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چکيده
وحدت و کثرت يکي از مسائل مهم در تاريخ انديشة سياسي است که گرايش به هر يک
از آنها ميتواند در همة عرصههاي سياسي تأثيرگذار باشد و در طول تاريخ ،ديدگاههای
مختلفي در مواجهه با اين دو مسأله بيان شده است .جايگاه سياست اسالمي پس از
انقالب اسالمي در تأثيرگذاري بر تحوالت فکري  -سياسي دورة معاصر ،ما را بر آن
داشت تا با هدف ارائة یک راهنماي نظري مناسب براي پيشبرد عمل سياسي ،اين
مسأله و پيامدهاي آن را بررسي نماييم.
براي نیل به این هدف ،پاسخ به سؤال از مناسبات وحدتگرايي و کثرتگرايي اهميت پيدا
ميکند .در سياست اسالمي ،بر ضرورت توأمان وحدت و کثرت در زندگي سياسي تأکيد
ن اساس ،با فطري دانستن وحدت و طبيعي
ميشود که مبتني بر مباني خاصي است .بر اي 
دانستن کثرت ،ارائة راهکارهايي براي تحقق وحدت و کثرت در جامعة سياسي ضروري
قلمداد ميشود که با به کارگيري آنها ،ميتوان شرايط الزم براي تحقق وحدتگرايي و
کثرتگرايي اعتدالي يا همان وحدت در عين کثرت را مهيا ساخت .پيروي از دين توحيدي،
واليتمداري و حقمحوري از جمله راهکارهايي هستند که ميتوانند در نهايت ،وحدت
مورد نظر در جامعة سياسي را محقق سازند .در فرآيند پژوهش این مقاله از روش تحليل
توصيفي و تفسيري استفاده شده است.
واژگان کليدي :وحدتگرايي ،کثرتگرايي ،سياست اسالمي ،فطرت ،طبيعت.
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تأمالت سياسي تاريخي کهن دارد که در بستر آن ،انديشمندان سياسي توانستهاند
تالشهايی درخور ستايش در جهت ارائة مباحث تئوريک مربوط به ادارة جوامع
سياسي انجام دهند .در فرآيند شکلگيري اين تاريخ پربار ،تأمالت برخی از متفکران
سیاسی ،اهمیت بسزایی داشته است .در اين ميان ،ميتوان از توجه به وحدت و کثرت
ب ه عنوان يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در نحوة شکلگيري گونههاي مختلف
سياست ياد کرد؛ تا آنجا که به تکوين دو ديدگاه «وحدتگرا» و «کثرتگرا» در
سياستورزي انجاميده است.
با توجه به ويژگيهاي سياست اسالمي ،انديشمندان اسالمي بر اين باورند که نه
تنها تحقق اهداف زندگي جمعي ،بلکه حيات و هستي جامعه و زندگي جمعي در
پيوندي مستقيم با وحدت قرار دارد که با کمرنگ شدن آن ،حيات جامعه در مسير
فروپاشي قرار خواهد گرفت .با وجود اهميت وحدت ،انديشمندان اسالمي معتقدند که
کثرت و تنوع نيز بخشي از واقعيت زندگي مدني است که نميتوان آن را ناديده گرفت.
جايگاه وحدت و کثرت در سياست اسالمي و تأثير آن بر تحوالت فکري  -سياسي
دورة معاصر ،ما را بر آن داشت تا نحوة مواجهه با وحدت و کثرت در سياست اسالمي و
راهکارهاي تحقق آنها در جامعة مدني را مورد بررسي قرار دهيم.
اهميت پژوهش پيشرو در اين است که راهکارهاي ارائه شده از سوي نظريهپردازان
سياست اسالمي ميتواند مسير عالمانهاي را براي تحقق وحدت و کثرت پيشروي ما
قرار دهد .البته بايد يادآور شويم که بحث وحدتگرايي و کثرتگرايي ،از يکسو داراي
اليههاي عميق فلسفي است که معموالً مغفول مانده و از سوي ديگر ،با وحدت در
جامعة سياسي پيوند وثيقي پيدا ميکند .از اينرو ،ظرافت این پژوهش در اين است
که تالش ميکند پيوند ميان اليههاي فلسفي و عيني وحدتگرايي و کثرتگرايي را
32
برجسته نمايد .این پژوهش با سؤال از مناسبات ميان سياست اسالمي ،وحدتگرايي
و کثرتگرايي آغاز ميشود ،با اين فرض که در سياست ،مؤلفههايي از وحدتگرايي و
کثرتگرايي بهطور همزمان مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به ويژگي پژوهشهايي
ن دست ،از روش تحليل توصيفي و تفسيري استفاده شده است.
از اي 

پیشینة تحقیق
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بهرغم اهميت وحدت و کثرت در سیاست و تأثيرات شايان آن در سامانبخشي به امور
سياسي ،متأسفانه آثاري که بهطور مستقيم به تبيين جايگاه اين مسأله در سیاست
اسالمی پرداخته باشد ،وجود ندارد .به عبارت دیگر ،تبیین نسبت میان این دو به طور
مشخص مورد توجه قرار نگرفته است .با وجود اين ،در پارهاي از آثار ،به برخی از ابعاد
این مسأله توجه شده است.
آیتاهلل جوادی آملی در کتاب وحدت جوامع در نهجالبالغه مسألة وحدت را مورد
توجه قرار داده و وحدت در حوزة اسالمي ،اديان الهي و جوامع ديني و جوامع بشری را
بررسی نموده است .علیرغم تالش نویسنده در ارائة تبیین جایگاه وحدت در سیاست
اسالمی ،به کثرت و چگونگي جمع آن با وحدت مورد نظر اشاره نشده است.
آیتاهلل مصباح یزدی در مقالهای با عنوان «پلوراليسم» که در ماهنامه معرفت
منتشر شده ،معاني متعدد پلوراليسم را بیان نموده و نسبت آن را با اسالم بررسی کرده
است .نويسنده ،هر کدام از معاني پلوراليسم را با حوزههايي مثل فرهنگ ،سياست و...
تطبيق داده و پيامدهاي آن را یادآور شده است؛ البته در این اثر نیز به تبیین نسبت
میان وحدت و کثرت نپرداخته و تنها به این امر که در اسالم نیز سطوحی از کثرت
پذیرفته شده اکتفا شده است.
حجتاالسالم داود فیرحی در مقالة «تکثرگرايي و مشارکت سياسي در جامعة
مدني و دولت اسالمي» ضمن اشاره به پيوند مستحکم ميان کثرتگرايي سياسي
و مشارکت سياسي ،به رابطة اسالم و کثرتگرايي سياسي پرداخته و معتقد است
ديانت اسالمي ،کثرتگرايي سياسي را که مبتني بر اصول عقايد و شريعت اسالمي
است ميپذيرد .او در ادامه ،معايب و محاسن کثرتگرايي را متذکر شده و در نهايت،
به تقويت محاسن آن ميپردازد .نکتة قابلتوجه در اين مقاله ،غفلت نویسنده از بحث
33
وحدت ،آثار و پيامدهاي مثبت آن در سیاست اسالمی است.
علیرغم توجه به نکاتی پیرامون کثرت یا وحدت سیاست اسالمی در هر یک از این
آثار ،هیچیک از آنها به مسألة مقالة حاضر نپرداخته است؛ یا وحدت بهتنهايي مورد
توجه قرار گرفته و ارتباط آن با کثرت مغفول مانده ،و یا اینکه تنها به کثرت بهعنوان
یک ارزش سیاسی توجه شده و نسبت آن با وحدت مغفول مانده است .سیاسی توجه
شده و نسبت آن با وحدت روشن نشده است .مقالة پیشرو تالش میکند از البهالی

نوشتههای تکبُعدی ،راهی تازه در این باب باز نماید و بر این باور است که در سیاست
اسالمی نمیتوان وحدت و کثرت را بدون توجه به دیگری تبیین نمود.
از این رو ،با طرح ایدة وحدتگرایی و کثرتگرایی اعتدالی در سیاست اسالمی،
تالش در جهت مستدل نمودن آن را آغاز نموده است؛ البته برای رسیدن به این هدف
از گزارههای متعددی که در آثار اندیشمندان اسالمی در خصوص سیاست اسالمی
بیان شده ،بهره میگیرد تا با تحلیل و تفسیر آنها ،ادعا و فرضیة خود را مستدل و
اثبات کند؛ چرا که مطمئنترین راه برای نسبت دادن امور مرتبط با وحدتگرایی و
کثرتگرایی به اسالم ،استناد به آثار اندیشمندان برجستة اسالمی است.
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مفهومشناسي

پيش از پرداختن به تبيين مسألة اصلي مقاله ،مناسب است ابتدا مفهوم وحدتگرايي
و کثرتگرايي در ادبيات سياسي را مرور نموده و در ادامه با درک مفهوم آنها به تبيين
آن در سياست اسالمي بپردازیم.

