
چكيده
مقام امامت مقامى الهى وآسمانى است كه حقيقت شناخت آن در ذهن هيچ بشرى نمى گنجد 
وكسى را ياراى فهم آن نيست. اين در حالى است كه برخى افراد در اثر عدم شناخت صحيح 
ــبهاتى در ذهنشان خطوركرده است. منشأ و خاستگاه آن شبهه  ــه شيعى ش امامت در انديش
ــى تطبيق دادن اين مقام الهى با  ــدم تأمل و دقت در آيات و روايات، و از طرف ــى ع از طرف
مقامات و نظام هاى بشرى مى نماياند. يكى از اين شبهات، بحث كاركرد و نقش دموكراسى 
و شورا در تعيين امام است كه طرفداران اين دو نظريه با توجه به خلط نمودن معناى امامت 
ــازى معناى اين دو ـ به جهت اينكه اين دو هماره نمود و مظهر  ــان س و حكومت و يكس
دخالت و مشاركت و تأثيرگذارى آحاد مردم بر قدرت سياسى بوده اند ـ به ناسازگارى امامت 
و دموكراسى حكم كرده اند. نگارنده در اين مقاله برآن است كه ابتدا دموكراسى و شورا را در 
دو بخش به صورت مجّزا، مورد واكاوى قرارداده و اقسام و مستندات آن را توصيف نمايد و 

سپس با تحليل، اين دو نظريه را نقد و به چالش بكشاند. 

كليدواژه ها: امامت، حكومت، شورا، دموكراسى، تعيين امام.

تقابل دونظريه شورا و 
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مقدمه 
ــت كه در اين زمينه متكلمان  ــالم اس يكى از مباحث حوزه امامت، بحث تعيين امام در اس
شيعه و سنى مباحثى را مطرح نموده اند. اماميه بر اين عقيده است كه بحث طرق تعيين امام 
اساساً اشتباه و تسامحى بوده و بحثى است كه كامًال رنگ جدلى وكالمى  را به خود گرفته 
ــت؛ زيرا در انديشه اماميه، متكلمين شيعه همگى متفقند بر اين كه چون امامت مقامى  اس
 انتصابى است و نه انتخابى، منحصرترين راه در تعيين امام، نص و انتصاب از جانب خداى 
ــد.1 به تعبير ديگر چون امامت مقامى  انتصابى و فعل خداوند عزوجل است نه  متعال مى باش
انتخابى، و فعل مردم؛ لذا امام را بايد خداوند نصب نمايد، همان گونه كه پيامبر را خداوند بر 
مى گزيند. متكلمين شيعه در راستاى اين مدعا به ادله عقلى،2 و نقلىـ  اعم از آيات وروايات 

ـ پرداخته اند3 كه اين مقاله را مجال پرداختن به آنها نيست. 
ــه اماميه، از طرفى تفكر اهل سنت قرار دارد كه دركتب خويش راه هايى را  در مقابل انديش

براى تعيين خليفه برشمرده اند.4 آنها يكى از طرق انعقاد خالفت را، نظريه شورا مى دانند. 
ــناختى  ــتفاده از مبانى جامعه ش از طرفى در دوران معاصر برخى از تجديد نظر طلبان، با اس
خود و انطباق آن بر مسائل گوناگون از جمله اعتقادات و بويژه مسأله امامت، قائل به تعارض 

دموكراسى و امامت شيعى شده اند. 
ـ كه از طرق تعيين   آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مى شود پاسخ به اين است كه آيا شورا
ـ  مبنايى صحيح محسوب مى شود؟ آيا مستنداتى براى حجيت  امام در نزد اهل سنت است 

شورا در دست است؟ اقسام شورا چيست؟ 
در رابطه با دموكراسى و ماهيت آن نيز بايد بحث شود و اقسام و مؤلفه هاى آن واكاوى شود. 
همچنين حجيت دموكراسى و كاركرد آن در موارد گوناگون بررسى شود و سپس تعارضى كه 
مدعيان اين نظريه با انديشه اماميه مدعى شده اند تبيين، تحليل و بررسى شود و بيان گردد كه 

ــاد  ــى، االقتصاد،151؛ حمصى،المنقذ 296/2؛ فاضل مقداد، ارش ــيخ طوس ــيخ مفيد، اوائل المقاالت،40؛ ش 1.  ش
الطالبين،337.

1.  سيد مرتضى، 7/2؛ شيخ طوسى، االقتصاد،313.
2.  نراقى، شهاب ثاقب،83.

3.  تفتازانى، شرح المقاصد، 233/5. 
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آيا اين تعارض داراى اشكال است يا اينكه اساساً بايد بين اين دو نظريه تعارض باشد و هراسى 
از اينگونه تعارضات نبايد باشد؟ 

پيشينه پژوهش
پيشينه مطالعات صورت گرفته در اين زمينه كه به طور مستقل به اين بحث پرداخته شده 
ــتقًال تاكنون در اين زمينه  تقريباً به دوران معاصر برمى گردد، برخى كتب و مقاالتى كه مس

بحث كرده اند عبارتند از :
الشورى في ظل نظام الحكم اإلسالمي؛ الشورى وأثرها في الديمقراطية؛ مبدأ الشورى 
في اإلسالم ؛ الديمقراطية على ضوء نظرية اإلمامة والشورى؛ نداى دموكراسى در اسالم؛ 

گوهرتشيع و دموكراسى؛ نسبت سنجى دين و دموكراسى. 
ــنى از  ــير مباحث اين كتب و مقاالت يا توصيفى بوده و در برخى از آنها تصوير روش لكن س
ــده، در باب تنافى بين مطلق دين و  ــت و يا اگر هم تحليل ش ــده اس اين دو نظريه ارائه نش

دموكراسى بوده و در خصوص امامت بسيار اندك بوده است. 
ــخگويى به شبهه تعارض دموكراسى و امامت بوده اند،  برخى از مقاالت هم كه درصدد پاس
سعى كرده اند كه رابطه ميان اين دو نظريه را تساوى بدانند و بيان كنند كه ميان امامت و 

دموكراسى هيچ تعارضى برقرار نمى باشد. 
آنچه اين مقاله را متمايز از ساير مكتوبات در اين عرصه مى كند اين است كه هركدام از اين 
دو نظريه به همراه مستندات و اقسام آن تبيين شده، و آنگاه به طور مفصل با تكيه برتعارض 
اين دو نظريه پاسخ داده خواهد شد. بنابراين، مقاله حاضر در سه بخش كالن ارائه شده كه 

عمده بخش نخست و نيز دوم آن توصيفي و بخش پايانى آن همه تحليلى است. 

قلمرو و رويكرد پژوهش
ــت كه نظريه شورا را درحيطه كتب كالمى و تفسيرى اهل سنت و با  اين مقاله درصدد اس
رويكردى كالمى و دموكراسى را با توجه به كتب جامعه شناسى، تبيين و سپس آن دو را با 

معيارهاى كالمى اعتقادى بررسى نمايد. 
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1ـ  شورا 
 در اين بخش، شورا را از منظر واژگانى و آنگاه از منظر اصطالح شناسى دانش كالم مورد 
واكاوى قرار مى دهيم؛ سپس گونه هاى آن را از منظر انديشه كالمى  اهل سنت سنجيده و 

آنگاه مستندات و داليل حجيت اين نظريه را تبيين مى كنيم:

1ـ1ـ واژه شناسى 
ــت كه از سه حرف اصلى «ش و ر»  ــورا به لحاظ ادبى مصدر بر وزن ُفعلى اس واژه ش
ــده و به معناى اظهار و عرضه چيزى كه مخفى بوده و نظرخواهى با مراجعه  گرفته ش
بعضى به بعضى آمده است.1 البته برخى ميان شورا و مشورت فرقى قائل شده و تبيين 
نموده اند كه شورا، نظرخواهى به صورت مطلق است؛ اما مشورت، نظر خواهى بر وجه 

الزام مى باشد.2  

2ـ1ـ اصطالح شناسى
 اين واژه دراصطالح عام خود به معناى طلب رأى از اهل خبره براى رسيدن به مطلب حق 
مى باشد.3 و در اصطالح خاص، اين طلب رأى و نظر براى تعيين امام كه مبناى اهل سنت 

است به كار رفته، البته گاهى اوقات در شوراى عمربن خطاب نيز استعمال مى شود.4  

3ـ1ـ خاستگاه نظريه شورا
پيشينه تاريخى نظريه شورا در ميان اهل سنت در حقيقت به ماوقع و رخداد خارجى پس از 
ــال يازدهم هجرى قمرى بر مى گردد كه در سقيفه بنى ساعده پس از  پيامبراكرم  در س
كشمكش هاى مناظره اى ميان انصار و مهاجرين، ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب شد؛  لكن 
ــاب رنگ و لعاب منطقى دهند بعدها، انتخاب  ــنت براى اينكه به اين انتخ برخى از اهل س

1.  ابن منظور، لسان العرب، 4/ 435؛ راغب اصفهانى، مفردات،407؛ احمدنگرى،جامع العلوم،225/2.
2.  الدميجى،االمامة العظمى، 308/1 به نقل از قواعد نظام الحكم فى االسالم.

3.  الدميجى،االمامة العظمى، 384/1.
4.  تفتازانى، شرح المقاصد، 247/5؛ احمدنگرى، جامع العلوم، 225/2. 
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ــوراى اهل حل و عقدـ كه همان فعل جمع منتخبى از صحابه است   ــتند به ش ابوبكر را مس
نمودند.1 لذا با توجه به كتب كالمى  عامه، نظريه شورا در ابتدا به عنوان ديدگاه مطرح نبوده 
ــه مرور زمان به عنوان نظريه اى در طرق تعيين امام درآمد، و به تدريج در كتب كالمى   و ب
و اعتقادى اهل سنت وارد شد. اگرچه شوراى عمربن خطاب مبنى بر انتخاب خليفه پس از 
ــت، اما شوراى اهل حل و عقدى كه يكى از مبانى فكرى اهل سنت  خودش نيز وجود داش

ـ  چنان كه خواهد آمد ـ با آن فرق دارد. است 
 

4ـ1ـ نظريه پردازان شورا 
ــوى قائل به نظريه شورا مى باشند.2 افرادى  ــاعره، معتزله، مرجئه، خوارج و برخى از حش اش
ــته اند به ترتيب تاريخى عبارتند از: از اشاعره  ــورا را طريق در تعيين امام دانس كه نظريه ش
ــى20؛ بغدادى222؛ جوينى424؛ فخررازى 269:2؛  ــل حديث: ماوردى6 و 7؛ فراء حنبل و اه

آمدى623؛ جرجانى 351:8؛ تفتازانى233:5؛ ابن خلدون، مقدمه196؛ ابن تيميه141:1. 
و از معتزله: قاضى عبدالجبار259:20؛ حميرى150. 

نو معتزليان نيز اين نظريه را قبول داشته اند.3 البته براى اهل حل و عقد شرايطى را قائلند.4 

 5ـ1ـ نظريه شورا در انديشه كالمى اهل سنت
ــه اهل سنت راه هاى مختلفى را براى تعيين امام در كتب كالمى مطرح نموده است؛  انديش
مانند اجماع،5 اختيار اهل حل و عقد،6 عهد و وصيت از امام سابق،7 غلبه و استيالء.8 برخى 

1.  قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، 37/16؛ الدميجى، االمامة العظمى، 386/1. 
2.  بغدادى، تاريخ بغداد،222؛ حميرى معتزلى، الحور العين،150. 

3.  حنفى، 240:5. 
4.  حنفى، 241:5. 

5.  فخررازى، األربعين، 270/2.
6.  زمخشرى، الكّشاف، 229/4؛ فخررازى،األربعين، 409/9؛ الدميجى، االمامة العظمى،386/1.

