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چکیده

ارتباط میان دین و سیاست و ماهیت و چگونگی برپایی حکومت مطلوب ،همواره از مسائل مهمم
در اندیشه معاصر ایران بوده است .عده ای دیانت را بمه لمل از سیاسمت برل مار دانسمته و عمده ای
سیاست ما را عین دیانت ما قلمداد لرده اند .در این میان اما دمولراسی و امکان یا عدم امکان برپایی
آن به ع وان نمونه ی حکومتی مطلوب در جامعه ی ایران از موارد ممورد توجمه روفم فکران بموده و
هست .مهدی بازرگان به ع وان یکی از نوگرایان دی ی ایران به این مهم توجه ویمهه ای نشمان داده
است .او را می توان از جمله افرادی دانست له بر امکان برپایی دمولراسی در یم جامعمه ممدرن و
دین مدار پای می فشردند .پرسش اصلی مقاله حاضر ایمن اسمت لمه بازرگمان بما توجمه بمه مبمانی
معرفتی-سیاسی مستخرج از نوگرایی دی ی چه رویکردی نسبت به دمولراسی دارد؟ در پاسخ به ایمن
سؤال و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی دو نگاه متفاوت بازرگان به دمولراسی در ادوار
اولیه و بعدی انقالب اسالمی می پردازیم .پهوهش نشان می دهد لمه بازرگمان متقمدم بمر حکوممت
دمولراسی مبت ی بر دین متمرلز فده و اندیشه متأخر او از دمولراسی مبت ی بر عقل دفاع می ل مد.
به این ترتیب ما فاهد وجهی تجدید نظر در اندیشه دمولراسی خمواهی او هسمتیم .مقالمه حاضمر در
چارچوب نظریه نوگرایی دی ی به نگارش درامده و روش توصیفی تحلیلی دارد.
کلیدواژهها :مهدی بازرگان ،نوگرایی دی ی ،دمولراسی ،اسالم ،انقالب اسالمی ،سیاست.
 نویس ده مسئول ،ایمیلm.t.ghezel@gmail.com :
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مقدمه:
ع صر بسیار مهم در للید واژه ای چون دمولراسی به مع ای حکومت ممردم ،بمی فم واژه ی
«مردم» است؛ حکومتی له ب ا به قول مشهور آبراهام لی کلن «حکومت مردم ،به وسمیله ی ممردم و
برای مردم» است .در نظریه های دمولراسی ،م اسبات میان دولت و مردم از مهم ترین مسائل مورد
توجه در حکومت های دمولراتی است .حکومتی له امروزه به ع وان مطلوب تمرین نموع حکوممت
موجود توجه بسیاری از اهالی فکر و سیاست در سراسر جهان را به خود جلمب لمرده اسمت .از ای مرو
بسیاری از روف فکران ایرانی نیز در باب ماهیت دمولراسی و چگونگی تشکیل حکومت دمولراتیم
در جامعه ی ایران تأمل لرده اند .در این میان مهدی بازرگان به ع موان اندیشمم د و در عمین حمال
رجلی سیاسی ،با اعتقاد به امکان برپایی دمولراسی در ایمران ،بمه فمکلی جمدی بمه تأممل در بماب
چگونگی فکل گیری این نوع حکومت در جامعه ای با سابقه ی حضور دیرپای دین در آن پرداخمت.
وی له در زمره ی مهم ترین اندیشم دان نوگرای دی ی قرار می گیمرد هممواره بما دهدهمه ی جمم
س ت و تجدد دست و پ جه نرم می لرد .مسئله ی مهم رابطه ی دین و سیاست در جامعه ای چمون
ایران و در عین حال م اسبات مردم با دولت و نقش آنها در سیاست زمی ه ی نظریه پردازی بازرگمان
در باب دمولراسی در ایران را فراهم آورد .از آنجایی له مشارلت مردم در سیاست و تعیین ل مدگی
رأی الثریت در امور مهم لشور و انتخاب نمای دگان مردم را می توان به نوعی س گ ب ای حکوممت
های دمولراتی دانست ،چگونگی این مشارلت و فراهم آمدن زمی مه همای آن از مسمائل مهمم در
نظریه پردازی در خصوص دمولراسی است .گفتمان مذلور در تالش است ضمن حفم آمموزه همای
دی ی ،به نوعی پویایی و هماه گی آن با مقتضیات امروزین جامعه ی مدرن را نیز محقق سازد .ب ا به
همین مالحظه است له پس از پیروزی انقمالب اسمالمی ،نموع حکوممت برآممده از ایمن دگرگمونی
تاریخی ،بسیار مهم می نمود ،بویهه نزد فخصی چون بازرگان له خود یکی از دست اندرلاران به ثمر
رساندن آن به فمار می رود .از سوی دیگر ،با توجه به ای که گزی ه «مردم» بمرای بازرگمان هممواره
ع صری مهم به فمار می رفت ،فالوده ی ح کومت مورد نظر وی با تألید بر نقش ممردم بمه ع موان
حالمان اصلی بر سرنوفت خویش فکل می گرفت.
ب ابراین موضوع اصلی پهوهش پیش رو این است له اهمیت مردم و مشارلت آنهما در حکوممت
مورد نظر بازرگان در جامعه ای اسالمی به چه اندازه است و این مشمارلت بمر بسمتر چمه تمهیمداتی
امکان بروز می یابد؟
 .1چارچوب نظری:
چ دان بیراه نخواهد بود اگر ظهور و بروز مدرنیته و بسط آن به فراسوی مرزهای خاستگاهش در
◊2

بررسی رابطه دین و دموکراسی در نواندیشی دینی؛ مطالعه موردی ◊ ...

سراسر جهان را از پر چالش ترین مسائل بویهه در سرزمین های دور؛ چه به لحاظ جغرافیایی و چه به
لحاظ فره گی بدانیم .این پدیده به ویهه در جهان اسالم و بما توجمه بمه مختصمات دیانمت و تممدن
اسالمی ،ه دسه و ابعاد خاصی نیز پیدا لرده است .چ انکه اهالی س ت را هری به نوعی به چالش با
تجدد وا دافته است .فاید بتوان گفت این چالش بیشترین زاویه را میان دین و دی داران از ی سو و
متجددان ترقی خواه از دیگر سو باعث فده بافد .دی داران متعصبی له تمدن هربی و تجدد برخاسته
از آن را دفمن دین و اسالم دانسته و متجددانی له دین و علمای دی ی را مانعی بر سر راه پیشمرفت
لشور .میانه ی چ ین فرایطی است له فاهد ظهور جریانی نو پا هستیم ،جریانی له می تموان آن را
محصول چالش میان س ت و تجدد دانست؛ یع ی «نوگرایی دی می» .جریمان اخیمر بمر خمالی سمایر
جریان ها با هدی تطبیق عقالنی دین با مقتضیات جدید از ی سو و بومی سازی تجدد از دیگر سو،
در صدد ایجاد سازگاری میان فریعت و تجدد برآمد.
