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  چكيده

رو  آن شـود. از  شناسی بنـا مـی   شناسی و ارزش انسان، شناسی جهان، شناسی فتی و ارزشی بر پایۀ معرفتعقالنیت نظام معر

هاي گونـاگونی   باید بپذیریم که با عقالنیت، هاي متنوع و متکثري وجود دارد دیدگاهعوامل یک از این که در خصوص هر

در میان هر دو طیـف  البته والر قابل شناسایی هستند. هاي سک واضح از عقالنیتاي  گونه هاي دینی به مواجهیم. عقالنیت

ها مواج شویم. روشن است که عقالنیت اسالمی با عقالنیت مسیحی و یهودي یکسان  ممکن است با تنوعی از عقالنیت

، ه یکسان دانستن عقالنیت سکوالر مدرن با عقالنیت سکوالر یونان و روم باستان خطااست. به هـر حـال  ک نیست؛ چنان

خود را دارد. دموکراسی به عنوان روشـی خـاص بـراي مـدیریت     ویژة دادهاي  ها اقتضائات و برون از این عقالنیتک هری

ها باشد و از نظـر برخـی دیگـر مـردود شـمرده شـود. در مقالـۀ         ممکن است مورد پذیرش برخی از این عقالنیت، جوامع

رد کنیم. اهمیت طرح ایـن  نسبت میان آن دو را برآو ،تالش شده است با عرضۀ دموکراسی به عقالنیت اسالمی، رو پیش

دموکراسی مولود سکوالریسـم اسـت و تنهـا در فضـاي حاکمیـت      ، نظران که به باور بسیاري از صاحبروست  مسئله ازآن

 عکس آن را اثبات کرده است.، سکوالریسم امکان رشد و نمود دارد. این مقاله ضمن نشان دادن بطالن این ادعا
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  مقدمه

کـه   يا گونـه  بـه ، ل شده اسـت یبدتهاي ویژه  به یکی از مطلوبیت، امروزه دموکراسی در بسیاري از جوامع

، شمار آن کـامالً بـه حاشـیه رانـده شـوند. بـا ایـن حـال         ن اندكاآن موجب شده منتقد ةدنزایفمحبوبیت 

مبنـی بـر اینکـه تحقـق خـارجی ایـن محبـوب چگونـه         ، ري نیز همواره نمایان استواقعیت انکارناپذی

اي کـه بـا سـختی     نیافتنی است و یا خواسـته  آیا دموکراسی یک آرمان و یک قلۀ دست پذیر است؟ امکان

شـده   هـاي دموکراسـی بـه افسـوس منتهـی       يربسیاري از هوادا، توان به آن دست یازید؟ به هر حال می

  ؟علت چیست .است

بیه اسـت کـه   واقعیت این است که بسیاري از این آرزوها به آرزوي صید نهنگ از حوض کوچک ش

سـاز و پشـتیبان    نیازمند عقالنیـت موجـه  ، منطقی است. دموکراسی در مرحلۀ عملآرزویی نامعقول و غیر

رویـش و  انتظار بجایی نیسـت.  ، است. انتظار اینکه بتوان آن را در هر بستري کشت نمود و برداشت کرد

هاي آن از سـوي   شود که عناصر و شاخص ثمردهی دموکراسی تنها در پهنۀ فکري و اجتماعی محقق می

میزبـان داراي ترجیحـات الزامـی و عقالنـی      ۀسازي آن در جامع عقالنیت میزبان موجه شده باشد و پیاده

  شده باشد.

ترین میزبان و فراتـر   که شایسته کنند لیبرالیسم هر کدام وانمود می از جمله کمونیسم و، مکاتب مدرن

، ضمن مصـادرة دموکراسـی بـه نفـع خـود     ، تنها علت وجودي دموکراسی هستند. آنها با این تلقی، از آن

صداي جدیـد و در عـین   ، 1357کنند. در سال  استفاده از دموکراسی متهم میدیگري را به استبداد و سوء

خـواهی و   را بـه عـدم صـداقت در دموکراسـی    انـداز شـد و هـر دو مـدعی      غریبی در عالم طنـین ، حال

بود. این نظام نوپـا بـا اعتمـاد بـه نفـس       یصداي جمهوري اسالم، این صدا .استفاده از آن متهم کرد سوء

ضمن نقد و بـه چـالش کشـاندن    ، هاي مسلط جهان قرار گیرد قدرتاستیالي بدون اینکه مرعوب ، کامل

ی و عادالنه را نه در سایۀ کمونیسـم و سوسیالیسـم و   تحقق دموکراسی راستین اخالق، هر دو طرف دعوا

اخـالق و کرامـت انسـان    ، بلکه تنها در سایۀ اعتقاد به توحید و معاد، داري نه در سایۀ لیبرالیسم و سرمایه

فردگرایـی  ، امانیسم، نه از رهگذر سکوالریسم، پذیر است این تنها از رهگذر اسالم امکان .ممکن دانست

ادعاي مـا ایـن اسـت    ، ). بنابراین80ـ79ص ، 8 ؛ ج197ص ، 4 ج، 1379، خمینیي موسوو ماتریالیسم(

بستر عقالنیت اسالمی است. بـراي اثبـات ایـن    ، ترین بستر براي رویش و ثمردهی دموکراسی که مناسب

و پس از آن در ضـمن تبیـین مفهـوم    ، الزم است نخست تلقی خود از دموکراسی را روشن سازیم، ادعا

  مدعاي خود را اثبات کنیم.، و بیان عناصر شاخص آن »میعقالنیت اسال«
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  چيستي دموکراسي

امـا تفاسـیر و   ، رود شمار مـی  آشنا و بسیار محبوبی در عالم سیاست به واژة نام »دموکراسی«اینکه با وجود 

هاي گوناگون راجـع   و نگرش ها بندي کلی از تلقی تعاریف گوناگونی از آن در دست است. در یک دسته

ارزشـی و  «و جمعـی دیگـر رویکـرد     »روشـی «شـویم کـه جمعـی رویکـرد      یـادآور مـی  ، ین مسئلهبه ا

، ن اسـت کـه در قرائـت نخسـت    آبه دموکراسی دارند. تفاوت بنیادین ایـن دو قرائـت در    »ایدئولوژیک

هـاي مـدیریتی اسـت. بـه عبـارت       دموکراسی صرفاً روش خاص مدیریت جامعه در مقابل دیگـر روش 

صـرفاً روش خاصـی بـراي مـدیریت     ، روش بدون داشتن محتواي ایدئولوژیک ۀمثاب بهدموکراسی ، دیگر

شـود کـه بتواننـد در بطـن      اجماالً براي عموم شهروندان فضایی فراهم می، جامعه است که بر اساس آن

در ایـن   »روشی«باشند. مشخصۀ تلقی  در آن اثرگذارگوناگون حکومت حضور داشته باشند و به اشکال 

کند هیچ اصطکاك و برخوردي با اعتقادات و باورهاي مذهبی و ایمانی مـردم   تالش می موالًاست که مع

  نداشته باشد.

هایی فراتر از روش دارد و بر آن است که تفسیر خاصـی از   داعیه، ارزش ۀمثاب دموکراسی به، در مقابل

 ادعـ ارهـاي جـز آنچـه خـود     باید و نباید ارائه دهد و با هرگونه باوو ، خیر و شر، اخالق، انسان، هستی

ـ   مـی مقابلـه و آنهـا را تضـعیف و حتـی حـذف       ،به اشکال مختلف، کند می لیبـرال  «، مثـال راي نمایـد. ب

رونـد. هـر دو در    شمار مـی  دو تلقی متفاوت از دموکراسی ارزشی به »سوسیال دموکراسی«و  »دموکراسی

 فشـان در ایـن اسـت کـه اولـی مسـیر      اختال .داسـتانند  گرایـی هـم   سکوالریسم و عقل، امانیسم ابتناي بر

برابـري و اقتصـاد دولتـی را    ، گرایـی  جامعه و دومی مسیر، پیماید و بازار آزاد را می، خودآیینی، فردگرایی

طـرف مقابـل را بـه اسـتبداد و     ، هر کدام خود را متولی دموکراسی دانسـته ، و با این پیمایش گزیند برمی

  کند. مصادرة دموکراسی متهم می

گونـه   عـدم تناسـب ایـن    .مانیسـم بنـا شـده اسـت    ونفـی سکوالریسـم و ا   و حاکمیـت اهللا اسالم بر 

تمـام سـخن مـا بـه دموکراسـی      ، بنابراین .نیاز از هر بحثی است کامالً آشکار و بی، ها با اسالم دموکراسی

و کـاران رهـایی یابـد     خواهد از دام فریب خواهیم نشان دهیم که اگر دموکراسی می می گردد. روشی برمی

  اي ندارد جز اینکه به دامن اسالم پناه آورد. چاره، باز نیفتد ن دغلدابه تور صیا

مردمی بـودن و ضداسـتبدادي بـودن آن اسـت. در     ، مثابه روش مشخصۀ بارز دموکراسی به، تردید بی

