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وحدت گرايي و کثرت گرايي در سياست اسالمي

مهدي قرباني
دکتراي علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، قم، ایران

 mqorbani60@yahoo.com

چکيده
وحدت و کثرت یکي از مسائل مهم در تاریخ اندیشة سياسي است که گرایش به هر یک 
از آنها مي تواند در همة عرصه هاي سياسي تأثيرگذار باشد و در طول تاریخ، دیدگاه های 
مختلفي در مواجهه با این دو مسأله بيان شده است. جایگاه سياست اسالمي پس از 
انقالب اسالمي در تأثيرگذاري بر تحوالت فکري - سياسي دورة معاصر، ما را بر آن 
این  ارائة یک راهنماي نظري مناسب براي پيشبرد عمل سياسي،  با هدف  تا  داشت 

مسأله و پيامدهاي آن را بررسي نمایيم.
براي نيل به این هدف، پاسخ به سؤال از مناسبات وحدت گرایي و کثرت گرایي اهميت پيدا 
مي کند. در سياست اسالمي، بر ضرورت توأمان وحدت و کثرت در زندگي سياسي تأکيد 
مي شود که مبتني بر مباني خاصي است. بر این  اساس، با فطري دانستن وحدت و طبيعي 
دانستن کثرت، ارائة راهکارهایي براي تحقق وحدت و کثرت در جامعة سياسي ضروري 
قلمداد مي شود که با به کارگيري آنها، مي توان شرایط الزم براي تحقق وحدت گرایي و 
کثرت گرایي اعتدالي یا همان وحدت در عين کثرت را مهيا ساخت. پيروي از دین توحيدي، 
والیت مداري و حق محوري از جمله راهکارهایي هستند که مي توانند در نهایت، وحدت 
مورد نظر در جامعة سياسي را محقق سازند. در فرآیند پژوهش این مقاله از روش تحليل 

توصيفي و تفسيري استفاده شده است.
واژگان کليدي: وحدت گرایي، کثرت گرایي، سياست اسالمي، فطرت، طبيعت.
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مقدمه
تأمالت سياسي تاریخي کهن دارد که در بستر آن، اندیشمندان سياسي توانسته اند 
جوامع  ادارة  به  مربوط  تئوریک  مباحث  ارائة  جهت  در  ستایش  درخور  تالش هایی 
سياسي انجام دهند. در فرآیند شکل گيري این تاریخ پربار، تأمالت برخی از متفکران 
سياسی، اهميت بسزایی داشته است. در این ميان، مي توان از توجه به وحدت و کثرت 
تأثيرگذار در نحوة شکل گيري گونه هاي مختلف  از مهم ترین عوامل  به  عنوان یکي 
در  »کثرت گرا«  و  »وحدت گرا«  دیدگاه  دو  تکوین  به  که  آنجا  تا  کرد؛  یاد  سياست 

سياست ورزي انجاميده است.
با توجه به ویژگي هاي سياست اسالمي، اندیشمندان اسالمي بر این باورند که نه 
بلکه حيات و هستي جامعه و زندگي جمعي در  اهداف زندگي جمعي،   تنها تحقق 
پيوندي مستقيم با وحدت قرار دارد که با کم رنگ شدن آن، حيات جامعه در مسير 
فروپاشي قرار خواهد گرفت. با وجود اهميت وحدت، اندیشمندان اسالمي معتقدند که 
کثرت و تنوع نيز بخشي از واقعيت زندگي مدني است که نمي توان آن را نادیده گرفت. 
جایگاه 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 پيش رو در این است که راهکارهاي ارائه شده از سوي نظریه پردازان 
سياست اسالمي مي تواند مسير عالمانه اي را براي تحقق وحدت و کثرت پيش روي ما 
قرار دهد. البته باید یادآور شویم که بحث وحدت گرایي و کثرت گرایي، از یک سو داراي 
الیه هاي عميق فلسفي است که معموالً مغفول مانده و از سوي دیگر، با وحدت در 
جامعة سياسي پيوند وثيقي پيدا مي کند. از این  رو، ظرافت این پژوهش در این است 
که تالش مي کند پيوند ميان الیه هاي فلسفي و عيني وحدت گرایي و کثرت گرایي را 
برجسته نماید. این پژوهش با سؤال از مناسبات ميان سياست اسالمي، وحدت گرایي 
و کثرت گرایي آغاز مي شود، با این فرض که در سياست، مؤلفه هایي از وحدت گرایي و 
کثرت گرایي به طور هم زمان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ویژگي پژوهش هایي 

از این  دست، از روش تحليل توصيفي و تفسيري استفاده شده است.
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پيشينة تحقيق
به رغم اهميت وحدت و کثرت در سياست و تأثيرات شایان آن در سامان بخشي به امور 
سياسي، متأسفانه آثاري که به  طور مستقيم به تبيين جایگاه این مسأله در سياست 
اسالمی پرداخته باشد، وجود ندارد. به عبارت دیگر، تبيين نسبت ميان این دو به طور 
مشخص مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود این، در پاره اي از آثار، به برخی از ابعاد 

این مسأله توجه شده است.
آیت اهلل جوادی آملی در کتاب وحدت جوامع در نهج البالغه مسألة وحدت را مورد 
توجه قرار داده و وحدت در حوزة اسالمي، ادیان الهي و جوامع دیني و جوامع بشری را 
بررسی نموده است. علی رغم تالش نویسنده در ارائة تبيين جایگاه وحدت در سياست 

اسالمی، به کثرت و چگونگي جمع آن با وحدت مورد نظر اشاره نشده است.
ماهنامه معرفت  که در  با عنوان »پلوراليسم«  مقاله ای  یزدی در  آیت اهلل مصباح 
منتشر شده، معاني متعدد پلوراليسم را بيان نموده و نسبت آن را با اسالم بررسی کرده 
است. نویسنده، هر کدام از معاني پلوراليسم را با حوزه هایي مثل فرهنگ، سياست و... 
تطبيق داده و پيامد هاي آن را یادآور شده است؛ البته در این اثر نيز به تبيين نسبت 
ميان وحدت و کثرت نپرداخته و تنها به این امر که در اسالم نيز سطوحی از کثرت 

پذیرفته شده اکتفا شده است.
مقالة »تکثرگرایي و مشارکت سياسي در جامعة  حجت االسالم داود فيرحی در 
ميان کثرت گرایي سياسي  پيوند مستحکم  به  اشاره  ضمن  اسالمي«  دولت  و  مدني 
رابطة اسالم و کثرت گرایي سياسي پرداخته و معتقد است  به  و مشارکت سياسي، 
دیانت اسالمي، کثرت گرایي سياسي را که مبتني بر اصول عقاید و شریعت اسالمي 
است مي پذیرد. او در ادامه، معایب و محاسن کثرت گرایي را متذکر شده و در نهایت، 
به تقویت محاسن آن مي پردازد. نکتة قابل توجه در این مقاله، غفلت نویسنده از بحث 

وحدت، آثار و پيامدهاي مثبت آن در سياست اسالمی است.
علی رغم توجه به نکاتی پيرامون کثرت یا وحدت سياست اسالمی در هر یک از این 
آثار، هيچ  یک از آنها به مسألة مقالة حاضر نپرداخته است؛ یا وحدت به  تنهایي مورد 
توجه قرار گرفته و ارتباط آن با کثرت مغفول مانده، و یا اینکه تنها به کثرت به  عنوان 
یک ارزش سياسی توجه شده و نسبت آن با وحدت مغفول مانده است. سياسی توجه 
شده و نسبت آن با وحدت روشن نشده است. مقالة پيش رو تالش می کند از البه  الی 
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نوشته های تک  بُعدی، راهی تازه در این باب باز نماید و بر این باور است که در سياست 
اسالمی نمی توان وحدت و کثرت را بدون توجه به دیگری تبيين نمود. 

از این  رو، با طرح ایدة وحدت گرایی و کثرت گرایی اعتدالی در سياست اسالمی، 
تالش در جهت مستدل نمودن آن را آغاز نموده است؛ البته برای رسيدن به این هدف 
از گزاره های متعددی که در آثار اندیشمندان اسالمی در خصوص سياست اسالمی 
بيان شده، بهره می گيرد تا با تحليل و تفسير آنها، ادعا و فرضية خود را مستدل و 
اثبات کند؛ چرا که مطمئن ترین راه برای نسبت دادن امور مرتبط با وحدت گرایی و 

کثرت گرایی به اسالم، استناد به آثار اندیشمندان برجستة اسالمی است.