مفهوم وحدتگرايي

پيش از تبيين مفهوم وحدتگرايي در حوزة سياست ،الزم است در خصوص مفهوم
وحدت ،توضيح مختصري بيان شود .بايد توجه داشت که مفاهيمي همچون وحدت و
کثرت از جمله امور بديهي هستند که بينياز از تعريف ميباشند (شهرزوري  1385ج3
152:؛ طباطبايي  .)138: 1416از اينرو ،آنچه در تعريف وحدت و کثرت بيان ميشود،
ن حال ،وحدت عبارت است از تجريد و الغاي
بيشتر توضيح لفظ است تا بيان مفهوم .با اي 
تشخصات و خصوصيات از يک حقيقت؛ تشخصات و خصوصياتي که در جهان عيني يا
در قلمرو ذهن ،آن حقيقت را احاطه ميکنند؛ مانند تجريد تشخصات و خصوصيات از
 34افراد انسان و دريافت يک حقيقت به نام انسان واحد و انسان کلي (جعفري .)109 :1388
وحدتگرايي 1ابتدا در چهارچوب نظريههاي فلسفي مطرح شد ،با این مدعا که
ريشه و منشأ عالم ،يک جوهر يا يک ماده است .ريشة اين نظرية فلسفي به يونان
باستان برميگردد .عدهاي از فالسفة یونان ،به خاستگاه تکجوهري عالم و گروهي
ديگر ،به بنياد چندجوهري نظام آفرينش اعتقاد داشتند که در اينبين ،مونيستها
1. Monism

در عرصههاي مختلف زندگي اجتماعي با اين پرسش مواجه هستيم
كه كار در انحصار يك فرد يا يك گروه باشد و يا در اختيار چند فرد يا
چند گروه؟ اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري] در عرض
هم [پذيرفتيم ،اين را پلوراليسم ميگويند و در قبال آن اگر يك فرد يا
گروه را پذيرفتيم ،اين را مونيسم ميگويند (مصباح يزدي ج.)249 :1388
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ضمن طرفداري از تکجوهري بودن و استواري عالم بر يک جوهر ،عناصري را نيز در
بيان مصداق جوهر واحد مطرح ميکردند (کللي  .)203 :1388از همين زمان ،تقابل
ميان «وحدت و کثرت» آغاز شده و البته در هر عصري و هر موضوعي شکل تازهاي
به خود گرفته است.
با اقتباس از اين نگرش فلسفي ،وحدتگرايي در حوزة سياست نيز دربارة انديشههايي
به کار برده شد که به طور کلي عالقهمند به وحدت و همساني در زندگي سياسي
ميباشند و تمرکز قدرت سياسي را براي تحقق نظم اجتماعي ،امري ضروري قلمداد
ميکنند ( .)satyndra 2003 v3: 511اين نگرش ،حق حاکميت را منحصر به دولت و
ارادة آن دانسته و معتقد است که تمام مؤسسات و افراد ،بايد تابع دولت باشند (پازارگاد
بيتا .)62 :يکي از انديشمندان مسلمان با تمرکز بر انحصار امور اجتماعي يا عدم انحصار
آن به افراد يا گروه خاصي ،در توضيح مفهوم وحدتگرايي مينويسد:

برخي نيز از منظر ديگري به اين مقوله نگريست ه و با تأکيد بر مجموعهاي از قواعد
مشخص براي تحقق وضعيت مطلوب ،مدعي شدهاند وحدتگرايي به معناي آن است
که ارزش برتر ،يک شيوة عالي زندگي و يک مجموعه از قواعد براي دسترسي بهآنها
وجود دارد (پايک  .)49 :1391بر اين اساس ،در برداشت متداول ،وحدتگرايي به
معناي يكتاگرايي و گرايش به ساماندهي فكري و ايدئولوژيك و طراحي سيستم و نظام
سياسي حول فكر و انديشهاي است که در آن ،يك اصل بنيادين حاكم ميباشد؛ به
35
گونهايکه كثرتها يا انکار ميشوند يا مجازي به شمار ميآيند و يا در پرتو اصل حاكم
و واحد ،موردتفسير ،تحليل و توجيه قرار ميگيرند .البته اين برداشت از وحدتگرايي
در سياست اسالمي تعديل شده است.

مفهوم کثرتگرايي
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امروزه کثرتگرايي 1یکی از واژگان پرکاربرد ادبيات سياسي به شمار ميآيد .در مباحث
سياسي ،يکي از مسائل مهمي که موردتأمل انديشمندان سياسي قرار گرفته ،موضوع
قدرت ،نحوة توزيع آن ،کيفيت رابطة حکومت با شهروندان و گروههاي اجتماعي و
ميزان تأثيرگذاري آنها در فرآيند تصميمگيري سياسي است .نظريههاي متعددي در
اين زمينه طرح و بسط يافتهاند ،در اين ميان ،فرض اصلي کثرتگرايي ،تکثر و تنوع
ي اجتماعي ـ فرهنگي و
در سياست است که در قالب به رسميت شناختن تفاوتها 
ن رو،
ايجاد سهولت براي متفاوت بودن تبلور پيدا ميکند (مکلنن  .)15 :1385از اي 
کثرتگرايي در اساسيترين معناي خود به برتري نظري چندگانگي بر تک بودن و
اولويت تنوع بر همساني اشاره دارد (مکلنن .)47 :1385
آلن بيرو در تعريفي ،پلوراليسم سياسي را چنين توصيف ميکند :چندگرايي ،به
ي که
زبان سياستمداران ،عبارت است از سازماندهي پيکر سياسي يک کشور بهنحو 
هر خانوادة فکري  -عقيدتي ،هم امکان و وسايل حراست از ارزشهاي خود را بيابد
و هم آنکه به احقاق حقوق خود نایل شود و زمينههاي الزم براي مشارکت فعاالنة
اعضاي آن در صحنههاي سياسي فراهم گردد (بيرو .)269 :1375
برخي نيز تالش کردهاند تا از طريق برشمردن ادعاهاي کثرتگرايان دربارة جوامع
پلورال ،به مفهوم پلوراليسم و عمق معنايي آن رهنمون شوند .بر اساس اين رويکرد،
کثرتگراها معتقدند که در يک جامعة پلورال ،ضمن توزيع گستردة قدرت بين گروههای
موجود و گروههاي جديدي که تشکيل ميشوند ،رقابت پايداري وجود دارد .در اين
نظامها تصميمها ،نتيجة چانهزني بين گروههاي پرنفوذ است و هيچ گروهي انحصار
قدرت را در دست ندارد .حل و رفع تضاد از راههاي بدون خشونت ،به شکل تعامل و
تدابير مربوط به طرز کار مانند برگزار کردن انتخابات ،عملي ميشود (بال .)43 :1384
36
در جامعة پلورال ،سيستم سياسي از ترکيب گروههاي ذينفع که براي به دست آوردن
قدرت بهصورت پايدار و منصفانه با هم رقابت ميکنند ،شکل ميگير د (�Tower Sar
 .)gent 2003:49در اين جوامع ،حقوق و منافع خصوصي نيز حفظ ميشود؛ زيرا هيچ
گروهي قدرت مسلط را در دست ندارد ،بلکه قدرت هميشه در حال تغيير است و خود
افراد نيز ميتوانند از طريق فعاليت در يکي از گروههاي قدرت در تصميمسازي تأثير
1. Pluralism

داشته باشند ( .)Satyendra 2003:579بنابراين ،کثرتگرايي بهطورکلي ايمان يا تعهد
به تنوع و تکثر ميان بسياري از مباحث موجود است (هيوود .)213 :1391

وحدتگرايي و کثرت گرايي اعتدالي شاخصه سياست اسالمي

هر متفکر ،حکيم و يا فيلسوفي که نتوانسته باشد دربارة اين بحث
[وحدت و کثرت] به نتايج قانعکنندهاي برسد؛ يعني بر اين مسألة بسيار
با اهميت فکر نکرده باشد ،آن نتايج عالي که از جهانبيني انسان توقع
دارد و يا از احساسات برين انتظار دارد ،محقق نخواهد شد (جعفري
.)110 :1388
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مسألة وحدت و کثرت در سياست اسالمي به اندازهاي اهميت دارد که محمدتقي
جعفري در خصوص آن مينويسد:

در سياست اسالمي ،وحدت ميان آحاد گروهها و جريانهاي مختلف سياسي از
اهميت بيبديلي برخوردار است که بدون آن ،امکان تحقق اهداف و آرمانهاي نظام
اسالمي ممکن نخواهد بود (ر.ک :امام خميني  1378ج .)511 :5بر ايناساس ،وحدت
از مهمترين نعمتهاي اجتماعي پس از توحيد ،عدل و ...به شمار ميآيد (جوادي آملي
ب )357 : 1388که ميتواند سعادت انسان و جاودانگي جامعه را رقم زده و شکوفايي،
عزت ،اقتدار نظام سياسي ،تأمين امنيت ،رفاه اجتماعي و دفع شرارت دشمنان داخلي
و خارجي را تضمين نمايد (جوادي آملي ب)354 : 1388؛ زيرا شدت و ضعف وجود هر
جامعهاي ،تابع وحدت آن است .اگر يك جامعهاي از وحدت مستحکمي برخوردار باشد،
وجود جمعي آن هم قوي خواهد بود و برعکس ،اگر وحدت در يك اجتماعي در وضعيت
مناسبي نباشد ،وجود آن جامعه نيز ضعيف و ناتوان و در معرض زوال و نابودي خواهد
بود (جوادي آملي  .)327 :1383بنابراين ،نهتنها تحقق اهداف زندگي جمعي ،بلکه حيات
37
و هستي جامعه و زندگي جمعي در پيوندي مستقيم با وحدت قرار دارد که با کمرنگ
شدن آن ،حيات جامعه در مسير فروپاشي قرار خواهد گرفت.
نکتة مهم اين است که جايگاه ممتاز وحدت در سياست اسالمي به مواجهة
افراطگرايانه با آن منجر نشده است؛ نظريهپردازان سياست اسالمي با درک واقعيتها
و ظرفيتهاي زندگي مدني ،برخوردي کام ً
ال معقول و معتدل از خود نشان داد ه و
هر وحدتي را براي جامعه سودمند ندانستهاند .از نظر آنها ،وحدت از انواع متعددي

برخوردار است و تنها وحدت معقول براي جوامع سياسي ضروري است (جعفري :1373
 .)308-311در وحدت معقول ،ضمن پذيرش و به رسميت شناختن اختالفات و تکثرات،
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بر اين نکته تأکيد ميشود که در حيات اجتماعي  -سياسي بر مشترکات ميان جريانها
و گروههاي مختلف تمرکز شود .اين وحدت ،دربرگيرندة تمامي جريانها و گروههايي
است که در خصوص اصولي با هم اشتراکنظر دارند که ميتواند مبناي تعامالت ميان
آنها قرار گيرد .در وحدت معقول ،خصوصيات گروهها و جريانها بهعنوان امري که بايد
از بين برود نگريسته نميشود ،بلکه تأکید بر امور مشترک ميان گروهها است .وحدتي
که در سياست اسالمي براي زندگي مدني ضروري تلقي ميشود ،همان وحدت معقول
است که در درون خود بر عنصر کثرت هم تأکيد مينمايد .از اينرو ،تأکيد بر وحدت
با تأييد بر ضرورت کثرت در حوزة سياست منافاتی ندارد.
بنابراين ،وحدتي که مورد توجه نظريهپردازان سياست اسالمي قرار گرفته است،
عرصه را براي پذيرش کثرت در ساحتهاي مختلف زندگي مدني باز ميگذارد؛ به
طوريکه در کنار وحدت ،اهميت و ضرورت کثرت نيز مورد تأکید قرار گرفته است.
بر ايناساس ،در خصوص مسائل نظري ،تنوع و اختالف ،امری اجتنابناپذير است و از
ويژگيهاي بديهي معرفت پويا به شمار ميآيد .همواره ،تعدادي از اصول کلي در مسائل
نظري مربوط به سياست ،مورداتفاق صاحبنظران قرار ميگيرد که اختالفنظرها در
تفسير و تطبيق آن اصول کلي در صورتي که به دور از غرضورزيها باشد ،موجب
دقت بيشتر در برخورداري از آنها خواهد شد .اصطالحات «اختالف معقول» و «اختالف
محمود» در سياست اسالمي ،به همين اختالفها اشاره ميکند .منظور از اختالف
معقول ،اختالفي است که «ناشي از چگونگي اطالعات مربوط به مسأله و استعدادها،
مخصوصاً نبوغ و عموم موضعگيريهاي طبيعي و قانوني است که اشخاص در ارتباط با
حقايق دارند؛ مانند اختالفنظر در دريافت واقعيات عالم هستي از ديدگاه علوم نظري و
 38فلسفهها .اين نوع اختالف ،نبايد مورد ترديد و انکار قرار گيرد ،بلکه موجب گسترش و
عمق بيشتر در معارف ميگردد و نميتوان از آنها پرهيز کرد (مصباح يزدي .)168 :1391
همچنين ،منظور از اختالف محمود «اختالفي است كه در راه كشف حق و واقعيت پديد
ميآيد؛ مانند اختالف دو صاحبنظر كه براي روشن شدن حق به بحث مينشينند تا در
پرتو آن ،حقيقت آشكار شود .چون اين اختالف زمينة رشد و كمال را فراهم ميسازد
و انسانها را به قلة اتحاد و هماهنگي ميرساند ،ممدوح و مطلوب است» (جوادي آملي

وقتي که انسان به ترکيب مجلس و بافت مجلس نگاه ميکند ،با توجه
به اختالف جناحها و جهتگيريها و ساليق سياسي ـ که خوب ،يک امر
طبيعي است ـ مجلس را يک مجموع ة شاداب ،مؤمن و داراي احساس
1
مسئوليت ميبيند .همين هم درست است.

وحدتگرايي و کثرتگرايي در سياست اسالمي

 .)102 :1386اين اختالفات ،هيچگونه منافاتي با وحدت معقول ندارد؛ چرا که هر دو
مقصد و هدفي واحد كه همان ظهور حق و تحقق اهداف عالي نظام اسالمي است را
دنبال ميكنند.
عالمه محمدتقي جعفري اين اختالف را عامل پيشرفت معرفت و عمل معرفي کرده
و معتقد است ،بدون آن حرکت تکاملي در حوزة معرفت و عمل امکانپذير نخواهد بود.
در دين اسالم نيز هرگز چنين دستوري وجود ندارد که همه مثل هم بينديشند و به
نتايج واحدي برسند؛ بلکه تأکيد اسالم بر اين است که بحث و اجتهاد ،بايد دائمي و
مستمر باشد و مسلم است که اين امر ،بدون بروز اختالف امکانپذير نيست .هرچند،
بايد تالش شود تا اين اختالفات در مسير رقابت سازنده قرار گرفته و به تضادهاي
ويرانگر نظم و منافع تبديل نشود (جعفري .)308 :1373
بنابراين ،در سياست اسالمي با همة تأکيدي که بر وحدت صورت ميگيرد ،وجود
کثرت در حوزة سياست نيز پذيرفت ه شده است .مقام معظم رهبري ضمن تمجيد از
تنوع ساليق سياسي در مجلس شوراي اسالمي ،آن را عامل شادابي مجلس معرفي
کرده است:

مصباح يزدي ،کثرت در حوزههاي مختلف مرتبط با اجتماع را مورد توجه قرار داده
و در اين خصوص مينويسد« :مسائلي نظير مسائل اقتصادي ،سياسي و مانند آنها داريم
كه يك جوابي نيستند و تعدد و كثرت در آنها ممكن و احياناً مطلوب است» (مصباح
يزدي  1382ج .)56-57 :1وي با تمايز ميان انواع کثرتگرايي ،ضمن پذيرش برخي
39
از انواع کثرتگرايي ،برخي ديگر را مردود ميشمارد .گاهي منظور از کثرتگرايي،
کثرتگرايي عملي است؛ يعني پذيرش کثرت و نظرات مختلف در مقام عمل و در
نتيجه ،همزيستي مسالمتآميز ،احترام به نظرات يکديگر و اجازة اظهارنظر به رسميت
شناخته ميشود .گاهي نيز به معناي کثرتگرايي نظري و علمي به كار ميرود؛ به اين
معنا كه قائل به صحت همه انظار مختلف در عرصة سياست يا فرهنگ يا اقتصاد يا
 .1بيانات آیتاهلل خامنهای در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی )1389/03/18
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دين بشويم ،يا بپذيريم كه همة انظار ،بخشي از حقيقت را در بردارند و چنان نيست
كه يكي حق محض و خالص و ديگري باطل و نادرست باشد .وي با اين تقسيمبندي،
کثرتگرايي عملي را تأييد نموده ،ولي کثرتگرايي نظري را به دليل عدم انطباق آن با
مباني اسالمي قابلپذيرش نميداند (مصباح يزدي ج.)249 :1388
حاصل اينکه ،بر اساس سياست اسالمي ،اسالم يک سري اصول و ارزشهاي قطعي،
اصيل و ثابت دارد که وظيفة همگان در قبال آنها اين است که اوالً ،آنها را حفظ کنند
و ثانياً ،ديگران را نيز به رعايت آن دعوت نمايند .باورهاي اساسي و ضروريات اسالم
و به تعبيري حقايق ثابت ،قابليت پذيرش تکثر و تعدد را ندارد .با اين حال ،کثرت
در فروع امری پذيرفت ه است و گروههاي سياسي ميتوانند ضمن اعتقاد به اصول و
مباني اسالمي ،در وسايل و روشهاي حکومت و تدبير امور مربوط به زندگي سياسي
ديدگاههاي متفاوتي داشته باشند.