، اگـر سـخن از حاکمیـت هـم باشـد      .سخن محوري این نیست که حاکمیت سیاسی از آن کیست، اینجا

بسـا فرجـامش    نه سخن اصیلی که چه، شده استن به همان اهداف یادانبی براي رسیدسخن فرعی و ج
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هیچ تالزمـی میـان پـذیرش حاکمیـت مـردم و هواخـواهی       ، به شکل دیگر. به هر حال اما استبداد باشد

اند که حاکمیـت از آن   مندان دموکراسی نپذیرفته هپردازان و عالق دموکراسی وجود ندارد. بسیاري از نظریه

و  هایـک ، نوزیـک ، بنتـام ، جان اسـتوارت میـل  ، هیومهمانند  شومپیترکه  درحالی، مثالراي ب ردم است.م

از سـوي  ، نـد نک را انکار مـی  »حاکمیت مردم«نظریۀ ، ن قرارداد اجتماعیاها و منتقد بسیاري دیگر از لیبرال

قانون حرکت کنـد و از   د که نظام سیاسی در چارچوبندان دیگر تحقق دموکراسی را تنها در گرو این می

  .)253ص ، 1369، هلدد (بایاستبداد رهایی 

نظـران   نظـر صـاحب  ، اسـتبدادي داشـت  توان نظام سیاسـی دموکراتیـک غیر   یالبته در اینکه چگونه م

هـا   هـا و نئومارکسیسـت   دهند با مسیري کـه سوسیالیسـت   ها پیشنهاد می مسیري که لیبرال. یکسان نیست

تأکیـد دارنـد و حتـی     اقتصاد بازارو ، فردگرایی، بر حاکمیت قانون ها لیبرال متفاوت است. دهند نشان می

نسبت به مشارکت فراگیر مردم در عرصۀ سیاست بدبین هستند و خود این را عاملی براي بروز اسـتبداد  

، 1369، همو ؛32ص ، 1358، ؛ میل99ص ، 1369، ؛ هلد47ص ، 1378، وینستکنند ( اکثریت تلقی می

اقتصـادي   يها پایه و اسـاس دموکراسـی را در برابـر    مارکسیست .)116ص ، 1377، السترآرب؛ 135ص 

بـر مشـارکت حـداکثري و حتـی     ، شدهها براي رسیدن به هدف یاد نئومارکسیست کنند و جو میو جست

  .)38ص ، 1380، (شاپیرو کنند دهی و مدیریت حکومت تأکید می مستقیم مردم در عرصۀ فرمان

 یباید بگـوییم دموکراسـی نظـام   ، ناي تقریباً حداکثري از دموکراسی داشته باشیماگر بخواهیم یک مع

نظـام  ، گرایـی. بنـابراین   پـذیري و قـانون   نظـارت ، پـذیري  هاي مشارکت با مشخصه است سیاسی مردمی

، قـومی ، گروهـی ، قـانون بـر منـافع شخصـی    ، نظام حاکمیت قانون است؛ نظامی کـه در آن ، دموکراتیک

 انسـان سیاسـی  در کتـاب   لیپسـت  کند. ت نامعقول حاکم است و آنها را مدیریت میاحساسات و تمنیا

ـ  تـوان بـه   کراسـی را مـی  ودم، آورده است: در یک جامعۀ پیچیـده  نظـام سیاسـی تعریـف کـرد کـه       ۀمثاب

آورد؛ سـازوکاري اجتمـاعی کـه بـه      ن فـراهم مـی  اکمـ اهاي قانونی منظمـی بـراي تغییـر دادن ح    فرصت

بـر  ، دهـد تـا بـا انتخـاب مـدعیان عرصـۀ سیاسـت        ممکن جمعیت اجـازه مـی   هاي ترین بخش گسترده

  ).504ص ، 1377، هاي عمده تأثیر بگذارد (آربالستر گیري تصمیم

  عقالنيت و عقالنيت اسالمي يچيست

کـل  ، اسـت. در واقـع   »بایـدها و نبایـدها  «، »ها ها و نیست هست«برایند و ترکیبی از اعتقاد به  »عقالنیت«

الشعاع همین دو باور کالن قرار دارد. اصالً اخـتالف مکاتـب و ادیـان از همـین جـا       تحتزندگی انسان 

، بـراي خـود  گوناگون ها مواجهیم. مکاتب  ما با تنوع عقالنیت، یدر تحقق خارج، رو شود. ازاین ناشی می
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، هـا  هـاي عقالنیـت   در فروع و شاخ و بـرگ  یو جزئ یدارند. اشتراك و افتراق کل اوتیهاي متف عقالنیت

  مبانی مشترك و متفاوت است.  و ، استواري آنها بر اصولسبب  به

باید توجه داشته باشیم با عقالنیت کالن مدرن و با خـرده   گوییم سخن میوقتی از عقالنیت اسالمی 

 عقالنیـت نازیسـتی و  ، عقالنیت فاشیسـتی ، عقالنیت کمونیستی، هایی همچون عقالنیت لیبرالی عقالنیت

شناسـی و   و انسـان  یشناس هستی، شناسی ها به معرفت این تفاوت ۀهاي اساسی دارد. ریش تفاوتمانند آن 

، کمـال انسـان  ، نگـاه اسـالم بـه دنیـا    ، تبع این معارف خاص گردد که به شناسی خاص اسالم برمی فرجام

 هـا و رفتارهـایی کـه در    بسـیاري از ارزش ، اساس همینها نیز خاص شده است. بر ها و ضدارزش ارزش

در عقالنیت اسالمی ممکن است بـا قیـودي همـراه    ، شود دانسته می موجه و معقول ، هاي مدرن نیتعقال

  مردود شمرده شده باشد.، کلیطور باشد و یا اساساً به

 ۀبلکه متضادي انجامیـده اسـت. جامعـ   ، اختالف در مبانی در ترسیم جامعۀ آرمانی نیز به نتایج متمایز

جهانی و مشخصاً مادي که در آن افراد بدون داشتن هرگونه تعلـق و   ایناي است  آرمانی لیبرالیسم جامعه

مشـرب  ، طبیعـت  يگونه تعهدي بـه عـالم مـاورا    اند و بدون هیچ تعهد اصیلی به دیگران خودمختار شده

نـه بـا   ، کننـد  شان تنظـیم مـی   هاي فردي اند. آنها رفتارشان را با تمایالت و خواست خودآیینی را برگزیده

رسـمی محـدودیت    یتتنهـا محـدود  ، اخالق و نه حتی با هنجارهاي اجتماعی. در این جامعه نه با، دین

ناشی از قانون است که از باب ضرورت و از براي حراست از آزادي تدوین و تصویب شـده اسـت. در   

خـود را بـا   ، هـا  آید و الزم است دیگر ارزش میشمار  آزادي تنها ارزش اصیل و کانونی به، ها میان ارزش

آزادي «لیبرالیسم یـک اصـل اساسـی و محـوري دارد و آن هـم اصـل       ، این ارزش تطبیق دهند. در واقع

بلکه طالب آن است که تـا  ، زند تنها اصالتاً هر اقدام محدودکنندة نفس را پس می این اصل نه .است» نفس

  هایش برداشته شود. روي نفس براي ارضاي خواهش موانع از پیش، حد ممکن

بنا شده است. انسـان   »معاد«و  »توحید«اي است که بر اصول  جامعه »اسالمی ۀفاضل ۀمدین«، در مقابل

نظـام ارزشـی و    ن اسـت کـه  آگردد. مقتضاي ایـن آغـاز و فرجـام     خدا هم برمیسوي از خداست و به 

خوشـبختی و بـدبختی معنایشـان را از    ، زنـدگی و مـرگ  ، سعادت و کمال. اخالقی خاصی شکل بگیرد

هواپرستی جاي خود را بـه خداپرسـتی و   و ، خودآیینی، خودمختاري، گیرند. در اینجا قاد میهمین دو اعت

که قـرب  باشد هدف آفرینش جهت است که در  رفتاري، رفتار معقول، د؛ در اینجادهن بندگی خداوند می

اسـتقامت در اداي  ، به خداوند و وصول به سعادت جاودان اخروي است. براي رسیدن بـه ایـن مقصـود   

گذشـتن از منـافع و پـذیرش    ، خودگذشـتگی و مبـارزه بـا نفـس    از، التزام به حق و عدالت، الهی رامینف

۳۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

محوري حاکم است در عقالنیـت   انکارناپذیر هستند. اگر در عقالنیت لیبرالی نفس یهای ضرورت، سختی

از جهـاد بـا   این جهـاد  ، مؤمن به جهاد با نفسش بپردازد. در روایات، کند ایجاب می» خدامحوري«اسالم 

  .)161ص ، 15 ج، ق1409، عاملیتر توصیف شده است (حر تر و مهم تسخ، تر اساسی، دشمن

هـر   .یمههاي بسیار مواج بلکه با عقالنیت، که ما نه با یک عقالنیتگردید مشخص ، از آنچه بیان شد