مفهوم شناسي
پيش از پرداختن به تبيين مسألة اصلي مقاله، مناسب است ابتدا مفهوم وحدت گرایي 
و کثرت گرایي در ادبيات سياسي را مرور نموده و در ادامه با درک مفهوم آنها به تبيين 

آن در سياست اسالمي بپردازیم. 

مفهوم وحدت گرايي
پيش از تبيين مفهوم وحدت گرایي در حوزة سياست، الزم است در خصوص مفهوم 
وحدت، توضيح مختصري بيان شود. باید توجه داشت که مفاهيمي همچون وحدت و 
کثرت از جمله امور بدیهي هستند که بي نياز از تعریف مي باشند )شهرزوري 1385 ج3 
:152؛ طباطبایي 1416 :138(. از این  رو، آنچه در تعریف وحدت و کثرت بيان مي شود، 
بيشتر توضيح لفظ است تا بيان مفهوم. با  این  حال، وحدت عبارت است از تجرید و الغاي 
تشخصات و خصوصيات از یک حقيقت؛ تشخصات و خصوصياتي که در جهان عيني یا 
در قلمرو ذهن، آن حقيقت را احاطه مي کنند؛ مانند تجرید تشخصات و خصوصيات از 
افراد انسان و دریافت یک حقيقت به نام انسان واحد و انسان کلي )جعفري 1388: 109(.

وحدت گرایي1 ابتدا در چهارچوب نظریه هاي فلسفي مطرح شد، با این مدعا که 
ریشه و منشأ عالم، یک جوهر یا یک ماده است. ریشة این نظریة فلسفي به یونان 
باستان برمي گردد. عده اي از فالسفة یونان، به خاستگاه تک جوهري عالم و گروهي 
دیگر، به بنياد چندجوهري نظام آفرینش اعتقاد داشتند که در این  بين، مونيست ها 

1. Monism
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ضمن طرفدا ري از تک جوهري بودن و استواري عالم بر یک جوهر، عناصري را نيز در 
بيان مصداق جوهر واحد مطرح مي کردند )کللي 1388: 203(. از همين زمان، تقابل 
ميان »وحدت و کثرت« آغاز شده و البته در هر عصري و هر موضوعي شکل تازه اي 

به خود گرفته است.
با اقتباس از این نگرش فلسفي، وحدت گرایي در حوزة سياست نيز دربارة اندیشه هایي 
به کار برده شد که به  طور کلي عالقه مند به وحدت و همساني در زندگي سياسي 
مي باشند و تمرکز قدرت سياسي را براي تحقق نظم اجتماعي، امري ضروري قلمداد 
مي کنند )satyndra 2003 v3: 511(. این نگرش، حق حاکميت را منحصر به دولت و 
ارادة آن دانسته و معتقد است که تمام مؤسسات و افراد، باید تابع دولت باشند )پازارگاد 
بي تا: 62(. یکي از اندیشمندان مسلمان با تمرکز بر انحصار امور اجتماعي یا عدم انحصار 

آن به افراد یا گروه خاصي، در توضيح مفهوم وحدت گرایي مي نویسد: 
مواجه هستيم  پرسش  این  با  اجتماعي  زندگي  در عرصه هاي مختلف 
که کار در انحصار یک فرد یا یک گروه باشد و یا در اختيار چند فرد یا 
چند گروه؟ اگر ما چند فرد یا چند گروه را براي انجام کاري[ در عرض 
هم ]پذیرفتيم، این را پلوراليسم مي گویند و در قبال آن اگر یک فرد یا 
گروه را پذیرفتيم، این را مونيسم مي گویند )مصباح یزدي ج1388: 249(. 
برخي نيز از منظر دیگري به این مقوله نگریسته  و با تأکيد بر مجموعه اي از قواعد 
مشخص براي تحقق وضعيت مطلوب، مدعي شده اند وحدت گرایي به معناي آن است 
که ارزش برتر، یک شيوة عالي زندگي و یک مجموعه از قواعد براي دسترسي به   آنها 
به  وحدت گرایي  متداول،  برداشت  در  این  اساس،  بر  )پایک 1391: 49(.  دارد  وجود 
معناي یکتاگرایي و گرایش به ساماندهي فکري و ایدئولوژیک و طراحي سيستم و نظام 
سياسي حول فکر و اندیشه اي است که در آن، یک اصل بنيادین حاکم مي باشد؛ به  
گونه اي  که کثرت ها یا انکار مي شوند یا مجازي به شمار مي آیند و یا در پرتو اصل حاکم 
و واحد، مورد  تفسير، تحليل و توجيه قرار مي گيرند. البته این برداشت از وحدت گرایي 

در سياست اسالمي تعدیل شده است.
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مفهوم کثرت گرايي
امروزه کثرت گرایي1 یکی از واژگان پرکاربرد ادبيات سياسي به شمار مي آید. در مباحث 
سياسي، یکي از مسائل مهمي که مورد  تأمل اندیشمندان سياسي قرار گرفته، موضوع 
قدرت، نحوة توزیع آن، کيفيت رابطة حکومت با شهروندان و گروه هاي اجتماعي و 
ميزان تأثيرگذاري آنها در فرآیند تصميم گيري سياسي است. نظریه هاي متعددي در 
این زمينه طرح و بسط یافته اند، در این ميان، فرض اصلي کثرت گرایي، تکثر و تنوع 
در سياست است که در قالب به رسميت شناختن تفاوت هاي  اجتماعي ـ فرهنگي و 
ایجاد سهولت براي متفاوت بودن تبلور پيدا مي کند )مک لنن 1385: 15(. از این  رو، 
کثرت گرایي در اساسي ترین معناي خود به برتري نظري چندگانگي بر تک بودن و 

اولویت تنوع بر همساني اشاره دارد )مک لنن 1385: 47(.
آلن بيرو در تعریفي، پلوراليسم سياسي را چنين توصيف مي کند: چندگرایي، به 
زبان سياستمداران، عبارت است از سازمان دهي پيکر سياسي یک کشور به  نحوي  که 
هر خانوادة فکري - عقيدتي، هم امکان و وسایل حراست از ارزش هاي خود را بيابد 
و هم آنکه به احقاق حقوق خود نایل شود و زمينه هاي الزم براي مشارکت فعاالنة 

اعضاي آن در صحنه هاي سياسي فراهم گردد )بيرو 1375: 269(.
برخي نيز تالش کرده اند تا از طریق برشمردن ادعاهاي کثرت گرایان دربارة جوامع 
پلورال، به مفهوم پلوراليسم و عمق معنایي آن رهنمون شوند. بر اساس این رویکرد، 
کثرت گراها معتقدند که در یک جامعة پلورال، ضمن توزیع گستردة قدرت بين گروه های 
موجود و گروه هاي جدیدي که تشکيل مي شوند، رقابت پایداري وجود دارد. در این 
نظام ها تصميم ها، نتيجة چانه زني بين گروه هاي پرنفوذ است و هيچ گروهي انحصار 
قدرت را در دست ندارد. حل و رفع تضاد از راه هاي بدون خشونت، به شکل تعامل و 
تدابير مربوط به طرز کار مانند برگزار کردن انتخابات، عملي مي شود )بال 1384: 43(. 
در جامعة پلورال، سيستم سياسي از ترکيب گروه هاي ذي نفع که براي به دست آوردن 
Tower Sar�(  قدرت به  صورت پایدار و منصفانه با هم رقابت مي کنند، شکل مي گيرد

gent 2003:49(. در این جوامع، حقوق و منافع خصوصي نيز حفظ مي شود؛ زیرا هيچ 
گروهي قدرت مسلط را در دست ندارد، بلکه قدرت هميشه در حال تغيير است و خود 
افراد نيز مي توانند از طریق فعاليت در یکي از گروه هاي قدرت در تصميم سازي تأثير 

1. Pluralism



  37

مي
سال

ت ا
اس

سي
در 

ي 
راي

ت گ
ثر

و ک
ي 

راي
ت گ

حد
و

داشته باشند )Satyendra 2003:579(. بنابراین، کثرت گرایي به طورکلي ایمان یا تعهد 
به تنوع و تکثر ميان بسياري از مباحث موجود است )هيوود 1391: 213(.

