مردمساالری دینی و امنیت اجتماعی؛ با نگاهی انتقادی
به لیبرالیسم و جامعهگرایی
تاریخ دریافت3131/6/2 :

تاریخ پذیرش3131/1/31 :
*1

محمدعلی قاسمی

چکیده
ایدۀ امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهۀ  3331مطرح شد .بعدها با توسیع و
تعمیق مفهوم امنیت ،ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که میتواند در مقولۀۀ
امنیت اجتماعی قرار بگیرد ،زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار میشۀود .در
این نوشتار ،پس از بحثی تئوریۀ

در بۀاا امنیۀت اجتمۀاعی ،پاسۀخهۀای لیررالیمۀم و

جامعهگرایی به این ممئله و پاسخ حکومت مردمساالری دینی به امنیت اجتماعی بررسی
خواهد شد .استدالل میشود که حکومت مردمساالری دینی ،با ابعاد معنۀوی و تککیۀدش
بر جماعت ،تردیل تفاوتهای قومی -فرهنگی به ممائل سطح متغیرات (در مقابل سطح
ثابتات دینی) ،تککید بر اخوت و وحدت اسالمی مذاهب اسالمی و تکیید حقوق انمانی و
فرهنگی ادیان غیر اسالمی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی بۀا
مشکلی مواجه نمیشود .از سوی دیگر ،به دلیل تککید حکومت دینی بۀر ثابتۀات دینۀی و
مخاطب تلقیکردن فطرت بشری و تککید بر نقش زمان و مکان در اجتهۀاد ،از معلۀل و
معمای ذوحدین لیررالیمم و جامعهگرایی فاصله میگیرد.
کلیدواژهها :امنیت اجتماعی ،مردمساالری دینی ،امنیت وجودی ،حقوق اقلیتها.
* استادیار علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
فصلنامه مطالعات راهرردی  سال هفدهم  شماره دوم  تابمتان   3131شماره مململ 64
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مقدمه
مفهوم امنیت اجتماعی 3که از اوایل دهۀه  3331و بۀا آرا متفکۀران حلقۀه موسۀوم بۀه مکتۀب
کپنهاگ وارد مطالعات استراتژی

و امنیت ملی شد ،راه را برای بررسیهۀای جدیۀد و بمۀو و

طرح ابعاد جدیدی از مفهوم امنیت گشۀود .مۀیتۀوان مۀدعی شۀد کۀه مفۀاهیمی نایۀر امنیۀت
وجودی ،2محصول بمو و توسعه مفهوم امنیت اجتماعی و اعتقۀاد بۀه تکۀوین و شۀکلگیۀری
اجتماعی امنیت ،تهدید و ناایر آنها بوده است .در واقع ،هر دوی این مفاهیم ،الرته با تفاوتهۀا
و اختالفهایی بر عنصر هویت و نقش آن در تعریف و تریین و همین طۀور ،احمۀا

امنیۀت

تککید دارند .امنیت اجتماعی را ویور «توانایی هر جامعه برای تداومبخشیدن به خصیصۀه ذاتۀی
خویش تحت شرایو متحول و در مقابل تهدیدات بالقوه و محتمل تعریف میکند» (

Waever,

 .)1993: 23به عرارت دیگر ،هویۀت موضۀو اصۀلی امنیۀت اجتمۀاعی اسۀت و حفۀظ امنیۀت
اجتماعی به معنای آن است که جامعه در مقابل تهدیۀداتی کۀه متوجۀه بقۀای خۀویش در مقۀام
جامعه میداند ،احما

ناامنی نکند .الرتۀه ،از ناۀر بۀاری بۀوزان و همکۀارانش

( Buzan et al,

 ،)1998: 119-120جامعه 1در اینجا معادل ملت نیمت و مراد از آن گروههای هویتی اسۀت بۀه
رغم تفاوتهای آنها در زمان و مکان .این گروهها میتوانند قومی ،مذهری ،نژادی و ملی باشند.
به هر حال ،به زعم بوزان و همکارانش این نو امنیت را «امنیت هۀویتی» ()Identity Security
هم میتوان تعریف کرد ( .)Buzan et al, 1998: 119-120دیگر محققان با اسۀتفاده از تعۀاریف
بوزان و همکارانش ،ابعاد جدیدی بر بحث امنیت افزودهاند .بیۀل مۀ
محققان است و بر تکوین اجتماعی امنیت و تعریف آن بۀر اسۀا

سۀویینی ،یکۀی از ایۀن

هویۀت و در نتیجۀۀ تعامۀل

رهرران و روشنفکران و سایر افراد دخیۀل در سیاسۀت ،تککیۀد دارد (مۀ

سۀویینی-3: 3131 ،

 .)341موضو امنیت وجودی نیز از همین مفهۀوم وارد بحۀث شۀده و محققۀان مۀراد از آن را
«احما

مطابقت رفتار انمانها ،دولتها بۀا هۀویتی کۀه بۀرای خویشۀتن تعریۀف کۀردهانۀد»،

دانمتهاند (استیل .)36 :3132 ،در این نوشتار ،پۀس از بحثۀی تئوریۀ

از ابعۀاد امنیۀت و بیۀان

1. Societal security
2. Ontological Security
3. Communities
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ماتریس آن ،استدالل خواهد شد که امنیت اجتماعی وجودی در سطوح مختلف ،به ویژه فردی
در مدلهای لیررالی با تهدید مواجۀه مۀیشۀود و در نقطۀه مقابۀل ،تعۀاریف جامعۀهگرایانۀه 3از
حکومت با تککید بر قیا ناپذیری جوامع بشری ،مشکالت جدید ایجاد میکند ،از جمله آنکۀه
امکان تفهیم و تفاهم بین جوامع مختلف و اندیشه جهانی را مخدوش میسازد .در مقابل اینهۀا،
حکومت دموکراتی

مرتنی بر مذهب که ابعاد دموکراتیۀ

و هۀویتی را در خۀود جمۀع کۀرده،

میتواند رافع بیشتر اشکاالت مزبور باشد.