ی و حقـوق ، اخالقـی ، اقتصـادي ، سیاسـی ، اجتمـاعی ، هـاي فـردي   ضائات خاصی در حـوزه تعقالنیتی اق

فـاحش اسـت.    یخطای »عقل« با »عقالنیت«نیز روشن شد که یکسان دانستن  .گذارد فرهنگی بر جاي می

تعریف کند و عقالنیت دیگري بـا  » حق«و  »عقل«با محوریت  خود را عقالنیتیکه این امکان وجود دارد 

با صراحت ابـراز   ومهینظر بدهد. وقتی » نفس«به حاکمیت ، عقل به عنوان راهنماي عمل و نظر فتنپذیرن

خواهد عقالنیت در غیاب عقـل   می، درواقع، )5ص ، 1377، هیوم( »عقل بردة عواطف است«دارد که  می

زیـان مـادي بـه عنـوان معیارهـاي       و، سـود ، »سودمندگرایی«کند. وقتی بر اساس مکتب پردازي  نظریهرا 

، در واقـع ، )236ص ، 3ج ، 1376، لنگسـتر شـوند (  هاي اخالقی و حقوقی معرفی می بازشناسایی ارزش

گیـرد.   عقل و حقیقت دیگر جایگاهی نخواهد داشت و این نفس است که زمـام امـور را بـه دسـت مـی     

عقـل نظـري تـالش    ، الزمۀ حاکمیت عقل پذیرش حق به عنوان تنها معیار عمل است. در چنین صورتی

اسـت عقـل از شناسـایی و    کند حق را پیاده کنـد. ممکـن    کند حق را بشناسد و عقل عملی سعی می می

بـرد. اینکـه امـام     به دامن منبع معرفتی باالتر از خود پناه مـی ، در این صورت .سازي حق ناتوان شود پیاده

، در واقـع  » بِـه الْجِنَـانُ    و اکْتُسـب ، الـرَّحمنُ   ما عبِد بِـه « فرماید: در پاسخ سؤال چیستی عقل می صادق

از ، و وقتـی در ادامـه  ، دنـ د و هم تصویري از عقالنیت اسالمی ارائه دهنند هم عقل را معرفی کنخواه می

و ، تلْـک الشَّـیطَنَۀُ  ، تلْک النَّکْرَاء«: دنده پاسخ می ؟پس آنچه در معاویه است چیست :شود سؤال می یشانا

 د هـم نـ خواه حضرت مـی ، این بیانبا  .)23ص ، 1  ج، 1360، (کلینی »هی شَبِیهۀٌ بِالْعقْلِ و لَیست بِالْعقْلِ

گـرفتن از چنـین    د و هـم بـه لـزوم فاصـله    نـ گریـز و هواپرسـتانه توجـه ده    هاي حق به وجود عقالنیت

التزام بـه آن تـابع منفعـت    ولی ، شناخت حق منتفی نیست، در چنین عقالنیتی د.ننکهایی اشاره  عقالنیت

شـود. فرعونیـان بـا مشـاهدة      آن پرهیـز مـی  از ، که نفعی در التزام وجـود نداشـته باشـد    است. درصورتی

منفعتشان را در این دیدند که از التـزام  ، با این حال. به حقانیت وي پی بردند معجزات حضرت موسی

  .)14: نمل( »جحدوا بِها و استَیقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْماً و علُواً و«به حق سرباز زنند. 

  راسيعناصر عقالنيت اسالمي و دموک

شـمار   سـه عنصـر اساسـی عقالنیـت اسـالمی بـه      » کرامت انسان«و » باوري آخرت«، »خداباوري«، تردید بی



   ۳۱ دموکراسي و عقالنيت اسالمي

ها قابل ارجاع هستند. روشن است که بررسی تفصـیلی ایـن مسـئله     روند. عناصر دیگر به نوعی به همین می

به میزانی خواهـد بـود کـه     ها از مؤلفههریک  ولی توقف ما بر روي، بسیار فراتر از گنجایش یک مقاله است

  به تصویري نسبتاً شفاف از عقالنیت اسالمی بینجامد و از دل آن پاسخ سؤال ما حاصل شود.  

  خداباوري و دموکراسيالف. 

تفسـیر و توجیـه درسـت از    ، خداباوري در کانون و قطب عقالنیت اسالمی جاي دارد. هرگونـه تصـویر  

هاي اخالقی و حقـوقی در گـرو    ها و بدي از خوبیو ، نساناز سعادت و شقاوت ا، از انسان، عالم هستی

هماهنگی و یا ناهماهنگی هر اندیشـه و نظـامی بـا ایـن     ، کننده است. بنابراین توجه به این واقعیت تعیین

از توانـد   کنندة این واقعیت است که آیا آن اندیشـه و نظـام مـی    تعیین، ترین مبناي عقالنیت اسالمی اصلی

  یا خیر.شود تأیید اسالم سوي 

داشـته   »خداشناسـی اسـالمی  «الزم است توضیحی کوتـاه راجـع بـه    ، از پرداختن به این مسئلهپیش 

از ، توحیـدي  شـدة  هاي تحریف است که سوگمندانه آییننظر به این مسئله از این توجه باشیم. ضرورت 

ب آثار مخربـی در  جمله آیین مسیحیت تصویر مشوشی از خداوند در اذهان ایجاد کرده و این خود مسب

از  هاي گوناگون زندگی فردي و اجتماعی شده است. ایجاد بیگانگی میان انسان مـدرن و خداونـد   عرصه

پیـرو تصـویري کـه مسـیحیت     ، نظرمورد ۀرود. در خصوص مسئل میشمار  به ترین این آثار مخرب ۀجمل

در ، اي صدوهشـتاد درجـه  مدرنیسم با یـک چـرخش   ، خدا و انسان ارائه داده بود، شده از جهان تحریف

ها و مقـوالتش   تالش کرد بسیار از مؤلفه، آندر پی تمام این مقوالت به خودآیینی و تفرعن روي آورد و 

این باور به وفور در اذهان جـا  ، در خصوص دموکراسی، اساس ند. براینکرا در رویارویی با دین تعریف 

مفهوم مدرن با خـداباوري در تعـارض کامـل    مسیحیت و  گرفت که دموکراسی هم به عنوان مفهوم پیشا

بسیارند کسـانی کـه بـر    ، سبببا انکار دیگري مساوق است. به همین هریک  که پذیرش اي گونه به، است

پوشانند و میان آن بـا حکومـت خـدامحور     قامت دموکراسی همواره لباس سکوالریسم و حتی الحاد می

  کنند.   عارض الینحلی تصور میتقابل و ت، گذارند می »تئوکراسی«ام آن را نکه 

شـده از خداونـد در    محصول برداشتی از خداوند است کـه مسـیحیت تحریـف   ، این تصور در واقع

  هاي خداي مسیحیت تحریف شده از این قرار است:   ارائه داده است. برخی از ویژگی اطول قرون وسط

دهـد و   پذیري سوق مـی  ظلم بلکه به، ستیزي خدایی است که پیروانش را نه به ظلم، خداي مسیحیت

، (کاسـیرر برد  به خواب می، اخروي دلخوش کرده يها آنها را با وعدة پاداش، در قبال تحمل ظلم ظالمان

هاي برتر شـود؛ زیـرا    هر شخصی مطیع قدرت«نویسد:  اي به رومیان می در نامه پولس. )210ص ، 1370

۳۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

رتب شده است. هر که با قدرت مقاومـت  که قدرتی جز خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مت

هـر منصـب   «گویـد:   مـی  پطرس حواري .)6ـ1، 13: (رومیان» مقاومت با ترتیب خدا نموده است، نماید

خواه پادشاه را فوق همه باشد و خـواه حکـام را کـه رسـوالن وي     ، بشري را به خاطر خدا اطاعت کنید

 .)14، 2: (پطرس» هستند

حتی در امور تجربی مخالف است و شـرط ورود بـه دیـن را تعطیلـی      ،خداي مسیحی با تفکر و تعقل

مـن  «نویسـد:   مـی  دیـدرو . )358ص ، 1379، پترسون ؛96ص ، 6 ج، 1378، دورانت (عقل فرار داده است 

دانم. اگر به سخن آنها گوش دهیم باید قبـول کنـیم    گرایی نمی تر از مخالفت اولیاي دین با عقل چیزي وقیح

 .)120ص ، 1374، (دورانت »شوند که مانند چارپایان به طویله بروند ز ته دل مسیحی میکه مردم موقعی ا

هـا   گناه حضرت آدم در تناول میوة ممنوعـه را بـه پـاي همـۀ انسـان     ، منطقیغیر این خدا در حکمی

را تنها عامـل قـرار داده کـه بـه      دانسته است و فدا شدن حضرت مسیح کار  نوشته و همه را فطرتاً گناه

 ).24، 3: شوند (رومیان مسیحیان از این گناه پاك می، واسطۀ آن

اما ، هاست خدا پاپ را در روي زمین خلیفۀ خود قرار داده است. او با اینکه همانند دیگر انسان

شود و اطاعت از او بر همگـان بـدون هـیچ     به مقام عصمت نایل می، به محض پوشیدن رداي پاپی