وحدت گرايي و کثرت گرايي اعتدالي شاخصه سياست اسالمي
که محمدتقي  دارد  اهميت  به  اندازه اي  اسالمي  در سياست  کثرت  و  مسألة وحدت 

جعفري در خصوص آن مي نویسد: 
بحث  این  دربارة  باشد  نتوانسته  که  فيلسوفي  یا  و  حکيم  متفکر،  هر 
]وحدت و کثرت[ به نتایج قانع کننده اي برسد؛ یعني بر این مسألة بسيار 
با اهميت فکر نکرده باشد، آن نتایج عالي که از جهان بيني انسان توقع 
)جعفري  نخواهد شد  دارد، محقق  انتظار  برین  احساسات  از  یا  و  دارد 

.)110  :1388
در سياست اسالمي، وحدت ميان آحاد گروه ها و جریان هاي مختلف سياسي از 
اهميت بي بدیلي برخوردار است که بدون آن، امکان تحقق اهداف و آرمان هاي نظام 
اسالمي ممکن نخواهد بود )ر.ک: امام خميني 1378 ج5: 511(. بر این  اساس، وحدت 
از مهم ترین نعمت هاي اجتماعي پس از توحيد، عدل و... به شمار مي آید )جوادي آملي 
ب1388 : 357( که مي تواند سعادت انسان و جاودانگي جامعه را رقم زده و شکوفایي، 

عزت، اقتدار نظام سياسي، تأمين امنيت، رفاه اجتماعي و دفع شرارت دشمنان داخلي 
و خارجي را تضمين نماید )جوادي آملي ب1388 : 354(؛ زیرا شدت و ضعف وجود هر 
جامعه اي، تابع وحدت آن است. اگر یک جامعه اي از وحدت مستحکمي برخوردار باشد، 
وجود جمعي آن هم قوي خواهد بود و برعکس، اگر وحدت در یک اجتماعي در وضعيت 
مناسبي نباشد، وجود آن جامعه نيز ضعيف و ناتوان و در معرض زوال و نابودي خواهد 
بود )جوادي آملي 1383: 327(. بنابراین، نه  تنها تحقق اهداف زندگي جمعي، بلکه حيات 
و هستي جامعه و زندگي جمعي در پيوندي مستقيم با وحدت قرار دارد که با کم رنگ 

شدن آن، حيات جامعه در مسير فروپاشي قرار خواهد گرفت.
مواجهة  به  اسالمي  سياست  در  وحدت  ممتاز  جایگاه  که  است  این  مهم  نکتة 
افراط گرایانه با آن منجر نشده است؛ نظریه پردازان سياست اسالمي با درک واقعيت ها 
و ظرفيت هاي زندگي مدني، برخوردي کاماًل معقول و معتدل از خود نشان داده  و 
هر وحدتي را براي جامعه سودمند ندانسته اند. از نظر آنها، وحدت از انواع متعددي 
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برخوردار است و تنها وحدت معقول براي جوامع سياسي ضروري است )جعفري 1373: 
311-308(. در وحدت معقول، ضمن پذیرش و به رسميت شناختن اختالفات و تکثرات، 
بر این نکته تأکيد مي شود که در حيات اجتماعي - سياسي بر مشترکات ميان جریان ها 
و گروه هاي مختلف تمرکز شود. این وحدت، دربرگيرندة تمامي جریان ها و گروه هایي 
است که در خصوص اصولي با هم اشتراک نظر دارند که مي تواند مبناي تعامالت ميان 
آنها قرار گيرد. در وحدت معقول، خصوصيات گروه ها و جریان ها به عنوان امري که باید 
از بين برود نگریسته نمي شود، بلکه تأکيد بر امور مشترک ميان گروه ها است. وحدتي 
که در سياست اسالمي براي زندگي مدني ضروري تلقي مي شود، همان وحدت معقول 
است که در درون خود بر عنصر کثرت هم تأکيد مي نماید. از این  رو، تأکيد بر وحدت 

با تأیيد بر ضرورت کثرت در حوزة سياست منافاتی ندارد. 
بنابراین، وحدتي که مورد توجه نظریه پردازان سياست اسالمي قرار گرفته است، 
عرصه را براي پذیرش کثرت در ساحت هاي مختلف زندگي مدني باز مي گذارد؛ به 
 طوري  که در کنار وحدت، اهميت و ضرورت کثرت نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. 
بر این  اساس، در خصوص مسائل نظري، تنوع و اختالف، امری اجتناب ناپذیر است و از 
ویژگي هاي بدیهي معرفت پویا به شمار مي آید. همواره، تعدادي از اصول کلي در مسائل 
نظري مربوط به سياست، مورد  اتفاق صاحب نظران قرار مي گيرد که اختالف نظرها در 
تفسير و تطبيق آن اصول کلي در صورتي  که به دور از غرض ورزي ها باشد، موجب 
دقت بيشتر در برخورداري از آنها خواهد شد. اصطالحات »اختالف معقول« و »اختالف 
اختالف  از  اشاره مي کند. منظور  اختالف ها  به همين  محمود« در سياست اسالمي، 
معقول، اختالفي است که »ناشي از چگونگي اطالعات مربوط به مسأله و استعدادها، 
مخصوصاً نبوغ و عموم موضع گيري هاي طبيعي و قانوني است که اشخاص در ارتباط با 
حقایق دارند؛ مانند اختالف نظر در دریافت واقعيات عالم هستي از دیدگاه علوم نظري و 
فلسفه ها. این نوع اختالف، نباید مورد تردید و انکار قرار گيرد، بلکه موجب گسترش و 
عمق بيشتر در معارف مي گردد و نمي توان از آنها پرهيز کرد )مصباح یزدي 1391: 168(. 
همچنين، منظور از اختالف محمود »اختالفي است که در راه کشف حق و واقعيت پدید 
مي آید؛ مانند اختالف دو صاحب نظر که براي روشن شدن حق به بحث مي نشينند تا در 
پرتو آن، حقيقت آشکار شود.  چون این اختالف زمينة رشد و کمال را فراهم مي سازد 
و انسان ها را به قلة اتحاد و هماهنگي مي رساند، ممدوح و مطلوب است« )جوادي آملي 



  39

مي
سال

ت ا
اس

سي
در 

ي 
راي

ت گ
ثر

و ک
ي 

راي
ت گ

حد
و

1386: 102(. این اختالفات، هيچ گونه منافاتي با وحدت معقول ندارد؛ چرا که هر دو 
مقصد و هدفي واحد که همان ظهور حق و تحقق اهداف عالي نظام اسالمي است را 

دنبال مي کنند. 
عالمه محمدتقي جعفري این اختالف را عامل پيشرفت معرفت و عمل معرفي کرده 
و معتقد است، بدون آن حرکت تکاملي در حوزة معرفت و عمل امکان پذیر نخواهد بود. 
در دین اسالم نيز هرگز چنين دستوري وجود ندارد که همه مثل هم بيندیشند و به 
نتایج واحدي برسند؛ بلکه تأکيد اسالم بر این است که بحث و اجتهاد، باید دائمي و 
مستمر باشد و مسلم است که این امر، بدون بروز اختالف امکان پذیر نيست. هرچند، 
تا این اختالفات در مسير رقابت سازنده قرار گرفته و به تضادهاي  باید تالش شود 

ویرانگر نظم و منافع تبدیل نشود )جعفري 1373: 308(.
بنابراین، در سياست اسالمي با همة تأکيدي که بر وحدت صورت مي گيرد، وجود 
کثرت در حوزة سياست نيز پذیرفته  شده است. مقام معظم رهبري ضمن تمجيد از 
تنوع سالیق سياسي در مجلس شوراي اسالمي، آن را عامل شادابي مجلس معرفي 

کرده است:
وقتي که انسان به ترکيب مجلس و بافت مجلس نگاه مي کند، با توجه 
به اختالف جناح ها و جهت گيري ها و سالیق سياسيـ  که خوب، یک امر 
طبيعي است ـ مجلس را یک مجموعة  شاداب، مؤمن و داراي احساس 

مسئوليت مي بيند. همين هم درست است.1
مصباح یزدي، کثرت در حوزه هاي مختلف مرتبط با اجتماع را مورد توجه قرار داده 
و در این خصوص مي نویسد: »مسائلي نظير مسائل اقتصادي، سياسي و مانند آنها داریم 
که یک جوابي نيستند و تعدد و کثرت در آنها ممکن و احياناً مطلوب است« )مصباح 
یزدي 1382 ج1: 57-56(. وي با تمایز ميان انواع کثرت گرایي، ضمن پذیرش برخي 
از کثرت گرایي،  منظور  مردود مي شمارد. گاهي  را  دیگر  برخي  انواع کثرت گرایي،  از 
کثرت گرایي عملي است؛ یعني پذیرش کثرت و نظرات مختلف در مقام عمل و در 
نتيجه، هم زیستي مسالمت آميز، احترام به نظرات یکدیگر و اجازة اظهارنظر به رسميت 
شناخته مي شود. گاهي نيز به معناي کثرت گرایي نظري و علمي به کار مي رود؛ به این 
معنا که قائل به صحت همه انظار مختلف در عرصة سياست یا فرهنگ یا اقتصاد یا 

