
  

  

  

  

  

  

  

  خودآیینبازشناسی و تحلیل اصل اراده 
  با محک اندیشه سیاسی اسالم و تبلور آن در دموکراسی غربی

  محمدرضاکریمی واال 
)٨٠-٥٧(  

  

  چکیده
ِهای حقـوقی و سیاسـی مبتنـی بـر مأذونیـت   نظامدر فلسفه معاصر سیاسی غرب،

 مـالزم بـا انگـاری خـودانگیختگی و خودمختـاری انـسان، هالهی، بـا صـبغه نادیـد
تـأثیر ایـن ) تاریخچـه( .اسـت و غیر قابل دفاع و نامشروع ها آیینی اراده انساندیگر

و درصـدد  اراده را بـا ابهـام مواجـه سـاخته نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خـودآیینی
آیین به عنـوان یگانـه معیـار قـوانین و قانونیـت نهادهـای خودهای  ارادهتا به است 

ی و تحلیل اصـل رو، بازشناس از این) لهئمس( !حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد
اراده خودآیین و تبلور آن در دموکراسی غربی با محک اندیـشه سیاسـی اسـالم بـه 

لـذا پرسـش اصـلی مقالـه ) پیشینه( .یابد مثابه موضوعی فراموش شده ضرورت می
ای بین اراده خودآیین و تبلـور آن در دموکراسـی در غـرب و  چه رابطهاین است که 

گرایی  توان احتمال نسبیت  میسخ به این پرسشبرای پا)الؤس( اسالم وجود دارد؟
ها و سـیطره اصـل خطـا بـر همـه  ِدهی ارادهسوفیستی به ویژه در تأثیرگذاری و سو

مأذونیت الهی در پذیرش های معرفتی غرب و غیر منطبق بودن آن با ایده  منظومه
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به قصد ارائه تـصویری روشـن از ایـن ) فرضیه (اراده خودتحمیل را در وجه سیاسی
 بـا شـیوه اسـنادی ـ تحلیلـی) هـدف( اصـل در دو مکتـب فکـری همـاورد معاصـر

 آیینی اراده و اصل عـدم مالزمـهدیگراز پرهیز اسالم . ررسی قرار دادمورد ب) روش(
هـای  مختـاری ارادهودگذاری مطلق انسان، بـر خ میان خودآیینی اراده و خودقانون

گاهی از دستاوردهای این مقاله    )یافته( .استمتکی بر بصیرت و آ

  يدیواژگان کل
 تفکـر سیاسـی  وآیین، فلسفه سیاسی غرب، دموکراسی غربی، سوفیـسماراده خود

  .اسالم

  مقدمه
ش، آیینی اراده، به معنای فرمانروایی بر خـوییا خود ١»خودمختاری«ِمسئله پاسداشت اصل 

بیـین  بـه ویـژه در توجیـه و ت،احی بنیادهای حقـوقی و سیاسـییکی از مباحث جدی در طر

  .استهای حیات فردی و اجتماعی انسان  ِحقانیت اقتدار و اعمال قدرت بر عرصه

در نگرش حاکم بر فلسفه سیاسی غرب، اصل خودمختاری یـا خـودآیینی اراده، یـادآور 

منزلت و کرامت منیع انسان به مثابه موجـودی عقالنـی اسـت کـه حـق دارد
ِ

 خـود در مـورد 

 به مفهـوم قـانون ٢»دیگرآیینی« در تقابل با ، ن اصلای. گیری کند سرنوشت خویش، تصمیم

دیگری یا قانونی است که از بیرون و یا به وسیله غیـر، وضـع شـده و بـر هـر اصـلی اطـالق 

درست . دکنِ اراده، خود و قانون خود را وضع ن وودهشود که مبتنی بر خودمختاری اراده نب می

 بلکـه از ناحیـه  و خودمختـار نیـست،خودانگیختـهّمانند قانون حاکم بر علیت طبیعـی کـه 

 ایـن در حـالی اسـت کـه قـانون حـاکم بـر اراده آزاد، بایـد .شود دیگری تحمیل یا وضع می

شـاخص اساسـی قـوانین، ای   در چنـین اندیـشه،رو از ایـن. تحمیل یا خودمختار باشدخود

                                                       
1. Autonomy.اصطالح از دو واژه یونانی نوموس این  (nomos)  به معنای قانون یا قاعده و اتو)auto (نـای خـود، ترکیـب به مع

. کنـد کند، فرد خودمختار نیز بر خود حکمرانی مـی درست مثل اتومبیل اتوماتیکی که خودش دنده را عوض می. شده است
ها به مثابه افراد خودمختار به منزله احترام گذاردن بـه   زیرا رفتار با انسان؛دانند بسیاری خودمختاری را یک ارزش بنیادین می

نقطه مقابل ] یا خودآئینی[خودمختاری . گیری کنند  خود تصمیم،شان ت که حق دارند در مورد زندگیموجوداتی عقالنی اس
 )٩١: ١٣٩١پایک،( .گیرد دیگرآیینی است که در آن، شخص تحت فرمان فرد یا چیز دیگری قرار می

2. Heteronomy.  
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قـانون شود که خـود، واضـع  ر می؛ یعنی اراده، هنگامی آزاد تصوخودتحمیلی بودن آنهاست

  .و این همان معنای خودمختاری اراده استحاکم بر خود باشد 

سـار  ِص ارجمندی انسان ـ تنها در سـایهاز این نگاه، اصل اراده خودآیین ـ به عنوان شاخ

هـا، یگانـه معیـار قـوانین و  کـه در آن، اختیـار و اراده انـسان یابد دموکراسی غربی ظهور می

خاسـتگاه  از آنجـا کـه بنـابراین، .شـود  تلقـی مـیمشروعیت نهادهای اجتماعی و سیاسـی

ونیت الهی است و بـا اعطـای حاکمیـت انحـصاری مأذدینی، های   در حاکمیتها حقانیت

اده ارشـوند،  ای خاص که به طور مستقیم از سـوی خـدا منـصوب مـی جامعه در اختیار عده

قـی انـسان تـأمین  جایگـاه حقی،و بر اصل دیگرآیینـی مبتنـی اسـت  گرفتهنادیدهرا خودآیین 

  .یست ننگردیده و قابل دفاع

 از مطابقـت بـا صـرف نظـرشـود کـه ایـن داوری،  رو، روشن می بر اساس مطالب پیش

هـای خودانگیختـه و  ِبا موضع تفکر اسالمی و ایده مأذونیت الهی در توجـه بـه ارادهنداشتن 

مـداری  از انـسان ،گـذاری مطلـق انـسان عدم مالزمه میان خودآیینی اراده و خودقانون اصل

  بـه ویـژه در تأثیرگـذاری و1،گرایی سوفیستی  و بر نسبیت الهام گرفتهُدوران رم و یونان باستان

 بـدین .اسـتهای معرفتی انسان مبتنـی  سیطره اصل خطا بر همه منظومهو ها  ِسو دهی اراده

،  غـربیافتـه در صـحنه سیاسـی عینیتهای  آیین با دموکراسی نه تنها تفکر اراده خودسبب،

هـای   حاکمیـت نداشـتن، بلکه ادعای دیگرآیینی و در پی آن، مشروعیتدارد تناقضآشکارا 

  .دلیل و نارواست بتنی بر مأذونیت الهی، قضاوتی بیم

   در نگاه اندیشوران معاصر غرب اراده خودآیین) الف
انبه در ج ِجهان غرب معاصر، با رویکردی همه در دآیینی یا خودمختاری اراده انسانایده خو

ها و تمایالت انسان، به خصوص در عرصه مناسـبات سیاسـی و   به توانمندی دادن محوریت

 فکری را تحت سیطرۀ خود قرار  مکاتببیشتراجتماعی که از حدود قرن چهاردهم میالدی، 

                                                       
 ادراك انـسان را ،ایـن گـروه. نامیدنـد دانـشمند مـی یعنـی ،)Sophist( از سقراط گروهی پدید آمدند که خود را سوفیست قبل .1

   .)٥٦: ٥ج ،١٣٧٨  مطهری،( بردند  مغالطه به کار می،های خود گرفتند و در استدالل مقیاس حقیقت و واقعیت می
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ه  دورانی که در آن، توج؛باستان استُمداری دوران رم و یونان  بازگشتی پرشتاب به انسان ،داد

جانبه او بر هـستی و   برای نهادینه ساختن استیالی همههای انسان و تالش  به خواستهافراطی

جای خدا به حد اعالی خـود رسـید و حتـی خـدایان، بـا صـورتی نشاندن او به  ،در نهایت
ّ

 برخـی، گمـان به طـوری کـه بـه  شد؛صفات و سجایای انسانی توصیفانسانی ترسیم و با 

 حقیقـی انـسان و اوج ارجمنـدی وقـوف بـه ارزش و منزلـتانی، تاریخ تاریخ و فرهنگ یون

 با این باور که ایـن ارجمنـدی، .)٤٠: ١٣٨١ بیات،( شود ها و استعدادهای او شناخته می توانایی

 شـد؛در قـرون وسـطا پایمـال  لیسا و برقـراری تئوکراسـی کلیـساییبا ظهور اقتدار اربابان ک