بـاز هـم اطـاعتش واجـب اسـت      ، ه معصـیت خـدا دسـتور دهـد    شود؛ حتی اگر ب قیدي واجب می

  ).1110ص ، 6ج ، 1378، دورانت(

خداپرسـتی و عبودیـت در برابـر    اسـت  عمـالً موجـب شـده    ، مسیحیت با چنین تصویري از خـدا 

 هـاي   عقالنی و حتی مخرب تبدیل شـود و بـراي تـوده   تفکران و خردمندان به اقدامی غیرنزد م، خداوند

پذیري باشد و براي شیادان به ابزاري براي سـیطره   انفعال و ظلم، تحرکی عاملی براي بی ،فکورمقلد و غیر

، خبـري  بـی ، چنین آیینی نشو و نمـایش در فضـاي جهالـت    .تبدیل شودهاي جاهل  و نفوذ در میان توده

جـایش را یـا بـه اقـدام     ، به محض دگرگون شدن وضعیت. تقلید کورکورانه و تعطیلی عقل میسور است

گري مهار نشده. عالم مسـیحیت بـا سـپري     انه و محققانه خواهد داد و یا به تمرد جاهالنه و افراطیعالم

بـه سـمت گزینـۀ    ، عصر نوزاییبا ورود به ، و در خأل وجود نظام فلسفی و دینی قوي اشدن قرون وسط

خـویش  در توصیف وضـعیت جامعـۀ   ، به عنوان زبان گویاي این مقطع تاریخی ماکیاول دوم کشیده شد.

دسـت   و موجب شده اسـت کـه بازیچـۀ    همردم را ضعیف نمود، اصول مسیحیت به نظر من«نویسد:  می

، بدون تـرس و مالحظـه   اشخاصی که بدین وسیله به کمال سهولت و؛ اشخاص طرار و شرور قرار گیرد

بـه   مردم به خاطر تحصیل بهشت در برابـر صـدمات آزار و زحمـات وارده    …نمایند و مردم را اداره می

  .)46ص ، 2 ج، 1353، (ساباین» متمایل به جبر و بردباري بوده و در صدد انتقام نیستند، خود
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 از جملـه ، ورزي و مظـاهر آن  بـا عقـل  ، منطقـی سیحیت با این اعتقادات دگم و غیرروشن است که م

بـه لـوازم   ، سـتیزانه  با اتخاذ مشی عقـل ، و از سوي دیگر، نباید میانۀ خوبی داشته باشد، خواهی دموکراسی

کـور و  ، مقلد، ناآگاه، نیازمند مردمان مطیع، آن از جمله به استبداد و تئوکراسی روي آورد. نظام استبدادي

غیرفکور است و البته این همان چیزي است که اعتقاد مؤمنانه به مسیحیت تحریف شـده آن را موجـب   

ـ  عامل مؤثري براي تخدیر ، شود. دین با این خصوصیات می شـده  هاسـت و جامعـۀ تخدیر   ودهو افیـون ت

کنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه دموکراسـی        گیرد و رشد می بهترین فضایی است که در آن استبداد پا می

خـواهی و   عـدالت ، سـتیزي  ظلـم ، جـویی  حـق ، نقـد و نظـر  ، طلبد کـه در آن تعقـل   واقعی فضایی را می

 ۀپـذیري در مـدیریت جامعـ    یتپذیري جریان داشته باشد و مردمـان از روي آگـاهی و مسـئول    مسئولیت

  خویش سهیم باشند.  

پرداختـه و بـا    به ارزیـابی ادیـان   کنونی نظران مدرن از دریچۀ تنگ مسیحیت  متأسفانه عموم صاحب

نادرسـت و افراطـی در     گیـري  داوري عجوالنـه و نتیجـه   بـه یـک  ، سرایت دادن حکم آن به همۀ ادیـان 

بـه   اجوامع غربی را از چـاه قـرون وسـط   ، ین اقدام نامعقولسازي و نفی تمام ادیان رسیدند و با ا همسان

دورة جدیدي از جهالـت و تـاریکی را بـراي ایـن جوامـع رقـم       ، سان یندچاه مدرنیته هدایت کردند و ب

ضمن تأکید بـر حقانیـت آیـین    ، زدند. تمام این اقدامات در حالی صورت گرفت که اسالم از همان آغاز

؛ 174و159 :راهی معرفی کرده بـود (بقـره   شده و عامل گم ا تحریفمسیحیت موجود ر، مسیحیت واقعی

  .)36 :؛ نحل34و  31، 30 :؛ توبه60و59  :؛ نساء23: عمران آل

مقبول عقل است؛ هـم ذات و صـفاتش و هـم    ، از هر نظر، خدایی که اسالم معرف اوست، به هر حال

)؛ علمـش بـی   367ص ، 1388، احکام و دستوراتش. او مستجمع جمیع صفات کمال و جمال است (حلی

عمـران:   ؛ آل108، 106، 20 )؛ قـدرتش بیکـران (بقـره:   19؛ مـومن:  23؛ لقمان: 7 ؛ مائده:119عمران:  پایان (آل

)؛ و ذاتـاً عـادل اسـت. عـدالت او     20و  10؛ توبـه:  74عمران:  ؛ آل105انتها (بقره:  )؛ لطف و رحمتش بی40

؛ 25عمـران:   ؛ آل281؛ بقـره:  125؛ صـافات:  14ت (مؤمنـون:  سراسر عالم تکوین و تشریع را فراگرفتـه اسـ  

). او حکیم است؛ تمام احکام و اعمـالش حکیمانـه و بـه دور از هرگونـه عبثـی اسـت       44 ؛ یونس:40 نساء:

). او انسان را از تقلیـدهاي کورکورانـه   115مؤمنون: ، 17انبیاء: ، 38؛ دخان: 228، 220، 209، 129، 32(بقره: 

) و بـه تفکـر و تـدبر در تمـام امـور فراخوانـده       78:  یونس؛ 23 ه:توب؛ 104 ه:مائد؛ 170 ه:بقربرحذر داشته (

) او به انسـان کرامـت   68 :یس؛ 35 :عنکبوت؛ 46 :حج؛ 67و  12  : نحل؛ 22  :نفال؛ ا170و  164  ه:بقراست (

ن و انبیـا را  رسـوال ، ) و براي حفـظ ایـن کرامـت و حرکـت بـه مقتضـاي آن      289مانند بخشیده (اسراء:  بی

۳۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

تـا انسـان از   ، راهنماي آنها قرار داده است. خداوند عالم طبیعت را به طفیل وجود انسان خلق کـرده اسـت  

بـا اختیـار خـود    ، پایان استفاده کند و به سوي مقصدي که به خاطر آن خلق شـده اسـت   هاي بی این نعمت

  ).4 ؛ انفال:169و15عمران:  ل؛ آ5فتح: ، 17؛ احزاب: 55؛ قمر: 268، 29، 22 حرکت کند (بقره:

گـذار   حکیمانـه و خـدمت  ، سـتیز  ظلـم ، انسانی، عقالنی، اگر دموکراسی را نظامی عادالنه، با این توضیح

در ، نهایـت دارد  الجرم نباید با خـدایی کـه ایـن صـفات را تـا بـی      ، انسان و متناسب با کرامت انسان بدانیم

بـا سرچشـمۀ   ، هـاي واالي اخالقـی اسـت    تعقیـب ارزش تعارض باشد؛ زیرا معنا ندارد نظامی کـه مـدعی   

آن دموکراسی که با عقالنیـت اسـالمی   ، تفاوت باشد. به هر حال ها در ستیز باشد و یا نسبت به آن بی ارزش

، گرایـی  حـق  ، عقالنیـت ، شده اهتمـام تـام دارد. بنـابراین   نظامی است که نسبت به صفات یاد، سازگار است

  ت انسان از خصوصیات بارز آن است.هاي واالي اخالقی و کرام ارزشو اهتمام به ، خواهی عدالت

هـا و   سـتیزي و تبـدیل ارزش   اگر مسیحیت بـا ارائـۀ تصـویري وارونـه از خـدا و بـا عقـل       ، بنابراین

، اسالم با تأکیـد بـر عقالنیـت   ، فراهم ساخترا ها فضاي فکري و اجتماعی سازگار با استبداد  ضدارزش

، بسیار مناسـب اي  گونهعرصه را به ، هاي واالي انسانی و لزوم اهتمام به ارزشخواهی  عدالت، گرایی حق

کـردن   پـاره ، براي دموکراسی مهیا ساخته است. اگر دموکراسی نیازمنـد آزادي معقـول و کریمانـه اسـت    

هـاي پیـامبران بـوده اسـت. همـواره پیـامبران موظـف         یکی از مأموریت زنجیرهاي سخت و نرم اسارت

م را هم از بند طواغیت و هم از بنـد قـوانین و آداب و رسـوم اسـتبدادي و نـامعقول رهـایی       اند مرد بوده

