در يك نظام حكومتي بر ساال
امري محال است. در يك نظام سياسي امكان ندارد هم خدا ساالر باشد و هم 

ي خدا كانون توجه باشد يا خواست مردم. بهغيرخدا (مردم)؛ بلكه يا بايد اراده
كه مردم در نظام سياسي  فهميم ساالري مي سو از عنوان مردم تعبيرديگر، از يك

ديگر، با افزودن قيد ديني، ساالربودن مردم نفي شده و خدا اند و از سوي كاره همه
ديگر متضاد است. تضاد، امري باطل دانيم. ظاهر اين دو امر با يك كاره مي را همه

جا گردد و تناقض ذاتاً محال است. تناقض ظاهري در اين بوده و به تناقض برمي
ساالري ديني هم ساالر باشند و هم نباشند  آن است كه مردم در نظام مردم معنايبه

 (يعني خدا، ساالر باشد) و اين امر محال است.
ي خدا و مردم در پاسخ اين اشكال و وجه رفع تعارض ظاهري ميان اراده

ساالري در ظاهر مفهوم خود به شرح زير است: هرچند مردمساالري ديني به مردم
معناي ساالربودن خداست، اما جزء دوم بودن بهربودن مردم، و دينيمعناي ساال

ساالري است. به ي نوع مردمكننده بيان "ساالري ديني يا غيرديني مردم"تركيب 
معناي ساالربودن مردم در تعيين نوع حكومت است. ساالري به تعبير ديگر، مردم

كه براساس آن، خواست و  ساالري ديني يا غيرديني تركيبي است بنابراين، مردم
كند كه آيا ديني باشد يا سكوالر. اگر  ي مردم نوع حكومت را تعيين مياراده

29Fمدارانه (اومانيستي) سكوالر است، از كدام مكتب فكري انسان

پيروي كند؛ و  1
 اگر ديني است، براساس كدام دين برپا شود.

                                                      
1. Humanistic. 
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يك نظام سياسي بوده  ي شاكلهكننده ساالري بيان ي مردمديگر، واژهعبارتبه
ي محتواي آن نظام سياسي است. كننده شود، بيان و قيدي كه با آن تركيب مي

ساالري  ي مردماساس، نظام سياسي اسالمي در عصر غيبت، قالب و شاكلهبراين
ي ساالري ديني اسالمي، مردم براي داشتن حياتي طيبه، با اراده است. در نظام مردم

صورت هيچ تضاد دارند؛ در اين ر خواست خود مقدم ميخويش، خواست خدا را ب
نظام سياسي اسالم هم مردم ساالرند، چون با  ماند. بنابراين، در يا تعارضي باقي نمي

از جمله  -ي شئون مربوط به آن همه ي خود حكومت ديني وخواست و اراده
در اين هم خدا ساالر است، چون  كنند؛ و را با بصيرت انتخاب مي -شخص حاكم 

 است. هاي خدا مالك عمل مردم ي فرماننظام سياسي همه
آن است  "ساالري دينيمردم"بنابراين، وجه رفع تعارض ظاهري در عبارت 

 كه بگوييم:
امري كه در آن مردم ساالرند، شكل و نوع حكومت است و امري كه خدا 

رو،  ازايندر آن ساالر است، محتواي حكومت است و محتوا غير از قالب است. 
كه يكي از شرايط ي باال يكسان نيست؛ درحالي موضوع تناقض يا تضاد در مسأله

. براين)241ق: 1404سينا،  (ابنساني موضوع است تناقض يا تضاد باطل، وحدت و يك
 ، تضاد و تعارضي وجود ندارد. اساس، در اين مسأله

ر ي) دـاالري ديني (اسالمـس ردم در نظام سياسي مردمـنقش م
 غيبت عصر

ساالري ديني اسالمي، مردم با بصيرت  تاكنون دانستيم كه در نظام سياسي مردم
كوشند تا  تر مردم ميي جامعه هستند. بيشدادن دين خدا در ادارهدنبال دخالتبه

ي سعادتمندي پايدار خويش ي خدا در جامعه حاكم شده و از اين راه، وسيلهاراده
واهيم بدانيم: آيا محتواي خداساالري در نظام سياسي خ را فراهم كنند. اينك مي

معناي نفي نقش مردم در اين نظام اسالمي در زمان حاضر، يعني در عصر غيبت، به
است؟ اگر مردم در اجراي اجتماعي محتواي دين نقش دارند، اين نقش تا چه 