ـ چه در ساحت اندیشه و چه در رفتار و عملکرد ـ ها   آزادی و اختیار انسان،ای که در آن دوره

ِتوسط حاکمیت سیاسی و فرهنگی برخاسته از قدرت روحانی پاپ و به نام مـذهب، سـلب  ِ
شد و انسان از مقام و منزلت پیشین خود تنزل یافته، حیثیت برتـر و کرامـت واالی او نادیـده 

نـسته  عرصه حاکمیت، انـسان توااز این رو، اکنون که بعد از تحوالت اساسی در. گرفته شد

مومیت کلیسا برهاند، ضروری است که و قیها  خواه امپراتوری است خود را از هیمنه تمامیت

ــض ــدر ف ــوان و در هم ــام ت ــا تم ــد و ب ــادهایی جدی ــت  در اح، ابع ــدی و قداس ــای ارجمن ی

ر د و تالش کند که اراده و عالیق طبیعی خـود را موضـوع و محـواش همت گمار رفته ازدست

انـی قـرار دهـد تـا روح آزادی و همه چیـز، بـه خـصوص قـانون و منـشأ اقتـدار هـر حکمر

 در این زمینـه چنـین )١٩١٤/١٢٩٨متولد ( 1»بارد تامپسون«. مختاری خود را دوباره باز یابدخود

   :نویسد می

گونه القا کند که مردم به  خواهد به اذهان عمومی این ِاومانیسم دوره رنسانس می
همچـون کلیـسا، (ویت و شخصیت خود را تسلیم نهادهـایی رسـمی جای آنکه ه

کننـد کـه نتیجـه ) ای گونه نظام و اندیشهها و یا هر دولت، جامعه فئودال، اتحادیه
 یگانه و مختـار توجـه سانی است، به خود در مقام یک فردآن فروکاستن از شأن ان

  .)Thompson,1996:  3( گیری کند تواند تصمیم نماید که برای هر چیزی می

                                                       
Bard Thompson.. 1  
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 اکمیت چنین بینشی بر عصر روشـنگری در بیان ح)١٨٧٤/١٢٥٣ متولد( 1»ارنست کاسیرر«

  :نویسد می

داوری، آزاد و راه را برای  ّی که انسان را از تعبد و پیشا آید تنها وسیله به نظر می
کند، مردود شـمردن کامـل اعتقـاد مـذهبی بـه  خوشبختی واقعی او هموار می

ای کـه  عنی به هر شکل تاریخی که ملبس شود و بر هر شالودهد؛ یطور عام باش
باید از هرگونه یاری و کمـک از سـوی آسـمان  انسان عصر نو می... متکی باشد

بایـد راه خـویش را بـه سـوی حقیقـت بـاز یابـد و تنهـا  او خود می. چشم بپوشد
توار ش خـود یافتـه و اسـتواند حقیقت را به دست آورد که آن را با تـال زمانی می
  .)٢١١ـ٢١٢: ١٣٧٠ کاسیرر،( کرده باشد

 از حامیـان سرسـخت )١٨٤٤/١٢٢٣متولـد ( 2»فریدریش ویلیام نیچـه« اعتقاد ،در این میان

به باور وی، احیای اراده خودمحور، تنها راه دستیابی انسان . اراده خودبنیان، قابل توجه است

 از خود، ابر انسانی به اصالت خویش است تا در پرتو آن
َ

ّخودبنیان و متکی بر خود بـسازد و 

 نه نیازی به دین داشته باشد و ها ِگری ارزش ی غیر از خود، مستقل و در آفرینشاز هر موجود

بـا « و موجـودی شـود کـه امـر دیگـری گـردد بلکـه او ورای هـر ؛ّزی به اخالق سـنتینه نیا

 زیـرا د؛دوز ا میل، چشم میِیا به پایین دست، ب... رو ِ ولی به پیشد،نگر نارضایتی به باال می

َنیچه، ابر انـسان، در مقـام خـدا و در  از منظر .)٢١٠ :١٣٦٢ نیچه،( »است داند که خود بلند می

اکنـون . است  خدا، مرده «:دپرداز گذاری می ارزشو گذاری  جایگاه الوهیت است و به قانون

خواهیم که ابر انسان بزید ما می
َ

     .)٣٠٢: ١٣٨١ نیچه،(» !

 بـزرگ  نیـز یکـی از وظـایف)١٢٨٤/ ١٩٠٥متولـد ( 3»ژان پل شارل ایمار سـارتر«گاه از دید

  : های جدیدی را بر اساس خود، بنیان نهد انسان، بعد از حذف خداوند این است که ارزش

ًالوجود را به عنوان سرپرست بـشر حـذف کـردیم، مـسلما  اما هنگامی که واجب

 گفتــه کــه بــشر ایــن... را بگیــردهــا، جــای او  ِکــسی بایــد بــرای آفــرینش ارزش

                                                       
Ernst Cassirer.. 1  
Friedrich Wilhelm Nietzsche.. 2  
Jean-Paul Charles Aymard Sartre.. 3  
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دگی، مفهـوم از هاست، دارای مفهـومی جـز ایـن نیـست کـه زنـ آفریننده ارزش
  ).٧٦: ١٣٧٦ سارتر،( ای ندارد پیش بوده

نیـز قابـل  )١٧٧٠/١١٤٩متولـد ( 1»گئورگ ویلهلم فریـدریش هگـل« در همین راستا، انگاره

تـوان   مـی.دانـد  و خدا شده، مـیاو بشر را طی تاریخ، موجودی به کمال رسیده. توجه است

کند، در تفکر هگـل نیـز  که نیچه آن را با آه و افسوس بیان می» خدا مرده است« فکرتگفت، 

وجود دارد و تحقق روان مطلق و دانندگی مطلق به این معناست که بشر، یعنی موجودی کـه 

ست که جـای خـدا را  و اواین دانندگی در او و با او تحقق یافته است، دائرمدار کائنات است

 2»لودویـگ انـدرس فویربـاخ«رسـد بیـان  به نظر می .)٢٩٨: ١٣٩٢داوری اردکانی، ( گرفته است

  : گرایان ملحد و شاگرد هگل، تفسیر موجهی از رأی استادش باشد  از انسان)١٨٠٤/١١٨٣متولد (

ِوجود الهی چیزی نیست، جز وجـود انـسانی؛ یعنـی طبیعـت انـسانی تـصفیه 
های انسانی و عینیت یافته؛ یعنی به عنوان یـک  شته از محدودیتشده و رها گ

این تمـام صـفات بنـابر.  و احتـرام قـرار گرفتـه اسـتموجود متمایز، مورد تفکـر
و خداشناســی یــا الهیــات همــان الهــی، همــان صــفات طبیعــت انــسان اســت 

یر از معرفت در مورد انـسان شناسی است و معرفت در مورد خدا چیزی غ انسان
   .)١٣٣: ١٣٧٥ براون،( نیست

 زرشـناس،(»  خدا همان بـشر اسـت،برای بشر« :کند زرشناس سخن آنان را چنین نقل می

٥٤: ١٣٨٣(.  

ادث عـصر نـوزایی اسـت کـه سـنخ گرفتـه در مـتن حـو ت شـکلبر اساس چنین رهیافـ

 نیازمنـد وحـی و بـه ،و انسانی که تا آن زمـانشناسی غربی، دستخوش دگرگونی شد  معرفت

 رسـید، بـه شـد و مبـانی معرفتـی از خـارج بـه وی مـی  میمعرفی» موضع شناخت«عنوان 

نیاز از وحی و بدون اسـتمداد از   بی،تبدیل شد تا وجود خودبنیاد انسان» خاستگاه شناخت«

گاهیلی، منشأ گونه امر متعاهر   . تلقی شودها و درستیها  آ

                                                       
Georg Wilhelm Friedrich Hegel.. 1  
Ludwig Andreas Feuerbach.. 2  
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 موجب  و سکوالر شد وفردگراِ بنیادین، انسان غربی، مشتاق آزادی مدرن، با این تغییرات

بـه سـاختارهای اجتمـاعی و سیاسـی، بـر  زمـین  اندیشوران مغـرببیشترگردید که رویکرد 

فرآیندی کامال
ً

 هـای زنـدگی، اراده انـسان و محک شناسایی بایـستگیشود  ١ریزی ی بشری پ

نه شـتوا ، تنهـا تـر، اصـل خـودآیینی مختاری یا بـه تعبیـر دقیـقگردد تا در نهایت، اصل خود

ای از قوانین و اقـدامات سیاسـی بـه ویـژه در خاسـتگاه  حقانیت و مشروعیت قلمرو گسترده

  .حاکمیت، شناخته شود

پـردازان  آیین، در اندیـشه بـسیاری از نظریـهبدین ترتیب، نقش راهبردی اصل اراده خـود

وئـل ایمان«گونه که انعکاس ویژه و تأثیرگذار آن در نظـام فکـری  همان. غربی، مشهود گردید

تـوان در اعتقـاد وی بـه عقـل   فیلـسوف عـصر روشـنگری  را مـی)١١٠٣/ ١٧٢٤متولد( 2»کانت

ای که پـذیرش   به گونهکرد؛خودقانونگذار در انسان، به مثابه عامل یا فاعل اخالق، مالحظه 