الف .مدخل تئوریک بحث امنیت
مکتب کپنهاگ بر توسیع و تعمیق مفهوم امنیت تککید دارد .توسیع به معنای گنجانۀدن ابعۀاد یۀا
بخشهای جدید از امنیت در بحث (در کنار مراحث ناامی و رئالیمۀتی مرسۀوم) یعنۀی آوردن
ابعاد اقتصاد ،محیو زیمت ،جامعه ،سیاست و ناامی در مرحث امنیت .تعمیق به معنای افۀزودن
سطوح جدیدی به بحث امنیت (عالوه بۀر سۀطح ملۀی) و در نتیجۀه ،گنجانۀدن ابعۀاد فۀردی،
اجتماعی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی در مرحث امنیت است ( .)Stone, 2009: 3-6با تالقیدادن
محورهای تهدید و ابژه امنیت میتوانیم جدولی به شکل جدول  3به وجود آوریم.
طریعی است امکان بحث تفصۀیلی از همۀه ابعۀاد ایۀن مۀاتریس در اینجۀا وجۀود نۀدارد و
ضرورتی هم برای این کار نیمت .تنها به توضیح این نکته بمنده میشود که موضو بحۀث در
این نوشتار ،ردیف تهدیدات اجتماعی -هویتی اسۀت کۀه در جۀای خۀود ،در سۀطوح فۀردی،
اجتماعی ،دولتی(ملی) ،منطقهای و بینالمللی نمایان میشود .از آنجا که محققان به این دسته از
وضعیت های ناامنی یا احما

امنیت ،عنوان امنیت وجودی هم دادهاند ،در ادامه بحث ایۀن دو

تعریر را کمابیش مترادف تلقی خواهیم کرد ،زیرا اگرچه بانیۀان بحۀث ،یعنۀی اصۀحاا مکتۀب
کپنهاگ بیشتر به تهدیدات هویتی متوجه جامعه /جماعت توجۀه کۀرده و آن را مرحۀث امنیۀت
اجتماعی دانمتهاند ،اما نمیتوان انکار کرد که چنین بحرانهۀا و تهدیۀداتی در سۀطوح فۀردی،
ملی ،منطقهای و بینالمللی هم وجود دارند و یا قابل تصورند.
1. Communitarianism
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جدول ( :)1ماتریس مطالعات امنیتی و انواع آن
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این برداشت را برداشت جامع از امنیت اجتماعی میخوانیم .دهۀههۀا قرۀل از آنکۀه ایۀده امنیۀت
وجودی در جامعهشناسی و با آثار دانشورانی نایر لینگ و آنتونی گیدنز مطرح شود ،ایده امنیۀت
وجودی فردی در روانکاوی و روانشناسی طرح شده بود .در آن حوزهها ،مراد از امنیت وجودی
نگرانیها و تر های افرادی بود (به ویژه از طرف تازهواردان و مهۀاجرین) کۀه توسۀو افۀراد یۀا
جمعی از افراد جامعۀ بزرگتر در معرض آزار و هجوم قرار مۀیگرفتنۀد ) .(Croft, 2012: 222در
سالهای بعد ،آنتونی گیدنز در کتاا معروف مدرنیته و هویت ،معنۀاداری زنۀدگی و رفتۀار را بۀا
مفروضات ساکت پسزمینه حیات اجتماعی مرترو سۀاخت و معتقۀد شۀد کۀه مۀا بۀرای زیمۀتن
ممائلی را مفروض میگیریم که میتوان آنها را ممائل وجۀودی خوانۀد .کۀنشگۀران پارامترهۀای
وجودی فعالیتهای خویش را پایدار فرض میگیرند و قومهای در آنهۀا خدشۀهای وارد شۀود و
این خدشه به بنیان احما

در جهۀان بودنمۀان برسۀد .از نگرانۀی و دغدغۀه سرشۀار مۀیشۀویم

) .(Giddens, 1991: 37این هرا

در اصل نوعی تهدید مشۀخ

نیمۀت ،بلکۀه نۀوعی بۀیم 3در

معنای کیرکه گوری است ).(Giddens, 1991: 36-37
در تحقیقات گیدنز و لینگ این سه نقطه مشترک را میتوان تشخی
بر تداوم بیوگرافی

داد :اول ،هویۀت مرتنۀی

کۀه بتوانۀد در شۀرایو و موقعیۀتهۀا ،اسۀتحکام داشۀته و در موقعیۀتهۀا و

انتخااهای سخت ،شکننده نشود .دوم ،شرکه یا توری از روابۀو مرتنۀی بۀر اعتمۀاد کۀه احتمۀاالا
محصول دوران کودکی است .افراد به عناصۀر خاصۀی (قواعۀد اجتمۀاعی و مفروضۀات) و افۀراد
خاصی اعتماد میورزند و به اینکه اعتمادشان ممکن است «تکیه بر باد» باشد ،نمیاندیشند .سۀوم،
نوعی انمجام و یکپارچگی در اندیشه و عمل شخصی که امکان میدهد بر پایه قرائۀت و فهمۀش
از بیوگرافی خویش ،تصۀمیمات خۀویش را بۀرای آینۀده اتخۀاذ کنۀد ) .(Croft, 2012: 228-3در
شرایو بحرانی که یقینیات و مملمات فرد انمانی مورد تهدید قرار میگیۀرد یۀا از میۀان مۀیرود،
مثالا در وضعیت بییقینی و عدم قطعیت ،احما

عدم امنیت و ناامنی وجودی پدیدار میشود.

این مفهوم از اوایل دهه  3331وارد مطالعات امنیتی شده است .از میان محققانی که به ایۀن
ممئله پرداختهاند ،تنها به ذکر ناریات برنت استیل ،اکتفا میشود (استیل.)3132 ،

1. dread
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استیل معتقد است امنیت فیزیکی (یعنی بقا) برای دولتها کمال اهمیۀت را دارد و نکتۀهای
قابل انکار نیمت ،اما امنیت وجودی از آن هم مهمتر و مقدمتۀر اسۀت ،زیۀرا امنیۀت وجۀودی،
مؤید و مقوم احما

هویت دولت است؛ یعنی نه فقو بقای فیزیکی و مۀادی دولۀت را تکییۀد

میکند ،بلکه شیوه نگرش و برداشت دولت از خود و تصویری را که میخواهد از خویشتن در
اذهان دیگر دولتها و ملتها نقش زند ،مورد تکیید قرار میدهد .دولتهۀا نیۀز هماننۀد افۀراد
بشری ،جویای امنیت وجودیاند ،زیرا میخواهند برداشت منمجمی را که از خویشتن خۀویش
دارند ،حفظ کنند .خویشتن دولت نیۀز هماننۀد فۀرد ،از طریۀق روایتۀی سۀاخته شۀده و حفۀظ
میگردد که مایه حیات اقدامات دولت در عرصه سیاست بینالملل است (استیل.)36 :3132 ،
به طرع ،هرگاه دولتی احما

