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 ت مردم با احکام شرعی چه باید کرد؟در تعارض احتمالی رضای

 ۱۳۹۴دی  ۱۸

 

 :ی زیر حاوی عبارت ذیل در فضای مجازی منتشر شده استاخیرا اطالعیه

 

 

سحاق زاده اامام“گفت: سى است که در مقام حکایت قصه یوسف میاین مطلب افترای مسلم و کذب محض است. این نسبت شبیه داستان ک

زاده نبود و پیغمبرزاده بود، اسحق نبود و یوسف بود، در مصر نبود امام“یکى از شنوندگان گفت: ” را در شهر مصر در باالى مناره شغال درید.

 ”!اصل داستان هم دروغ بود و برادران یوسف آن را جعل کردند و در کنعان بود، باالى مناره نبود و قعر چاه بود، شغال نبود و گرگ بود،

 .بهای آزادی است! بنگرید بهی روحانیت در زندان اوین بودهتیر به حکم دادگاه غیرقانونی ویژه ۲۶تا  ۱۳۷۹کدیور در سال  اوالً

اگر امروز خدا هم حرفی بزند با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز »محسن کدیور: ( ۵ح طلبان را بیشتر بشناسیم )اصال

 کانون فرهنگی بصیرت ۱۳۷۹دانشگاه تهران « اند!در جامعه هیچ کاره است همه کاره مردم خدا
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، دانشکده دینداری و پرسشگری است، یکی تحت عنواننوبت در دانشگاه تهران سخنرانی کرده کدیور در زمان آزادی در آن سال تنها دو ثانیاً 

یک بحثی  در هیچ. ۱۳۷۹آذر  ۲۲؛ کوی امیرآباد دانشگاه تهران، دینداری و دورویی ، دیگری با عنوان۱۳۷۹آذر  ۱۴الهیات دانشگاه تهران، 

 .ساالری مطرح نبوده استی مردمدرباره

 آموزشی کارگاه دینی، ساالریمردم یکی  بوده است!هم در دانشگاه تهران ن ۱۳۷۹ساالری در زمستان ی مردمدو سخنرانی وی درباره ثالثاً

ها و رانیمتن مشروح سخن. ۱۳۷۹بهمن  ۳۰ساالری دینی، دانشگاه شیراز، و دیگری مبانی مردم ۱۳۷۹دی  ۱۳ تهران مشارکت، جبهه

منعکس شده است.  ساالری دینیمردم یدر مقاله ۱۳۸۰تا تیر  ۱۳۷۹از دی « ساالری و اسالممردم»ی های آموزشی کدیور دربارهکارگاه

ی یادشده شامل پنج مطلب مرتبط دیگر هم عالوه بر مقاله ساالریاسالم و مردم با عنوان شریعت و سیاست بخش پنجم کتاب

نقش اسالم در گذار به  اسالم و دموکراسی، سازگاری یا ناسازگاری؟ ،ساالریوالیت فقیه و مردم ،ی دینیساالرالدین و مردمشمس: هست

در هیچیک از مطالب  .دین در قانون اساسی )مطالعه موردی افغانستان( ،نقش روحانیت در گذار به دموکراسی دموکراسی در ایران معاصر،

اند تهکه نگذاشنشده است. به کتاب شریعت و سیاست تا کنون مجوز انتشار داده نشده است! با این مضمون آن ادافوق چنین عبارتی یا هم

 .اعالم شده است! این آزادی و اجرای قانون اساسی به سبک جمهوری اسالمی است فهرست کتب ممنوعه کتاب منتشر شود اسم آن در
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 دقیقا این بوده است: ۱۳۷۹پایه و جعلی ناشیانه است. نظر مکتوب کدیور در سال انتساب فوق از اساس کذب محض و افترایی بی رابعا

 

 شرح زیر است:مورد تعارض احتمالی رأی مردم با تعالیم دینی بهروشن در شفاف و طور  ظر کدیور بهن

