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در ارتباط دین و دولت از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی ستیز بین خواستاران مدرنیته و ھواداران 
ران شیعی در باب ارتباط بین دین و دولت و  ّ سنت بیش از یک سده در کانون نظر میان رھبران و مفس
. امکان و کیفیت سازگاری بین این دو از آستانۀ انقالب مشروطیت تا کنون در ایران ادام داشته است 

. در جريان انقالب مشروطه رھبران روحانی به دودسته تقسیم شدند و روياروي يکديگر قرار گرفتند
گروھي، از آن جمله محمد حسین نائینی، به دفاع از مشروطه برخاستند و از ھمخواني آن با روح 

اسالم سخن گفتند و گروھي ديگر، از آن میان شیخ فضل هللا نوری، جانب استبداد را گرفتند و 
در پی استقرار جمھوری اسالمی نیز بحثی مشابه که . مشروطیت را مغاير مباني اسالمي شمردند

اگرچه در دھۀ . ھنوز ادامه دارد، بین روحانیان و مفسران در باب سازگاری دین و دموکراسی آغاز شد
آغازين قرن بیستم دعوی امکان پذيري دموکراسي در جامعه اسالمي در تکیه بر قرآن و احادیث 
صورت مي گرفت، در دوران اخیر شیوه ھاي تفکر غربي ھم از سوي بنیادگرايان و ھم از سوي 

اين روش تازه نشانه . ھواداران دموکراسي در جامعه اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است
. پیدايش نھضت ھاي تازۀ بنیادگرايي نوين اسالمي و آزاديخواھي نوين ديني در دو دھۀ اخیر است
در این بخش گزیده ھائی از نوشته ھای محمدحسن مجتھد شبستری که به شرح آراء و مواضع 

 . بنیادگرايان نوين اسالمي، و آزادي خواھان نوين ديني می پردازد، آمده است
 
 

 محمد مجتھد شبستری 
 

 * دموکراسي و دينداري
آزادي سیاسي و دموکراسي براي ملت ايران دو مقوله بسیار مھم و سرنوشت ساز است و اگر 

در . ملت ما در فھم و تحلیل آنھا دچار خطا گردد گرفتار سردرگمي ھا و رنج ھاي فراوان خواھد شد
يک سال اخیر که بحث ھاي جدي درباب اين دو مقوله مطرح مي شود خطاعھاي بزرگي نیز در فھم 

عده اي آزادي سیاسي را که معناي درست آن آزادي عقالني و اارادي و عملي . آنھا رخ مي نمايد
انسان و مشارکت وي در تعیین سرنوشت اجتماعي خود در عین مسئولیت در برابر قوانین اخالق 
مي باشد، سرپیچي از اصول اخالقي و ھتک ارزش ھاي معنوي معنا مي کنند و سپس علیه آن 

دعوا اقامه مي کنند و دموکراسي را آماج حمالت خود مي سازند چون در مرجله گذار فرھنگي 
کنوني، ملت ما دوران سرنوشت سازي را مي گذراند، نمي توان و نبايد به سادگي از کار اين خطاھا 

فريضه ديني و ملي اھل قلم ايجاب مي کند دراين بحث ھاي جدي که فرھنگ . و حمله ھا گذشت
کشور ما را تکان داده است شرکت کنند و سخنان صاحبنظران و متفکران جامعه را که به اين 

مدعاي اصلي مخالفان ديني دموکراسي اين . موضوعات مھم مي پردازند به نقد و بررسي بسپارند
است که معناي دموکراسي مردمساالري است و مردمساالري يعني اصالت دادن به اراده انسان در 

برابر اراده خداوند و مقدم داشتن قانون انسان برقانون خداوند اين مبنا انسان محوري است و با 
دموکراسي درمواردي که حداقل، . اسالم که براساس خدامحوري استوار است، سازگار نیست

اين مدعا بر  5.قوانین قطعي از سوي خداوند معین شده است انسان را در برابر خدا قرار مي دھد
� دموکراسي و دينداري،�*_____________ : تصورات ناصواب از دموکراسي استوار شده است

 1-. 1377مرداد  15ھمشھری، 
 

اين پرسش بنیادين که انسان در مقام قانونگذاري از ارزش ھا و قوانین الھي بايد تبعیت کند يا نه؟ به 
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فلسفه حقوق و فلسفه اخالق مرتبط است نه به شکل و شیوه حکومت که دموکراسي گونه اي از 
دموکراسي نه فلسفه حقوق است نه فلسفه اخالق و بنابراين نه صالحیت براي . آن است

پاسخگويي به آن سؤال را دارد و نه مي تواند در معاوضه با اصل تقدم اراده حداوند بر اراده انسان 
دموکراسي در دنیاي امروز يک شکل و شیوه حکومت است در مقابل شکل و شیوه . قرار گیرد

حکومت ھاي ديکتاتوري اين شکل و شیوه حکومت اين است که در جامعه ھاي امروز که جمعیت ھا 
و گروھھاي متعدد با اعتقادات و عاليق و منافع سیاسي و اجتماعي و فرھنگي متفاوت درآن زندگي 
مي کنند ھمه در انتخاب حکومت کنندگان شرکت مي کنند و به کارھاي مختلف حکومت نظارت مي 
کنند، از آنھا مسئولیت مي خواھند و با اين مشارکت مستمر اين فرصت را ھمیشه براي خود حفظ 
مي کنند که بتوانند قدرت سیاسي را به صورت مسالمت آمیز از عده اي بگیرند و به عده اي ديگر 

دموکراسي آن شکل از حکومت است که درآن مردم، تا حد مقدور، حود بر خود حکومت . بسپارند
آنچه حکومت دموکراتیک را از ساير . مي کنند و خود مقدرات زندگي اجتماعي را در دست دارنِد

شکل ھاي حکومت جدا مي کند اين است که حکومت دموکراتیک نمي تواند از جامعه که متشکل از 
جمعیت ھا و گروھھاي مختلف است سلب قدرت کند و ضامن عمده اين وضع اين است که اين 

حکومت ملزم به پیروي از مقررات قانوني است که به منظور حفط آزادي تشکیالت و بیان عقايد و 
ود و حیات دموکراسي بسته به وجود تشکیالت عقايد وج. نظريه ھاي متضاد در جامعه وجود دارد

