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مقاله پژوهشی

مردم سالاری دینی ،بدیلِ نظامهای سیاسی سكولار و بنیادگرا در ایران
عباسعلی جباری ثانی ،1امیرحسین الهامی

تاریخ دریافت6000/07/61 :

2

تاریخ پذیرش6000/60/20 :

چكیده:

مردمسالاری دینی به عنوان یک مفهوم بدیع در فضای سیاسی و فرهنگی جامعه ما مطرح شده و به مثابه

یک فلسفه سیاسی و الگوی حکومتی خاص و مستقل ،در مقابل فلسفههای سیاسی و الگوهای حکومتی بدیل،
به ویژه سکولاریسم و بنیادگرایی خود را عرضه کرده است .مدعای اصلی مردمسالاری دینی در ایران این است

که بدون نگاه صرف مادی به اصول عرفی ،انسانمحورانه ،فردگرایانه و سودانگارانه؛ میتوان حکومتی مردمی،
اما مبتنی بر ارزشهای دینی و در چارچوب احکام الهی نیز برپا کرد .در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که

تاکنون تلاشی جدی ،برای مقایسه سه نوع نظام سیاسی بدیل (مردم سالاری دینی ،سکولاریسم و بنیادگرایی) به
منظور نشان دادن نقاط افتراق آنها از یکدیگر یا احیان ًا برخی وجوه تشابه آنها صورت نگرفته است .در این مقاله
ی مبتنی بر استدلال منطقی ،به مقایسه تطبیقی بین مردم سالاری دینی
برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیل ِ

با سکولاریسم و بنیادگرایی بپردازیم تا ضمن احصاء نقاط افتراق و اشتراک آنها ،مولفهها و شاخصهای مردم-

سالاری دینی را نیز تبیین نماییم.

واژگان اصلی :مردم سالاری دینی ،سکولاریسم ،بنیادگرایی ،اسلام ،دموکراسی.

 .1دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)

ajsani1361@gmail.com
 .2استادیار جغرافیای سیاسی ،گروه جغرافیا ،محیطزیست و پدافند غیرعامل ،پژوهشکده امنیت داخلی ،پژوهشگاه دفاع
مقدس ،تهران ،ایران.
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مقدمه
مردمسالاری دینی یکی از انواع روشها و شیوههای حکومتداری است .مراجعه به ادبیات
سیاسی معاصر نشان میدهد که واژه دموکراسی در ترکیب با لغات دیگری نظیر لیبرال ،سوسیال
و ...منجر به تشکیل واژگان مرکب جدیدی شده است که دارای بار مفهومی و معنایی خاص خود
هستند( .واژگانی نظیر سوسیال دموکراسی یا لیبرال دموکراسی) در نتیجه به نظر میرسد که در
عمل ،مکاتب فکری و سیاسی مختلف به نوعی به دموکراسی پرداخته و آن را در مکتب خود
درونی کردهاند و واژگان مرکب ،ماحصل درونی سازی دموکراسی در مکاتب مختلف بوده است.
در حقیقت مردم سالاری دینی نیز یک نوع حکومت دینی در ظرف و قالب دموکراسی است .از
آنجا که مردم سالاری دینی در محیط جغرافیایی ایران مطمع نظر است؛ پس مراد از آن در واقع
مردم سالاری اسلامی است و نه دموکراسی در هر دینی و یا در همه ادیان.
دو گروه عمده مردم سالاری دینی را غیراصیل ،نامتعارف و نشدنی میدانند و از مخالفین
نظری مردم سالاری دینی محسوب میشوند .گروه اول ،دموکراسی خواهانی هستند که دموکراسی
را قابل جمع با دین نمیدانند .دموکراسی در تعریف این گروه با تعریف و قرائتی که از دین ارائه
میدهند همخوانی ندارد و درنتیجه غیرقابل جمع است .گروه دیگر را دیندارانی تشکیل میدهند
که به نظرشان دین با دموکراسی قابل جمع نبوده و سنخیت ندارد.
موافقان نظری مردم سالاری دینی را نیز دو دسته تشکیل میدهند :دسته اول کسانی هستند که
معتقدند مردم سالاری دینی بخشی از نظریه سیاسی اسلام در باب حکومت را تشکیل میدهد .به
نظر این گروه دموکراسی در اندیشه سیاسی اسلام عنصری اصیل بوده و جزء لایتجزای نظریه
حکومت اسلامی است .دسته دوم کسانی هستند که دموکراسی را بیشتر روشی در حکومت کردن
میدانند که مخالفت و تضادی با آموزههای اسلام ندارد و به عنوان یک شیوه موفق و مثبت ،قابل
جذب ،هضم و ترکیب و تطبیق با جوهرة اندیشه حکومت اسلامی است .در این دیدگاه حکومت
اسلامی محتوایی است که با روشهای مختلف قابل تحقق است و از جملة این روشها ،دموکراسی
است که نافع بودن آن قبل ًا به اثبات رسیده است .پس میتوان از آن در اندیشه سیاسی اسلام استفاده
کرد و با درونی سازی آن از مردم سالاری دینی سخن گفت.
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اسلام یکی از ادیان زندة جهان معاصر است و بیش از یک پنجم مردم جهان متدین به آن
هستند .از سوی دیگر دموکراسی نیز یکی از مطلوبترین و رایجترین شیوههای ادارة سیاسی در
دنیای معاصر است ،تا آنجا که میزان تحقق آن در هر جامعهای شاخص توسعه یافتگی سیاسی آن
جامعه محسوب میشود .مطالعة جنبشهای سیاسی اجتماعی مسلمانان در سدة اخیر نشان میدهد
که دموکراسی در کنار استقلال خواهی و عدالت خواهی یکی از خواستهای اصلی مسلمانان بوده
است .تحلیل آرمانهای این جنبشهای سیاسی اجتماعی خبر از آن میدهد که در باور رهبران و
فعالان این جنبشها تعارضی بین اسلام و دموکراسی نیست و در زمان واحدی میتوان خواستار
تحقق هر دو شد و جامعهای توأمان اسلامی و دمکراتیک داشت.
در خصوص امکان سازگاری دموکراسی و دین ،مواضع متفاوتی وجود دارد؛ برخی با
جانبداری از دین ،قائل به ناسازگاری بین دموکراسی و دین شدهاند 1.زیرا از نظر این گروه
خدامحوری با دموکراسی و مردم سالاری در تناقض است .گروهی دیگر با موضع دفاع از
دموکراسی ،قائل به ناسازگاری هستند و معتقدند دین در متن حکومت ،تهدیدی برای نقش آفرینی
و آزادی اراده جمعی است و دموکراسی ذاتاً با اقتدار مذهبی همخوانی ندارد و درواقع اقتدار

مقالۀ پژوهشی :مردم سالاری دینی ،بدیلِ نظامهای سیاسی سكولار  /...جباری ثانی و الهامی