1. بيانات آیت اهلل خامنه ای در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1389/03/18(
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دین بشویم، یا بپذیریم که همة انظار، بخشي از حقيقت را در بردارند و چنان نيست 
که یکي حق محض و خالص و دیگري باطل و نادرست باشد. وي با این تقسيم بندي، 
کثرت گرایي عملي را تأیيد نموده، ولي کثرت گرایي نظري را به دليل عدم انطباق آن با 

مباني اسالمي قابل پذیرش نمي داند )مصباح یزدي ج1388: 249(.
حاصل اینکه، بر اساس سياست اسالمي، اسالم یک سري اصول و ارزش هاي قطعي، 
اصيل و ثابت دارد که وظيفة همگان در قبال آنها این است که اوالً، آنها را حفظ کنند 
و ثانياً، دیگران را نيز به رعایت آن دعوت نمایند. باورهاي اساسي و ضروریات اسالم 
و به تعبيري حقایق ثابت، قابليت پذیرش تکثر و تعدد را ندارد. با  این  حال، کثرت 
در فروع امری پذیرفته  است و گروه هاي سياسي مي توانند ضمن اعتقاد به اصول و 
مباني اسالمي، در وسایل و روش هاي حکومت و تدبير امور مربوط به زندگي سياسي 

دیدگاه هاي متفاوتي داشته باشند. 

راهکارهاي وحدت در سياست اسالمي
همان طور که بيان شد، در سياست اسالمي تالش بر این است ميان وحدت و کثرت 
از آسيب هاي وحدت گرایي و  اجتناب  تا ضمن  برقرار شود  تعادلي  در زندگي مدني 
بهره  نظم سياسي مطلوب  براي پيش برد  آنها  مزایاي  از  بتوان  افراطي،  کثرت گرایي 
گرفت. با این وجود، از آنجایي  که ریشه هاي کثرت معموالً در طبيعت انسان ها ست، 
این نگراني وجود دارد که اگر مورد کنترل قرار نگيرد، در نهایت به کثرت غيرمعقول 
منجر شود. از این  رو، تالش مي شود اموري را براي حفظ ریسمان وحدت در جامعه 
و  معقول  بستر  یک  در  اعتدالي  کثرت گرایي  و  وحدت گرایي  تا  نمایند  صورت بندي 
منطقي تحقق یابد. در این مجال، به سه مورد از راهکارهاي اساسي که در سياست 

اسالمي بر آنها تأکيد شده، اشاره مي شود.

1. پيروي از دين  توحيدي
ادیان الهي، به  خصوص دین اسالم، به دليل اشتمال بر ابعاد مختلفي از نيازهاي بشري، 
براي ایفاي نقش مؤثر در حوزه هاي مختلف زندگي انساني از ظرفيت باالیي برخوردار 
است. از این  جهت، در تبيين ضرورت دین براي جوامع انساني، کارکردهاي متعدد 
اجتماعي - سياسي آن در کنار سایر ضرورت ها مورد مالحظه قرار مي گيرد. یکي از 
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کارکردهاي مهم دین که در سياست اسالمي نسبت به آن به  صورت جدي توجه شده، 
ناظر به تحقق وحدت در جامعة سياسي است. از نگاه نظریه پردازان سياست اسالمي، 
دین مهم ترین عامل ایجاد وحدت در جامعه است )ر.ک: امام خميني 1378 ج2: 488؛ 

طباطبایي 1389: 52؛ جوادي آملي  الف1388: 66(. 
تبيين شده است.  به روش های متعددي  ارتباط دین و وحدت در زندگي مدني، 
محمدحسين طباطبایي، نقش توحيد در دین را برجسته کرده و بر این باور است که دین، 
روح توحيد را در ارزش هاي اخالقي و اعمال اجتماعي جاري مي سازد و از این طریق، 
وحدت کامل را بين افراد ميسر مي کند. از نظر ایشان، سعادت در برخورداري از لذت هاي 
مادي خالصه نمي شود، بلکه مدار آن وسيع تر بوده و برخورداري از سعادت اخروي را نيز 
در برمي گيرد. ازنظر اسالم، زندگي واقعي همان زندگي آخرت است که سعادت در آن، جز 
با مکارم اخالق و طهارت نفس از همة رذایل، تأمين شدني نيست. البته حد کمال رسيدن 
این مکارم زماني ممکن است که بشر، داراي زندگي اجتماعي صالح و داراي حياتي باشد 
که بر بندگي خداي سبحان، خضوع در برابر مقتضيات ربوبيت خداي تعالي و بر عدالت 

اجتماعي، متکي است )طباطبایي بي تا ج4: 94(.
بر اساس این نظریه، برنامه هاي اسالم براي تأمين سعادت دنيا و آخرت بشر از 
دعوت به توحيد آغاز گردیده تا همة انسان ها یک خدا را بپرستند و قوانين اسالم نيز 
بر همين اساس تشریع شده است. البته، اسالم تنها به تعدیل خواست ها و اعمال اکتفا 
نکرده، بلکه آن را با قوانيني عبادي تکميل نموده و معارف حق و اخالق فاضله را نيز 
به آن افزوده است. از مهم ترین مزایایي که در دین اسالم به چشم مي خورد، ارتباط 
تمامي اجزاي اجتماع به یکدیگر است که باعث وحدت  کامل  بين آنان مي شود؛ به این 
معنا که روح توحيد در فضایل اخالقي که اسالم به آن دعوت مي کند، ساري و روح 
اخالق توحيدي در اعمالي که مردم را به آن تکليف فرموده جاري است؛ در نتيجه، 
تمامي اجزاي دین اسالم بعد از تحليل به توحيد برمي گردد و توحيد هم بعد از تجزیه 
به صورت اخالق و اعمال جلوه مي کند؛ یعني روح توحيد اگر در قوس نزول قرار گيرد، 
در قالب اخالق و اعمال تبلور پيدا مي کند و این اخالق و اعمال، در قوس صعود همان 
روح توحيد مي شود. بنابراین، اخالق و اعمال توحيدي که دستاورد دین براي بشریت 
است درنهایت، جامعة سياسي را نيز به وحدتي هم سو با توحيد هدایت خواهد کرد 

)طباطبایي بي تا ج4: 94(.
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جوادي آملي، ارتباط ميان دین و وحدت را با عنایت به ارتباط ميان امور مادي و 
غيرمادي توضيح مي دهد. از نظر ایشان، ارتباط ميان امور مختلف تابع قواعد خاصي 
است؛ به  طوري  که هر امري نمي تواند در امور نامتجانس تأثير مثبتي داشته باشد. 
زماني که از وحدت سخن به ميان مي آید، منظور وحدت دل ها و هماهنگي جان هاست 
که یک امر غيرمادي است و لذا در گرو مسائل اقتصادي و دیگر شئون مادي نخواهد 
بود. فراتر از این، مسائل مادي نه  تنها مایة وحدت و انسجام دل ها نمي شود، بلکه پایة 
تشتت و پراکندگي خواهد بود و از این  رو، تا افراد یک جامعه، معتقد و تابع یک مکتب 
نباشند، اتحاد و وحدت آنان ميسر نمي شود )جوادي آملي ب1389: 321-323(. دین با 
ایجاد باور مشترک ميان شهروندان و همچنين با ترویج رفتار و اعمال مشترک ميان 
آنها، مي تواند وحدت مورد نياز براي جامعة سياسي را تأمين نماید. از این  جهت، وي 
تأکيد مي کند که انبياي الهي کوشيده اند، زمينه هاي وحدت را فراهم سازند تا جامعه 
به سمت تکامل پيش رود. تمهيداتي که براي پيدایش وحدت در دین اندیشيده شده 
عبارت اند از: 1. تبيين هدف مشترک؛ 2. ارائه اصول و مباني مشترک به لحاظ آغاز، 
انجام، وحي و نبوت؛ 3. ارشاد و راهنمایي خط مشي واحد؛ 4. تعليم فروع جزئي تحت 
پوشش خط مشي کلي؛ 5. پيروي از راهنماي واحد و رهبري مشترک )جوادي آملي ب 

.)365 :1388
افزون بر موارد مذکور، جوادي آملي ویژگي قوانين دیني را نيز در مقولة وحدت 
حائز اهميت مي داند. از نظر وي، جهت دیگر تأثير دین در وحدت جامعة اسالمي، به 
انطباق قوانين آن منطبق با فطرت توحيدي برمي گردد )جوادي آملي 1376: 323(. 
همان طور که در مباني وحدت گرایي و کثرت گرایي در سياست اسالمي نيز گذشت، 
فطرت انسان ها مقتضي وحدت است و از این  جهت، قوانين منطبق با آن نيز مي تواند 
در تحقق وحدت تأثيرگذار باشد. قوانين اسالمي فطرت توحيدي انسان ها را بيدار کرده 