. گـردد اراده شده و برتافته نمی ٣عث مخدوش شدن آزادی و خودحاکمیهر فرض دیگری، با

 از آن جهـت کـه قـوانین  ـ برای تبعیت از قوانین دیگر، حتی قـوانین خداونـدبنابراین، انسان

توانـد  کانت معتقد بـود کـه قـانونی مـی.  تحت هیچ الزام ضروری قرار ندارد ـخداوند است

قانونگـذاری انـسان ر اساس اصل خـودآیینی اراده و خودضامن بقای آزادی انسان باشد که ب

دهد، فقط از آن حیث   وظایف و تکالیفش را انجام میوضع شده باشد و حتی کسی که تمام

این تبعیت از قانون و انجام تکلیـف،  تواند از شرافت و عظمت انسانی برخوردار باشد که می

بدان رو باشد که خود، واضع قـانون اسـت وگرنـه صـرف تبعیـت از قـانون و انجـام وظیفـه 

  )Kant, 1956 :58(. ه باشدگونه شرافتی برای انسان به همراه داشت تواند هیچ نمی

انـسان فقـط «: دارد  اظهـار مـی وافته مهم فلسفه عملی خـویش دانـستهآیینی را ی او خود

مکلف است ب
ّ

شده ای که به واسطه طبیعت، چنان ساخته   اراده؛ر وفق اراده خویش عمل کند

                                                       
 است که زیر لوای هیچ آزادی انسان در اجتماع آن «:یسدنو در این مورد می) 1632/1021متولد (John Locke» ان الكج«. 1

و که خود با ایجاد دولت، به رضا و رغبت برپا کـرده اسـت و دیگـر هـیچ اراده ] قدرتی[گذاری نباشد؛ مگر آن  قدرت قانون
. »باشـدگذار کـشور بنـابر وکـالتی کـه از جانـب او دارد، تـصویب کـرده  ت قانونئحکمی بر او فرمان ندهد؛ مگر آنچه هی

 )١١٥: ١٣٧٩صناعی، (
Immanuel Kant. .2  

3. self-governing.  
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 )١٣٣٠/ ١٩٥١متولـد ( ١»دیوید هلد« بر همین اساس .)Ibid:51( »است که واضع قوانین عام باشد

ِهای عمـده اندیـشه سیاسـی غـرب جدیـد را اصـل خودمختـاری  اصل اولیه و بنیادین رشته
  : داند و معتقد است می

هـای  اصل خود مختاری را باید شالوده اساسی لیبرالیسم و مارکسیسم و شـعبه
مـذکور و از هـای  متعدد معاصر آنها به حساب آورد و یکی از ارکان اصلی دیدگاه

هـا بـرای  همه این سنت. ناپذیر مبنای منطقی آنها دانست ی و گریزوجوه اساس
اولویـت قائلنـد، امـا در زمینـه چگـونگی » اسـتقالل«یـا » مختاریخود «ِتکامل

  .)٤١٣ ـ ٤١٤: ١٣٨٤ هلد،(فسیر آن به شدت اختالف نظر دارند تأمین و ت

تواننـد  یهـا داللـت دارد کـه مـ  بـر آن اسـتعداد انـساناز نظر هلد، اصل خودمختـاری

گاهانه استدالل کنند ن این استعداد، متـضم. د باشن٣بخش  و خودسامان٢ خوداندیش وخودآ

ِهـای عملـی ممکـن در زنـدگی  ِتوانایی سـنجش، داوری، انتخـاب و اثرگـذاری بـر جریـان
، تعهدات و وظـایف سیاسـی بدیهی است در شرایطی که حقوق. خصوصی و عمومی است

هبی قـرار داشـت، ماننـد شـرایط هـای مـذ  مالکیـت و سـنتای تنگاتنگ با حقوق در رابطه

: ١٣٨٤هلد، ( توانست رشد کند ِبینی قرون وسطایی، اندیشه یک شخص خودمختار نمی جهان

ط زندگی خویش  در اندیشه وی، بر اساس اصل خودمختاری، افراد باید در تعیین شرای.)٤١٠

  .)٤١١: همان( آزاد و برابر باشند

  آیین در فلسفه سیاسی غربراده خوددموکراسی و اصل ا )ب
از نگاه اندیشوران غرب، دموکراسی تنها شیوه زیستی است که پاسـدار اصـل خـودآیین اراده 

 اصل حاکمیت مردم و حقوق )١٩٢٩/١٣٠٨ متولد( 4»یورگن هابرماس«گونه که  همان. باشد می

ِنون وضعی و تغییرپذیر توان مشروعیت قا داند که بر پایه آنها می بشر را دو منظر هنجاری می

                                                       

1. David Held. 
2. Self- reflective. 
3. Self-determining. 
4. jurgen Habermas.  
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ِرا به مثابه اسباب تضمین خودآیینی خصوصی و مدنی فرد توجیـه کـرد؛ زیـرا شـهروندان در 
 هابرمـاس،(. شوند که به وضع قانون برای خود اقدام کنند  تنها وقتی خودآیین می،پهنه سیاسی

ژگـی دموکراسـی، تـرین وی مهم )١٩٥٦/١٣٣٥متولد ( 1»ِزودی باربو« به عقیده )١٦٨و  ١٨٣: ١٣٨٤

مختاری است و تحقق دموکراسی منوط به چارچوب ذهنی دموکراتیک اسـت کـه اصل خود

 ذهـن دموکراتیـک، ،از نظر وی. کند شهروندان را برای اداره امور به دست خودشان آماده می

کند و نهادهای دموکراتیـک، تـسهیل کننـده چنـین چـارچوب  جامعه دموکراتیک را خلق می

   .)Barbu,1956 :12( ذهنی هستند

که تجسم انقیاد است، قرار » دین کشیش«وی با اذعان به اینکه الگوی آزادی در تضاد با 

ــ  ها برای شکل دادن بـه خـود باید حاکمیتی باشد که توانایی انسان«: گیرد؛ معتقد است می

راسی بـا ه وقتی دموککنیم ک  لذا مالحظه می.)ibid:75 (» ّفرمانروایی را عینیت و مادیت بخشد

دموکراسـی «: شـود گیرد، در تبیین آن گفتـه مـی شناسانه مورد مطالعه قرار می رهیافتی هستی

شیوه زیـست اسـت و هنگـامی پتانـسیل آن کـامال
ً

آزاد و هـای   آزاد خواهـد شـد کـه انـسان

  .)٥: ١٣٨٤انصاری ( »منش وجود داشته باشند دموکرات

مارسل گشه«
ُ

  : گوید  می)١٣٢٥/ ١٩٤٦متولد ( 2»

کنـد، لـذا   نمایندگی میًها را واقعا ِکلیسا، جریان مخالف خودفرمانروایی انسان
که این پدیـده معنـای واقعـی خـویش را گیرد و از این در برابر دموکراسی قرار می
ـ فرمـانروایی اسـت یـا  دموکراسی یا طرح خود. کند داشته باشد، جلوگیری می

   .)٧٣: ١٣٨٥گشه، ( وجود ندارد
گـذاری  بلکـه منبـع ارزش] و[اصـلی هـای  اده و خواسـت بـشر، ارزشار«بدین سـان، 

های دینی که در عالم اعال تعیین می محسوب شده و ارزش
َ

شـوند، تـا سـرحد اراده انـسانی  

پوشـی  آیین انسان، توأم با چشمّ تا توجه تام به اراده خود)١٤٠: ١٣٧٧آربالستر، ( »کنند سقوط می

  وهای دموکراتیک غربی شده گری، مرام اصلی جنبش  مادیی و تمایل شدید بهیبر امور ماورا

                                                       
Zevedi. Barbo . 1  

.Marcel Gauchet .2  
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 اراده  جـوهره دموکراسـی تلقـی گـردد و در جـایی کـه بـه هـر دلیـل،تحقق چنین خودآیینی

 اصـل  دموکراسـی صـحبت کـرد؛ چـرا کـهین نادیـده انگاشـته شـود، حتـی نتـوان ازیخودآ

ند کـه تحقـق آنهـا در هایی هـست ارزش... خودمختاری، مشارکت، آزادی، گفتگو، برابری و 

از این دیدگاه، دموکراسی تنها روش زیـستی . پذیر است روابط و مناسبات دموکراتیک امکان

هـای وجـودی  هـا و کرامـت سازگار است و به تحقـق ارزش» انسان بودن«است که با اصل 

   .)١ ـ٥: ١٣٨٤انصاری ( کند ها کمک می انسان

  اندیشه سیاسی غرب  خاستگاه سوفیستی اصل اراده خودآیین در ) ج
ها، صرف نظر از گرایش به اصالت فـرد  ِتمرکز بر اراده خودآیین، به عنوان محک حقانیت

 در معرفـت بنـا نهـاده ١گرایـی های فرابشری، بر نسبیتهای افراطی در نفی قید و بند و تالش

سته و ن منظـر، هـیچ امـر شایـکه از ایِ سوفیستی یونان باستان است؛ چراآور افکار و یادشده

قابـل شـناخت و بیـان حـداقل،  یـا  ور وجود نداردیتغیغیر قابل ای به صورت ثابت و  بایسته