 ،ي آفرينش انساناندازه است؟ پيش از بيان پاسخ اين پرسش، بايد از فلسفه
 راه رسيدن او به سعادت و جايگاه حقِ او در تعيين سرنوشت خود آگاه

 باشيم:
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 هدف از آفرينش انسان
ها  ها مخلوق خداي متعال هستيم. هدف او از خلقت انسان ي ما انسانهمه

ي بشر در اين دنيا و رسيدن به جانبه هاي رشد و تكامل همه كردن زمينهفراهم
ي آدميان دليل او در سرشت همهايناست. به سعادت جاويدان در سراي ديگر

ها با استمداد از قواي عقالني و علوم  ها را قرار داده است. انسان گرايش به نيكي
توانند خود را به باالترين مدارج  مي -كه خدا بر پيامبران عرضه كرده  -وحياني 

ي هكمال و پايدارترين درجات لذت برسانند. آن مقام واالي آدميت كه هم
(مصباح يزدي، شود  ناميده مي "انسان كامل"ها شايستگي آن را دارند، مقام  انسان

 .)1387؛ همو، 1365
آيد تا وقتي  دنيا ميي اسالمي، آدمي از زماني كه بهبينانه براساس نگرش واقع

هاي  كه مظهر تام كمال -رود، همواره براي رسيدن به آن مقام واال  كه از دنيا مي
طلبي انسان  بايد تالش كند. اين بايد فطري برخاسته از خوي كمال -رباني است 

30Fكه خداي متعال در سرشت او قرار داده است. )1387(مصباح يزدي، است 

در يك  1
مقام انسان قدر ممكن خود را بهنش انسان آن است كه بهكالم، هدف از آفري
 كامل نزديك كند.

  راه رسيدن به سعادت پايدار
هر فرد انسان براي رسيدن به آن مقام واال بايد مسيري پر از حق (و تكليف) 

ها داده است،  هايي كه خداي متعال در اين مسير به انسان را بپيمايد. برخي از حق
ها را در ذات و  ديگر، خداوند اين حقبيانيعني ذاتي هستند. بههايي طبيعي،  حق

ها به سعادت برسند. ها با استيفاي آن ي افراد بشر قرار داده، تا انسانطبيعت همه
هايي مثل: حق  هايي عمومي هستند؛ حق اين دليل حقوق طبيعي همگي حق به

نوع حقوق طبيعي بشر  هااي از دهحيات، حق آزادي و حق تعليم و تربيت؛ نمونه
ي زندگي در اين دنيا همراه زاد بشر بوده و تا آخرين لحظهها هم هستند. اين حق

 .)138-137: 1393(طالبي، او هستند 

                                                      
» داردوإِنَّه لحب الْخَيرِ لَشَديد؛ و هرآينه انسان نيكي (يعني كمال) را بسيار دوست مي. «1

 .)8 (العاديات:
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 جايگاه حق تعيين سرنوشت
هاي حق مالكيت از شاخه 31F1"حق حاكميت بر خود"حق تعيين سرنوشت يا 

32Fبر خويشتن

؛ 273: 1396(طالبي، ر است بوده و يكي از انواع حقوق طبيعي بش 2

Campbell, 2006( ؛ حق مالكيت بر خويشتن نيز يكي از لوازم حق آزادي است كه
ها قرار داده و به بشر امر فرموده از آن حفاظت كنند.  خداي متعال در اختيار انسان

االستيفاي آدميان است.  حق آزادي همانند حق حيات، يكي از حقوق واجب
ايد از حيات خويش مراقبت كند و آن را در معرض طور كه انسان ب همان

خوبي  خسارت يا نابودي قرار ندهد، او بايد از آزادي خويش و لوازم آن نيز به
هاي ديگر قرار ندهد.  حفاظت كند و خود را در معرض هيچ نوع بردگي انسان

 برده ديگران مباش؛ زيرا خدا تو را آزاد«فرمايد:  باره مي امام علي(ع) در اين
 .33F3»آفريده است

ي مردم بر سرنوشت خويش محتواي حق تعيين سرنوشت آن است كه همه
. حق تسلط بر سرنوشت خويشتن حقي طبيعي است )Jones, 1994(مسلط هستند 

ها عطا فرموده و  ي انسانكه خداي متعال آن را همانند ديگر حقوق طبيعي، به همه
 است.ها را به مراقبت از اين حق فرا خوانده آن