متضاد است درحکومت ھاي دموکراتیک و مسائل تبلیغات و اطالع رساني چون راديو و تلويزيون، 
مطبوعات، سینماھا و تئاترھا و غیره در اختیار کلیه جمعیت ھا و احزاب اعم از مخالف و موافق دولت 

حکومت دموکراتیک نه حکومت اکثريت است و نه حکومت اقلیت بلکه حکومتي است که . است
دموکراسي در سرزمین ھاي مختلف با آداب . وظیفه آن تأمین منافع و رفاه و صالح ھمه گروھھاست

و رسوم و عقايد و فلسفه ھاي ويژه ھر قوم و ھرملت انطباق پیدا مي کند و در صدد تغییر آنھا 
برنمي آيد و نمي خواھد عقیده يا آداب و رسوم ويژه اي را برحکومت شوندگان تحمیل کند و از اين 

در جامعه ھايي که با حکومت دموکراتیک اداره . نظر کامالً نقطه مقابل حکومت ھاي ديکتاتور است
مي شود وحدت جامعه با اصل احترام متقابل صاحبان عقايد و افکار و منافع متفاوت به يکديگر تأمین 

مي شود و نه با وحدت ھمه آنھا در يک عقیده و منفعت معین در جامعه ھاي امروز که تعداد گروھھا 
و جمعیت ھا از نظر عقايد و افکار و منافع اجتناب ناپذير شده است، تنھا اصل احترام متقابل است 
که مي تواند وحدت اجتماعي سالم و پايدار به وجود آورد و اصرار بر تفوق رسمي بخشیدن به يک 

درجامعه . عقیده معین نتیجه اي جز پیش آمدن سرکوب و تبديل شدن حکومت به ديکتاتوري ندارد
ھاي امروز تنھا در سايه دموکرسي است که مي توان ھمه استعدادھاي افراد جامعه را از طريق 

تنھا از اين است که مي توان يک . شرکت دادن آنھا در ساختن زندگي اجتماعي شان بارور ساخت
تعقل جمعي خالق به بار آورد و با آن به مصاف در میدان زندگي پیچیده امروز رفت و با موفقیت عمل 

ً از  2-. کرد در حکومت دموکراتیک دو اصل آزادي و مساوات ھمه انسان ھا بدون ھیچ استثنا و صرفا
حکومت دموکراتیک از آن نظر که يک حکومت است . آن نظر که انسان ھستند، پذيرفته مي شوند

ھیچ تفسیري ازجھان، انسان، عقیده و آيیني را برتر از ديگري نمي نشاند و ھیچ فلسفه اي را 
ولي اين موضع نه از اين جھت است که حکومت کنندگان پا حکومت . مقدم بر فلسفه ديگر نمي دارد

شوندگان از نظر فلسفي معتقد به نسبیت مطلق معرفت و يا پیرو مکتب ال ادري ھستند بلکه از اين 
نظر است که وظیفه حکومت ورود در اين مسائل نیست و تکلیف اين مسائل را فیلسوفان معین مي 

. کنند و نه حاکمان و ورود حاکمان در اين مسائل جز نزاع و خصومت و ديکتاتوري نتیجه اي نمي دھد
در حکومت دموکراتیک دو اصل ياد شده، براي تعیین چگونگي نسبت انسان ھا با يکديگر در زندگي 
دنیوي و پي ريزي شکل حکومت به کار گرفته مي شود و نه براي تعیین مساوات انسان ھا از لحاظ 
سعادت اخروي و اعالم بي اثر بودن تخلف انسان از اراده و خواست خداوند در نجات نھايي او و انکار 
خداوندي خدا و انسانیت انسان دو اصل مساوات و آزادي در نظام ھاي دموکراتیک امروز به حکمت 

اينھا . عملي مربوط است و تنھا تکلیف ارتباطات اجتماعي انسان ھا با يکديگر را معین مي کند
حکمت نظري نیستند و ھرگز جانشین انسان شناسي ديني يا فلسفي نمي شوند و مقام و 

بنابراين در يک نظام دموکراتیک، صاحبان . موقعیت انسان در نظام ھستي را مشخص نمي سازند
ھمه عقايد و فلسفه ھا و پیروان ھمه اديان حق حیات و رشد و پیشرفت و التزام به غقايد و ارزش 

امروز در سايه بسیاري از حکومت ھاي دموکراتیک، میلیون ھا انسان . ھا و قوانین خود را دارند
ِ خود در کنار پیروان اديان ديگر زندگي مي کنند، بدون اين که  معتقد به حقانیت منحصر به فرد دين

عقیده ديني آنھا مانع ھمزيستي مسالمت آمیز شان با پیروان اديان ديگر باشد که آنھا را بھره مند از 
دموکراسي روشي در زندگي دنیوي است و نه معیار داوري درآخرت انسان . نجات اخروي نمي دانند

ھا درست است که قانونگذاري چنین حکومتي از آرا و عقايد مردم تبعیت مي کند ولي نه از اين باب 
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اصالً چنین . �درقانونگذاري اراده مردم مقدم بر ادارده خداوند است�که قانونگذاران معتقدند که
مسأله اي که در واقع يک مسأله فلسفي است، مورد توجه قانونگذاران اين حکومت از آن نظر که 

و . تنھا مسأله آنھا اين است که قانون خالف اراده مردم نباشد. قانونگذار ھستند، نمي تواند باشد
اگر اراده مردم اين باشد که از قوانین الھي تبعیت کنند قانونگذاران حکومت دموکراتیک نیز به تبع 

ً مراعات مي کند؛ . مردم ھمین کار را مي کنند البته قانونگذاري نظام دموکراسي در اصل را مسلما
اصل يکم اين است که قوانین موجد و يا حافظ برتري گروه، صنف و طبقه اي برگروه، صنف و طبقه 

اصل دوم اين است، که قوانین خیر و . ديگر و جنسي برجنسي ديگر و نژادي ديگر و مانند اينھا نباشد
مصلحت و رفاه معنوي و مادي ھمگان را تأمین کند نه منافع اکثريت و طبقه و گروه معیني را در 

قطع نظر از (دموکراسي از آن نظر که يک شکل حکومت و تدبیري براي زندگي ھمگاني دنیوي است 
ھمه شھروند متساوي الحقوق ھستند و شھروند شماره يک و شماره دو وجود ) وضع اخروي مردم