راهکارهاي وحدت در سياست اسالمي

همانطور که بیان شد ،در سياست اسالمي تالش بر اين است ميان وحدت و کثرت
در زندگي مدني تعادلي برقرار شود تا ضمن اجتناب از آسيبهاي وحدتگرايي و
کثرتگرايي افراطي ،بتوان از مزاياي آنها براي پيشبرد نظم سياسي مطلوب بهره
ي که ريشههاي کثرت معموالً در طبيعت انسانهاست،
گرفت .با اين وجود ،از آنجاي 
اين نگراني وجود دارد که اگر مورد کنترل قرار نگيرد ،در نهايت به کثرت غيرمعقول
منجر شود .از اينرو ،تالش ميشود اموري را براي حفظ ريسمان وحدت در جامعه
صورتبندي نمايند تا وحدتگرايي و کثرتگرايي اعتدالي در يک بستر معقول و
منطقي تحقق یابد .در اين مجال ،به سه مورد از راهکارهاي اساسي که در سياست
اسالمي بر آنها تأکيد شده ،اشاره ميشود.

ن توحيدي
 .1پيروي از دي 

اديان الهي ،ب ه خصوص دين اسالم ،به دليل اشتمال بر ابعاد مختلفي از نيازهاي بشري،
براي ايفاي نقش مؤثر در حوزههاي مختلف زندگي انساني از ظرفيت بااليي برخوردار
است .از اين جهت ،در تبيين ضرورت دين براي جوامع انساني ،کارکردهاي متعدد
اجتماعي  -سياسي آن در کنار ساير ضرورتها مورد مالحظه قرار ميگيرد .يکي از
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کارکردهاي مهم دين که در سياست اسالمي نسبت به آن بهصورت جدي توجه شده،
ناظر به تحقق وحدت در جامعة سياسي است .از نگاه نظريهپردازان سياست اسالمي،
دين مهمترين عامل ايجاد وحدت در جامعه است (ر.ک :امام خميني  1378ج488 :2؛
طباطبايي 52 :1389؛ جوادي آملي الف.)66 :1388
ارتباط دين و وحدت در زندگي مدني ،به روشهای متعددي تبيين شده است.
محمدحسين طباطبايي ،نقش توحيد در دين را برجسته کرده و بر اين باور است که دين،
روح توحيد را در ارزشهاي اخالقي و اعمال اجتماعي جاري ميسازد و از اين طريق،
وحدت کامل را بين افراد ميسر ميکند .از نظر ايشان ،سعادت در برخورداري از لذتهاي
مادي خالصه نميشود ،بلكه مدار آن وسيعتر بوده و برخورداري از سعادت اخروي را نيز
در برميگيرد .ازنظر اسالم ،زندگي واقعي همان زندگي آخرت است که سعادت در آن ،جز
با مكارم اخالق و طهارت نفس از همة رذايل ،تأمين شدني نيست .البته حد كمال رسيدن
اين مكارم زماني ممكن است كه بشر ،داراي زندگي اجتماعي صالح و داراي حياتي باشد
كه بر بندگي خداي سبحان ،خضوع در برابر مقتضيات ربوبيت خداي تعالي و بر عدالت
اجتماعي ،متكي است (طباطبايي بيتا ج.)94 :4
بر اساس اين نظريه ،برنامههاي اسالم براي تأمين سعادت دنيا و آخرت بشر از
دعوت به توحيد آغاز گردیده تا همة انسانها يك خدا را بپرستند و قوانين اسالم نیز
بر همين اساس تشريع شده است .البته ،اسالم تنها به تعديل خواستها و اعمال اكتفا
نكرده ،بلكه آن را با قوانيني عبادي تكميل نموده و معارف حق و اخالق فاضله را نيز
به آن افزوده است .از مهمترين مزايايي كه در دين اسالم به چشم ميخورد ،ارتباط
ل بين آنان ميشود؛ به اين
ت كام 
تمامي اجزاي اجتماع به يكديگر است كه باعث وحد 
معنا كه روح توحيد در فضایل اخالقي كه اسالم به آن دعوت ميكند ،ساري و روح
اخالق توحيدي در اعمالي كه مردم را به آن تكليف فرموده جاري است؛ در نتيجه،
41
تمامي اجزاي دين اسالم بعد از تحليل به توحيد برميگردد و توحيد هم بعد از تجزيه
بهصورت اخالق و اعمال جلوه ميكند؛ يعني روح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد،
در قالب اخالق و اعمال تبلور پيدا ميکند و اين اخالق و اعمال ،در قوس صعود همان
روح توحيد ميشود .بنابراين ،اخالق و اعمال توحيدي که دستاورد دين براي بشريت
است درنهايت ،جامعة سياسي را نيز به وحدتي همسو با توحيد هدايت خواهد کرد
(طباطبايي بيتا ج.)94 :4
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جوادي آملي ،ارتباط ميان دين و وحدت را با عنايت به ارتباط ميان امور مادي و
غيرمادي توضيح ميدهد .از نظر ايشان ،ارتباط ميان امور مختلف تابع قواعد خاصي
ي که هر امري نميتواند در امور نامتجانس تأثير مثبتي داشته باشد.
است؛ به طور 
زماني که از وحدت سخن به ميان ميآيد ،منظور وحدت دلها و هماهنگي جانهاست
که يک امر غيرمادي است و لذا در گرو مسائل اقتصادي و ديگر شئون مادي نخواهد
بود .فراتر از اين ،مسائل مادي نهتنها ماية وحدت و انسجام دلها نميشود ،بلكه پاية
ن رو ،تا افراد يك جامعه ،معتقد و تابع یک مکتب
تشتت و پراكندگي خواهد بود و از اي 
نباشند ،اتحاد و وحدت آنان ميسر نميشود (جوادي آملي ب .)323-321 :1389دين با
ايجاد باور مشترک ميان شهروندان و همچنين با ترويج رفتار و اعمال مشترک ميان
آنها ،ميتواند وحدت مورد نياز براي جامعة سياسي را تأمين نمايد .از اينجهت ،وي
تأکيد ميکند که انبياي الهي كوشيدهاند ،زمينههاي وحدت را فراهم سازند تا جامعه
به سمت تكامل پيش رود .تمهيداتي كه براي پيدايش وحدت در دين انديشيده شده
عبارتاند از .1 :تبيين هدف مشترك؛  .2ارائه اصول و مباني مشترك به لحاظ آغاز،
انجام ،وحي و نبوت؛  .3ارشاد و راهنمايي خطمشي واحد؛  .4تعليم فروع جزئي تحت
پوشش خطمشي كلي؛  .5پيروي از راهنماي واحد و رهبري مشترك (جوادي آملي
ب
.)365 :1388
افزون بر موارد مذکور ،جوادي آملي ويژگي قوانين ديني را نيز در مقولة وحدت
حائز اهميت ميداند .از نظر وي ،جهت ديگر تأثير دين در وحدت جامعة اسالمي ،به
انطباق قوانين آن منطبق با فطرت توحيدي برميگردد (جوادي آملي .)323 :1376
همانطور که در مباني وحدتگرايي و کثرتگرايي در سياست اسالمي نيز گذشت،
فطرت انسانها مقتضي وحدت است و از اينجهت ،قوانين منطبق با آن نيز ميتواند
در تحقق وحدت تأثيرگذار باشد .قوانين اسالمي فطرت توحيدي انسانها را بيدار کرده
 42و همة آنها را بهسوي وحدتي پايدار سوق ميدهد.
مصباح يزدي در تبيين اين ارتباط ،تالش کرده است با تأکيد بر ظرفيتهاي موجود
ن سبب ،موفق شده تبيين جامعتر و منسجمتري را
در دين به اين مهم برسد و از اي 
ارائه نمايد .در گام نخست ،دين ،سلسلهاي از شناختها و باورها و همچنين ارزشهاي
اخالقي اجتماعي را ارائه مينمايد که در تحقق وحدت در جامعة سياسي نقش بسزايي
ايفا ميکند (مصباح يزدي  .)25 :1387ب ه طور حتم ،برخورداري از باورها و ارزشهاي