مرُهم یتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِی الْأُمی الَّذي یجِدونَه مکْتُوبـاً عنْـدهم فـی التَّـوراةِ و الْإِنْجِیـلِ یـأْ       الَّذینَ« :بخشند

نْهی و رُوفعبِالْم الْخَب هِملَـیع رِّمحی و اتبالطَّی ملُّ لَهحی نْکَرِ ونِ الْمع مـثَ اهائ     و مـرَهإِص مـنْهع ضَـعی و

هـم   ئـک معـه أُول  نْـزِلَ الْأَغْالَلَ الَّتی کَانَت علَیهِم فَالَّذینَ آمنُوا بِه و عزَّروه و نَصرُوه و اتَّبعوا النُّـور الَّـذي أُ  

  .)19ـ17 :؛ نازعات34: توبهر.ك: ، و نیز ؛157 :اعراف(»  الْمفْلحونَ

 اسـت.  »حاکمیـت « ۀمسـئل ، اي که در اینجا الزم است به طور خاص به آن اشاره داشته باشـیم  مسئله

دچار نـوعی  ، ظرنموضع یکسانی ندارند و از این  همسئلاین کنند اسالم و دموکراسی در  برخی وانمود می

إِنِ «خداونـد اسـت    حاکمیـت انحصـاراً از آنِ   شـود  ضدیت با هم هستند. در عقالنیت اسالمی گفته مـی 

لَّهإِالَّ ل کْمحاکمیت انحصاري مـردم  ر ب، ولی در دموکراسی. )12: ن؛ لقما67و40: ؛ یوسف57 :أنعام( »الْح

  کید بر حاکمیت انسان ناسازگار است.با تأ، تأکید بر حاکمیت الهی، شود. بنابراین تأکید می

خداوند محـور و اسـاس اسـت و بـه     ، درست است که در عقالنیت اسالمی  :شود گفته می در پاسخ

در اینکه لزومـاً مقتضـاي دموکراسـی    ، ولی از سوي دیگر .اوست حاکمیت انحصاراً از آنِ، لحاظ سیاسی
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دارانـی   اسی بر حاکمیت مردم هرچنـد طـرف  ابتناي دموکر تردید جدي وجود دارد.، حاکمیت مردم باشد

نـه کـل آن. در مقابـل    ، کراسی استوهاي دم ولی این تنها یکی از قرائت، و پیروانش دارد روسوچون هم

هـاي دیگـر از دموکراسـی روي     اند و بـه قرائـت   بسیارند کسانی که از پذیرش آن سرباز زده، این قرائت

هـم بـه لحـاظ    ، که قرائـت روسـویی از دموکراسـی   شود جه تواست ). الزم 1369، اند (ر.ك: هلد  آورده

اثباتی و هم به لحاظ ثبوتی با مشکل مواجه است؛ نه تاکنون کسی توانسته آن را اثبات کند و نـه تـاکنون   

هماننـد  ، تفسیر دموکراسی بـه حاکمیـت مـردم   چون ، اي تحقق عملی پیدا کرده است. بنابراین در جامعه

رسد تلفیق دموکراسـی   باید به تفاسیر معقول و ممکن روي آوریم. به نظر میالجرم ، احاله به محال است

  کراسی باشد.  وترین قرائت از دم ترین و منطقی با خداباوري معقول

  باوري و دموکراسي آخرتب. 

 ص، 5ج، 1367، قرآن مجید به موضوع معاد اختصاص یافتـه اسـت (مکـارم شـیرازي    سوم  یکبیش از 

اعتقـاد بـه   ، از اعتقاد به توحیـد پس گویاي آن است که ، از سوي خداوند حکیماین اهتمام خاص  .)17

یرگـذار در ابعـاد   ثاساسـی و بسـیار تأ  اي  همعاد در کانون عقالنیت اسالمی جاي دارد و ایـن خـود نتیجـ   

بلکـه  ، محدود به حیـات مـادي نیسـت   تنها  نه گذارد که زندگی انسان زندگی انسان بر جاي میگوناگون 

شود و زندگی مادي بـا تمـام عظمتـی     مرگ آغاز می پایدار و اصیل از زندگی انسان پس از، بخش اعظم

کنـد در   عقالنیت اسالمی ایجاب مـی ، شود. مترتب بر این اعتقاد اي براي آن محسوب می مقدمه، که دارد

و پایـدار  تمام توجهات به همین بعـد اصـیل   ، بدون اینکه استثنایی در بین باشد، هاي رفتاري تمام عرصه

اش  زنـدگی  گیـري  گونه که سعادت یک فرد در گرو ایـن اسـت کـه جهـت     همان. زندگی معطوف شود

گیري درست براي یک جامعه و حکومت نیز به ایـن اسـت    تجهگذاري و  هدف ،سعادت اخروي باشد

اد بـر  بر همین منوال مشی کند. بنابراین عقالنیت اسالمی عقالنیتی است معطوف به مبدأ و معـاد و اعتقـ  

  براي آخرت است.  اي مزرعه، تعبیرياینکه زندگی دنیوي مقدمه و به 

زندگی انسان داراي آثار بـس فراوانـی اسـت؛ از جملـه اینکـه از نظـر       گوناگون معادباوري در ابعاد 

در اختیـار  ، شناختی معیارهاي اخالقی کـامالً متفـاوتی از آنچـه سکوالریسـم بـاور دارد      اخالق و ارزش

جهـانی و   دهـد ایـن   هایی که ارائـه مـی   چرخد و مالك حول محور مادیات می، ق سکوالرينهد. اخال می

فرامـادي و  ، هایی کـه ارائـه داده   مالك، که عقالنیت اسالم بر اساس اعتقاد به توحید درحالی، مادي است

و از سـوي  ، سـاز  تکلیف، سو یکاز ، سیاست و حکومت ۀدر عرص -  البته –ناظر به آخرت است و این 

حکومت موظف است عالوه بر اینکه بـه  ، ساز است؛ چون طبق این اعتقاد گشاست. تکلیف مشکل، دیگر

۳۶     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

مـدنظر داشـته باشـد و در تعـارض      غایات معنوي و اخروي را هم، کند غایات مادي و دنیوي توجه می

 تـوان بـه   گشاست؛ زیرا در پرتو این اعتقـاد مـی   مشکل اصالت را به غایات اخروي بدهد. اما، میان آن دو

 معضالت سیاسی و اجتمـاعی  هاي بنیادین و فلسفی سیاست پاسخ گفت و بسیاري از بسیاري از پرسش

   را برطرف ساخت.

تـرین   مهـم  ترین مسئلۀ دموکراسی را حـل و  اساسی تواند  این اعتقاد می، به لحاظ فلسفی و اجتماعی

روسـت. در   بـه  رو »بـه قواعـدش   سـازي التـزام   موجـه «سازد. دموکراسی با معضل طرف ربچالش آن را 

طلب انسان ناسـازگار اسـت.    التزام به قواعد دموکراسی با سرشت سودجویی و منفعت، بسیاري از مواقع

، تنها به منافع خـویش بیندیشـد  ، حفظ و تکثیر قدرت، کند انسان در پیگیري نفس انسان ایجاب می  حب

به منافع جامعه بیندیشـد و ایـن   ، ي منافع خویشکند انسان به جا که قواعد دموکراسی ایجاب می درحالی

بـا وجـود چنـین    ، نـد. در هـر صـورت   کمنافع شخصی را فداي منافع جمعی که گاهی مستلزم آن است 

ــ   البتهـ بر منافع دیگران مقدم داشته شود و این    کند همواره منافع شخصی تعارضی خرد انسان حکم می

  آورده است.   و دری است که دموکراسی را به زانمنطق يباور

دموکراسـی را  ، بسـیاري از هـواداران    بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه همـواره      ویـژه   بـه ، در این بـین 

ـ ، کنند. از نظر آنها ترین شکل حکومت معرفی می ترین و اخالقی عقالنی ، ک نظـام اخالقـی  دموکراسی ی

سـی بـر خـالف دیگـر     شـود دموکرا  مردمـی و عادالنـه اسـت. ادعـا مـی      ،اسـتبدادي ضد، ساالر شایسته

صـاحبان  ، شود و دفـاع از حقـوق مـردم در برابـر حکومـت      با محوریت ارادة مردم اداره می، ها حکومت

حـق مشـارکت و حـق    ، مـردم حـق نظـارت   ، داند. در این نظام قدرت و ثروت را وظیفۀ مسلم خود می

ي برپـایی چنـین نظـامی را    بسیاري از جوامع آرزو .ندا انتخاب دارند. این ادعاها همگی انسانی و اخالقی

آنهـا بـه گمـان اینکـه در پرتـو      . هـا باشـد   سازي ایـن ارزش  دارند و دوست دارند جوامعشان محل پیاده

شوند آنچـه را   متوجه میتدریج  ولی به؛ کنند از آن استقبال می، توانند به آرزوهایشان برسند دموکراسی می

، تـر  روشـن بـه عبـارت   کردنـد.   زویـش را مـی  ا آن چیـزي کـه آر  ببسیار متفاوت است ، در دست دارند