درحکومت دموکراتیک جريان قانونگذاري در سايه پايبندي به اصول ياد شده انجام مي شود و . ندارد
سپس آراي اکثريت قانونگذاران که نماينده اکثريت مردم به شمار مي روند تکلیف ھرقانون را معین 

درست در ھمین جا سؤال جدي ما اين است که اگر مردم جامعه مسلمان به قوانین . مي کند
ًله قانونگذاري به کدام سوي  ً و عمالً خواست و اراده مردم در مسا خداوند عالقمند باشند، قاعدتا
متوجه خواھد شد؟ آيا جز اين است که اين مردم از حکومت کنندگان خواھند خواست به قوانین 

خداوند متعھد بمانند؟ و آيا قانونگذاران منتخب اين مردم در يک نظام دموکراتیک راھي جز پیروي از 
اين خواست مردم خواھند داشت؟ آيا نتیجه عملي جز اين خواھد بود که قوانین خدا مراعات شود؟ 
ً قانونگذاران نیز که منتخب مردم اند،  بايد اضافه کنیم که در يک حکومت دموکراتیک مسلمان قاعدتا

معتقد به قوانین خداوند خواھند بود و از اين جھت نیز بر ضريب اطمینان از مراعات قوانین الھي 
اين مطلب که اگر مسلمانان حکومت دموکراتیک داشته باشند، قوانین خدا رھا . افزوده خواھد شد

مي شود و تقدم اراده خداوند برکرسي مي نشیند با ھیچ دلیل قابل قبول و با ھیچ محاسبه اي جور 
مخالفان دموکراسي مي پرسند اگر رأي مردم در تضاد با حکم خدا باشد، کدام يک از آن  3-. نمي آيد

بخش اول اين است : دو را بايد پذيرفت؛ رأي مردم يا حکم خدا را؟ پاسخ اين پرسش دو بخش دارد
. که از نطر کالمي و عقیدتي ھر مسلمان موظف است حکم قطعي خداوند را بر رأي خود مقدم بدارد
ً روزي مردم ايران که اکثريت قريب به اتفاق آن مسلمانند، در مقام  بخش دوم اين است که اگر فرضا
قانونگذاري به طور جدي نخواھند به قانون قطعي خداوند عمل کنند و چنین اعراض عمومي با علم 

به قطعیت قانون خداوند اتفاق افتد، درآن روز بايد گفت متأسفانه مردم ايران مسلماني را درآن موارد 
کنار گذاشته اند و درآن صورت با کمال اندوه کاري از دست ھیچ کس ساخته نخواھد بود و سخن 

من مطمئن ھستم که چنین روزي نخواھد آمد و . گفتن از حکم خدا در میان آنھا معنا نخواھد داشت
ربط دادن احتمال چنان روزي با . آراي مردم ايران در تضاد با حکم خداوند قرار نخواھد گرفت

رواج پاره اي از رفتارھاي اخالقي و . دموکراسي و حمله علیه آن ھیچ گونه توجیه منطقي ندارد
آزادي قانوني پاره اي از محرمات الھي در غرب ھم که گاھي حربه مخالفان دموکراسي مي شود 
اصالً ربطي به دموکراسي به عنوان شیوه و شکل حکومت ندارد و محصول تحوالت فرھنگي غرب 

البته ممکن است در يک جامعه مسلمان که با دموکراسي اداره مي شود، کساني يا . است
 ً گروھھايي يافت شوند که به داليلي مخالف عمل به قوانین قطعي خداوند باشند و اين عقیده را علنا

اين مطلب ربطي به متروک شدن قوانین قطعي خداوند . اظھار کنند و حتي براي آن فعالیت نمايند
اظھار اين عقیده ھم مانند اظھار ھر عقیده ديگري دريک حکومت دموکراتیک با عقايد و آرا و . ندارد

فعالیت ھاي مخالفان اين عقیده يعني رھبران سیاسي و فرھنگي اکثريت مسلمانان مواجه مي 
شود و بديھي است که مسلمانان معتقد به قوانین خداوند کوشش مي کنند تا اين عقیده مالک 

اما پرسش بسیار مھم در اينجا اين است . عمل قانونگذاران قرار نگیرد و قوانین الھي متروک نگردد
که اين کوشش ھا چگونه کوشش ھايي بايد باشد؟ کوشش ھايي با روش ھاي دموکراتیک يا 

کوشش ھايي با روش ھاي اجبار و سرکوب گرانه؟ از اين پرسش اساسي نبايد به سادگي گذشت 
ما . زيرا ريشه بسیاري از اختالف نظرھاي موجود در کشور ما در پاسخ ھمین پرسش نھفته است

ھم معتقديم، بر ھرمسلماني که اطمینان دارد به قوانین قطعي ھمگاني خداوند دست يافته است، 
واجب است به آنھا عمل کند و تالش نمايد تا ديگران نیز به آن عمل کنند اما اين عقیده راسخ را نیز 
ً در جامعه ھاي پیچیده و داراي کثرت اعتقادي و فرھنگي و سیاسي  داريم که اين کوشش خصوصا

امروز که جامعه ما نیز چنین است، جز يک کوشش عاري از اجبار والقاي يک طرفه ايدئولوژيک و 
عاري از خشونت و سرکوب نبايد باشد وگرنه نتیجه آن چیزي جز بي اعتبار گشتن دين و ارزش ھاي 

اگر روزي رھبران ديني و فرھنگي جامعه . الھي و قانون خدا و تباه شدن مصلحت ھمگان نخواھد بود
ما در خود اين توان را نبینند که با روش ھاي دموکراتیک در صحنه تضارب و تبادل افکار و عقايد و 
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فعالیت ھاي آزاد و مسالمت آمیز وارد شوند و ملت ايران را طوري ھدايت و رھبري کنند که آنان و 
قانونگذارانشان به ارزش ھا و قوانین خداوند وفادار بمانند و متاع مخالفان بي مشتري نماند، منشا 
اين ناتواني و ترس ناشي از آن را بايد در ضعف منطق و نقص عملکرد خود جستجو کنند نه در جاي 

آنان بايد در صدد تقويت منطق و اصالح عملکرد خود برآيند از وحشت پراکني و اظھار نگراني و . ديگر
اين قبیل کارھا نه تنھا مشکل را حل نمي . دعوت به غیرت و تعصب خشونت زا کاري ساخته نیست