بیان مسأله

سیاسی باید از اقتدار دینی جدا گردد .ولیکن برخی از اندیشمندان سازگاری مشروط دین و
دموکراسی و به عبارتی مردم سالاری دینی را پذیرفتهاند.
دموکراسی را به دو گونه ارزش و روش میتوان از هم جدا کرد .در دموکراسی به مثابه
روش بر خلاف نوع ارزشی آن ،هرگونه هدف و آرمان اجتماعی برتابیده میشود .مسلم ًا در
دموکراسیای که تکثرگرایی ،نسبیت و ...به عنوان ارزش به شمار میآید؛ آرمانها و ارزشهای دینی
طرد میشود .مردم سالاری دینی یعنی اتخاذ دموکراسی به گونه روش (که قابلیت پذیرش هر نوع
ارزش را دارد) برای حضور مردم و اراده جمعی در سرنوشت خویش از طریق ارزشهای دینی و
با توجه به آموزههای دینی است .در واقع مردم سالاری دینی به مدلی از نظام سیاسی اطلاق میشود
که به ترکیبی از حاکمیت دینی و حاکمیت مردم باور دارد .به این معنا که در عین پذیرش حق
دخالت و مشارکت آحاد مردم در فرآیند تصمیم گیری کلان سیاسی ،اجتماعی و توزیع قدرت

 -1برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به کتاب نظریه سیاسی اسلام نوشته آیت ا ...مصباح یزدی
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سیاسی ،مرجعیت دین را در شؤون اجتماعی و سیاسی جامعه حرمت مینهد .البته مردم سالاری
دینی ،مفهومی قرائت پذیر است و در سطح نظریه پردازی سیاسی میتوان مدلها و گونههای
متنوعی از آن را به تصویر کشید .زیرا از یکسو دموکراسی به مثابه روش ،ظرفیت ارائه شدن در
مدلهای مختلف را دارد و از سوی دیگر نقش دین در عرصه سیاست و اجتماع تفسیربردار است.
بنابراین با توجه به به اینکه چه تصوری از قلمرو دخالت دین در حیات اجتماعی داشته باشیم،
میتوانیم قرائت خود را از مردم سالاری دینی ارائه دهیم.
در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که تاکنون تلاشی جدی ،برای مقایسه سه نوع نظام
سیاسی بدیل (مردم سالاری دینی ،سکولاریسم و بنیادگرایی) به منظور نشان دادن نقاط افتراق آنها
از یکدیگر یا احیان ًا برخی وجوه تشابه آنها صورت نگرفته است.
اهمیت و ضرورت تحقیق .در حوزه علوم سیاسی مفاهیم متعددی وجود دارد که
اندیشمندان متعلق به این حوزه ،مباحث گسترده و عمیقی را پیرامون آن مطرح کردهاند مفاهیمی
نظیر دموکراسی ،آزادی ،برابری و دهها موضوع دیگر .صرف آشنایی اجمالی با این مفاهیم ،این
نکته را آشکار میکند که خاستگاه اولیه اکثر آنها در حوزه تفکر غرب بوده است و این
اندیشمندان مغرب زمین بودهاند که طی سالیان متمادی بهویژه از عصر روشنگری به بعد با تأکید بر
اصالت عقل و خرد آدمی در این زمینه ،نظریهپردازی نموده و آنها را برای ساماندهی زندگی
سیاسی جوامع خود به کار بستهاند .بسیاری از دیدگاهها و نظریات غربی به انحاء گوناگون به
جوامع اسلامی نیز سرایت کرده است و امروزه ما شاهد هستیم که بسیاری از این اندیشهها و
نظریات در اکثر جوامع اسلامی چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل ،ساری و جاری است.
بنابراین ضرورت دارد که اندیشمندان مسلمان پیش از هر چیز نسبت آنها را با جامعه خود و دین
موردسنجش و ارزیابی قرار دهند.
در جامعه ایرانی نیز این مفاهیم عمدتاً از عصر مشروطه به بعد مطرح گردید و از مهمترین
آنها ،بحث از دموکراسی است .بحث در خصوص دموکراسی ،بحث در مورد رابطه اسلام و
دموکراسی را نیز به دنبال خود دارد که چگونگی این رابطه از جدیترین موضوعات مطرحشده در
میدان مناقشات نظری است .در این زمینه آراء و نظریات متفاوتی مطرحشده است که هرکدام بر
پایه مبانی و مفروضات خود استوار گشته است .هرکدام از این نظریهها تعاریف خاصی از اسلام یا
برداشت خاصی از مفهوم دموکراسی را موردنظر دارند .اهمیت موضوع زمانی آشکارتر میشود که
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حکومتیشان یا به ورطه افراط و بنیادگرایی افتادهاند و یا در نقطه مقابل به سکولاریسم و حذف
دین رسیدهاند .در جامعه ایرانی نیز با توجه به حضور افکار و آراء متفاوت و گاه متضاد چه در
سطح مردم و چه در سطح نخبگان سیاسی ،خطر افراطیگری بهشدت احساس میشود .در
حقیقت عدم تحقق مردمسالاری دینی (به معنای واقعی) در ایران موجب نزاع بخشهای سنتی و
مدرن جامعه شده که با متراکم شدن و فعال شدن شکافهای فرهنگی ،دینی و سیاسی ،امکان
استفاده از ظرفیت دو گفتمان سنتی و مدرن جامعه را برای همپذیری در حیات فردی ،اجتماعی و
سیاسی از بین میبرد و در صورت تداوم نزاع این دو نحله فکری ،آسیبهای فراوانی به تمامیت
ارضی ،وحدت سرزمینی و سرنوشت کشور وارد خواهد شد و وقوع شرایط ناگوار کشورهای
همجوار برای کشور ما نیز دور از ذهن نخواهد بود.
هدف اصلی .تبیین شاخصها و مؤلفههای مردمسالاری دینی بهعنوان بهترین بدیل
حکومتهای سکولار و بنیادگرا در ایران
سوال اصلی .آیا مردمسالاری دینی بهعنوان مناسبترین بدیل نظامهای سکولار و بنیادگرا در
ایران مطرح است؟
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میبینیم بسیاری از جوامع اسلامی به دلیل ترکیب غلط و نادرست اسلام و دموکراسی در مدل