نوگرایی دی ی (اسالمی) را چ ین تعریف لرده اند :تالش بمرای گسسمتن زنجیرهمای ارتمدولس
متعصب و بسیار خش از دین اسالم و انجام اصالحاتی له اسالم را بما مقتضمیات زنمدگی پیهیمده
امروزی وفق بدهد .ویهگی هالب آن اصالح دین است و این عمدتاً الهمام گرفتمه از و تحمت الشمعاع
مسائل لالمی است (جهانبخش .)90 :1385 ،به عبارت دیگر نوگرایان دی ی به خالی دیگر علما ،بما
ج به های خرافی اعتقادات دی ی جامعه و ع اصری له عقالً با دین و نیازهای جدید سازگاری ندارند،
به چالش پرداخته اند .آنها به خالی اسالی متعصب خود و روف فکران مخالف دین ،تمام تالش خود
را صری ثابت لردن عدم تعارض میان اسالم و نوگرایی لردند .چ ان له حمید ع ایمت ممی نویسمد:
« نوگرایی دی ی مفاهیم مدرن را در بطن واژه های س تی قرار داده و آنها را بازتفسیر و بازتعریف ممی
ل د و با ردیابی علم مدرن در مفاهیم س تی ،تعارض میان س ت و مدرنیته را م کر فده و راه پیشرفت
خویش را در دستیابی به علم و نهادهای مدرن می داند و در پرتو اجتهادات خویش ،باب تطبیق س ت
با دستاوردهای نوین بشری را می گشاید ،در س ت به جستجوی پاسخ مسمائل اممروز ممی پمردازد و
برای امروزی ساختن س ت و هماه گ سازی س ت از تجدد بهره می گیمرد» (ع ایمت-232 :1365 ،
.)227
یکی از مهم ترین مسائل نزاع س ت و تجد د میان نوگرایان دی ی مسئله ی دمولراسی به ع موان
حکومت مردم بر مردم و پذیرفته فده ترین فکل حکومتی معاصر و چگمونگی برپمایی آن در ایمران
بوده و هست .در این راستا یکی از مهم ترین و اولین نوگرایان دی ی له به فکلی جمدی وارد نظریمه
پردازی در این مهم فد مهدی بازرگان بود؛ مه دسی تحصیلکرده ی هرب و خواهان پیشرفت له در
عین حال بشدت دل در گرو دین دافت .اعتقاد راسخ بازرگان این بود له اسالم به نحوی له وی آن
را می فهمید با نوگرایی و ترقی سازگار است و از ای رو هیچ لزومی برای نمزاع و تضماد بمین ایمن دو
وجود ندارد .اگر جامعه ی ایرانی واقعاً در پی ارتقاء موقعیت و وضمعیت خمویش در بمین تممدن همای
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معاصر بود ،به ناچار نیازم د تجدید نظر و حتی احیای ارزش های ملی -ممذهبی و اجتمماعی در بمین
مردم در راستای پیشرفت مادی بود (جهانبخش .)134-135 :1385 ،بدین ترتیب تعیین نوع حکومتی
له پس از انقالب اسالمی باید ت شکیل می فد از مهم ترین مسائل مورد توجه نوگرایان دی ی بمویهه
بازرگان بود .به تعبیر داود فیرحی «سیر اجمالی در تاریخ ایران جدید نشان می دهد له سه مفهموم از
حکومت و حکومت داری های مرتبط با آن ها در ایران معاصر تجربه فده است؛ حکومت مشمروهه،
پهلویسم و چ ان بردافتی از حکومت له بعد از دهه ی  1320فمسی در ایمران فمکل گرفتمه و بمه
تدریج با ع وان حکومت اسالمی یا جمهوری اسالمی ایمران رواج و اسمتقرار یافتمه اسمت» (فیرحمی،
.)212-213 :1393
 .2نظر اولیه بازرگان درباره دموکراسی
بازرگان در این دوره از اندیشه پردازی خود با توجه به دهدهههای دی ی خود و تجربمه ی موفمق
بشری در رابطه با دمولراسی ،سعی دارد تا اسالم را به ع وان ی دین سیاسی با دمولراسمی آفمتی
دهد .اسالم ناب او به تعبیر فروغ جهانبخش ،اسالم اجتماعی ،زنده و پویا بود ،نمه اسمالم رادیکمال و
م زوی (جهانبخش )133:1385،از سوی دیگر او هممراه دیگمر اعضمای نهضمت آزادی و نواندیشمان
دی ی ،دین و سیاست را از یکدیگر جدا نافدنی میدانست .بر این اساس است له مقوله دمولراسی به
ع وان ی دال ف اور پیرامون تجربه گرایی بازرگان ،مفصل ب دی فده و هویت مییابد .جزئیات این
موضوع در ادامه بررسی میفود:
اولین تالش بازرگان در این راستا ،این است تا اسالم را دی ی سیاسی معرفی ل د .وی مینویسد:
«اسالم ،دی ی است جام  ،له فامل دین ،علم ،جمعیت ،اخالق و صفا ،لار و لسمب و ج مگ ،صمبر،
عدالت و احسان ،اعراض از دنیا ،ایمان ،تقوا و عمل» (بازرگان ،بی تا «الف» )44 :میفود.
وی در آثار اولیه خود ،یکی از علل عقمب مانمدگی مسملمانان را دوری از فعالیتهمای اجتمماعی و
سیاسی میدانست و سعی دارد تا آنها را به دخالت در اممور اجتمماع تشمویق نمایمد؛ لمذا ممینویسمد:
«حقیقت این است له همه آرزوم دیم وارد ج جال سیاست نشویم .نه آلوده به مقاممات و مفاسمد آن
فویم و نه زندان و محرومیت و زجرش را برای خود بخریم .روح و جسمممان را راحمت گمذارده و بما
خیال راحت و آرامش و احترام ،به لار دنیا و عبادت خدا بپردازیم ...ولی  ...اگر مما و متمدی ین حاضمر
بافیم دولت و سیاست را رها ل یم ،آنها به هیچ وجه ما را آزاد و مختار نخواه مد گذافمت؛ بلکمه بمه
عکس و به هوری له میدانید دخالت و مزاحمت عمیق و لامل در تمام فمئون دی می و دنیمایی مما
اعمال مینمای د .هر قدر ما بیشتر به حکومت و سیاست بی اعت ایی نشان دهیم و ل اره گیری ل میم
آنها بیشتر برای خود ،حالمیت و صاحب اختیاری قائل و عامل ممیفموند» (بازرگمان ،م .آ:1378 ،8 .
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)360-361؛ لذا او با آنله به هور هبیعی دین و سیاست را دو مقوله و دو مفهوم جدا از هم میدانمد،
اما خاستگاه سیاست مورد رضای پروردگار را دین و ایمان دی ی میداند .به این مع ا از نگاه بازرگمان،
سیاست باید یکی از فئون دیانت بافد و سیاستی له برخاسته از ایمان دی ی و معیار و ترازوی دی می
نبافد ،از دین برنخیزد و خود را به دین عرضمه نک مد ،سیاسمت مقبمول و پذیرفتمه فمده ای نیسمت
(اسماعیلی.)361 :1386 ،
بازرگان ه گام تأسیس نهضت آزادی و فروع مبارزه جمدی علیمه رژیمم پهلموی در سمال 1340
میگوید« :ما مسلمان ،ایرانی و مصدقی هستیم» له سخن وی در ای جا به مع ای معرفتی-سیاسمی،
گواه عدم جدایی دین از سیاست در نگاه اوست .وی اضافه میل د« :مسلمانیم نه بمه ایمن مع ما لمه
یگانه وظیفه خود را روزه و نماز بدانیم ،بلکه ورود ما به سیاست و فعالیت اجتماعی ممن بماب وظیفمه
ملی و فریضه دی ی بوده و دین را از سیاست جدا نمیدانیم و خدمت به خلق و اداره ملمت را عبمادت
میشماریم( »...نهضت آزادی ایران ،1361 ،ج17 :1؛ نجاتی ،ج.)379 :1375 ،1
در نتیجه نظر اولیه مه دس بازرگان آن بود له دین از سیاست هرگز جدا نمیفمود و بایمد دیمن
داران در امور سیاسی دخالت ل د و از ابراز قدرت سیاسی برای پیشبرد دی ی بهره بگیرند .بازرگان نه
ت ها این نظریه را سالها تبلیغ میلرد بلکه در آن راه مبارزه عملی نیز مینمود .باری ،بازرگان همچون
بسیاری از دی داران آن روزگار باور دافت له اسالم ،دی ی جام است له برای دنیما و آخمرت انسمان
برنامه دارد و دام ه آن از خوراک و ازدواج گرفته تا ج گ و لشورداری و داوری را در برمیگیمرد؛ لمذا
بر این باور بود له میتوان اسالم را بصورت ی ایدئولوژی درنظر گرفت (حسی ی زاده.)196 :1386 ،
دومین تالش بازرگان تألید بر اهمیت و ضرورت دمولراسی است .در ایمن راسمتا وی در ضممن
ارائه تفسیری خاص از نوعی دمولراسی اسمالمی ،تمالش ممیل مد از نموعی حکوممت دمولراتیم
اسالمی دفاع ل د .به گفته وی ،داوری لسانی له اسالم را مخالف دمولراسی میدان د «نافی از عدم
اهالع یا سوء تعبیر» است؛ زیرا ظلم و فسماد دولمتهما و ملمتهمای هربمی را ممالزم و بمه مع مای
دمولراسی گرفتهاند و دمولراسی را آزادی مطلق فرد ف اخته اند» و یا پ دافتهاند له «اثبات حقمایق
نیز از هریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب مجالس صمورت ممیگیمرد» (بازرگمان ،م.آ:1377 ،2.