کند بلکه مشکالت عمده ديگري برمشکالت جامعه ما مي افزايد و عاقبت آن را چنان دچار 
نابساماني مي کند که درآن ھرکس فقط به فکر نجات خود و نان شب خود باشد و با ھمه فضیلت 

سخن ديگر اين است که ارزش و قانون قطعي الزم االتباع خداوند که مخالفان  4-. ھا وداع کند
دموکراسي از متروک شدن آن بیمناکند چگونه به دست مي آيد و چگونه معلوم مي شود؟ آيا با 

ً در قرن بیستم دامن گسترده ) ھرمنوتیک فلسفي(توجه به مباحث فلسفي تفسیر متون  که خصوصا
است، مي توان تفسیر معیني از يک متن را تنھا تفسیر ممکن و درست و معتبر اعالم کرد؟ آيا با 

آن طور که گذشتگان تصور مي " (ظاھر"در مقابل " نص"توجه به اين مباحث ديگر معنايي براي 
باقي مانده است؟ ھیچ متني تفسیر منحصر به فرد ندارد و از ھمه متون، تفسیرھا و قرائت ) کردند

نیست که فھمیدن آن گونه اي تفسیر " نص"ھاي متفاوت مي توان داد و ھیچ متني به اين معنا 
اسالم به ھرصورت که تصوير شود گونه اي فھم . نباشد و تمام متون بدون استثنا تفسیر مي شوند

و تفسیر از کتاب و سنت است و ھیچ فھم و تفسیري از کتاب و سنت تا آنجا که به انکار نبوت پیامبر 
ھمه فھم و تفسیرھاي کتاب و سنت، ھمیشه . نرسد خروج از اسالم به شمار نمي آيد) ص(اسالم 

پس بايد ديد معناي قانون . تاريخي معیني انجام شده است -و از سوي ھمه کس در افق فرھنگي
قطعي خداوند چه مي تواند باشد؟ از اين قطعیت چه تصوري مي توان داشت؟ تعداد چنین قانون 

ھاي قطعي که در ھمه عصرھا واجب االتباع است چقدر مي تواند باشد؟ آيا نمي توان گفت قانون 
ھاي قطعي الھي شايد تنھا ھمان ھايي باشند که نه تنھا در ھمه اديان ابراھیمي بلکه درھمه 
اديان يکتاپرست دنیا نیز روي آنھا تکیه شده است؟ و آيا در اين صورت اين ارزش ھا و قانون ھاي 

قطعي ھمان ھا نیستند که انسان نیز در طول تاريخ خود ھمواره دنبال معنا کردن و تثبیت آن قانون 
ھا در زندگي خود بوده است گرچه به حکم ضعف ھاي انسان بودن از تثبیت آنھا عاجز مانده است؟ 

اگر به اينجا برسیم و دنبال چنان قوانین قطعي باشیم و ھمه افراد جامعه را بدان دعوت کنیم و 
سلیقه ھاي فردي وگروھي را امور شخصي و درون گروھي و درون صنفي تلقي کنیم آيا باز ھم اين 

ھمه مخالف در مقام تئوري و عمل خواھیم داشت؟ و آيا اين ھمه نگراني پیش خواھد آمد که اگر 
فالن شخص يا فالن گروه يا يک ملت روزي در برابر اراده خداوند علم کند چکار بايد کرد؟ آيا اصالً قد 
علم کردن در برابر اراده خدا معنا خواھد داشت؟ آري، اگر ھمه آنچه در فتاواي فقیھان اظھار شده 

اما مخالفان دموکراسي . قوانین خداوند تلقي شود مخالفان قوانین خداوند بي شمار خواھند بود
تنھا سخن آنھا . انصاف دھند که خود فقیھان، فتاواي خود راظنیات مي دانند نه قوانین قطعي خداوند

ولي اين مطلب شامل . اين را مي پذيريم. اين است که مجتھدان موظفند به ظنیات خود عمل کنند
غیر مجتھدھا نمي شود و آنان تا اطمینان پیدا نکنند که يک فتواي معین مطابق حکم خداست از نظر 

ديني وظیفه عمل بدان را ندارند و اينجاست که معلوم مي شود صرف افتاء فقیھان براي کسي 
مي گويند . تکلیف معین نمي کند و ھر فرد مسلماني بايد خود اطمینان به حکم خداوند پیدا کند

برفرض اين که قرائت ھاي متفاوت از اسالم وجود داشته باشد، ملت ايران آن قرائت از اسالم را 
به اين نکته اساسي توجه مي دھم که . پذيرفته اند که در قانون اساسي منعکس شده است

بنابراين منطق، اگر ملت ايران در دوره ديگري قرائت ديگري از اسالم را بپذيرند و قانون اساسي خود 
پذيرفتن اين مطلب، گام تئوريک . را با آن تطبیق دھند، اقدام آنھا جاي ايراد و اشکال نخواھد بود

پس قرائتي که در . چه آن حادثه اتفاق بیفتد و چه نیفتد. بزرگي به سوي پذيرفتن دموکراسي است
اسالم در قانون اساسي فعلي ما موجود است، قرائتي است درکنار ساير قرائت ھاي ممکن و 

قرائت کردن حق ملت ايران است و جريان قرائت ھمیشه باز است و نبايد جلو اين جريان سد و مانع 
به اين پرسش نیز بايد پاسخ داد که پس دموکراسي با کدام تفکّر و چه کسي ستیز  6-. ايجاد کرد

مي کند؟ دموکراسي از آن نظر که يک شکل و شیوه حکومت است نه با اراده و قانون خداوند مي 
دموکراسي با آن گونه از تفسیر کتاب و سنت ستیز مي کند . ستیزد و نه با حامالن راستین پیام وي

که صاحبان آن به دلیل نداشتن تصور صحیح از آزادي و دموکراسي در عصر حاضر و ارتکاب خطاھاي 
بزرگ در فھم معاني آنھا از يک طرف و اصرار بر تک تفسیري بودن کتاب و سنت از طرف ديگر، 