و همة آنها را به  سوي وحدتي پایدار سوق مي دهد.
مصباح یزدي در تبيين این ارتباط، تالش کرده است با تأکيد بر ظرفيت هاي موجود 
در دین به این مهم برسد و از این  سبب، موفق شده تبيين جامع تر و منسجم تري را 
ارائه نماید. در گام نخست، دین، سلسله اي از شناخت ها و باورها و همچنين ارزش هاي 
اخالقي اجتماعي را ارائه مي نماید که در تحقق وحدت در جامعة سياسي نقش بسزایي 
ایفا مي کند )مصباح یزدي 1387: 25(. به  طور حتم، برخورداري از باورها و ارزش هاي 
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مشترک در هر جامعه اي پایه و اساس هرگونه وحدتي به شمار مي آید؛ به  گونه اي  که 
بدون آن، سایر عوامل مؤثر نيز فاقد اثرگذاري معنادار خواهند شد. در گام بعدي، تأثير 
دین در تحقق وحدت از این  جهت است که باعث مي شود همة انسان ها از نظر معنوي 
اهداف مشترکي داشته باشند و با شناخت مصلحت واقعي خود، در راه تحقق آن تالش 
کنند. در این صورت، شرایطي فراهم مي شود که همه مي توانند هم از جهت مادي و 
هم از جهت معنوي، براي هم مفيد باشند )مصباح یزدي الف1388 ج3: 98(. در گام سوم، 
پس از باورها، ارزش ها و اهداف مشترک، رفتارهاي شهروندان جامعة دیني در جهت 
تحقق وحدت، هم سویي تعيين کننده اي پيدا مي کند. افزون بر این، مجموعه اي از اعمال 
و رفتارهاي مشترک در آموزه هاي دیني توصيه مي شود که با تقویت روح جمعي، به 
تعميق وحدت در جامعة ایماني کمک مي کند. بنابراین، دین با تأثيرگذاري بر باورها، 
ارزش ها و رفتارهاي شهروندان، نقش بي بدیلي در تحقق وحدت اجتماعي - سياسي به 

نمایش مي گذارد.
حاصل اینکه، در سياست اسالمي با درک عميق از دین و شناخت کامل ظرفيت هاي 
آن، به   درستي بر نقش ممتاز دین در تحقق وحدت در جامعه سياسي تأکيد مي شود. 
این نگرش، دین را صرفاً به خاطر منشأ الهي آن مورد مالحظه قرار نمي دهد، بلکه 
توجه به کارکردهاي اجتماعي - سياسي دین را در کانون تأمالتشان قرار داده و در 

جهت موجه سازي عقالني آن گام برمي دارد. 

2. واليت مداري
مسألة والیت از موضوع های مورد عالقه در سياست اسالمي و در واقع، از محوري ترین 
مسائل این حوزه است که جایگاه بسياري از مباحث دیگر نيز در نسبت با آن مشخص 
به  وضوح  اسالمي  نظریه پردازان سياست  تعابير  در  مي توان  را  اهميت  این  مي شود. 
مشاهده کرد. شهيد مطهري بر این باور است که »روح دین، والیت و امامت است« 
)مطهري 1381 ج25: 189( و جوادي آملي والیت را به  عنوان حقيقت اسالمي معرفي 

مي کند )جوادي آملي 1385: 256(. 
در سياست اسالمي بر این باور تأکيد مي شود که همة جهان، ملک خداوند بوده 
و حق حاکميت از آن اوست. هيچ کس بدون اجازة او حق تصرف و اعمال حاکميت 
در ملک خداوند را ندارد. اعمال والیت بر انسان ها از شئون ربوبيت تشریعي خداوند 
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است و تنها کساني از این حق برخوردارند که از طرف خداوند منصوب شده باشند. 
بنابراین، هيچ گونه والیتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي تحقق نمي یابد و مشروع 
دانستن هر والیتي جز از این طریق، نوعي شرک در ربوبيت تشریعي الهي به شمار 
مي آید. خداوند متعال، انبيا و امامان معصوم)ع( را با نص خاص براي برخورداري از مقام 
والیت و رهبري برگزیده و آن را در زمان غيبت، به فقيه واجد شرایط واگذار کرده 
است. تنها تمایز والیت در عصر غيبت، با والیت امامان معصوم)ع( آن است که ائمه)ع( از 
جانب خداوند به نصب خاص متصدي امر والیت شده اند، اما فقها به نصب عام منصوب 

گردیده اند )مصباح یزدي د1388 ج2: 103-105(.
سياست اسالمي، تحقق وحدت در جامعة سياسي را بدون پذیرش والیت و بدون 
وجود ولّي غيرممکن می داند و والیت همة اعضاي جامعه را به مرکزي واحد متوجه 
کرده و ميان آنها، وحدت و هماهنگي به وجود مي آورد. این امر در سياست اسالمي 
چنان مهم تلقي مي شود که گاهي در معناي والیت نيز به صورت جدي مورد مالحظه 
قرار مي گيرد. مقام معظم رهبري والیت را به معناي وحدت و یگانگي مي داند. وي در 

این خصوص بيان مي کند: 
والیت  که معنایش پيوند و پيوستگي و باهم بودن است، یک جا هم به 
معناي محبت مي آید، یک جا هم به معناي پشتيباني مي آید که همة  
اینها در واقع مصادیق به هم پيوستگي، وحدت و اتحاد است، و ااّل معناي 

حقيقي، همان اتحاد و یگانگي و باهم بودن و براي هم بودن است.1 
نظریه پردازان سياست اسالمي هریک از زاویة مورد عالقة خود به تبيين این مطلب 
پرداخته اند. جوادي آملي، وجود امام را براي حفظ وحدت جامعه و صيانت از انحطاط 
آن، همانند چراغي در شب مي داند که انسان بدون آن از احتمال حرکت در بي راهه ها 
مصون نيست. از نظر ایشان، تعبير محور آسياب و چراغ هدایت براي امام از این  جهت 
از  اتحاد،  اتحاد صورت مي گيرد و  بالندگي جامعه به  واسطة  است که حفظ رشد و 
یک سو در پرتو معرفت و از سوي دیگر، با کوشش و حرکت ممکن خواهد بود؛ زیرا 
انسان، یک بُعد گزارش علمي و یک بخش گرایش عملي دارد. همچنين جامعه نيز 
که متشکل از انسان هاست، به همين صورت مي باشد. امام معصوم، محوري است که 
هم در جایگاه چراغ هدایت براي معرفت و بينش جامعه و هم قطب آسياب، براي 

1. بيانات آیت اهلل خامنه ای در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام به مناسبت عيد سعيد غدیر 1377/01/27. 
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حرکت آن نقش ایفا مي کند. بدین ترتيب، امام اندیشه و حرکت جامعه را سالم و در 
نتيجه، وحدت و انسجام را براي جامعة سياسي به ارمغان مي آورد )جوادي آملي 1392: 
660-659(. بنابراین، هرگاه والیت معصوم محوریت پيدا کند، جامعه با برخورداري از 
بينش ها و گرایش هاي هماهنگ، به  سوي وحدت و هماهنگي عمومي حرکت خواهد 
کرد تا بتواند به اهداف تشکيل زندگي مدني که همان سعادت عمومي بشر است، جامة 

عمل پوشاند.
معصوم  امام  جانشين  که  جامع الشرایط  والیت فقيه  پذیرش  نيز  غيبت  زمان  در 
است، نقش بسزایي در بسط وحدت  ایفا مي کند. مصباح یزدي در تبيين این مطلب به 

روایات اسالمي استناد کرده و معتقد است:
بر اساس روایات اسالمي، اگر مردم از مقام واحدي اطاعت نکنند، مبتال 
به خطر  و آخرتشان  دنيا  اختالف مي شوند و سعادت  و  پراکندگي  به 
مي افتد و امامت و مطاع بودن، ابزاري است که خداي متعال براي حفظ 

وحدت تشریع فرموده است )مصباح یزدي 1383: 342(. 
وحدت حاصل از اطاعت معصوم یا ولي فقيه از این  جهت است که در سایة این 
امر، پراکندگي ها، کينه توزي، کشمکش ها، جناح بازي هاي، مقام جویي ها و... از جامعه 
رخت بر خواهد بست و جاي خود را به وحدت خواهد سپرد )مصباح یزدي1389: 179(. 
هریک از این امور، به  تنهایي ظرفيت کافي براي تحت الشعاع قرار دادن وحدت را دارد 
و معموالً، ریشة اختالفات در موارد متعددي به این مسائل برمي گردد. با اطاعت از ولّي 
امر که مظهر علم، تقوا و تدبير است، مجالي براي رشد عوامل اختالف زا باقي نمي ماند. 
افزون بر این، محوریت یافتن والیت در جامعه، شهروندان را در اندیشه و رفتارهاي 
مرتبط با والیت به نقطة مشترکي مي رساند که همين امر مي تواند با هدایت هاي ولّي 