7.  تفتازانى، شرح المقاصد، 233/5.
8.  همان.
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نيز شوراى صحابه را اصلى براى انتخاب امام اتخاذ كرده اند؛1 لكن در اينكه نظر متفق عليه 
ــت؟ به صورت واضح نمى توان نظر واحدى را به اين  ــنت در طريق تعيين امام چيس اهل س
ــبت داد؛ به گونه اى كه در خالفت ابوبكر برخى گفته اند از طريق اجماع،2 و برخى  گروه نس
ــوده،3 و برخى ديگر، اين نظريه را مردود  ــب نم ديگر آن را به اختيار اهل حل و عقد منتس

دانسته و به صراحت گفته اند كه او امام شد قبل از اينكه صحابه متوجه شوند.4 
اهل سنت ـ با تكيه بر مستنداتى كه خواهد آمدـ  پس از اينكه نص پيامبر را در مورد خليفه و 
امام بعد از خودشان انكار نموده اند اختيار اهل حل و عقد كه نتيجه آن، بيعت با خليفه بود را 
مدرك و معيار براى تعيين امام قرار داده اند. اهل سنت براى اختيار اهل حل و عقد اعتبار خاّصى 
قائل بوده و مى گويند: حكومت كسى كه از راه شورا و مشورِت تعدادى از اهل حلّ  و عقد به  
دست آمده مشروعّيت پيدا كرده، خليفه و جانشين رسول خدا  و حاكم اسالمى خواهد بود.5 
ــم مى خورد، همان  ــنت به چش ــن، راهى كه براى تعيين امام در غالب كتب اهل س بنابراي
اختيار اهل حل و عقد است.6 آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مى شود نظريه شورا است كه 
ـ مى توان گفت باتوجه به مجموعه عبارات اهل سنت ـ به همان اختيار اهل حل و عقد بر 

مى گردد كه براى تعيين جانشينى پيامبراكرم  درقالب شورا، امام تعيين مى شود. 
حميرى معتزلى(م 673) صراحتاً نظريه اهل سنت را شورا مى داند. قرطبى مفّسر قرن هفتم 
ــورت نمودند مسأله خالفت و  ــأله اى كه صحابه در آن مش هجرى نيز مى گويد: اولين مس
ــينى پيامبر بود.7 برخى از مفسرين عامه نيز در ذيل آيات شورا ـ چنان كه خواهد آمدـ  جانش
ــينى پيامبر دانسته اند.8 برخى از معاصرين سلفى مسلك  يكى از مصاديق آن را اصل جانش

1.  بغدادى، اصول اإليمان،222؛ حميرى معتزلى، الحورالعين،150؛ قرطبى، الجامع ألحكام القرآن،37/16.
2.  فخررازى، األربعين،270/2.

3.  تفتازانى، شرح المقاصد، 233/5.
4.  جوينى، اإلرشاد فى الكالم، 424؛ ابن عربى،  229/13.

5.  تفتازانى، شرح المقاصد، 254/5 ؛ فخررازى، األربعين، 269/2.
6.  تفتازانى، شرح المقاصد، 252/5.

7.  قرطبى، الحور العين، 37/16.
ــيد قطب،  فى  ــى،روح المعانى،47/13؛ س ــير، 345/7؛ ابن كثير، القرآن العظيم، 193/7؛ آلوس 8.  طبرى، تفس

ظالل القرآن، 316/5.
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ــقيفه را مصداق شورا پنداشته است.1  ــورا را طريقى براى خالفت دانسته و جريان س نيز ش
برخى از كسانى هم كه بيعت يك نفر را مبناى خالفت ابوبكر مطرح نموده اند، رضايت افراد 
حاضر در سقيفه را به آن ضميمه نموده اند.2 همچنين از نقد برخى از علما و مؤلفين نسبت به 
مستندات شورا براى خالفت نيز مى توان فهميد كه آنان نيز شورا را طريقه اى براى انتخاب 
خليفه در اهل سنت دانسته اند؛3 بنابراين، از مجموعه عبارات اهل سنت مى توان به اين نتيجه 
رسيد كه شورا همان اختيار اهل حل و عقد است كه حاصل آن در قالب بيعت با خليفه عملى 
خواهد شد. البته اين بدان معنا نيست كه تنها مصداق اختيار اهل حل و عقد، منحصر در شورا 
باشد؛ بلكه ـ همان طوركه خواهدآمد ـ برخى حتى بيعت يك نفر از اهل حل و عقد را نيز در 

انعقاد خالفت كافى دانسته اند.4 

7ـ1ـ مصاديق شورا
نظام شورايى در نزد اهل سنت مالك و شكل خاصى ندارد؛ بلكه تعيين امام را از رخداد يك 
واقعه خارجى اصطياد نموده است. برخى متكلمين آن ها بيان كرده اند كه چون بزرگان صحابه 
ــپس با او بيعت كردند، و ديگران هم  كه اهل حل و عقد بودند، ابوبكر را انتخاب نمودند، و س

راضى بودند، پس او امام است و همين فعل صحابه خود دليل برحجيت شورا خواهد بود.5 

 8ـ1ـ نظريه شورا در سير تاريخى
ـ 1ـ شوراى اهل حل و عقد ـ  8  1

آنچه به عنوان نظريه شورا در اهل سنت مشهور است، شوراى تمامى مردم نمى باشد؛ بلكه 
ــورت نخبگان، علما و امراى پرهيزگارى  ــوراى اهل حل و عقد و به تعبير ديگر مش مراد ش

1.  الدميجى، اإلمامة العظمى، 386/1.
2.   قاضى عبدالجبار، المغنى، 260/2.

3.  عسكرى، 233:1و240؛ سبحانى، سيماى عقايد شيعه،202 ؛ باميانى، خالفة اإلمام على 34؛ رضوانى، 
شيعه شناسى 471/1 .

4.  تفتازانى، شرح المقاصد، 254/5.
5.  قاضى عبدالجبار، المغنى،260/2.
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كه به رتق و فتق امور مسلمين پرداخته و براى مشكالت مردم مشورت كرده و به راه حل 
مناسبى مى رسند.1 

ــد در ميان خود اهل  ــداد اهل حل و عق ــورايى به لحاظ كمى و تع ــرايط چنين ش ــه ش البت
ــد؛ چرا كه برخى مى گويند: بايستى تعداد آنان چهل  ــنت داراى اختالف و تهافت مى باش س
ــت چهار نفر؛ و اكثر  ــى ديگر مانند قاضى عبد الجبار معتزلى مى گويد: مى بايس ــر؛ و برخ نف
معتزله  قائلند كه پنج نفر؛ و حتى برخى ديگر مانند عبد القاهر بغدادى گفته اند كه با مشورت 
دو نفر هم امامت محقق مى شود.2 در نهايت برخى نيز بيان نموده اند كه هيچ عددى شرط 
نمى باشد؛ بلكه حتى اگر يك نفر از اهل حل و عقد هم خليفه را انتخاب نمايد، امر خالفت 
محقق مى شود.3 به لحاظ كيفى بيان نموده اند كه چنين شورايى مى بايست در مرآى و منظر 
ــد تا كسى بعد از اين ادعا نكند كه گروهى از اهل حل و عقد در سابق خليفه  ــاهدانى باش ش
ــد،  ــنت هر امامى كه زودتر به خالفت رس ديگرى را معين نموده اند!4 زيرا در مذهب اهل س

مقدم است، و به عنوان خليفه بر كل مسلمين حكمفرمايى مى كند.5 
ـ 8 ـ1ـ شوراى عمربن خطاب  2

پس از ابوبكر، عمربن خطاب كيفيت و شرايط شورا را تغيير داد و آن را در بين شش نفر قرار 
داد. در حقيقت او برخالف سيره صحابه و شورايى بودن نظام خالفت كه اساس مشروعيت 
خالفت ابوبكر بود، امامت را به شورا واگذار كرد و عالوه برآن، اساس بيعت كه منشأ خالفت 
ابوبكر بود، را جريانى نسنجيده و ناگهانى (فلتة) قلمداد كرد، و سپس به قتل هر آن كس كه 

بر طبق معيار خالفت ابوبكر، اقدام نمود، حكم كرد.6 
تفتازانى در اين زمينه مى گويد: 

ــكل شورا درآورده اين است كه، آن عده  معناى اينكه عمر خالفت را به ش

1.  آل فريان، آراء ابن تيميه، 396/1.
2.  ماوردى، األحكام السلطانية، 6 ـ7؛ تفتازانى، شرح المقاصد، 245/5؛ قاضى عبدالجبار،259/20. 

3.  تفتازانى، شرح المقاصد، 245/5.
4.  همان.

5.  همان، 256/5؛ ايجى،353/8. 
6.  بخارى، 208/5؛ ابن حجرهيتمى، 5.
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با يكديگر مشورت نموده و يكى را به عنوان امام از ميان خود انتخاب نمايند.1 
قرطبى نيزـ پس از مستحب دانستن شورـا مى گويد: «عمر بن خطاب خالفتى را كه از اعظم امور 
است، شورايى كرد.»2 البته علت اين كار عمر هم اين بود كه به او خبر رسيده بود كه زبير مى گويد: 
اگر عمر از دنيا رفت با على  بيعت خواهيم كرد؛ و چون او با امامت و خالفت على  موافق 
ــورت مشروع دانست و  ــورا و مش نبود، از اين  رو با اصل بيعت مخالفت كرد و امر را تنها از راه ش
تهديد كرد كه هركس بعد از اين دستور، موضوع بيعت را مطرح كند و بخواهد از اين راه امامت و 

خالفت را ثابت كند، خطر مرگ در كمين اوست!3  

9ـ1ـ ثمره و فوايد شورا
ــنت مقوله شورا را نظريه اى براى رهايى از مشكالت مى دانند كه در شريعت تأكيد  اهل س

زيادى به آن شده است؛ و در اين راستا براى اين امر فوايدى را ذكر نموده اند از جمله:
ـ شورا غالباً راه صواب و درست را به انسان نشان مى دهد؛ 

ــرى همراه با  ــتبداد در رأى ـ كه ام ــيمانى حاصل از اس ــع پش ــورا مان ـ ش
خطاست ـ مى شود؛ 

ـ شورا و مشورت موجب فعاليت عقل و در نتيجه به از دياد آن مى انجامد؛ 
ـ ايمنى از سرزنش مردم در هنگام خطا را به بار مى آورد.4  

10ـ1ـ مستندات شورا
ــد، به ادله اى تمسك  ــتند به فعل صحابه مى باش ــوراـ  كه مس ــنت براى صحت ش اهل س

نموده اندكه به آن اشاره مى كنيم:
الَة َو أَْمُرُهْم ُشوري    1ـ10ـ1ـ آيه شريفه َوالَِّذيَن اْسَتجابُوا لَِربِِّهْم َو أَقاُموا الصَّ

1.  تفتازانى، شرح المقاصد، 284/5.
2.  قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، 37/16.

3.  بخارى، صحيح البخارى،  كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا، ح 6442، احمدبن حنبل، مسند،56/1.
4.  دميجى، اإلمامة العظمى،395/1.
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 1 ا َرَزْقناُهْم يُْنِفُقون بَْيَنُهْم َو ِممَّ
استدالل به آيه شريفه به اين صورت است كه كلمه «امر» مصدر است و هرگاه اضافه شود، 
ــورت  ــده، داللت بر مش ــاده عموم مى كند، لذا در اينجا با توجه به اينكه به هم اضافه ش اف

مؤمنين در تمامى كارهايشان از جمله خالفت، مى كند.2  
برخى از مفسرين اهل سنت در ذيل اين آيه شريفه پس از تعريف شورا در لغت و اصطالح 
به حجيت و تبيين كاركرد شورا در امور مسلمين پرداخته اند، و يكى از آن امورى كه شورا را 

در آن گره گشا دانسته اند، بحث خالفت و امامت بعد از پيامبراكرم  است. 
ــريفه درباره انصار در مدينه ـ قبل از  ــنت مى گويند: اين آيه ش ــرين، اهل س برخى از مفس
هجرت پيامبراكرم به مدينه است كه در تمامى امور و كارهايشان مشورت مى كردند؛ لذا اين 

آيه شريفه آنها را مدح مى كند. 
البته مشورت تنها به اين امور خالصه نمى شود؛ بلكه در خالفت هم كاربرد دارد.3 

ــوراى عمربن خطاب را از مصاديق اين آيه شمرده اند؛ و برخى ديگر  ــرين، ش برخى از مفس
عالوه بر شوراى عمر، خالفت بعد از پيامبر را هم از مصاديق آن خوانده و بيان نموده اند كه 

پيامبر بعد از خودشان امامت را به شكل شورا قرار داد.4  
  5 ْل َعَلي اِهللا 2ـ10ـ1ـ آيه شريفه َوشاِوْرُهْم ِفي اَْألْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ــتور خداى تبارك و تعالى به پيامبر خود  ــنت تبيين نموده اند كه دس عده اى ديگر از اهل س
مبنى بر مشورت با ياران خويش، دليل بر حجيت شورا و مشورت نمودن در كارهاست، و خدا 
ابتدا به پيامبر دستور داده تا پس از او اين امر به صورت سنتى پس از پيامبر شكل بگيرد6  تا 
صحابه پس از پيامبر در كارهاى مهم از جمله خالفت باهم مشورت كنند. و اينكه به پيامبر 

1.  شورى، 38.
2.  الدميجى، األمامة العظمى،386/1؛ طبرى، المسترشد، 345/7؛ سبحانى، سيماى عقايد شيعه،202؛ رضوانى، 

شيعه شناسى،472/1.
3.  قرطبى، الجامع ألحكام القرآن، 36/16 ؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،193/7؛ آلوسى،روح المعانى،47/13؛ 

سيد قطب، فى ظالل القرآن، 3160/5.
4.  زمخشرى، الكشاف، 229/4.