 تعارض ميان حق تعيين سرنوشت و حق امنيت

كند. از يك خود جلب ميگونه توجه خواننده را به جا مشكلي تعارضدر اين
ها بايد از آن حفاظت  سو حق حاكميت بر خويشتن حقي است طبيعي كه انسان

ها را بر وجه به خواست ديگران تن داده و آن كنند و براساس آن نبايد به هيچ
مند بوده و نظم اجتماعي ي انساني بايد قانونديگر جامعهم دارند. از سويخود مقد

شود. دوسوي اين تعارض، دو  ومرج و ناامني مبتال مي داشته باشد؛ وگرنه به هرج
نوع حق طبيعي افراد وجود دارد كه براي رفع اين تعارض، بايد يكي را برگزيد و 

حق تعيين سرنوشت و حق امنيت  ديگري را تابع آن قرار داد. در تعارض ميان
 چه بايد كرد؟

                                                      
1. Autonomy. 
2. Self-ownership. 

 .)31ي : نامه1368(سيد رضي، . التكن عبدغيرك فقد جعلك اهللا حرا 3
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جامعه براي تأمين حقوق مردم از راه حفظ نظم نيازمند حاكمي است كه 
كردن به ديگران بازدارد. قوانين موضوعه را اجرا كرده و خطاكاران را از ظلم

سو بايد از حق طبيعي حاكميت بر ها، از يك نما آن است كه انسان مشكل تناقض
ها مسلط شود، و از سويحفاظت كنند و به كسي اجازه ندهند بر آنخويشتن 

ديگر براي تأمين امنيت و استيفاي كامل حقوق خويش، از جمله حق حاكميت 
ومرج، بايد حق حاكميت بر خود، از راه حفظ نظم اجتماعي و جلوگيري از هرج

قلي بهشان را در امور اجتماعي به شخص ديگري واگذار كنند. اين دو حكم ع
 ظاهر باهم در تعارض هستند.

ها دانند. چه آنمي "قرارداد اجتماعي"حل اين تعارض را مكاتب سكوالر راه
معتقد به خدا باشند و چه نباشند، هم حق تعيين سرنوشت و هم حق امنيت حيات 

ها براي رفع تعارض ظاهري، از حق دانند. آن ها مي ناپذير انسان را از حقوق جدايي
سرنوشت و حاكميت برخويش عبور كرده و با انتخاب حاكم و نوع  تعيين

كنند و آن را بر حق تعيين سرنوشت مقدم  حكومت، حق امنيت را تأمين مي
ها حقوق طبيعي خود  داران اين مكاتب پرسيده شود انساندارند. اگر از طرف مي

داشتن  ي حقهها همواره آموزآن اند، پاسخ قابل دفاعي ندارند. را از كجا آورده
رسانند. اگر هم  كنند و خود را به منشأ حقوق نمي ها را از راه دنبال مي انسان

كنند، كه البته  بخواهند به منشأ حق برسند، طبيعت را منشأ حقوق طبيعي معرفي مي
حرفي باطل است؛ زيرا طبيعت نيز خود منشأ و خالقي دارد كه آن را آفريده 

 است.
 حل اين تعارض ظاهري آن است كه گفته شود اب، راهبراساس تعاليم اسالم ن

ها مخلوق و مملوك خالق خويش، يعني خداوند متعال، هستند.  ي انسانهمه
ي خدا حتي در اعضاي بدن خويشتن نيز اجازهخود حق ندارند بي خودي ها به انسان

يز تنها بدن، بلكه روح انسان نها ملك خداوند است. نهتصرف كنند؛ چون بدن آن
 212و  202: 1380(مصباح يزدي، ي هستي بشر از آنِ خداوند است ي خداست. همههديه

اساس، تصرف انسان در بدن خويش، چه رسد به تصرف در امور . براين)222و 
ي كه مالك حقيقي آن اجازهصورت جايز نيست؛ مگر آنهيچديگران، نيز به

خويشتن نيز حقي است كه تصرف در آن را داده باشد. حق حكومت هركس بر 
ها ها تفويض كرده است. آن اوالً و بالذات حق خداست، و او اين حق را به انسان
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كه خداي متعال نبايد اين حق را در امور اجتماعي به كسي واگذار كنند؛ مگر آن
ي واگذاري آن را داده باشد. بنابراين، سوال كليدي اين خواهد بود ها اجازهبه آن

اي داده شده است، چه  اي را داده است؟ اگر چنين اجازه چنين اجازه كه آيا خدا
 عنوان شرايط حاكم اسالمي معين كرده است؟اموري را به