اش چندان درخشـان و قابـل دفـاع نیسـت.      کارنامه، در عمل، دموکراسی بر خالف ادعاي بلندي که دارد

، هـا  سـتم ، هـا  انـواع خشـونت   از، هاي سیاسی هاي دموکراتیک نیز همانند دیگر نظام صفحات تاریخ نظام

  .)81- 80ص ، 1381، (فروند ها پر است ها و بداخالقی کاري فریب

هـایی کـه بـراي     ها با تمام ادعاهایی که دارند و با تمام تـالش  چرا دموکراسی واقعاً چرا چنین است؟

گـردد   ؟ آیا مشکل به ذات دموکراسی برمیدارندموفقیت کمتري ، در عمل، گیرد موفقیت آنها صورت می
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بـا حفـظ    عارضـی بـوده و   باید از دموکراسی دسـت کشـید؟ یـا اینکـه مشـکل     ، الجرم براي حل آن و

  پذیر است؟ حل آن امکان، دموکراسی

بلکـه بـا   ، رسد اساس مشکل اینجاست که دموکراسـی نـه بـا یـک موجـود بسـیط و سـاده        به نظر می

سودجو و اسـتخدامگر  ، اصالتاً خودخواه، و در عین حال، حسابگر، پیچیده، موجودي با ابعاد وجودي متنوع

بـه انبـانی از   ، در پیونـد بـا قـدرت و سیاسـت    ، ها انسان با این ویژگیمواجه است. جاي شگفتی نیست که 

از جمله حکومت را براي رسیدن به منافع خـود بـه   ، شرارت و تعدي تبدیل شود و تمام امکانات در اختیار

  تواند دموکراسی را نیز به نفع خود مصادره کند. می، کار گیرد. اگر انسان چنین است بنابراین

شود که در کنـار   یابی تبدیل می اي تنها در صورتی حل و به کام امی به صورت ریشهناک این معضل و

به طور اساسی و زیربنـایی بـه   ، شود هاي روشی و روبنایی که از سوي دموکراسی سفارش داده می برنامه

بـا نقـش   ، مجري و حافظ دموکراسی است. بنـابراین ، که حاملاو ؛ انسان هم توجه درخور صورت گیرد

از دموکراسـی مـوفقیتی   ، توان بدون توجه درخور به او نمی، دینی که انسان در پیشبرد دموکراسی داردبنیا

هـا و   روش، دسـتورالعمل تعیـین اهـداف   ، را توقع داشت. انسان بـه عنـوان موجـود عاقـل و انتخـابگر     

به قواعد دموکراسـی  تا زمانی که التزام به اخالق و ، اساس گیرد. براین اش می بینی جهان هایش را از ارزش

امکـان انـدکی بـراي موفقیـت دموکراسـی وجـود       ، بینی میزبان موجه و مدلل نشده باشـد  از سوي جهان

  خواهد داشت.

هــاي یونــان باســتان و دنیــاي مــدرن ریشــه در ایــن واقعیــت دارد کــه   علــت ناکــامی دموکراســی

یـک   هـیچ سبب اند و به همین  دهمسلک و دنیاگرا بو مادي، هاي حامل دموکراسی در این جوامع بینی جهان

امـري موجـه و   ، اند نشان دهنـد کـه التـزام بـه اخـالق      به صورت منطقی و مستدل نتوانستهتنها  نه از آنها

هـاي اخـالق و اخالقـی زیسـتن را      پایه، اند در جهت عکس کردهبلکه برخی از آنها سعی ، معقول است

ـ دنیا براي انسان حیـاتی قا  ستی فراتر ازکه با اتخاذ نگرش ماتریالی اي بینی نند. جهانکسست  ل نیسـت و  ی

و هر عملـی را بـراي    شمارد ها و غایت زندگی انسان می رفاه و قدرت را باالترین ارزش، شهرت، ثروت

بلکـه  ، اي براي دموکراسی باشد تواند میزبان شایسته نمیتنها  نه دیگر، کند رسیدن به این اهداف تجویز می

ند. مقتضاي رفتـار عقالنـی   کاستفاده ی را به اسارت بگیرد و از آن سوءه دموکراساین امکان وجود دارد ک

ولـی در  ، را هوادار و متعهد به دموکراسی نشـان دهـد   جز این نیست که فرد خود، از نظر عقالنیت مادي

تواند بر اسـاس قواعـد    فرد و یا گروه می، با این ظاهرسازي عمل هیچ تعهدي نسبت به آن نداشته باشد.

نـد و ایـن   کآن را پیش ببرد و مـدیریت  ، ولی بر اساس منافع خویش، دموکراسی قدرت را تصاحب کند

۳۸     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

توانند بسیاري از آرزوهایشـان   سازي می که با این ظاهر جز دموکراسی صوري نیست. آنها درحالی چیزي

قاعـده و قـانونی    هیچ و هیچ منطق و استداللی، دنرا به حداکثر ممکن ارتقا ببخش نبرآورند و منافعشارا 

بـه معنـاي   ، تواند آنها را از رسیدن به اهدافشان باز دارد و مطمئناً هرگونه کوتاهی در این ایـن زمینـه   نمی

  عقلی از سوي عقالنیت مادي تفسیر خواهد شد.   تنبلی و بی، سستی

 ناشی از ذات سکوالریسم است و انتفـاي آن منـوط بـه انتفـاي ذات    ، شده به طور اساسیمشکل یاد

از پذیرش تبعات و لـوازم آن  ، تواند با اصالت دادن به دنیا و مادیات سکوالریسم است. سکوالریسم نمی

الزمـۀ ایـن    از تبعات آن فـرار کنـد.  ، تواند با تکیه بر سکوالریسم نمی ه دموکراسی نیزک چنان ؛سرباز زند

المی تکیه کند. در عقالنیـت  بینی اس بر جهان جز اینکه، اي ندارد ن است که دموکراسی هیچ چارهآسخن 

نکه عقالنیـت اسـالمی بـا    سبب آهیچ مجالی براي بروز و ظهور مشکل یادشده وجود ندارد. به ، اسالمی

ثروت و حکومت ارزششـان  ، از جمله قدرت، دنیا و مادیات، اعتقاد به خدا و آخرت قوام یافته محوریت

اي براي رسیدن بـه غایـات خیـر     اگر وسیله. ندگیر آنها ارزششان را از غایاتشان می .تبعی و عرضی است

، اي بـراي رسـیدن بـه غایـات شـر اخـروي باشـند         ارزشـمندند و اگـر وسـیله و مقدمـه    ، اخروي باشند

تحلیل اسالم از سود و زیان کـامالً متفـاوت از   ، تبع این اعتقادها ضدارزشند و باید از آنها اجتناب کرد. به

بلکـه بـه آن جهـت    ، کنـد  سودجویی انسـان را سـرکوب نمـی   هاي سکوالري است. اسالم حس  تحلیل

کند. اگر عقل و غریزة انسـان او را بـه سـود     دهد و ظرف آن را از محتواي توحیدي و اخروي پر می می

هـاي   دهد و منافع و زیـان  اسالم افق بازتري فراروي عقل قرار می، دارد از زیان برحذر می خواند و فرامی

کند. در اثـر ایـن    و در اثر این نمایش است که قضاوت عقل تغییر می، داننمای او میتر و پایدار را به  عظیم

آثـار  ؛ زیـرا  از منافع زودگذر دنیوي دسـت بـردارد  باید بسا  شود که چه براي عقل روشن می، توسعۀ دید

تـایج  ن ؛ زیراهاي دنیوي تن بدهد به سختیباید بسا  چه بسیار مخرب و ویرانگر اخروي را به دنبال دارد و

  فراوان و پایدار اخروي بر آنها مترتب است.

ایـن  ، بندي رهایی یابد. با این نگرش تواند از معضل عدم پاي دموکراسی تنها با تکیه بر این عقالنیت می

و ضمن التـزام بـه   » حب نفس«بندي به اصل فطري  شود که فرد ضمن پاي امکان منطقی و عقلی فراهم می

بدون اینکه متوسل به فریب بـه و دروغ شـود بایـد از قـدرت     ، ال قدرت باشدبه دنب، منافع شخصی خویش

بـدون اینکـه از ایـن واگـذاري     ، گونه مقاومتی واگـذارد  دست بکشد و آن را با خاطري آسوده و بدون هیچ

اسـتفاده نکنـد و همـواره    سوءاز قـدرت  ، احساس خسران کند؛ و در طول مدتی که در رأس قدرت اسـت 

بدون اینکـه دسـت از عقالنیـت بـردارد؛ زیـرا در      ، هرچند به زیانش تمام شود، باشد مجري حق و عدالت
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رو کـه سـعادت و    آن معیار عمل او رضایت خداوند و وصول به سعادت اخروي اسـت. از ، تمام این احوال

  داد این تکیه چنین خواهد بود: برون، بندي به عدالت و حق است پاي شقاوت اخروي دایر مدار 