5. آل عمران،159.
6. ابن حجرعسقالنى، األصابة،13/340.
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ــده به مشاوره با اصحاب، خود دليلى است بر اينكه رأى و قول آنها نزد خداى متعال  امر ش
داراى قيمت و ارزش است.1 

فخر رازى در ذيل اين آيه شريفه مى گويد: 
مشاوره پيامبر با اصحاب داللت بر علّو شأن و برترى آنها در نزد خداى متعال 

مى كند كه اين نكته خود داللت بر شدت محبت پيامبر به ايشان است. 
همچنين او مى گويد: 

ــخصى  ــد پيامبر اجتهاد ش ــيده باش در مواردى كه نصى از ناحيه خدا نرس
مى كند، و اجتهاد هم با مشورت كردن با اصحاب تقويت مى شود.2 

ــورا در بحث از مديريت جامعه با دستگاه هاى زير  ــتناد به آيات ش برخى افراد ديگر نيز با اس
ــك به اطالق كلمه «امر و امور» نموده و چگونگى اجرا و انجام آن را از  مجموعه آن تمس
ــوراى بين خود مردم دانسته اند؛3 و اگر نصى در كار نبود قهراً نوبت به  ــورت و ش طريق مش

شورى مى رسد.4 
ْوُه  وَرى لِْلُمَهاِجِريَن َو اْألَنَْصاِر فَِإِن اْجتََمُعوا َعَلى َرُجٍل َو َسمَّ ََّما الشُّ 3ـ10ـ1ـ روايت: إِن
إَِماماً َكاَن َذلَِك ِهللاِ ِرًضا فَِإْن َخَرَج َعْن أَْمِرِهْم َخاِرٌج بَِطْعٍن أَْو بِْدَعٍة َردُّوهُ إِلَى َما َخَرَج ِمْنُه 

َّى. 5   هُ اهللا َما تََول فَِإْن أَبَى قَاتَُلوهُ َعَلى اتِّبَاِعِه َغْيَر َسبِيِل الُْمْؤِمنِيَن َو َوالَّ
شورا تنها از آِن مهاجران و انصار است اگر اينان به طور اتفاق كسى را امام دانستند خداوند 
ــت و اگر كسى از فرمان آنان از روى بدعت سرپيچى كند با  ــنود اس از اين امر راضى و خش

او نبرد مى كنند... . 
آنچه مستند برخى از روشنفكران شده، اين است كه نمى توان ارزش و اصالتى را كه امام به 
ــوراـ  بيعت» قائل شده اند ناديده بگيريم، حضرت در اين كالم شورا  رأى مردم در نظام «ش

ــير، 345/7 ؛ فخررازى، مفاتيح الغيب،409/9؛ بيضاوى، انوار التنزيل،45/2؛ الدميجى،اإلمامة  1. طبرى، تفس
العظمى،385/1؛ سبحانى، سيماى عقايد شيعه،201.

2.  همان.
3.  بازرگان، شورا و بيعت، 46.

4.  منتظرى،287/2.
5.  سيدرضى، نهج البالغه، نامه ششم، 367.
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ــه در آن مقطع زمانى،  ــه و صالحيت را، ك ــاع يا رأى اكثريت صاحبان رأى و انديش و اجم
مهاجرين و انصار بودند! در انتخاب امام و رهبر جامعه مورد رضايت خدا مى شمارد.1 

در اين فصل پس از شناسايى معناى شورا و تبيين كاركرد و اقسام آن به مستندات و داليل 
ــتيم كه يكى از ادله متكلمين عامه در نصب  حجيت آن از نگاه عامه پرداختيم و بيان داش

امام، شورا است. 

2ـ  دموكراسى 
ــى تبيين مى كنيم.  ــى را در لغت و اصطالح جامعه شناس  در اين فصل ابتدا واژه دموكراس
ــبهه  ــام وگونه هاى آن را در اين علم به طور خالصه توصيف نموده و آنگاه ش ــپس اقس س

روشنفكران را در اين عرصه تقرير مى نمائيم. 

1ـ2ـ واژه شناسى
ــى واژه اى يونانى است كه در قرن شانزدهم از زبان فرانسوى وارد زبان انگليسى  دموكراس
ــت2 كه از تركيب دو واژه «دموس ــى در لغت به معناى حكومت مردم اس ــد. دموكراس ش

ــت  ــردم و «كراتئينKratein» به معناى حكومت كردن به دس ــه معناى م Demos» ب
مى آيد.3 

2ـ2ـ معناشناسى
دانشمندان فلسفه سياسىـ  على رغم تالش فراوانـ  به تعريف جامع و مانعى از دموكراسى 
دست نيافته اند. به عبارت ديگر دموكراسى ذات و جنس و فصل ندارد تا بتوان براى آن يك 
ــوع خود داراى تطور تاريخى  ــى را لحاظ كرد. و در حقيقت اين اصطالح در ن ــف جامع تعري
ــت كه برخى از آنها  ــد؛ لذا از آنجا كه اين واژه ذات ندارد، داراى معانى متفاوتى اس مى باش

1.  قلمداران، حكومت در اسالم،60؛ امامت در پرتو كتاب وسنت: www.cloob.com ؛ بازرگان، مقاله بيعت 
(www. islahweb. org) .و رأى اكثريت

.87 oxford 2.  فرهنگ زبان
3.  قدردان قراملكى، پاسخ به شبهات كالمى، 109 به نقل از دانشنامه سياسى1572.
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ــرح ذيل مى باشد: مشاركت مردم در انتخاب حاكم، حكومت تمام و يا اكثر مردم1 و يا  به ش
حكومت مردم، به دست مردم و براى مردم،2 برابرى فرصتها براى افراد يك جامعه به منظور 

برخوردارى از ازآدى ها و ارزش هاى اجتماعى. 
ــد مى ورزند اصالت و  ــنفكران بر آن تأكي ــى وجود دارد و روش ــر اصلى كه در دموكراس  عنص
محوريت مشاركت مردم در حكومت است ـ در مقابل نظام استبدادى ـ به گونه اى كه اساسًا 
تمام خواسته هاى حكومت و دين بايد در خدمت مردم باشد، سلسله مراتب قدرت فرو مى پاشد، 
نظام هاى بسته باز مى شوند و فشارتوده هاى مردم نيروى محركه اصلى تحول اجتماعى است. 
ــى را نظامى سياسى قلمداد مى كنند كه بيش از همه نظام ها قادر به  به طور كلى دموكراس
ــى، حمايت از آزادى، دفاع از منافع عمومى، برآوردن نيازهاى شهروندان  تأمين برابرى سياس
ــى در مفهوم خود بيان گر اين آرمان است كه  ــد اخالقى افراد است.3 دموكراس ــبرد رش و پيش
ــد، بايد با نظر كليه افراد  ــر اجتماعى به عنوان يك مجموعه اثر مى گذارن ــى كه ب تصميم هاي
ــوند. هم چنين، كليه اعضا بايد از حق برابر براى شركت در تصميم گيرى  آن اجتماع گرفته ش

برخوردار باشند. 
در واقع وجود دموكراسى مستلزم دو اصل كلّى است:

الف) نظارت همگانى بر تصميم گيرى جمعى؛ 
ب) داشتن حق برابر در اِعمال اين نظارت. 

ــتر تحقق يابد، آن اجتماع  هر اندازه كه اين دو اصل در تصميم گيرى هاى يك اجتماع بيش
دموكراتيك تر خواهد شد.4  

به تعبير برخى، امروزه در پرتو اين فرآيند و تحول اجتماعى در 63 درصد كشورهاى جهان 
شاهد اين انتقال قدرت از رأس هرم به پايين هستيم.5 

ــبهات كالمى،109به نقل از دانشنامه  ــى،9؛ قدردان قراملكى، پاسخ به ش ــم بر دموكراس 1.  زكريا، اولويت ليبراليس
سياسى1572.

2.  آشورى، دانشنامه سياسى، 88.
3.  گيدنز، جامعه شناسى،610.

4.  ديويد بيتهام و كوين بويل، 17به نقل از مقاله دموكراسى يامردم ساالرى.
5.  زكريا، اولويت ليبراليسم بر دموكراسى،10.
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البته دموكراسى خود اقسامى دارد1 و با توجه به آن، معنايى سيال پيدا خواهد كرد كه بيانگر 
عدم وجود تلقى بسيط و يكسان از دموكراسى است لذا نمى توان تعريف جامعى را ارائه نمود؛ 

بلكه به انواع آن بستگى داردكه در جاى خودش خواهد آمد. 

3ـ2ـ خاستگاه دموكراسى
ــنا بوده اند، به گونه اى كه حتى  ــى از روزگار قديم با انديشه دموكراسى آش نظام هاى سياس
ــيوه انتخابى گزينش مى شدند. در قرون چهارم و پنجم قبل از  ــاى برخى از قبايل با ش رؤس
ميالد اين انديشه در يونان باستان ـ به ويژه در آتن ـ به صورت دموكراسى مستقيم تحقق 
داشته است؛ مردم آتن به طور مستقيم در قانونگذارى، سياست گذارى، قضاوت و شوراهاى 
اجرايى دخالت مى نمودند، به گونه اى كه برخى، دولت شهرهاى يونان را نخستين خاستگاه 
ــى و حكومت توأم با مشاركت مستقيم مردم دانسته اند؛ گرچه اين سيستم  مفهوم دموكراس
حكومتى دوام چندانى نيافت و فيلسوفان بزرگى چون ارسطو و افالطون از آن انتقاد كردند،2  

وحكومت حكيمان و جمهورى را بر دموكراسى ترجيح دادند.3 
ــم  ــى به چش ــش از پيدايش دوره امپراطورى ـ ابعادى از دموكراس ــورى روم ـ پي در جمه
ــكل نوين نمايندگى،4 همراه با پيدايش  مى خورد. در اروپاى غربى، اين نظام حكومتى با ش
دولت در قرن شانزدهم ظهور يافت. در انگلستان، با انقالب 1688م عقيده به اينكه سلطنت 

يك «حق الهى» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برترى يافت. 
ــى اياالت  ــالب 1776م مبتنى بر اصول قرارداد اجتماعى، و نيز قانون اساس ــكا، انق در آمري
ــتران و پيش برندگان تفكر دموكراسى بوده اند. انقالب  متحده (1787م) از ديگر زمينه گس
كبير فرانسه (1789م) نيز نقطه عطف بزرگ در تاريخ پيروزى دموكراسى است كه شعارهاى 

اساسى اين دوره، آزادى، برابرى و برادرى بود.5

1.  ديويد هلد در كتاب  مدلهاى  دموكراسى  از نه  نوع  دموكراسى  نام  مى برد. تهران، نشر روشنگران، 1369. 
2.  عنايت،150؛ لطفى8/2.

3.  واعظى،216.
4.  پارلمانى.

5.  عبدالحسين خسروپناه ـ سايت انديشه قم. 
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به هر حال، سرانجام تا نيمه هاى قرن نوزدهم، اكثر كشورهاى غربى نهادهاى دموكراسى را 
پذيرا شدند. با اين وصف تا اوايل قرن بيستم، عده زيادى از شهروندان از مشاركت سياسى 

محروم بودند؛ در انگلستان كارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حّق رأى نداشتند. 
ــترش بعد فكرى و نظرى دموكراسى تأثير داشتند؛ مانند: جان  ــمندان فراوانى در گس دانش
ــتوارت ميل، جان ديويى، ويليام جيمز، هارولد  ــكيو، جان اس ــو، مونتس الك، ژان ژاك روس

السكى، ژوزف شومپيتر، آيزايابرلين و...1. 