مبانی نظری:
اگرچه نسبت اسلام و دموکراسی بهوسیله افراد مختلف و از زوایای گوناگون موردبررسی
قرارگرفته ،اما در این مقاله تلاش میشود که مردمسالاری دینی که در واقع تلفیق دو عنصر
دموکراسی و اسلام در جامعه ایران است؛ تبیین شود .با نگاهی به تحقیقات پیشین انجام شده،
درمییابیم که نسبت اسلام و دموکراسی از منظرهای گوناگون ،مورد بررسی قرار گرفته و در موارد
مشابه نیز در خصوص شیوه حکومتی متناسب با جامعه مسلمانان پژوهشهای متنوعی انجام شده
است؛ اما در خصوص ارتباط این دو مولفه مهم و تأثیرگذار در کشور ما به نتایج خیلی ملموس و
راهگشایی منتهی نشده است .در این مقاله سعی شده است که با نگاهی واقعبینانه به وضعیت
جامعه و گرایشها و علائق موجود؛ شیوه حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران که در واقع تلفیق
مردمسالاری با دین است؛ به نحو مناسبی تبیین شود.
در واقع با بهرهگیری از نتایج تحقیقات صورت گرفته و بازاندیشی در مولفهها و شاخصهای
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موجود ،میتوان به نتایج بهتری در خصوص ارتباط دین و دموکراسی رسید .آنچه مهم و حائز
اهمیت است این است که انقلاب اسلامی  ،1531تعریف و تفسیر جدیدی را برای مردم و نخبگان
سیاسی از نحوه تعامل اسلام و دموکراسی به ارمغان آورد و قانون اساسی نظام جدید ،نوع حکومت
را (پس از رأی مردم) ،جمهوری اسلامی خواند .با گذار از هیجانات سالهای اول انقلاب ،به
تدریج نیاز به تعریف و تفسیر جمهوری اسلامی در میان مردم ،اندیشمندان و نخبگان سیاسی
احساس شد که این روند تاکنون نیز ادامه داشته است...
از آنجا که مردمسالاری دینی مفهومی قرائت پذیر است؛ لذا در سطح نظریهپردازی سیاسی
میتوان مدلها و گونههای متنوعی از آن را به تصویر کشید .هدف اصلی مقاله نیز که در تحقیقات
مشابه مغفول واقع شده است؛ تبیین مردمسالاری دینی متناسب با جامعه مسلمان ایرانی و مقایسه
تطبیقی آن با دو نوع نظام سیاسی بدیل (سکولار و بنیادگرا) است .در واقع احصاء شاخصها و
مولفههای مردمسالاری دینی ،دستیابی به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی را ممکن خواهد کرد.
مفهوم شناسی متغیرهای تحقیق
دموكراسی .دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی دموکراسیا 1که در آن پیشوند
دموس به معنای اداره امور خارجی کشور است ،به کار میرود .دموس بعدها به معنای تهیدستان و
روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است .کراسی نیز از ریشه کراتوس 2به معنای
اقتدار و اختیار و نیز حکومت کردن و فرمانروایی میباشد( .علی بابایی)232 :1532،
کارل کوهن معتقد است :دموکراسی حکومت جمعی است که در آن اعضای اجتماع به طور
مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمهایی که به آنها مربوط میشود شرکت دارند یا میتوانند شرکت
داشته باشند( .کوهن)21 :1515،
دیوید هلد میگوید :جوهر دموکراسی همانطور که نظریهپردازان حامی دموکراسی به درستی
تأیید کردهاند ،توانایی شهروندان در جایگزین کردن یک حکومت با دیگری است( .هلد:1531 ،
)235
شومپیتر معتقد است ،جامعه دموکراتیک جامعهای است که حداقل بر سر موضوعاتی که

demokratia
kratos
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سیمور مارتین لیپست می گوید :دموکراسی عبارت است از حاکمیت مردم .دموکراسی آن
نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که
به نحوی برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند( .لیپست)100 :1535 ،
سکولاریسم .نکته قـابل تـوجه درباره این واژه آن است که در اکثر لغـتنامهها ،فرهنگ
نـامههای ایران حـتی فرهنگ عـلوم سـیاسی ،این واژه نیامده است .داریوش آشـوری در ذیل این
عنوان معانی مختلفی از قبیل بی حرمتی ،ناسوتی ،بشری ،دنیوی ،زمینی(غیرمعنوی) آورده است
(آشوری .)232 :1533،این اصطلاح اولین بار در سال  1323توسط جرج ژکول هـولیوک اسـتفاده
شد .او این نام را از آن جهت برگزید کـه موضع ضـدخـدایی خـود را از مـوضع الحادی برادلاف
و پیـروان او مـتمایز کند و اصرار داشت که از این طریق نظر برخی از آزاداندیشان معتقد به خدا را
که در عقیده خود تعصبی نـداشتند امـا از حـیث اهداف اخلاقی و سیاسی و اجتماعی با او موافق
بودند بـه خـود جـلب نـماید و البـته در ایـن کار توفیق کمی حاصل کرد (علمداری.)53 :1533 ،
سکولاریسم مصادره اموال فیزیکی و معنوی کلیسا توسط دولت نیز بوده است و به گمان
کثیری از مورخان ،عقاید مسیحیت را دنیوی کردند و از دل آن بی اعتنایی به امر قدسی را بیرون

مقالۀ پژوهشی :مردم سالاری دینی ،بدیلِ نظامهای سیاسی سكولار  /...جباری ثانی و الهامی