  .گرا داشته باشد خواهانه و حق اسی صبغۀ عدالتدموکر .1

  .ت برپایی عدالت و حق به کار گرفته شودجهدر ، حس خودخواهی و سودجویی فرد .2

هـا از سـوي کـارگزاران     بندي به قوانین و ارزش و پاي ییگو پاسخ، داري امانت، يپذیر حس مسئولیت .3

  .تقویت شود

  .داري حاکم شودمیان مردم و حکومت پیوند عمیق و پای .4

  د.گردپویا و مستحکم تبدیل ، نظام سیاسی به یک نظام کارآمد. 5

  شناسي اسالمي و دموکراسي انسان

، گونـاگون خداونـد از ابعـاد   ، ه شده است: از نظـر تکـوینی  ااز دو منظر به انسان نگ، در عقالنیت اسالمی

دیگر مخلوقات برتري خاصـی پیـدا    انسان نسبت به، در اثر این توجه. توجه خاصی به انسان کرده است

بـه خلقـت   ، نهـایتش  از میان مخلوقات بـی  و در اثر این برتري است که خداوند، )70: اسراءکرده است (

) و در اثر این برتري است کـه بسـیاري از   23: گوید (مؤمنون نازد و بابت آن به خود تبریک می انسان می

حتی انسان به لحـاظ سـاختی نیـز    . )29و22: (بقره اند  لباس خلقت پوشیده، مخلوقات به طفیل وجود او

) برتـري  4: تـین خداوند این موجود را در بهترین شکل و قالب ریختـه اسـت (   .سرآمد مخلوقات است

چنان با فاصله و ممتاز است که تنها او شأنیت خالفت الهی بـر روي زمـین را   ، انسان بر دیگر موجودات

  .)116 ص، 1ج، 1371، یئطباطبا؛ 30(بقره:  شده است پیدا کرده و مسجود مالئکه واقع 

، دارا بودن از نعمت عقل است کـه بـه واسـطۀ آن   ، ترین ویژگی انسان نسبت به دیگر موجودات مهم

بینـی داشـته    تبیـین و پـیش  ، تحلیل ؛مجهوالت خود را کشف کند، با تکیه بر معلومات؛ تواند بیندیشد می

هـا و میـل    میل به خـوبی ، کند. خداوند در وجود او  انتخاببهترین را  رو هاي پیش و از میان گزینه؛ باشد

رهـد و بـه حرکـت و     در اثر وجود این امیال است که انسان از خمودي مـی  .ها را قرار داده است به بدي

، می این امیال و تالش انسان براي فهم و گزینش از میان آنهـا یکشاکش دا آورد. تالش مضاعف روي می

امیـال  ، هـا  ز انسان را بر دیگر موجودات رقم زده است. این تنها انسان است که از میان آگاهیدومین امتیا

کند و تبعـات انتخـابش را هـم بایـد      باید مسئوالنه انتخاب ، هاي گوناگون و با نتایج کامالً متضاد و مسیر

هـا   ها و انجام مجاهدت این امکان براي انسان فراهم است که با تحمل سختی، بپذیرد. در اثر این انتخاب

فرسا و پرپیچ و خـم تعـالی را    طاقت، مسیر سخت، نفسانی  دهی درست به امیال قوي و با کنترل و جهت

۴۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

بعـد  ، رود انسان به هر میـزان کـه در مسـیر تعـالی پـیش مـی      ، تدریجبه ، انتخاب کند. در اثر این انتخاب

 ةدر دنیـا بـه مقـام انسـان کامـل و سـجد      تا حدي که ممکن اسـت  ، شود اش شکوفاتر می انسانی و الهی

  ) را تجربه کند.169 :عمران آل( » عنْد ربهِم یرْزقُونَ« در آخرت مقام عالی  و، مالئکه نایل شود

از مجاهدت با نفـس فـرار کنـد و در    ، شدهامکان فراهم است که در کشاکش یادنیز براي انسان این 

نفـس را بـه جـاي عـزت آزادي و     بنـدگی  و ذلت اسارت و  ردبرابر هواهاي نفسانی سر تسلیم فرود آو

رهرو ایـن مسـیر بـه     .شود باري منتهی می بندگی خداوند بپذیرد. البته چنین انتخاب منحطی به نتایج زیان

شود و به همان میزان به حیوانیـت   اش از انسانیت افزوده می به همان میزان بر فاصله، هر میزان پیش رود

ممکن است برخی در همـین حیوانیـت متوقـف شـوند و سـیر نزولـی       ، در این مسیر شود. تر می نزدیک

بـه موجـودي   ، اي دیگر از آن هـم فروتـر رفتـه    ولی ممکن است عده .انحطاط را پیش از این طی نکنند

الَّ کَالْأَنْعـامِ بـلْ هـم    تَحسب أَنَّ أَکْثَرَهم یسمعونَ أَو یعقلُـونَ إِنْ هـم إِ   أَم«: تر از حیوان تبدیل شوند پست

  .)44 :فرقان» (أَضَلُّ سبِیالً

اکتسـابی) و کمـال   نوع کمال دارد: کمال تکوینی (غیرآید که انسان دو  به دست می، از آنچه گفته شد

ولی کمال دوم بـه  ، اختیاري (اکتسابی). کمال نخست فعل خداست و از اراده و اختیار انسان خارج است

در ابعـاد  ، شـود. آگـاهی از ایـن دو بعـد کمـالی انسـان       تیار و انتخاب انسان مربوط میاخ، کوشش، فعل

ز اهمیـت بسـیار اسـت.    یحـا ، سیاسـی   نظر اجتماعی و سیاسی و در جهت نظام از نقطهویژه  به، گوناگون

اطانـه بـه   بینانه به ذات انسان داشته باشد و نگاه محت نظام سیاسی باید نگاه خوش، بنابراین، طبق این یافته

شـده از   که انسان را بـا نگـاه دینـی پسـت و رانـده     موجود هم سخن مسیحیت ، فعل و عمل او. بنابراین

و دیگـران کـه بـا نگـاه مـادي و       منتسکیو، ماکیاول، هابزو هم نگاه است کند نادرست  بهشت تصور می

عرفتـی و اخالقـی   گرایـی م  هـم نسـبی  ؛ داننـد  قابل اعتماد مـی انسان را موجودي پست و غیر، سکوالري

، هـایش  هـوس  اش و بـا تمـام هواهـا و    هاي معرفتـی  انسان با تمام نقص، نادرست است که بر اساس آن

کنـد و   گرایی معرفتی و اخالقی که انسان را زمینگیـر مـی   و هم مطلق، گیرد  میزان معرفت و عمل قرار می

آن افراط به سرانجام مطلوب برسـد و   تواند با دموکراسی نه می. گیرد امکان تحرك و خالقیت را از او می

  مسیر درست را پیدا کند.تواند  مینه با این تفریط 

انسان را از افتادن در ورطـۀ افـراط   ، اسالم است که با نشان دادن راه درست و اعتداللی، باز در اینجا

عنوان حجت الهـی  مانندي به عقل داده و حتی از او با  رهاند. اسالم در عین اینکه اهمیت بی و تفریط می

بـه وي هشـدار داده کـه از اعتمـاد بـه نفـس       ، با این حال، )16ص ، 1ج ، 1365، (کلینی یاد کرده است
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توانـد تمـام    نکند تمام ابواب علم به رویش باز است و مستقالً میتصور کاذب و افراطی برحذر باشد و 

نـد. همچنـین اسـالم بـا     کرا تنظیم اش  هاي رفتاري چارچوبتمام اش را برآورد و  هاي معرفتی نیازمندي

و پرمانع است کـه تنهـا بـا      روي انسان چنان سخت فراوان به انسان متذکر شده که مسیر پیش ياهتأکید

بـه هشـدارها   ، در گام نهاییو ، تواند از آنها عبور کند می، مجاهدت مجدانه و تکیه بر قدرت الیزال الهی

هـاي   هـم نقـص  ، تا انسان با تکیه بر آناست اي بشر قرار داده بلکه دین را به عنوان راهنم، بسنده نکرده

  اش. هاي ارادي و عملی و هم ضعفجبران شود اش  معرفتی

ین نیست که با گذشـت زمـان   چن .می استیذاتی و دا ينیاز، باید توجه داشت که نیاز انسان به دین

آن کاسـته شـود. بـدون     از شـدت و ضـرورت  ، معرفتی و عقلی انسان يو با رشد و پرورش استعدادها

از سـعادت  ، گذاري از حقایق معرفتی و رفتـاري  درست و اثر، تواند فهم روشن انسان نمی، راهنمایی دین

، از بایدها و نبایدهاي اخالقـی و حقـوقی داشـته باشـد. بـدون ارشـادات دیـن       و ، از خیر و شر، کمال و

؟ و اسـت  فهمند که کیست؟ از کجا آمدهب توند تواند تصویر درستی از جهان هستی داشته باشد؛ نمی نمی

 در زنـدگی ، مرتفـع نشـود  او رود؟ و تـا زمـانی کـه ایـن مجهـوالت بسـیار مهـم و بنیـادي          به کجا مـی 