4ـ2ـ پيشينه شبهه تعارض دموكراسى و امامت شيعى
 پيشينه نظريه دموكراسى در تعيين امام به حدود يك قرن پيش مربوط مى شود. روشنفكرانى 
از اهل سنت مانند احمد امين مصرى نظريه شيعه در باب امامت را با دموكراسى متعارض 
انگاشته اند؛2 و عّده قليلى از تجديد نظر طلبان و روشنفكران در جامعه شيعى اين نظريه را 
عالوه بر انطباق بر مواردى از قبيل تصميم گيرى هايى در اداره امور مدنى، اين نظريه را بر 
امامت الهى نيز منطبق كرده و تبيين نمودند كه نظام امامت اساساً با دموكراسى در تعارض 

مى باشد. بعيد نيست كه روشنفكران درون مذهب نيز اين شبهه را از آنان گرفته باشند.3 

5ـ2ـ گونه هاى دموكراسى
ــتقيم4 و  ــاركت مردم به مس ــارات و مالكات مختلف؛ مانند نحوه مش ــى به اعتب دموكراس
ــيك و معاصر، و به لحاظ هدف به ليبرال،  ــيرتاريخى به كالس ــتقيم، و به لحاظ س غير مس

سوسياليستى و روش يا ارزش تقسيم مى شود.5 
در اين بخش تنها به برخى از اقسام مهم دموكراسى به طور خالصه اشاره مى كنيم:

1.  اسد عليزاده، مقاله دموكراسى يا مردم ساالرى 126 به نقل از درآمدى برمكاتب و انديشه هاى معاصر271ـ273.
2.  احمدامين مصرى، 655.

3.  قدردان قراملكى، پاسخ به شبهات كالمى، 108.
4.   در اين قسم حق اتخاذ تصميم هاى  سياسى مستقيمًا بوسيله شهروندان برمبناى  قاعده اكثريت اعمال مى شود نه 

اينكه از طريق نمايندگان اعمال شود. (درس هايى از مكتب اسالم ش324ص67.ـ   مهدى پيشوائى). 
5.  اسد عليزاده، مجله مبلغان، 127به نقل از درآمدى برمكاتب و انديشه هاى معاصر270تا 285.
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1ـ5ـ2ـ دموكراسى به عنوان ارزش و روش
 در يك تقسيم، به لحاظى دموكراسى به مثابه ارزش و روش تقسيم مى شود. در دموكراسى 
به مثابه ارزش دموكراسى به عنوان يك مكتب و ايدئولوژى مطرح است. يك سرى اصول 
و مبانى فكرى ارزشى آن را ايجاد مى كند. مالك حجيت در اين قسم از دموكراسى، اكثريت 
ــف از خير واقعى و  ــت و كاش ــتند؛ بدين معنا كه، انتخاب اكثريت يك ارزش اس مردم هس
مصلحت عمومى انگاشته شده؛ لذا مردم بايستى در اتخاذ نظر و اداره امور تابع اكثريت باشند. 
اما در دموكراسى به مثابه روش، به عنوان يك مكتب عمل نمى شود؛ بلكه انتخاب اكثريت 
ــت. اين نوع از  ــده اس ــاركت مردم تلقى ش صرفاً به عنوان يك روش براى حكومت و مش
دموكراسى را مى توان در عبارتى از سروش يافت. او در امكان جمع دموكراسى با دين بيان 

مى دارد: 
ــازماندهي  جامعه  به  نحوي  است  كه  بتواند همه   ــي  شيوه اي  از س دموكراس
ــد.  ــونت آميز پذيرا باش ــل  به  اقدامات  خش تحوالت  ضروري  را بدون  توس
ــي  مجموعه اي  از نهادها براي  به  حداقل  رساندن  خطاهاي  اداره   دموكراس
ــاركت  عامه  و تقليل  نقش  فرد در  ــاندن  مش جامعه  از طريق  به  حداكثر رس

اتخاذ تصميمات  است.1  
برخى قائلند كه تلقى از دموكراسى به عنوان يك روش صرف به روزگاران اخير بازمى گردد 
وگرنه در نگاه كالسيك2 به دموكراسى، آن را از سنجش ارزش و شيوه خاصى از زندگى با 
اصول و ارزش هاى ويژه آن قلمداد مى كردند. در تفسير كالسيك از دموكراسى ديگر آن را 
روشى در ميان ساير روش هاى اداره جامعه و نظم سياسى، قلمداد نمى كنند، بلكه دموكراسى 
ــى و  ــت كه اصول و مبانى فكرى و ارزش ــيوه  اى از زندگى اس گونه اى رفتار اجتماعى و ش

1.  سروش، فربه ترازايدئولوژى، 269.
2.  اين قسم كه همان نگاه قرن هجدهمى به دموكراسى است مالك و معيار در آن، خير و رفاه و خرسندى عمومى 
مردم است كه بر محور سود انگارى استوار است. و معتقدند همان طور كه مردم در امور اقتصادى بهترين داور 
منافع خويشند، درعالم سياست نيز داراى بهترين قدرت تشخيص در سنجش منافع مى باشند. بنابراين، رأى 
اكثريّت، منافع عمومى را در برخواهد داشت؛ زيرا نفع عمومى برآيند تشخيص هاى فردى و جزئى افراد مى شود 

(واعظى، انديشه حوزه، ش26ص 218). 
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اخالقى خاص، آن را ايجاد مى كند.1 
2ـ5ـ2ـ دموكراسى مستقيم و غيرمستقيم (پارلمانى) 

ــتقيمًا  در وضع  ــتقيم اين مدل حكومتى، عموم مردم به جز زنان و بردگان مس در روش مس
قوانين و سياستگذارى و امور اجرايى شركت مى كنند. مردم در امور اجرايى به نوبت عهده دار 

سمت ها مى شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب مى كردند. 
ــت كه مردم به طور  ــتقيم يا به اصطالح پارلمانى نوعى نظام حكومتى اس اما روش غيرمس
مستقيم تصميم نگرفته بلكه اداره امور از طريق نمايندگان و مسؤوالن منتخب در چارچوب 
حكومت قانون، نمايندگى منافع و ديدگاه هاى شهروندان را بر عهده دارند و در واقع وكيل 

و نائبان مردم محسوب مى شوند.2  
3ـ5ـ2ـ دموكراسى ليبرال

آنچه كه به عنوان مؤلفه ليبراليسم مى توان به آن اشاره كرد ـ و در حقيقت ركن اصلى اين 
ــت از فردگرايى كه حقوق انسان در مسائل مربوط به  ــكيل مى دهد ـ عبارت اس ايده را تش

زندگى مادى و خوراك و پوشاك و مسكن معنا پيدا مى كند. 
ــى  ــاً هرگونه ارزش ــه آزادى فردى در اين مكتب حرف اول را مى زند و اساس ــن معنا ك بدي
ــانى، انسانى و برادرى كه در مقابل اين اصل اساسى قرار گرفت،  مانند برابرى، كرامت نفس
مى بايست فدا شود. آنچه به عنوان هدف اصلى در ايدئولوژى ليبراليسم از آغاز پيدايش خود 

تلقى شده، مبارزه با قدرت مطلقه و استبدادى بوده است.3 
ــت كه به حقوق فرد و ساليق افراد  ــى در اين نوع حكومت تا جايى مطلوب اس قانون اساس

دست اندازى نكند. 
ــروع شد و مردم انگليس براى  ــتان در قرن هفدهم ش اين مدل از حكومت تقريباً از انگلس
ــتين بار طى مبارزاتى، حكومت استبدادى پادشاهى را درهم كوبيده و چنين حكومتى  نخس

را پايه گذارى كردند.4  

1.  واعظى، احمد، انديشه حوزه ش26ص 218.
2.  خسروپناه، سايت انديشه قم.

3.  بشيريه، درسهاى دموكراسى براى همه، صص  105ـ 138.
4.  اسد عليزاده، مجله مبلغان، 128.
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در اين  كه  يكي  از اهداف  و مؤلفه هاي  ليبراليسم  دموكراسي  و مقابله  با استبداد بود، نبايد شك  
كرد. اما اين  مسألِه به  آن  معنا نيست  كه  ليبراليسم  مبنا و اساس  دموكراسي  باشد. دموكراسي  
ــتان  گره  خورده  بود، و  ــاركت  مردم  و حكومت  مردم  بر مردم  در يونان  باس ابتدا با مفهوم  مش
سپس  در قرن  نوزدهم  بر مفهوم  قانون  گرايي  متمركز شد هر چند امروزه  محور دموكراسي  
آزادي  تلقي  مي شود و دموكراسي  در بستر ليبراليسم  رشد كرده  است، ولي  از نظر منطقي  نه  

هر حكومت  دموكراتيكي  به  شكل  الزامي  ليبرال  است، و نه  هر حكومت  ليبرالي  دموكرات.1
2ـ دموكراسى سوسياليستى 4ـ 5ـ 

اين قسم از دموكراسى بخالف قسم سابق بر اصل برابرى و حقوق اقتصادى تكيه مى كند؛ 
لذا حكومت مى بايست براى برابرى حقوق اقتصادى مردم نهايت تالش خود را بكند.2 اين 
نوع دموكراسى بر خالف دموكراسى ليبرال، نگران تأثير نامطلوب نابرابرى هاى اقتصادى، بر 
برابرى سياسى است، و به همين جهت بر دخالت جّدى دولت در امور اقتصادى تأكيد دارد، 
و بيش از آنكه بر آزادى تأكيد كند، طرفدار برابرى است، و به توزيع عادالنه ثروت توجه دارد. 
پس از جنگ جهانى اول، اين انديشه در روسيه و پس از پايان جنگ جهانى دوم در اروپاى 
ــرقى، چين و ويتنام شمالى و برخى كشورهاى غربى نفوذ كرد. و امروز به دليل متالشى  ش

شدن اين انديشه در كشور روسيه، غالب كشورها از آن رويگردان شده اند.3  

6ـ2ـ تبيين شبهه تعارض امامت و نظريه دموكراسى
ــنفكران با تكيه بر اصل دموكراسى و مردم ساالرى،  برخى از مدعيان نظريه پردازى و روش
ــته و بيان كرده اند كه همه مردم در  حكومت و خالفت بعد از پيامبر اكرم را حق مردم دانس
حكمرانى حكومت حق انتخاب دارند؛ و در حقيقت آنان هستند كه حق هرگونه تصميم گيرى 
و ارائه نظر را در شؤون حكومتى دارا مى باشند.4 بنابراين، آزادى و دموكراسى ايجاب مى كند 

ــنجى دين و دموكراسى به نقل از نور بر تو بوبيو، ليبراليسم  و دموكراسى،  ــبت س 1.  صادق حقيقت، مقاله نس
تهران، نشر چشمه، 1376، ص  15. 

2.  قدردان قراملكى، پاسخ به شبهات كالمى،111.
3.  اسد عليزاده، مجله مبلغان، 129.

4.  صالحى نجف آبادى، حكومت صالحان،200؛ قلمداران، حكومت در اسالم، 121/1.
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ــند؛ و آزادى با اعتقاد به نص  كه مردم در انتخاب رهبر و حكمران و نوع حكومت آزاد باش
ناسازگارى دارد. 

نكته مهمى كه در عبارات اين دسته از شبهه افكنان وجود دارد، مبتنى نمودن مشروعيتـ  
نه مقبوليتـ  حكومت امام بر قبول مردم است.1 بنابراين، حتى آنها در انتخاب امام و خليفه 
ــلمانان نقش بسزايى دارند. اين مردم هستند كه حق انتخاب داشته و امام خود را  و رهبر مس
تعيين مى كنند؛ لذا رأى و احراز اكثرّيت نسبى آراء مبدأ مشروعيت قدرت سياسى تلقى مى شود؛ 

و همه آحاد مردم به يك اندازه تأثيرگذار در انتخاب قدرت سياسى حاكم خواهند بود. 
ــت در نزد مردم  ــروعيت خالفتش مى بايس به عبارت ديگر، امام و خليفه پيامبر براى مش
مقبوليت داشته باشد؛ لذا اين مردم هستند كه با مشورت خويش بايد امام خودشان را انتخاب 

كنند، نه اينكه فردى مستبدانه شخصى را براى خالفت منصوب نمايد.2 
ــه، آن است كه بر اساس دموكراسىـ  چه به مثابه ارزش و چه  نكته  قابل توجه در اين انديش
روش، نظارت و مشاركت همگانى مردم سبب مى شود كه خطاهاى حكومت به حداقل برسد. 
ــاس هر قانونى كه مردم به آن رأى دهند، و يا حاكمى كه مردم انتخاب نمايند،  بر اين اس
مشروعيت پيدا مى كند؛ يعنى تنها مالك مشروعيت افراد و قوانين، انتخاب مردم است. آنچه 
به عنوان خاستگاه اين نظريه مى توان ارائه نمود اين است كه نظريه مردم ساالرى و كوشش 
در راستاى جمع كردن بين دين و دموكراسى به خاطر رويارويى سنت با اصل مدرنيته بوده 
كه در دنياى كنونى حرف اول را مى زند؛ لذا اين عده خواسته اند به خاطر پايبندى به مبانى 
خود در جامعه شناسى، الهى بودن تعيين امام كه تفكرى اصيل در متون دينى است را مورد 

انتقاد قرار دهند. 
برخى ديگرگرچه تاحدودى نظريه تشيع(تنصيص و وصيت) را در اين زمينه تبيين نموده اند، 

ــت و حكومت،151؛  ــه، ش4ص172؛ حائرى، مهدى،حكم ــانى، فصلنامه نهج البالغ ــظ زاده خراس 1.  واع
بازرگان، شورا و بيعت، ص 98 ؛ حسينى طباطبائى،5؛ مجله انديشه حوزه شماره 26ص230.