 .2واليتمداري
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ي که
مشترک در هر جامعهاي پايه و اساس هرگونه وحدتي به شمار ميآيد؛ ب ه گونها 
بدون آن ،ساير عوامل مؤثر نيز فاقد اثرگذاري معنادار خواهند شد .در گام بعدي ،تأثير
ن جهت است که باعث ميشود همة انسانها از نظر معنوي
دين در تحقق وحدت از اي 
اهداف مشتركي داشته باشند و با شناخت مصلحت واقعي خود ،در راه تحقق آن تالش
كنند .در اين صورت ،شرايطي فراهم ميشود كه همه ميتوانند هم از جهت مادي و
هم از جهت معنوي ،براي هم مفيد باشند (مصباح يزدي الف 1388ج .)98 :3در گام سوم،
پس از باورها ،ارزشها و اهداف مشترک ،رفتارهاي شهروندان جامعة ديني در جهت
تحقق وحدت ،همسويي تعيينکنندهاي پيدا ميکند .افزون بر اين ،مجموعهاي از اعمال
و رفتارهاي مشترک در آموزههاي ديني توصيه ميشود که با تقويت روح جمعي ،به
تعميق وحدت در جامعة ايماني کمک ميکند .بنابراين ،دين با تأثيرگذاري بر باورها،
ارزشها و رفتارهاي شهروندان ،نقش بيبديلي در تحقق وحدت اجتماعي  -سياسي به
نمايش ميگذارد.
حاصل اينکه ،در سياست اسالمي با درک عميق از دين و شناخت کامل ظرفيتهاي
به درستي بر نقش ممتاز دين در تحقق وحدت در جامعه سياسي تأکيد ميشود.
آن ،
اين نگرش ،دين را صرفاً به خاطر منشأ الهي آن مورد مالحظه قرار نميدهد ،بلکه
توجه به کارکردهاي اجتماعي  -سياسي دين را در کانون تأمالتشان قرار داده و در
جهت موجهسازي عقالني آن گام برميدارد.

مسألة واليت از موضوعهای مورد عالقه در سياست اسالمي و در واقع ،از محوريترين
مسائل این حوزه است که جايگاه بسياري از مباحث ديگر نيز در نسبت با آن مشخص
ميشود .اين اهميت را ميتوان در تعابير نظريهپردازان سياست اسالمي به وضوح
43
مشاهده کرد .شهيد مطهري بر اين باور است که «روح دين ،واليت و امامت است»
(مطهري  1381ج )189 :25و جوادي آملي واليت را بهعنوان حقيقت اسالمي معرفي
ميکند (جوادي آملي .)256 :1385
در سياست اسالمي بر این باور تأکيد ميشود که همة جهان ،ملک خداوند بوده
و حق حاکميت از آن اوست .هيچکس بدون اجازة او حق تصرف و اعمال حاکميت
در ملک خداوند را ندارد .اعمال واليت بر انسانها از شئون ربوبيت تشريعي خداوند
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است و تنها کساني از اين حق برخوردارند که از طرف خداوند منصوب شده باشند.
بنابراين ،هيچگونه واليتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي تحقق نمييابد و مشروع
دانستن هر واليتي جز از اين طريق ،نوعي شرك در ربوبيت تشريعي الهي به شمار
ميآيد .خداوند متعال ،انبيا و امامان معصوم(ع) را با نص خاص براي برخورداري از مقام
واليت و رهبري برگزيده و آن را در زمان غيبت ،به فقيه واجد شرايط واگذار کرده
است .تنها تمايز واليت در عصر غيبت ،با واليت امامان معصوم(ع) آن است که ائمه(ع) از
جانب خداوند به نصب خاص متصدي امر واليت شدهاند ،اما فقها به نصب عام منصوب
گرديدهاند (مصباح يزدي د 1388ج.)103-105 :2
سياست اسالمي ،تحقق وحدت در جامعة سياسي را بدون پذيرش واليت و بدون
ولي غيرممکن میداند و واليت همة اعضاي جامعه را به مرکزي واحد متوجه
وجود ّ
کرده و ميان آنها ،وحدت و هماهنگي به وجود ميآورد .اين امر در سياست اسالمي
چنان مهم تلقي ميشود که گاهي در معناي واليت نيز بهصورت جدي مورد مالحظه
قرار ميگيرد .مقام معظم رهبري واليت را به معناي وحدت و يگانگي ميداند .وي در
اين خصوص بيان ميکند:

ت كه معنايش پيوند و پيوستگي و باهم بودن است ،يك جا هم به
والي 
معناي محبت ميآيد ،يك جا هم به معناي پشتيباني ميآيد كه هم ة
اينها در واقع مصاديق بههمپيوستگي ،وحدت و اتحاد است ،و ا ّال معناي
1
حقيقي ،همان اتحاد و يگانگي و باهم بودن و براي هم بودن است.

نظريهپردازان سياست اسالمي هريک از زاوية مورد عالقة خود به تبيين اين مطلب
پرداختهاند .جوادي آملي ،وجود امام را براي حفظ وحدت جامعه و صيانت از انحطاط
آن ،همانند چراغي در شب ميداند که انسان بدون آن از احتمال حرکت در بيراههها
مصون نيست .از نظر ايشان ،تعبير محور آسياب و چراغ هدايت براي امام از اينجهت
 44است که حفظ رشد و بالندگي جامعه به واسطة اتحاد صورت ميگيرد و اتحاد ،از
يکسو در پرتو معرفت و از سوي ديگر ،با کوشش و حرکت ممکن خواهد بود؛ زيرا
انسان ،يک بُعد گزارش علمي و يک بخش گرايش عملي دارد .همچنين جامعه نيز
که متشکل از انسانهاست ،به همين صورت ميباشد .امام معصوم ،محوري است که
هم در جايگاه چراغ هدايت براي معرفت و بينش جامعه و هم قطب آسياب ،براي
 .1بيانات آیتاهلل خامنهای در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام به مناسبت عید سعید غدیر .1377/01/27

بر اساس روايات اسالمي ،اگر مردم از مقام واحدي اطاعت نكنند ،مبتال
به پراكندگي و اختالف ميشوند و سعادت دنيا و آخرتشان به خطر
ميافتد و امامت و مطاع بودن ،ابزاري است كه خداي متعال براي حفظ
وحدت تشريع فرموده است (مصباح يزدي .)342 :1383
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حرکت آن نقش ايفا ميکند .بدين ترتيب ،امام انديشه و حرکت جامعه را سالم و در
نتيجه ،وحدت و انسجام را براي جامعة سياسي به ارمغان ميآورد (جوادي آملي :1392
 .)659-660بنابراين ،هرگاه واليت معصوم محوريت پيدا کند ،جامعه با برخورداري از
بينشها و گرايشهاي هماهنگ ،ب ه سوي وحدت و هماهنگي عمومي حرکت خواهد
کرد تا بتواند به اهداف تشکيل زندگي مدني که همان سعادت عمومي بشر است ،جامة
عمل پوشاند.
در زمان غيبت نيز پذيرش واليتفقيه جامعالشرايط که جانشين امام معصوم
ت ايفا ميکند .مصباح يزدي در تبيين اين مطلب به
است ،نقش بسزايي در بسط وحد 
روايات اسالمي استناد کرده و معتقد است:

ن جهت است که در ساية اين
وحدت حاصل از اطاعت معصوم يا وليفقيه از اي 
امر ،پراکندگيها ،کينهتوزي ،کشمکشها ،جناحبازيهاي ،مقامجوييها و ...از جامعه
رخت بر خواهد بست و جاي خود را به وحدت خواهد سپرد (مصباح يزدي.)179 :1389
هريک از اين امور ،بهتنهايي ظرفيت کافي براي تحتالشعاع قرار دادن وحدت را دارد
ولي
و معموالً ،ريشة اختالفات در موارد متعددي به اين مسائل برميگردد .با اطاعت از ّ
امر که مظهر علم ،تقوا و تدبير است ،مجالي براي رشد عوامل اختالفزا باقي نميماند.
افزون بر اين ،محوريت يافتن واليت در جامعه ،شهروندان را در انديشه و رفتارهاي
ولي
مرتبط با واليت به نقطة مشترکي ميرساند که همين امر ميتواند با هدايتهاي ّ
جامعه اسالمي به بسط موارد وحدتآفرين منجر شود.
45
در سياست اسالمي ،نقش وحدتبخشي واليت در فرآيند ساختار سياسي و
تعامل قواي مختلف نيز تبيين شده است .تنوع فعاليتهاي حکومتي و گستردگي
آنها ايجاب ميکند که نوعي تقسيم قوا انجام پذيرد تا هريک از آنها بخشي از
وظايف و کارويژههاي مربوط به حکومت را دنبال نمايند .با وجود اين ،لزوم حفظ
وحدت يک امت و نظام جامعه ايجاب ميکند که محور وحدت و انسجامي در
نظام حکومت وجود داشته باشد تا بر اساس آن ،وحدت و يکپارچگي کل نظام و
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هماهنگي بين قوا حفظ گردد .ضرورت وحدت در ساختار سياسي ،نظريهپردازان
سياست اسالمي را به کارکرد واليت در جهت وحدت ساختار نظام سياسي متوجه
ساخته است .بدينترتيب ،در شکل ايدهآل حکومت اسالمي که شخص معصوم در
رأس هرم قدرت قرار ميگيرد ،محور وحدت و هماهنگکننده قواي مختلف خواهد
بود و از موضع قدرت به رفع تنشها ،اختالفات و تزاحمات بين قوا ميپردازد.
همچنين در مرتبة نازلتر حکومت اسالمي ،کسي در رأس هرم قدرت قرار ميگيرد
که شبيهترين فرد به امام معصوم است و افزون بر شرايط الزم ،از لحاظ تقوا و
عدالت در عاليترين مرتبه پس از معصوم قرار دارد .چنين شخصيتي که بهعنوان
وليفقيه شناخته ميشود ،محور وحدت حکومت ،هماهنگکنندة قوا و ناظر بر
عملکردهاي کارگزاران ميباشد؛ ب ه گونهايکه سياستگذاريهاي کالن حکومتي
توسط ايشان انجام ميگيرد (ر.ک :مصباح يزدي د 1388ج.)134-136 :2
بنابراين ،در سياست اسالمي براي جلوگيري از تزاحمات و اختالفات بين قوا و
بهتبع آن براي حفظ وحدت جامعة اسالمي ،بر نقش مؤثر واليت در اين مجموعه
ولي در نظر
تأکيد شده است .با توجه به شرايط متعدد تخصصي و اخالقي که براي ّ
گرفته ميشود ،شهروندان با اطمينان به عدالت و مراتب باالي تقوا در ايشان بر محور
وجودش جمع شده و در مسير تحقق آرمانها حرکت خواهند کرد.

 .3حقمحوري

«حق» ،يکي از مفاهيم اصلی سياست اسالمي است که ميتوان نقش تأثيرگذار آن را
در مباحث مختلف مرتبط با زندگي مدني نشان داد .براي مثال ،این کلمه از مفاهيم
کليدي در تأمالت سياسي محمدحسين طباطبايي است که آن را بنيادينترين اصل براي
ادارة جامعة انساني معرفي ميکند .او بر اين باور است که اموري همچون ارادة اکثريت،
 46آزاديهاي مدني و ساير ارزشهاي سياسي بايد در چهارچوب حق مورد بازخواني مجدد
ن رو ،دموکراسي غربي را به دليل بيتوجهي به مقولة حق مورد انتقاد قرار
قرار بگيرند .از اي 
داده و آن را متعارض با منطق اسالم ميداند .از نظر طباطبایی ،دو ديدگاه و منطق در
خصوص رعايت و تحصيل منافع اجتماعي وجود دارد؛ منطق اول ،اولويت حق است که
طبق آن منافع اجتماعي بايد در لواي حق ،تحصيل شود .منطق دوم ،اولويت منافع امت
است که بر اساس آن به هر روش ممکني منافع امت بايد مورد توجه قرار گرفته و حاصل
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شود .وي بر درستي ديدگاه اول از نظر اسالم تأکيد ميکند (طباطبايي بيتا ج.)161 :5
يکي ديگر از عرصههاي مهم مرتبط با حق ،مسألة وحدت در زندگي سياسي است.
نظريهپردازان سياست اسالمي بر اين باورند که محوريت يافتن حق در جامعه ،گام
مهمي در جهت تحقق وحدت در جامعة سياسي است (مصباح يزدي .)282 :1390
واژة «حق» حداقل به دو صورت در ادبيات سياسي اسالمي به کار رفته است .گاهي
در مقابل باطل و گاهي نيز در برابر تکليف به کار ميرود .حق در برابر باطل را ميتوان
در معناي سخن درست ،اعتقاد صحيح ،فعل مطابق با واقع و عين ثابت به کار برد
(صدرالدين شيرازي  1361ج118 :4؛ طباطبايي بيتا ج .)263 :4اگر در جامعهاي شهروندان
و کارگزاران حکومتي در تالش باشند تا ضمن درک صحيح از مسائل مختلف ،بر مبناي
معرفت مطابق با واقع نيز رفتار نمايند ،بهطور حتم ،تأثير بسزايي در وحدت اجتماعي
 سياسي خواهد داشت .از اين رو ،بر اساس سياست اسالمي وحدت زماني حاصلميآيد كه همگان بر محور و معيار حق گرد آمده باشند و چون محوريت حق و حركت
در مسير آن همه را به يك مقصد و هدف ميرساند ،افراد با يكديگر متحد و متفق
خواهند بود .در مقابل ،رفتارهايي كه چنين معياري نداشته باشند ،حاصلي جز انشقاق و
پراكندگي ندارد .اگر انسان ،حق را رها نمايد و معيار صحيحي براي شناخت آن نداشته
باشد ،نميتواند با ديگران اتحاد داشته باشد؛ زيرا كسي كه از حق فاصله ميگيرد ،اسير
هوا و هوس ميشود و هيچ اشتراك و وحدتي بين هوا و هوسهاي افراد وجود ندارد .با
توجه به تضاد موجود بين تمايالت برخواسته از هواهاي افراد ،آنها نميتوانند به نقطة
مشتركي دست يابند (مصباح يزدي ح.)207-206 : 1388
محوريت يافتن حق در برابر تکليف نيز ميتواند در وحدت جامعه سياسي تأثير
مستقيمي داشته باشد .در اين صورت ،حق چيزي است كه به نفع فرد و بر عهده
ديگران ميباشد (جوادي آملي ج 35: 1388؛ مصباح يزدي  .)29: 1384ارتباط حق در
47
اين معنا با وحدت بدينصورت توضيح داده ميشود که يکي از منافع حقوق اين است
که مباحث سياسي را در نظمي هنجاري از قوانين پذيرفته شده و توقعاتي از پيش
موجود قرار ميدهند که در چهارچوب آنها موضوعات جديد دربارة روابط انسانها
مباحثهپذير و حل شدني است .اين بدان سبب است که اگر چهارچوب هنجاري
مورد توافقي داشته باشيم که به ما بگويد حقوق ما چيست ،ميتوانيم زندگي و روابط
خود را بر اساس آن بسنجيم .در اين صورت ،حقوق ميتواند موجب ثبات اجتماعي

و حتي ابزاري براي صيانت و حفاظت افراد در برابر يکديگر و دولت باشند که نتيجة
منطقي آن ،افزايش وحدت و انسجام اجتماعي  -سياسي خواهد بود .به همين دليل،
در سياست اسالمي بر اين نکته تأکيد ميشود که رعايت حق حكومت و مردم و نيز
هماهنگي ميان اين دو ،موجب حفظ وحدت نظام اسالمي است و بايد در تحقق اين
امر بسيار كوشا بود (جوادي آملي الف .)99: 1388

راهکارهاي کثرت در سياست اسالمي
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بر اساس رويکرد اعتدالي به وحدتگرايي و کثرتگرايي در سياست اسالمي ،عالوه بر
تمرکز بر راهکارهاي وحدت ،تمهيدات الزم براي بسط کثرت نيز اندیشيده شده است
تا ضمن توجه توأمان به راهکارهاي وحدت و کثرت ،ميان آنها تعادلي برقرار شود؛
هرچند راهکارهای متعددی در سیاست اسالمی برای بسط کثرت همسو با وحدت
وجود دارد ،ولی در ادامه به سه راهکار اساسی و مهم اشاره میشود.