.)306
بازرگان با آگاهی از ای که له خاستگاه دمولراسی ،مغرب زمین است ،دلیلی برای نادیمده گمرفتن
این واقعیت مشاهده نمیل د .اما با توجه به دهدهه ای له در باب آفتی اسالم و دمولراسی (تجربمه
ی موفق بشری) دافت ،با لاوش در س ت صدراسالم ،جلوههمایی در خمور مطالعمه و مهمم از آزادی،
برابری و حکومت مردمی را یافته و می نمایاند .او از «عقد اخوت مابین مسلمانان مهاجر و انصمار در
نخستین سال هجرت» و از مساوات در صدر اسالم با ساده ترین فرد مسلمان در لبماس و خموراک و
مسکن و سهمیه بیت المال و سایر فئون و حقموق ،یماد ممیل مد (بازرگمان ،م.آ.ا )129 :1377 ،و در
◊5

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره چهلم ،پاییز1396

راستای همین تفکر ،بازرگان ،بع وان ی مسلمان نواندیش و آزادی خواه ،بر دمولراسمی و ضمرورت
آن تألید لرده و اسالم و دمولراسی را همخوان میداند؛ چ ان له حکومت امام علمی (ع) را «نمونمه
اعالی دمولراسی و قبول حکومت ملی و رعایت حق و آزادی» میف اسد و دالیل خود را این گونمه
با ما در میان میگذارد« :اوالً ،از هیچلس به اجبار برای خالفت خود بیعت نمیگیرد ،ثانیماً لسمانی را
له بیعت نمینمای د در لار خود واگذافته ،در افاعه نظریات و ابراز مخالفت ،آزاد میگذارد و دی ماری
از سهیمه آنها از بیت المال را لسر نمینماید .ثالثاً ،مطالمب حکوممت و سیاسمت را ضممن داللمت و
نصیحتهای عمومیدر م برها بصورت خطبههای گهربار با مردم در میان گذافته ،بمه بحمث و فمور
می پردازد و تا افکار آنها حاضر به قبول عملی نمیفمود ،دلهما داوهلمب نممیگردنمد ،آه مگ ج مگ
نمیل د .رابعاً ،در ج گها ،با تمام بصیرت و درایت و دوراندیشی له دارد ،تصمیم در صلح و سمتیز را
به مشورت و رأی لشکریان میگذارد .حتی در سرنوفت دلخراش حکمیت ،سرنوفت خود را با وجمود
یقی ی له به خدعه هری و عواقب فوم این عمل دافت و اخطارهای قبلی له لرد ،بمه رأی جمهمور
واگذار مینماید» (بازرگان ،م.آ.)1377:130 ،1.
آنچه گفته فد دیدگاه و نظریات اولیه ی مهدی بازرگان در رابطه با دمولراسی میبافد ،امما در
تجربه عملی نیز بازرگان در دوره تصدی دولت موقت ،به حکومت ممردم سماالر دی می توجمه نشمان
میدهد .بازرگان همپای ج بش انقالبی ،پس از انقالب اسالمی ،با تالید بر دمولراسی تالش میلرد
تا نوعی تلفیق بین دمولراسی و اسالم را به ع وان الگوی ایدهآل سیاسی خود مطرح سمازد .رهبمران
نهضت دهه  1340درصدد ارائه نظریه ای برای روش حکومت داری مطلوب خود فمدند .در بحبوحمه
انقالب و در راهپیماییهایی له توسط مردم صورت میگرفت ،یکی از فعارهایی له ع وان ممیفمد،
فعار«استقالل ،آزادی ،حکومت اسمالمی» بمود لمه تبمدیل بمه فمعار «اسمتقالل ،آزادی ،جمهموری
اسالمی» فد .مه دس بازرگان به زعم خود ،به این نکته له دهدهه او بود توجمه لاممل دافمت لمه
«جمهوری» میتواند صبغه هیردمولراتی یا خلقی به خود بگیرد ،همچ ان له پارهای از لشورها بما
وجود دافتن نظام جمهوری با روش دیکتماتوری و اسمتبدادی اداره ممیفمدند؛ همم ای کمه از اسمالم
میتوان قرائتی هیردمولراتی دافت .بر همین اساس ایشان در ی مصاحبه مطبوعماتی ممیگویمد:
«به جمهوری اسالمی ،صفت دمولراتی را باید اضافه لمرد» (بازرگمان ،روزناممه لیهمان 4 ،بهممن
.)1-3 :1357
ای که بعد از انقالب اسالمی و به ه گام بحث از مبانی حکومت ،بازرگان چه در نقش سیاسمتمدار
یا نوگرای دی ی ،خواهان نام «جمهوری دمولراتیم اسمالمی» ،بمود از چ مین دیمدگاهی سرچشممه
میگرفت .نخست وزیر دولت موقت در ی سخ رانی در  19بهمن  1357دردانشمگاه تهمران ،ضممن
ارائه برنامه دولت موقت در اجرای حکم امام ،جمهوری اسالمیرا متمرادی «جمهموری دمولراتیم »
میآورد و میگوید« :اگر اسالم و دمولراسی را مترادی و پهلوی هم قرار دهیم ،به هممین مع اسمت.
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بیان دیگری است از لالم خدا و خلق ،یا خالق و خلق ،خواسته خدا ،خواسمته خلمق اسمت و خواسمته
خلق با تقوا ،خواسته خداست؛ ب ابراین حکومت جمهوری اسالمیما« ،جمهوری دمولراتی » اسمت و
جمهوری دمولراتی واقعی و حقیقی نیز ،اسالمیاست (بازرگان .)73 :1362 ،و بر همین اساس و بما
توجه به ای که رفراندوم تغییر نظام حکومتی اولمین وظیفمه دولمت موقمت بمود ،بازرگمان «جمهموری
دمولراتی اسالمی» را ع وان نمود و خواهان آن بود له این پرسش در همه پرسی در برابمر ممردم
قرار داده فود له «جمهوری اسالمی آری یا نه؟» .ایشان بعد از قبولی مقام نخسمت وزیمری نیمز در
ی م پیممام رادیممو-تلویزیممونی مممور  1357/12/09بممار دیگممر روی دمولراتی م بممودن جمهمموری
اسالمیتألید میل د .وی اعالم میدارد« :لارهایی له باید انجام دهیم یکی تصری دستگاههما و راه
انداختن چر ها له خودش خیلی خیلی لار س گی ی است .دوم انجام اصالحات ،جابه جما لمردن هما،
رف مفاسد و تغییرات الزم له این هم بسیار لار س گی ی است .سوم رفراندوم و چهارم تهیه و تدوین
قانون اساسی و تصویب و رسیدن به جمهوری دمولراتی اسالمی» (بسته نگار.)107 :1393 ،
ب ابراین بازرگان به م ظور اصالح دولت ،ایجاد نظم دنیوی و مسئولیت پذیری اجتماعی و تحقمق
اهدای و آرمانهای اجتماعی و سیاسی اسالم و به ویهه وحمدت فکمری و اعتقمادی مسملمانان ،ارئمه
تصویری دقیق از ایدئولوژی اسالم را مورد تألید قرار داده است تما جوانمان و روفم فکران در مقابمل
ایدئولوژیهای وارداتی چون ناسیونالیسم ،لیبرالیسم و مارلسیسم و  ...به دامن اسالم پ ماه ببرنمد .در
مجموع فاید بتوان گفت آن نوع حکومت له در دوره اول نظریهپردازی ایمن نموگرای دی ی(بازرگمان
متقدم) مدنظر ایشان بوده است در مقالمه «بعثمت و دولمت» ایشمان لمه موضموع سمخ رانی جشمن
انجمنهای اسالمیمه دسین در تاریخ  1359/3/21میبافد ،دیده میفود .وی در این مقالمه ضممن
افاره به برخی آیات قرآن و بویهه آیه ی «هو الّذی بَعَثَ فی االمِیّنِ رسوال م هم یتلوا علیهم ایاتمه و
یزلیهم و یعلّمهم الکِتابَ و الحکمَه و اِن لانوا من قَبل لَفی ضاللٍ مبینٍ» در رابطه با حکومت الهمی
یا اسالمی آن را ی نظام مردمی و خلقی یا حکومت مردم بمر ممردم میدانمد .بمه دلیمل «یمزلّیهم»
حکومت تقوی و مبت ی بر اخالق و صالحیت است .به مصداق «یعلّمهم الکِتابَ و الحکممه» و افماره
«و اِن لانوا من قَبل لَفی ضاللٍ مبینٍ» له در آخر آیه آمده حکومتی است ارفادی به حکم «ال الراه
فی الدین» و آیات و افارات دیگر حکومتی است آزاد و هیر اجباری و هیر تحمیلی ،به اتکمای للممه
«بَعَثَ» توام با «فی االمیین» و «م هم» حکومتی است خودجوش یا انتخابی و به تأسی به «فاورهم
فی االمر» و «امرهم فوری بی هم» حکومتی است فورایی و باالخره به حکم «هوالذی» له در صدر
آمده است و نشئت و وحی از خدا میگیرد و آیه ماقبل له «یسَمبحح هلل مما فمی السّمماوات و مما فمی
االرضَ المَلِ ِ القدّوس العزیز الحکیم» است و تصریح «المل هلل» یا «ال حکم انما اهلل» لمه ممورد
تأیید موال علی است .اصول و اساس و قوانین ب یادی حکومت اسالمینمیتواند از هیر خمدا و از هیمر
رسول و قرآن بافد ،پس حکومتی است الهی؛ یع ی بطور خالصه حکومتی اسمت مردممی ،ارفمادی،
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آزاد ،انتخاباتی ،فورایی و الهی» (بازرگان ،م.آ.)27-1388:28 ،17.