2.  برخى از كلمات تجديد نظر طلبان و مدعيان اين نظريه:
ــالمى خارقانى، ص290)  ــلمين است»(ميراس       «انتخاب اولوا األمر... . از حتميات تغييرناپذيرعموم مس
ــالمى يك اصل قطعى اســت و اگرحكومتى فاقد اين اصل بود، شرعى  ــورت در حكومت اس «اصل مش
ــد!»(حجتى كرمانى، ماهنامه گزارش، ش99ص15 ـ «حقانيت حكومت اسالمى آن گاه مسجل  نمى باش

مى شود كه مردم با آن بيعت كرده باشند» (بازرگان، عبدالعلى، شورا و بيعت، ص98. 
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ــرح كرده اند.1 يكى از  ــت، مط ــورا كه حق مردم اس ــن آن را به عنوان تكميل نظريه ش لك
ــخنرانى خويش در دانشگاه سوربن  ــى در س ــردمداران نظريه تعارض امامت و دموكراس س
پاريس، آن دو را ناسازگار معرفى نمود.2 ديگرى با توجه به تفكر جامعه شناختى خويش نقش 
ــت و اقتصاد و رهبرى انقالبى  امامت را به عنوان حضورى فعال در عرصه اجتماع و سياس
ــى مى كند3 و از مقام الهى و ماورايى آن هرگز صحبتى به عمل نمى آورد؛ لذا مبتال به  معرف

چنين شبهه اى نيز شده است. 
ــورت  ــت كه بايد با مش يكى ديگر از مدعيان اين نظريه مى گويد: «خالفت حق عموم اس

مسلمين به شخصى كه اليق اين كاراست واگذارشود».4 
همو در جاى ديگرى مى گويد: « بحث در چگونگى استقرار نظام امامت و واليت است... اين 

امر جز از كانال شورا و بيعت مشروعيت و مقبوليت پيدا نخواهدكرد.»5 
ــته و خالفت و حكومت را نه از آن امام و نه از آن  همچنين در جاى ديگر پا را فراتر گذاش

خدا و بلكه حق امت مى داند كه مى بايست به انتخاب خودشان صورت پذيرد.6 
 براى آگاهى خوانندگان به برخى ديگر از اينگونه تفكرات، اشاره مى شود : 

ـ با مشورت و رأى عموم بايد رئيس و رهبر حكومت انتخاب شود... قرآن 
ــه لزوم آن را در غياب پيامبر نيز  ــروعيت حكومت بلك كريم از اين راه مش

مى رساند.7 
ـ اختيار امر حكومت بعد از پيغمبر حتى در دست پيغمبر هم نيست؛ بلكه 

ــت پيامبراكرم براى تعيين خليفه،  ــلمين بعد از رحل ــت اهللا صالحى نجف آبادى مى گويد: هرچند مس 1.  نعم
ــكيل شورا داشته اند؛ اما ضرورى و اصلح بوده اصل وصيت را هم در اجراى اصل شورا رعايت  حق تش

مى كردند... وصيت تكميل كننده شورا است. (صالحى نجف آبادى، حكومت صالحان، ص200)
2.  سايت سروش، سخنرانى مورخه 1384/6/3با عنوان تشيع  و چالش مردم ساالرى.

3.  شريعتى، مجموعه آثار347/19 و36/7؛ امت و امامت 75و163.
4.  بازرگان، شورا و بيعت، ص98.

5.  همان 18.
6.  بازرگان، خدا وآخرت هدف بعثت انبياء46.

7.  حسينى طباطبائى، حكومت دينى و حكومت مردمى، 5.
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در اختيار مردم است كه هركس را بخواهند برگزينند.1 
ـ اختيار و انتخاب امام حق خاص امت است.2 

ـ اصل مسأله خالفت بر طبق كتاب و سنت مبنى بر مشورت و انتخاب است!3
ـ آراى عمومى و بيعت مردم منشأ مشروعيت حكومت است و مقام رهبر سياسى 
پيامبراكرم نخست از طريق انتخاب و بيعت مردم به وقوع پيوسته و سپس اين 

بيعت عمومى از سوى خداوند توشيح و مورد رضايت قرار گرفته است.4 
ــنفكران مشتبه شده اين است كه مانند  ــته از روش البته ناگفته نماند كه آنچه براى اين دس
اهل سنت توهم نموده اند كه امامت به معناى حكومت ظاهرى و سياسى است كه مردم در 

عينيت بخشى به آن سهم دارند؛ لذا برخى از آنها به اين مطلب تصريح نموده اند:
ــالم موضوع امامت جز تصدى شغل  ــريف اس ـ در دين حنيف و مذهب ش

حكومت و زمامدارى امور سياسى و اجتماعى امت نيست.5 
ـ امامت كه همان زمامدارى و تمشيت امور سياسى ملت اسالمى است.6 

ــر  ــنى كه چند قرن ادامه يافته بر س ــيعه و س برخى ديگر گفته اند: نزاع ش
حكومت بوده است.7 

ــت مقوله امامت را از  ــته از تجديد نظر طلبان مى بايس ـ بنابراين، اين دس
ــود، در  ــبهه در جامعه دينى نش مقوله حكومت تفكيك نمايند تا موجب ش
ــنفكران در اين عرصه  ــى كه اين مطلب از ظاهر عبارت برخى از روش حال

بر مى آيد.8 

1.  قلمداران، حكومت در اسالم، 129:1.
2.  همان،128/1.
3.  همان،121/1.

4.  حائرى، حكمت و حكومت، 153.
5.  قلمداران، حكومت در اسالم،52/1.

6.  همان،51/1.
7.  حسينى طباطبايى، حكومت دينى و حكومت مردمى،2.

ــد، هم بايد  ــته باش ــروعيت داش ــالمى هم بايد مش 8.  عبدالعلى بازرگان مى گويد: يك رهبر و زمامدار اس
مقبوليت. (شورا و بيعت ص98) 
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برخى از افراد در تبيين تعارض اين نظريه بيان نموده اند كه امامت در جاى خود مقامى  تنها 
معنوى است؛ اما در امور سياسى و اجتماعى و مسائل مربوط به حوزه زندگى مردم در جامعه 

نياز به دموكراسى مى باشد؛ لذا از اين حيث بين امامت و دموكراسى تعارض مى باشد.1 
ــراد دوران امامت را محدود به زمان و دوره خاصى از تحول اجتماعى  ــى برخى از اين اف حت
دانسته و تبيين نموده اند كه در هنگام شكوفايى عقل و علم بشر و ايجاد يك نظام انقالبى 
سياسى ديگر، نياز به امام  نمى باشد. در حقيقت امامت يك رژيم انقالبى است كه مربوط 
به انتقال يك جامعه عقب مانده منحط، به جامعه داراى رشد فرهنگى و اعتقادى و سياسى 
مى باشد؛ و پس از آن خود جامعه مى تواند بر اساس بيعت، دموكراسى و شورا رشد پيدا كند.2 

7ـ2ـ بررسى نظريه شورا 
آنچه از مطالعه اين دو نظريه در اهل سنت و روشنفكران و دگرانديشان به دست مى آيد اين 
است كه شورا و دموكراسى عالوه بر اينكه در مواردى باهم تفاوت دارند، در نقطه اى باهم 
مشترك هستند. و آن اين كه هر دو با نظريه اماميه در تعيين امام (نص الهى)، در تعارض 
ــت؛ لذا در اين بخش، چون رويكرد مقاله به نقد درون دينى بر مى گردد  و تهافت كامل اس
مى بايست ابتدا خالصه اى از جايگاه امامت شيعى را به عنوان نقد فراگير نسبت به آن نقطه 

مشترك تبيين نمود و سپس هركدام از اين دو نظريه را مستقًال نقد كرد: 
1ـ7ـ2ـ شناخت و جايگاه امامت شيعى

ــخن در باب جايگاه امامت و شناخت اين مقام الهى در آيات و روايات، بسيار فراتر از آن  س
است كه بتوان در يك بخش از مقاله بدان پرداخت و اين بحث مجال وسيعى را مى طلبد؛ 
لكن چون نقد و بررسى نظريه شورا و دموكراسى بدان مرتبط است خالصه اى از آن بايستى 

تبيين شود. 
در انديشه اماميه، امامت به مثابه حكومت نيست؛ بلكه حكومت شأنى از شؤون امامت است. 

ــود. (فصلنامه  ــان نمى ش ــم بيعت نكرده اند فرمان اوگردنگيرش ــانى: تا مردم با حاك ــظ زاده خراس محمدواع
نهج  البالغه ص172)

(www. kadivar. Com) 1.  حاتم قادرى در مناظره با كديور
2.  شريعتى، مجموعه آثار، 44/14.
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امام داراى واليت كليه الهيه بر تمام عالم است؛ و مردم را هدايت مى كند، و به عنوان ركن 
زمين است كه بدون او عالم در جاى خود استقرار نمى يابد.1 در روايات هم وارد شده كه َمَثل 
امام به منزله كعبه است كه مردم به سمت آن مى روند، نه اينكه كعبه به دنبال مردم برود.2 
ــت. و اين مردم  ــمت امام نيامدند امامت او پابرجاس ــت. و اگر مردم به س امام هم، چنين اس

هستند كه ضرر كرده اند و خسران و شقاوت ابدى را براى خود اختيار نموده اند. 
ــمانى،3 واسطه فيض الهى بين خدا و مردم  ــى و آس در نگاه اماميه، امام داراى مقامى قدس
ــين خداى متعال در بين مردم  ــت. و امام در حقيقت جانش ــت. امامت منصبى الهى اس اس
ــد،4 و نقش پيامبرگونه دارد، و رسالت وى مانند رسالت انبياء تلقى مى گردد. لذا امام  مى باش
ــودن مقام عصمت به جهت اينكه امرى  ــت ـ از باب قاعده لطف5 و همچنين داراب مى بايس
باطنى و مخفى است كه تنها خدا از آن آگاه است و چون امام جانشين خداوند است ـ از ناحيه 
خداى متعال منصوب شود. از همين رو، شاخصه نظريه اماميه بر نص و نصب پايدار مى باشد. 
ــن مى شود كه امامت از اصول و اركانى است كه دين اسالم برآن  با توجه به اين بيان روش
ــت و اساس اسالم و رأس آن محسوب مى شود،6 به گونه اى كه شناخت صحيح  مبتنى اس
ــت. شناخت امام در انديشه تشيع همان شناخت  ــائل معارف دين بر آن مترتب اس تمام مس
خداى متعال معرفى شده7 به گونه اى كه عدم شناخت امام  با كفر و جهالت قبل از اسالم 
برابر شده است.8 همچنين امام داراى واليت مطلقه الهيه (تكوينى وتشريعى) و داراى تمامى 
شؤون پيامبر از قبيل عصمت و مرجعيت علمى و دينى مى باشد. خالصه مطلب آنكه حضرت 

1.  صفار قمى، بصائر الدرجات،488/1.
2.  خزاز قمى، كفاية األثر، 199؛ طبرى، المسترشد، 675؛ سيدبن طاووس به نقل از اسدالغابة،31/4.

3.  كلينى، الكافى،179/1.
4.  كلينى، الكافى،198/1؛ نعمانى، الغيبة، 218.

5.  قاعده لطف آن است كه خدا مى بايست هرآنچه كه موجب قرب بندگان به خدا مى شود و يا باعث دورى 
ــاند كه بخاطر اين قاعده عقلى خداى متعال براى تحقق هدفش  ــود را به گوش انسانها برس از خدا مى ش
مى بايست امام را معين نمايد. (عالمه حلى ، باب حادى عشرص8؛ فاضل مقداد، ارشادالطالبين ص279)

6.  كلينى، الكافى،198/1؛ صدوق، االمالى،674؛ طبرسى،االحتجاج،434/2.
7.  صدوق، االمالى،9/1.