در نتیجه، . آن وجود نداردنیست؛ یعنی حقیقت، نسبی است و معیار پایداری برای شناسایی 

متولد ( 2طور که پروتاگوراس همان. ّد به پندارهای متغیر و نسبی خود ملتزم شودتوان  میهر فرد

از بزرگان اهل سفسطه، معتقد بود که انسان مقیاس همه چیزهاست، مقیاس  ) قبل از مـیالد٤١٠

 به ایـن ِهستی چیزهایی که هست و مقیاس نیستی چیزهایی که نیست و بازگشت این موضع

 پایدار برای  بنابراین، هرگز معیاری.)١٠٥ ـ ١١٠: ١٣٢٧کاپلستون، ( است که همه چیز نسبی است

هـا و امیـال  ها در مـورد آن وحـدت نظـر داشـته، یافتـه  انسانهیان نیست تا هممعرفت در م

ِخویش را در چارچوب آن پذیرا شوند؛ زیرا اساسا معیار معرفت، به طور کامـل در انحـصار 
ً

  . های ناپایدار بشری است اراده

 بـه ن معاصر غرب، در اذعانا از متفکر)١٢٨٥ / ١٩٠٦متولد ( 3»ویلیام کیت چمبرز گاتری«

  : نویسد این حقیقت می

                                                       
1. Relativism. 
2. Protagoras.  
3. William Keith Chambers Guthrie . 
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مبنـای ... هـی وجـود نـداردهرچه هست فقط قرارداد انسانی است و هیچ قانون ال

دانـستند؛  ِگرایی سوفسطائیان یونان این بود که قـانون را قـرارداد محـض مـی انسان

ِتوانند با توافـق خـود آن را تغییـر  اند و می آن را به وجود آوردهها  قراردادی که انسان
  ) ٢٣ ـ ٢٤: ١٠ج، ١٣٧٦گاتری، (. دکرافالطون با این قول مخالفت  .دهند

ی در غـرب معاصـر، ین و ارسـطو و دفـاع از تفکـر سوفـسطاوی درباره انتقاد از افالطـو

  :نویسد می

 به بعد، شاهد حرکت وسیعی برای دفاع از سوفسطائیان و پیروان ١٩٣٠از دهۀ 
اندیــشی   پیــشرفت و روشــنسطائیان را طرفــدارایــن گــروه، سوفــ. آنهــا هــستیم

ّگردانند و او را فرد مرتجـع متعـصب و مـستبدی  دانند و از افالطون روی می می
ِ

وال و اختفـای دار کردن آبروی سوفـسطائیان، موجـب ز خوانند که با خدشه می
  .)٢٩: همان( آثار آنها شده است

رو  بـر قلمـشر ایده خودمختاری یا خـودآیینی بـهای حکمفرمایی ترین پایه  مهم،در واقع

هـای  ِ در گذشـته باسـتان و حـال کنـونی غـرب، انگـارهوسیعی از سیاست و تـدبیر جامعـه

 از فکـر خـودآیینی اراده در غـرب معاصـر بر تأثیرپـذیری تنی دالِعالئم عی. سوفیستی است

   : مالحظه کردپیش رودر دو محور  توان افکار سوفیستی را می

  ها هتأثیرگذاري و سو دهیِ برآیند اراد. 1
های   منظری پرجاذبه از حاکمیت اراده،اسی با ایده دموکرکند تا  تالش میگرچه غرب معاصر،ا

 و تأثیرگذاری آفرینی جدی آن در برابر نقشهای   اما سخن در چالش،خودآیین به نمایش گذارد

ِگران متکی به ابزارهای پرترفند، پیچیـده و مـدرن تبلیغـاتی اسـت کـه بـه  سخنوران و استدالل
ِراحتی قادرند رأی و نظری خاص را به عنوان حقیقت مطلوب بر برآیند اراده

. اسـتوار سـازندها  ّ

ساالریِ آتن، منوط به توانایی در سخن گفتن و استدالل کردن و  گونه که موفقیت در مردم همان

هـا آن را آمـوزش داده و پیـشۀ خـود   امری که سوفیست؛بزرگ و عمومی بودهای  اقناع اجتماع

خواسـت شـاگردان خـود را طـوری بپـرورد کـه  که می» پروتاگوراس«همان رویۀ  .ده بودندکر
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بتوانند هر چیزی را بستایند و تقبیح کنند؛ مخصوصا از استدالل
ً

نان دفاع کنند های ضعیف، چ 

ِبه همین علت بود که آتنیان ثروتمند از خطیبان و سوفسطاییان ـ . )٩٨: همـان( که قوی به نظر آید
  .)٩٥: ١٣٨٠ اروین،(ای ـ طلب یاری کردند  فهه از آموزگاران حردو گرو

گاتری، همسانی جایگاه سیاسی مردم در یونان باستان و تاریخ معاصر را در ایـن زمینـه، 

  : شود چنین یادآور می

ًدر یونان، موفقیت قابل اعتنا اوال، موفقیت سیاسی
ً بود و ثانیا، موفقیت قضایی ِ

توان بـه جـای  در مقام مقایسه می.  بود؛ یعنی هنر اقناعخطابه] هم[بزار آن و ا
ِسخنوری آن زمان، ارتباطات امروز را قرار ًیقینا هنر اقناع که غالبـا معـانی . داد ِ ً

تردیدآمیزی هم داشت، از قدرت کمتری بر خـوردار نبـود و همـان طـور کـه مـا 
اســت و مــدارس شــغلی و ارتبــاطی داریــم، یونانیــان نیــز آموزگــارانی بــرای سی

  .)٩٨: ١٠ج ،١٣٧٦گاتری، (تند؛ یعنی سوفسطائیان سخنوری داش
ای اسـت کـه  رسانی در دنیـای غـرب، بـه انـدازه  اطالعهپیچیدهای   شبکههاساسا، سیطر

یـا » ِمدیاکراسـی«اند، به جای دموکراسی یـا حاکمیـت مـردم، از عنـوان  برخی ترجیح داده

  ) ١٣٠: ١٣٨٣ ندگان،جمعی از نویس( استفاده کنندها  حاکمیت رسانه

  : گوید  در این باره می)١٩٣٦/١٣١٥متولد ( 1»اسوالد اشپنگلر«

حقیقت این است که انتخابات، معنای اولیه خود را از دست داده است و تـوده 
های جدید، یعنی رهبران احزابند و این  کنندگان، گرفتار چنگال قدرت انتخاب

ی و تلقینـات، های تبلیغـات م دستگاهرهبران به نحوی اراده خود را به وسیله تما
اند که انبوه مردم بـه هـیچ وجـه قـادر بـه ادراک و فهـم آن  بر مردم تحمیل کرده

در یونـان قـدیم نیـز در اوج شـیوع دموکراسـی، کـاری کـه مـردم . نخواهند بود
توانستند بکنند فقط این بود که در مواقع الزم در میدان عمومی در اطـراف  می

کردند تـا نماینـدگانی را انتخـاب کننـد، ولـی  انی ازدحام میهای سخنر جایگاه

                                                       
1. Oswald Spengler.  



 ٦٩      با محک اندیشه سیاسی اسالم و تبلور آن در دموکراسی غربی بازشناسی و تحلیل اصل اراده خودآیین

خواسـتند بـر  ُهمین جا بود که ارباب نفوذ و اقتدار حقیقی، هر کالهی کـه مـی
 ادا فـصیح و بلیـغ بـا حرکـات مخـصوصیهـای  خطابـه. گذاشـتند سر ملت می

هـای عجیـب و  دروغ و تهمـت. شد که در چشم و گوش حاضران مـؤثر افتـد می
هـای  عبـارات مشعـشع و تـصنیف. دادنـد معانـدان خـود نـسبت مـیغریبی بـه 

 البتـه ایـن از .کردنـد هایی بین حـضار تقـسیم مـی خواندند و هدیه ّمهیجی می
   )٨٣: ١٣٦٩اشپنگلر، (. خواص ذاتی دموکراسی است

ها و تبلیغات، به نوعی شعور کاذب را   رسانه)١٨٩٨/١٢٧٧متولد ( 1»هربرت مارکوزه«به قول 

 کننـد آورند؛ یعنی وضعیتی که مردم در آن منافع واقعـی خـود را درک نمـی پدید میدر مردم 

معنـی و  بـیبیـشتر ِفریبان زیرک با کالمی زیبا، پرطنین، امـا   در واقع، عوام.)٣٤٧: ١٣٨٤ هلد،(

خواننـد و آنهـا را اغفـال  واهی، مردم را به دادن رأی مثبت و منفی به این یا آن حزب، فرا مـی

   .)٣٠٧: ١٣٧٧عالم، ( کنند می

  هاي معرفتی  سیطره اصل خطا بر منظومه. 2
پردازان دموکراسی ـ بـه صـراحت  ترین نظریه ـ از مهم )١٩٠٢/١٢٨١متولد ( 2»ریموند پوپر کار«

 امـری اسـت کـه دقـایق ،ِ که هیچ کس مصون از خطا نیست و ارتکـاب خطـاکند اذعان می

معرفـت یقینـی نـاممکن اسـت و ایـن این، بر بنـا.دهد شناخت بشری را تحت تأثیر قرار می