شامل امور عمومی نظیر حق رأی باشند ،تبعیض قائل نمیشود( .شومپیتر)501 :1535 ،

آوردند .مسیحیت حداقلی به عـارضه سـکولاریسم دچار نمیشد و هر جا دین حداکثری میشود،
خطر ورود سکولاریسم آن بسیار است (سروش.)255: 1513 ،
مدلها و چارچوبهای سکولاریسم .سکولاریسم در طول تاریخ خود دچار تغییر و تحول
مفهومی معنایی و الگویی شده است و با توجه به آنکه این مفهوم از همان ابتدا به چـالشهای
مـفهومی دست به گریبان بـود .این دگـردیسیها و تغییرات در زمینه سکولاریسم و روند اجرایی
آن در کشورها بسیار مختلف بود و متفکران نگرشهای متفاوتی نسبت به این مفهوم داشته و دارند
که برخی از این چارچوبها و تفکرات بهصورت ذیل ارائه میشود:
تقسیمبندی چندوجهی از سکولاریسم
در این دیـدگاه سکولاریسم را به ابعاد گوناگون سیاسی ،اجتماعی و فلسفی (بینشی) میتوان
تقسیم نمود و با توجه به این حوزهبندی سکولاریزاسیون مورد بررسی قرار میگیرد .با این توضیح
که گرچه همه ابعاد گوناگون یک جامعه با یکدیگر ارتباط و تـعادل دهـند و هر تـغییری در یک
حوزه در حوزه دیگر نیز تأثیر خواهد داشت .بخصوص در یک روند درازمدت که این امر
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اجتنابناپذیر و حتمی خواهد بـود؛ اما در یک شرایط زمانی خاص و کوتاهمدت میتوان این ابعاد
را از یکدیگر جدا کـرد .بهطور مـثال مـیتوان گفت که بعد سیاسی و اجتماعی یک کشوری
همچون ایران سکولار شده است ولی ازلحاظ بینشی و فلسفی این مسئله تحققنیافته است .بعد
فلسفی سکولاریسم را میتوان اینگونه توضیح داد که در این بعد عقل انسان جانشین وحـی
مـیشود و انـسان از همه ابعاد هستی شناختی الهی و معنوی جداشده و با کنار گذاشتن همه
پیوندهای قدسی ،نسبیتگرایی و پلورالیسم در تـمامی ابعاد زندگی اعم از سیاسی ،اخلاقی ،دینی
و...حاکم میشود .در این نگرش همه آموزهها و ارزشهای الهی از عرصه عـمومی منفک شده و
در حاشیه زنـدگی خـصوصی قرار میگیرند .در بینش فلسفی سکولار جهانبینی و افق معنایی یک
فرد مادی و دنیوی است و انسان از چنان قدرتی برخوردار میشود که بر همهچیزهای جهان اعم
از طبیعت و...حاکم میشود؛ و علم انسان توانایی غلبه بر هـر مانع پیشرفت را دارا هست.
بنیادگرایی .1بـنیادگرایی به معنای شالوده ،اساس و پایه است( .هی وود )213 :1511 ،معادل
این واژه در زبان عربی«الاصولیه»است که به معنای بازگشت بـه اصـول و مبانی میباشد .این واژه
که مفهومی غربی است ،برای نخستین بار در اوایل قرن بیستم و در مـباحث درون مذهبی
پروتستان در آمریکا رواج یافت .بین سالهای  ،1110-1113پروتستانهای کـلیسای انـجیلی
مـبادرت به انتشارات جزواتی با عنوان «مبانی»کردند که در آنـها بـرحقیقت نص کتاب مقدس در
برابر تفسیرهای جدید تأکید شده بود .فرقه مزبور با ایمان بـه الهـی -ابدی و خطاناپذیری «متن
انجیل» به مبانی کلامی خـاص پایبند وخواهان تـمیز دقـیق رسـتگار از غیر رستگار و برگزیده از
غیر برگزیده بـودند.
با ایـن هـمه ،با گسترش جریانهای دینی یهودی ،اسلامی ،بودایی و هندو در نیمه دوم قرن
بیستم که پیتر.ال.برگر ،از آن بـا عـنوان موج جهانی "سکولارزدایی یاد میکند" واژه بنیادگرایی
کـاربرد گـستردهتری یافت و در مـورد جـریانهای فـکری-دینی تمام مذاهب به کـار گرفته شد.
از اینرو ،این مفهوم برای توصیف آن دسته از گروههای دینی به کار میرفت که خـواهان زنـدگی
براساس مبانی و اصول دینی بودند .در حـقیقت ،بـنیادگرایی دینی نـوعی حـرکت یا برنامه
سـیاسی بـه شمار میآید که نه فقط به حقانیت نص کتب مقدس ایمان دارد بلکه مدعی لزوم
بازسازی جامعه و روابـط اجـتماعی بـرپایه آن است( .همان)130 :
ladnemednuf
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وقوع انقلاب اسلامی ایـران بهویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ادبـیات عـلوم
سـیاسی و جامعهشناسی کاربرد یافت .گرچه برخی از تحلیلگران اجتماعی و سیاسی کاربرد مفهوم
مذکور را برای توضیح جنبشهای اسلامی فاقد کارایی لازم میدانند و برخی بهکارگیری آن را
هـمراه بـا نوعی سطحینگری ،دشمنیابی و ایدئولوژیک مییابند؛ اما برخی بهکارگیری آن مـفهوم
را برای توصیف جریانهای دینی و فکری در دنیای اسلام پذیرفتهاند .یوسف قرضاوی اسلامگرای
مصری ،بهرغم آنکه بهکارگیری مفهوم بیداری اسلامی (الصموه الا سـلامیه) را بـرای تـوصیف
جریانهای اصلاحطلبی دینی در جهان اسلام ،تعبیری درستتر قلمداد میکند؛ امـا بر آن است که
واژه بنیادگرایی (الا صولیه) در میراث فرهنگی اسلام ،اصطلاحی پسندیدهتر است؛ زیرا به معنای
بازگشت به اصول ،ریشه و اساس برای شناخت و فهم اسلام و دعوت بهسوی آن هست.
(تیموری )11-20 :1531 ،راشد الغنوشی هم بیان میدارد کـه منظور ما از بنیادگرایی بهرهوری از
اصول اسلام است( .خسروشاهی )122 :1511 ،حسن البنّا ،بنیانگذار جمعیت اخوان المسلمین نیز
در دهه  1120میلادی ،دعوت اخوانیها را نوعی دعوت بنیادگرا معرفی کرد( .خسروی)1533 ،
بنیادگرایی اسلامی به طور همزمان ،یک ایدئولوژی سیاسی ،یک روش تفکر و یک برنامه

مقالۀ پژوهشی :مردم سالاری دینی ،بدیلِ نظامهای سیاسی سكولار  /...جباری ثانی و الهامی

بنیادگرایی اسلامی .مفهوم بنیادگرایی اسلامی با ظهور حرکتهای اسلامی در جهان اسلام و