 .3گرایش به سمت یک نوع حکومت قانونی بر مبنای عقل
اندیشههای بازرگان در این زمی ه را میتوان در آثاری همهون« ،بازیابی ارزشهما»« ،پادفماهی
خدا» و لتاب «آخرت و خدا ،هدی بعثت انبیا» و  ...مالحظه نمود .در حالی له بازرگان در آثمار اولیمه
ی خود ،برای دین و برنامه ی بعثت انبیا سه هدی اصلی ف اختن خدا ،اصمالح اممور دنیما و آگماهی
دادن از آخرت را در نظر دافت و بر این باور بود له هرچه جوام بشری رفد و تکامل بیشمتری پیمدا
میل د ،بر اهمیت ماده ی دوم ادیان ،خصوصاً آنچه به روابط مردم با یکمدیگر و مقمررات قمومی و
اجتماعی است ،افزوده میفود؛ همانگونه له در تعلیمات حضرت موسی ،ج به ی دنیایی دیمن قموت
میگیرد .اما در سخ رانیهای آخر ایشان ،ماده ی دوم از برنامه ی دیمن حمذی فمده اسمت (پیممان،
 .)96 :1385بطوری له وی با افاره به سیره و عممل پیمامبران ،در لتماب پادفماهی خمدا ،دیانمت و
حکومت را از هم جدا نموده و مینویسد« :هدی پیامبران دو چیز است :یکی ف اخت خمدا و خواسمت
او درباره ما ،یع ی توحید و عبادت و دیگر رستاخیر و زندگی آخرت ...اگر گهگاه از پیغمبرانی نام بمرده
فده است له پادفاهی و سلط ت لردهاند ،با عمل حکومت و اداره امتی له رسول الرم (ص) انجمام
داده اند ،اوالً استث ایی و به تعداد اندک  ...بوده و الثریت آنان  ...نه چ ین مماموریتی دافمتهانمد و نمه
انجام داده اند[ ،ثانیاً] نبوت با پادفاهی یا حکومت دو مقوله و دومشغله (فونکسیون) متفاوت مسمتقل
هست د (بازرگان :1379 ،بازرگان ،م.آ .)183-184 :1388 ،17.وی با افاره به سمیره پیمامبران ،بمویهه
پیامبر اسالم نیز ،پذیرش حکومت پادفاهی و حکومت نمیدهد؛ بلکمه نمای مدگان اعزاممیگرونمدگان
مدی ه هست د له مخفیانه و در عقبه از او درخواست مهاجرت و هدایتشان را مینمای د و برای اهاعت
و قبول رهبری و فدالاری بیعت میل د .قبل از آنها نیز گروندگان مکمه بمرای حمایمت و همدایت و
رهبری فان لسب دستور مینمودند .خداوند نیز با فرمان «و فاورهم فی االمر» این مع ی را تأیید و
امضا میفرماید له مدیریت امور مردم یا حالمیت و مبافرت در لارهای اجتماع ،بایمد بما مشمورت و
لسب نظر و همکاری خود آنها صورت گیرد .روش و سیاستی له فاهد آن عالوه بر قمرآن ،سمیره و
س ت رسول الرم در ج گها و صلحها و در روابط اقتصادی و اجتماعی با قبایمل و همسمایگان بموده
است» (بازرگان1379:69 ،؛ بازرگان م.آ.)199-200 :1388 ،17.
در سالهای پس از انقالب ،بازرگان در نگاه خمود نسمبت بمه حضمور اسمالم در عرصم سیاسمت
بازنگری می ل د .به عقیدة پهوه ده ای این بازنگری مبت ی است بر تجرب سیاست پمس از سمالهای
( 1357پدرام .) 113 :1382 ،در ای جا بر این مسئله تالید می فود له برنام اصلی انبیا ایمان و توجمه
به آمادگی مومن برای آخرت است .با پذیرش این اعتقاد دیگر ایراد و نقصی برای ادیان نخواهد بمود
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له گفته فود در اصول و احکام این همه مسائل و مشکالت زندگی و دستورالعمل های جام و لامل
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز جوام وجود ندارد .عالوه بر این ،بازرگان در سالهمای آخمر
حیات خود ،سخ رانی آخرت و خدا ،هدی بعثت انبیا را ایراد نمود له بعمدها بمه صمورت یم لتماب
درآمد .آنچه بازرگان در این لتاب بر آن تألید دارد ،این است له هدی اصلی از بعثت انبیاء ،ایمان و
آف ایی و تقرب انسان به خداوند و ایمان و آمادگی برای قیامت و آخرت اسمت .بمه زعمم وی ،همدی
محوری ،آبادلردن و بهبود وض دنیا و تشکیل حکومت و آموزش علوم یا امور اجرایی نبوده اسمت و
دنبال لردن اهدای اصلی بعثت انبیاء یع ی آخرت و خدا ،به بهبود و آبادی دنیما و لسمب و پیشمرفت
علم و دانش بشر نیز خواهد انجامید .همچ ین دستورات و احکامیله درباره زنمدگی دنیما داده فمده،
برای نشان دادن راه درست ف اخت و تقرب به سوی خداوند و آماده فمدن بمرای آخمرت اسمت .بمه
عبارت دیگر «بازرگان در آخرت و خدا ،ریش اصلی مشکالت را دوری از برنامه انبیا و اهمدای اصملی
آنها میداند ،به همین علت ،آخرت و خدا را به ع وان هدی بعثت انبیا برجسته نموده و ممورد تأییمد
قرار میدهد و بر اساس این استدالل عمل میل د له در جامعهای له دین در خمدمت دنیمای ممردم
درآمده بافد و اهدای اصلی آن؛ یع ی «خدا و آخرت» فراموش فود ،مصلح دی ی بما انمذار و هشمدار،
مردم را متوجه اهدای اصلی دین مینماید» (المعی.)15 :1393 ،
بازرگان در این لتاب ،از نظریات اولیه خود ،درباره قلمرو و رابطه دین و حکوممت عقمب نشمی ی
لرده حال با قائل فدن دو مبحث نبوت و حکومت ،فلسفه حضور پیامبران و تعالیم آنها را محدود بمه
نبوت لرده و تشکیل حکومت را از نبوت تمیز داد .وی در این مقط معتقد میفمود« :فمأن خداونمد
خالق ،آن است له تعلیمات و هدایتشان در حوزه ای بافد له انسان ذاتماً و فطرتماً از درک آن عماجز
است و بجز از هریق وی و هدایت الهی راهی بسوی آن نمدارد ،و راه و رسمم حمل مسمائل فمردی و
اجتماعی و بعبارت دیگر سیاست ،در دسترس دانش است؛ یع ی انسان میتواند بمدون دیمن ،زنمدگی
خود را سیاست ل د؛ لذا دین نباید از آن سخن بگوید و اگر هم گفته بافد استطرات و هفیلی اسمت و
امر آن به دست انسان و دانش اوست .از این رو نیازی نبوده است له خداونمد و فرسمتادگان او راه و
رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی را به ما یاد بده د ،خصوصا له سمختی ،تمالش و تمدبیر
برای رف مسائل و مشکالت ،جزئی از برنامه آدمی برای رفد و لمال و تقرب او بمه خداونمد اسمت»
(بازرگان38 :1377 ،؛ بازرگان ،م.آ.)293 :1388 ،17.
بازرگان در همین دوره در مورد حکومت انبیا چ ین استدالل لرده بود« :به قرآن نگاه ممیل میم،
میبی یم احراز حکومت یا سلط ت از هری حضرت خاتم االنبیا و بعضی از پیامبران یهود ،عمومیت به
همه پیامبران ندافته و با توجه به تعداد لثیر انبیای هیرحالم ،ی امر استث ایی محسوب ممیفمود و
اصوال نبوت و حکومت دو امر یا دو فغل لامال مجزا و متفاوت ،با دو م شماء یما دو مب مای مختلمف
هیرقابل تلفیق در یکدیگر بوده و در آن مراجعه و مصالحه و مشورت با مردم را فمدیداً م م و بلکمه
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مالمت میل د .آنجا له پای دین و رسالت در میان است قانون «واهلل اعلمم حیمث یجعمل رسمالته»
حالم بوده و اما آنجا له پای اداره امت و امور دنیای مردم پیش میآید قانون و دسمتور «و فماورهم
فی االمر» (بازرگان ،م.آ336 :1391 ،24.؛ بازرگان ،85 ،بازرگان ،م.آ.)333 :1388 ،17.