پوپر بر اساس . د برآییمدارد که همواره در پی کشف و حذف خطاهای خو له، ما را وا میئمس

ای دائمـی قابـل اتکـا و اعتبـار  ای بـه گونـه عتقد است که هـیچ نظریـهپذیری، م اصل لغزش

) ٢٣: ١٣٧٨ پـوپر،(.  سـازدنیست؛ لذا نیازمند روشی هستیم تا در کشف خطاهایمان ما را توانا

بـرای هـر موضـوعی دو اسـتدالل متـضاد «: گفت این همان تفکر پروتاگوراس است که می

 حقیقت برای هـر کـس، همـان اسـت کـه او را متقاعـد .)٤٤: ١٠ج ،١٣٧٦گاتری، (» وجود دارد

سازد و کامال ممکن است کسی را متقاعد کرد که سـیاه، سـفید اسـت می
ً

 بـدین ).٩٩ :همـان( 

                                                       
1. Herbert Marcuse.  
2. Karl Raimund Popper.  
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تـوان در مـورد صـحت و سـقم   اگر در چنین فضای اندیشگی، سؤال شود کـه آیـا مـی،یرو

پذیر افراد، قضاوت کـرد؟ پاسـخ آن  می خاص، فارغ از نظر و آرای لغزشمدلول گزاره یا نظا

خواهد بود که اصال چنین سؤالی نارست ا
ً

ّآیین متغیـر و ست؛ زیرا با صرف نظر از آرای خود
ِ

  . میان نیستخطاپذیر بشری، فهمی در

هـای  گیـری وشد تا تنهـا مـستند عملکـرد و موضـعک  میُزدا ِ این نگرش قداست،در واقع

 با نشاندن غبار تردیـد ود وِاپذیر متأثر از امیال رایج شِهای خودآیین خط ها و اراده انسان، ایده

ابـد و اش، هـویتی ناشـناس ی سعادت راستین معاد و  وِمعرفتی انسان، مبدأهای  بر همۀ گزاره

برای ارضـای تمـایالت نفـسانی ِفراحیوانی خود فرومانده، های  به طور دائم از توجه به جنبه

ِو لـو «: خویش به چنان اعمالی دست یازد که به فرموده قرآن کریم، اسباب تباهی عالم شود
َ َ

َّاتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و األرض و من فیهن
ِ ِ

َ َ َ َُ ْ َ ََ ْ ُ ََ َّ َ َ
ِ

َ َ ْْ ُ ْ َ ُّ َ َ هـای آنهـا   و اگر حق از هـوس؛َّ

   .)٧١ :مؤمنون( »!شوند ها و زمین و همه کسانی که در آنها هستند تباه می پیروی کند، آسمان

  بازشناسی اراده خودآیین در تفکر اسالمی ) د
در پاسداشت خـودآیینی گفته، تردیدهای جدی  های پیش حال که بر اساس تحلیل و ارزیابی

هـای  سی غربی و تناقض آشکار میان شعار اراده خودآیین و دموکراسـی در دموکرااراده انسان

از موضـع تفکـر دیم، الزم اسـت بـه بازشناسـی ایـن اصـل کریافته در غرب را نظاره  عینیت

ای را پیرامـون اراده انـسان، در بیـنش اسـالم  گانـه در این راستا، اصول سه. بپردازیم اسالمی

  :مکنی  میبررسی

 ها اصل تعدد اراده. 1

گـاهی تعدد و تنوع اراده هـای متغـایر جـسمی و  هـا، خـصلت ِها که برآیند تکامل تدریجی آ

ع صادی، فرهنگــی، جغرافیــایی و تنــوِروحــی، شــرایط نــاهمگون اجتمــاعی، سیاســی، اقتــ

ریشه ت الهی  است، از منظر اسالم در مشیهای ذهنی افراد زمینه ذوقی و پیشهای  توانمندی

َو لو شاء ر«: دارد َ َْ َ ِبك لجعل النـاس أمـة واحـدة و ال یزالـون مختلفـیَ ِ
َ ًُ َ َ ََّ ُ َ ََ َ

ِ
ً َُ َ َّ َ َ  و اگـر پروردگـارت ؛َنَُّ

داد، ولـی آنهـا همـواره  قـرار مـی) بـی هـیچ اخـتالف(ّخواست، همه مردم را یك امـت  می



 ٧١      با محک اندیشه سیاسی اسالم و تبلور آن در دموکراسی غربی بازشناسی و تحلیل اصل اراده خودآیین

 نـسبت بـه ایـن اخـتالف و تکثرهـا،  گرامـی اسـالم لذا رسالت نبی)١١٨ :هود( »مختلفند

َو « :گرایـی اسـت تضعاف، امیال دون انـسانی و خرافـهها از بند استظالم، اس آزادسازی اراده

یضع عنهم إصرهم و األغالل التی کانت علی
َ َ َْ َ َ

ِ
َّ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ُْ َ ْ

ِ
ُ ْ ْهمُ  و زنجیرهایی را که بر آنهـا ن و بارهای سنگی؛ِ

  )١٥٧ :اعراف( »دارد بر می) از دوش و گردنشان(بود، 

  وهـا دسـتی اراده رنگـی و یـک توان یک ها، نه تنها نمی بر اساس پذیرش اصل تعدد اراده

تبعیت از یک نظام فکری و سیاسی و رفتار منفعالنه در برابر آن را بـه انتظـار نشـست؛ بلکـه 

های متکثر، در فـضایی منطقـی، عقالنـی،  ضروری است که بسترهای الزم برای ظهور اراده

ز حق ها استکمال یافته، زمینه برای برو ندیشه تا بر اساس تضارب آرا، اکردآزاد و امن را مهیا 

نظور  بلکه م،ِگرایی باطل نیست کثرتها یا  د حقبدین روی، مفاد این اصل، تعد. آماده گردد

 نـاب از طریـق متکثر در بستری مستعد برای نیل به واقعیـت و حـقهای   توجه به ارادهاز آن،

  . قالنی و منطقی استیافته بر اصول ع ِو انظار انتظامها  تضارب اندیشه

  هاي انسان اصل پاکی اراده. 2
طلـب،  سرشـت، منفعـت هایی که انسان را موجودی اهریمن به طور حتم، هیچ یک از نظریه

هـای بـشری باشـند؛ بلکـه تنهـا در  گـر اراده توانند تقدیس دانند، نمی  میخواه و شر تمامیت

معتقد باشیم انسان بـر پـاکی سرشـته های بشری را گرانمایه دانست که  توان اراده صورتی می

  از جمله آیاتی که با اذعان بـه)١٥٧: ١٣٧٤ حلبی،(. هاست شده و به طور فطری، مستعد زیبایی

کید دارد، آیاتی است که دگرایش درونی انسان به پاکی و حق، بر فطرت الهی او عوت انبیا  تأ

ه و بیـداری او معرفـی بـشر و تنبـظیفه انبیا را یـادآوری دانسته، و» رتذک«به سوی خداوند را 

ٌفذکر إنما أنت مذکر«: کند می ّ ّ
ِ ِ

َ َُ َ َ ّ َ
 .)٢١ :غاشـیه(» ای  تـذکر دهنـدهر ده کـه تـو فقـطپـس تـذک ١ ؛

ده کـرآوری، معرفـی یعنی وسـیله یـاد» تذکره«قرآن را گونه که خداوند در آیاتی دیگر،  همان

ِکال إنها تذکر« :است
َ ّ ّ

  .)١٢ : عبس؛٥٥ :مدثر(» ه

                                                       
فذکر«دیگر نیز خداوند با همین واژه در پنج آیه  .1

ّ
ذکر و«یا » 

ّ
 :  ق؛٧٠ :انعـام: ک.ر( ر امر فرموده که تذکر دهنده باشدبه پیامب» 

  ).٩ : اعلی؛٢٩ : طور؛٥٥ : ذاریات؛٤٥
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 .قرار گرفته استدر روایات نیز مورد تأکید  هستند پسند ها، حق ذات انسانیقت که این حق

ُفطرهم علی«: فرماید  میامام باقر َ َ
ِ المعرف

ِ بههَ  حـق نهـاده  سرشت آنـان را بـر پایـه شـناخت؛ِ

ُبالفطرة تثبت حجته«:  و به فرموده امام رضا)١٣: ٢ج ،١٤٠٧کلینی، ( »است َّ ُ ُ ُ ْ َْ َ
ِ
ْ

اه فطـرت  تنهـا از ر؛ِ

در بیـنش از آنجـا کـه انـسان  بنابراین .)٣٥: ١٣٩٨، صدوق(»  شود است که حجت الهی ثابت می

های بـشری را بـا   شده است، باید ارادههها، سرشت میل به پاکی و نه خبائث و آلودگیاسالم، بر 

گونه آلودگی و تباهی را حالت انحرافی و عارضی دانست کـه هردید اصل سالمت نگریست و 

  . استر نتیجه سوء اختیار انسان حاصل شده و با فطرت الهی او ناهمگون د

  ها  اصل ناکارآمديِ تحمیل بر اراده. 3
. ارزش، بلکـه نـاممکن اسـت هـا نـه تنهـا بـی از منطق قرآن کریم، اکراه و تحمیـل بـر اراده