عمل سیاسی است .بنیادگرایان اسلامی ،دین را به عنوان مجموعه ای از اصول اساسی و تغییرناپذیر
به شمار می آورند که علاوه بر تنظیم زندگی فردی ،به حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هم نظم
و جهت می بخشند .این افراد دین را به عنوان مکتب جامعی که دارای اصول راهنما در امور
مختلف انسانی می باشد؛ قلمداد می کنند .از نظر بنیادگرایان اسلامی ،نظام صحیح سیاسی بر اساس
قرآن و سنت پیامبر (ص) نهاده شده که شریعت را تحقق می بخشند و در نتیجه هدف اصلی اسلام
را که تأسیس حکوکت اسلامی است؛ به انجام می رساند .بنابراینن سیستم سیاسی که می تواند
مدعی مشروعیت اسلامی باشد ،سیستمی است که از شریعت نشئت گرفته باشد .بنابراین هدف
بنیادگرایان تأسیس دولتی است که شریعت را اجرا کند (ژیل)131 :1531،
نگارنده با توجه به تعدد و تنوع جریانهای دیـنی و فـکری در جـهان اسلامی در طول قرن
بیستم و حتی تعدد جریانهای مذکور در یک واحد سیاسی ،معتقد است کـه جـریانهای دیـنی و
احیاطلب اسلامی جهتگیریها ،دغدغهها و تبیینهای یکسانی داشتند .این جهتگیریهای یکسان
و دغدغههای فراگیر که دلمشغولی عمده حرکتهای اسـلامی اسـت ،ما را قادر میسازد تا آنها
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را تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی نامگذاری کنیم .از این منظر ،بنیادگرایی اسـلامی نـوعی شـیوه
تفکر و ایدئولوژی سیاسی است.
مردم سالاری دینی .پیروزی انقلاب اسلامی در  22بهمن  ،1531بحثهای متعددی در عرصه
اندیشه و نظر به ویژه در زمینه تقسیمبندی حکومتها و نظامهای سیاسی دنیا بوجود آورد .از یک
طـرف به نظر اندیشمندان غربی ،جمع میان تئوکراسی و دموکراسی ،امری غیرممکن به نظر
میرسید و از طرف دیگر ملاحظه نقش غیرقابل اغماض و همزمان مذهب و مردم در سقوط رژیم
اتوکرات پهلوی و تأسیس و استمرار نـظام جمهوری اسلامی ،صاحبنظران دچار نوعی
تناقضگوئی و تضاد شدند و نهایتاً این پدیده را ناپایدار دانسته ،پیشبینی میکردند که سرانجام
یکی بر دیگری غلبه خواهد کرد به نحوی که حذف مردم از صحنه موجب ایجاد نظام خودکامه
برپایه مـذهب خواهد شـد .اما انقلاب اسلامی ،شکل و نوعی از جمهوری را تعیین کرد که در آن،
هم اوامر و نواهی و احکام الهی ،منشأ قانونگذاری است و هم حقوق شهروندان ،مورد توجه قرار
میگیرد .مشارکت همگانی اقشار ،گروهها و طبقات مختلف اجتماعی سبب شد تـا «جمهوریت»
از یـک پذیرش همگانی بعنوان پایگاه قانونی برای نظم سیاسی برخوردار شود.
لذا با پذیرش مردم ،مردم سالاری دینی شیوه زندگی سیاسی جامعه ایرانی در عصر حاضر
شده است .البته منظور محقق از مردم سالاری دینی این نیست که این شیوه از کتاب و سنت
استنباط شده است ،بلکه مراد از آن ،این است که:
اولاً :اندیشه اسلامی مبانی فلسفی مردم سالاری دینی را تأمین میکند.
ثانیاً :مردم زندگی سیاسی خود را با این شیوه سامان میبخشند.
ثالثاً :این شیوة عقلایی منافاتی با اصول اسلام ندارد.
مردم سالاری دینی قائل به مشروعیت الهی مردم یا مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی
است ،یعنی خداوند تدبیر سیاسی مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا در چارچوب
ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال نمایند .مردم از جانب خداوند حاکم بر سرنوشت اجتماعی
خویش هستند و کسی حق ندارد این حق الهی را از ایشان سلب نماید .مردم خط مشیهای کلان
و کارگزاران را انتخاب مینمایند .دینیبودن حکومت برمبنای مشروعیت مردمی به روش حاکمیت
است .در این روش اهداف عالی دین دنبال میشود و قوانین جامعه با احکام دینی ناسازگاری نباید
داشته باشد.
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سکولاریسم :سـکولاریسم به معنی آن است که اعتقادات و نهادهای دینی هیچ آمریت و
ولایت الزامآور عمومی ندارند و بهعکس ،زندگانی سیاسی نیز هیچگونه حرمت دینی ندارد.
سکولاریسم یعنی توجه کردن به عالم ماده و چشم بـرگرفتن از مـراتب دیگر وجود.
بنیادگرایی اسلامی :کلمه بـنیادگرایی به معنای شالوده ،اساس و پایه است .معادل این واژه در
زبان عربی «الاصولیه» است که به معنای بازگشت بـه اصـول و مبانی هست .درواقع بنیادگرایی
اسلامی به طور همزمان ،یک ایدئولوژی سیاسی ،یک روش تفکر و یک برنامه عمل سیاسی است.
بنیادگرایان اسلامی ،دین را به عنوان مجموعه ای از اصول اساسی و تغییرناپذیر به شمار میآورند که
علاوه بر تنظیم زندگی فردی ،به حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هم نظم و جهت میبخشند.
دموكراسی :دموکراسی بهعنوان شیوه زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی
استوار است که در طی فرایند درازمدت مبارزه برای حکومت دموکراتیک ،تکوین یافتهاند .جوهر
این اصول و مبانی را میتوان در اصالت برابری انسانها ،اصالت فرد ،اصالت قانون ،اصالت
حاکمیت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی ،مدنی و سیاسی انسانها یافت.
مردمسالاری دینی :به مدلی از نظام سیاسی اطلاق میشود که به ترکیبی از حاکمیت دینی و
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تعریف عملیاتی متغیرها.

حاکمیت مردمباور دارد .به این معنا که در عین پذیرش حق دخالت و مشارکت آحاد مردم در
فرآیند تصمیمگیری کلان سیاسی ،اجتـماعی و توزیع قدرت سیـاسی ،مرجعیت دین را در شئون
اجتماعی و سیاسی جامعه حرمت مینهد.
روش شناسی
نوع تحقیق .ازآنجا که در این تحقیق درصدد تبیین مردمسالاری دینی در ایران هستیم ،این
رساله ،یک پژوهش توسعهای قلمداد میشود.
روش تحقیق .در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر استدلال منطقی به
پژوهش میپردازیم .در این مقاله ،ما در پی مقایسه تطبیقی سه نوع نظام سیاسی مردمسالاری دینی،
سکولاریسم و بنیادگرایی در ایران میباشیم تا ضمن روشن شدن وجوه تشابه و تفارق آن ،دلایل
تفوق مردمسالاری دینی بر دیگر انواع حکومت در کشور ما مشخص شود.
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مفاهیم اصلی و سازنده مطالعات تطبیقی عبارتاند از:
 -1شناخت یک پدیدار یا یک دیدگاه که هدف مطالعه تطبیقی است.
 -2فهم و تبیین مواضع خلاف و وفاق که رکن دیگر تعریف است.
مطالعه تطبیقی ،محقق را از حصرگرایی فراتر میبرد و امکان وقوف بر ابعاد ناپیدای موضوع
تحقیق را فراهم میسازد و چشم را بیشتر بر خللها و مسائل میگشاید .مطالعه تطبیق فرآیندی
است که از تعریف مسئله آغاز میشود و مراحل مندرج در جدول زیر را طی میکند( :قرا ملکی،
)211 :1533
ردیف

فرآیند مطالعه تطبیقی

1

بیان مسئله

2

تحدید دامنه تحقیق

3

احصاء وجوه تشابه و تمایز (ظاهری)