باری ،او در نوفتههای نهایی خود ،با بازسازی اندیشههای متقدم خود ،اندیشه دین برای دنیا را از
بحث اصلی م ف و ای افتیاق به دمولراسی را با اندیشه نوگرایی دی ی پیونمد زده و زمی مههمای
جذب سکیوالریسم دی ی را در گفتمان نوگرایان دی ی فراهم می آورد؛ ب ابراین «اگر مسمیر نموگرایی
دی ی در ایران را بسوی نوعی سکیوالریسم دی ی ارزیابی ل یم ،بازرگان را باید از پیشمگامان ایمن راه
در نظر بگیریم .او له درسالهای دهه سی و چهل همه تالش خود را در جهت سیاسی لمردن دیمن و
ارائه سیاسی ،مبارز و ایدئولوژی از اسالم صری لرده بود ،ای در سالهای دهه هفتاد به جدا لردن
دین از حکومت میاندیشید» (حسی ی زاده 1386 ،ب.)456 :
به هرحال چ ان له افاره فد ،محور اصلی تفکر جدید بازرگان ،مردم ساالری و دمولراسی است.
از نظر او جامعه از آن حیث له دی ی است ،خود به حکومتی تمایل خواهد دافت لمه بمه ارزشهمای
اسالمیتکیه دافته بافد .در این اندیشه ،نشانههای اصلی اسالم فقاهتی به حافمیه رانمده فمده و در
مقابل بر نشانههایی چون توحید ،مع ویت ،اخالق و معاد تالید میفود .در این نظریه اخالقمی فمدن
سیاست و آراستن آن به ارزشهای دی ی همچ ان مطلوب است ولی تعارض آن با آزادی و مشمارلت
مردم نفی میفود.
 .4ملزومات رسیدن به دموکراسی
در ای جا بایستی این نکته را یادآوری نمود له چون بازرگان ،مه دسی خوانده بود و بما توجمه بمه
ای که برای ی مه دس و بویهه لسی له ترمودی امی خوانده است ،ذرات ریز له انمرژی را انتقمال
میده د ،مهم میبافد و هر جز ی مافین دارای نقشی تأثیرگذار در فرآی د لار مافین است؛ لمذا در
عرصه ی اجتماع نیز ،برای وی ،مردم بع وان افراد جامعمه (بمه مان مد قطعمات بمرای مافمین) نقمش
مهمیخواه د دافت .در همین راستا ،مه دس بازرگان با توجمه بمه تحصمیالت خمود بمین مافمین و
دمولراسی وجوه فباهتی دیده و مینویسد« :البته تحصمیالت و افمتغاالت ب مده در زمی مه صم ای و
لارهای مه دسی بود ..جامعهای متمدن همه چیزش به هم مربوط است .میان مافین و دمولراسمی؛
یع ی روح مافین و ص عت از ی هری و روح دمولراتی از هری دیگر تشابه وجود دارد ...همانطور
له مافین ی مجموعه ای از ع اصر مختلف از قبیل پیچ و دنده و دسته و میله و رسته و چمر و ...
است له بر هبق نقشه دقیق و نظام صحیح و برای انجام م ظور و عمل معی می در حرلمت بموده بما
یکدیگر همکاری مینمای د ...ی جامع دمولراتی مترقی نیز مافین نیروم د بزرگی است ،متشکل
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از ع اصر و افراد بی فمار له هر ی ممکن است وض و وظیفه و روحیه ی خاصمی دافمته بافم د،
ولی در سایه ی ی نقشه واحد و برنامه و م ظور خاص ت ظیم فده ای ،همگمی در فعالیمت و انجمام
وظیفه اند ،همکاری و تشری مساعی میل د .در هر دوجا نظم و حساب و دقت و مدیریت و نقشمه
و ارتباط و انضباط و هماه گی وجود دارد ...ولی با ی تفاوت ...مافین از ع اصر بی روح ،بی عقمل و
بی اختیار تشکیل فده است ،و به فرمان و میل و به سود ی آمر خمارجی عممل ممیل مد ،ولمی در
جامع دمولراتی  ،ع اصر تشکیل ده ده ،صاحب فهم و اختیارند( »...بازرگان ،م.آ .)183 :1385 ،6.و
همین موضوع بازرگان را به این مهم میرساند له «مزیت مسلم دمولراسی بر دیکتاتوری نیز از این
بابت است له اولی محصول دخالت و فعالیت افراد است و دومی دستخوش هوی و هوس یم عمده
قوی ولی محدود» (بازرگان ،م.آ.)183 :6،1385،
ب ابراین میتوان تأثیر دال مرلزی اسالم علممی-تجربمی را در لموازم ممورد نیماز بمرای برپمایی
دمولراسی نیز مورد بررسی قرار داد و هویت یابی دال ف اور از دال مرلزی را مطالعه نمود .آنچه در
زیر میآید ،از برای توجهی است له بازرگان ،بما توجمه بمه مقولمه اهمیمت افمراد در اجتمماع ،بمرای
دمولراسی الزم میداند .وی نبود استبداد له سبب از بین رفتن اصول مشاوره ای و در نتیجه از بمین
رفتن خالقیتهای فردی میفود ،وجود قانون له ت ظیم ل مده ی روابمط افمراد بافمد ،اصمالت رأی
الثریت ،تعلیم و تربیت مردم ،ایجاد نهادها و روحیه ی همکاری و تساهل ،احترام به مم ش انسمانی،
برابری ،آزادی ،خودجوفی و  ...له همگی مربوط به ت ت افراد انسانی میبافد ،را اسباب رسمیدن
به دمولراسی میداند
 .1-4نفی استبداد:
آن هور له فروغ جهانبخش در لتاب خود نوفته است ،در اوائل دهه  ،1960ج بش های ملمی و
مذهبی از جمله نهضت آزادی ایران به مخالفت با انقالب سفید فاه برخاست د؛ چمرا لمه آن را برناممه
ای هیر عملی برای ایران میدانست د له حالمیت نوگرای مستبد ،آن را به درخواست متحدان خارجی
اش ساخته و پرداخته لرده بود .نهضت آزادی هم چ ین رژیم فاه را به دلیمل سمرلوب قیمام خمرداد
 ،1342به فدت محکوم لرد و به همین دلیل اعضای پیشروی نهضمت آزادی ،دسمتگیر فمدند و بمه
زندانهای هوالنی محکوم گردیدند .بازرگان اما از فرصت محالممه اش بمرای محکومیمت سملط ت
مطلقه رژیم پهلوی استفاده لرده آن را به استبداد و خودلامگی متهم لرد .دفاعیمات وی لمه بعمدها
م تشر گردید ،فامل جام ترین و م ظم ترین مباحث در هرد استبداد و دفاع از حکومت دمولراسی و
مشروهه خواهی است.
به هر روی ،بازرگان استبداد را بزرگترین دفمن انسمان و اسمباب لمار فمیطان (بازرگمان ،م.آ،6.
 )1385:336و سمملط ت اسممتبدادی را بممه ع مموان یم مممدعی و یم «رب االرض» در برابممر «رب
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العالمین» (یوسفی افکوری )32 :1377 ،تلقی لرده و تا حد فرک به خدا باال میبرد (بازرگان ،م.آ،2.
 .)297 :1377بازرگان بحث دمولراسی را با توصیف و تحلیل استبداد و خودلامگی آهاز ممیل مد .او
پیکره و ساختار حکومت استبدادی را یکپارچه و دارای روابط اندام وار میبی د له صدر و ذیمل آن بما
یکدیگر مرتبط اند.
بازرگان استبداد را عامل سلب انسانیت ،امکان ،امید به تکامل و ممان اراده و مسمئولیت انسمانها
میداند و درنتیجه معتقد است له فقط در محیط آزاد و قانونی و دمولرات است له فخصیت انسمانی
حف میفود .وی در این باره چ ین مینویسد« :استبداد هرگونه انسانیت ،انمان و امید به تکامل را از
تابعین خود سلب مینماید .تبدیل فخصیت انسان صاحب مسئولیت و تشخیص به ی مامور اجرایی
قوی ولی مطی و خودلار له اراده اش را در اختیار لامل مافوق قرار میدهد .گروه لثیمری از هممین
مردم آلتهای بال اراده و عافقهای فرمانبردار خودلامگان میفوند .جمله (المأمور معذور) له فمعار
لارم دان استبداد است ،مظهری از همان تربیت و عادت برای محو فخصیت و رف مسئولیت است...