ُأفأنت تکره ال«: فرماید  میگونه که خداوند، خطاب به پیامبراکرم همان
ِ

ْ ُ َ َ َ َ
َناس حتـی َ َ  یکونـوا  َّ

ْ ُ ُ

ِمؤمنی ِ
ْ ای   در آیـه.)٩٩ :یـونس( »!خواهی مردم را مجبور سازی که ایمـان بیاورنـد؟  آیا تو می؛َنُ

ِو ما أنت علیه◌م بج◌بار فـذکر بـالقرءان «: بخش نیست  نتیجه،فرماید که اجبار  می نیزدیگر
َ ْ ُْ َْ

ِ
ِّ َ َ

ٍ
َّ َ

ِ ِ
ْ َ َ َ َ َ

من یخ
َ ِاف وعیَ

َ ُ
نیستی پس به وسیله قرآن، کسانی را که از ) به ایمان( آنها تو مأمور به اجبار؛ ِد

ترسند متذکر ساز  عذاب می
ّ

   .)٤٥: ق(» )ن استوظیفه تو همی(

هـا، بـر  ای است کـه در مـسیر اراده انـسان ترین وظیفه بنابراین، تذکر و اتمام حجت، مهم

َلیهلك من هلك عن بینة و یحیی«: ت اسدوش پیامبر ْ ََ َ َ
ٍ

ِّ ََ َ َ ََ َ ْ
ِ
ْ

ِّ من حی عن بی ِ َ َ ََّ ْ و ( تا آنها که هـالك ؛َنةَ

، )یابنـد و هدایت مـی(شوند  شوند، از روی بینش و شناخت باشد و آنها که زنده می می) گمراه

 در این راستا، شایان توجه است که محوریـت اراده آزاد، .)٤٢ :انفال(» ل روشن باشداز روی دلی

ٌوال تقف ما لیس لك به علم «: هاست  گزینش عقالنیت و سیطره بصیرت بربه شرط حاکمیت ْ ْ
ِ ِ ِ

َ َ ََ َ َُ َ َ

إن السمع والبصر کل أ
ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َْ َ َّْ َّ

ولئك کان عنه مسؤوالِ
ً ُ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ

 از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، زیـرا ؛ِ

   .)٣٦ :اسراء(» ، همه مورد پرسش واقع خواهند شدگوش، چشم و قلب

گاهی ِتحلیـل صـحیح و منطقـی ِاسـی ـ اجتمـاعی دقیـق، های سی بدین روی، بینش و آ
 بـه المللـی، ن و فهم شرایط داخلی و بیاناتها و جری قضایا و تفسیر و تأویل رفتار شخصیت
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و بـرای  اسـتهای آزاد در عرصه مسائل اجتمـاعی و سیاسـی  ّعنوان الزم بین در ظهور اراده

الزم اسـت کـه میـزان و کیفیـت انتظام هر چه بیشتر رأی و اندیشه افراد بر صحت و صالح، 

گاهی عمل   امیرمؤمنان جامعه افزایش یابد و بر اساس رویه یاسی ـ اجتماعی آحادهای س آ

رصت الزم بـرای اندیـشیدن و ِترین شرایط دوران خالفت خویش، ف شود که حتی در بحرانی

َو لـیس«: دارد دهد و بـه صـراحت اعـالم مـی  از روی بصیرت را به مردم میانتخاب َ ْ أن ِ لـی َ َ
  

ْأحملکم ُ َ
ِ

ْ َ
 علی 

َ ُ ما تکرهون َ َ ْ َ نهـج ( » ه راهی که دوست ندارید اجبار کـنمتوانم شما را ب  من نمی؛َ

 فکـر کـردن، اسـتدالل خواهـد مـردم،  با این شیوه مـی در حقیقت، امام.)٢٠٨البالغه، خطبه 

گاهانه را بیاموزند و چیـزی را عمـل کننـ منطقی، تصمیم ن د کـه خـود بـه آگیری و انتخاب آ

خـوردار ون خوارج از منتها درجـه آزادی برهمان طوری که حتی گروه معاندی چ .اند رسیده

مطهـری، ( شـدند رو مـی ههای آزاد با آنـان روبـ شان در مناظره خود و اصحاب،بودند و حضرت

  .)٣١١: ٢ج ،١٣٥٧الحدید،  ؛ ابن ابی٣١٢: ١٦ج ،١٣٧٨

در » هـا ِناکارآمدی تحمیـل بـر اراده« و »ها پاکی اراده«، »ها تعدد اراده«با مالحظه سه اصل 

کـه از ایـن منظـر، هرگـز بنـابر دیگرآیینـی اراده شویم  تفکر اسالمی، به این امر مهم رهنمون می

. ده، به مثابه قوانین حاکم بر علیت طبیعی، خودانگیختـه و خودمختـار نباشـدِ تا قوانین ارانیست

تـوان  شود و نمی مختاری اراده صحه گذارده میودتحمیلی و ختردید در تفکر اسالمی بر خود بی

ِهای حاکمیت دینی را بر رعیتی صرف مردم استوار دانـست تـا عنـان انحـصاری و مـستقل  قائمه
ّ

امور، در اختیار گروهی خاص فرض شود و کسی جز آنان بـه طـور مـستقیم بـا خـدا در تمـاس 

 در بـه رسـمیت سالم بـا تفکـر غربـیرق اندیشه امسئله اساسی توجه به تفا،در این میان  .نباشد

  .مکنی آیین و رابطه آن با مأذونیت الهی است که در ادامه به این تفارق توجه می اراده خود شناختن

گـذاري مطلـق انـسان در ایـده           خـودآیینی اراده و خودقـانون       نداشتن الزمهم) هـ
  مأذونیت الهی

دانـد، بـه  آیین خویش، قوانینی را الزم االتباع مـیتوان انسانی را که به اقتضای اراده خود نمی

ــت ار ــابراین پاسداش ــرد؛ بن ــتهم ک ــودانگیختگی اراده م ــدم خ ــا ع ــسان، ب ــودآیین ان اده خ
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نـسان اسـت نیست و بر اساس بینش اسالمی، این امالزم گذاری او به طور مطلق  قانونخود

 و تـدبیر ته، حاکمیـتالوجودی با علـم و قـدرت نامتنـاهی دانـس که وقتی خداوند را واجب

گیـرد  االتباع فرض می  اراده خداوند را بر خویش، الزم وداند م را در اختیار او میبالذات عال

  . استتردید چنین تبعیتی به اراده آزاد انسان مستند  و بی

نکـه در پرتـو ِهای عاقـل موحـد ـ بـا علـم بـه ای  به عنوان انسان، امت اسالمیبدین روی

های روحی و جسمی، خصوصیات فردی و جمعی و اطالع از فرجام  گی کامل بر ویژهاحاط

گاهی از نحوه صحیح روابط انـسان بـا مبـدأ هـستی،  نیك و بد اعمال اختیاری انسان و نیز آ

ـ بـه مقتـضای اراده   به صالح و سعادت حقیقی راه یافتتوان  می،خود، همنوعان و طبیعت

بخشی به یـك جامعـه  و برای انسجام و نظامی گذار ع و قانونمختار خود، در مقام تشریخود

کید وحیانیا .کند  میحاکم حق تعالی را ۀِسیاسی مطلوب، اراد ْو من یـسلم « :و بر اساس تأ
ِ

ْ َ َ

ُوجهه إلی الله و هو مح َ ُ َ َ
ِ
َّ َ

ِ
ُ َ ْسن فقد استمْ َ ْ

ِ
َ َ ٌ

سك بالعروة الوثقیِ
َ ْ َُ ْْ ْ

ِ
َ ُ

ِ
کسی که روی خود را تسلیم خـدا  ؛ َ

ه گـاه مطمئنـی تکیـ یکوکار باشد، به دستگیره محکمی چنگ زده و به تکیهکند در حالی که ن

  . کند  از فرامین الهی تبعیت می،)٢٢ :لقمان(» کرده است

ِنکته حائز اهمیت در این بینش، آن است که پذیرش تبعیت از فرامین الهـی، بـه معنـای 
اعطای حقانیت به حاکمیـت تـشریعی الهـی نیـست و اساسـا
ً

سـی اسـالم،  در اندیـشه سیا

 منوط به اذن خداوند بوده و قابل اعطا یـا سـلب از سـوی اراده و اختیـار ،ِحقانیت حاکمیت

ِهای قرآنی، امر بنیـادین  این بدان روست که بر اساس حکم عقل و تأیید آموزه. یست نانسان
خـدای قـادر مطلـق اسـت کـه هـم  متعلـق بـهحاکمیت و والیت به نحو مطلق و بالـذات، 

 و هـیچ )١ :ملـک(  و هم مالک حقیقی جهان هـستی اسـت)٨٢ :یس(ی است قیقگر ح آفرینش

ترین جانـدار عـالم آفـرینش از حـوزه  جان گرفته تا پیچیده مقدار و بی  از ذرات بی،موجودی

 بنـابراین، راهیـابی همـه اجـزای .)٣ :سـبأ( ستیانتهای او بیرون ن قدرت و قلمرو نفوذ علم بی