 نهادن ضوابط دینیشود. اگر زمانی رأی اکثریت جامعه به زیر پادر مردمساالری دینی بین حقوق مردم و تکالیف الهی جمع می نهم:

ساالری دینی رأی تعلق گرفت، یعنی عرف عالمان دینی زمانه درمقابل رأی اکثریت مردم قرار گرفت، در واقع مردم به حذف مردم

ماند، اما دینی نخواهد بود. در چنین شرایطی )رویارویی آراء عمومی با تعالیم دینی( دو راه در ای دمکراتیک میاند، چنین جامعهداده

ن دادن به رأی عمومی درعیپیش رو است: یکی تمسک به اجبار و خشونت و سرکوب مردم و سیطره اجباری تعالیم دینی، و دیگری تن

بودن آن و پرداختن به فعالیت فرهنگی برای اصالح ساختار اندیشه و وجدان عمومی و نقد عملکرد گذشته و بازسازی اذعان به نادرست

الیم دینی. راه اول نه صحیح است نه مفید. زیرا دین و امور مرتبط با آن جز از طریق وجدان آزاد امکان اعتماد عمومی نسبت به تع

شود و تا زمانی که ساالری دینی با آراء عمومی اتخاذ میساالری دینی است. لذا مردماستمرار ندارد. راه دوم طریق مورد نظر مردم

شود و آنگاه که این روش مورد ادبار اکثریت واقع شود، دیگر مشروعیت اداره جامعه اره میاکثریت مردم بخواهند جامعه با این روش اد

 را نخواهد داشت.

ساالری دینی همواره دو رأی عمومی یا آرائ اکثریت مالک عمل در حوزه عمومی است، نه مالک صحت نظری. برای بقای مردم دهم:

 مؤلفه الزم است:

 بودن یا حداقل عدم تنافی با تعالیم دینی.اول اعتبار دینی

 دوم: برخورداری از اعتماد، رضایت و رأی عمومی یا اکثریت مردم.

ساالر است اما انجامد. با نفی مؤلفه اول و بقای مؤلفه دوم حکومت مردمساالری دینی مینفی هریک از این دو مؤلفه به انتفاء مردم

ساالرنیست. با زور و خشونت ظواهر، شعائر و مناسک مؤلفه دوم و بقای مؤلفه اول حکومت دینی است اما مردمدینی نیست. با نفی 

وان تشود. لذا بدون پشتوانه مردمی نمیدینی ممکن است تحقق یابد اما وجدان و باطن و ایمان دینی قطعًا با اکراه و زور محقق نمی

 احراز از پس تنها یعنی نیست، این جزء نیز …اولیاء دین از قبیل پیامبر)ص(، امام علی)ع(ودست گرفت. سیره زمام دینی جامعه را به

 (۲۶۷-۲۶۸، صشریعت و سیاست ، در کتابساالری دینیمردم. )اندشده پذیرا را زمامداری عمومی رضایت
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تفاوت است. واضع حکم شرعی خداوند یا پیامبر است و هیچ انسانی حق تشریع، یعنی صالحیت م« قانون عرفی»و « شرعی حکم»

وق فعنوان حکم شرعی و گزارۀ دینی ندارد. وجه نیاز به دین و حاجت به پیامبر اقتضای انحصار مقام تشریع به مقامی ما جعل حکم به

 آورند و عملپذیرند و ایمان میشوند برخی میینی و احکام شرعی به چند دسته تقسیم میانسانی دارد. مردم در قبال تعالیم د

گذارند. هر انسانی در دین مختار است پذیرند و عماًل زیر پا میگذارند و گروهی نمیپذیرند و در عمل زیر پا میکنند، گروهی میمی

 که ایمان بیاورد، یا کافر شود.