در اجتماعی له قانون حکمفرما بافد و مردم روی قاعده و قراری زندگی ل د و زمام اممور در دسمت
افرادی از خود ملت بافد و احساس نمای د له با بیشتر لارلردن و ابمراز لیاقمت احمراز وضم بهتمری
مینمای د ،هبیعی است له استعدادها به راه میافت د و افخاص به فکر و تالش میافت د و نتیجمه آن
استعدادها و تالشها را بالفاصله در زندگی روزانه آی ده خود و خانواده فان مشاهده مینمای د و مماال
تشویق میفوند و احساس ارزش و اثر برای خود مینمای د و سپس بیشتر به فعالیمت ممیپردازنمد و
سرمایه و توانایی جدیدی از خود بروز میده د له قبالً سراغ آنها نمیرفت د .همچ ین حکومت ممردم
به دست و واگذافتن سرنوفت آنها به دست خودفان سبب میفود لمه افمخاص چموب بمدیهما و
ت بلیها و لسریهای خود را به زودی بخورند» (بازرگان ،م.آ.)262-264 :1385 ،6.
 .2-4وجود قانون در دموکراسی:
بازرگان در پاسخ به م تقدان دمولراسی استدالل میل د« :در ایرادی له به رژیمهای دمولراسی
میفود و ایدئولوژیهای آنارفیسم و فافیسم و لمونیسم بل دگویان آن هست د ،انگشت روی بی سمر
و صاحب بودن دولت و ضعفهای حاصله از تزلزل و تردید و از دسته ب دیها و عوام هلبیها گذارده
میفود اما دمولراسی ایمانی اسالمی ،چون اصول و قانون اساسی و حدود آن معین و ثابمت اسمت و
زمامداران م تخب عالم عادل عالوه برمردم در پیشگاه خدا باید حساب پس بده د ،تحت تأثیر فشارها
و نفوذها و راحت هلبیها نمیروند .مردم نیز فرعاً موظف به همکاری و دفاع ممیبافم د» (بازرگمان،
م.آ .)308 :1377 ،2.او به مان د علمای مشروهه خواه معتقد بود له «قانون الهی ،ت ها اصول حالم بر
جوام اسالمیرا تعیین میل د؛ لذا مردم میتوان د برای تحقق این اصول اساسی در زنمدگی روزممره
به فعالیتهای قانون گذاری محدود و وض قوانین ثانوی و اجرایی بپردازنمد» (بازرگمان ،1364 ،ج:2
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.)232
 .3-4اصالت رأی اکثریت:
بازرگان ،به لزوم رأی الثریت برای رسیدن به دمولراسی رأی میدهد و سازولار رأی الثریت در
دمولراسی را هماه گ با فرع و عقل مییابد .او نظریه دی ی عالمه نایی ی در ت بیمه االممه و ت زیمه
المله را یادآور میفود له «وقتی پای مشورت درمیان آید ،فرعا و عقال هریِ الثریت را باید گرفت»
و برپایه این قرائت ،از نظر وی ،تعریض و توبیخ مکررِ الثریت در قرآن« ،تقریباً للیه آنهما ،نماظر بمه
م کرین خدا و معاندین انبیاء در امتهای گذفته و در برابر خاتم ال بیمین بموده اسمت ،نمه ممؤم ین»
(بازرگان ،1364 ،ج .)232 :2بازرگان ،بدین سان ،سازولار رأی الثریت را در دمولراسی بر مدار عقل،
فرع ،تجربه و عری میپذیرد .یادآوری این موضوع الزم اسمت لمه بازرگمان در تجربمه اجتمماعی و
سیاسی ایرانیان ،با معضل حکومت اقلیت بر الثریت مواجه اسمت .از ایمن رو ،بمر ضمرورت حکوممت
الثریت تالید میگذارد .براین اساس ،بازرگان مردم را مسئول سرنوفت خویش دانسته و ممینویسمد:
«قرآن میگوید هرلس در گرو آثار و مکتسبات اندیشهها و اعمال خویش اسمت و سرنوفمتش را بمه
دست خویش مینویسد و میسازد و آنچه ثواب و عذاب در آخرت به او میرسد ،محصول و مصم وع
فخص او بوده ،لشته خویش را درو میل د» (بازرگان 1374 ،الف.)102 :
 .4-4تعلیم و تربیت مردم:
در قسمتی از مقاله از «خداپرستی تا خودپرستی» ،به نام «ریشمه آبمادی و دمولراسمی» ،مهمدی
بازرگان به این نتیجه میرسد له ریشمه و م شماء آبمادی بخصموص آزادی و دمولراسمی در تعمالیم
مسیحیت است .وی مینویسد« :اگر مللی مان د هل دی و سوئدی و سوئیسی بما صمداقت و در وضم
آباد و راحت زندگی میل د این همان دنباله و بقایای تعمالیم مسمیحیت اسمت لمه در همول قمرون
هویل ،آنها را بدین گونه تربیت لرده است ،و اال بی تقوایی یونانیها ،خونخواری و فساد رومیهما و
توحش و آدم خواری ژرمنها ،چ ین اوالدان متممدن معقمول و تربیمت فمده بیمرون نممیداد .ای هما
فرزندان وحشیهائی هست د له در دامن مسیحیت تربیت فده اند ،بعداً له از مادر مرخصی گرفتهانمد،
آن اخالق و صفات موجب موفقیت و فادلامیآنها در محیط زندگی فده و دائی و دلیلمی ندافمتهانمد
له تغییر مسل بده د .حتی آزادی و دمولراسی نیز محصول و مرهون هممان تعلیممات و تمری مات
مسیحیت است .ملل آمریکا و اروپا چون بمه یکمدیگر اعتمماد دارنمد ،بمه خمود آزادی داده انمد .و اال
دمولراسی بدون فایستگی و تربیت و صالحیت میسر نمیفود .افراد واقعاً مال و متعلق به صفاتی
فده اند له توانست د به خود و به یکدیگر اجازه آزادی را بده د» (بازرگان ،م.آ.)183 :1378 ،8.
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 .5-4ایجاد نهادها برای ایجاد روحیه همکاریهای اجتماعی:
بازرگان با توجه به تجربه هرب و دیدن انجمنها و اتحادیههای گوناگون در آن سامان بمر ایمن
نکته تالید لرده میگوید« :انجمنهایی از همه نوع [وجود دافت] ،انجمنهای فمارغالتحصمیالن یما
دوستداران فمالن مدرسمه ،سمازمانهمای دانشمجویی (صم فی ،ورزفمی ،علممی ،سیاسمی و دی می)،
اتحادیههای مه دسی له عالوه بر اتحادیهها و گروههای تخصصی و محلی بی فمار له ج بمههمای
مختلف ص فی ،ف ی ،تعاونی ،اقتصادی و اداری دافت د ،انجممن عممومی و متحرلمی نیمز بمه نمام «
 » Societe Des ingenieurschvhl de Franceدافت د ،اتحادیههای ج گجویان سمابق،
حامیان اهفال ،حامیان حیوانات ،مبارزین با الکل ،هرفداران صلح و  ...له جامع هربی را از ی قمرن
و نیم گذفته در مسیر تجم افراد و جانشین ساختن جم به جای فرد قرارداده و آن جوام با سرعت
تمام در پیشرفت و توسعه بموده اسمت ...ب مابراین و بما بمداعت قماه و حتممیممیبایسمتی یکمی از
ارمغانهای اصلی ما برای مملکت ،ایجاد اجتماعمات و انجممنهما بافمد و تبمدیل افکمار فمردی بمه
اجتماعی ،آن هم نه اتحاد و اجتماعات یکدرجه ای مستقل و جدای از یکدیگر؛ بلکمه یم اجتمماع و
اتحاد درجه ی عالی له تمام افراد و واحدهای اجتماعی را در لادر م ظم متحرلمی بما همم ممرتبط و
همکار نماید؛ یع ی در باالی تمام افراد و اجتماعات و حالم بر ملت و مملکت ،دستگاهی له هممه در
آن مسئول و موظف اند ،وجود دافته بافد؛ یع ی دمولراسی» (بازگمان ،م/آ .)181-182 :1385 ،6.در
همین راستا مه دس بازرگان ،در مقاله احتیاج روز ،ضمن بیان مشکالتی له در جامعمه ایمران وجمود
دارد به بیان مهمترین علت آنها میپردازد و آن را هیراجتماعی بودن مردم میداند .وی در ایمن بماره
مینویسد« :ما در ایران از بیهارگیهای خود مینالیم ،بیکاری ،بی سوادی یا بی پمولی را موجمب آن
میفماریم .از خیلی بی چیزیها و بی ب د و باریها فکایت میل یم .ولی ناتوانی عمده و بی عالجی
مشکل دردهای ما هیر اجتماعی بودن ماست .مرض بمزر و موجمب اساسمی بمدبختیهما و عقمب
افتادگی ما ،همان علت یا عللی اسمت لمه در خاصمیت انفمرادی و خصملت خمودبی ی ،خودخمواهی و
خودپرستی ما م عکس و متمرلز گردیده است» (بازرگان ،م.آ .)1387:235 ،8.مهدی بازرگان با توجمه
به تجربیاتی له در مدت زندگانی بدست آورده و تحوالت اجتماعی له از نزدی مشاهده نموده بمود،
حتی مبارزه با مستبدین تا رسیدن به دمولراسی را ،ت ها با گروه خاصی به نام هیات حالممه خالصمه
نمیلرد؛ چرا له در صورت پیروزی چون تمرین اجتماعی ندافته ایم( همچ ان له در گذفمته اتفماق
افتاد) بار دگر حکومت و قدرت در اثر عدم اجتماع و همکاریهای جمعی به دست مسمتبدین خواهمد
افتاد و به تعبیر دیگر ،در نگاه او ،ما به جای پرداختن به مستبد بایستی با نظمام و فره مگ و روحیمه
استبدادی مبارزه نماییم.