8.   كلينى، الكافى، 371:1.
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ثامن الحج على بن موسى الرضا فرمودند:
ــد كه   «مگر مردم  مقام  و منزلت  امامت  را در ميان  امت  مي دانند تا روا باش
اختيار و انتخاب  به  ايشان  واگذار شود؟! همانا امامت ، قدرش  واالتر و شأنش  
بزرگ تر و منزلتش  عالي تر و مكانتش  منيع تر و عمقش  گودتر از آن  است  
كه  مردم  با عقل  خود به  آن  رسند يا به  آرائشان ، آن  را دريابند يا به  انتخاب  

خود امامي  منصوب  كنند».1  
همچنين آن حضرت در فراز ديگرى مى فرمايند:

ــمندان و اديبان و خطبا و عقول متفكرين جمع شوند تا  «اگر تمامى  دانش
بخواهند مقام امامت را بفهمند و به حقيقت آن پى ببرند هرگز به اين مهّم 

دست نخواهند يافت».2 
ــاً بحث از طرق تعيين امام در كتب كالمى، بحثى  ــود كه اساس ــن مى ش با اين بيان روش
ــت؛ زيرا در انديشه اماميه، خداست كه امام را تعيين مى كند نه انسان؛ لذا اين  ــامحى اس تس
بحث كامًال جدلى مى باشد، بر خالف اهل سنت كه بحث مقام و منزلت امامت در نظر آنان 
در حقيقت به يك منصب اجتماعى و بشرى برمى گردد كه به تصريح علماى ايشان از فروع 
دين بوده3 و خليفه در حقيقت نقش حاكم را برعهده دارد. ابن خلدون مى نويسد: «امامت، از 
ــت كه به ديدگاه خود امت وانهاده شده است، هر كس را تعيين كردند،  مصالح همگانى اس

او پيشوا خواهد بود».4 
اين در حالى است كه حتى ابن تيميه مى نويسد: «يجب أن يعرف أن والية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين وال للدنيا إال بها».5  باتوجه به اين عبارت آيا مى توان 

گفت امامت يك منصب عادى است؟!

1.  كلينى ، الكافى،199/1.
2.  همان، 201/1.

3.  تفتازانى، شرح المقاصد، 232/5.
4.  ابن خلدون، 196.

5.  حّرانى، ابن تيميه، السياسة الشرعيه،168/1.
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2ـ7ـ2ـ بررسى شورا و مستندات آن نزد اهل سنت 
ــورت دركارها ارجى ويژه  ــاوره مخالف نمى باشد بلكه بر مش ــالم با مشورت و مش آيين اس
ــريفه، مشورت را در شمار فضائل اخالقى و روحّيات  مى نهد و آيات قرآن كريم و روايات ش
ــت كه مربوط به مشكالت  ــت.1  لكن اين اهميت ويژه اوًال، در مواردى اس معنوى آورده اس
ــد كه ائمه دستور به مشاوره داده اند؛ و ثانيًا  ــان ها مى باش فردىـ  اجتماعى و اقتصادى ـ انس
ــت كه در مسائل و مشكالت نبايد انسان خود رأى و مستبدانه عمل  منظور روايات اين اس

كند؛ بلكه براى پيشرفت در كارها بايستى با افراد خبره مشورت نمايد. 
همچنين افرادى كه مورد مشورت قرار مى گيرند، به دستور روايات، مى بايست افرادى عاقل، 
ــورت تنها در مسائل بشرى و  ــند.2 بنابراين، مورد مش پرهيزكار، با ورع و خيرخواه مردم باش
ــؤون آن مربوط به خداى متعال  ــد، نه در امورى كه ش ــكالت فردى در جامعه مى باش مش

مى باشد، و از جانب او دستور و نصى رسيده باشد. 
بنابراين، در مسأله امامت الهى، قاعده مشورت وجود ندارد؛ بلكه مى بايست خود خداى متعال 
مستقيماً در اين امر مهم نّصى بفرمايد. از طرفى، بنابر سخنان علماى اهل سنت نيز، مشورت 

در جايى كه نصى در كار باشد جايز نمى باشد.3 و امامت هم از اين قاعده مستثنى نيست. 
ــر را مورد نقد قرار داده و مردود  ــورا در مورد ابوبك در همان زمان نيز اميرالمؤمنين اصل ش

اعالم نمودند كه برخى از عبارات را حضرتش را در اينجا مى آوريم: 
«فان كنت بالشورى ملكت أمورهم؛ فكيف بهذا و المشيرون غيّب»؛ 

ــت گرفته اى، چگونه  ــورا زمام امور مردم را به دس ــطه ش «تو اگر به واس
ــور و مشورت (بنى هاشم و بزرگان اصحاب)  ــود در حالى كه اهل ش مى ش

غائب بوده اند؟!»4 

ــِمْعُت أَبَا َعْبِداهللاِ ، يَُقوُل:  «اْستَِشِر  ــَلْيَماَن بِْن َخالٍِد، قَاَل: َس 1.  حّرعاملى، 42:12و43و44. مانند روايت: ُس
ٌة فِى  ــدَ َُّه َال يَْأُمُر إِالَّ بَِخْيٍر َو إِيَّاَك َو الِْخَالَف؛ فَِإنَّ ُمَخالََفَة الَْوِرِع الَْعاقِِل َمْفَس َجاِل الَْوِرَع؛ فَِإن ــَن الرِّ ــَل ِم الَْعاقِ

نْيَا». يِن َو الدُّ الدِّ
2.  حّر عاملى، وسايل الشيعه، 43/12.

3.  فخررازى، مفاتيح الغيب،409/9؛ زمخشرى، الكّشاف، 432/1.
4. ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه،184/1.
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حضرت در اين كالم هم به حجيت اصل شورا، و هم در تحقق چنين شورايى خدشه مى كنند: 
«فيا هللا و للشورى متى اعترض الريب في مع األول منهم حتى صرت 

أقرن إلى هذه النظائر»؛ 
«پناه بر خدا از اين شورا! كدام زمان بود كه در مقايسه من با نخستين آنان 
(ابوبكر) و برترى من شك و ترديد وجود داشته باشد، تا چه رسد به اين كه 

مرا برابر و همسنگ امثال آن ها (اعضاى شورا) قراردادند».1 
ــوراى عمر بن خطاب نيز فاقد ارزش و حجيت  ــت روشن مى شود كه ش با بياناتى كه گذش
ــت؛ زيرا وى آرزو داشت كه « اى كاش معاذ بن  ــت؛ و خود او نيز قائل به شورا نبوده اس اس
جبل زنده بود و او را خليفه خود قرار مى داد»!2  يا مى گويد: « اى كاش سالم مولى ابوحذيفه 
ــين خود قرار مى داد».3 بنابراين، عمر بن خطاب نيز به شورا عقيده اى  زنده بود و او را جانش
نداشت. اما اين كه انگيزه او از برپا نمودن شورا چه بوده؟! در روايات به آن اشاره شده است. 
از جمله: طرح مسأله شورا به جهت پيش گيرى از اقدام طرفداران اميرالمؤمنين براى بيعت 

با ايشان بوده است.4 
ــى و قرار دادهايى ميان  ــت كه در زد و بندهاى سياس همچنين برخى قرائن حاكى از آن اس
برخى از صحابه، قرار بر اين بود كه خالفت بعد از پيامبر اكرم را از آن خويش كنند و نگذارند 

به اهل بيت آن حضرت برسد. شاهد بر اين مدعا جريان اصحاب صحيفه ملعونه است.5 
يا به عنوان مثال در آخرين لحظات زندگانى ابوبكر، در زمانى كه مى خواست براى خالفت 
ــد. در اين لحظه كاتب ابوبكر؛ يعنى  ــد، لحظه اى بى هوش ش بعد از خودش وصيتى بنويس
عثمان بن عفان، بيم آن داشت كه مبادا وصيت ابوبكر ناتمام بماند، از اين رو از پيش خود 
ــر به هوش آمد، از عثمان  ــت. بعد از اين كه ابوبك ــام عمربن خطاب را براى خالفت نوش ن

1.  سيدرضى، نهج البالغه،49 ؛ طبرسى، االحتجاج،192/1؛ ابن ابى الحديد،شرح نهج البالغه،184/1.
2.  احمدبن حنبل، مسند،18/1؛ متقى هندى، كنزالعمال، 13/215؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق، 460/25.

3.  احمدبن حنبل، مسند20/1؛ ابن عبدالبر، االستيعاب،568/2؛ ابن سعد، طبقات الكبرى، 343/3.
4.  بخارى، صحيح، 25/8.

5.  اصحاب صحيفه گروهى از صحابه بودند كه در زمان حيات پيامبر اكرم  با خود عهد بستند كه بعد از پيامبر 
اكرم  تا زنده اند، نگذارند خالفت به دست اهل بيت  برسد لذا در صحيفه اى مفاد مذكور را نوشته وآن را 

در زير كعبه پنهان نمودند. سليم بن قيس، اسرار آل محمد ،589؛ طبرسى، االحتجاج،85/1. 
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ــخ داد كه: عمر بن خطاب را به عنوان جانشينت نوشتم و او هم  ــيد چه نوشته اى؟ پاس پرس
ــد كرد.1 چون عثمان در خالفت عمر نقش مهمى  را ايفا كرد، در عوض آن، قرار بر آن  تأيي
شد كه عمر نيز زمينه را براى خالفت عثمان فراهم سازد؛ لكن براى پيش گيرى از حوادث 
ــورا كه از  مترقبه كه ممكن بود از جانب طرفداران اميرالمؤمنين رخ دهد، آن را در قالب ش

قبل برنامه ريزى شده بود قرار داد. 
ــك خود را براى حجيت دادن به شورا در  ــنت مستمس ــد برخى از اهل س چنان كه بيان ش
انتخاب امام، ادله اى از قرآن و روايت قرار داده اند كه در اين جا آن را نقد و بررسى مى كنيم: 

 َوأَْمُرُهْم ُشورى  بَْيَنُهْم 1ـ2ـ7ـ2ـ بررسى آيه
براى پاسخ به ادعاى اهل سنت مبنى بر حجيت شورى به چند نكته مى توان اشاره كرد:

ــت مشورت كنند؛2 زيرا  ــؤون مردم اس ــتور مى دهد در كارهايى كه مربوط به ش 1ـ آيه، دس
ــت،3 و در امور مربوط به  فرموده «امرهم»، نه امر اهللا. درحالى كه امامت منصبى الهى اس
ــولُُه أَْمراً أَْن َيُكوَن  خدا به تصريح آيه َو ما كاَن لُِمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضي اهللاُ َو َرُس
لَُهُم الِْخَيَرُة ِمْن أَْمِرِهْم َو َمْن َيْعِص اهللاَ َو َرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضالًال ُمِبينا4 نمى توان اظهار 

نظر كرد. 
ــت يا با مردم؟ باز نمى توان به عموم آيه  ــك كنيم كه انتخاب امام با خداس 2ـ حتى اگر ش
ــك كرد؛ زيرا اين كه تعيين امام جزء كارهاى مردم باشد اول كالم است. چون فرض  تمس
ــت كه نمى دانيم امامت از شؤون مردم است يا از شؤون خدا؟ لذا استدالل به آيه در  اين اس
ــت، يا به عبارتى تمسك به  ــك به يك حكم در اثبات موضوع آن حكم اس اين زمينه، تمس

عام در شبهه مصداقيه مى باشد كه در كتب اصول فقه حكم به عدم جواز آن شده است.5 
3ـ دستور به مشاوره پيامبر با مردم به تصريح خود اهل سنت در امورى مانند جنگ و دفاع 
ــت. اما در احكام الهى مشورت كردن معنا ندارد. به عبارت ديگر مشورت در جايى است  اس

1.  ابن سعد، طبقات،200/3؛ طبرى، تاريخ،618/2؛ ابن عساكر، تاريخ مدينه دمشق،411/30
2.  سبحانى، سيماى عقايد شيعه، 202. 

3.  ابن حبان، الثقات،90/1؛ ابن اثير، الكامل،171/3 ذهبى، سير اعالم النبالء، 286/1.
4.  احزاب/36.