کند کنشهای آن بۀا تصۀویری کۀه از خۀویش دارد ،تطریۀق

نمیکند ،روالها و روتینهای سیاست خارجیاش دچار بحران و اختالل میشود و کنشگۀران
تا زمانی که به بازتعریف هویت یا بازسازی منمجم آن برای عادیکۀردن روالهۀا و روتۀینهۀا
موفق نشوند ،احما

ناامنی وجودی تداوم خواهد یافت (استیل.)36 :3132 ،

در عین حال ،آنچه به صورت مشخ

و محض امنیت اجتماعی خوانده میشۀود ،اشۀاره بۀه

امکان تداوم و ابراز وجود و هویت گروههای اجتماعی در جامعۀ بزرگتۀر دارد .بۀه بیۀان دیگۀر،
گروههای هویتی و فرهنگی ،اقلیتهای دینی و مذهری و ناایر آنان بتوانند در جامعۀه بۀه تۀداوم،
آموزش و احیاناا ترویج ارزشها و مواریث فرهنگی و عقیدتی خویش بپردازند ،بیآنکۀه از ناحیۀۀ
دولتها ،دیگر گروههای هویتی و نگهرانان خودگماردۀ 3قانون مورد تهدید و آزار قرار گیرند.
اگر برداشتهای بری بوزان و همکارانش را به برداشت فردی و اجتماعی گیدنز و لینۀگ و
تحلیل محققانی چون استیل و میتزن از امنیت وجودی دولتها در عرصه بینالمللی اضافه کنیم
دیگر در مجمو دو خانه از ردیف تهدیدات اجتماعی -هویتی ،تحلیلنشده باقی میماند .شاید
به این ابعاد در عرصه مطالعات روابو بینالملل و مطالعات منطقهای به حد کافی پرداخته نشده
باشد ،اما وجود حالتهای امنیت وجودی /ناامنی وجودی منطقهای و نۀاامنی /امنیۀت وجۀودی
بینالمللی ،دست کم به صورت تئوری

قابل تصور است.
1. vigilantes
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وجود مخاصمات ایدئولوژی  ،به ویژه زمانی که دولتهۀای مخۀالف در منطقۀه یۀا سۀطح
جهانی فعالیتهای ترلیغاتی علیه دولت مشخصی اتخاذ کننۀد و بنیۀانهۀای هۀویتی و احمۀا
مثرت نمرت به خویشتن و اعتماد به نفس آن را مخدوش کنند یۀا تلۀاد ایۀدئولوژی

و نرۀرد

وجودی در سطح منطقهای و بین کشورهای منطقه یا مجموعهای از کشورها (نایر بلوکبنۀدی
دوران جنگ سرد و یا مشابه آن) کامالا ممکن است .در سۀطح جهۀانی هۀم ،وجۀود تعارضۀات
ایدئولوژی

و قطببندیهای هویتی و فرهنگی بالفعل و بالقوه وجود دارد.

حال میتوان این سؤال را مطرح ساخت که مهمترین ایدئولوژیها و جریۀانهۀای معاصۀر
نمرت به تهدیدات متوجه سطوح فردی ،اجتماعی ،ملی /دولتۀی ،منطقۀهای و بۀینالمللۀی چۀه
جواا و راه حلی ارائه میدهند؟ پس از طرح این جوااها و مالحاه انتقادیشۀان ،نوبۀت بۀه
مردمساالری دینی و راهکارهای آن خواهد رسید.

ب .لیبرالیسم و تهدیدات وجودی
لیررالیمم به عنوان یکی از شایع ترین ای دئولوژی سیاسی و به خصوص شکل گیری ترکیری
آ ن با عنوان لیررال دمکراسی یا دمکراسی لیررال ،تفاسۀیر و تعۀابیر مت عۀددی دارد .در ایۀن
مجال نه امکان و نه ض رورتی برای بحث از کلیات و همه ابعاد لیررالیمم وجود دارد .تنهۀا
به این نکته اکتفا میشود که لیررال ها به عنوان میراث داران عصر روشنگری بۀر محوریۀت
فرد و عقل بشری و همچنین ایده ترقی بشر (یعنی خوش بینی به انمۀان و پیشۀرفت هۀای
علمی تککید دارند) .برای نمونه ،کانت در رسۀاله معۀروف روشـنرری چیسـت توضۀیح
میدهد که روشنگری عصر رسیدن انمان بۀه بلۀوو و خۀروج از مرحلۀه صۀغارت و همۀه
والیت ها و سرپرستی ها محموا میشود .انمان مد نار وی کمی است که فۀارو از همۀه
اندیشه ها و آرا موجود ،ناریۀات والۀدین و آموزگۀاران ،اولیۀای کلیمۀا و دیۀن ،متۀون و
نصوص فلمفی و دینی و به طور خالصه رها از همه اتوریته ها بتواند ممتقالنه بیاندیشۀد،
تصمیم بگیرد و اقدام کند (کانت.)31 :3116 ،
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ایده جامعه و خرد انمانی رها از اتوریتهها اگر در زمان کانت امۀری تصۀوری و پیشۀنهادی
بود ،اما این