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 .6-4ایجاد روحیه تساهل و برخورداری از اخالق دموکراتیک:
بازرگان معتقد است له اگر تمام مردم مملکت در ی رفراندم آزاد هبیعی جم فوند و هومارهما
امضا ل د له ما هرفدار دمولراسی و آزادی هستیم باز هم تا واقعاً و عمالً عموض نشمده بافم د ،آن
حکومت و مملکت دمولراسی نخواهد بود .دمولراسی در ج به اخالقی آن؛ یع ی ای که ممردم حقیقتماً
به یکدیگر عالقه و احترام دافته ،برای سایرین از صمیم قلب حمق نظمر و آزادی و مخصوصماً ارزش
قائل باف د و به این نکته وقوی یافته باف د له تا همفکری و همکاری عمومینبافد و افراد دسمت از
خودبی ی و خودخواهی برندارند ،موفقیتی نصیب اجتماع و افتخاری نصیب فخص نخواهد فمد .البتمه
ت ها مملکت و دولت نباید بافد له ی واحد دمولراتی را تشکیل میدهد و چشم و دست همه بمه
سوی او دراز بافد؛ بلکه باید هر جزئی و همر قسممتی از لشمور بمه نوبمه خمود تکمرار و مظهمری از
تشکیالت دمولراسی بافد ،والیات و فهرها برای خود واحمدهمای دمولراتیم تشمکیل ده مد و در
فهر ها هر محله ،هر ص ف و هر دسته و هر اداره و مؤسسه باز بمه دسمت ممردم آن قسممت بما روح
همفکری و همکاری و خدمت گمزاری براسماس آزادی و احتمرام و انضمباط اداره فمود( بازرگمان ،م.
آ.) 27 : 1389.
 .7-4احترام به منش انسانی:
بازرگان احترام به انسان و انسانیت فارغ از هبقات اجتماعی ،رنگ و نمهاد و  ...را  ،روح و جموهره
ی دمولراسی دانسته و مدعی میفود له میتوان این موضوع را از دل قرآن و رفتمار پیمامبران نیمز
دریافت نمود .وی در این باره در «انسان و خدا» مینویسد« :اساس روح دمولراسی قمدر فم اختن و
ارزش دادن به فرد انسانی است .انبیاء اولین لسانی بودند له حتی به پست ترین و زیردست تمرین و
فراموش فده ترین هبقات مردم ع ایت و محبت لردند و برای آنها حق و حریم قائل فدند .توجمه و
تکیه آنها بیشتر به همان دسته محرومان و ضعیفان و هالمان له در اجتماع بی قدر و قیمت فم اخته
فده اند بود ،مثالً اعیان و مردم قوم نوح به او ایراد میگرفت د :لسانی را دور خود جم لرده است له
اراذل و عوام هست د(  ...هُم اَراذِلُ ا بادِیَ الرَّای)  ...در سوره قصص سرگذفت حضمرت موسمی و ب می
اسرائیل با این آیه له خود امید بخش ترین اعالمهاست فروع میفود « وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّمذینَ
استُضعِفُوا فِی االَرضِ و نَجعَلَهم اَئِمَه و نَجعَلَهُمُ الوارِثین » حضرت عیسی رفتار محبمت و اخموتش بما
مظلومین و محرومین مشهور است .دین اسالم نیز له م ادی و مجمری مسماوات و بمرادری و آزادی
بود (و خیلی زودتر از آنله انقالب لبیر فرانسه فعار سه گانمه آزادی ،مسماوات و بمرادری را اختمراع
نماید) امتیازات رنگ و نهاد و ج س و مقام را با ابالغ آیه فریفه  « :یا اَیُّها ال ّاس اِنّا خَلَق الُم مِن ذَلَرٍ
و اُنثی  » ...الغاء نموده ،ع ایت خاص به بردگان و پس زدگان و فراموش فدگان اجتماع دافمت و در
دوران خود حضرت و خلفای رافدین و مخصوصاً حضرت امیمر ،عمالی تمرین و لاممل تمرین نمونمه
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دمولراسی را به دنیا نشان داد ( بازرگان ،م .آ.) 92-93 : 1377 ،2.
در نگاه بازرگان ،توجه خاص و قدر ف اسی پیامبران نسبت بمه انسمان ،برآی مد تممام مطالعمات و
مکتسبات انسان است .وی مینویسد« :ماتریالستها خدا پرستان را مسخره ممیل مد لمه پیغمبمران
آنها ،از راه خود خواهی و جهالت به انسان لقب افری مخلوقات داده اند .در حالی لمه اگمر پیغمبمران
چ ین گفته باف د ،با این وصف چیزی جز محصمول تممام مطالعمات و مکتسمبات انسمان را خالصمه
نکردهاند و این نکته حالی از توجه فایان و قدر ف اسی است له نسبت به مقمام و سمرمایه انسمانیت
دافتهاند .در همین زمی ه ی ارزیابی و ارزفیابی انسان است له حضرت ختمیمرتبت (ص) میفرماید:
لطف خدا فامل لسی است له قدر خمود را بش اسمد و آن لسمی لمه ارزش خمود را نشم اخت ،تبماه
فد(.رَحِمَ اللّهُ مَن عَرَیَ قَدرَهُ ،هَلَ َ اَمرو لَم یَعرِی قَدرُه) ( بازرگان ،م .آ.) 92: 1377 ،2.
 .8-4برابری:
بازرگان معتقد است دمولراسی بر پا میفود تا تبعیضهای گوناگون در میان مردم از میان بمرود
و یا لاهش یابد .در نگاه بازرگان« ،دمولراسی همان مکتب و مسل و سیاستی است لمه مما بمین
هبقات مردم لشور تساوی قائل است .اگر به لحاظ بهره م دی و فعلیت نبافد ،الاقل به لحماظ حمق
بهره م دی و بالقوه( پتانسیل) میخواهد له تمام افراد هم سطح و یک واخت باف د و مزایما و مواهمب
در اختیار همه لس قرار گرفته و عوام و خواص همراه و هم فأن یکدیگر فوند .دمولراسی است له
نه ت ها دعوی مساوات مینماید ،بلکه عدالت اجتماعی را میخواهد و حقوق افراد را مساوی و واجمب
الرعایه میف اسد»( بازرگان ،م .آ.) 79-80 :1377 ،2.