کماالت شایسته خویش، تحت ربوبیت کسی جز خالق یگانه هستی به ویژه انسان، به سوی 

   .)٥٦:  هود ؛٥٠:طه(هستی نخواهد بود 
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ت اجتمـاعی و سیاسـی انـسان، از ، پـذیرش حاکمیـت اراده خداونـد بـر حیـارو از این

  . مختاری و خودآیینی اراده انسان در نظام سیاسی اسالم استترین نمودهای خود مهم

  آیین در تئوري مأذونیت الهیخود هاي فرآیند ظهور اراده) و
خـودآیین، هـای  هایی در خصوص فرآیند ظهـور و بـروز اراده ِدر این نظام حاکمیتی، پرسش

هـای  کـه، بـر اسـاس تئـوری حاکمیـت الهـی، نقـش ارادهپرسش نخـست این. مطرح است

هادهـای  اگر مشروعیت حکومـت و نانتخاب حاکم سیاسی چیست؟ دوم اینکهخودآیین در 

آیین در خـودهـای   منطقـی میـان آن و منزلـت حقیقـی ارادهه الهی است، چه رابطـسیاسی،

نظارت بر فرآیند حکومتی وجود دارد؟ سوم اینکه در نظام سیاسی اسالم که در آن بایـستگی 

ها بـر اسـاس  انطباق تصرفات مدیریتی در امور جامعه با دین مطرح است و دایره ظهور اراده

هـای  تـوان راه را بـرای اراده  چگونه مـی،شود ّ مذهبی معین میهای عقیدتی و شاخص التزام

  بسیاری از اهل نظر که چنین التزامی ندارند، باز دانست؟

در اندیشه مأذونیت الهـی اسـالم، فرصـت اعمـال : در پاسخ به سؤال نخست باید گفت

ه که در گون همان. شود ِقدرت برای هر حاکم مشروعی، تنها از رهگذر اختیار مردم محقق می

 تـا شـهادت  که در آن سرگذشت خود را پس از پیامبربخشی از نوشته امیرمؤمنان علی

  : کند، آمده است محمدبن ابی بکر و سقوط مصر، بیان می

پـسر : رسول خدا صلی الله علیه وآله مرا متعهد پیمانی کـرده و سـفارش نمـود
پرسـت و را سراگـر بـه درسـتی و عافیـت، تـ. والیت امتم حق توست! ابی طالب

عهـده  تو به وحـدت نظـر رسـیدند، امرشـان را بـه هخود کردند و با رضایت دربار
 تـو بـه اخـتالف افتادنـد، آنـان را بـه خواسـت خـود هگیر و بپذیر؛ اما اگر دربـار

: ١٤١٢ ابـن طـاووس،(  گشایشی به روی تو بـاز خواهـد کـردواگذار؛ زیرا که خداوند

  ) ٤١٧: ١٤١٥  الطبری،؛٢٤٨ ـ ٢٤٩

ی امـور، ه و پذیرش مـردم در تحقـق عینـی تـصدبدیل اراد ین سفارش، بیانگر نقش بیا

 بـا مـشروعیت الهـی  در تفکر اسالم، تالزمـی میـانبنابراین، . است توسط حضرت علی

  .نیست شان ار مردم در تعیین سرنوشت سیاسیحذف اراده و اختی
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 یـك جانبـه، ِ، حـق در تفکـر اسـالمیاسـت کـهشـایان توجـه اما در مورد سـؤال دوم، 

مشوب، صرفارناپذیر، محض و غی تضایف
ً

 طاعت ذات ربـوبی اسـت و سـایر حقـوق، ِ حق

ِترین حق مجعول الهی که طرفینی جعل شده  فه است و مهماستثنا آمیخته با تکلیف و وظی بی
 که این حقـوق و وظـایف در اندیـشه ١است، حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت است

بنـابراین، در شناسـایی راهبـرد نظـام  .سوط تنقیح شده و قابل رصـد اسـتعلوی به طور مب

آیین در مسائل اجتمـاعی و سیاسـی، خودهای   نظارت ارادهِحقاسالمی، در رابطه با پذیرش 

حتی نباید چنین فرض کرد که این حق، از طـرف حـاکم بـه دیگـران واگـذار و بـه رسـمیت 

ت بر اعطایی بودن این حق از ناحیه خداوند  بلکه در این خصوص الزم اس؛شود شناخته می

 اسـت کـه زنـدگی ایـن نگـاه امـام صـادق. دکر اولیه و طبیعی انسان، استناد  حقبه عنوان

مـسائل اجتمـاعی و ِاجتماعی خوب و انسانی وقتی است که امکـان بیـان و اظهـار نظـر در 

   : لذا به اسماعیل بصری فرمودند،ا باشدسیاسی در آن مهی

توانید در مکانی گرد آیید و با یکدیگر به گفتگو بپردازید و آنچه را که  یآیا شما م
خواهید اظهار دارید و از هر کس انتقاد کنید و بیزاری جویید و به هـر کـس  می
َو هـل العـی: فرمـود. آری: خواهید ابراز دوستی و محبت کنید؟ گفتم می ْ

ِ
َ َّش إال َ

ِ
ُ

َهکذا َ    .)٢٢٩: ٨ ،  ج١٤٠٧ کلینی،( ن دارد؟ّ آیا زندگی و لذت مفهومی جز ای؛َ

 الهی است، لـذا در حکومت اسالمی، حاکمیتچون ن است که در سؤال سوم، پندار ای

بایسته است که اهتمامی ویژه به امور عقیدتی و مـذهبی در مـدیریت جامعـه وجـود داشـته 

ی و هـای علمـ باشد، اما این امـر بـه ناچـار، عالیـق دینـی و مـذهبی را پـیش از شایـستگی

ا با چنین اموری وفق دهنـد توانند خود ر ای که نمی دهد و عده تخصصی، مورد توجه قرار می

در پاسـخ بـه ایـن . شـوند  اجتماعی و حکومتی، به ویژه مراتب باالی آن، طرد مـیهاز صحن

اوال، مفهوم رضایت آحاد جامعه به استقرار حکومت اسـالمی، عمـدتا : انگاره باید گفت که
ً

ِ
ً

                                                       
َّثم  «.1

ُ
ٍجعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض  ِ

َ َ ََ ُ َُ ُ ُ
ِ

ّ ََ ِ
َ َ َ َ ً

ِ ِ ِ
َ ُ َ

ُّو أعظم ما افترض سبحانه مـن تلـک الحقـوق حـق ...  َ
ِ

ُ ُ ََ
ِ ِ

َ ُ َ ََ َ ُ َ

َالوالی علی الرعیة و حق الرعیة علی الوالی؛ فریضة فرضها َُّ َ َ ّ ّ ََ ًَ َ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َ
ِ ِ
ّ
ِ

َ
 الله سبحانه لکل علی کلِ

ّ ّ
ٍ ٍ

ُ َ َ ُ
ِ

َ َ ُ  خداونـد، حقـوق متقابـل در روابـط ؛ُ
ن حقوق، حقوق متقابل مردم و زمامدار است، و ترین ای و عظیم...  حقوق خود رقم زده استها را بخشی از اجتماعی انسان

 .)٢١٦هج البالغه، خطبه ن (اجب کرده استای الهی است که خداوند سبحان آن را برای هر یک بر دیگری و این، فریضه
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. بانی حکومت اسالمی باشـندآنان به سرپرستی کسانی نهفته است که ملتزم به مدر رضایت 

 به کسانی که التزامی به دین ندارند، جـز ای سپردن ارکان حکومتی رو، در چنین جامعه از این

 ثانیا، در نظـام سیاسـی اسـالم، ؛ مشارکت مردمی نخواهد بودکردننادیده انگاشتن و بی اثر 
ً

 و مفهـوم اسـتهـای آنـان  های مدیریتی، شایستگی مندی افراد از پست ر گزینش و بهرهمعیا

 یعنـی ، الهی بـر دو عنـصر همپایـه و مـالزماساس منطق تعالیم شایستگی، در این زمینه بر

 بـه عزیـز  که قرآن کریم گفتار حـضرت یوسـفطور همان. خصص و تعهد استوار استت

: کنـد ردم مصر را چنـین نقـل مـیی امور معیشتی مت خود برای تصدمصر در رمز صالحی

قال اجعلنی علی خزائن األرض إنی حفیظ علی«
ٌ

ِ
َ َّ

ِ ِ
َ

ِ ِ
َ ََ

ِ
ن مـرا سرپرسـت خـزائن سـرزمی:  گفـت؛ٌمَ

گاهمقرار ده) مصر( رو، از منظر اسالمی، تخصص از   از این.)٥٥: یوسف( »! که نگهدارنده و آ

و متعهـد بـه حفـظ های ضروری مدیران اسـت؛ مـدیرانی کـه در عـین حـال، امـین  ویژگی

 عالمـت و ، مـوال علـیهها و منافع ملی نیز باشند که تحقق این ویژگی بنا به فرمود سرمایه

مان لمن ال أمانة لهالإی«: یمان استا هالزم
َ َ َ َ َ َ

ِ
 »دار نیـست یمانی نیست برای کسی که امانتا ؛َ

  .)٤٠٠  :٦، ج١٣٧٣ تمیمی آمدی،(

   نتیجه
ِغرب، از آنجا که حقانیت مبتنی بر مأذونیت الهی، یادآور در اندیشه حاکم بر فلسفه سیاسی 