به تعریر آنتونی گیدنز ،بشر (غربی) وارد جامعه مابعد سنّتی 3شده و همین رهۀایی

از سنّتها ،هم در او اضطراا و دلهره ایجاد میکند و هم وادار به تفکر و تدبر در هر زمینهای
) .(Giddens, 1994زیرا دیگر قواعد و عۀرف و هنجارهۀای مقرۀول همگۀان و دارای حمایۀت
عمومی وجود ندارد و هر فردی خود باید ممتقالا تصمیم بگیرد.
حال در چنین موقعیتی انمانهایی که دچار حس ناامنی وجودی میشوند ،چه تکیۀهگۀاهی
خواهند داشت؟ آیا ارجا دادن انمانها به عقل خویشۀتن و واگذاشۀتن او بۀه حۀال خۀود ،بۀه
خصوص در موقعیتهای بحرانی راه حل مناسری است؟ مۀیدانۀیم کۀه مفهۀوم فۀرد و تکۀوین
فردیت پروسهای برخاسته از ذات مدرنیته است و از این رو ،نمیتوان لیررالیمم را به خاطر آن
سرزنش کرد ،اما لیررالیمم هم از فردیت و محوریت آزادیهای فردی دفا میکند .باز میدانیم
که در حکومتهای لیررال و اساساا عصر مدرن ،علوم جدیدی (نایر روانکاوی و روانپزشکی)
به وجود آمدهاند تا بخشی از این ناراحتیها و آسیبهای روانی را مداوا کننۀد و فۀرد را یۀاری
دهند تا در فردیت خویش با مشکالت مختلف مقابله کند ،اما میتوان مۀدعی شۀد کۀه همۀین
وضعیت فردمحوری و عقلمحوری توأم با آن در ذات خویش مشۀکلی مهۀم دارد و آن اینکۀه
لیررالیمم در سطح فردی نهایتاا به نیهیلیمم منجر میشود .این نکتۀه را در قۀرن نۀوزدهم نیچۀه
متوجه شد (آنمل -پیرسون )231 :3111 ،و در واقع ،هم دغدغۀ فکری او و هم متکثرین از وی
مانند هیدگر ،مقابله با این نیهیلیمم بود.
اگر قرار بر این باشد که هر فردی ارزشها ،اعتقۀادات ،تفکۀرات ،سۀالیق ،آمۀال و اهۀداف
جداگانه و خاص خود را داشته باشد ،آیا غیر از این است که هیچ کس ،نقطه اتکۀایی نخواهۀد
داشت و در هوا و جامعه معلق خواهد شد؟ به بیان دیگر ،وقتی ارزش و عقاید هر کۀس فقۀو
برای خود او صحیح باشند ،گویی هیچ اندیشه و عقیده صحیح و قابل اتکۀایی وجۀود نۀدارد و
هر کس به هر اقدامی (به شرط آنکه ناقض قوانین عام مثل حقوق بشر نراشۀد) مجۀاز خواهۀد
بود .از اینجا تا ورطه نیهیلیمم و افزایش سیمتماتی

نگرانیها و اضطرااها ،راهی نیمت.

1. Post- traditional
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اکنون پرسش این است که راه حل لیررالیمم در سطح اجتماعی و بحرانهۀای هۀویتی اجتمۀاعی
چیمت؟ پاسخ لیررالها آن است که هویتهای اجتماعی باید به رسمیت شناخته شوند و مادامی کۀه
به حقوق دیگران تجاوزی صورت نمیگیرد یا قوانین بنیادین اجتماعی نقض نمۀیشۀوند ،گۀروههۀا،
احزاا ،فرقهها ،مذاهب و جریانهای مختلف میتوانند تشکل یافته و فعۀال شۀوند .در عۀین حۀال،
این گروهها ،احزاا و فرقهها باید قواعد بنیادین لیررالیمم را بپذیرنۀد .از ایۀن نکتۀه کۀه آیۀا دعۀوی
برخی لیررالها مرتنی بر ایدئولوژی نرودن اصول بنیۀادین فۀوق ،قابۀل قرۀول یۀا محۀل بحۀث اسۀت
میگذریم ،اما سؤال اساسی این است که چه گروهها و هویتهایی را میتوان به رسۀمیت شۀناخت؟
آیا هر دعوی مرتنی بر وجود هویت جداگانۀه قابۀل قرۀول اسۀت؟ بۀرای مثۀال ،دعۀوی آن دسۀته از
فمینیمتهای رادیکال که هر نو زندگی توأمان زن و مرد را دارای سلطه میداننۀد و در نتیجۀه غیۀر
قابل قرول محموا میکنند ،حق تشکل و سازماندهی دارد؟ یا گۀروههۀای افراطۀی و نژادپرسۀت و
ناایر آنها مجازند؟ اساساا مرنای اعطای مجوز فعالیت به گروهها و فرقهها چیمت؟ آیا صرف داشۀتن
طرفدار کافی است؟ مالک عدم نقض آزادی و حقوق دیگران ،الرتۀه مالکۀی صۀد در صۀد و متۀیقن
نیمت ،زیرا نمونههای مرهم و اشکالدار آنها کم نیمت .برای مثال ،آزادی انتشار تصاویر یا فیلمهۀای
پورنوگرافی

آیا نمیتواند از نار بمیاری از انمانها ،ناراحۀتکننۀده و عۀذااآور (و نتیجتۀاا نقۀض

حقوق) محموا شود؟ ایده لیررال اعطای حق فعالیت و تشکل به گروهها و احۀزاا و جریۀانهۀای
مختلف به صرف داشتن طرفۀدار ،ابعۀاد مثرۀت مهمۀی دارد ،امۀا ههۀور و افۀول مۀداوم گۀروههۀا و
جریانهای اجتماعی (مثالا اقمام فمینیمم و )...آیا نوعی نیهیلیمم اجتماعی را در پی نمیآورد؟
در عرصه ملی هم لیررالیمم چه راه حلی برای ممانعت از بروز بحران امنیت وجودی دارد؟
هاهراا همانند سایر ایدئولوژیها ،لیررالیمم نیز مایل است همتایان خود را به وجود آورد .جمله
معروف ایدئالیمتها که «دمکراسیها بین خود جنگ نمیکنند» ،ناهر بر این طرز تلقۀی اسۀت.
به هر حال ،سؤال مهم این است که مرنای تصمیمگیریها در عرصه سیاست خارجی چیمۀت؟
و چه زمانی بحران هویت و ناامنی وجودی در آن پدیدار میشود؟ هۀاهراا لیرۀرالهۀا در اینجۀا
هویت ملی را مالک قلاوت قرار میدهند که مالک چندان لیررالی هم محموا نمۀیشۀود .در
ساحت بینالمللی و منطقهای نیز لیررالها امکان تشۀکیل جامعۀه جهۀانی را منۀوط بۀه تکۀوین
ارزشهای مشترک و بنیادینی میدانند که نوعاا ارزشهای لیررالی است (بوزان.)3131 ،
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ج .نررش جامعهگرایان به امنیت اجتماعی و وجودی
در اینجا دو نکته محوری تفکر جامعهگرایانه مورد بحث است که در انتقاد از لیررالیمۀم مطۀرح
شده است .به زعم جامعهگرایان که به محدودیتهای عقل معتۀرفانۀد ،سۀنّتهۀای فکۀری و
عقلی متفاوتی داریم که مرادی و تحۀول و تطۀور متفۀاوتی داشۀتهانۀد و از ایۀن رو ،غیۀر قابۀل
قیا اند .به بیان دیگر ،عقل انمان حاصل تکّون و تۀنفس در سۀنّت و جامعۀه خۀاص اسۀت و
آنچه ی