براساس آنچه مورد افاره قرار گرفت ،بازرگان به دقت برابریِ مورد نظر خود را از مفهوم برابری
در سپهر اندیشههای مارلسیستی تفکی میل د .وی معتقد است ،ب یان برابری در دمولراسی ،نیمل
به عدالت اجتماعی بر مدار رعایت حقوق افراد است .حق برابری ،فهروندان را از امکان بالقوه ی هم
سطحی در جامعه برخموردار ممیسمازد تما بتوان مد «مزایما و مواهمب» را در اختیمار بگیرنمد .برابمریِ
دمولراتی به مع ی تساوی ریاضی در همه موارد نیست ،بلکمه در پمی آن اسمت لمه تموده ممردم و
نخبگان و یا به تعبیری ،عوام و خواص ،همراه و همم فمأن یکمدیگر فموند .دمولراسمی امکانمات و
زمی ههای الزم را برای فهروندان آماده میل د تا برابری در جامعه پدید آید و تبعیض از میان ممردم
دور فود .در همین راستاست له بازرگان معتقد است هیچ جامعهای نممیتوانمد ،خمود را از برابمری و
حکومت قانون ،بی نیاز بداند و مینویسد « :المُل ُ یَبقی مَ َ الکُفر وَ الیَبقی مَ َ الظُّلم» » ( بازرگمان،
م  .آ.)193 :1379 .
 .9-4آزادی ،ابزاری برای تحقق دموکراسی:
به نظر بازرگان «آزادی و اختیار ،امتیازی است له خداوند از روز اول برای ب ی آدم مقرر دافمته و
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للید تکامل و رمز انسانیت میبافد» ( بازرگمان ،م .آ486 :1377 ،2 .؛ بازرگمان ،م.آ-134 :1377 ،1.
) 133؛ به عبرات دیگر ،به زعم وی در ارتباط با آزادی «مساله هامض و در عین حمال مموثر و مهمم
این است له ،فیطانی له خداوند او را مختار در مخالفت با خود و اهوای آدم لرده ،انسان را میان دو
قطب قرار میدهد و عمالً او را به تحیر و تجسس و تفکر و ب مابراین بمه راه تکاممل انداختمه اسمت.
انسان را اجباراً مختار ساخته...؛ ب ابراین آزادی یگانه للید راه تکامل و رسماندن او بمه آسمتان خمدای
سبحان است» (بازرگان ،بی تا« ب» .)47 :
بازرگان معتقد است له «با رفتن آزادی هاهوت میآید  ....هاهوت؛ یع ی سرلشی و سرلشمی در
برابر نوامیس حالم بر هبیعت و خلقت و هاهوت پرستی؛ یع ی زورپرستی و زورترسی  ....آن لس له
در اثر فراهم بودن و فراوانی نیازم دیهای خود و هوسها مست و مغرور و متجاوز میفمود ،ممکمن
است ی فرد بافد ،مان د رئیس دولت یا مذهب ،حالم محل و هر نوع دیکتاتور بافد یا قوم و نمهاد و
ملتی له زیر بار حق و قانون بین المللی نرود ...همین له خدا و مؤثر بودن نهایی او و خودممان را در
سرنوفت خویش فراموش لرده و قلباً مؤمن به هاهوت فده بافیم تحت سرپرستی و والیت او قمرار
گرفته ایم ،بدون آنله عمالً بتی به نام و نشان هاهوت ساخته یما افمعار و اعالممیلمرده بافمیم »(
بازرگان ،1364 ،ج  .) 84 ،95،94 ،97 ،98 :1بازرگان با تألید بر فره گ آزادی و آزاد سازی له آن را
دستاورد پیامبران میداند ،معیار آن فره گ را «آزادی مخمالف و مخالفمت و اجمازه بمی دریمغ و بمی
افکال انتقاد و اعتراض علیه حکومت ،اگرچه مخالفت را پیش خود نا حق بدانیم و حکومت را بر حق،
وجود مدعی و بروز جریانهای برهم زن ده ،سکوت و حرلت عادی» میدانمد ( فمیخ فرفمی: 1381،
.)250
 .10-4خوداتکایی و خود جوشی:
بازرگان ارزش و حق قائل بودن برای توده ی مردم و از آنها وظیفمه و فکمر و حکوممت بیمرون
آوردن را ضامن موفقیت دمولراسی میداند .در همین راستا وی در جایی گفته است« :دمولراسی هم
له از اختراعات و امتیازات هرب محسوب فده است ،فی الواق چیزی هیر از خودجوفی و خودجوفی
اجتماعی ،ارزش و حق قائل بودن برای مردم(حتی عموام و امیمین) و از خمود آنهما وظیفمه و فکمر و
حکومت را بیرون آوردن ،نیست ( »...بازرگمان ،م .آ .)135-136: 1377 ،2.یما ممینویسمد« :آزادی و
حکومت دمولراسی و به هور للی هر نظام اجتماعی ،اوالً چیزی از نموع لفمش یما مافمین گوفمت
خوردل ی نیست له از دلان خریداری لرده ،به پا ل د یا در آفپزخانه نگاه دارند؛ ی سیستم و رویه
و روابطی است له باید با جامعه ت اسب و تعادل دافته بافد ،به آنها «بخورد» و از آنهما «بجوفمد» .
مردم به چ ان درجه از رفد وفایستگی رسیده باف د له هر لس نه ت ها آزاد بودن خمود را بخواهمد،
بلکه نقش آزادی را چه برای خود و چه برای دیگران دوست دافته ،از صمیم قلب ،معتقد و مداف آن
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بافد؛ ثانیاً اداره ی امور جامعه در اثر عالقه م دی مردم به یکدیگر و به اجتماع و در سایه ی درسمت
لاری و وظیفه ف اسی ،بدون آنله مورد و موجدی برای زورگوئی دولت و حکومت استبداد پیش آید،
عملی گردد و اجرای قوانین و مقررات خود به خود تأمین فود» (بازرگان ،م .آ.)378 : 1387 ،15.
نتیجه گیری
تقریبا بیش از ی سده و نیم پیش بسیاری از م اهق دنیای اسالم بما مدرنیتمه و مشمتقات آن از
جمله دمولراسی و دیگر معایب خوب و بد آن آف ا فده و تجربه هایی را پشت سر نهاده اند .در ایمن
میان پاره ای از متفکران و نوگرایان دی ی در پی تحلیل و چگونگی مواجهه جامعه بومی خود با ایمن
امر ناگزیر برآمدند .به تعبیر درست فرزین وحدت مسئله اساسی جریان همای فکمری نموگرا در دیمن
تأمل در نسبت اخالق اسالمی و فبح مدرنیته بوده است (وحدت )10:1395 ،گفتمانی له در اندیشمه
دی ی ایران معاصر از سیدجمال تا بازرگان مطرح فد را می توان از این م ظر مورد بررسمی قمرار داد.
اهمیت این جریان ،فارغ از افکاالتی له می توان به روند فکری ایشمان و جهمت گیمری همای گماه
ناپخته برخی از این افراد گرفت اما در اندیشه عموم آنها مسئله اصلی این بوده له به موفکافی دقیق
اصول فلسفه سیاسی هربی و هم زمان فقه و فلسفه اسالمی توجه ل د تا از این راه ب یان هایی برای
دمولراسی ،حقوق بشر و توسعه پی افک د .چ ان له نوفتار حاضر نشان داد با وجود ای کمه ضمرورت
حضور و دخالت ی مسلمان نوگرا در مسائل سیاسی واجتماعی ترجی ب د و تکیمه لمالم بازرگمان و
یارانش بود ،اما به قول مؤلف لتاب «مه دس بازرگان ،در آیی ه خاهرات» ،این مرد در سخت تمرین
فرایط و ت دترین لحظات له در تاریخ ملتی لم اتفاق میافتد ،هیچ گاه میانه روی و اعتدال اندیشمی
را ترک نکرد .چرا له او «چکیده همه مصلحان ایرانی بود .هم قصه پر هصه میدانست ،هم خوانمده
بود له با «امیر» ،مکر استعمار و خدعه چه لرد؟ از اتحاد متحجران و رادیکالها در جامعهایرانی خبر و
تجربه دافت( ».المعی)185:1393،
بازرگان چ ان له متفکری در این باب به درستی گفته است ،به اسم بازرگان بود نه به صمفت .او
برخالی سیاستمدران  ،هیچ گاه با دین و عقیده در عرصه سیاست و قمدرت تجمارت نکمرد .بازرگمان
سالهای آخر حیات ،تألید بر اصول آزادی و دمولراسی است ،اما چون گذفته این اصول را در قلممرو
سیاست ،لزوماً مأخوذ از دین نمی بی د ،بلکه آن را بر اساس عقالنیت توجیه می ل د .به تعبیر محممد
م صور هافمی ،او در هول عمر فکری و سیاسی خود به ت هایی مرحله هایی از روفم فکری دی می را
پیموده است و از دین برای دنیا به دین برای آخرت رسیده است( .هافممی .)15:1385 ،در اندیشمه او
دین از برای حوائج دنیای مادی تعریف نشده است؛ اما گمان میبرد له دین برای دنیاسمت و هممین
له دانست چ ین نیست ،بر آن نهج اندیشه ورزی هم خط بطالن زد.
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