 .1بسط آزاديهاي سياسي

آزادي ،يکي ديگر از راهکارهاي بسط کثرتگرايي به شمار میرود .اهميت آزادي
در بسط کثرت در اين نکته نهفته است که «کثرت» و «آزادي» دو روي يک سکه
هستند .وقتي آزادي به رسميت شناخته شود ،کثرت مجال تنفس پيدا ميکند و از
طرف ديگر ،وجود کثرت بدون آزادي غير ممکن است .از اي 
ن رو ،براي بسط کثرت
باید سطوح قابل توجهي از آزادي به رسميت شناخته شود.
در همين راستا ،تأمل دربارة آزادي و تبيين زواياي مختلف آن ،يکي از مسائل
ي که اغلب انديشمندان اسالمي دورة
مورد توجه در سياست اسالمي است؛ ب ه طور 
معاصر ،مباحث فراواني را در اين خصوص بيان کردهاند .يکي از پژوهندگان ،مباحث
 48استاد شهيد مرتضي مطهري پيرامون آزادي را در کتاب مستقلي گردآوري کرده است
که تأمل در آن ،عمق دغدغة اين فيلسوف و متفکر برجسته را در خصوص آزادي به
خوبي نشان ميدهد .او اظهار ميکند که اسالم دربارة آزادي ب ه عنوان يک ارزش بشري
اعتراف کرده است ،اما نه آزادي با آن تعبيرها و تفسيرهاي ساختگي ،بلکه آزادي به
معني واقعي (یزدی  .)67: 1379مطهری ،آزادي در تفکر و انديشه را در زمرة اموري
ميداند که پيشرفت و تکامل بشر با آن گره خورده است .از اينرو ،اسالم نهتنها بر

هرکسي در درجة اول فكرش بايد آزاد باشد ،بيان و قلمش بايد آزاد
باشد .اما فكر آزاد باشد؛ يعني اگر كسي واقعاً منطقي و فكري دارد فكر
خودش را بگويد .اتفاقاً تجربههاي گذشته نشان داده است كه هر وقت
در جامعة ما نوعي آزادي فكري بوده ...اين امر به ضرر اسالم تمام نشده،
ت (مطهری  1381ج.)174 :24
بلكه به سود اسالم تمام شده اس 

وحدتگرايي و کثرتگرايي در سياست اسالمي

آزادي فکر و انديشه تأکيد کرده ،بلکه آن را واجب و يکي از عبادتها ميداند که آيات
و روايات متعددي بر اين مطلب تصريح ميکند (یزدی  .)151-150 :1379او ضمن
برقراري ارتباط بين آزادي تفکر و عقيده ،منطق اسالم را در دفاع از عقيدة مبتني بر
تفکر ،چنين بيان ميکند :اوالً ،فضايل روحي و نفساني در فضيلت بودن خود نيازمند
اراده و انتخاب است؛ ثانياً ،محبت و عقيده از قلمرو اجبار خارج است؛ ثالثاً ،اسالم به طور
کلي در اصول دين طرفدار تفکر آزاد است (یزدی  .)179 :1379مطهري فقط برخورداري
از آزادي عقيده را بهتنهايي راهگشا نميداند ،بلکه بر اين باور است که:

انديشة مصباح يزدي نيز در باب آزادي قابلتوجه است .وي بر اين باور است که
آزادي ،عنصري شريف و يکي از بزرگترين موهبتهاي الهي و شرطي براي تعالي
و تکامل مادي و معنوي انسان است .اگر انسان از موهبت آزادي برخوردار نباشد و
انتخاب دين و عمل به آن بر او تحميل شود ،اعتبار و ارزشي نخواهد داشت .البته اين
موهبت همانند ساير نعمتهاي الهي ،داراي حدومرزي است و تجاوز از آنها موجب
ضرر و از دست دادن موهبت الهي ميگردد (مصباح یزدی .)63 :1381
تأکيد ايشان بر آزادي ،اين وظيفه را نيز متوجه دولت ميسازد که بايد زمينة
بهرهمندي افراد از آزاديهاي مشروع و معقول را فراهم نمايد تا بتوانند با انتخابهاي
آزادانه خود در عرصههاي مختلف ،از اين حق الهيشان استفاده کنند .هر فرد ،تا زماني
که به مصالح جامعه و يا خود زيان نرساند ،از لحاظ حقوقي و قانوني آزاد است .افراد در
49
داشتن آرا و نظرات سياسي و ابراز و بيان آنها و همچنين در فعاليتهايي که به ارتقاي
مقام و منصب سياسي و اجتماعي شخص ميانجامد ،آزاد هستند .هيچ فردي ،اصالتاً
و بالذات از ورود به صحنههاي سياسي ممنوع نيست.
آيتاهلل خامنهاي ،آزادي را ب ه مثابة يک حق براي انديشيدن ،گفتن ،انتخاب کردن
(ع)
و اموري از اين قبيل ،يکي از مقوالتي ميداند که در قرآن کريم و در کلمات ائمه
مکررا ً بر آن تأکيد شده است .وي در تبيين دليل اين امر ،چنين استدالل ميکند:

به برکت آزادي است که انديشهها رشد پيدا ميکند و استعدادها شکوفا
ميشود ،استبداد ضد استعداد است .هر جا استبداد باشد ،شکوفايي
استعداد نيست .اسالم شکوفايي انسانها را ميخواهد .منابع عظيم
انساني بايستي مثل منابع طبيعي استخراج بشوند ،تا بتوانند دنيا را آباد
1
کنند .بدون آزادي مگر ممکن است؟ با امر و نهي مگر ممکن است؟

بنابراين ،آزادي بهعنوان يکي از راهکارهاي اساسي براي بسط کثرت در سياست
اسالمي از جايگاه ممتازي برخوردار است.
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 .2تساهل

ارتباط ،ميان تساهل و کثرتگرايي بهقدري مستحکم است که گاهي در تعريف تساهل،
پذيرش تنوع و تکثر مورد تأکيد قرار گرفته و تساهل به قبول تنوع تعريف ميشود .در
سياست اسالمي ،تساهل در چهارچوب آموزههاي اسالمي پذيرفته شده است تا زمينة
الزم براي بسط کثرت همسو با وحدت فراهم آيد .جايگاه تساهل در سياست اسالمي
را ميتوان در آثار انديشمندان مسلمان ب ه وضوح يافت .براي مثال ،امام خميني در اين
خصوص چنين بیان میکند:
ي اسالم همين طور
...برخورد با ه م گروهها برخورد سالم بايد باشد؛ يعن 
است كه حتي با دشمنها هم با مسالمت رفتار ميكند ،مگر آنكه بر
ضد مصالح يك كشوري [يا] مصالح اسالم ،توطئه بكنند؛ آنجاست كه
با شدت عمل ميكند .لكن همة بشر را اسالم ميخواهد كه سعادتمند
باشند و با همه هم معاشرت صحيح ،برخورد صحيح ،برخورد دوستانه
بايد باشد .حتي با آنهايي هم كه هيچ اعتقادي به اسالم ندارند برخورد،
برخورد دوستانه باشد (ر.ک :امام خمینی  1378ج.)342 :8

50
ايشان در سالهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،رفتار نظام اسالمي با گروهها
و جريانهاي مخالف را بر همين اساس بنا گذاشته و در يکي از سخنرانيهاي خود اعالم
کردند که:

به تمام گروهها و سازمانها و احزاب و دستجات در سراسر ايران اعالم
ميشود كه اگر سالح خود را تحويل دهند و اظهار ندامت كنند ،به آنان

 .1بیانات آیتاهلل خامنهای در مراسم فارغالتحصیلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس .1377/6/12

تأمين داده ميشود و ميتوانند برادروار در كشورشان زندگي نمايند و
آنچه گذشته است مورد عفو است؛ و اگر به جنايات خود ادامه دهند،
روزي كه پشيمان شوند ،به حكم اسالم ،از آنان پذيرفته نخواهد شد
(ر.ک :امام خمینی  1378ج.)253-252 :14

وحدتگرايي و کثرتگرايي در سياست اسالمي

در سياست اسالمي ،همين شرايط براي رفتار با غيرمسلمان در جامعة اسالمي هم
لحاظ شده است؛ چرا که اسالم بر خالف حوزة دين و معرفتشناسي ،تکثر در حوزة
گروههاي
رفتار سياسي را ميپذيرد و پيروان خود را به همزيستي مسالمتآميز با