سنّت عقالنی و منطقی و قابل قرول میداند ،ممکن است در دیگر سنن و جوامع غیر

قابل قرول باشد .این تفاوت دلیل بر بطالن ادله و براهین عقلۀی سۀنن دیگۀر نیمۀت ،بلکۀه دو
سنّت در جای خود عقالنیاند و بنا بر دو نو عقالنیتی که در هر ی

از ایۀن جوامۀع حۀاکم و

جاری بوده است ،تکوین یافتهاند .اگر از این منار بنگریم ،عقۀل مجۀرد و جهۀانشۀمولی 3کۀه
متفکران لیررالی و اسالف آنان یعنی اندیشمندان روشنگری معتقد بودند ،وجود خارجی نۀدارد
(حمینی بهشتی .)12 :3131 ،از اینجا باید گفت که دستاوردهای عقلی در یۀ

سۀنّت تنهۀا در

درون همان سنّت قابل نقد و جرح و تعدیل است .به عرارت دیگر ،ماۀاهر فرهنگۀی و فکۀری
ی

فرهنگ یا جامعه را نمیتوان از منار فرهنۀگ و سۀنّت فکۀری دیگۀری نقۀد کۀرد .بۀدین

صورت جوامع ،به صورت جزایری درمیآیند که در درون خویش ممتقل بوده و راهجمتن بۀه
درون آنها بمیار دشوار است.
جامعهگرایی در خصوص امنیت وجودی در سطح فردی ،با توجه بۀه تککیۀدش بۀر هویۀت
جمعی و سرشت اجتماعی انمان ،نوعی امنیت خاطر به وجود میآورد .جامعهگرایۀی انمۀان را
به جامعه محل تولد و نشو و نمایش پیوند میزند و او را از تنهایی مۀیرهانۀد .در عۀین حۀال،
تککید دارد که دست کم در درون همان جامعه ،نقاط اتکا و حقایق کم و بیش محکمۀی وجۀود
دارد که میتوان به آنها تکیه کرد و از طریق داشتن همفکۀران و افۀراد هۀمعقیۀده از تنهۀایی و
غربت انفرادی خارج شد.
در سطح امنیت اجتماعی ،جامعهگرایان راهکارهای مشهور و مهمی دارند؛ آنۀان بۀه اصۀالت
تنو فرهنگی 2قایلاند و معتقدند نراید تحمیلی نمۀرت بۀه معتقۀدین و حۀاملین فرهنۀگهۀا و
1. Universal
2. Multiculturalism
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مذاهب و  ...مختلف صورت گیرد .برای نمونه ،ویل کیملیکا 3میگوید که جامعهگرایان نه فقو
سیمتم ملت 2عثمانی را میپذیرند ،بلکه نکاتی هم در تکمیل آن میافزاینۀد (حمۀینی بهشۀتی،
 .)213-231 :3131سیمتم ملت در عثمانی نوعی استقالل داخلی بۀرای جوامۀع غیۀر ممۀلمان
عثمانی بود و جوامع یهودی ،ارمنی و رومی (یونانی) تحت ناۀر رهرۀر روحۀانیشۀان (خاخۀام
باشی و پاتری ) اداره میشدند .این اقلیتهۀا در امۀور ملکۀی (= سیاسۀی و مۀدنی) از دولۀت
عثمانی ترعیت میکردند ،اما در ممائل اعتقۀادی و مۀذهری از تشۀکیالت مۀذهریشۀان پیۀروی
میکردند و مراحث احوال شخصیه هم در همان چارچوا مطرح میشد .کیملیکا معتقد اسۀت
مرزهای بین دو جامعه باید روی همدیگر باز باشد .بدین معنا که بر خالف مدل عثمانی ،امکان
عرور از جماعتی به جماعت دیگر مهیا باشد .در جامعه مردمساالر ،افراد حق و امکۀان حفۀظ و
تقویت هویت جماعتی و فرهنگی خویش را خواهند داشت و دولت از این حقوق دفا میکند
و ضامن آنها محموا میشود .این ترتیرات و طرز تلقی بیش

نقاط قوت مهمۀی دارد .الرتۀه،

میدانیم که اتهامات سکتاریمم و محافاهکاری هم بر این دیدگاه وارد شده و گفته میشود کۀه
این نگرش انمانها را در درون خویش و فرهنگ زادگاه یا اجدادش محرو

میسازد و امکان

تفاهم و دیالوگ را منتفی میسازد.
در سطح ملی ،جامعهگرایان در تعریف هویۀت ملۀی بۀا مشۀکل مواجۀه مۀیشۀوند و اگۀر
شهروندان ی

کشور وحدت فرهنگی و مذهری نداشته باشند ،هویت منۀوط بۀه حفۀظ اصۀول

حکومتی فوقالذکر (تعهد دولت به حفظ تنوعات و )...خواهد بود.
در سطح منطقهای ،از منار جامعهگرایانه ،کشورهای هۀر منطقۀه ،بۀه دلیۀل وجۀود احتمۀال
شراهتهای فرهنگی و تاریخی ،امکان بیشتری برای تفاهم دارنۀد و الرتۀه وجۀود هویۀتهۀای
متفاوت و متنو  ،لطمهای به امنیت اجتماعی و وجودی کشۀور دیگۀر وارد نمۀیکنۀد ،زیۀرا در
تحلیل نهایی ،تودهها و ملل و جوامع مختلف ،هویتها و فرهنگهای متمایز و متفۀاوتی دارنۀد
و به دلیل تفاوت ذاتی و جوهریشان قابل قیا

و با فرهنگ و جامعه ما نیمۀتند و از ایۀن رو،

تهدیدی هویتی متوجه ما نمیکنند.
1. Will Kymlicka
2. Millet System
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همین نکته را در خصوص جامعه بینالمللی هم میتوان مطۀرح کۀرد؛ شۀکلگیۀری چنۀین
جامعهای منوط به قرول اصل تنو و قیا ناپذیری جامعهگرایان است و به زعم آنان قرول ایۀن
اصل ،بحران تزاحم هویتها و تقابل آنها را منتفی میسازد.