5. نائينى، فوائد األصول،538/2؛ مظفر، اصول الفقه،150/1.
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كه نصى نباشد.1 
ِْل َعَلي اهللا 2ـ2ـ7ـ2ـ بررسى آيه َوشاِوْرُهْم ِفي اَْألْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

براى پاسخ به اين آيه شريفه كه مستند شورا قرار گرفته به چند نكته مى توان اشاره نمود:
1ـ قطع داريم كه عموم آيه قرآن نسبت به حجيت شورى تخصيص خورده، و اال اگر شورا 
در تمامى امور حجت باشد، اساساً تشريع لغو خواهد بود؛ لذا برخى علماى اهل سنت نيز در 
ــورت را تنها در برخى امورـ چنان كه خواهد آمدـ  ــن زمينه ادعاى اجماع نموده اند؛ و مش اي
حجت مى دانند. بنابراين، متعلق مشورت مجمل مى شود، و هنگام اجمال در متعلق بايد بقدر 
متيقن اخذ نمود. و نمى توان در تمامى امور به مشورت تكيه نمود. لذا برخى مفسرين تبيين 

نموده اند كه «ال» در كلمه «األمر» مفيد استغراق نمى باشد تا شامل تمامى  مور باشد.2 
2ـ مشهور علما بر اين هستند كه در جايى كه دستور و نصى از جانب خداى متعال رسيده 

باشد، دليلى بر حجيت مشورت نمى باشد.3 
3ـ حتى در مواردى هم كه نصى نباشد، باز دليلى بر حجيت مشورت در همه چيز نمى باشد. لذا 
كعبى و عده زيادى از اهل سنت مى گويند: حجيت مشورت مربوط به مسائل جنگى و دفاعى 
مى باشد.4 در روايات اهل سنت هم بيان شده كه مشاوره پيامبر با اصحابش تنها در امور جنگى 
بوده است.5 شاهد اين مطلب هم آن كه آيه فوق در ذيل آيات مربوط به جنگ است كه موردش 

جنگ احد مى باشد6 و در تفاسير اهل سنت به آن اشاره شده است.7 
4ـ آيه، خطاب به حاكمى است كه رهبرى او در رتبه قبل پذيرفته شده كه خداوند او را فرمان 
ــورت تحقق يابد، با  مى دهد تا از آراى مردم بهره ببرد؛ اما اين كه اصل خالفت با همين مش
اين آيه نمى توان بر آن استدالل كرد. به تعبير ديگر استفاده از مشورت در امور پس از تحقق 

خالفت از ناحيه پروردگار است. 

1. قرطبى، الجامع ألحكام القرآن،37/16؛ عسكرى، معالم المدرستين،233/1.
2. فخر رازى، مفاتيح الغيب، 410/9.

3. همان؛ زمخشرى، الكشاف، 432/1، شوكانى،393/1.
4. همان، فخر رازى، مفاتيح الغيب، 410/9.

5. واقدى، المغازى، 580/2.
6. سند، محمد، اإلمامة اإللهية،150/1.

7. طبرى، تفسير،110/4؛ آلوسى، روح المعانى،38/2.
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ــتور خداى متعال به مشورت پيامبر با اصحاب به جهت دلگرمى، طيب نفس، تأليف  5ـ دس
قلوب جنگجويان، تربيت نفوس، تقويت روحيه و شخصيت دادن به آنان مى باشد، تا اصحاب 
خود را در امر جنگ سهيم و مسؤول بدانندـ  چنان كه عده اى از اهل سنت مطرح نموده اند،1 
نه به اين عنوان كه سنتى براى تمامى امور مسلمين بوده باشد. لذا با وجود اين احتمال، به 
ــتدالل در امر خالفت و  ــتدالل»، ديگر آيه صالحيت اس حكم «اذا جاء االحتمال بطل االس

امامت را ندارد. 
6ـ آن چه از آيه به دست مى آيد اين است كه مشورت، هيچ تكليفى براى پيامبر نمى آورد، 
و به گونه اى نيست كه نتيجه آن، الزام آور باشد؛2 بلكه حضرت آراء و انديشه هاى مختلف را 
بررسى مى كند و در نهايت آن چه به نظر خودشان مى آيد، انتخاب مى كند. به همين جهت 
خداوند در ادامه مى فرمايد: پس چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن. امام رضا  نيز 
ــول اهللا كان يستشير اصحابه ثم يعزم على مايريد».3  نيز نقل شده كه  مى فرمايد: «ان رس
اميرالمؤمنين  از ابن عباس مشورت خواستند، امام فرمودند: «اگر نظر من خالف نظر تو 

بود بايد از من اطاعت نمايى».4 
ــاب بى نياز بودند؛  ــورت با اصح ــنت، پيامبراكرم از مش همچنين به تصريح روايات اهل س
ــت.5 مؤيد  ــورت با اصحاب را خداى متعال به جهت رحمتى براى امت قرارداده اس بلكه مش
ــوراـ چنان كه گذشت ـ استفاده  اين مطلب هم آن كه از مجموع تعريف هاى لغوى كلمه ش
ــلطه اى در معناى وضعى و لغوى ماده «شور» اخذ نشده  ــودكه هيچ  نوع واليت و س مى ش
است.6  لذا در قصه بلقيس، قرآن بعد از مشورت او با قومش نقل مى كند كه قوم او به بلقيس 
ــورا و مشورت، الزام، سلطه و  ــاند كه در معناى ش گفتند: َو اْألَْمُر ِإلَْيِك؛7 و اين مى رس

1. فخر رازى، مفاتيح الغيب، 409/9؛ زمخشرى، الكشاف،475/1؛ طبرى، تفسير، 344/7.
2. عسكرى، معالم المدرستين،233/1 و240 ؛ رضوانى، شيعه شناسى، 471/1.

3. شيخ حرعاملى، وسايل الشيعه، 44/12.
4. مجلسى، بحاراالنوار،238/34.

ــى، روح المعانى،106/4؛ ابن ابى  ــيوطى، الدر المنثور،90/2؛ رازى، 409/9؛ ابن عدى،337/4؛ آلوس 5. س
حاتم،801:3.

6. سند، محمد، اإلمامة اإللهية،140/1.
7. نمل/33.
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واليت نهفته نشده است؛ يعنى مجّرد مشورت كردن و رأى دادن بر شخصى الزام آور نبوده و 
بر ديگران الزم نيست از فردى كه با مشاوره برگزيده شده، اطاعت نمايند و او هيچ واليتى 
ــود1. بنابراين، قرآن كريم به  ــول معرفى ش ــر احدى ندارد، مگر آن كه از جانب خدا و رس ب

صراحت بين اصل شورا و التزام به نتيجه شورا تفكيك و تمايز قائل است. 
ــودكه حتى اگر هم مشورت حجيت داشته باشد، در جايى  اين نكته نيز نبايد مغفول واقع ش
تحقق مى يابد كه يك مسؤول تاّم االختيار وجود داشته باشد كه نظرها را به دست آورد و به 
آن چه مفيد است عمل كند. تا آنكه مخاطِب فإذا عزمت قرار گيرد. اما اگر هنوز رئيسى 
ــت. همچنين آيه خطاب به پيامبر اكرم است و  ــد، آيه بر آن منطبق نيس ــته باش وجود نداش
درجايى است كه حكومت را قبل از اين دستور تشكيل داده است، نه اين كه هنوز حكومتى 
را تشكيل نداده باشد. همچنين اگر آيه شريفه اطالق داشته باشد مى بايست خود پيامبر هم 
در انتخاب خليفه بعد از خودشان با اصحاب مشورت مى نمودند و حال آنكه چنين نبوده است. 
همه اين ها نشان مى دهد كه آيه به مسأله امامت و حكومت يا نظير آن مربوط نمى شود، 

از اين رو هيچ يك از حاضران در سقيفه هم به آن استدالل نكردند. 2 
ــخى نقضى بر شبهات حول دو آيه مذكور  نكته قابل توجهى كه از آن مى توان به عنوان پاس
دانست، اين است كه هيچ كدام از خلفا براى اثبات خالفت خود به اين آيات تمسك ننمودند.3 
وَرى لِْلُمَهاِجِريَن َو اْألَنَْصاِر فَِإِن اْجتََمُعوا َعَلى َرُجٍل  ََّما الشُّ 3ـ2ـ7ـ2ـ بررسى روايت: إِن

ْوهُ إَِماماً َكاَن َذلَِك ِهللاِ ِرًضا.  َو َسمَّ
اين روايت مى گويد: «شورا تنها از آِن مهاجران و انصاراست، اگر اينان به طور اتفاق كسى 
ــنود است، و اگر كسى از فرمان آنان از روى  ــتند خداوند از اين امر راضى و خش را امام دانس

بدعت سرپيچى كند با او نبرد مى كنند...».4  
نكته اى كه در تمسك به اين روايت براى مستمسكين به شورا، مغفول مانده، اين است كه 
ــتى شأن صدور روايت را  ــت، و بايس اين روايت در نامه اميرالمؤمنين  به معاويه آمده اس

1. رضوانى، شيعه شناسى، 469/1.
2. سبحانى، سيماى عقايد شيعه،201.

3. حاتمى، مشروعيت حكومت در انديشه اسالمى، 347.
4. سيد رضى، نهج البالغه، نامه ششم، 367.
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مالحضه كرد و ديد كه اين روايت در چه فضايى صادر شده است. 
ــتن بر طريقيت شورا نبوده؛ چراكه در روايات  ــلماً مقصود اميرالمؤمنين، صحه گذاش مس
ــه طريقيت نص و وصايت  ــالم نموده اند؛1 و براى امامت خويش ب ــورا را مردود اع ديگر ش
تمسك نمودند.2 اين استدالل و پاسخ حضرت در نامه به معاويه و ناكثين بيعت، جدلى و مبنى 
بر مماشات و اسكات خصم است. به اين معناكه چون معاويه از بيعت با اميرالمؤمنين تخطى 
كرده بود، حضرت بر طبق مبناى معاويه و هم كيشان او كه شورا بود، با او احتجاج فرمودند، 
و عذري براي معاويه و طرفداران او در نپذيرفتن خالفت باقي نگذاشتند، و قبل از اين فراز 

از نامه فرمودند: 
«همان افرادى كه با خلفاى قبلى بيعت كردند، اينك با من بيعت نمودند؛ و 
وقتى تو و هم مسلكانت كه شورا را حجت مى دانيد و عقيده تان اين است 
كه خلفاى قبلى توسط شورا و توافق مهاجر و انصار انتخاب شدند، پس به 
ناچار بايستى با من بيعت كنى، و حكومت مرا قانونى و مشروع بدانى! زيرا 
شورا و مردم با من به عنوان خليفه مسلمين بيعت نمودند و طبق مبناى تو، 

هم اكنون من امام بر تو هستم و نبايد بر من قيام نمائى.» 3  
ــت و در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده  ــتدالل هاى جدلى، كامًال عقاليى اس اين گونه اس

است.4 

2ـ بررسى دموكراسى 8ـ 
 نقد شبهه تعارض دموكراسى و امامت را در چند پاسخ مستقل بيان مى داريم:
2ـ عدم تعارض ميان امامت و دموكراسى به خاطر تباين موضوع 1ـ 8ـ 

شبهه تعارض تعيين امام در انديشه اماميه با دموكراسى در حقيقت به تصّور روشنفكران از 
تعريف امام بر مى گردد؛ زيرا اين گونه افراد، چنان كه از گفتار و كلماتشان برمى آيد، امام را 

1. سيدرضى، خطبه سوم 48و503.
2. همان، خطبه دوم47.

3. خويى، منهاج البراعة، 196/18.
4. نجم/21.
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به معناى حاكم و رهبر سياسى و اجتماعى مردم انگاشته اند.1 لذا بيان كرده اند كه بايد رأى 
مردم در تعيين رهبرشان مؤثر باشد. 

ــرح نموده اند به تطبيق دادن  ــنفكران در باب امامت مط ــبهاتى كه روش در حقيقت تمام ش
ــى در حكومت هاى بشرى بر نظام امامت و خالفت الهى بر مى گردد. به  نظام فكرى سياس
اين معناكه چون هميشه اينان خواسته اند نظام فكرى شيعه اماميه را كامًال بر نظام فكرى 

حكومت هاى بشرى منطبق كنند، در ورطه چنين شبهاتى افتاده اند. 
اين در حالى است كه امامت اساساً عهد و منصبى الهى است كه به جعل الهى بر مى گردد؛ 
و در آيات قرآن2 به آن اشاره شده3 و تنها بايستى از ناحيه خدا انتخاب شود،4 و از مقوله عقد 

و يا ايقاع نيست تا مقبوليت جامعه يا حتى خود امام درآن شرط باشد. 
در روايات نيز اين امر به وضوح ديده مى شود؛ مانند قبيله بنى كالب، يا بنى عامر كه اسالم 
ــروط به انتقال حكومت وخالفت بعد از پيامبر به خودشان نمودند، كه  آوردن خويش را مش

پيامبر اكرم در پاسخ آنها فرمودند: «األمر هللا، يضعه حيث يشاء».5 
بنابراين، امامت در انديشه اماميه هيچ گاه به معناى حكومت ظاهرى تلقى نمى شود، برخالف 
ــد. پس نبايد بين امامت و  ــنت، كه امامت در نزد آنها به مثابه تئورى حكومت مى باش اهل س
حكومت خلط شود؛ بلكه امامت مقامى است بسيار فراتر از منصب حكومت.  به اين معنا كه امام 
داراى واليت مطلقه الهيه (تكوينى و تشريعى) و داراى تمامى شؤون پيامبر از قبيل عصمت 
و مرجعيت علمى و دينى مى باشد. لذا امام داراى اين مقام الهى است چه به حكومت برسد و 
چه نرسد، بخالف حكومت كه شأنى از شؤون امام است. به اين معنا كه ممكن است امام در 
عين اينكه امام بركل عالَم است لكن به جهت عللى به حكومت نرسد. و تالزمى بين امامت 

ــينى  ــماره 171و172؛ مصطفى حس ــانى، ش ــورا و بيعت، 13 و141؛ محمدواعظ زاده خراس 1.  بازرگان، ش
طباطبايى، حكومت دينى، و حكومت مردمى، 5.