 راني پيشوايان معصوم(ع)حكم
يابند،  هاي واال دستها بتوانند در زندگي خود به كمال كه انسانبراي اين

اند، به ند انسان كامل رسيدهمقام بلخداي متعال پيشواياني معصوم كه همگي به
ي بشري تعيين ها و حاكم جامعه خطاي انسانعنوان جانشين خود و راهنماي بي

ي مردم خواسته است با استفاده از حق ديگر نيز از همهفرموده است؛ درسوي
روايان جامعه برگزينند و با اطاعت عنوان فرمانتعيين سرنوشت خويش، آنان را به

ها پيامبر ستگاري ابدي برسند. به شهادت قرآن كريم، برترين آنها، به راز آن
34Fاست كه در زندگي خويش به باالترين مقام انسانيت رسيد.م(ص) گرامي اسال

1 
ي پيامبر(ص) و برگزيدگان از خاندان پس از ظهور دين اسالم، دانش معصومانه

رباني حضرت  ايشان، در اختيار مردم قرار گرفت؛ اين دانش از منبع علوم ذاتي
راني خويش بر مردم را در زمان شد. خداي متعال، حق ذاتي حكم حق ساطع مي

ها با حيات پيامبر به وي داد و پس از او به جانشينان معصومش عطا فرمود تا آن
سوي رستگاري بيني به ي انساني را با روشناستفاده از علوم خطاناپذير خود، جامعه

 هدايت كنند.

 ايان غيرمعصوم(ع) در عصر غيبتراني پيشو حكم
اگر در زماني مثل زمان حاضر، پيشواي معصوم در جامعه حضور ظاهري 

راني بر مردم را داده است؟ ي حكمكساني اجازهنداشته باشد، خداي متعال به چه
سخني تعيين حاكم در عصر غيبت چيست؟ بهفهم عقل از حكم خدا درباره

عقل براي  ـيعني عصر غيبت  ـديگر، اگر انسان كامل در دسترس بشر نباشد 
 كند؟ مديريت جامعه چه كسي را پيشنهاد مي

                                                      
ي دو اندازهتر شد تا بهثُم دنَا فَتَدلَّى * فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى؛ (به خدا) نزديك و نزديك. «1

 اين آيه، قرب معنوي به قرب مكاني تشبيه شده است.. در )9-8(النجم: » تر فاصله بودكمان يا كم
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 ي عقلي واليت فقيه نظريه

تر، گفته آن است كه چون پيش پاسخ عقل به پرسش باال در فرض پيش
ر داده شده ي پيامبر و امام در دسترس مردم قراوسيله ي دين از طرف خدا بهبرنامه

است، در عصر غيبت پيشواي معصوم(ع) نيز كسي بايد مديريت جامعه را برعهده 
در امر  -يعني پيشواي معصوم  -ترين شباهت را به انسان كامل بگيرد كه بيش

ي جامعه سه انسان كامل براي اداره  ترين ويژگيمهم ي جامعه داشته باشد.اداره
 چيز است:

 ها؛ دا، يعني علم به مقررات ديني براي هدايت انسانهاي خ . علم به فرمان1
ي تقوا و  طلبي، يعني داشتن ملكه . دوري از خودخواهي، هواپرستي و منفعت2

 خداترسي در انجام كارها؛
 ي بشري. . توانايي مديريت جامعه3

ترين شباهت را به انسان كند كسي كه در عصر غيبت بيشعقل حكم مي
تر از  داشته باشد، در امر حكومت بر مردم مناسب كامل، در اين سه ويژگي

ديگر، اگر كسي در عصر غيبت انسان كامل در برآيند اين سخنديگران است. به
بايد  -تواند و  و تنها او مي -سه ويژگي سرآمد ديگران باشد، او بهتر از همه 

يگران به ها را برعهده گيرد؛ زيرا او نسبت به د مسئوليت مديريت و رهبري انسان
تر است. در ادبيات فقهي اسالم  ي رهبري جامعه شبيه امام معصوم(ع) در مسأله
ترين شباهت را به امام بيش كسي كهي اماميه، بهناب، يعني در فقه شيعه

و به جايگاه او  "فقيهولي"شده داشته باشد،  هاي گفته معصوم(ع) در ويژگي
 شود. گفته مي "منصب واليت فقيه"

هاي شرعي  فقيه در عصر غيبت، دليلدليل عقلي لزوم رهبري ولي برافزون
هاي روايي وجود دارند كه اين نوشتار درصدد  بر اين لزوم در مجموعه متنوعي
35Fنيست. هابيان آن