جامعه اسالمي به بسط موارد وحدت آفرین منجر شود.
در سياست اسالمي، نقش وحدت بخشي والیت در فرآیند ساختار سياسي و 
تعامل قواي مختلف نيز تبيين شده است. تنوع فعاليت هاي حکومتي و گستردگي 
از  آنها بخشي  از  تا هریک  پذیرد  انجام  قوا  تقسيم  نوعي  ایجاب مي کند که  آنها 
وظایف و کارویژه  هاي مربوط به حکومت را دنبال نمایند. با وجود این، لزوم حفظ 
انسجامي در  و  ایجاب مي کند که محور وحدت  نظام جامعه  و  امت  وحدت یک 
نظام حکومت وجود داشته باشد تا بر اساس آن، وحدت و یکپارچگي کل نظام و 
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هماهنگي بين قوا حفظ گردد. ضرورت وحدت در ساختار سياسي، نظریه پردازان 
سياست اسالمي را به کارکرد والیت در جهت وحدت ساختار نظام سياسي متوجه 
ساخته است. بدین ترتيب، در شکل ایده آل حکومت اسالمي که شخص معصوم در 
رأس هرم قدرت قرار مي گيرد، محور وحدت و هماهنگ کننده قواي مختلف خواهد 
قوا مي پردازد.  بين  تزاحمات  و  اختالفات  تنش ها،  رفع  به  قدرت  از موضع  و  بود 
همچنين در مرتبة نازل تر حکومت اسالمي، کسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد 
که شبيه ترین فرد به امام معصوم است و افزون بر شرایط الزم، از لحاظ تقوا و 
عدالت در عالي ترین مرتبه پس از معصوم قرار دارد. چنين شخصيتي که به  عنوان 
بر  ناظر  و  قوا  ولي فقيه شناخته مي شود، محور وحدت حکومت، هماهنگ کنندة 
عملکردهاي کارگزاران مي باشد؛ به  گونه اي  که سياست گذاري هاي کالن حکومتي 

توسط ایشان انجام مي گيرد )ر.ک: مصباح یزدي  د1388 ج2: 134-136(.
بنابراین، در سياست اسالمي براي جلوگيري از تزاحمات و اختالفات بين قوا و 
این مجموعه  بر نقش مؤثر والیت در  براي حفظ وحدت جامعة اسالمي،  به تبع آن 
تأکيد شده است. با توجه به شرایط متعدد تخصصي و اخالقي که براي ولّي در نظر 
گرفته مي شود، شهروندان با اطمينان به عدالت و مراتب باالي تقوا در ایشان بر محور 

وجودش جمع شده و در مسير تحقق آرمان ها حرکت خواهند کرد. 

3. حق محوري
»حق«، یکي از مفاهيم اصلی سياست اسالمي است که مي توان نقش تأثيرگذار آن را 
در مباحث مختلف مرتبط با زندگي مدني نشان داد. براي مثال، این کلمه از مفاهيم 
کليدي در تأمالت سياسي محمدحسين طباطبایي است که آن را بنيادین ترین اصل براي 
ادارة جامعة انساني معرفي مي کند. او بر این باور است که اموري همچون ارادة اکثریت، 
آزادي هاي مدني و سایر ارزش هاي سياسي باید در چهارچوب حق مورد بازخواني مجدد 
قرار بگيرند. از این  رو، دموکراسي غربي را به دليل بي توجهي به مقولة حق مورد انتقاد قرار 
داده و آن را متعارض با منطق اسالم مي داند. از نظر طباطبایی، دو دیدگاه و منطق در 
خصوص رعایت و تحصيل منافع اجتماعي وجود دارد؛ منطق اول، اولویت حق است که 
طبق آن منافع اجتماعي باید در لواي حق، تحصيل شود. منطق دوم، اولویت منافع امت 
است که بر اساس آن به هر روش ممکني منافع امت باید مورد توجه قرار گرفته و حاصل 
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شود. وي بر درستي دیدگاه اول از نظر اسالم تأکيد مي کند )طباطبایي بي تا ج5: 161(. 
یکي دیگر از عرصه هاي مهم مرتبط با حق، مسألة وحدت در زندگي سياسي است. 
نظریه پردازان سياست اسالمي بر این باورند که محوریت یافتن حق در جامعه، گام 

مهمي در جهت تحقق وحدت در جامعة سياسي است )مصباح یزدي 1390: 282(. 
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 مي رود. حق در برابر باطل را مي توان 
در معناي سخن درست، اعتقاد صحيح، فعل مطابق با واقع و عين ثابت به کار برد 
)صدرالدین شيرازي 1361 ج4: 118؛ طباطبایي بي تا ج4: 263(. اگر در جامعه اي شهروندان 
و کارگزاران حکومتي در تالش باشند تا ضمن درک صحيح از مسائل مختلف، بر مبناي 
معرفت مطابق با واقع نيز رفتار نمایند، به  طور حتم، تأثير بسزایي در وحدت اجتماعي 
- سياسي خواهد داشت. از این  رو، بر اساس سياست اسالمي وحدت زماني حاصل 
مي آید که همگان بر محور و معيار حق گرد آمده باشند و چون محوریت حق و حرکت 
در مسير آن همه را به یک مقصد و هدف مي رساند، افراد با یکدیگر متحد و متفق 
خواهند بود. در مقابل، رفتارهایي که چنين معياري نداشته باشند، حاصلي جز انشقاق و 
پراکندگي ندارد. اگر انسان، حق را رها نماید و معيار صحيحي براي شناخت آن نداشته 
باشد، نمي تواند با دیگران اتحاد داشته باشد؛ زیرا کسي که از حق فاصله مي گيرد، اسير 
هوا و هوس مي شود و هيچ اشتراک و وحدتي بين هوا و هوس هاي افراد وجود ندارد. با 
توجه به تضاد موجود بين تمایالت برخواسته از هواهاي افراد، آنها نمي توانند به نقطة 

مشترکي دست یابند )مصباح یزدي ح1388 : 207-206(. 
محوریت یافتن حق در برابر تکليف نيز مي تواند در وحدت جامعه سياسي تأثير 
مستقيمي داشته باشد. در این صورت، حق چيزي است که به نفع فرد و بر عهده 
دیگران مي باشد )جوادي آملي ج 1388 :35؛ مصباح یزدي 1384 :29(. ارتباط حق در 
این معنا با وحدت بدین صورت توضيح داده مي شود که یکي از منافع حقوق این است 
که مباحث سياسي را در نظمي هنجاري از قوانين پذیرفته  شده و توقعاتي از پيش 
انسان ها  آنها موضوعات جدید دربارة روابط   موجود قرار مي دهند که در چهارچوب 
هنجاري  چهارچوب  اگر  که  است  سبب  بدان  این  است.  شدني  و حل  مباحثه پذیر 
مورد توافقي داشته باشيم که به ما بگوید حقوق ما چيست، مي توانيم زندگي و روابط 
خود را بر اساس آن بسنجيم. در این صورت، حقوق مي تواند موجب ثبات اجتماعي 
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و حتي ابزاري براي صيانت و حفاظت افراد در برابر یکدیگر و دولت باشند که نتيجة 
منطقي آن، افزایش وحدت و انسجام اجتماعي - سياسي خواهد بود. به همين دليل، 
در سياست اسالمي بر این نکته تأکيد مي شود که رعایت حق حکومت و مردم و نيز 
هماهنگي ميان این دو، موجب حفظ وحدت نظام اسالمي است و باید در تحقق این 

امر بسيار کوشا بود )جوادي آملي الف 1388 :99(.

راهکارهاي کثرت در سياست اسالمي
بر اساس رویکرد اعتدالي به وحدت گرایي و کثرت گرایي 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 سياست اسالمی برای بسط کثرت همسو با وحدت 

وجود دارد، ولی در ادامه به سه راهکار اساسی و مهم اشاره می شود.