گـاه   اش از شناسایی جزئیات عدالت و ظلم درمانده خواهد شد و نظام عادالنه و اخالقی را هیچ اجتماعی 

تـوهم  ، مانیسـم وبه نفس کاذب انسان مدرن با تکیـه بـر ا   بینی و اعتماد خودبزرگ، نخواهد دید. در واقع

توانـد سـعادت و    مـی ، و خودآیینی يکند با اعالم خودمختار او تصور می. سوزي است کن و عاقبت بنیان

بسـیار نـاچیز   ، غافل است از اینکه علمش براي یافتن این در کمیـاب که  در حالی، کمال را به چنگ آورد

  به علم کثیر الهی روي آورد.) و باید 85است (اسراء: 

اندیشد و حمایت از ضعیفان در برابر اقویـاي ثـروت    اگر دموکراسی به برپایی عدالت می، روي ندیب

از ، اي ندارد جز اینکه تصور واقعی و درستی از انسـان  چاره، ستوو قدرت دغدغۀ اساسی و همیشگی ا

ز مدافعان دموکراسی بدون اینکـه درك درسـتی   داشته باشد. بسیاري ا يرو بایدها و نبایدها و مقصد پیش

، هـاي او داشـته باشـند    اي براي اصالح انسان و جبران ضـعف  برنامه کهاز انسان داشته باشند و بدون این

بـه اجـراي   تنهـا   نـه ، بخشیده و با این اقـدام  هایش محوریت تام  ها و خودخواهی انسان را با تمام ضعف

بلکـه موجبـات تبـاهی و    ، انـد  قصود اصلی دموکراسی کمـک نکـرده  کنی ظلم به عنوان م عدالت و ریشه

انسان جاهل گرفتار جهل مرکب شـده و  ، بخشی نابجا اند. با این محوریت هالکت انسان را فراهم ساخته

بـه تعیـین و تـدوین    ، اینکه به تمام مصالح و مفاسد و به تمام خیرات و شرور وقوف کامل داردتصور با 

ـ   بایدها و نبایدهاي اخالقی و حقوقی دست می، ها ها و ضدارزش ارزش هـاي   عرصـه ، سـان  یندزنـد و ب
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انسـان ظلـوم   ، گیرد. در چنـین گیـروداري   محابا قرار می تاخت و تاز بیو آماج حیات و شئون اگوناگون 

که نه شـناختی از حـق دارد و    درحالی، شود و حامی حقوق بشر میمجري ، ) کاشف72: جهول (احزاب

، تواند براي التزام به حقوق دیگـران و عـدم تجـاوز بـه حقـوق آنهـا       حق و نه حتی می ذينه شناختی از 

تـوانی   ش و مـی دشود تو حـاکم بـر نفـس خـو     توجیه معقول و مستحکمی داشته باشد. به او وانمود می

بـرد جامعـۀ خـویش مشـارکت      عمل کنی و در تنظیم و پیش، بگیري  خواهی تصمیم گونه که خود می آن

بلکه بـه صـورت کـامالً    ، حاکم بر نفس خویش نیستتنها  نه، که این انسان در واقع درحالی، یشداشته با

ست که وقتی دموکراسی با انسانی که گرفتار انبـانی از شـهوات و   رو اینازاي اسیر و گرفتار است.  پیچیده

شـعارهایش  توانـد بـه    چگونـه مـی  ، کند وپنجه نرم می ها دست است و با انبوهی از جهالته خودخواهی

  ؟عدالت شود ةتواند برپادارند چگونه می ؟ وتواند مانع ظلم شود چگونه می ؟جامۀ عمل بپوشاند

انـدازد   ترین مانعی است که دموکراسی را از حیز انتفاع می مهم، مانیسموتکیۀ دموکراسی بر ا، بنابراین

بر دین و دریافت شناخت دقیـق و  تکیۀ دموکراسی ، و در مقابل، دارد می و او را از رسیدن به اهدافش باز

حاکمیـت  «آموزة ، دین  کنندة موفقیت اوست. دموکراسی در ترکیب با تضمین، جامع از انسان و غایات او

از ، سـو  یـک از ، با ایـن تغییـر   .دهد را قرار می »حاکمیت مطلق اهللا«، گذارد و به جاي آن را کنار می »مردم

از ، شـود  ه نفسانی بر عرصۀ سیاست و حکومت خـالص مـی  خوا تبعات حاکمیت هواهاي متلون و زیاده

، فـردي گونـاگون  هـاي   هـا در عرصـه   فضا براي بـروز خالقیـت  ، حقوق همگان تأمین شده، سوي دیگر

  د.گرد اخالقی و فرهنگی فراهم می، سیاسی اقتصادي و، اجتماعی

  گيري نتيجه

  نتایج ذیل حاصل شد:، نسبت دموکراسی و عقالنیت اسالمیبررسی در 

، شناسـی  راجـع بـه معرفـت    يها از تنوع باورها هاي گوناگونی مواجهیم. تنوع عقالنیت ما با عقالنیت

معـاد و  ، که بر اساس اعتقاد به توحید، د. عقالنیت اسالمیگیر میسرچشمه شناسی  شناسی و انسان هستی

متمایز است. ایـن عقالنیـت   همانند لیبرالیسم کامالً ، هاي سکوالر عقالنیتاز ، شدهنهاده کرامت انسان بنا 

، هاي وصول به اهـداف  روش، راجع به هدف زندگی، تبع آن مبدأ و غایت او و به، راجع به ماهیت انسان

 .نظر مخصوص به خود دارد ،بایدها و نبایدهاي اخالقی و حقوقی، ها ارزشها و ضد ارزش

راسی مبتنی بر حاکمیت مـردم  به طور طبیعی دموک، ابتنایش بر حاکمیت اهللاسبب  عقالنیت اسالمی به

کـه ماهیـت   ، راتفسیري از دموکراسـی  ، در مقابل .کند نفی می، مانیستی داردوکه ماهیت ایدئولوژیک ا، را

هدف اصلی و اساسی دموکراسی این است که اسـتبداد حکـومتی را   ، پذیرد. در این تلقی می، روشی دارد
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عموم مردم به کـار گیـرد. بـراي رسـیدن بـه ایـن        خدمت بهجهت از بین ببرد و تمام امکانات آن را در 

پـذیري   پـذیري و مشـارکت   نظـارت ، گرایی قانون، پذیري دموکراسی نظام سیاسی را به مسئولیت، اهداف

 .کند توصیه می

ن است کـه انسـان هرچنـد    آن مانع ایبا یک مانع عمده مواجه است. ، شدهدر معناي یاد »دموکراسی«

طلبی و استخدامگري در او قوت بیشـتري دارد.   نفع، وحیۀ خودخواهیولی ر، ستادوست  موجودي نوع

که دموکراسـی بـا   رو آنکنندگی بیشتري دارند. از ر تعییناین روحیات هستند که معموالً در وجود انسان اث

خـویش ارتبـاط تنگـاتنگی دارد و     گذشت و تقدم داشتن منافع دیگران بر منافع، دیگرخواهی، دوستی نوع

بـراي تحقـق   ، بنـابراین ، رود از بـین مـی  ، اش منحرف شـده  نبود آنها از مسیر اصلیصورت  در، در واقع

 الزم است نخست این رفتارها موجه شوند.، عملی دموکراسی در یک جامعه

آنهـا هرچنـد    .از انجام این مهم عاجزنـد ، ویژة مکاتب مدرن و باالخص لیبرالیسم به، مکاتب سکوالر

  اثبات کنند. اند عقالنیت التزام به قواعد دموکراسی را لی هرگز نتوانستهو، زنند دم از دموکراسی می

بـر اسـاس اعتقـاد بـه     ، طلبی انسان را سـرکوب کنـد   اسالم بدون اینکه غریزة خودخواهی و منفعت

، دوسـتی  نوع، تري از خود و از منفعت ارائه داده است. بر اساس این تعریف تعریف وسیع، توحید و معاد

مدت و در نگاه خـرد و نـاقص بـه زنـدگی      هرچند ممکن است در کوتاه، ایثار و فداکاري ،دیگرخواهی

که زندگی ابدي انسـان را  ، ولی در درازمدت و در نگاه کالن، با خساراتی براي انسان باشندهمراه ، انسان

ان بـر منـافع   انسـان بـا ایثـار و تقـدیم منـافع دیگـر      ، رو این د. ازنانجام به نتایج عالی می، دنده پوشش می

از شـرور  ، بلکه برکات و خیرات عظیمـی را تحصـیل کـرده   ، دهد چیزي را از دست نمیتنها  نه، خویش

 گیرد. بسیاري فاصله می

، سـان  کنـد. بـدین   دموکراسی با تکیه بر عقالنیت اسالمی بستر کامالً مناسبی براي زیسـت پیـدا مـی   

توانـد از موانـع خودخـواهی و     به راحتی مـی ، خواهی استوار است گرایی و دیگر که بر جمع، دموکراسی

  گاهی براي حرکت خویش قرار دهد. و تکیه  سودجویی انسان عبور کند و حتی آنها را پایه

۴۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  
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