د .امنیت اجتماعی در مردمساالری دینی
با آنکه تلقیها و برداشتهای مختلۀف از مۀردمسۀاالری دینۀی یۀا حکومۀت دمکراسۀی دینۀی
میتواند وجود داشته باشد و عمالا هم وجود دارد (کمال اردکانی و کدیور ،)3133 ،اما میتوان
چند اصل کلی را در نار گرفت که در همه این تلقیها مشترک باشد .در این نوشتار ،بۀیآنکۀه
هدف بررسی امنیت اجتماعی مغفول واقع شود ،این اصول مورد توجۀه قۀرار خواهۀد گرفۀت.
بعلی از اصول محل اتفاق از این قرار است:
 .3اسالمیبودن ناام منوط به اسالمیت قوانین آن و عدم مغایرت قوانین با احکام اسالمی است.
 .2مشروعیت ناام الهی -مردمی است ،یعنی با آنکه دولت اسالمی بر پایه احکام شرعی عمۀل
میکند ،اما بدون تکیید مردم دولت اسالمی شکل نمیگیرد.
 .1در دولت اسالمی مرتنی بر مردمساالری ،احکام شرعی قطعی رعایت مۀیشۀود و در احکۀام
محل اختالف یا منطقه الفراو بر حمب مصالح مردم و شهروندان عمل میشود.
عالوه بر نکات فوق ،اعتقاد بر این است که برخی ویژگیهای مکتب شیعه ،من جمله قرول
اجتهاد و دخیلدانمتن زمان و مکان در آن ،اسۀتقرار و پۀذیرش ناۀامی دینۀی -مۀردمسۀاالر را
تمهیل میکند.
به هر حال ،با قرول نکات فوق چند نتیجه را میتوان استخراج کرد:
 .3در حکومت مردمساالری دینی ،چارچواها و پالتفرم معینی برای تصمیمگیریهۀا و تعیۀین
اهداف و ارزشها وجود دارد .حتی میتوان گفت ارزشها ،مقاصۀد و اهۀداف مشۀخ

و

معلوماند و وهیفه حکومت و حکومتگران ،تعیین ابزارها و وسایل دستیابی به آن اهداف و
آمال است .برای مثال ،متخلقشدن انمانها به ارزشهای اخالقی و برقراری انصاف ،عدالت
و ...از اغراض انزال وحی و شریعت اسالمی محموا میشود ،امۀا تحقۀق ایۀن اهۀداف در
شرایو و در درجات مختلف تکامل اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی جوامۀع و حکومۀتهۀا
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متفاوت خواهد بود .وهیفه سیاستگران و دولتمردان ،یافتن ابزارهای مناسب و مۀؤثر بۀرای
متحققساختن آن اهداف است.
 .2حکومت مردمساالری دینی ،باألخ

در تلقی شیعه ،بۀر عنصۀر زمۀان و مکۀان در اسۀتنراط

احکام و در نتیجه تحول نمری احکام بر حمب شرایو تککید دارد .بنابراین ،حکومت مزبۀور
نه متصلب و محافاهکار و مخالف تغییر وضع موجود خواهد بۀود و نۀه هماننۀد لیررالیمۀم،
سیال و بدون هدف و بیثرات.
 .1وجود پالت فرم واحد و مشخ

بۀه معنۀای آن نیمۀت کۀه همۀه افۀراد و شۀهروندان چنۀین

حکومتی ،ناریات واحد و یکدستی خواهند داشت ،زیرا از آنجا که پالنفرم مزبور تکیۀه بۀر
نوعی سنت دیرینه و غنی دارد و این سنّت مشترک فلای تنفس و تفکر مشۀارکتکننۀدگان
است ،آرا و عقاید مختلف از تفمیر آن سنت و تطریقش با شرایو و اوضا و اصول کنۀونی
بر خواهد خواست که تنو و کثرتی را در درون ی

سۀنت بۀا زبۀان و قواعۀد مشۀترک بۀه

وجود خواهد آورد.
 .4وجود زبان (در مفهوم کلی آن) مشترک و سنت تاریخی به مثابه پشۀتوانه سیاسۀتورزی در
فلای مردمساالری دینی به معنای آن نیمۀت کۀه اسۀالم و حکومۀت اسۀالمی خۀود را بۀر
مملمین در ی

کشور و حتی مملمانان جهان محدود میکند ،بلکه مردمسۀاالری دینۀی بۀر

این اعتقاد اسالمی مرتنی خواهد بود که اسالم پیغامی جهانشمول دارد و مخاطرش فطرتها
و ذات بشر است ،با همه تفاوتهایی که انمانها در نواحی متفاوت جغرافیۀایی دارنۀد .بۀه
عرارت دیگر ،اسالم به وحدت ذاتی و فطری بشر در عین تفۀاوتهۀای فرهنگۀی ،قۀومی و
تاریخی آنها قائل است .از اینجا میتوان استدالل کرد که اسالم و به ترۀع آن ،مۀردمسۀاالری
دینی ،ترکیری از ثابتات و متغیرات است .متغیرات اموری همتند که بۀه جۀوهره شۀریعت و
دین مربوط نمیشوند و اسالم در قرال آنها تماهل میورزد .این نکته از آن حیث مهم است
که نشان میدهد اسالم و مردمساالری دینی در ساحت بینالمللی چه سان عمل میکند.
حال اگر با در نار گرفتن نکات فوق به سراو امنیت اجتماعی برویم:
 .3تهدیدات امنیتی وجودی (فردی) در جامعه دینی کمتر بروز میکند ،زیرا اشۀتراکات انمۀانی
به رغم وجود تفاوتها و اختالفهایشان باعث پیوند و همرمتگی میشود که بۀه انمۀانهۀا
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در اوضا و شرایو بحرانی و احما