ناآگاھي از واقعیت ھا و تحوالت پیچیده جامعه ھاي جديد دنیاي امروز و از جمله جامعه خودمان از 
طرف سوم، و گرفتاري در دام پاره اي از تعلقات که دامنگیر ھر انساني مي شود از طرف چھارم، 
فھم و تفسیري از اسالم عرضه مي کنند که دربرخورد با واقعیت ھاي زندگي مسلمانان ھم مانع 
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شکوفايي تجربه ھاي ناب ديني و احیاي راستین دين مي شود ھم مانع رشد و پیشرفت ملت ھاي 
انقالب اسالمي ايران . مسلمان و تواناگشتن آنھا براي حل مشکالت بنیادين و بي شمار عصر حاضر

چرا دموکراسي را بدرستي نشناسیم و ملت ھاي . ھم درآغاز کار با ھمان کسان در معارضه بود
مسلمان را از ثمرات مھم اين شیوه و شکل حکومت محروم کنیم؟ آيندگان اين گناه را بر ما نمي 

بخشند طرح اين ھراس بي پايه که اگر روزي ملت ايران از اسالم اعراض کنند چه خواھد شد و لعن 
و نفرين دموکراسي تحت اين عنوان و قراردادن دين دربرابر دموکراسي، عواقب فرھنگي و سیاسي 

اين روش مردم را از صحنه مشارکت سیاسي بیرون مي راند و راه . خطرناکي براي کشور ما دارد
در مقام عمل ھم فوايد و آثار حکومت دموکراتیک براي . استبداد و ديکتاتوري جديدي را باز مي کند

جامعه ما بسیار بیشتر از ضرر و زيان تخلف ھايي از اصول اخالق و آداب و رسوم ديني است که 
جلوگیري از اين تخلف ھا با روش اجبار و سرکوب ھم . ممکن است در حکومت دموکراتیک اتفاق اقتد

ھنوز يک سخن مھم ديگر، اين است که  7-. دسته گلي بر سر و صورت دين و دينداري نمي نشاند
پاره اي از احکام فقھي موجود با دو اصل مھم دموکراسي مساوات حقوقي ھمه شھروندان و اصل 

مثالً پاره اي از احکام فقھي از . ، معارضه دارد�ھدف قانون بايد تأمین منافع ھمه شھروندان باشد�
برتري ھاي حقوقي مسلمانان بر غیرمسلمانان يا مردان بر زنان سخن مي گويد، پاره اي از احکام 

ديگر فقھي اگر قانون تلقي شوند، نه منافع ھمه شھروندان که منافع عده خاصي را تأمین مي 
دراين موارد چه بايد گفت و چه بايد کرد؟ آيا بايد اين احکام فقھي را که در شرايط تاريخي . کنند

معیني نقش خاصي داشته اند، قوانین قطعي و ابدي و ھمه عصري خداوند اعالم کنیم و با آنھا به 
جنگ دموکراسي برويم؟ آيا فھم و تفسیر طني فقیھان گذشته از کتاب و سنت در اين موارد را بايد 

تنھا فھم و تفسیر ممکن و درست بدانیم و ھمه دانش جديد فھم تفسیر وتأويل متون را ناديده 
بگیريم؟ آيا امروز که تعارض سیاسي مسلمانان و غیر مسلمانان در داخل کشورھاي اسالمي مطرح 
نیست و افراد غیرمسلمان به عنوان افراد جامعه تابع قوانین و مقررات اجتماعي ھستند و با صلح و 
صفا درکنار اکثريت مسلمانان زندگي مي کنند، بازھم از نظر ديني مجاز ھستیم غیرمسلمانان را از 
حقوق کمتري بھره مند سازيم و آآنھا را شھروندان درجه دو حساب کنیم؟ آيا امروزه که زنان از خانه 

ھا و خلوت ھا بیرون آمده اند و با مشارکت سیاسي، اجتماعي و اقتصادي سرنوشت عمومي را 
رقم مي زنند، باز ھم مجاز ھستیم از برتري حقوق مردان بر زنان سخن بگويیم؟ آيا در ھمه اين 

ِد اجتھاد جديدي مطابق با زمان و  موارد موضوع حکم عوض نشده است؟ آيا نبايد در ھمه اين موار
مکان انجام داد؟ چنین مدعايي ھیچ گونه قوت منطقي ندارد و يک صاحبنظر نمي تواند از آن دفاع 

با استناد به آن قبیل احکام فقھي نمي توان از تعارض دموکراسي با قوانین قطعي . علمي کند
آيا ارزش اجتھاد جديد در اين مسائل که امروزه دربقا و تکامل اجتماعي ما نقش . خداوند سخن گفت

* عمده دارند، کمتر از ارزش اجتھاد جديد درباب مزارعه،مساقاة و مضاربه و مانند اينھاست؟
 ___________ 

 .1377مرداد،  15ھمشھری، *
 

دموکراسي مسلمانان، نه دموکراسي اسالمي دو نقد پیشین را به اين منظور آوردم که دقت درآنھا  
نشان مي دھد ضعف تئوري کساني که پسوند اسالمي را به دمکراسي اضافه مي کنند و مي 

اينک اين . گويند ما دموکراسي اسالمي را قبول داريم نه دموکراسي مطلق را، در کجا قرار دارد
دو ناقد محترم از دموکراسي اسالمي سخن مي گويند و براي آن حداقل . مسأله را توضیح مي دھم

در دموکراسي اسالمي دولت مبلّغ اسالم است و دربرابر فلسفه ھا و . 1: دو ويژگي ذکر مي کنند
. جھان بیني ھا و اديان متفاوت نظر و عمل يکسان ندارد و ھمه آنھا را به طور مساوي نگاه نمي کند

قوانین خدا آزادي و مساوات مؤمنان و غیرمؤمنان و . مسلمانان بايد قوانین خدا را مراعات کنند. 2
را نپذيرفته است پس مسلمانان نمي توانند دموکراسي غیر مقید به اسالم ... زنان و مردان و 
ً يک روش . داشته باشند عالوه بر دو مطلب فوق از نظر ناقدان، اين مطلب که دموکراسي صرفا

حکومت است قابل قبول نیست چون دموکراسي بر پیش فرض ھاي انسان شناسانه اي مثل 
سه موضوع باال ارکان اصلي . توانايي انسان بر تعقّل و انتخاب و آزادي و مساوات استوار شده است

اين سه . نقدھاي پیشین به مباحث سیاسي مقاله دموکراسي و دينداري را تشکیل مي دھد
موضوع ھسته اصلي اختالف نظر و عمل میان طرفداران دموکراسي و طرفداران اقتدارگرايي در 