 تباراع. یابدنمی تحقق امکان نشود پذیرفته ــ مردم اکثریت عمالً یا ــ  عنوان ابزار نظم جامعه تا توسط آحاد آن جامعه اما قانون به

 یا فقموا دینی یا معنوی اخالقی، ضوابط با قانونی است ممکن. دارد تفاوت «حقانیت» با «اعتبار» این. است مردم رضایت به قانون

. حقانیت اخالقی یک قانون به انطباق آن بر مبانی و اصول اخالقی وابسته است. حقانیت دینی آن به سازگاری با ضوابط باشد معارض

های دینی متوقف است. رضایت مردم نه دلیل حقانیت است نه اماره عدم حقانیت. اقبال و ادبار مردم تأثیری در انطباق قانون و ارزش

کننده دراعتبار قانون )واجد یا فاقد حقانیت( دارد. دینی ندارد. اما رضایت یا کراهت آنان تأثیر تعیینهای اخالقی یا ضوابط بر ارزش

آمدگویی به زور و اجبار و استبداد است. اگر مؤمنان، قانونی را بر خالف مبتنی بر رضایت عمومی خوش« اعتبار»اعتنایی به این بی

باید به شیوه منطقی با نقد آن قانون افکار عمومی را قانع کنند که معایب کنند میمی های متعالی دین و احکام شرع ارزیابیارزش

که اگر افکار عمومی از الزام قانونی موردی که به صالح آن بیشتر از منافع آن است، تا به رفع و تغییر و اصالح آن رأی دهند. همچنان

گونه بوده پیامبران نیز همین قانون به تن کند. سیرۀ را گوشزد کرد تا جامۀباید با فعالیت فرهنگی آن آنهاست غفلت کرده باشند می

ر بین است، و معتقد است اگش)تبلیغ خیر(، تا مردم با درک خیر به آن میل کنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسالم به انسان خو

بار قانون )چه قانون حق چه قانون باطل( رضایت مردم اعت هرحال ضابطۀ کنند. بهدرست راهنمایی شود اکثر مردم درست انتخاب می

 است.

ای ندارد که از صافی دهند هر حکم شرعی که بخواهد در کسوت قانون درآید چارهای که اکثر آن را مسلمانان تشکیل میدر جامعه

رخوردار است و به مجردی که به هر رضایت عمومی عبور کند. تا زمانی که افکار عمومی از آن حکم حمایت کردند از اعتبار قانونی ب

دلیلی آن را نپسندیدند و به تغییر یا رفع آن رأی دادند آن حکم فاقد اعتبار قانونی خواهد شد، اگرچه حقانیت دینی آن چه قبل از 

عنوان توان بهمیجای خود باقی است. اسالم نواندیش بر این باور است که هیچ حکم شرعی را بازور نوضع و چه بعد از رفع قانونی به

قانون بر جامعه تحمیل کرد. مهم این است که زمینۀفرهنگی الزم برای پذیرش توأم با اختیار و آزادی تعالیم دینی فراهم شود. 

 (۳۲۵-۳۲۶، صشریعت و سیاست ، در کتاب سی، سازگاری یا ناسازگاری؟اسالم و دموکرا ی)مقاله
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ای که در آن نشر تفکر ممنوع است، اما جعل و اند. جامعهگذاشته منتشرکنندگان عبارت مجعول فوق موازین دینی، اخالقی و قانونی را زیرپا

 )بر« عالِمها مُلَجم و جاهلها مُکرَم»ی عصر جاهلیت به توصیف امام علی )ع( است: ای بیمار است. این همان جامعهافترا و دروغ آزاد، جامعه

زدند و جاهالنش مورد احترام و اکرام بودند(. افترا و دروغ و بهتان زدن نه کار فرهنگی است، نه بصیرت. مستضعفان دهان دانشمندان لگام می

 یازند.های خالف اخالق، نامشروع، غیرقانونی و ناجوانمردانه دست میفکری و عاجزان از نقد علمی به چنین روش

 