تنهایی و بحران هویۀت کمۀ

مۀیکنۀد بۀا سۀهولت

بیشتری بر مشکالت و معلالت فائق آیند .انمان مملمان ،ولو آنکۀه سۀاکن جامعۀه کۀامالا
متفاوت ،اما به هر حال مملمان شود ،به واسطه اشتراکات فراوان ،با سهولت بیشتری بۀه آن
جامعه میپیوندند و جزئی از آن میشود .امکان طرد وی از این جامعه نیۀز انۀدک اسۀت .از
طرف دیگر ،معنویت آیین اسالم و کمابیش در بمیاری از دیگر ادیان ،بۀه زنۀدگی فۀردی و
جمعی انمانها سمت و سو و جهت میدهد .اسالم برای زنۀدگی و مشۀکالت آن ،معنۀایی
قائل است و همین کارکرد معنابخشی دین موجب میشود در شداید و بحرانها ،انمانهۀای
متدین مقاومتر باشند.
 .2در سطح تهدیدات هۀویتی و اجتمۀاعی در حکومۀت مۀردمسۀاالری دینۀی ،تنۀو آرا پذیرفتۀه
میشود ،اما به احتمال زیاد در چنین جامعهای ،افکاری که شدیداا مغایر عقاید عمومی مردماند،
پذیرفته نمیشوند و خواسته یا ناخواسته مطرود خواهنۀد شۀد .دلیۀل ایۀن امۀر ،بۀا توجۀه بۀه
تحلیلهای جامعهگرایانه روشن است .عقاید مزبور نمیتوانند بۀا جامعۀه و فرهنۀگ آن رابطۀه
برقرار کنند و بیانگر آمال و اغراض اکثریت اجتماعی شوند .نقۀدهای آن دسۀته از اعتقۀادات و
دیدگاهها بر افکار و عقاید اکثریت جامعه هم ،نوعاا برآمده از جامعه اسالمی نخواهۀد بۀود و از
این رو ،دیر یا زود به حاشیه رانده خواهد شد و تکثیر چشۀمگیۀری هۀم بۀر جامعۀه و تحۀول
فرهنگی آن نخواهد داشت ،اما در کنار آن ،چنین حکومتی در تحمل تنوعات قۀومی ،نۀژادی و
فرهنگی با ممئله مهمی مواجه نخواهد شد ،زیرا همانطور که در قممت سابق هم اشاره شۀد،
این امور به حوزه متغیرات مربوط میشوند و نه امور جوهری و ذاتی دیانت اسالم .قرول تنو
فرهنگی و هویت قومی ،مادامی که به صورت ناسیونالیمم یعنی ایدئولوژی مغایر دین درنیاید،
نکتهای است که فقها هم بدان اشاره کردهاند .بۀرای نمونۀه ،اگۀر امۀام خمینۀی را از طرفۀداران
مردمساالری دینی بدانیم ،کافی است اشاره شود که ایشان هویتهای قومی و ملۀی را مۀادامی

که در مقابل اسالم قرار نگیرنۀد مۀیپۀذیرد« :ما عربیت را و عجمیت را و ترکیۀۀت را و همۀۀ
نژادها را پذیرا همتیم ،لکن نه به آن معنایی که حزا بعث عراق قائۀل اسۀت کۀه بایۀد عۀرا
باشد و نه عجم و نه دیگران» (ن  .قاسمی .)344 :3131 ،از همین نکته هویداسۀت کۀه طۀرد
دیگر اقوام و ملل ،با مردمساالری دینی مطابقت ندارد.
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در ساحت تفاوتهای مذهری هم حکومت مردمساالری دینی ،ضمن پذیرش اختیار صۀاحران
و اصحاا عقاید مختلف در تدین به دین خویش ،حقوق آنان را نیز محفوظ میداند .الرته ،اسۀالم
تککید بر وحدت و نقاط اشتراک دارد و تککید بر افتراقات را مفید به حال عموم و امت نمۀیدانۀد.
طرعاا ،پذیرش حلور و فعالیت همۀ مذاهب و عقاید اسالمی به معنای قرۀول علۀی المۀویه بۀودن
عقاید مختلف نیمت .همۀین طۀور ،واضۀح اسۀت کۀه حقۀوق مربۀوط بۀه تخریۀب و فعالیۀت و
سازماندهی حزبی از مراحث امنیت اجتماعی نیمت و به حوزه امنیت سیاسی مربوط میشود.
دربارۀ اقلیتهای دینی ،از ابتدا در جامعۀ اسالمی ،قرارداد موسوم به عقد ذمه وجود داشۀته
که آزادی عمل آنان را در عمل به شعایر دینیشان و انتقال مواریث فرهنگی و اعتقادیشۀان بۀه
نمل های بعدی به رسمیت میشناخت و دخالتی در آن نمیکرد .مدل «سیمتم ملت» هم که در
باال بدان اشاره شد ،در واقع یکی از نمونههای اجراشده و عملی قرارداد ذمه بود.
در مجمو در مردمساالری دینی ،حقوق قومی -فرهنگی ،حقوق اقلیتهای دینی و مذهری
و جریان های فکۀری -فرهنگۀی بۀه رسۀمیت شۀناخته شۀده و امنیۀت اجتمۀاعی تشۀکلهۀا و
موجودیتهای آنان تحت ضمانت دولت اسالمی ،محفوظ میماند.
 .1امنیت وجودی -هویتی دولت در سطح ملی و عرصه بینالمللی نیز بۀا مۀردمسۀاالری دینۀی
تناسب قابل مالحاهای دارد .در واقع ،حکومت مۀردمسۀاالری دینۀی بۀه سیاسۀت خۀارجی
مربوط مرتنی بر هویت ملی -دینی متکی خواهد بود که به سهولت و با تغییر هۀر حکۀومتی
تغییرات اساسی به خود نخواهد دید .یا درستتر ،در سیاست خارجی هم هماننۀد سیاسۀت
داخلی ،اصولی وجود دارد که وهیفۀ سیاستگذران ساحت سیاست خارجی ،تعیین و یافتن
ابزارهایی برای عمل بدان اصول و مالکهاست .ناامنی وجودی در چنین دولتی زمانی بۀروز
خواهد کرد که اقدامی غیر اسالمی و غیر شرعی در عرصه بینالمللۀی از آن سۀر زنۀد .ایۀن
وضعیت دولت اسالمی را با ی