جمھوري اسالمي ايران است؛ اقتدارگراياتي که حکومت مورد نظر خود را دموکراسي اسالمي نام 
در اين مقال مي خواھم اين مطالب را بیان کنم که دموکراسي مورد نظر اقتدارگرايان . مي گذارند

مفھوم درستي ندارد و سه اشکال عمده که ناقدان برمحتواي سیاسي مقاله دينداري و دموکراسي 
ّه نمي باشد سخن طرفداران دموکراسي اين است که دموکراسي، اسالمي و . وارد کرده اند موج
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در ھرجامعه اي يا دموکراسي وجود دارد يا ديکتاتوري، حد وسط دموکراسي و . غیراسالمي ندارد
ّر نیست مدل ھاي دموکراسي گرچه متفاوت است ولي اگر کساني بخواھند �. ديکتاتوري متصو

دموکراسي را از آن نظر که يک روش حکومت است با عقايد و قوانین ديني مقید کنند درمقام عمل و 
واقعیت، مدل خاصي از دموکراسي به وجود نمي آورند بلکه مدل خاصي از ديکتاتوري به وجود مي 

بي تفاوت بودن دولت در برابر فلسفه ھا و عقايد و جھان بیني ھاي مختلف و پذيرفتن دو � آورندو
اصل آزادي و مساوات براي ھمه شھروندان، بدون ھیچ گونه تبعیض، شاھرگ تئوري دموکراسي را 

دل ھاي آن بايد به صورتي وجود داشته باشد ُ اگر دموکراسي . تشکیل مي دھد که در ھمه م
اسالمي اين است که دولت مبلّغ اسالم باشد و آزادي و مساوات را در حق مؤمنان بیش از 

چنین  -آن طور که اقتدارگرايان مي گويند -مراعات کند. . . غیرمؤمنان و درباره مردان پیش از زنان و
دولتي در مقام عمل دولت دموکراتیک نمي تواند باشد و نامگذاري آن با دموکراسي اسالمي 

غ اسالم است و آزادي و . ناصواب و فريبنده است ّ ◌ ّ ا اقتدارگرايان مي گويند دولتي را که مبل ّ ام
مساوات را نیز به طور نامساوي میان شھروندان تقسیم مي کند و شھروند درجه يک و درجه دو 

ً به دلیل وجود انتخابات مي توان دولت دموکراتیک نامید و روش حکومت وي را ھم  دارد، صرفا
اشکال طرفداران اين نظر که دو ناقد محترم از آنھا ھستند بر . دموکراسي اسالمي نام گذاشت

در واقع اين است که آن مقاله از دموکراسي غیرمحدود به قید � دموکراسي و دينداري�مقالۀ 
ّد به  اسالمي طرفداري مي کند و مدعي است که دموکراسي به عنوان روش حکومت بدون تقی

آن مقاله مدعي است که دموکراسي تنھا يک روش . پسوند اسالمي با دينداري سازگار است
میان اديان جامعه ) ھمه قواي حاکمه(مضمون التزامي آن مقاله اين است که دولت . حکومت است

گويد حکومت مورد قبول مسلمانان مي تواند و بايد ھمه  آن مقاله مي. نبايد تبعیض قائل شود
شھروندان را بدون ھیچ گونه تبعیض ديني و غیر ديني در آنچه به حکومت و تعیین سرنوشت جمعي 

آن مقاله . مربوط مي شود به طور مساوي بنگرد و به آنھا آزادي و مساوات بدون تبعیض بدھد
مسلمانان را دعوت مي کند که براي تحقّق دموکراسي در پاره اي از فتاواي مشھور ياحتي اجماعي 
فقه تجديد نظر کند تا آزادي و مساوات سیاسي به طور يکسان و بدون تبعیض تحقّق پیدا کند و ھمه 

افراد جامعه شھروند به حساب آيند بدون اين که به درجۀ يک و درجه دو و خودي يا غیرخودي 
به حساب � اِشکال ھا�تصريح مي کنم که ھمۀ اين نسبت ھا که درنظر ديگران . تقسیم شوند

چنان فکر مي کند که ناقدان محترم � دموکراسي و دينداري�مي آيد درست است و نگارندۀ مقالۀ 
احان . تشخیص داده اند ّ دراين � دموکراسي اسالمي�تفاوت نگارنده با ناقدان و به طور کلي طر

را به زعم خود با اسالم سازگار نمي � دموکراسي و دينداري�است که آنھا افکار مطروح در مقالۀ 
آنھا ما را دعوت مي کنند از دموکراسي اسالمي سخن بگويیم و به لوازم آن ھم که ايجاد . بینند

اما نگارندۀ آن مقاله آن افکار را با اسالم . تبعیض در آزادي ھا و مساوات ھا و دين ھاست تن دھیم
ناسازگار نمي بیند و معتقد است آن افکار تنھا با پاره اي از فتاواي مشھور و يا اجماعي فقه مخالف 
است و بايد درآن فتاوا تجديد نظر کرد و براي تحقّق دموکراسي در جامعه ما که تنھا شکل مشروع و 

آري، نويسندۀ مقالۀ . قابل قبول حکومت در جھان امروز است به اجتھاد جديدي درآن فتاوا دست زد
معتقد است تجديد نظر در آن فتاوي اصالً مخالفت با قانون يا ارادۀ خداوند � دموکراسي و دينداري�

اينک به نقد آن . آن تجديد نظر، تغییر آرا و معرفت انسانھاست که ھمیشه اتفاق مي افتد. نیست
سه دعوي مي پردازم که درآغاز اين مقال آوردم، دعوي ھايي که مبلّغان دموکراسي اسالمي برآنھا 

بايد ) مجموع قواي حاکمه(دعوي اول اين است که در دموکراسي اسالمي دولت . پاي مي فشارند
در � قدرت�اشکال اين دعوي اين است که طرفداران آن، از سازوکار و روند . مبلّغ اسالم باشد

آنھا غافل از اين ھستند که گذاشتن وظیفۀ تبلیغ . مقام عمل و متن واقعیت ھاي اجتماعي غافل اند
وقتي ھم دين تباه . دين بر عھدۀ دولت، در مقام عمل ھم دين را تباه مي کند و ھم دموکراسي را