1 

 عنوان رهبر فقيه به سازگاري حق مردم با حق خدا در تعيين ولي

ت امام آيا وجوب عقلي و شرعي اطاعت از حاكم اسالمي در عصر غيب
ي اسالمي شدن حق تعيين سرنوشت افراد در جامعهمعصوم(ع)، سبب زيرپاگذاشته

                                                      
 .15: 1394زادگان، تر ر.ك. مهدوي. براي اطالع بيش1
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فقيه توان ميان دو حكم عقلي وجوب تعيين ولي ديگر، چگونه ميبيانشود؟! به نمي
و حق تعيين سرنوشت و انتخاب رهبر در امور اجتماعي جمع كرد؟ آيا حق مردم 

عنوان رهبر با تعيين منصب واليت فقيه بهدر تعيين حاكم اسالمي در عصر غيبت، 
فقيه از طرف خدا بهشدن وليديگر، آيا تعيينتعبيرامت اسالمي سازگار است؟ به

گرفتن حق تعيين  معناي ناديدهي اسالمي در عصر غيبت، بهعنوان رهبر جامعه
ها نيست؟ اگر ي تعيين حاكم و سلب حق انتخاب از آن سرنوشت مردم در مسأله

م مجبور باشند در عصر غيبت از حاكمي كه خدا تعيين كرده، پيروي كنند، مرد
شود؛ زيرا داشتن حق  ها در تعيين سرنوشت خود ناديده گرفته ميحق طبيعي آن

از جمله انتخاب حاكم  -معناي آزادبودن در انتخاب سرنوشت تعيين سرنوشت به
 است. -(رهبر) 

دا در تعيين رهبر يكي از ي تبيين سازگاري حق مردم و حق خ مسأله
كه اين   ي سياسي اسالم است؛ حل اين مسألهترين مسائل فلسفه و مهم ترين مشكل

ي بيان آن است، كليد حل بسياري از مسائل مشابه در آموزه نگارش درصدد
 است. ساالري ديني مردم

 حل مسأله به كمك دانش فلسفه حق
بندي بر دو نوع  ك دستهي حق ثابت شده است حقوق در يدر دانش فلسفه

 هستند:
 االستيفا؛ هاي واجب . حق1
 .)242-241: 1384؛ جوادي آملي، 1380(مصباح يزدي، االستيفا  هاي غيرواجب . حق2

هايي هستند كه استيفاي آن به انتخاب صاحب  االستيفا حق حقوق غيرواجب
گرفتن مانند حق  -تواند  حق واگذار شده است؛ اگر صاحب حق بخواهد، مي

 نظر كند. از استيفاي آن صرف -دستمزد 
شود  االستيفا همانند حق حيات به حقوقي گفته مي هاي واجب در مقابل، حق

ها بر صاحب حق جايز نباشد. بر صاحب حق الزم است وجه اسقاط آن هيچكه به
اش ضايع وجه نگذارد حق هيچدر چنين مواردي از حق خود پاسداري كرده و به

نظر كند، و نه اجازه دهد ديگران آن را زيرپا گذارند  ود از آن صرفشود. نه خ
ها تواند با آن كه حق هستند و انسان مي. اين دسته از حقوق با آن)103: 1393(طالبي، 
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ها هايي هستند كه با تكليف استيفاي آنمقام انسان كامل نزديك شود، حقبه
 اند.درآميخته

ها قرار طور مطلق در اختيار انسان حقوق را بهگفتني است خداي متعال اين 
 ها را به بشر آموختهنداده، بلكه راه استفاده و چگونگي استيفاي اين حق

 صورت يك حقكه خدا حق زيستن (حيات) را بهاست. براي نمونه، با آن
ها از هر راه ممكن  دهد انسان االستيفا به بشر عطا كرده است، اجازه نميواجب

حيات دهند؛ بلكه بر بشر واجب كرده از راه حالل، زندگي خويش را ي ادامه
ادامه دهند؛ غذاي حالل بخورند؛ مسكن حالل تهيه كنند و .... بنابراين، حق حيات 

باشد، خداي متعال دستورالعمل چگونگي استيفاي االستيفا مي كه حقي واجببا آن
است. بنابراين، وقتي هاي ديني (فقهي) بيان كرده  آن را در چارچوب گزاره