4

عبور از موارد مشابه و متفاوت ظاهری به خلاف و وفاق واقعی

5

تبیین مواضع خلاف و وفاق

تجزیه و تحلیل دادهها
بررسی تطبیقی مردمسالاری دینی و سکولاریسم .اکنون به مقایسه مردمسالاری دینی و
سکولاریسم میپردازیم تا برجستهترین نقاط اختلاف و تضاد میان آنها را دریابیم:
1ـ به لحاظ هستیشناسی ،تقابل میان مردمسالاری دینی و سکولاریسم ناظر بر تقابل میان دو
اصل متضاد خدامداری و انسانمداری است .مردمسالاری دینی قائل به اراده و خواست انسان در
طول و تحت اراده و خواست خداوند ،به عنوان تنها مرجع تعیین غایات زندگی فردی و اجتماعی
انسان ،غایتمند دانستن مخلوقات و از جمله انسان به عنوان گل سرسبد آفرینش ،و نهایت ًا به هم
پیوستگی کلیة شئون زندگی انسان ،اعم از دنیوی و اخروی ،مادی و معنوی است .در حالی که
سکولاریسم ،با نگاهی دئیستی به جهان هستی ،هیچگونه غایت و نهایتی برای انسانها ،غیر از
رضای امیال و تحقق اراده انسان در این دنیا تعریف نمیکند.
2ـ در مردم سالاری دینی ،خداوند منبع و منشأ همه حقوق و تکالیف قلمداد میشود و
حقوق بشری در طول حقوق الهی تعریف میشود ،اما در سکولاریسم اراده و خواست انسان ،تنها
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سرجمع خواستهها و ارادههای فردی .طبعاً در این نگاه ،حقوق الهی معنا و جایگاهی نخواهد
داشت .در نظریه مردم سالاری دینی برخلاف سکولاریسم علاوه بر حقوق مادی ،حقوق معنوی
انسان (مانند داشتن ایمان ،عقیده و کمالات اخلاقی) که ناشی از حیثیت ذاتی و طبع کمالجوی وی
میباشد ،نیز مورد توجه قرار میگیرد.
3ـ در مردم سالاری دینی ،جامعه و نهادهای اجتماعی واجد ماهیتی فراتر و مستقل از ماهیت
تکتک اعضای آن است و بر همین اساس دارای منافع و مصالحی خاص تصور میشود که
رعایت آنها در صورت تزاحم ،مقدم بر منافع فردی میباشد .در مقابل ،سکولاریسم مبتنی بر اصل
فردگرایی اخلاقی و طبیعی است که براساس آن فرد هم حقیقیتر از جامعه و مقدم بر آن است و
هم منافع و مصالح فردی بر منافع و مصالح اجتماعی ،اولویت و ارجحیت دارد .فرد هم سرچشمه
و هم غایت همه نهادهای سیاسی و اجتماعی به شمار میآید .غایتی مستقل از غایات فردی (مانند
منافع و مصالح عمومی) برای جمع و اجتماع متصور نیست.
4ـ مردم سالاری دینی براساس هستیشناسی کلگرایانهاش ،حوزه سیاست را از حوزه روابط
اجتماعی ،و حیطه حاکمیت را از عرصه جامعه مدنی ،منفک و منفصل نمیداند؛ بلکه براساس رسالتی
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منبع و منشأ ایجاد حقوق شناخته میشود .قانون به عنوان مظهر عینی حقوق ،چیزی نیست جز

که برای سیاست و حکومت تعریف کرده است آن را موظف به هدایت ،نظارت و در صورت لزوم
دخالت در کلیه حوزههای عمومی میداند .اما در سکولاریسم سیاست باید جدا از حوزه مدنی و
تحتالشعاع آن قرار گیرد تا حداقل محدودیت را برای افراد و گروههای اجتماعی ایجاد کند.
5ـ در مردم سالاری دینی ،میان دین و سیاست ،نوعی همسازی ،تلاؤم و حتی اینهمانی وجود
دارد .اما سکولاریسم با تقلیل دین به ایمان و تجربه دینی ،دین را از حضور و مداخله در عرصه
سیاسی و بلکه تمامی عرصههای عمومی(فرهنگ ،اقتصاد ،اجتماع) برحذر میدارد.
6ـ سکولاریسم متأثر از دوران سیاه کلیسا محوری و دینسالاری قرون وسطایی و نیز
ت تحریف شده بر این ایده استوار گردیده است که آموزهها و احکام دینی با ارزشهای
مسیحی ِ
دموکراتیک و اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ،هیچ مناسبتی ندارند؛ اما در مردم سالاری
دینی که بر آموزه دین اسلام استوار است؛ تأمین نظر و خواست مردم با دینداری و دینمداری آنان
نه تنها منافات ندارد بلکه حتی از لوازم اساسی آن تلقی میشود.
7ـ از منظر مردم سالاری دینی نه تنها طبیعت و ماهیت حکومت دینی با حکومت مردمی
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منافی نیست ،بلکه بهترین وسیله برای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش تلقی میشود.
حکومت دینی در عین اینکه الهی است مردمی نیز هست و تضادی بین این دو وجود ندارد .اما
سکولارها بر این اعتقادند که میان ارزشهای دموکراتیک و ارزشها و اصول دینی ،حادترین تضاد
و تنازع وجود دارد .از نگاه آنان دو عرصه سیاست و معنویت ،و به تبع آن حکومت مردمی و
حکومت دینی ذات ًا در تقابل با یکدیگر قرار دارند و به هیچ وجه در ظرف واحدی به نام
مردمسالاری دینی نمیگنجند.
8ـ خدامحوری و انسانمداری ،مبنای مشروعیت سیاسی حکومت و حاکمان بر دو اساس
متفاوت و متضاد میباشند .در مردم سالاری دینی حق سلطه مشروع ،منحصر به خداوند است و هیچ
حاکمیتی ـ اعم از حقیقی و حقوقی ـ بر انسانها مشروع نیست ،مگر اینکه مأذون به اذن خداوند به
عنوان خالق و حاکم حقیقی باشد .اما در سکولاریسم به طور بنیادی هر سامان سیاسی و اجتماعی و
به طور کلی هر حاکمیتی نامشروع و غیرمجاز است مگر آنکه تنها و تنها ریشه در رضایت و پذیرش
همه یا اکثریت کسانی داشته باشد که تحت آن سامان یا حکومت زندگی میکنند.
9ـ سکولاریسم نسبت به ویژگی حکام ،هیچ پیش شرطی برای کسانی که خود را در معرض
انتخاب مردم قرار میدهند؛ مطرح نمیکند .این خود مردمند که تصمیم میگیرند چه کسانی
شایسته حکومت بر آنان و تدبیر امورشان باشند .اما در مردم سالاری دینی ،زمام امور جامعه باید
به دست برجستهترین و شایستهترین انسانها از حیث کمالات روحی(تقوی) سجایای
اخلاقی(عدالت) و مراتب معرفتی(فقاهت در حوزه تشریعات الهی) سپرده شود .تنها چنین کسانی
به شرط برگزیده شدن از جانب مردم ،میتوانند حاکمیتی را که اصالت ًا متعلق به خدا و پیامبر(ص)
است در اختیار بگیرند.
11ـ سکولاریسم براساس اصل جدایی بنیادی حوزه سیاسی از حوزه اجتماعی ،اصول ًا یک
دکترین سیاسی مبنی بر حکومت محدود است که براساس آن ،حق دولت برای دخالت در حوزه
مدنی باید با قیودی نیرومند و مشخص ،محدود گردد .اما حکومت مورد نظر در مردم سالاری
دینی ،براساس پیوستگی همه شئون زندگی فردی و اجتماعی به یکدیگر و به تبع اصل پیوند
سیاست و جامعه ،حکومتی فراگیر است که بر تمام شئون زندگی اجتماعی ،اشراف دارد؛ این نوع
حکومت هرچند مبسوطالید است اما مطلقالعنان و غیرمفید نیست ،بلکه حدود اختیارات حکومت،
محدود به موازین و احکام قطعی و لایتغیر دینی میباشد.
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آزادی اختلافنظرهای اساسی و جدی دارند .در سکولاریسم ،آزادی ریشه در اراده ،میل و
خواست انسان دارد که ذاتاً و مطلق ًا محترم شمرده میشود .در حالی که در مردم سالاری دینی ،مبنا
و اساس واقعی آزادی ،دو چیز است :نفی عبودیت غیرخدا و حیثیت انسان ـ یعنی استعدادی که
آفرینش برای سیر مدارج ترقی و تکامل به وی داده است .آزادی ،برترین و غاییترین غایات انسان
است .سکولاریسم تعریفی خنثی ،توصیفی و غالباً منفی از آزادی ارائه میکند ،در حالی که مردم
سالاری دینی تعریفی هنجاری ،تجویزی و غالب ًا مثبت از آن عرضه میدارد.