چه معنايي خواھد داشت؟ گذاشتن وظیفۀ � دموکراسي اسالمي�شود و ھم دموکراسي، ديگر 
تبلیغ دين برعھدۀ دولت عمالً اين نتیجه را مي دھد که دولت متولّي دين گردد و اين خطرناکترين 

که در � تفسیر دين آري، تولیت بر دين نه�در مقالۀ . آفتي است که ممکن است به دين برسد
� رھیافت به حضور خداوند�به معناي � طبیعت دين�ھمین کتاب آمده توضیح داده ام که چگونه 

ھم نشان داده ام که � بحران قرائت رسمي از دين�در اواخر بخش . ھرگونه تولیت را رد مي کند
در اينجا به آن مباحث . دولت را متولي فرھنگ ديني يا غیر ديني کردن چه عواقب خطرناکي دارد

اضافه مي کنم که اگر دولت عھده دار وظیفۀتبلیغ دين شود بايد تفسیر خاصي از دين را تبلیغ کند، 
ر نمي شود ّ حال اگر دولت را که امکانات و قدرت غیرقابل . چون بدون گونه اي تفسیر، تبلیغ دين میس

مقاومت در دست دارد مفسر و مبلّغ دين قرار دھیم تکلیف تفسیرھاي ديني ديگر موجود در جامعه 
چه مي شود؟ آيا در مقام عمل، دولت مانع رشد و شکوفايي تفسیرھاي ديگر دين که حتي ممکن 
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ّت  است از نظر تئوريک صائب تر از تفسیر دولت باشد نمي گردد؟ آيا اين کار عمالً به تأسیس روحانی
دولتي و دين دولتي و سد باب اجتھاد نمي انجامد؟ و آيا اينھا تباه شدن دين ينست؟ آيا جز اين 

است که حفظ استقالل دين و استقالل علماي دين از منظر صیانت و حرمت دين يک وظیفه مسلّم و 
اين است که دولت بايد شعائر اسالمي � دولت بايد مبلّغ اسالم باشد�قطعي است؟ اگر معناي 

ولي دولت نه تنھا بايد شعائر اسالمي را محترم . را محترم بشمارد اين مطالب مورد قبول است
بشمارد بلکه شعائر اديانّ ديگر را ھم بايد محترم شمارد و از اين جھت فرقي میان اسالم و اديان 

در ھرحال آنچه طبیعت دين آن را نفي مي کند اين است که دولت متولي تفسیر و . ديگر نیست
اداره دين شود مطلب ديگر اين است که اگر دولت متولي تفسیر واداره دين شود، دموکراسي 

رژيم دموکراسي آن است که انتقال قدرت از جماعتي به جماعتي ديگر را بدون . ناممکن مي گردد
درآن نظام سیاسي که دولت . توسل به قدرت و برمبناي خواست و انتخاب مردم ممکن مي سازد
ر و متولّي ذين است چنین انتقال قدرتي عمالً ممکن نیست ّ درچنین نظامي ترکیب قدرت . مفس

ّن را به وجود مي آورد که ھمواره  سیاسي و ديني با يکديگر، اتحاديه اي از افراد و گروھھاي معی
در چنین نظامي قداست دين، . قدرت را در دست دارند و مانع از انتقال قدرت به ديگران مي شوند

در چنین نظامي . قدرت و دولت را نیز قداست مي بخشد و مانع از نقد سیاست و قدرت مي شود
ً ممکن است  آزادي ھاي سیاسي که جان مايه دموکراسي است، بسیار کم فروغ مي شود و نھايتا

سالیان درازي شکل انتخابات عمومي محفوظ بماند ولي از انتقال قدرت به گروھھاي ديگر خبري 
اين که . آنچه عمالً درسايه اتحاد کارگزاران دين و دولت اتفاق مي افتد ھمین است که گفتیم. نباشد

ر دين باشد و ھم با الھام از اصول اخالقي و  ّ تصور کنیم مي توان دولتي داشت که ھم متولّي و مفس
اين قبیل . پايبندي به آن، راه را براي انتقال قدرت به ديگران باز گذارد خواب و خیالي بیش نیست

فرض ھا فقط به درد بحث و مجادله مي خورد و با واقعیت ھاي احتماعي انسان و منطق و مقتضیات 
اين ھمان فرض باطل است که مي گويد مي توان به جاي تقسیم قدرت و . عیني قدرت بیگانه است

ھمان . کنترل اجزاي آن با يکديگر، به فضايل اخالقي قدرتمندان امید بست تا خودکامگي پیشه نکنند
طور که رويکرد علمي و تجربي به جھان طبیعت نشان داد که آنچه در جھان طبیعت حاکم است غیر 

ّات قديم با تصورات ذھني صادر مي کردند، جامعه  از آن احکام متافیزيکي است که در طبیعی
شناسي سیاسي ھم نشان مي دھد که آنچه در متن حوادث سیاسي اتفاق مي افتد غیر از آن 

پاسخ اين . احکام خیالبافانه است که در فلسفه سیاسي متافیزيکي گذشته صادر مي کردند
ر و متولي دين شود چه اتفاق مي افتد تنھا از علومي مانند جامعه  ّ پرسش را که اگر دولت مفس

نتیجه اين بحث ھا اين است که . شناسي سیاسي مي توان گرفت و نه از فرضیات ذھني
دموکراسي اسالمي مورد نظر اقتدارگرايان در مقام عمل چیزي جز ديکتاتوري اسالمي از آب درنمي 

عالوه بر ھمه اينھا وقتي مدعیان دموکراسي اسالمي آزادي و مساوات بدون تبعیض ھمه . آيد
شھروندان را نمي پذيرند و طرفدار سلطه مؤمنان بر غیر مؤمنان و مردان بر زنان و خودي ھا بر 

ّعاي دوم طرفداران ! غیرخودي ھا ھستند چگونه از تعبیر دموکراسي استفاده مي کنند؟ مد
دموکراسي اسالمي اين است که چون قوانین الھي آزادي مساوات يکسان براي افراد قائل نشده 

اند پس دموکراسي مطلق را نمي توان قبول کرد چون دموکراسي برآزادي و مساوات يکسان 
راه چاره اين است که آزادي و مساوات را يکسان تقسیم نکنیم و از . شھروندان استوار است