االستيفاي حيات را عطا كرده و  كنيم كه خداي متعال به ما حق واجبتصديق مي
گوييم ما  ي استيفاي آن را با ذكر شرايطي به ما ياد داده است، هرگز نميشيوه

حق حيات نداريم! هرچند حفظ و استفاده از اين حق بر ما امري واجب باشد؛ آن 
 ن، بلكه از راه مخصوصي كه خدا معين فرموده است.ي ممكهم نه به هرشيوه

هاي حق مالكيت است و  حال كه دانستيم حق تعيين سرنوشت يكي از شاخه
مراد از حق مالكيت، شايستگي جواز تصرف در شئ مملوك است؛ نتيجه آن 

اذن مالك مجاز نخواهد بود در مملوك  كس جز مالك يا بيخواهد بود كه هيچ
جا منحصر در اموال و نيز در امور مادي نيست، بلكه اين تصرف كند. ملك در

هاي شخصيتي و قواي نفس را نيز  امور معنوي، مانند: آبرو، اعمال، ويژگي
كه مالك اموال خويش است، مالك اعضا و چنانگيرد. هر انساني، همدربرمي

ور ي اين امباشد، همهجوارح، آبرو، قواي نفساني و صفات شخصيتي خود نيز مي
 .متعلَّق حق مالكيت انسان هستند

هاي  هر انساني نسبت به اموال، اعضاي بدن، جان (نفس و قواي آن)، ويژگي
طور تكويني  به -شخصيتي، حيثيت فردي و اجتماعي، اعمال و اختراعات خويش 

ي امور ي داشتن اين حق آن است كه انسان بر همهحق مالكيت دارد. الزمه -
اذن او حق تصرف در آن امور را نداشته باشد و ديگران بييادشده تسلط داشته 

وجود چنين حقي، علم حضوري هر انسان به تسلط بر نفس  باشند. دليل عقلي
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خويش و صفات و قواي نفس خويش و تسلط بر اعضاي بدن و افعال خويش در 
؛ 130-120: 1391؛ حائري يزدي، 260: 1362(طباطبايي، سوي سعادت است مسير حركت به

 .)159 و 154: 1، ج1366؛ مصباح يزدي، 400: 1394همو، 
حق تعيين "كه، مديريت خويشتن در امور فردي و اجتماعي كه به حاصل آن

هاي حق مالكيت است. بر اساس اين حق،  معروف شده است، از شاخه "سرنوشت
ي مردم بر سرنوشت خويش مسلط هستند. حق تسلط بر سرنوشت خود، حقي همه

از انواع حق مالكيت است كه خداي متعال آن را همانند حق حيات، به  طبيعي و
: 1394(طالبي، ها را به مراقبت از اين حق فراخوانده ها عطا فرموده و آني انسانهمه

و دستورالعمل چگونگي استيفاي آن را نيز به بشر ابالغ كرده است. بنابراين،  )80
توجه به توانند بي ها نمي حق تعيين سرنوشت، حقي مطلق نيست؛ يعني انسان

عنوان حاكم دلخواه بهدستورالعمل چگونگي استيفاي اين حق، هركسي را به
قيود آن را بيان كرده و برگزينند؛ بلكه اين حق، حقي مشروط است. خداي متعال 

هم در عصر حضور پيشواي معصوم و هم در عصر  -ي استفاده از اين حق را شيوه
 به بشر آموخته است. -غيبت 

خداي متعال فرموده است كه مردم در عصر حضور پيشواي معصوم، امر 
دست شخص غيرمعصوم نسپارند؛  حكومت و تدبير امور اجتماعي خويش را به

ي زندگي خود قرار داده و با اختيار خويش از آنان معصوم را اسوه بلكه پيشوايان
عنوان رهبر پيروي كنند. اگر مردم به پيشواي معصوم گرايش نداشته و او را به

ي اسالمي آرماني تشكيل نخواهد شد و امت امت اسالمي انتخاب نكنند، جامعه
ي سياسي اسالم ديشهاسالمي به سعادت اليق خود نخواهد رسيد. بنابراين، در ان

ناب، مردم نقش بسيار پررنگي در برپايي حكومت اسالمي در عصر حضور 
 پيشواي معصوم دارند.