از مقایسه مولفههای مردم سالاری دینی با سکولاریسم ،دریافتیم که اختلافِ این دو شیوه
حکومتی بیشتر در مبانی و اصول است و در شیوه و روش اجرایی تشابه فراوان دارند.
بررسی تطبیقی مردمسالاری دینی و بنیادگرایی .در این قسمت ،به ترتیب هریک از بنیان-

های فکری بنیادگرایی را با مـردم سالاری دینی مورد مقایسه قرار میدهیم؛ تا برجستهترین نقاط
اختلاف و تضاد میان آن دو را دریابیم:
 -1باورهاى پایدار .اولین شـاخصى که بـراى یک ایدئولوژى بنیادگرا در نظر گرفته شد؛
اعتقاد به باورهاى پایدار و تغییر ناپذیر و بازسازى جامعه براساس آنهاست؛ دیدگاه رایج
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 -11سکولاریسم و مردم سالاری دینی درخصوص مبنا ،ماهیت ،متعلق ،حدود و موانع

امروز در مورد مسئله معرفتشناسى ،این است که انسان راهى به واقعیت ندارد و از هر
ابزارى چه عقل و چـه تـجربه بـراى کشف واقعیت استفاده کند؛ حـداکثر این اسـت که
به حقیقت نزدیکتر مىشود .اما هیچگاه به خود واقعیت دست نمىیابد و حقیقت فراتر از
علم و عقل و شناخت انسان است .چون امر یقینى وجود ندارد و این جزماندیشى ناشى از
فهم نادرست اسـت.
 -2دین به مثابه ماده اصلى تفکر سیاسى .با نگاه درون دینى به اسلام ،آمیختگى آشکار این
دین با سیاست را مىتوان دریافت .بـنابراین این مـوضوع کشف جدیدى نیست که در
سالهاى اخیر توسط اسلامگراها صورت گرفته باشد .اما آنچه که موجب شد؛ در سالهاى
اخیر این موضوع برجسته شود یکى طرح و توسعه سکولاریسم در غرب و دیگرى
انحطاط جوامع اسلامى و تسلط هـمهجانبه غـرب بر آنها بوده است.
اسلام قبل از اینکه دین معنویات باشد؛ دین سیاست است و نسبت اجتماعیات قرآن با آیات
عبادى آن از نسبت بیشتری برخوردار است .البته بـاید یادآورى کرد که همه ادیان ،این ظرفیت و
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قابلیت را ندارند ،به همین خاطر در بنیادگرایى برآمده از چنین ادیانى ،این بعد طبیعتاً کمرنگتر
خواهد بود .درنـتیجه به خاطر قابلیتهاى اسلام در ابعاد اجتماعى ،مردم سالاری دینی توانست
اولین بار در دنـیاى مـعاصر از دین اسلام به عنوان یک ایدئولوژى استفاده کند.
 -5برداشت از ظواهر متون دینى .از پیامدهاى مهم مدرنیسم ،نگاه علمگرایانه بـه تـمام
پدیدهها اعم از جهان ،انسان ،طبیعت و دین بود .نگاه علمى و چالشهاى ناشى از
علمگرایى به انـجیل و مـورد نـقد قرار دادن آن و خصوصاً پیدایش داروینیسم موجب
تنزل موقعیت کتاب مقدس در جامعه مسیحى شد و این باور را به وجـود آورد که کتاب
مقدس خالى از خطا و اشتباه نیست .در چنین شرایطى پروتستانهاى انجیلى ،اصل
عصمت و لغـزش ناپذیرى کتاب مقدس را مـطرح کردنـد؛ به این معنى که آیات کتاب
مقدس را باید کلمه بهکلمه فهمید و هر کلمه آن داراى جایگاه و اهمیت مىباشد .بدین
لحاظ فهم کتاب مقدس تنها از طریق هرمنوتیک ظاهرى یا تفسیر ظاهرى صحیح است و
هر نوع برداشت غیر ظاهرى و مـعنوى مردود مىباشد.
دیدگاه مذهب شیعه -که وجه تمایز مردم سالاری دینی ایرانی از سـایر انـدیشههاى اسلامگرا
است -پذیرش تأویل در کتاب آسمانى است و با این رویکرد در برخورد با این آیات (بـه تعبیر
قرآن) متشابه ،آنها را به وسیله حجت و دلیل شرعى از طریق دو راه معنا مىکند :اول مراجعه به
آیات محکم (مطابق دسـتور قـرآن)؛ زیرا آنـها ام الکتاب و اصل براى آیات دیگر هستند و دوم
مراجعه به روایاتى که از جانب معصومین صـادر شـده است.
 -2ثنویت .از دیگر شاخصهایى که براى اعتقادات بنیادگرایان در نـظر گـرفته شـد
تقسیمبندى کلى همه چیز به حق و باطل است« .حق» از بعد علمى و فلسفى به معناى
موجود ثـابت اسـت؛ یعنى هر چیزى که عینیت داشته و مطابق با واقع است و تحقق
داشتن هـم بـه مـعنى واقعیت داشتن است .نکتة مهم در این میان این است که حق و
باطل ،یک قانون نسبى و قراردادى نیست و داراى معیارهاى واقـعى اسـت و هـمه علوم
هم هدفشان جدا کردن واقعیت از غیر واقعیت و حق از باطل است.
در دنیاى امروز که تکثرگرایى در عرصههاى اقتصادى و سیاسى و اجتماعى مطلوب و مفید و
از نـشانههاى توسعه و پیشرفت به شمار مىآید؛ سخن گفتن از این که دین من حق است؛ مطرود
و نادرست است .اعتقاد به حقانیت مطلق خود نه تنها به جنگهاى ویرانگر مذهبى و فرقهاى منجر
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و جهنمى هستند و بدینترتیب راه براى تحمیل عقیده باز خواهد شد.
 -3ستیزه جویى .تقابل بین حـق و بـاطل پدیدهاى است که ریشه در سرشت جهان آفـرینش
دارد .هـمه مـوجودات عالم در مسیر کمال ناگزیرند که موانع را از سر راهشان بردارند .انسان
علاوه بر حیات مادى ،داراى حیات متعالىترى است که او را از سایر موجودات متمایز
مىکند و مـنشاء خـواستهها و گـرایشات روحى متعالى مثل آرمانخواهى ،آزادىطلبى و
روحیه حقیقتجویى اسـت.
موضوع دیگرى که در ارتباط با بنیادگراها مطرح مىگردد؛ اعتقاد آنها مبنى بر نابودى بـاطل بـا
هـر وسیلهاى است .بدیهى است که چنین شیوهاى با اصول اخلاق مدار سیاست اسلامى سازگار
نیست و اسـلام اسـتفاده از وسایل نامشروع را براى رسیدن به اهداف مشروع مجاز نمىداند.
 -3جزماندیشى .جزماندیشى و استبداد از جـمله مـواردى است که به عنوان ویژگىهاى
بنیادگرایى مطرح مىباشد؛ در این رابطه با بررسى منابع اسلامى مىتوان مـسائلى که در دین
اسـلام و یک جامعه اسلامى مطرح است را مىتوان در دو سطح کلى تقسیمبندى کرد:
الف.اصول ثابت :همانطور که گفته شـد؛ اسـلام مانند هر مکتب و ایدئولوژى و نظام فکرى
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شده است بلکه این ذهـنیت را نـسبت به انسانهاى دیگر به وجود آورده است که همه آنها گمراه