2.  بقره/30؛ بقره/124؛ انبياء/73.
ــريفه وجعلناهم ائمة يهدون بامرناـ وجعلنامنهم ائمة يهدون بامرناـ انى جاعلك للناس  3.  در اين آيات ش

اماماـ انى جاعل فى االرض خليفة خداى متعال جعل مقام امامت رابه خودش نسبت داده نه مردم. 
4. ابن حبان، الثقات،90/1؛ ابن اثير، الكامل،171/3 ذهبى، سير أعالم النبالء،286/1.

ــوب، مناقب آل ابى طالب257/1؛ سهيلى، الروض األنف،39/4؛ ابن حجرعسقالنى، فتح  5. ابن شهرآش
البارى،52/1.
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و حكومت نيست. 
ــم مى باشند: يك قسم الهى وقسم ديگر بشرى. امامت مسأله اى  به عبارت ديگر امور دو قس
ــكيل مى دهند؛ لذا منفعت و  ــى را مردم تش ــت، در حالى كه عنصر اصلى دموكراس الهى اس

آزادى مردم معيار در آن مى باشد. 
ــن اين دو به وجود  ــاً تعارضى بي ــن موضوع هركدام با ديگرى فرق مى كند، و اساس بنابراي
نمى آيد؛ زيرا همان طوركه در كتب منطقى بيان شده، يكى از شرايط تعارض، وحدت موضوع 

است كه در اين مقام وجود ندارد و موضوع ها متباين مى باشند. 
ــى تعارض وجود دارد، در پاسخ  ــى بگويد ميان امامت و نظريه دموكراس 2ـ اگركس 2ـ 8ـ 

مى گوييم: 
ــت. در حقيقت نه تنها در  ــكالى متوجه اين گونه تعارض نيس اول، هيچ اش
ــى شبهه نيست، بلكه اساساً بايد بين  تعارض بين امامت و نظريه دموكراس
اين دو، تعارض باشد؛ زيرا همانگونه كه بيان شد، امامت، جانشينى خداوند و 
عهدى از جانب او مى باشد؛ لذا امام بايستى از ناحيه او مشخص شود، بخالف 
دموكراسى كه در امور بشرى و مردمى است؛ پس پذيرش مردمى نقشى در 

مشروعيت دهى و حقانيت بخشى به امامت ندارد. 
ــى و امامت را بپذيريم، در مقام  ــى اگر تعارض بين نظريه دموكراس دوم، حت
ترجيح و تقدم، قطعاً نصب و جعل الهى كه در انديشه اماميه است بر انتخاب 
امام از طريق مشورت كه در نظريه دموكراسى مطرح شده، مقدم است؛ چون 
ــان و صاحب اختيار اوست؛ پس حق واليت و  حق تعالى خالق و مالك انس
سلطه مشروع منحصر در خدا مى باشد، و در نتيجه او نيز بايد اين حق واليت 
و سلطه را به كسانى اعطاء نمايد تا تمام مخلوقات از آنها تبعيت كنند. در اين 
نظام الهى، انسان به مقتضاى مخلوق بودن و ممكن الخطا بودنش مى بايست 
تابع و مطيع محض جانشينان خداوند باشد و به فرامين ايشان گوش فرا دهد. 
روشن است كه دستيابى به اين اهداف تنها در سايه پيروى از امامى است كه 
از ناحيه خدا آمده باشد، نه امامى كه از طريق دموكراسى مردمى معين شده 
است؛ از همين رو، در صورت تعارض اين دو مقوله، عقل از باب قاعده وجوب 
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دفع ضرر محتمل، به تقدم نصب امام از راه جعل الهى برنصب امام از طريق 
مشورت مردمى حكم مى كند. 

به عبارت ديگر بر اساس اصول توحيد در خالقيت و حاكمّيت و ربوبيت حق 
تعالى، هيچ انسانى، حق حاكمّيت بر ديگرى ندارد، مگر اينكه از طرف خداوند 
اذن داشته باشد. پس هرگونه تصرف و دخالت انسانها به يكديگر بر خالف 
اصل توحيد در حاكمّيت و ربوبيت تشريح الهى است. و وقتى انسان ها چنين 
حقى نداشته باشند، نمى توانند از باب وكالت در تعيين امام دخالت داشته باشند.
2ـ انتخاب الهى امام در مكتب تشيع، در حقيقت بر اساس لياقت ها و شايستگى هايى  3ـ 8ـ 

است كه امام ، با اختيار خودشان كسب نموده است. 
خاستگاه اين نظريه به  انديشه عدليه كه مبتنى بر حسن و قبح عقلى است، بر مى گرددـ  بر 
ــاعره كه منكر حسن و قبح عقلى مى باشند؛1 زيرا در اين تفكر خداى متعال هيچ  خالف اش
ــت؛ لذا  ــد اس گاه كار لغو و گزاف انجام نمى دهد، و اوامر و نواهى او مبتنى بر مصالح و مفاس

انتخاب و اصطفاء اوصياى الهى كه به خاطر پيمودن امتحانات الهى است. 
با اين توضيح روشن شد كه اميرالمؤمنين در حقيقت در مقام ثبوت هم امام بوده اند و نصب 

پيامبر اكرم در واقع كاشف از نص بر امامت ايشان مى باشد. 
ــيدند كه نخبه و برگزيدگان و  ــخن ائمه اطهار با اختيارخويش به مقامى رس به ديگر س
منتخبان از جانب خداى متعال شدند.2 لذا نظام امامت بر اساس شايسته ساالرى الهى است 

نه استبداد و خود رأيى تا منشأ شبهه شود. 
2ـ دموكراسى به آن معنايى كه دائرمدار اتفاق رأى تمام مردم است نيز، در امامت  4ـ 8ـ 
ــر ندارد؛ زيرا حصول اتفاق نظر تمامى مردم در امور حكومتى تقريباً محال وقوعى دارد و  اث
امكان ندارد همه مردم، در اين امور به توافق دست يابند؛ پس بايد به اكثريت اكتفا كرد. حال 
اين سؤال پيش مى آيد كه با چه دليل عقلى، اقليت بايد از اكثريت تبعيت كنند؟ اگر خواسته 
مردم در وضع قوانين مشروعيت دارد و خواست اقليت مطابق خواست اكثريت نباشد، تبعيت 

1. مظفر، اصول الفقه،187/2.
2. نمل/59؛ على بن ابراهيم قمى، تفسير القّمى،129/2.
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اقليت از اكثريت چه توجيه عقلى دارد؟
هم چنين مالك و معيار بودن اكثريت فى نفسه هيچ ارزشى نداشته و با عقل سليم و آيات 
قرآن1 هم در تعارض است بر خالف انديشه تشيع، كه كامًال عقل محور است. و طبق ادلّه 
ــلم عقلى2، هدايت انسان را در گرو تبعيت از امام معصوم مى داند. عصمت هم  قطعى و مس

چون از امور باطنى و مخفى است؛ پس مى بايست امام از ناحيه خداوند انتخاب شود. 3 
2ـ آنچه در تعارض با نظريه دموكراسى است، نظريه اهل سنت است نه شيعه؛ زيرا  5ـ 8ـ 
ــوراى حداكثرى مردمى محقق نشد.4حتى در  ــنت با ش خالفت هيچ كدام از خلفاى اهل س
مورد ابوبكر و عثمان برعكس است، و اثبات شده كه با استيالء و غلبه به خالفت رسيدند.5  
6ـ 8 ـ2ـ اگر منتقدان امامت به تعارض نظريه دموكراسى و امامت قائل باشند؛ پس بايد 
به مانند همين تعارض در نظام نبوت و انتخاب نبى هم اشكال كنند؛ زيرا اگر علت تعارض 
امامت و دموكراسى، واليت و دارا بودن اختيارات بشر است، همين تعليل در نبوت هم وجود 
دارد؛ لذا بايد به تعارض بين نبوت و دموكراسى نيز حكم شود. و حال آن كه اين طور نيست 
و قائلين به تعارض در حقيقت توحيد در حاكميت و واليت خداى متعال را زير سؤال برده اند؛ 
زيرا نبوت و امامت عبارت است از جانشينى خداى متعال؛ و اين گونه افراد مى بايست موضع 
ــى ليبرال و حق تشريع غير الهى را بپذيرند و يا از  ــخص كنند؛ يعنى يا دموكراس خود را مش
ــريعى الهى دفاع نمايند. اما بعيد است انسانى دم از اسالم بزند و اسالم را فداى  ربوبيت تش

ليبراليسم نمايد. 
ــل آزادى تكيه دارد نيز منافاتى با  ــاى ليبرال خود كه بر اص ــى در معن 2ـ دموكراس 7ـ 8ـ 
امامت ندارد؛ زيرا حقيقت آزادى مربوط به فطرت انسان است، و با توجه به دوره دوم زندگى 
انسان در آخرت و مصالح واقعى كه به انسان بر مى گردد، معنا پيدا مى كند، بخالف آزادى اى 
كه منشأ آن در تمايالت و غرايز بشرى ريشه دارد، كه طبيعتاً نهايت نگاه انسان را بر همين 

1. آل عمران/110؛ مائده/103؛ اعراف/ 102؛ شعراء/190.
2. ر.ك: األلفين ، عالمه حلى. 

3. حلى،األلفين،44.
4. قدردان قراملكى، پاسخ به شبهات كالمى، 119.

5. ميالنى، تشييد المراجعات،186/3.
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دنيا محدود مى كند. بنابراين، آزادى، منحصر در اين جهان نمى باشد؛ زيرا جهان ديگرى نيز 
ــت، تنها در گرو تبعيت مطلق از  ــعادت ابدى اس وجود دارد كه آزادى واقعى كه به معناى س

امامان معصوم  مى باشد. 

نتيجه
ــام آن، شبهه تعارض اين دو مقوله  ــى و اقس ــورا و دموكراس  در اين گفتار، پس از تبيين ش
ــخ هاى متعددى براى آن ذكر شد  ــبهه افكنان مطرح، و پاس ــوى ش ــأله امامت از س با مس
ــى، هيچ گونه ارتباطى با  ــورا و همچنين دموكراس كه دربردارنده اين نكته بودكه نظريه ش
ــت، ندارد. بلكه از اين دو اصل همواره در امور اداره ُمُدن و  مقوله امامت كه مقامى الهى اس
ــت هايى كه مربوط به امور دنيوى است استفاده مى شود نه در امورى مانند امامت كه  سياس

مقامى الهى است و از ناحيه خداى متعال تنصيص بر آن شده است. 
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Conflict between Two Theories of 
Counsel and Democracy and Imamate
Mohammad Khademi

Imamate is a Divine station which no human is able to know its 
essence and understand it. Some people, however, have some 
suspicions since they have not correctly known the idea of 
Imamate in Shi’i thinking. Such suspicions originate from wrong 
understanding of hadiths and verses on the one hand and the fact 
that they have compared this Divine station with human positions. 
One of such suspicions concerns function and the role played by 
democracy and counsel in appointing Imam. Proponents of these 
two theories have claimed that Imamate and democracy are not 
consistent- since they have confused the meaning of Imamate 
and government and adopted the same meaning for the two. 
For Imamate and government have been always manifestation 
of intervention and participation of people in political power. In 
the present article, the author will at first discuss democracy and 
counsel and their kinds; then analyzing the two, he will criticize 
them.

Keywords: Imamate, government, counsel, democracy, 
appointment of Imam.