1. بسط آزادي هاي سياسي
آزادي  اهميت  می رود.  به شمار  کثرت گرایي  بسط  راهکارهاي  از  دیگر  یکي  آزادي، 
در بسط کثرت در این نکته نهفته است که »کثرت« و »آزادي« دو روي یک سکه 
هستند. وقتي آزادي به رسميت شناخته شود، کثرت مجال تنفس پيدا مي کند و از 
طرف دیگر، وجود کثرت بدون آزادي غير ممکن است. از این  رو، براي بسط کثرت 

باید سطوح قابل توجهي از آزادي به رسميت شناخته شود.
در همين راستا، تأمل دربارة آزادي و تبيين زوایاي مختلف آن، یکي از مسائل 
مورد توجه در سياست اسالمي است؛ به  طوري  که اغلب اندیشمندان اسالمي دورة 
معاصر، مباحث فراواني را در این خصوص بيان کرده اند. یکي از پژوهندگان، مباحث 
استاد شهيد مرتضي مطهري پيرامون آزادي را در کتاب مستقلي گردآوري کرده است 
که تأمل در آن، عمق دغدغة این فيلسوف و متفکر برجسته را در خصوص آزادي به  
خوبي نشان مي دهد. او اظهار مي کند که اسالم دربارة آزادي به  عنوان یک ارزش بشري 
اعتراف کرده است، اما نه آزادي با آن تعبيرها و تفسيرهاي ساختگي، بلکه آزادي به 
معني واقعي )یزدی 1379 :67(. مطهری، آزادي در تفکر و اندیشه را در زمرة اموري 
مي داند که پيشرفت و تکامل بشر با آن گره خورده است. از این  رو، اسالم نه  تنها بر 
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آزادي فکر و اندیشه تأکيد کرده، بلکه آن را واجب و یکي از عبادت ها مي داند که آیات 
بر این مطلب تصریح مي کند )یزدی 1379: 150-151(. او ضمن  و روایات متعددي 
برقراري ارتباط بين آزادي تفکر و عقيده، منطق اسالم را در دفاع از عقيدة مبتني بر 
تفکر، چنين بيان مي کند: اوالً، فضایل 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 دین طرفدار تفکر آزاد است )یزدی 1379: 179(. مطهري فقط برخورداري 

از آزادي عقيده را به  تنهایي راهگشا نمي داند، بلکه بر این باور است که:
هرکسي در درجة اول فکرش باید آزاد باشد، بيان و قلمش باید آزاد 
باشد. اما فکر آزاد باشد؛ یعني اگر کسي واقعاً منطقي و فکري دارد فکر 
خودش را بگوید. اتفاقاً تجربه هاي گذشته نشان داده است که هر وقت 
در جامعة ما نوعي آزادي فکري بوده... این امر به ضرر اسالم تمام نشده، 

بلکه به سود اسالم تمام شده است  )مطهری 1381 ج24: 174(.
اندیشة مصباح یزدي نيز در باب آزادي قابل توجه است. وي بر این باور است که 
آزادي، عنصري شریف و یکي از بزرگ ترین موهبت هاي الهي و شرطي براي تعالي 
و تکامل مادي و معنوي انسان است. اگر انسان از موهبت آزادي برخوردار نباشد و 
انتخاب دین و عمل به آن بر او تحميل شود، اعتبار و ارزشي نخواهد داشت. البته این 
موهبت همانند سایر نعمت هاي الهي، داراي حدومرزي است و تجاوز از آنها موجب 

ضرر و از دست دادن موهبت الهي مي گردد )مصباح یزدی 1381: 63(.
باید زمينة  نيز متوجه دولت مي سازد که  را  این وظيفه  آزادي،  بر  ایشان  تأکيد 
بهره مندي افراد از آزادي هاي مشروع و معقول را فراهم نماید تا بتوانند با انتخاب هاي 
آزادانه خود در عرصه هاي مختلف، از این حق الهي شان استفاده کنند. هر فرد، تا زماني 
که به مصالح جامعه و یا خود زیان نرساند، از لحاظ حقوقي و قانوني آزاد است. افراد در 
داشتن آرا و نظرات سياسي و ابراز و بيان آنها و همچنين در فعاليت هایي که به ارتقاي 
مقام و منصب سياسي و اجتماعي شخص مي انجامد، آزاد هستند. هيچ فردي، اصالتاً 

و بالذات از ورود به صحنه هاي سياسي ممنوع نيست.
آیت اهلل خامنه اي، آزادي را به  مثابة یک حق براي اندیشيدن، گفتن، انتخاب کردن 
و اموري از این قبيل، یکي از مقوالتي مي داند که در قرآن کریم و در کلمات ائمه)ع(

مکرراً بر آن تأکيد شده است. وي در تبيين دليل این امر، چنين استدالل مي کند: 
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به برکت آزادي است که اندیشه ها رشد پيدا مي کند و استعدادها شکوفا 
باشد، شکوفایي  استبداد  جا  هر  است.  استعداد  استبداد ضد  مي شود، 
عظيم  منابع  مي خواهد.  را  انسان ها  شکوفایي  اسالم  نيست.  استعداد 
انساني بایستي مثل منابع طبيعي استخراج بشوند، تا بتوانند دنيا را آباد 
کنند. بدون آزادي مگر ممکن است؟ با امر و نهي مگر ممکن است؟1 
بنابراین، آزادي به  عنوان یکي از راهکارهاي اساسي براي بسط کثرت در سياست 

اسالمي از جایگاه ممتازي برخوردار است.
 

2. تساهل
ارتباط، ميان تساهل و کثرت گرایي به  قدري مستحکم است که گاهي در تعریف تساهل، 
پذیرش تنوع و تکثر مورد تأکيد قرار گرفته و تساهل به قبول تنوع تعریف مي شود. در 
سياست اسالمي، تساهل در چهارچوب آموزه هاي اسالمي پذیرفته شده است تا زمينة 
الزم براي بسط کثرت همسو با وحدت فراهم آید. جایگاه تساهل در سياست اسالمي 
را مي توان در آثار اندیشمندان مسلمان به  وضوح یافت. براي مثال، امام خميني در این 

خصوص چنين بيان می کند: 
...برخورد با هم  گروه ها برخورد سالم باید باشد؛ یعني  اسالم همين طور 
است که حتي با دشمن ها هم با مسالمت رفتار مي کند، مگر آنکه بر 
ضد مصالح یک کشوري ]یا[ مصالح اسالم، توطئه بکنند؛ آنجاست که 
با شدت عمل مي کند. لکن همة بشر را اسالم مي خواهد که سعادتمند 
باشند و با همه هم معاشرت صحيح، برخورد صحيح، برخورد دوستانه 
باید باشد. حتي با آنهایي هم که هيچ اعتقادي به اسالم ندارند برخورد، 

برخورد دوستانه باشد )ر.ک: امام خمينی 1378 ج8: 342(.
ایشان در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ایران، رفتار نظام اسالمي با گروه ها 
و جریان هاي مخالف را بر همين اساس بنا گذاشته و در یکي از سخنراني هاي خود اعالم 

کردند که:
به تمام گروه ها و سازمان ها و احزاب و دستجات در سراسر ایران اعالم 
مي شود که اگر سالح خود را تحویل دهند و اظهار ندامت کنند، به آنان 

1. بيانات آیت اهلل خامنه ای در مراسم فارغ التحصيلی گروهی از دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس 1377/6/12.
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تأمين داده مي شود و مي توانند برادروار در کشورشان زندگي نمایند و 
آنچه گذشته است مورد  عفو است؛ و اگر به جنایات خود ادامه دهند، 
روزي که پشيمان شوند، به حکم اسالم، از آنان پذیرفته نخواهد شد 

)ر.ک: امام خمينی 1378 ج14: 253-252(.
در سياست اسالمي، همين شرایط براي رفتار با غيرمسلمان در جامعة اسالمي هم 
لحاظ شده است؛ چرا که اسالم بر خالف حوزة دین و معرفت شناسي، تکثر در حوزة 
با گروه هاي  رفتار سياسي را مي پذیرد و پيروان خود را به هم زیستي مسالمت آميز 
مخالف توصيه مي کند. این معنا از تکثر، حوزه هاي وسيعي از روابط اجتماعي و سياسي 
را شامل مي شود که بر اساس آن پيروان ادیان و مذاهب در حوزة دیني، احزاب و 
گروه هاي سياسي مختلف در مسائل سياسي و اجتماعي به رغم اختالفاتي که در حوزة 
نظر با هم دارند، در عمل به  صورت مسالمت آميز در کنار هم زندگي مي نمایند. در این 
نگاه، مالزمه اي ميان پلوراليسم دیني و سياسي وجود ندارد. از این  رو، اسالم ضمن 
مردود شمردن پلوراليسم دیني، راهکارهایي براي زندگي مسالمت آميز پيروان ادیان 
مختلف در نظر گرفته است که نتيجة منطقي آن، تأیيد گونه اي از تکثر در زندگي 
با  رابطه  در  اسالم  منظور،  بدین  است.  اسالمي  جامعه  درون  در  شهروندان  جمعي 
غيرمسلمانان در مرحلة اول، دعوت به بحث و مناظره کرده و در مرحلة دوم، در صورت 
مسالمت آميز دعوت مي کند  زندگي  و  به صلح  را  آنها  منطق طرفين،  پذیرش  عدم 
امام خميني، دولت  این  جهت است که  از  یزدی 1382 ج1: 70-68(. شاید  )مصباح 
اسالمي را یک دولت دموکراتيک به معناي واقعي مي داند که در آن، همة اقليت هاي 
مذهبي  از آزادي کامل برخوردار هستند و هرکس مي تواند عقيده خود را اظهار نماید 

)ر.ک: امام خمينی 1378 ج4: 410(.