دیگر داراى اصـولى ثـابت ،یقـینى و تغییرناپذیر است که زیربناى اندیشه اسلامى را شکل
مـىدهند و هـیچ مسلمانى در حقانیت مطلق آنها تردید ندارد و اصطلاحاً به آنها ضروریات دین
گفته مىشود .این اصـول قـابل تغییر و مسامحه نیستند.
ب.ظنیات و مـنطقه الفـراغ :سطح دیگـرى از مـسائل مـطرح شده اجتماعى در زمره ظنیات
هستند و صـاحبنظران در مـورد آنها اختلاف نظر دارند .اختلاف نظر در این حوزه پذیرفته شده
است؛ چون پیشفرض این اسـت که در این مسئله ،واقعیت امر بر کسى مـعلوم نیست و نمىتوان
با قـاطعیت گـفت که کدام نظر مطابق با واقع اسـت.
مردم سالاری دینی که زیربناى فکرى جمهوری اسلامی است؛ تـوانست ایدئولوژى خود را به
سطح نظامسازى و تشکیل حکومت در ایران برساند؛ در برخى از جهات با بنیادگرایى اشتراک دارد
و در پارهاى از مسائل بین آنها افـتراق اسـت .وجود باورهاى ثابت و بازسازى جامعه براساس آن
از موارد اشتراک است و این مبانى دینى را ماده اصلى تفکر سیاسى مىداند و از دریچه مذهب به
سیاست مىنگرد .به حقانیت مطلق مبانى ثابت خود ایمان دارد اما در سطوح اجتماعى تضارب آراء
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و تکثرگرایى را پذیرفته و آن را مایه پیشرفت یک جامعه متعالى مىداند .مبارزه با باطل در رویکرد
آن ،همان روحیه ستیزه جویى و خشونت نیست و رویکرد اسـلام اصـالت هدایت به جاى اصالت
قدرت است و با خشونت مخالف است و راه اصلى مبارزه با باطل را گفتگو و استدلال مىداند و
به خاطر اینکه هدف هدایت و حرکت در جهت تعالى زندگى بشر است؛ بر رعـایت اصـول
اخلاقى در همه شئون تأکید مىکند و اصل ماکیاولیستى «هدف وسیله را توجیه مىکند» در این
گفتمان جایگاهى ندارد و به تبع این اصل مهم ،استفاده از وسایل نامشروع و خشونت و ترور را
محکوم مىکند.


از مقایسه مولفههای مردم سالاری دینی با بنیادگرایی ،دریافتیم که برعکسِ مقایسه قبلی (مردم
سالاری دینی با سکولاریسم) اختلافِ این دو شیوه حکومتی ،با وجود تشابه در برخی از
اصول و مبانی ،بیشتر در شیوه و روش اجراست.
جدول شماره  .1مقایسه مردم سالاری دینی با سکولاریسم و بنیادگرایی

نتیجهگیری
چنانکه بیان شد؛ مردمسالاری دینی بهعنوان یک مفهوم بدیع در فضای سیاسی و فرهنگی
جامعه ما مطرحشده و بهمثابه یک فلسفه سیاسی و الگوی حکومتی خاص و مستقل در مقابل
فلسفههای سیاسی و الگوهای حکومتی بدیل ،بهویژه سکولاریسم و بنیادگرایی خود را عرضه کرده
است .مدعای اصلی مردمسالاری دینی در ایران این است که بهجای دموکراسی مبتنی بر اصول
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دینی و در چارچوب احکام الهی برپا کرد .در عصری که ادعا میشد دین مرده است و حداکثر
بهعنوان یک امر خصوصی و تجربه شخصی میتواند افاده فایده کند« ،اسلام در صومعه» به «اسلام
در صحنه» تبدیل و بر وجه جامعهسازی و نظامپردازی دین در عصر جدید تأکید شد.
بر اساس مطالعات اسنادی و تاریخی صورت گرفته و بررسی نظرات و تحلیل صاحبنظران
و در نهایت استدلال منطقی محقق که بر اساس مؤلفههای احصاء شده مردمسالاری دینی و مقایسه
آن با سکولاریسم و بنیادگرایی به دست آمد؛ مشخص گردید؛ شکلگیری و حفظ مردمسالاری
دینی در ایران بهعنوان مناسبترین بدیل نظامهای سیاسی سکولار و بنیادگرا در شرایط کنونی
جامعه مطرح هست که این شکل حکومت میتواند از متراکم شدن و فعال شدن شکافهای
فرهنگی ،دینی و سیاسی جلوگیری به عملآورده که از آن بهعنوان راهحل مطلوبِ کاستن نزاع
بخشهای سنتی و مدرن جامعه یاد میگردد.
با عنایت به نفوذ جریانات سنتی و متجدد در بطن جامعه ایران و حمایت گروههای مختلف
مردم از این جریانات ،به نظر میرسد با تعدیل دیدگاههای جریانهای متجدد و سنتی ،میتوان
اکثریتِ حامیان مردمی این جریانات را در درون جامعه جذب و از تبدیلشدن اختلافنظرهای
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عرفی ،انسانمحورانه ،فردگرایانه و سودانگارانه میتوان حکومتی مردمی ،اما مبتنی بر ارزشهای

آنها به اختلاف عمیق و در طولانیمدت به شکاف سیاسی و اجتماعی جلوگیری به عمل آورد .در
جامعه ایرانی ،همگروههای بنیادگرا دارای پایگاه اجتماعی هستند و همگروههای سکولار؛ اما در
شرایط کنونی ،بهترین راه برای حفظ وحدت سرزمینی در عین احترام به کثرت نظری و دیدگاهی؛
حفظ و اصلاح نظام سیاسی موجود است .قطعاً با رهنمون کردن گروههای بنیادگرا به برجسته-
سازی نقش و جایگاه مردم و لزوم بازتعریف نگرش دینی به سیاست و در نقطه مقابل با تقریب
اذهان جریانات سکولار به اهمیت و نقش دین در زندگی شهروندان ایرانی؛ امکان هم پذیری این
دو جریان رقیب در قالب نظام مردمسالاری دینی مهیاست.
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