چنين، خداي متعال در عصر غيبت پيشواي معصوم شرايطي را براي مردم هم
ي منظور استيفاي حق تعيين سرنوشت اجتماعي تعيين كرده است. چون فلسفهبه

رسيدن يا  -عصر حضور معصوم و چه در عصر غيبت  چه در - آفرينش انسان
مقام واالي انسان كامل است، مردم در عصر غيبت نيز،  شدن انسان به نزديك

طور مطلق حق تعيين سرنوشت در امور اجتماعي را ندارند؛  همانند عصر حضور، به
ي آفرينش ها مقيد به شرايطي است كه در پرتوي آن، فلسفهبلكه اين حق آن
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ي حيات طيبه كه دربردارنده تأمين شود. آنان بايد حكومتي را برپاكنندبشر 
36Fباشد.

ترين عنوان پيشوا و حاكم جامعه برگزينند كه بيشها بايد كسي را بهآن 1
 باشد. توان را در ميان مردم براي ايجاد حيات طيبه در جامعه داشته

 حكومت ديني در عصر غيبت تحققنقش مردم در 
ن مشخص گرديد كه هم به داليل عقلي و هم به داليل نقلي، جاي سختا اين

در عصر غيبت به  -كه حق ويژه خود اوست  -خداوند متعال حق حاكميت را 
ترين شباهت را به پيشواي معصوم(ع) در  فردي واگذار كرده است كه بيش

 هاي زير داشته باشد: خصوصيت
 اشد؛ي تدبير و توان مديريت اجتماعي را داشته ب. قوه1
 لحاظ تقوا و خداترسي، فردي عادل و باتقوا باشد؛. به2
ي جامعه و روابط دروني و بيروني آن جامعه ي مسائلي كه به اداره. در همه3

درستي از طور اجتهادي آگاه بوده و قوانين رباني را به مربوط است، از حكم خدا به
 منابع مربوطه كشف كند.

ين حاكمي كه داليل عقلي و نقلي، شرايط نقش مردم در عصر غيبت براي تعي
37Fاند، بسيار برجسته است. مردم با شركت مستقيم يا غيرمستقيم او را تعيين كرده

2 
االستيفاي خويش برآمده و  در انتخابات تعيين رهبري، درصدد استيفاي حق واجب

اند، كسي را كه  از ميان كساني كه واجد شرايط عمومي رهبري در عصر غيبت
ساالري نوع مطلوب (واقعي، نه  كنند. اين نوع مردم دانند، انتخاب مي تر مي مناسب

است كه امروزه در ادبيات  ساالري مطلوب خيالي از روي هوا و هوس) مردم
 شود. ساالري ديني (اسالمي) گفته مي سياسي به آن مردم

                                                      
-هيا أَيها الَّذينَ آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرَّسولِ إِذَا دعاكُم لمايحيِيكُم...؛ اي كساني كه ايمان آورد. «1

بخشد، خوانند كه آن چيز به شما حيات ميچيزي فرا ميشما را بهايد، هنگامي كه خدا و پيامبر 
 .)24(انفال: » دعوت آنها را اجابت كنيد

ها اين هاي مختلفي دارد. يكي از آن . شركت غيرمستقيم مردم در انتخابات تعيين رهبري صورت2
هاي موجود  هها رهبر را از ميان گزينصورت است كه مردم نمايندگاني را انتخاب كنند كه آن

 تعيين كنند.
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 ساالري آن است كه مردم دليل مطلوب (واقعي) بودن اين شكل از مردم
ي اند. همه هاي حقيقيهاي پايدار كمال دنبال دريافت لذتطور فطري همواره بهبه

خواهند كه در آن  اشد؛ قدرتي را ميطلبند كه در آن مرگ نب ها حياتي را مي انسان
ها به اين دنبال علمي هستند كه در آن جهل نباشد. در صورتي آنعجز نباشد؛ به

نشده قرار داشته و  شان در شاهراه دين اصيل و تحريف رسند كه زندگي ها مي لذت
ي آزاد خويش حاكمي را برگزينند كه از راه اجراي قوانين نوراني رباني، با اراده

 هاي حقيقي براي مردم باشد.هاي پايدار كمال شدن لذتساز فراهم مينهز
داري و بندگي خداي متعال و با استيفاي ي دينبنابراين، مردم فقط در سايه

كه  -حق خدادادي تعيين سرنوست در امور اجتماعي با انتخاب حاكمي شايسته 
ي خود را عملي نهتوانند آرزوي فطري و ديري مي -شرايط عام رهبري را دارد 

كنند به  اي پاك تالش مي ها با ايجاد حكومت ديني و با تشكيل جامعهكنند. آن
 هدف آفرينش انسان دست يابند كه همانا رسيدن به مقام انسان كامل است.