انگاری خودمختاری  نی، به مثابه قوانین حاکم بر علیت طبیعی و مالزم با نادیدهاصل دیگرآیی

های حقـوقی و سیاسـی اسـت، غیـر قابـل دفـاع و  انگیختگی انسان در منشأیت نظامو خود

آیینی اراده انسان بنانهاده بر اصل خودو که شود و دموکراسی غربی، بدان ر نامشروع تلقی می

 ـ به عنوان موجودی عقالنی که حق دارد خود در مـورد سرنوشـت  را جایگاه واالی او ودهش

ایـن داوری در  .باشد نهد، حائز عقالنیت و حقانیت می گیری کند ـ ارج می خویش، تصمیم

ُمـداری ر کـر انـساندر رویکردی پرشـتاب بـه تفِحالی است که متفکران غرب معاصر، 
م و ِ

ِگرایـی سوفیـستی بـه  نی اراده انسان را بر اساس نـسبیتآیییونان باستان، عالوه بر اینکه خود
های معرفتی  ها و سیطره اصل خطا بر همه منظومه ِسو دهی برآیند اراده گذاری وویژه در تأثیر
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 سیاسی غرب را بـا صحنهیافته در  عینیتهای  ِبنا نهاده و در پی آن، تناقض آشکار دموکراسی

اند؛ از درک صحیح ایده مأذونیت الهی و جایگـاه  شعار اراده خودآیین انسان، نادیده انگاشته

  .اند هکردای را ارائه  نسان در آن وامانده، ارزیابی غیرمنصفانهاراده ا

ِکه حقانیت حاکمیت، در انحصار اراده حق تعـالی از منظر تفکر سیاسی اسالم هر چند 
آیینـی بنـابر دیگر اما هرگـز باشد؛  قابل اعطا یا سلب از سوی اراده و اختیار انسان نمیبوده و

کید بر سه اصل اراده  ِو ناکارآمـدی تحمیـل بـر هـا  پـاکی اراده، ها تعدد ارادهنبوده، بلکه با تأ
گاهی، صـحه گـذارده  مختاری اراده خودتحمیلی وبر خود، ها اراده های متکی بر بصیرت و آ

، کنـد متمـایز مـیِآنچه در این میان، موضع اندیشه سیاسی اسالم را از تفکر غربی . شود می

 بـدین معنـا. گذاری مطلق انسان است  میان خودآیینی اراده و خودقانون نداشتنمالزمه اصل

 در بـر  به مقتضای اراده خودمختار خـود،د موحِهای عاقل که امت اسالمی، به عنوان انسان

 ۀِبخشی به یـك جامعـه سیاسـی مطلـوب، اراد  مدنی و برای انسجامدهای حقوقی وپایی نها

حق تعالی را محکم می
ّ

  . نمایند 

هـای متـین و روشـن آن بـه  شـود کـه بـه پاسـخ اتقان این بینش، آنگاه بیشتر فهمیده می

های فراروی خود، توجه شود؛ آنجـا کـه در پرسـش از نقـش و جایگـاه مـردم، آنـان را  سؤال

داند و در پرسش از رابطـه نظـارت و  بخشی بر حاکمیت مشروع می نیتصاحبان اثبات و عی

له ئکنـد و در تبیـین مـس تراز معرفی می پایه و هم ت الهی، این دو امر را مجعولی هممشروعی

گام با  داری، هر دو هم م همراه با امانتدارد که تعهد به اسال ص، اعالم میگیری از تخص بهره

  . ای یکی بر دیگری نیستمعیار خبرگی است و تقدمی بر

  کتابنامه
، ترجمـه عبـاس مخبـر، تهـران، نـشر لیبرالیسم غـرب ظهـور و سـقوط .)١٣٧٧( آربالستر، آنتونی

 .مرکز
 .جا، داراالحیاء الکتب العربیه ، بیشرح نهج البالغه .)١٣٥٧( فخرالدین الحدید، ابن ابی

 قــم، النــشر االعــالم ،ة المهجــة لثمــرةکــشف المحجــ .)١٤١٢( ابــن طــاووس، علــی بــن موســی
 .االسالمی
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 .، ترجمه حنایی کاشانی، تهران، قصیدهتفکر در عهد باستان .)١٣٨٠( اروین، ترنس
 .الله فروهر، تهران، نشر نظر ، ترجمه هدایت فلسفه سیاست.)١٣٦٩( اشپنگلر، اسوالد

ل هـای میخائیـ دموکراسـی گفتگـویی ـ امکانـات دموکراتیـک اندیـشه .)١٣٨٤( انـصاری، منـصور
 . ، تهران، نشر مرکزباختین و یورگن هابرماس

، ترجمه طاطه وس میکائیلیان، تهـران، انتـشارات فلسفه و ایمان مسیحی .)١٣٧٥( براون، کالین
 . علمی فرهنگی

 .، قم، اندیشه و فرهنگ دینیها فرهنگ واژه .)١٣٨١( بیات، عبدالرسول و دیگران
، ترجمه محمدعلی تقوی و محمـدجواد اسیفرهنگ اصطالحات فلسفه سی .)١٣٩١( پایک، جان

 .رنجکش، تهران، نشر مرکز
، ترجمـه »ای درباره تئوری و کـارکرد حکومـت مـردم سـاالری اندیشه« .)١٣٧٨(پوپر،کارل ریموند 
، ١٤٢و ١٤١، شماره ١٣٧٨خرداد و تیر  ،ماهنامه اطالعات سیاسی ـ اقتصادیکورش زعیم، 

 .٤٨ – ٥٧ ص
، ترجمه محمد خوانساری، غرر الحکم و درر الکلم .)١٣٧٣( ن محمدتمیمی آمدی، عبد الواحد ب

 .تصحیح جالل الدین حسینی، تهران، دانشگاه تهران
، قـم، انتـشارات مؤسـسه آموزشـی و تبیـین مـردم سـاالری دینـی .)١٣٨٣(جمعی از نویـسندگان 

 . پژوهشی امام خمینی
 .تهران، اساطیر، انسان در اسالم و مکاتب غربی .)١٣٧٤( حلبی، علی اصغر

 .تهران، نقش جهان ،فلسفه چیست؟ .)١٣٩٢ (داوری اردکانی، رضا
 .، تهران، کتاب صبحواژه نامه فرهنگی .)١٣٨٣( زرشناس، شهریار

، ترجمــه مــصطفی رحیمــی، تهــران، اگزیستانسیالیــسم و اصــالت بــشر .)١٣٧٦( ســارتر، ژان پــل
 .نیلوفر
هـای  تبیین مبـانی دموکراسـی در اندیـشه« .)١٣٨٩ (جالل زاده، یحاجامیرمسعود و  شهرام نیا،

ــــوپر ــــسفی کــــارل پ ، ســــال اول، شــــماره دو فــــصلنامه غــــرب شناســــی بنیــــادی، »فل
 . ٦٧-٨٦اول،تابستان،ص

 .، قم، جامعه مدرسینالتوحید .)١٣٩٨ (صدوق، محمدبن علی بن بابویه
 .، تهران، هرمسآزادی فرد و قدرت دولت .)١٣٧٩( صناعی، محمود
، المـسترشد فـی امامـۀ امیرالمـؤمنین علـی بـن ابـی طالـب .)١٤١٥ (بن جریرالطبری، محمد

 .تهران، مؤسسه الثقافه االسالمیۀ
 .، تهران، نشرنیهای علم سیاست بنیاد .)١٣٧٧(عالم، عبدالرحمن 
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، ترجمه مجتبوی، تهران، انتـشارات علمـی تاریخ فلسفه یونان و روم .)١٣٢٧( کاپلستون، فردیرک
 .و فرهنگی

 . ، ترجمه یدالله موقن، تهران، نیلوفرفلسفه روشنگری .)١٣٧٠( ر، ارنستکاسیر
 .، تهران، دار الکتب اإلسالمیةالکافی ،.)١٤٠٧( کلینی، محمد بن یعقوب

 .، ترجمه حسن فتحی،تهران، فکر روزتاریخ فلسفه یونان .)١٣٧٦(سی .کی.گاتری، دبلیو
 . ترجمه امیر نیک پی، تهران، نشر ثالث،دین در دموکراسی و حقوق بشر .)١٣٨٥( گشه، مارسل

 . ١٦ و٥ ج، ، تهران، صدرامجموعه آثار .)١٣٧٨ (مطهری، مرتضی
 .، ترجمه داریوش آشوری، تهران، نشر آگهچنین گفت زرتشت .)١٣٨١( نیچه، فریدریش ویلهم

 .، ترجمه داریوش آشوری، تهران، خوارزمیبد فراسوی نیک و .)١٣٦٢ (ــــــــــــــــــــ
، ترجمـه کمـال جهانی شـدن و آینـده دموکراسـی؛ منظومـه پـساملی .)١٣٨٤( هابرماس، یورگن

 . پوالدی، تهران، نشر مرکز
  .، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات روشنگرانهای دموکراسی مدل .)١٣٨٤( هلد، دیوید
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