3. گسترش تحزب
وجود احزاب سياسي از ارکان تنوع و پویایي نظام سياسي و راهکارهای اصلی بسط 
کثرت به شمار می آید. با پذیرش فعاليت احزاب در سياست اسالمی، شرایط مناسبی 
برای گسترش کثرت در ساحت سياست مهيا می شود. از نظر امام خمينی، حزب در 
نگاه اوليه نه مردود است و نه مطلوب، بلکه به ایده، باور و اهداف حاکم بر آن حزب 
بستگي خواهد داشت. لذا، اگر حزبي در چهارچوب آرمان ها و اهداف اسالمي شکل 
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گيرد، امر مطلوبي است و مي تواند در جامعة اسالمي آثار مثبتي داشته باشد: »این طور 
نيست که حزب بد باشد یا هر حزبي خوب باشد؛ ميزان، ایده حزب است« ) ر.ک: امام 
خمينی 1378 ج17: 194(. دیدگاه امام در مورد حزب، راه ميانه اي بين نفي و اثبات مطلق 
باز مي کند که با عنایت به ایده و عملکرد احزاب انجام مي گيرد. بنابراین، با دو شرط اساسي 
تشکيل و فعاليت احزاب سياسي محذوري ندارد. این دو شرط، ناظر به ایده ها و عملکرد 
احزاب است که بر اساس دیدگاه امام اوالً، حزب ایدة اسالمي داشته باشد و ثانياً در عرصة 

فعاليت و رقابت سياسي، چهارچوب مقررات شرعي را مدنظر قرار دهد. 
رعایت  با  بلکه  نشده،  نفي  سياسي  احزاب  وجود  نه تنها  اسالمی،  سياست  در 
چهارچوب هاي مورد نظر، تشکيل احزاب براي پویایي و پایایي جامعة فعال و زنده، 
امري الزم قلمداد شده است )جوادی آملی 1381: 76(. مقام معظم رهبري با عنایت به 
معایب و محاسن احزاب سياسي و با لحاظ تمامي جوانب، در خصوص ضرورت وجود 

احزاب در جامعة اسالمي چنين مي گوید: 
جامعة ما یک جامعة بي حزب است. البته از جهاتي حسن است، ولي عيب 
هم دارد. وجود حزب در یک جامعه، باعث مي شود که خألهاي ذهني 
عده اي از مردم پر شود... در حقيقت، حزب یک کانال کشي براي رساندن 
خوراک فکري الزم به ذهن هاي عده اي از مردم است که در حزب اند. ما 

این را در جامعه مان نداریم، یک خأل است.1
شهيد مطهري، وجود احزاب با برخي عقاید غيراسالمي را نيز در چهارچوب خاصي 
مي پذیرد. به اعتقاد او در نظام اسالمي حتي احزاب غيراسالمي نيز مي توانند با رعایت 

مواردي فعاليت آزادانه داشته باشند: 
هم  غيراسالمي  عقيدة  حزبي  هر  آزادند،  احزاب  اسالمي  حکومت  در 
دارد در ابراز عقيدة خودش آزاد است. فکرش آزاد است، هرچه دلش 
مي خواهد بگوید، ما فقط اجازة توطئه گري و فریبکاري نمي دهيم. در 
حدي که فکر و عقيده خودشان را صریحاً مي گویند و با منطق ما در 
حال جنگ هستند ما آنها را مي پذیریم، اما اگر بخواهند در زیر لواي 
اسالم با مظاهر اسالم افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم از 
اسالم خودمان دفاع کنيم که اسالم این را نمي گوید، به نام اسالم این 

1. )بيانات آیت اهلل خامنه ای در دیدار با مدیران و مسئوالن بخش های خبری صدا و سيما 1369/12/21(.
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کار را نکن، به نام خودت بکن )مطهری 1389: 46(.
همان طور که مالحظه مي شود، مطهری ضمن پذیرش فعاليت احزاب سياسي، هرچند با 
برخي عقاید غيراسالمي، خطوط قرمزي براي فعاليت آنها در نظر مي گيرد. عدم توطئه گري و 
فریبکاري، عدم سوءاستفاده از اسالم براي بيان عقاید غيراسالمي از موارد مهمي هستند که 

رعایت آنها را براي فعاليت احزاب سياسي ضروري مي داند. 
آیت اهلل خامنه اي با نفي تنافي ميان تحزب و وحدت، بر این نکته تأکيد مي کند که 
در جامعه مي تواند احزاب مختلف سياسي تشکيل شود، ولي درعين حال، وحدت الزم 
براي جامعة اسالمي نيز آسيب نبيند. وي بر مبناي همين نگرش، احزاب سياسي را 
به دو دسته تقسيم مي نماید. گاهي احزاب سياسي به دنبال کانال کشي براي هدایت  
براي جامعه مفيد  از احزاب  این دسته  فکري جامعه در حوزه هاي مختلف هستند. 
هستند؛ چراکه تالش مي کنند جامعه را به سطحي باالتر از معرفت سياسي و عقيدتي 
رقابت هاي  ولي در  نيست،  احزاب تصاحب قدرت  این  اصلي  برسانند. هرچند هدف 
احزاب،  دسته  این  مقابل  در  مواجه خواهند شد.  مردم  رأي  و  اقبال  با  نيز  سياسي 
گروهي از احزاب سياسي وجود دارند که در فعاليت هاي خود از احزاب غربي تقليد 
کرده و در مسيري که آنها حرکت مي کنند گام برمي دارند. هدف اصلي و نهایي این 
احزاب کسب قدرت است. این دسته، مورد تأیيد نيست؛ چراکه نتيجة آن کشمکش 
براي تصاحب قدرت خواهد بود. البته در جامعة اسالمي از فعاليت این دسته احزاب 
نيز تا جایي که در چهارچوب قواعد تعریف شدة نظام اسالمي باشد، ممانعت نمي شود.1 
حاصل اینکه، در سياست اسالمی تحزب در چهارچوب اصول اسالمی پذیرفته شده 
و الگویي از آن ارائه مي گردد تا ضمن توجه به تنوع و اختالفات احتمالي در حوزة 
سياست، وحدت و انسجام الزم براي جامعة اسالمي نيز تأمين مي شود. این مواجهه  

با تحزب، تأثير زیادی در شکل گيری فرهنگ تکثر در حوزة سياست خواهد داشت.

نتيجه گيري
هرچند در طول تاریخ، تأمالت سياسي در خصوص وحدت و کثرت افراط و تفریط 
صورت گرفته است؛ یعني گروهي با تأکيد بر وحدت، اهميت کثرت را نادیده گرفته اند 
و برخي نيز با بيان اهميت کثرت، ضرورت وحدت براي زندگي سياسي را مورد توجه 

1. بيانات آیت اهلل خامنه ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاه 1390/07/24.
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قرار نداده اند، ولي در سياست اسالمي با درک ضرورت توأمان وحدت و کثرت براي 
این  بر  است.  ارائه شده  مقوله  دو  این  با  مواجهه  براي  ميانه اي  راه  زندگي سياسي، 
 اساس، در نظم سياسي مطلوبي که بر پایة سياست اسالمي بنا نهاده مي شود، باید 
جایگاه مناسب وحدت و کثرت به صوت هم زمان مورد مالحظه قرار بگيرد. آن دسته از 
جریان هاي سياسي که فقط بر وحدت تأکيد دارند، فاصلة معناداري از سياست اسالمي 
اصرار  وحدت  با  هماهنگ  بدون  کثرت  بر  که  گروه هایي  همچنين،  و  کرده اند  پيدا 
مي ورزند، فاقد پشتوانة نظري از سياست اسالمي هستند. شناخت دیدگاه نظریه پردازان 
سياست اسالمي، معيار مناسبي براي قضاوت و داوري در خصوص جریان هاي مختلف 

فکري - سياسي در اختيار ما قرار خواهد داد.
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