تنها در ذات خود، ساالري ديني اسالمي، نه كه، نظام سياسي مردمحاصل آن
عيين سرنوشت در امور اجتماعي در عصر حق طبيعي خدادادي بشر را در مورد ت

ساالر در  هاي مردم داشته است؛ بلكه در مقايسه با ديگر نظام خوبي پاس غيبت به
كند كه با سعادت  ساالري را به جهانيان پيشنهاد مي جهان، نوع مطلوبي از مردم

 ها نيز ارتباط مستقيم دارد.ابدي آن

 گيري نتيجه
ساالر ديني (اسالمي) در جهان  نظام سياسي مردمنقش مردم در برپايي و بقاي 

 -ي بشر مندي جاودانهها در راستاي كسب سعادتامروز نقشي برجسته است. آن
 كنند. اين نقش خوبي ايفاي نقش مي به -كه هدف از آفرينش انسان است 

ساالري بديل با سعادت ابدي مردم گره خورده است. مردم در پرتوي مردمبي
دنبال ايجاد حيات طيبه در زندگي اجتماعي خويش بوده، و هم با اسوه هديني، هم ب

قرار دادن پيشوايان معصوم درصدد پيمودن راه تكامل هستند. پيشرفت 
انگيز مردم ايران در ابعاد مختلف مادي و معنوي در مدت زمان كوتاه،  اعجاب

در كشور ايران ساالري ديني  بودن نظام سياسي مردمبودن و موفقي مطلوبنشانه
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  ششمسال 
  ويكمبيستشماره 
  97تابستان 

 نقش مردم در
 نظام سياسي

 ساالري دينيمردم
 (اسالمي)

 )114تا  95(

پارچگي مردم در اطاعت از بودن محتواي نظام، همراه با اتحاد و يكاست. ديني
 آور است. ي آن، رمز اين شكوفايي شگفترهبري حكيمانه

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اهللا المرعشىالشفاء في المنطق، قم: مكتبة آية ق)1404ابن سينا، حسين ( .1
 ). حق و تكليف در اسالم. قم: مركز نشر اسراء.1384آملي، عبداهللا (جوادي  .2
 ). حكمت و حكومت. انگلستان: شادي.1995( حائري يزدي، مهدي .3
ي اسالمي: علم حضوري. شناسي در فلسفه). اصول معرفت1391( ــــــــــــــــ .4

 ي اسالمي.ترجمه: سيد محسن ميري. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
هاي عقل نظري. تهران: مؤسسه پژوهشي حكمت و ) كاوش1394( ـــــــــــــــ .5

 ).5فلسفه ايران (چ
 ). آراي عمومي. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.1382نيا، محمود (حكمت .6
ق]. ترجمه: سيد جعفر 400-395البالغة [تقريبا ). نهج1368سيد رضي، محمد ( .7

 ي.شهيدي. تهران: انتشارات علمي و فرهنگ
 ي حق. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.بر فلسفه). درآمدي1393طالبي، محمدحسين ( .8
ساالري ي حق حاكميت، دموكراسي و مردمهـرابط). «1394( ــــــــــــــــ .9

 .101-75: 76، حكومت اسالمي، »ديني
 ). حقوق طبيعي بشر. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1396( ـــــــــــــــ .10
 جلدي20ي ق). الميزان في تفسيرالقرآن؛ دوره1390ي، سيد محمدحسين (طباطباي .11

 . )2). بيروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات (چ18و  4(ج
 ).2(چ الحكمه. قم: موسسه نشر اسالمي). نهايه1362( ــــــــــــــــــــ .12
). تهران: سازمان تبليغات 1). آموزش فلسفه (ج1366مصباح يزدي، محمدتقي ( .13

 ).2(چ اسالمي
 ). تهران: سازمان تبليغات اسالمي.2) آموزش فلسفه (ج1365( ــــــــــــــــــ .14
سوي خودسازي؛ در ). خودشناسي براي خودسازي و به1387( ــــــــــــــــــ .15

 ي آموزشي و پژوهشي امام خميني.). قم: مؤسه2مجموعه آثار (ج
قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي ي حقوقي اسالم. ) نظريه1380( ــــــــــــــــــ .16

 ).2(چ امام خميني
 ). حكومت ديني و حقوق انسان. قم: ارغوان دانش.1387منتظري، حسينعلي ( .17
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ي سياسي انتظار (واليت فقيه؛ امام خميني(ره) و فلسفه). «1394زادگان، داود (مهدوي .18
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