مخالف توصيه ميکند .اين معنا از تکثر ،حوزههاي وسيعي از روابط اجتماعي و سياسي
را شامل ميشود که بر اساس آن پيروان اديان و مذاهب در حوزة ديني ،احزاب و
گروههاي سياسي مختلف در مسائل سياسي و اجتماعي بهرغم اختالفاتي که در حوزة
نظر با هم دارند ،در عمل بهصورت مسالمتآميز در کنار هم زندگي مينمايند .در اين
نگاه ،مالزمهاي ميان پلوراليسم ديني و سياسي وجود ندارد .از اين رو ،اسالم ضمن
مردود شمردن پلوراليسم ديني ،راهکارهايي براي زندگي مسالمتآميز پيروان اديان
مختلف در نظر گرفته است که نتيجة منطقي آن ،تأييد گونهاي از تکثر در زندگي
جمعي شهروندان در درون جامعه اسالمي است .بدين منظور ،اسالم در رابطه با
غيرمسلمانان در مرحلة اول ،دعوت به بحث و مناظره کرده و در مرحلة دوم ،در صورت
عدم پذيرش منطق طرفين ،آنها را به صلح و زندگي مسالمتآميز دعوت ميکند
(مصباح یزدی  1382ج .)68-70 :1شايد از اين جهت است که امام خميني ،دولت
اسالمي را يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي ميداند که در آن ،همة اقليتهاي
ي از آزادي كامل برخوردار هستند و هركس ميتواند عقيده خود را اظهار نمايد
مذهب 
(ر.ک :امام خمینی  1378ج.)410 :4

 .3گسترش تحزب

وجود احزاب سياسي از ارکان تنوع و پويايي نظام سياسي و راهکارهای اصلی بسط
کثرت به شمار میآید .با پذیرش فعالیت احزاب در سیاست اسالمی ،شرایط مناسبی
برای گسترش کثرت در ساحت سیاست مهیا میشود .از نظر امام خمینی ،حزب در
نگاه اوليه نه مردود است و نه مطلوب ،بلکه به ايده ،باور و اهداف حاکم بر آن حزب
بستگي خواهد داشت .لذا ،اگر حزبي در چهارچوب آرمانها و اهداف اسالمي شکل

51
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گيرد ،امر مطلوبي است و ميتواند در جامعة اسالمي آثار مثبتي داشته باشد« :اينطور
نيست كه حزب بد باشد يا هر حزبي خوب باشد؛ ميزان ،ايده حزب است» ( ر.ک :امام
خمینی  1378ج .)194 :17ديدگاه امام در مورد حزب ،راه ميانهاي بين نفي و اثبات مطلق
باز ميکند که با عنايت به ايده و عملکرد احزاب انجام ميگيرد .بنابراين ،با دو شرط اساسي
تشکيل و فعاليت احزاب سياسي محذوري ندارد .اين دو شرط ،ناظر به ايدهها و عملکرد
احزاب است که بر اساس ديدگاه امام اوالً ،حزب ايدة اسالمي داشته باشد و ثانياً در عرصة
فعاليت و رقابت سياسي ،چهارچوب مقررات شرعي را مدنظر قرار دهد.
در سیاست اسالمی ،نهتنها وجود احزاب سياسي نفي نشده ،بلکه با رعايت
چهارچوبهاي مورد نظر ،تشکيل احزاب براي پويايي و پايايي جامعة فعال و زنده،
امري الزم قلمداد شده است (جوادی آملی  .)76 :1381مقام معظم رهبري با عنايت به
معايب و محاسن احزاب سياسي و با لحاظ تمامي جوانب ،در خصوص ضرورت وجود
احزاب در جامعة اسالمي چنين ميگويد:
جامعة ما يک جامعة بيحزب است .البته از جهاتي حسن است ،ولي عيب
هم دارد .وجود حزب در يک جامعه ،باعث ميشود که خألهاي ذهني
عدهاي از مردم پر شود ...در حقيقت ،حزب يک کانالکشي براي رساندن
خوراک فکري الزم به ذهنهاي عدهاي از مردم است که در حزباند .ما
1
اين را در جامعهمان نداريم ،يک خأل است.

شهيد مطهري ،وجود احزاب با برخي عقايد غيراسالمي را نيز در چهارچوب خاصي
ميپذيرد .به اعتقاد او در نظام اسالمي حتي احزاب غيراسالمي نيز ميتوانند با رعايت
مواردي فعاليت آزادانه داشته باشند:
در حکومت اسالمي احزاب آزادند ،هر حزبي عقيدة غيراسالمي هم
دارد در ابراز عقيدة خودش آزاد است .فکرش آزاد است ،هرچه دلش
ميخواهد بگويد ،ما فقط اجازة توطئهگري و فريبکاري نميدهيم .در
حدي که فکر و عقيده خودشان را صريحاً ميگويند و با منطق ما در
حال جنگ هستند ما آنها را ميپذيريم ،اما اگر بخواهند در زير لواي
اسالم با مظاهر اسالم افکار و عقايد خودشان را بگويند ،ما حق داريم از
اسالم خودمان دفاع کنيم که اسالم اين را نميگويد ،به نام اسالم اين

( .1بیانات آیتاهلل خامنهای در دیدار با مدیران و مسئوالن بخشهای خبری صدا و سیما .)1369/12/21

کار را نکن ،به نام خودت بکن (مطهری .)46 :1389

نتيجهگيري

هرچند در طول تاريخ ،تأمالت سياسي در خصوص وحدت و کثرت افراط و تفريط
صورت گرفته است؛ يعني گروهي با تأکيد بر وحدت ،اهميت کثرت را ناديده گرفتهاند
و برخي نيز با بيان اهميت کثرت ،ضرورت وحدت براي زندگي سياسي را مورد توجه
 .1بیانات آیتاهلل خامنهای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه .1390/07/24

وحدتگرايي و کثرتگرايي در سياست اسالمي

همانطور که مالحظه ميشود ،مطهری ضمن پذيرش فعاليت احزاب سياسي ،هرچند با
برخي عقايد غيراسالمي ،خطوط قرمزي براي فعاليت آنها در نظر ميگيرد .عدم توطئهگري و
فريبکاري ،عدم سوءاستفاده از اسالم براي بيان عقايد غيراسالمي از موارد مهمي هستند که
رعايت آنها را براي فعاليت احزاب سياسي ضروري ميداند.
آيتاهلل خامنهاي با نفي تنافي ميان تحزب و وحدت ،بر اين نکته تأکيد ميکند که
در جامعه ميتواند احزاب مختلف سياسي تشکيل شود ،ولي درعينحال ،وحدت الزم
براي جامعة اسالمي نيز آسيب نبيند .وي بر مبناي همين نگرش ،احزاب سياسي را
به دو دسته تقسيم مينمايد .گاهي احزاب سياسي به دنبال کانالکشي براي هدايت
فکري جامعه در حوزههاي مختلف هستند .اين دسته از احزاب براي جامعه مفيد
هستند؛ چراکه تالش ميکنند جامعه را به سطحي باالتر از معرفت سياسي و عقيدتي
برسانند .هرچند هدف اصلي اين احزاب تصاحب قدرت نيست ،ولي در رقابتهاي
سياسي نيز با اقبال و رأي مردم مواجه خواهند شد .در مقابل اين دسته احزاب،
گروهي از احزاب سياسي وجود دارند که در فعاليتهاي خود از احزاب غربي تقليد
کرده و در مسيري که آنها حرکت ميکنند گام برميدارند .هدف اصلي و نهايي اين
احزاب کسب قدرت است .اين دسته ،مورد تأييد نيست؛ چراکه نتيجة آن کشمکش
براي تصاحب قدرت خواهد بود .البته در جامعة اسالمي از فعاليت اين دسته احزاب
1
نيز تا جايي که در چهارچوب قواعد تعريفشدة نظام اسالمي باشد ،ممانعت نميشود.
حاصل اينکه ،در سیاست اسالمی تحزب در چهارچوب اصول اسالمی پذيرفته شده
و الگويي از آن ارائه ميگردد تا ضمن توجه به تنوع و اختالفات احتمالي در حوزة
سياست ،وحدت و انسجام الزم براي جامعة اسالمي نيز تأمين ميشود .این مواجهه
با تحزب ،تأثیر زیادی در شکلگیری فرهنگ تکثر در حوزة سیاست خواهد داشت.
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قرار ندادهاند ،ولي در سياست اسالمي با درک ضرورت توأمان وحدت و کثرت براي
زندگي سياسي ،راه ميانهاي براي مواجهه با اين دو مقوله ارائه شده است .بر اين
اساس ،در نظم سياسي مطلوبي که بر پاية سياست اسالمي بنا نهاده ميشود ،بايد
جايگاه مناسب وحدت و کثرت بهصوت همزمان مورد مالحظه قرار بگيرد .آن دسته از
جريانهاي سياسي که فقط بر وحدت تأکيد دارند ،فاصلة معناداري از سياست اسالمي
پيدا کردهاند و همچنين ،گروههايي که بر کثرت بدون هماهنگ با وحدت اصرار
ميورزند ،فاقد پشتوانة نظري از سياست اسالمي هستند .شناخت ديدگاه نظريهپردازان
سياست اسالمي ،معيار مناسبي براي قضاوت و داوري در خصوص جريانهاي مختلف
فکري  -سياسي در اختيار ما قرار خواهد داد.
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