قبالً گفتیم که دموکراسي . دموکراسي محدود حرف بزنیم و نام آن را دموکراسي اسالمي بگذاريم
ً دموکراتیک نمي تواند باشد و به کاربردن . محدود يعني دموکراسي نفي شده چنین نظامي واقعا
ً تأکید مي کنم !! مي تواند باشد" توريه"و" تقیه"واژه دموکراسي درباره آن فقط يک  دا ّ در اينجا مجد

که مسلمانان مي توانند در فتاواي گذشته که از نگاه امروزي مبتني بر تبعیض است تجديد نظر کنند 
و آزادي و مساوات را به صورت يکسان میان ھمه شھروندان تقسیم کنند و اين کار فقط تغییرآرا و 

راه تئوريک براي اين تغییرات باز است و اجتھاد درست و . فتاوي است و نه مخالفت با قوانین الھي
را در اعصار مختلف به گونه ھاي � قوانین مفروض الھي�مجتھدان . حسابي ھم ھمین است

آنھا مي توانند و بايد امروز فتاواي خود را تغییر دھند، فقه سیاسي گذشته . مختلف مي فھمند
ً دموکراسي . بستر عقاليي خود را از دست داده است در اين صورت مسلمانان مي توانند واقعا

ّم ناقدان اين است که . داشته باشند، اين دموکراسي ھیچ پسوندي نخواھد داشت ّعاي سو مد
در اين تصور خطاي ظريفي نھفته . دموکراسي تنھا يک روش نیست و مباني انسان شناسانه دارد

حکومت دموکراتیک مفروض مي . است رفع اين خطا تنھا با فھم صحیح دموکراسي ممکن مي شود
گیرد که انسان ھا در عالم سیاست و حکومت آزاد و مساوي ھستند و آزادي و مساوات آنھا را بايد 

در حقیقت، التزام به دموکراسي اين وظیفه را برعھده حاکمان مي گذارد که ھمه افراد . مراعات نمود
جامعه را داراي آزادي و مساوات سیاسي يکسان بدانند و اين دو اصل را از ارکان قانون اساسي قرار 
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از نظر . حکومت دموکراتیک است و نه بیشتر" فرضي"و " روشي"دھند آزادي و مساوات در اصل 
منطق دموکراسي التزام به آزادي و مساوات سیاسي يکسان ھمه افراد يک روش حکومت تلقي 

طرفداران دموکراسي . اخالقي -مي شود نه يک انسان شناسي فلسفي و نه يک اصل حقوق
معتقدند روش حکومتي که التزام عملي به آزادي و مساوات مفروض انسان ھا دارد بھترين روش 

چون خطاھا و شرور مفاسد حکومت را به حداقل مي رساند بدين ترتیب چون . حکومت است
ّ يک مسأله فلسفي مطرح نمي کند  دموکراسي ھیچ اصل فلسفي انسان شناسانه را از موضع حل

نمي توان گفت انسان شناسي دموکراسي با انسان شناسي ديني يا ھر انسان شناسي ديگر 
تنھا مي توان اين پرسش را مطرح کرد که آيا مثالً دين اسالم روش خاصي از . تعارض يا توافق دارد

حکومت کردن را توصیه مي کند که با روش دموکراسي مخالف است؟ آيا اسالم توصیه مي کند به 
به مؤمنان و غیرمؤمنان و مردان و زنان جامعه آزادي و مساوات سیاسي � روش حکومت�عنوان 

ّت، احکامي را که در کتاب و  يکسان داده نشود؟ آيا اسالم توصیه مي کند مؤمنان به کتاب و سن
ً احکام ابدي و ثابت بدانند و آنھا را براي ھمیشه معیار و روش و اصل مفروض  ّت آمده است حتما سن
سیاست و حکومت بشمرند و غیر مؤمنان را با اجبار و اکراه و قوه قھريه به پذيرفتن آنھا وادارند؟ اگر 

چنین توصیه ھايي وجود داشته باشد بايد بگويیم میان آن روش حکومت که اسالم توصیه مي کند و 
اگر قضیه ازاين قرار باشد ضربه آن بیش از ھمه متوجه . روش دموکراسي منافات کامل وجود دارد

صاحب اين قلم معتقد ! تعبیر دموکراسي اسالمي خواھد شد و آن را سرتا پا تناقض جلوه خواھد داد
پیامبر . است ھیچ ديني روش حکومت توصیه نمي کند و در اسالم نیز چنین توصیه اي نشده است

درباب روش حکومت تابع عصر خود بوده است و نه مؤسس روش حکومت آنچه در نابرابري ) ص(
ّت و فتاواي فقھي ديده مي شود،  سیاسي مؤمنان و غیر مؤمنان و مردان و زنان در کتاب و سن

تاريخي عصرھاي گذشته بوده است و درعصر حاضر مي توان به  -مقتضیات واقعیت ھاي اجتماعي
در عصر حاضر دموکراسي مسلمانان مي توان داشت اما دموکراسي . گونه اي ديگر عمل کرد

در مقاله مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند، از ھمین کتاب اين بحث ! اسالمي نمي توان داشت
معلوم مي شود دراين موضوع ھم . را به صورت مشروح آورده ام و در اينجا آن را تکرار نمي کنم

! اختالف صاحب اين قلم بامخالفان دموکراسي به اختالف درچگونگي قرائت از اسالم باز مي گردد
پاسخ اشکال ھاي ناقدان محترم به روش ھرمنوتیکي صاحب اين قلم را مي توان در کتاب ھرمنوتیک 

ّت اثر نگارنده اين خطور مطالعه کرد و در اينجا آن پاسخ ھا را تکرار نمي کنم تنھا به اين . کتاب و سن
اشاره اکتفا مي کنم که امکان فرائت ھاي کثیر از متون ديني در نظر صاحب اين قلم ھرگز به معناي 

تنھا قرائتي قابل قبول است که روشمند و مستدل . ھرج و مرج در تفسیر و تأويل متون ديني نیست
ّا قرائت ھاي روشمند و مستدل ممکن است متعدد و متفاوت باشند. باشد اين مطلب مھم را در . ام

مباحث ھرمنوتیک، توصیح داده ام و مي توان آن را در مقاله قرائت واحد يا قرائت ھاي کثیر از دين نیز 
 . که در ھمین کتاب آمده مالحظه کرد
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