مشکل و ی

نقطه قوت مواجه میکند؛ ثرۀات در خطۀوط

کلی سیاست خارجی ،دشواری تصمیمگیری و سیاستگذاری را کاهش میدهد ،اما ممکۀن
است از انعطاف این سیاست خارجی در عرصه بۀینالمللۀی و موقعیۀتهۀای حمۀا

هۀم

بکاهد .با این حال ،سیاست خارجی مردمساالری دینی به واسطه اجماعی نمری که در بۀاا
آن وجود دارد ،زیرا اهداف ،اغراض و ارزشها مشترک اسۀت و هماننۀد سیاسۀت خۀارجی
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دولت لیررال معلق و منوط به تعریفهای متنو از ارزشهای ملۀی نخواهۀد بۀود .سیاسۀت
خارجی جمهوری اسالمی ایران در قرال ممئلۀ فلمطین یکۀی از نمونۀههۀای جالۀب توجۀه
رفتار دولت اسالمی برای ممانعت از بروز «ناامنی وجودی» است.
 .4امنیت وجودی در عرصه منطقۀهای بۀرای مۀردمسۀاالری دینۀی زمۀانی امکۀان بۀروز دارد کۀه
دولتهای دینی منطقه در تعارض و تلاد ایدئولوژی
دمکراتی

با یکدیگر قرار گیرند ،یعنی دولتهای

(یا غیر دمکراتی ) هویت همدیگر را زیر سؤال بررنۀد .چنۀین امۀری بۀرای دولۀت

مردمساالری دینی متصور نیمت ،زیرا فرض بر آن است کۀه ایۀدئولوژی و اندیشۀه حکومۀت
مرتنی بر رضایت و قرول اکثریت جامعه است .از سوی دیگر ،وجود اصل اجتهۀاد و ترعیۀت
آن از عنصر زمان و مکان و اختالف نار در عرصه اجتهادات ،این امکان را میدهد که چندین
شکل و واریانت از مردمساالری دینی وجود داشۀته باشۀد ،زیۀرا صۀورت و شۀکل در نهایۀت
اموری مربوط به جوهره دین نیمتند و از متغیرات دینی محموا میشوند.
 .1امنیت وجودی در جامعه بینالملل هم میتواند از وجود دولتهای دمکراتی

دینۀی منتفۀع

شود ،زیرا این دولتها میتوانند نُرمها و هنجارهایی به عرصه بینالملل عرضه کنند و نُرمها
و قواعد رایج را ،در صورتی که با احکام و شرایع اسالمی تعارض و تناقض نداشته باشۀند،
بپذیرند .برداشت از تنو هویتی و تکوین متفاوت دولتها میتواند منجر به تکوین نُرمهای
متفاوتی شود .از طرف دیگر ،همان طور که پیشتر اشاره شۀد ،اسۀالم پیغۀامی جهۀانشۀمول
ارائه میدارد که از سکتاریمم و محافاهکاری و محرو

مانۀدن در الک هۀویتی و اعتقۀادی

خویش دفا نمیکند .بنابراین ،مرادالت فرهنگی و فکری را نیز تشویق میکند که مۀیتوانۀد
به شکلگیری هویت واحد بشری نیز خدمت کند.

نتیجهگیری
در این مقاله ،استدالل شد که امنیت اجتماعی به معنای موسع کلمه یعنی در معنایی کۀه شۀامل
تهدیدات اجتماعی متوجه ابژههای مختلف امنیت باشۀد ،در ناۀامهۀای حکۀومتی مختلۀف بۀه
انحای مختلفی به مخاطره میافتد و این ناامها راه حلهای متفاوتی برای آن عرضه مۀیدارنۀد.
برداشتهای لیررالی با تککید بر فردیت و واگذاری تصۀمیمگیۀری و برنامۀهریۀزیهۀا بۀه خۀود

مردمساالری دینی و امنیت اجتماعی؛ ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61

 ،او را در معرض دشواریها قرار میدهد و شرایو اعطای حق فعالیت و هویت جمعی

شخ

را پذیرش اصول لیررالی قرار میدهد .دیدگاه جامعهگرایانه هم کۀه در انتقۀاد از تفکۀر لیررالۀی
ههور کرده ،با رد برخی از اشکاالت وارده بر آن ،با مشکل محافاهکاری و سکتاریمۀم مواجۀه
میشود و افراد و گروهها را در الک خویشتن محرو

میکند.

نگرش مردمساالری دینی از هر دو سر طیف اجتناا کرده و از معایب آن دو برکنار به نار
میرسد؛ از ی

طرف با قرول هویت جمعی و جماعت و تککید بۀر معنویۀت و معنابخشۀی بۀه

حیاتِ انمانها ،آنان را از تنهایی و بحرانهای فردی و انزوا میرهاند و در ساحت اجتما هۀم
با قرول تفکی

بین متغیرات و ثابتات دینی تنو هویتی را در چهار سطح مختلف میپذیرد :در

سطح هویت فرهنگی -قومی ،در سطح هویت دینی ،اقلیۀتهۀای دینۀی و سۀطح جریۀانهۀای
فکری موجود در داخل اکثریت .در سطح ملی هم با توجه به انطراق نگرش اکثریت بۀا هویۀت
دولتی ،امکان بروز بحران در ساحتِ امنیت وجودی ملی به حداقل کاهش مییابد.
در همین حال ،حکومت مردمساالری دینی ،با قرول ذات و جۀوهره دیۀن و تفکیۀ

آن از

متغیرات ،به پیغام جهانشمول اسالم قائل است کۀه مخاطۀب آن فطۀرتهۀای بشۀری در همۀه
زمانهۀا و مکۀانهۀای مختلۀف اسۀت و از ایۀن رو ،از مشۀکل سکتاریمۀم و خزیۀدن در الک
خویشتن که جامعهگرایی در ان گرفتار میشود ،خواهد گریخت .برای مثال ،زمۀانی کۀه سۀنت
غلطی در جامعه رواج دارد ،از نار جامعهگرایان ،انتقاد از آن غیر قابل قرول است ،زیرا ما علو
آن جامعه نیمتیم و با فرهنگ آن اشتراک افق نداریم ،اما از منار اسالمی چنین اشکالی پدیۀدار
نمیشود ،زیرا از منار اسالم سنّت غلو خالف فطرت و گوهر انمۀانی اسۀت و همۀواره قابۀل
انتقاد.
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